
สัญญาจ้างก่อสิร้าง

สญัญาเลขคี ่ ร)©/๒๔๖๕

สัญญาฉบับน้ีทำขน ณ อรศ์การบราฑรส่ว!!จังหวัดสำพูน เลขที' ๑๒๕ หมู่ค่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำนาอเมอรสำพูน 
จังหวัดลำพูน เมือวันท @๕ พฤศจกัายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องคการบริหารส่วนจังหวัดสำพูน โดย นาย'ริขัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง 
รอง'นายกองค์การ'บริหารส่วนจังหวัด ปฎํนตัราขการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพนู ตามค้าส่ังองค์ภารบริหารส่วน 
จังหวัด เลขคี ่๖๐/๖๕๖๔ ลงวันที' ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ข๋ึงต่อใปในสัญญาน้ีเรียกว่า '’ผูว้า่จา้ง'' ฝ่ายหน้ีง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
บุญมาทันการโยธา ช๋ึงจดทะ่เบยนเปน็นตับคุคล ณ สำนกังานหะเบรนหุน้สว่นบรพิ ั จังหวัดสำพูน กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณชิย์ มืสำนักงานใหญอ่ยู่ เลขที' ๒๗๖ หมู่ ๒ ตำบลเวัยงยอง อำ๓ อเมืองสำพูน จังหวัดสำพูน โดยนางอัญขลิ ศรีบุริ 
ผู้มือำนาจลงนามผูกพนันัติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน*หุ้นส่วนบริบั'พ จังหวัดสำพูน กรมพฒันาธุรกิจ 
การค้า กระทรวงพาณขํย์ ห ลพ. ๐๐๒๕๗๔ ลงวันค่ี m พฤคจักายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญาน้ี ซ๋ึงต่อใปในสัญญาน้ีเริยกว่า 
'ผูร้บัจา้ง,, อกฝ่ายหน้ีง

ค'สัญญาได้ตกลงกันมืข้อความดังต่อไปน้ี

ขอ้ ®. ขอ้ดกลงวา่จา้ง
ผูว่้าจ้างตกลงจ้างและผูรั้บจา้งตกลงรับจา้งทำงาน กอ่สร้างณJนลาดยางมวัจราจรแบบพาราแอลทลีท ํ

คอนกรีต สายทางบานสนัคะยอม หมู่,ค่ี ๑ ตำบลป่าสํก่ เซอมตำบลศรนวับาน อำ๓ อเมืองลำพนู จังหวัดลำพูน มวัจราจรกว้าง 
๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร หริอมืพํน่ค่ีมัวจราจรไม่นอ้ยกว่า ๖,๐®๐.๐0 ตารางเมตร ณ ตำบลป่าสัก อำเภอเมอืงสำพนู 
จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเงอนไขนห่งสัญญาน้ีรวมท้ัง-เอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงค่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เคร๋ึองมอืเครองใช ้ตลอดจนอุป:กรญ์ต่างๆ ขนัดดเค่ีอใข้ใบ
งานจ้างตามสญัญานี้

ขอ้ ๒. เอกสารอนัเปน็สว่นหนีง้ของสญัญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อใปน้ีให้กิอเป็น:ส่วนหน้ีงของสัญญาน้ี
๒,® ผนวก ® แบบแปลนและรายการละเอยด
๒.๒ ผนวก ๒ แบบปัายประขาสัมพันธ์โครง:การ
๒,๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา
๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบเสนอราคา
๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาบญัขร้ายการกอ่สร้าง
๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยน
๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาหนังสือค้ําประกัน

จำนวน ®๓ หนา

จำนวน ๑ หนา

จำนวน ® หน้า

จำนวน ๑ หน้า

จำนวน ๒ หน้า
จำนวน ffi หนา

จำบวบ ๑ หน้า

, ม s T tf lr(ลงซอี).................................................
(นายวชิยั บญุอดุมพร) (นางอญัชล ี ศรีบรีุ)



ความใดในเอกสารแนบทา้ยสัญญาทีชั่ดหริอแย้งกับข้อความในสัญญาบีใ้หใ้ช้ข้อความในสัญญาบี ้
บังคับ และโนกรณทีีเ่อกสารแบบทา้ยสญัญาชัดแย้งกนัเอง ผูร้บัจ้างจะตอ้งปฏบิตัติามคำวินจิฉยัของผูว่้าจ้าง คำวินจิรยัของ 
ผู้'ว่า1จ้าง’ให้ทอเบ็เนทีสุด และผูรั้บจ้างไมม่ลีทิธเีริยกร้องค่าจ้าง คา่เสยีหายหรอิคา่ใชจ่้ายใดๆ เพิม่เตมิจากผูว่้าจ้างทัง้สิน้

ขอ้ 01. หลกัประกบัการปฏบิตัดิามสญัญา
ในขณะทำสญัญาบีผู้้รับจ้างใต้นำหลกัประกบัเปน็ หนงัสอิค้ําประกนั บริษทั ธนาคารกสิกรไทย 

จำกดั (มหา‘ชน) สาขาสา์พนู เลขที ่ 9,00๔๕๒๘๒๒๗01 ลงวับที ่ ร1๕ พฤศจก้ายบ ๒๕๖๔ เปน็จำนวนเงิน ๖ ๖ ,๔ 00.00 
บาท (หกหมืน่หกพนัทา้รอ้ยบาทถว้น) ชึง๋เทำกบัรอ้ยละ ๕ (ทา้) ของราคาคา่จา้งตามสญัญา มามอบไหแ้กผู้่ว่าจ้างเทีอ่เปน็ 
หลกัประกนัการปฏบิติัตามสญัญาบี้

กรณผู้ีรับจ้างใช้หนงัสอิค้ําประกันมาเป็นหลักประกันการปฏบัิติตามสัญญา หนังสีอค้ําประกันดังกล่าว 
จะตอ้งออกโดยธนาคารทีป่ระกอบกจิการในประเทศไทย หริอโดยบริษัทเงินทุนหรอบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีไต้รันอนุญาตให้ 
ประกอบกจิการเงินทนุเทีอ่การพาณชีย์และประกอบธรุกจิ ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตามรายซือ้ 
บริษทัเงินทนุทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวิยนใหท้ราบตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหาร 
พสัดุภาครัฐกำหนดหริออาจเปน็หนงัสอืค้ําประกันอิเล็กทรอนกิส์ตามวิธีการทีก่รมบญัชก้ลางกำหนดก็ไต้ และจะตอ้งมอีายกุารคํา้ 
ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างหุน้ข้อมูกพนัตามสัญญาบี้

หลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหบ้ีง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทัง้ปวงของผู้รับ 
จ้างตลอดอายสุญัญา ถ้าหลักประกนัทีผู่รั้บจ้างนำมามอบใหดั้งกล่าวลดลงหริอเสิอ้มคา่ลง หริอมีอายุไม่ครอบคลุมกงควานรับผิด 
ของมูร้บัจ้างตลอดอายุสญัญา ไมว่่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมสิงกรณ ี ผูรั้บจ้างสง่มอบงาบล่าชา้เปน็เหตุใหร้ะยะเวลาแลว้เสร็จหริอ 
วันครบกำหนดความรับผิดในความขำรุดบกพร่องตามสญัญาเปล๋ึยนแปลงไปไมว่่าจะเกดิซืน้คราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน 
ใหมห่ริอหลักประกันเพิม่เติมใหมี้จำนวนครบถ้วนตามวรรคหนงมามอบใหแ้ก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๔ (สิบห้า) วับ นบักัดจากวันท่ีไต้ 
รบัแจ้งเปน็หนงัสอืจากผูว่้าจา้ง

หลกัประกันทีผู้่รับจ้างนำมามอบไว้ตามช้อบี ้ผูว่้าจ้างจะดนิใหแ้กผู่รั้บจ้าง โดยไม่มีดอกเบ้ีย เม่ือ 
ผูรั้บจ้างพน้จากขอ้มกูพนั และความรับผิดทัง้ปวงตามสญัญาบีแ้ล้ว

ขอ้ ๔ (ข) คา่จา้งนละการจา่ยเงนิ
ผูว้า่จา้ง ตกลงจา่ย และผูร้บัจา้งตกลงรบัเงินคา่จ้างจำนวนเงิน ®,01010,000.00 บาท (หนึง๋ลา้นสาม 

แสบสามหม'ีนบาทถว้น) ซ้ืงไต้รวมภาษมัลูคา่เพิม่ จำนวน ๘๗,00๘.01๔ บาท (แปดหมนเจ็ดพนัเถ้าบาทสามสิบหา้สตางค์)
ตลอดจน ภาษอัากรอึบ๋  ๆ และคา่ใชจ่้ายทัง้ปวงดว้ยแลว้ โดยถอ้ราคาเหมารวม เปน็เกณท ํ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด  ๆ
ดังบี้

งวดที ่ «  (งวดสดุทา้ย) เปน็จำนวนเงิน ๑,01010,000.00 บาท (หนงลา้นสามแสบสามหมืน่บาทถว้น)
เม่ือผู้รับจ้างไต้ปฏบิตังิาบ ดงับี้

- ส่งแผนการดำเนนิงานกอ่สร้าง ลงนามโดยวิศวกรโยธาและหุน้สว่นผู้จัดการ/กรรมการผูจั้ดการ
- ส่งรายงานผลการออกแบบสว่นผสม Para A sphaltic C oncrete

(ลงซอ)............................................
(นายวิซัย บุญอุดมพร)

ผูว้า่จา้ง (ลงซือ้)
(นางอัญซสิ



- ส่งรายงานผลการทด?!อบความหนาแนบ่ของดินและหินคลุก
- สง่รายงาบผลการทดลอบกอ้นตวัอย่าง AC และผลการทดลอบคา่การละทธ้นแสงของเลันจราจร
- งานดินตัด งานถมดินจากดิบตดั และงานหินคลุก (บดอัดแน่น) แล้วIลร็จ
- งาน Prime C oat แล้วเสร็จ
- งานปผิูวจราจรพาราแอสพลิทดิํกคอนกรีต (บน Prim e Coat) แล้วเสร็จ
- งานตเสน้จราจร งานติดต้ังใ!]ายโครงการ และงานอึ’น  ๆ ท้ังหมดแล้วเสร็จ
พรอ้มสง่ภาพถา่ยกอ่นการดำเนนิงาน, ขณะดำเนนิงาบ และงานแลว้เสร็จ ตลอดจนทำความสะอาด

บรีเวณสถานทีก่อ่สร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย และเมอไต้สง่มอบงานครบถ้วนดามสญัญาบัน้ใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๑๓ กุมภาพันธ์ 
๒ ๕๖๕

ธนาคารกรงุไทยจำกดั (มหาซบ) ลาซาดำพนู ขือ่บญัช ีหา้งหุน้สว่นจำกดั บญุมาทนัการโยธา เลซทีบ่ญัช ี๕©©©๖๓๒๓๖๗ 
ทัง้นี ้ผู้รับจ้างตกลง เปน็ผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนยิมหรีอค่าบรีการอนใดเกยวกบัการโอนรวมทัง้คา่ใชจ่้ายอนใด (ถา้ม) ทีธ่นาคาร 
เรยีกเกบ และรนยอมใหม้การหกัเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดบ้ันๆ (ความในวรรคน้ีใช้สำหรับกรณท่ีหน่วยงานของรัฐจะ 
จ่ายเงินตรงใหแ้กผู่ร้นัจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเชา้บญัชเีงินฝากธนาคารของผูรั้บจ้าง ตามแนวทางท่ี 
กระทรวงการคลงัหรีอหนว่ยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเปน็ผูก้ำหนด แลว้แต่กรณ)

ชอ้ ๕. เงนิคา่จา้งลว่งหนา้
ผูว้า่จา้งดกลงจา่ยเงินคา่จา้งลว่งหนา้ใหแ้กผู่ร้บัจา้งเปน็จำนวนเงิน - บาท ชงีเทา่กบัรอ้ยละ - ของราคา 

คา่จา้ง ตามสญัญาทีร่ะบไุว้ในข้อ ๔
เงินคา่จ้างลว่งหนา้ตงักลา่วจะจ่ายใหภ้ายหลงัจากทีผู่ร้บัจา้งใตว้างหลกัประกนัการรบัเงินคา่จ้างลว่ง 

หนา้เปน็หนงัสอิค้ําประกับหรีอหนงัสอิค้ําประกันอึเล์กทรอนกิส์ของธนาคารภายในประเทศ หรีอพันธบัตรรัฐบาลไทย เตม็ตาม 
จำนวนเงินคา่จา้งลว่งหนา้บัน้ใหแ้กผู่ว้า่จ้าง ผูร้บัจ้างจะตอ้งออกใบเสรจ็รบัเงินคา่จ้างลว่งหนา้ ตามแบบทีผู้่ว่าจ้างกำหนดให ้และ 
ผู้รับจ้างตกลงทีจ่ะกระทำดามเงิอนไขอันเทีย่วกบัการใช้จ่ายและการใชดิ้บเงินค่าจ้างลว่งหนา้บัน้ดังต่อไปนี้

๕.® ผูร้นัจา้งจะใชเ้งินคา่จ้างล่วงหนา้บัน้เพอเปน็คา่ใชจ่้ายในการปฏบิตังิานคามสญัญาเทา่บัน้หาก 
ผูร้บัจา้งใชจ้า่ยเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ ทรีอสว่นใดส่วนหนีง้ของเงินค่าจ้างล่วงหนา้บัน้ในทางทีน่ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างลว่ง 
หนา้บัน้ดินจากผู้รับจ้างหรีอบงัคบัเอาจากหลักประกนัการรับเงินค่าจ้างล่วงหนา้ไต้หนัที่

๕.'® เนีอ้ผูว้า่จา้งเรยีกรอ้ง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลกัฐานการใชจ่้ายเงินคา่จ้างลว่งหนา้เทีอ่พสิจูนว่์าไต ้
เป็นไปตามข้อ ๕.® ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับทัดจากวันไต้รับแจ้งเป็นหนงัสอิจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลัก 
ฐานดงักลา่วภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผูว่้าจา้งอาจเรยีกเงนิคา่จา้งลว่งหนา้บัน้ดนิจากผูร้บัจา้ง หรีอบังคั1บเอาจากหลัก 
ประกนัการรับเงินค่าจ้างลว่งหนา้ไต้ทนัที่

๕.๓ (ข) (สำหรับสญัญาทีเ่ปน็ราคาเหมารวม)
ใบการจา่ยเงนิคา่จา้งใหแ้กผู่ร้บัจา้งดามขอ้ ๔ ผูว่้าจ้างจะหกัเงินคา่จา้งใบแตล่ะงวดเทีอ่ขดใช ้

ดนิเงินค่าจ้างล่วงหนา้ไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแตล่ะงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินทีห่กัค่า

การจ่ายเงินตามเง๋ึอนไขแหง่สญัญานี ้ผูว่้าจ้างจะโอนเงิน เชา้บญัชเีงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างข่ือ

(ลงข่ือ)..............ะ [ เ^ '. ............. ...
(นายวัขัย บุญอุดมพร)



จ้างล่วงหนา้พีผู้่รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นคา่จ้างงวดสดุทา้ยจะหกัไว้เปน็จำนวนเทา่กบัจำนวนเงินคา่จ้างลว่งหนา้พีเ่หลอ้ทัง้หมด 
๕.๔ เงินจ้านวนใด  ๆ กต็ามพีผู่รั้บจ้างจะตอ้งจ่ายใหแ้กผู่ว่้าจ้างเพีอ่ซาระหบีห้ริอเพีอ่ซดใชค้วามรับผิด 

ต่างๆ ตามสญัญา ผูว้า่จา้งจะหกัเอาจากเงินคา่จ้างงวดพีจ่ะจา่ยใหแ้กผู่ร้บัจา้งกอ่นพีจ่ะหกัขดใชค้นเงินคา่จ้างลว่งหนา้
£.๕ ในกรกิ!เพ่ีมิการบอกเลิกสัญญา หากเงินคา่จ้างลว่งหนา้พีเ่หลอ้เกนกว่าจา้นวนเงินพีผู่ร้บัจา้งจะไต ้

รับหลังจากหักซดใช้ในกรณอ๋ึ์นแล้ว ผูรั้บจ้างจะตอ้งจ่ายคนเงินจำนวนพีเ่หลอ้นัน้ใหแ้กผู่ว่้าจ้าง .กายใน ๗ (เจด็) วัน นบักดัจากวัน 
ได้รับแจ้งเปน็หนงัสอืจากผูว่้าจ้าง

๕.๖ (ข) (สา์หรับสญัญาพีเ่ปน็ราคาเหมารวม)
ผูว่้าจ้างจะคนหลกัประกนัการรับเงินคา่จ้างลว่งหนา้ใหแ้กผู่รั้บจ้าง ต่อเมึอ๋ผูว่้าจ้างได้หกัเงิน 

คา่จ้างไว้ครบจำนวนเงินคา่จ้างลว่งหนา้ตามขอ้ ๕.๓ (ซ) แล้ว เว้นแต่ในกรกิ!ดังต่อไปบ้ี ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ 
เงินคา่จ้างลว่งหนา้บางลว่นกอ่นใต้

(๑) กรก)ิผู้รับจ้างวางหลกัประกนัการรันเงินคา่จ้างลว่งหนา้ไว้ฉบบัเด้ยว หากผู้ว่าจ้างได้หกั 
เงินค่าจ้างลว่งหนา้ไปแลว้ ผู้รับจ้างมสิทธิขอคนหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหนา้ใบสว่นพีผู้่ว่าจ้างได้หกัเงินค่าจ้างล่วงหนา้ไป 
แลว้นัน้โดยผูรั้บ'จ้างจะตอ้งนำหลกัประกนัการรับเงินคา่จ้างลว่งหนา้ฉบบัใหมพ่ีม่มีลูคา่เทา่กบัเงินคา่จ้างลว่งหนา้พีเ่หลอ้อยู่มา 
วางใหแ้กผู่ว่้าจ้าง

• (๒) กรก!ิผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหนา้ไว้หลายฉบับ พ่ีงแต่ละฉบับมี 
มลูค่าเทา่กบัจำนวนเงินคา่จา้งลว่งหนา้พีผู่ว่้าจ้างจะตอ้งหกัไว้ในแตล่ะงวด หากผูว่้าจ้างได้หกัเงินค่าจ้างล่วงหนา้ในงวดใดแล้ว 
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืบหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหนา้ในงวดน้ันได้

ขอ้ ๖. การหกัเงนิประกนัผลงาบ
ในการจา่ยเงนิคา่จา้งใหแ้ก,ผูรั้บจ้างแต่ละงวด ผูว้า่จา้งจะหกัเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินพีต้่องจ่ายใน 

งวดนัน้เพีอ่เปน็ประกันผลงาน ในกรณพ์ีเ่งินประกันผลงานถูกหกัไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ตำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิพีจ่ะขอเงิน 
ประกนัผลงานคบืโดยนำหนงัสอืคํา้ประกนัของธนาคารหริอหนงัสอืค้ําประกนัอเลก็ทรอนกิสพ์ีง่ออกโดยธนาคารภายใบประเทศ 
มามอบใหผู้ว่้าจ้างเพีอ่เปน็หลกัประกนัแทบกไ็ด้

ผูว่้าจ้างจะคนืเงินประกบัผลงาน และ/หริอหนงัสอืคาประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนงโดย 
ไมม่ดีอกเบีย้ใหแ้กผู่ร้บัจ้างพรอ้มกบัการจ่ายเงินคา่จา้งงวดสดุทา้ย

ขอ้ ๗ (ข) กำหนดเวลาแลว้เสรืจิและสทิธขิองผูว้า่จา้งในการบอกเลกิสญัญา
ผูร้บัจ้างตอ้งเริมทำงานพีรั่บจา้งภายในวันพี ่ ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ และจะตอ้งทำงานใหแ้ลว้เส!จ 

บริบูรณภ์ายในวับพ่ี ®cn กมุภาพนัธ ์๒๕ร>๕ ลา้ผูรั้บจา้งมไีดล้งมอีทำงานภายในกำหนดเวลา หริอไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ 
ตามกำหนดเวลา หริอมเีหตุใหเ้พีอ่ได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานใหแ้ล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรอิจะแลว้เสรจ็สา่ขา้เกนิกว่า 
กำหนดเวลา หริอผู้รับจ้างทำผิดสญัญาข้อใดข้อหบ้ีง หริอตกเปน็ผูถ้กูพทิกัษท์รัพย์เตดขาด หริอดกเปน็ผูล้้มละลาย หรอิเพกิเฉย 
ไม่ปฏิบัติตามคำสัง่ของคณะกรรมการตรวจรับพสัดุหริอผูค้วบคมุงานหริอบริษทัพีป่ริกษาพีง่ได้รัชมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง 
ผูว้า่จา้งมสีทิธพิีจ่ะบอกเลกิสญัญานเด ้นละมสีทิธจ้ิางผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างใหลุ้ล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิก

(ลงพ่ีอ)...............ะ ? ...............................ผู้ว่าจ้าง (ลงพ่ีอ).
(นายวิชัย บุญอุดมพร)



สญัญานัฝ้ไมก่ระทบสทิธซิอ?ผูว่้าจ้า?ทีจ่ะเรยืกรอ้งคา่เสยีหายจากผูร้บัจ้าง
การทีผู่ว่้าจ้างไมใ่ช้สทิธิเลิกสัญญาตังกล่าวข้างต้นไมเ่ปน็เัหตุใหผู้้รับจ้างพน้จากความรับผิดตามสญัญา

เอ  ๘ ความรบัผดิชอบโนความชำรดุนกพรอ่งของงานจา้ง
ณึอ๋งานแลว้เสร็จบริบรูณ ์ และผูว้า่จ้างไตรั้บมอบงานจากผูร้บัจ้างหรอืจากผูร้บัจ้างรายใหมใ่นกรณทีีม่กีาร 

บอกเลกิสญัญาตามขอ้ ๗ หากมเหตชุำรดุบกพรอ่งหรอีเสยืหายเกดิขึน้จากกาฬางนี ้ภายในกำหนด to (ลอง) จ นบัสัตจากวันท่ี 
ได้รับมอบงานดังกล่าว ข้ึงความชำรุดบกพร่องหรือเสยีหายนัน้เกดิจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอนัเกดิจากการใช้วัสดุทีไ่มถ่กู 
ต้องหรอหำไว้ไม่เรียบร้อย หรอทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแหง่หลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบหำการแกไ้ขใหเ้ปน็ทเรียบร้อยโดยไม ่
ซักข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนีท้ั้?ส้ิน หากผูร้บัจ้างไมก่ระหำการดงักลา่วภายในกำหนด (สินห้า) วัน นับสัด
จากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนงัสือจาก ผูว่้าจ้างหรีอไมห่ำการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งเรียบร้อยภายในเวลาทีผู่ว่้าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ 
ทีจ่ะหำการนัน้เองหรอืจ้างผูอ้นใหท้ำงานนัน้โดยผูร้บัจา้งตอ้งเปน็ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยเองทัง้สิน้

ในกรณเีร่งด่วนจ้าเปน็ต้องรีบแกไ้ขเหตุชำรุดบกพร่องหรีอเสยืหายโดยเร็ว และไม่อาจรอใหผู้้รับจ้างแก้[ข 
ในระยะเวลาท่ีกำหนดไร้ตามวรรคหนงไต้ ผูว่้าจ้างมสีทิธเิขา้จัดการแก[้ขเหตชุำรดุบกพรอ่งหรอีเสยีหายนัน้เอง หรือจ้างผู้อ่ึนให ้
ข่อมนชมความชำรดุบกพรอ่งหรือเสยีหายโดยผูร้นัจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระคา่ใชจ่้ายทัง้หมด

การทีผู่ว้า่จา้งหำการนัน้เอง หรือจ้างผู้อนใหท้างาบนัน้แทนผู้รับจ้าง ไม่หำให้ผู้รับจ้าง หลุดพน้จากความ 
รับผดิตามสญัญาหากผูรั้บจ้างไมซ่ดใชค้า่ใชจ้า่ยหรือคา่เสยีหายตามทีผู่ว่้าจ้างเรียกร้องผูว่้าจ้างมสีทิธิบงัคบัจากหลกัข)ระกน้การ 
ปฏบิตัดิามสญัญาไต้

ขอ้ ๙  การจา้งชว่ง
ผูรั้บจ้างจะต้องไม่เอางานทัง้หมดหรือแด่บางลว่นแหง่สญัญานี!้ปจ้างช่วงอกิทอดหนง เร้นแด่การจ้างชว่ง 

งานแด่บางสว่นท้ัเต้รบัอนญุาตเปน็หนงัสอีจากผูว่้าจ้างแลว้ การทีผู่ว่้าจ้างไตอ้นญุาตใหจ้้างช่วงงานแด่บางสว่นดังกล่าวนัน้ไมเ่ปน็ 
เหตุใหผู้รั้บจ้างหลุดพน้จาก ความรับผิดหรอพนัธะหนา้ทีต่ามสญัญานีแ้ละผูรั้บจ้างจะยังคงตอ้งรับผดิในความผิดและความ 
ประมาทเลนิเลอ่ของผูรั้นจ้างชว่ง หรือของตัวแหนหรือถูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนัน้ทกุประการ

กรณผู้ีรับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางสว่นโดยฝ่า'รนความในวรรคหนี?้ ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับใหแ้ก ่
ผูว้า่จา้งเปน็จำนวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๑ 0 (สิบ) ของวงเงินของงานทีจ่า้งชว่งตามสญัญา ท้ังนีไ้มตั่ดสทิธิผูว่้าจ้างในการบอกเลิก 
สัญญา

ขอ้® o การควบคมุงานของผูร้บ้จา้ง
ผูร้บัจ้างจะตอ้งควบคมุงานทีร่บัจา้งอย่างเอาใจใส ่ ตว้ยประสทิธภิาพและความชำนาญ และในระหว่าง 

หำงานทีรั่บจ้างจะต้องจัดใหม้ผู้ีนทบข้ึงหำงานเต็มเวลาเปน็ผูรั้บผิดชอบควบคุมงานของ ผูร้บัจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องไต้รับมอบ 
อำนาจจากผูร้บัจา้ง คา่สัง่หรือค่าแนะนา้ตา่งๆ ท่ีผู้-ว่า'จ้าง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรกษาท่ี 
ผูว่้าจ้างแตง่ตัง้ไตแ้จ้งนกผู่แ้ทนเขน่ว่านัน้ใหถ้อว่าเปน็คำสัง่หรอืคา่แนะนำทัไ้ตแ้จ้งแกผู่ร้บัจา้งการแตง่ตัง้ผูแ้ทนตามขอ้นีจ้ะตอ้ง 
ทำเป็นหนังสือและต้องไต้รับความเหน็ชอบเป็นหนังสีอ จากผูว้า่จา้ง การเปล่ียนตัวหรือแต่งต้ังผู้แทนใหม่จะหำมีไต้หากไมใต้รับ

(ลงขอ)....................หํ...ช................
(นายวิชัย บุญอุดมพร)



ศวามเหบ็ซอบ เป็นหนงัสอืจากผูว่้าจ้างกอ่น
ผู้ว่าจ้า?มสิิทธิท้ัจะขอไหเ้ปล๋ียนตัวผู้แทนดามวรรคหนีง้ โตยแจ้งเป็นหนงัสือไปยังผู้รับจ้าง และผูร้บัจา้งจะ 

ตอ้งทำการเปลยนตวัผูน้ทบนัน้โดยพลบัโดยไมศ่ดิคา่จา้งหรอืราคาเพมิหรอือา้งเปน็เหตเุพึอ๋ขยายอายุสญัญาอนัเนีอ้งมาจากเหตนุี้

ขอ้ ©๑ ความรบัรดชองผูร้บัจา้ง
ผูรั้บจ้างจะตอ้งรับผิดตอ่อบุตัเิหต ุความเสยีหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกดิจาก การปฏิบัติงานของ 

ผูร้บัจา้ง และจะตอ้งรบัผดิตอ่ความเสยีหายจากการกระทำของลกูจา้งหรอืตวัแทน ซองผู้รับจ้าง และจากการปฏบิติังานของ 
ผูร้บัจ้างชว่งดว้ย (ถ้าม}

ความเสยีหายใดๆ อันเกดิแกง่านทึผู๋รั้บจ้างได้ทำขึน้ แม้จะเกดิขึน้เพราะเหตสุดุวิสยั กดิาม ผูรั้บจ้างจะตอ้ง 
รับผิดขอบโดยซ่อมแซมให้ศินศิหรือ เปล่ียนใหไ้หมโดยค่าไซจ่้ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแตค่วามเสยีหายนัน้เกดิจากความผดิซอง 
ผูว้า่จา้ง ทัง้นี ้ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนีจ้ะส้ินสุดลงเนีอ้ผู้วำจ้างได้รับมอบงานคร้ังสดุทา้ย ข้ึงหลังจากนัน้ผูรั้บจ้าง 
คงตอ้งรับผดิเพยีงในกรณชำรุดบกพร่อง หรือความเสยีหายดังกลา่วในขอ้ ๘ เทา่นัน้

ผูร้บัจ้างจะตอ้งรับผดิตอ่บคุคลภายนอกไนความเสยีหายใดๆ อบัเกดิจาก การปฏบิตังิานของผูรั้บจ้าง หรือ 
ลกูจ้างหรือตัวแทนซองผูรั้บจ้าง รวมถงืผู้รับจ้างช่วง (ถา้ม)้ ตามสญัญานี ้หากผูว่้าจ้างถูกเรืยกร้องหรือพอีงร้องหรือต้องซดใซ้ค่า 
เสยีหายไหแ้กบ่คุคลภายนอกไปแล้ว ผูร้ชัจา้งจะตอ้ง ดำเบนการใดๆ เพอไหม้ก้ารว่าดา่งแกต้า่งใหแ้กผู่ว่้าจ้างโดยคา่ใซจ่้ายของ 
ผูร้บัจา้งเอง รวมทัง้ผู้รับจ้างจะต้องซดไข้คา่เสยีหายนัน้ๆ ตลอดจนค่าไซ้จ่ายใดๆ อันเกดิจากการถกูเรืยกร้องหรือถกูพอีงร้องใหแ้ก ่
ผู้ว่าจ้างทบัพี

ขอ้ ©๒ การจา่ยเงนิแกล่กูจา้ง
ผูร้บัจ้างจะตอ้งจา่ยเงนิแกล่กูจา้งทผู้ร้บัจา้งไดจ้า้งมาใบอดัราและตามกำหนดเวลา ทผู้รับจ้างได้ตกลงหรือ 

ทำสญัญาไว้ตอ่ลกูจ้างดังกลา่ว
ถา้ผูร้บัจา้งไมจ่่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอบใดแกลู่กจ้างตังกล่าวไนวรรคหนีง้ ผูว่้าจ้างมสิทิธทิัจ้ะเอาเงิน 

คา่จา้งทัจ้ะตอ้งจา่ยแกผู่ร้บัจา้งมาจา่ยใหแ้กล่กูจา้งของผูร้บัจา้งดงักลา่ว และไหถ้อืว่าผูว่้าจ้างไดจ้า่ยเงินจ่าบวนนัน้เปน็คา่จ้างให ้
แกผู่รั้บจ้างดามสญัญาแลว้

ผูร้บัจ้างจะตอ้งจัดใหม้ป้ระกนัภยัสา์หรับลกูจ้างทกุคนทัจ้้างมาทำงานโดยไหค้รอบคลุมถืงความรับผดิทัง้ 
ปวงของผูรั้บจา้ง รวมทัง้ผูรั้บจ้างช่วง (ถ้ามิ} ในกรณความเสยีหายทศิ้ดค่าสนิไหมทดแทนได้ดามกฎหมาย ขึง้เกดิจากอบุตัเิหต ุ
หรือภยันตรายใดๆ ตอ่ลูกจ้างหรือบคุคลอ๋ึน ทํผู่ร้บัจา้งหรอืผูร้บัจา้งชว่งจา้งมาทำงาน ผูรั้บจ้างจะต้องล่งมอบกรมธรรม้ประกันภยั 
ดังกลา่ว พรอ้มทัง้หลกัฐานการชำระเนีย้ประกบัใหแ้กผู่ว้า่จา้งเมอผูว้า่จา้งเรยืกรอ้ง

ข้อ ®£ท การตรวจงาบจา้ง
ถา้ผู้วา่จ้างแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ ผู้ควบคมุงาน หรือบรืบัท ท่ีปรืกบา เพอควบคมุการทำงาน 

ของผูร้บัจา้ง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบรืพัทท๋ีปรืกบาน้ัน มิอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ 
สถานทึก่๋อสร้างได้ทกุเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและใหค้วามช่วยเหลอในการนัน้ตามสมควร



การท่ีมิคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ผู้«7Vคุมงาบ หริอบริษัททีปริกษาน้ัน หาทำใหผู้้รับจ้างพน้ความรับ 
ผิดชอบตามสัญญาน้ีข้อโตข้อหน้ีงไม่

ขอ้ « ๙  แบบร'ูปและรายการละเอยีดคลาดพลอน
ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเช้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโตยล้'ถว้นแล้ว หาก 

ปรากฏวา่แบบรูปและรายการละเอยีดนัน้ผดิพลาดหรอิคลาดเคลอ้นไปจากหลกัการทางวิศวกรรมหรอิทางเทคนคิ ผูรั้บจ้างตกลง 
ทจะปฏบิส่ติามคำวนิจิฉยัของผูว้า่จา้ง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ผู้ควบคุมงาน หริอบริษทัทีป่ริกษาทีผู่ว่้าจ้างแต่งต้ัง เพอให ้
งานแล้วเสร็จบริบรูณ ์คำวินิจฉยัด้งกล่าวใหล้้อเป็นท่ีสุด โดยผูร้บัจา้งจะคดคา่จา้ง คา่เลย'หาย หริอค่าใช้จ่ายใดๆ เพ๋ัมข้ึน จาก 
ผูว้า่จ้างหรอิขอขยายอายุสญัญาไมได้

ขอ้ ©๕ การควบคมุงานโดยผูว้า่จา้ง
ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการ.ตรวจรับพสัดุ ผู้ควบคุมงาน หริอบริษัท ทีป่รกิบาทีผู่ว่้าจ้างแตง่ตัง้ 

มิอำนาจทีจ่ะตรวจสอบและควบคุมงานเพอใหเ้ปน็ไปตาม สัญญา'บ้ี, และมอิำนาจทีจ่ะสัง่ใหแ้กไขฝล้'ยบแปลงเทีม่เตมิ หริอดัด 
ทอนชัง่งานตามสญัญานีห้ากผูร้บัจา้งขดัขน้ไมป่ฏบิต้ติาม ผูว้า่จา้ง คณะกรรมการตรวจ รบัพสัดผุูค้วบคมุงานหรอิบรษิทัที ่
ปรกึษา มอิำนาจ ท่ีจะสัง่ใหห้ยุดการนัน้ช่ัวคราวได้ ความลา่ขา้ใบกรณเ์ชน่นี ้ผูร้บัจา้งจะลอ้เปน็เหตซุอขยายระยะเวลา การปฏินัติ 
งานตามสญัญาหริ©เรียกร้องคา่เลยหายใดๆ ไมได้ท้ังส้ิน

ขอ้ ©๖ งานพเิศษและการแกไ้ขงาน
ผู้ว่าจ้างมิสทิ?ท่ีจะสัง่เป็นหนงัล้อใหผู้้รัปจ้างทำงาบพิเศษช่ังไมได้แสดงไว้หริอรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี ้

หากงานพเิศษนัน้ๆ อยู่ในขอบข่ายทัว้ไปแหง่ว้ตอปุระสงคข์องสญัญานีบ้อกจากนีผู้ว่้าจ้างยังมสิทิ?สัง่ใหเ้ปลึย๋นแปลงหริอแกไ้ข 
แบบรปูและขอ้กา็หนคตา่งๆใบเอกสารสญัญานีด้ว้ย

อตัราค่าจ้างหริอราคาทีก่ำหนดใชใ้นสญัญานี ้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพเิศษ หริองๆนท่ีเพมเติมข้ึน หริ.อ 
ตัดทอนลงท้ังปวงตามคำส่ังข:องผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไมได้กำหนดไว้ถงอัตราค่าจ้าง หริอราคาใดๆ ท่ีจะนำมาใช้สำหรับงาบ 
พเิศษหริองานทีเ่พ'ิมข้ึนหริอลดลงดังกล่าว ผูว้า่จา้ง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกนัทีจ่ะกำหนดอตัราค่าจ้างหริอราคาทีเ่ทีม่ข้ึนหริอลด 
ลง รวมทัง้การขยายระยะเวลา (ลา้ม)ิ กันใหมเ่ทีอ่ความเหมาะลม ในกรณ์ท่ีตกลงกันไม่ได้ ผูว่้าจ้างจะกำหนดอตัราจา้ง หริอราคา 
ตามแตผู่ว้า่จา้งจะเหนวา่เหมาะสมและถกูดอ้ง ชัง่ผูรั้บจ้างจะตอ้งปฎนตังิานตามคำสัง่ของผู้ว่าจา้งไปกอ่นเทีอ่มใิหเ้กดิความเสย 
หายแกง่านทีจ่า้ง

ขอ้ ©๗ คา่ปรับ
หากผูรั้บจ้างใมส่ามารถทำงานใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาทีก่ำหนดไว้ในสญัญาและผูว่้าจ้างยังมโิดบ้อกเลกิ 

สัญญา ผูร้บ้จ้างจะตอ้งขำระคา่ปรบัใหแ้กผู่ว่้าจ้างเปน็ จำนวนเงินวันละ ๓,๓๒๕.o<yปาท (สามพบัสามรอ้ยยี,สบิหา้บาทถว้น) 
และจะตอ้งชำระคา่ใชจ้า่ยในการควบคมุงาน (ถา้ม)ิ ใบเมอิผูว้า่จา้ง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนีง้เปน็จำนวนเงินวับละ 
............-...........บาท (...........-...........) นบัสัดจากวันทีค่รบกำหนดเวลาแลว้เสร็จของงานตามสญัญาหริอวันทีผู่ว่้าจ้างได้ขยาย

, น, J m *(ลงซอ)..................'ไ?..".......................
(นายวชิยั บญุอดุมพร)

..พรา่จา้ง



เวลาทำงานให ้จนถงวนัทีท่ำงานแลว้เส!จจรงิ นอกจากนี'้ ผูร้บัจ้างออมใหผู้ว่้าจ้างเรยิกค่ๆ เสยีหายอนัเกดิขึน้จากภารทีผู่ร้บัจ้าง 
ทำงานลา่ขา้เอพาะสว่นทีเ่กนิกวา่จำนวนคา่ปรบัและคา่ใชจ้า่ยองักลา่วไคอ้กดว้ย

ในระหว่างทีผู้่ว่าจ้างยังมไิด้บอกเลกสญัญานัน้ หากผูว้า่จา้งเหน็วา่ผูร้บัจา้ง จะไมส่ามารถปฎบิเัตามสญัญา 
ตอ่พ!,ค ้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอณสีกสัญญาและใช้สิทธิคามข้อ ๑๘ กิไค้ และล้าผูว่้าจา้งไดแ้จ้งชอ้เรยิกรอ้งใปยังผูร้บัจ้างเมอิครบ 
กำหนคเวลาแลว้เสร็จของงานขอใหช้ำระคา่ปรับแลว้ ผู้ว่าจ้างมิสทิธิทีจ่ะปรับผู้รับจ้างจนถงวันบอกเลิกสญัญาใต้อกด้วย

ขอ้ «>๘ สทิธขิองผูว้า่จา้งภายหลงับอกเลกิสญัญา
ในกรณทีีผู่ว่้าจ้างบอกเลกิสญัญา ผูว่้าจ้างอาจทำงานนัน้เองหริอว่าจ้างผูอ้ึบ่ใหท้ำงาบนัน้ตอ่จบแลว้เสร็จ 

กิได้ผูว่้าจ้างหร็อผูท้ีรั่บจ้างทำงานนัน้ต่อมสิทิธิใชเ้ครีองใช้ในการกอํสร้าง สงทีส่ร้างข้ึนเวคราวสำหรับงานทอ่สร้าง และวัสดุต่างๆ 
ขึง้เหน็วา่จะตอ้งสงวนเอาไวเัพือ่การปฎนเังาบตามสญัญา ตามท่ีจะเหน็สมควร

ในกรณด้ีงกล่าว ผูว่้าจ้างมสิทิธิริบหรอบงัคบัจากหลกัประกนัการปฏบเัตามสญัญาทัง้หมด หริอบางส่วน 
ตามแตจ่ะเหบ็สมควร นอกจากนัน้ ผูร้บัจ้างจะตอ้งรบัผดิขอบในคา่เสยีหายขึง้เมนิจำนวน เกนิกว่าหลักประกันการปฎบดัตาม 
สญัญา รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยทีเ่พืม่ขึน้ ในการทำงานนัน้ต่อใหแ้ล้วเสร็จตามสญัญา ตลอดจนคา่ใชจ่้ายในการควบคุมงานเพืม่ (ล้ามิ)
ขึง้ผูว้า่จา้งจะหกั เอาจากเงินประกนัผลงาบหริอจำนวนเงินใดๆ ทีจ่ะจา่ยใหแ้กผูรั้บจา้งกไ็ด้

ขอ้ «๙ . การบงัคบัคา่ปรบั คา่เสยิหาย และคา่ใชจ้า่ย
ในกรณทีีผู่ร้บัจา้งพปฎนิเัตามสญัญาขอ้หนีฬ้อใดดว้ยเหชใุดๆ กิตาม จนเมินเหคุใ่หเ้กิดคา่ปรับ คา่เสยิ 

หาย หรอิคา่ใชจ้า่ยแกผู่ว้า่จา้ง ผู้รับจ้างด้องชดใช้ค่าปรับ คา่เสยีหาย หรอค่าใช้จ่ายด้งกล่าวใหแ้ก'ผู้ว่าจ้างโดยสิน้เช้งภายใน 
กำหนด ร ๕ (สิบห้า) วัน นบัถัดจากวันทได้รับแจ้งเมนิหนงัสอิจากผูว่้าจ้าง หากผ ูรั้นจ้างไม่ซดใช้ให้ลูกต้องครบล้วนภายในระยะ 
เวลาดง้กลา่วใหผู้ว้า่จา้งมสิทิธทิีจ่ะหกัเอาจากจำนวนเงนิคา่จา้งทีต่อ้งชำระ หริอจากเงินประกนัผลงาน รองผูร้บัจา้ง หริอนังคับ 
จากหสกัประกนัการปฐนเัตามสัญญาใต้ทันที

หากคา่ปรับ คา่เสยิหาย หรอิคา่ใชจ้า่ยทีบ่งัคบัจากเงนิคา่จา้งทีด่อ้งชำระ เงินประกันผลงาน หริอหลัก 
ประกนัการปฎนิเัตามสญัญาแลว้ยงัไมเ่ทยีงพอ ผูร้บัจ้างรนยอมชำระสว่นทีเ่หลิอ ทียั่งขาดอยู่จนครบลว้นตามจำนวนค่าปรับ 
คา่เสยีหาย หริอค่าใช้จ่ายนัน้ ภายในกำหนด ๑๕: (สิบห้า} วัน นบัถัดจากวันทีไ่ด้รับแจ้งเมนิหนงัสิอจากผู้ว่าจ้าง

หากมเิงินคา่จา้งตามสญัญาทีห่กัไรจ้า่ยเมนิคา่ปรบั คา่เสยีหาย หริอคา่ใชจ่้ายแลว้ยังเหลออยู่อกเทา่ใด 
ผูว่้าจ้างจะคบใหแ้กผู่รั้บจา้งทัง้หมด

ขอ้ ๒0 การทำบรเิวณกอ่สรา้งใหเ้รยิบรอ้ย
ผู้รับจ้างจะต้องรักบาบริเวณสถานท’ีปฎบิเังานตามสญัญานี ้รวมท้ังโรงงานหริอ ส่ิงอำนวย ความสะดวกใน 

การทำงานของผูร้บัจา้ง ลกูจา้ง ตัวแทน หริอผู้รับจ้างช่วง {ล้ามิ) ใหส้ะอาด ปลอดภยั และมิประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด 
ระยะเวลาการจา้ง และเนีอ้ทำงานเสรจ็สิน้แลว้จะตอ้งขนย้ายบรรดาเคร็องใชใ้นการทำงานจา้งรวมทัง้วัสคขุยะมลูฝอย และส่ิง 
กอ่สรา้งชัว่คราวตา่งๆ(ลา้ม)ิ ท้ังจะต้องกลบเกสิย่ทัน้เนใหเ้ร็ยบร้อยเพือ่ใหบ้ริเวณทัง้หมดอยู่ในสภาพทีส่ะอาดและใชก้ารโตท้นัที

(นาย1รขิยั บญุอดุมพร)



ขอ้ ๒® การงดหรอิลตคา่ฝรชั หรอิการขยายเวลาปฏบิตังิานดามสญัญา
โนกรณทีมีเีหตเุกดิจากความผดิหริอความบกพรอ่งของฝา่ยผูว้า่จา้ง หริอเหตุสุดวิสัย หรอิเกดิจาก 

พฤตกิรรณอ์นัหนีง้อนัใดทผีูรั้บจา้งไมต่อ้งรับผดิตามกฎหมายหริอเหตอุนดามทกีำหนดในกฎกระทรวงซึง่ออกตามความใน 
กฎหมายวา่ดร้ยการจดัเอจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั ทำใหผู้้รับจ้างไมสามารถทำงานใหแ้ล้วเสร็จตามเง่ํอนไขและกำหนด 
เวลาแหง่สญัญาน้ีเด้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตหุริอพฤติการณดั์งกล่าวพร้อมหลกัฐานเปน็หนงัลอ้ใหผู้ว่้าจ้างทราบ เพ'อของดหริอ 
ลดคา่ปรับ หรอืขยายเวลาทำงาบออกไปภายใน ๑๕ {สิบห้า) วัน'นับถัด'จากวัน1ที'เหตุนนล้ินสุดลง หริอตามทีกำหนดโนกฎ 
กระทรวงดงักลา่ว แล้วแต่กรณี

ถัาผู้รับจ้างไม่ปฏิใM หเ้ปน็ไปตามความในวรรคหนีง้ใหถ้อว่าผู้รับจ้างได้สละสหิธีเรือกร้องใบการทจีะขอ 
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทางานออกไปโดยไม่มีนอนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ กรณเีหตเุกดิจากความผดิหรือความบกพร่อง 
ของฝา่ยผูว้า่จา้ง ซ่ึงมีหลักฐานขัคแจ้ง หรอืผูว่้าจ้างทราบด อยู่แล้วต้ังแต่ด้น

การงดหริอลดคา่ปรัน หรือขยายกำหนดเวลาทำงานดามวรรคหนีง้ อยู่ใบดุลพนิจิของผู้ว่าจ้างทจีะ 
พจิารณาดามหเหน็สมควร

ขอ้ ๒๒. มาตรฐาน'รมอขา้ง
ผู้รับจ้างตกลงเปน็เงอนโขสา์คญัว่า ผูรั้บจ้างจะต้องรและใช้ผูผ้า่นการทดสอบมาตรฐานผมิอข้าง 

จากกระทรวงแรงงาน หรือVรือผู้มีวุฒบิตัรระดับปริญญาตรื หรอืเทยบเทา่จากสถาบนัทารศก็บาท ี ก.พ. รับรองใหเ้ช้ารับราขการ 
ได้ ด้านวิศว:กรรมสาสตร์ สาขาชา่งกอ่สรา้ง/โยธา/ลา้รวจ/ชลประทาน/ลงแวดลอ้ม หรือผู้ประกอบวิชาขพวิศวกรรมควบคุม 
ประเภทภาคเปน็ผู้ลงนาม'โนแผนการทำงาน พร้อมหน้ล่วนผู้จัดภารกรณหีา้งหน้สว่นจ้ากัด/กรรมการผู้จัคกๆร ■ กรณี'นริบัทจ้ากัด 
ลงนามในแผ่นการทำงาน พร้อมรับรองและแนบล้าฌาใบประกอบวิขาชพ้วิศวกรรมควบคุม ในอดัราไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ®๐ {สิบ) 
ของแตล่ะสาขาชา่ง แตจ่ะตอ้งมชีา่งจา้บวนอย่างนอ้ย ๑ (หนง) คนในแตล่ะสาขาชา่งดงัตอ่ไปนี ้

๒๒.® ช่างกอ่สร้าง หริอ 
๒๒.๒ ข้างโยธา หริอ 
๒๒.๓ ช่างสำรวจ

ผูร้บัจ้างจะตอ้งจัดทำบญัซแลดงจ้านวนชา่งทัง้หมดโดยจ้าแนกตามแตส่ะสาขาชา่งและ ระดับช่าง 
พร้อมทบัระบรุายขอชา่งผู้ทผ่ีานการทดสอบมาดรฐานผิมีอช่างหริอผู้มีวุฒบิตัรดังกล่าวในวรรคหนีง้นาัมาแสดงพร้อมหลักฐาน 
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพสัดุหริอผูค้วบคมุงาน กอ่นเรืมลงมอีทำงาน และพร้อมทจีะใหผู้ว่้าจ้างหริอเจ้าหนา้ทขีอง 
ผูว่้าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสญัญานีข้องผูรั้บจา้ง

ขอ้ ๒®. การปรบัราคาคา่จา้ง
ผูว้า่จา้งและผูร้บัจา้ง ตกลงทันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ ล้าหรับราคางานก่อสร้างตามสญัญานีโ้ดย

การนำสดร Escalation Factor (K) มาใชค้ำนวณราคาคา่งานทฟีลึย๋นแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี ้ดามพอบไข หลักเกณฑ ์สดร 
และวิธีคำนวณทีใช้ทับสญัญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตริเมอวับที ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรึอ๋งการพจิารผาชว่ยเหลอ้ผู ้
ประกอบอาขพงานกอ่สร้าง ตามหนงัลอ้ล้านกัเลขาธกีารคณะรัฐมนตริ ท ีบร 0๒0๓/ว ๑ 0๙  ลงวันที ๖๔ สิงหาคม ๒๕๓๖



สูตรทารปรับราคา (สูตรค่า (0 จะต้องคงท่ีท่ีระพท่ีัทาหนดไว้โนรันแล้วเสร็จตามท่ีกำหนดไว้ใน 
สญัญา หรีอภายในระยะเวลาท'ี ผูว้า่จา้ง ไตข้ยายออกไป โดยจะใช้สตูรของทางราขการทีไ่ตร้ะบดุามภาคมนวก ๓

สัญญาน้ีหัาข้ึนเป็นสองป็บับ มช้อความถูกต้องดรงทัน ค่สญัญาไต้อ่านและเช้าใจข้อความ โดยละเอยด 
ตลอดแลว้ จง’ไต้ลงลายป็อช่ื0 พร้อมท้ังประหบัตรา (ถา้ม) ไว้เปน็สำคญัตอ่หนา้พยาน และค่สญัญาต่างยึดถ้อไว้ฟา้ยละหนีง้รบับ
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