
สัญญ''ไ'จ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๖/๒๕๖๕

สัญญาอบันพี้*ท!น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำชุน เลขที่ ๑®* หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลบาสัก อำเภอเมอ-รลำพูน 
จังหวัดสำชุน .มอวันที่ ๒๙ รนวาคม ๒๖๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัคสำชุน โดย บายวิชัย บุญอุคมพร ตำแหน่ง 
รองนายกองค์การบรหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดสำชุน ตามคำลั่งองค์ภาร'บริหาร 
ส่วนจังหวัดสำชุบ ท่ี ๖๐/๒๕'อ๔ ลงวับที่ ©๘ มกราคม ๖๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหน่ึง กับ 
บรัษัห เชยงใหม่มีโซค จ้าทด ซึ่งจดทะเบ๊ยนเบนน้ฅบุคลล ผ  สำนักงานทะเบียนหุ้นสํวนบริษัท จังหวัดสำชุบ กรมm ;นาธุรกิจ 
การค้า ทระทรวงพาณิชย์ ม๊สำนักงานโหญ้อยู่ เลขที่ ©๘๘ หมู่ ๕ ตำบลเหรอง! อำเภอเมองลำ1ชุน จังหวัดสำพูน โดย 
นายจักรพษ์ พิทารัตน์ผู้ร ับมอบอำนาจจาก นายอุภัควิ ซ่ินใจตี ผู้มอำนาจลงนามผูกหันนิติบุm สปรากฏดาม-หนังสิอ'รับรอง 
ของ สำนักงานทะเบิยนหุ้นส่วนบรัพั1 จังหวัดสำชุน กรมพัฒนาธุ;รกจการค้า กระทรวง'ฬาผ๊ซย์ ท่ี ลพ. 0 0 ๗ อ®๓ ลงวันท่ี 
๔ ตุลาคม ๖๕ 00 และหนังสิอมอบอำนาจลงวันที่ ©๑ ซ้นวาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญาบี้ ซึ่งต่อไปไนสัญญาบี้เริยกว่า '•ผู้รับจ้าง, 
อกฝ่ายห‘นง

ค่สัญญาไดัฅกลงกันมีฃัอทว'!มดังต่อไปบี ้
ขอ้ ®. ขอ้ตกลงวา่จา้ง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจัางตกลงรับจัางตำงาน ซ่อมลร้างกนนผิวจราจรแบนแอรพัลด์คอบทร็ฅ 
(โดรวิร PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ฅนนเสิยบทางรถไฟเขียงใหม่ - ลำชุน อำ๓ อเรองลาพน จังหวัตลำชุน 
{ถนนถ่ายโอนฯ) ผิวจราจรกว้าง ๘.0๐ เมตร ยาว ๒.๙๘๘.00 เมตร หริอมีพึ๋นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๙๔.๐อ ตารางเมตร
๔ กิโลเมตรที่ ๗+๒๕๕.00 - ®o+mo<r.oo อำเภอเมองสำชุน จังหวัดสำชุน ตามข้อสำหนคและ.งอนไขแพ่สัญญานึ๋ รวมท่ีไ 
เอกลารแนบท้ายสัญญา

ผู้ร้บจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เคริองมีโ;;,คร๋ัอวัใช้ ค?ฃดจนอบกรนัตํ''ง''; ชนิดล๊เพ๋ึอใซ้ใน
งานจ้างตามสัญญาบี้

ข้อ ๒. เอกสารอับฟ้นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกลาร'..นบทายสัญญาตํงต่ณ่ปนึ๋ไพเอเป็นส่วนหนึ่งชองสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ร-: แบบแปลบและรายการละเอยด จ้านวน 18>๘ ห-น้า
๒.© ผนวก ๒ แบบปืายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ® หน้า
๒.๓ ผนวก รท สูตรการปรับราคา จำนวน ๓ หน้า -
๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบเสนอราคาและสำเนาบันที่กการต่อรองราคา จำนวน ๓ หน ้า..
๖.๕ ผนวก ๕ สำเนาบัญข้รายการก่อสร้าง จำนวน ๑ ห น ้า*
๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนังสิอรับรองการจดทะเนิยน จำนวน ๑ หน้า .
๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาหนังสิอมอบอำนาจ จำนวน ๑ หน้า
๒,๘ ผนวก ะ:, สำเนาหนังสิอคํ้าประกัน จำนวน {รี) หน้า

1,''''',./'.,;'.."'" 'เก"บุ

(ลงซ ือ่)............... ะ .................บี'้ที1่̂
(น ายวชิยั บญุอดุมพร)

(ลงซือ่). . . . ^ . .............................. .ผูร้นัจา้ง
('นายจักรพงษ์ พ ิกา,รัตน์)



ความใดในเอกสารแบบทา้ยสญัญาทีข่ดัหรอืแยง้กบัขอ้ความในสญัญานีใ้หใ้ชข้อ้ความในสญัญานี'้ 
บงัคับ และในกรณทีีเ่อกสารแนบทา้ยสญัญาขดัแยง้กนัเอง ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏบิตัติาบคำวนิจิฉยัของผูว้า่จา้ง คำวินจิฉยัซอง 
ผูว้า่จา้งใหก้อ๊เปน็ทีส่ตุ และผูร้บัจา้งไมม่สีทิธเรยืกรอ้งคา่จา้ง คา่เสยหายหรอิคา่ใชจ้า่ยใดๆ เพืม่เตมิจากผูว้า่จา้งทัง้สนิ

ขอ้ ๓. หลกัประกบัการปฏบิตัติามสญัญา
ในขณะทำสญัญานีผู้ร้บัจา้งไตน้ำหลกัประกนัเปน็ หนงัสอิคํา้ประกนั บรษิทั ธนาคารกสกิรไทย 

จำกดั (มหาซน) สาขาเซน็,ทรลัเฟสควิ'ล เชยีงใหม ่ เลขที ่ ©000๔๖๙๒ ๙๗ 00 ลงวนัที ่ ๒๙ ธนัวาคม ๒๔๖๔ เปน็จำนวนเงนิ 
๔ ๙ ๖ ,๔ 00.00 บาท(ลีแ่สนเกา้หมืน่หกพบัหา้รอ้ยบาทถว้น}ชงีเทา่กบัรอ้ยละ ๔ (หา้) ของราคาคำจา้งตามสญัญา มามอบใหแ้ก่ 
ผูว้า่จา้งเพือ่เปน็หลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญานี้

กรณผีูร้บัจา้งใชห้นงัสอืคํา้ประกนัมาเปน็หลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญา หนงัสอืคํา้ประกนัดงักลา่ว 
จะตอ้งออกโดยธนาคารทีป่ระกอบกจิการในประเทศไทย หรอิโดยบรษิทัเงินทนุหรอบรษิทัเงินหนุหลกัทรพัยห์!ตร้บัอนญุาตให ้
ประกอบกจิการเงนิทนุเพือ่การพาณขียแ์ละประกอบธรุกจิ คํา้ประกนัตามประกาศ'ของธนาคารแหง่ประเทศ'ไทย คามราย-ช่ือ 
บรษิทัเงนิทนุทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวยีนใหท้ราบตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัเอจดัจา้งและการบรหิาร 
พสัดภุาครฐักำหนดหรอือาจเปน็หนงัสอืคํา้ประกนัอเิลก็ทรอนกิสต์ามวธิการทีก่รมบญัชกีลางกำหนดกไ็ค ้และจะตอ้งมอีายกุารคํา้ 
ประกนัตลอดไปจนกวา่ผูร้บัจา้งพน้ขอ้ผกูพนัตามสญัญานี้

หลกัประกนัทีผู่ร้บัจา้งนำมามอบใหต้ามวรรคหบง จะตอ้งมอายคุรอบคลมุความรนัผดิทัง้ปวงของ 
ผูร้นัจา้งตลอดอายสุญัญา ถา้หลกัประกนัทีผู่ร้บัจา้งนำมามอบใหด้งักลา่วลดลงหรอืเสือ่มคา่ลง หรอืมอีายุไมค่รอบคลมุ![งความ 
รบัผดิของผูร้บัจา้งตลอดอายลุญัญา ไมว่่าดว้ยเหตใุดๆ กต็าม รวมกง๊กรณ ี ผูร้บัจา้งสง่มอบงานลา่ชา้เปน็เหตใุหร้ะยะเวลาแลว้ 
เสรจ็หรอืวนัครบกำหนดความรบัผดิในความขำรดุบกพรอ่งตามสญัญาเปลีย่นแปลงไป ไมว่า่จะเกดิซีน้คราวใด ผูร้บัจา้งตอ้งหา 
หลกัประกนัใหมห่รอืหลกัประกนัเพืม่เตมิใหม้จีำนวนครบถว้นดามวรรคหนีง้มามอบใหน้ทผู่ว่้าจ้างภายใน ๑๔ (สบิหา้)วนั นับลัด 
จากวนัทีไ่ตร้บัแจง้เปน็หนงัสอืจากผูว้า่จา้ง

หลกัประกนัทีผู่ร้บัจา้งนำมามอบไวด้ามขอ้นี ้ผูว้า่จา้งจะคนใหแ้ก'ผูร้บัจา้ง โคยไมม่ดีอกเบีย้ เมึอ๋ 
ผูร้บัจา้งพบัจากขอ้ผกูพนั และความรบัผดิทัง้บว่งคามสญัญานีแ้ลว้

ขอ้ ๔ (ข) คา่จา้งแสะการจา่ยเงนิ
ผูว้า่จา้ง ตกลงจา่ย และผูร้บัจา้งตกลงรบัเงนิคา่จา้งจำนวนเงนิ ๙ ,๙ ๓ 0 ,0 0 0 .0 0  บาท (เกา้ลา้น เยา้ 

แสบสามหมืน่บาทถว้น) ซึง๋ไตร้วมภาษมัลคา่เพืม่ จำนวน ๖๔๙,๖๒๖.»๗ บาท (หกแสนสืห่มืน่เกา้พนัหกร้อยยสบิหกบาทสบื 
เจด็สตางค)์ ตลอดจน ภ าพ ไกรรน   ๆ และคา่ใชจ้า่ยทัง้ปวงดว้ยแลว้ โดยกอ๊ราคาเหมารวม เปน็เกณฑ ์ แสะกำหนดการจา่ยเงนิ 
เปน็งวด  ๆ ดงันี้

งวดที ่ ๑ (งวดสดุทา้ย) เปน็จำนวนเงิน ๘ ,๙ ๓ 0 ,000 .00  บาท (เกา้ลา้นเกา้แลบสามหมืน่บาทถว้น)
เมือ่ผูร้บัจา้งไตป้ฏบิตังิาน ซอ่มสรา้งถนนผวิจราจรแบบแอสฟล้ดค์อนกรตื (โดยวีร PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING)
ถนนเลยบทางรถไฟเชยีงใหม ่ - ลำพนู จ า่๓ อเมองลำพนู จังหวัดลำพนู (ถนนถา่ยโอนๆ) แลว้เสรจ็ตงันี้

- สง่แพนการดำเนนิงานกอ่สรา้ง ลงนามโดยวคีวกรโยราและหุน้สว่นผูจ้ดัการ/กรรมการผูจ้ดัการ
- สง่รายงานพลการออกแบบสว่นผสม A sphalt C oncrete
- สง่รายงาบผลการออกแบบสว่นผสม Pavem ent เท - P lace Recycling นีโ้ย้^ทุ
- สง่รายงานผลการทดสอบกอ้นตวัอยา่ง AC และผลการทดสอบคา่การสะทอ้นแสงของเลน้จ์ราจร

รุ่ ? จุ.

น ฺ £ ^ " '^  นุ . ». , แ  . พ!/f  น>. V(ลงชอี)....................... ะ?..? .................................. ผ ูว้ า่จา้ง (ลงชอี)................. '.ะ - . . . . .? . . ........................... ผ ูร้บจาง'
(น ายวชิ ยั บญุ อดุมพร) (น ายจกัรพ งษ  ั พกิารตัน)์



- งานพ้ี•นทางหินคลุก แลว้เสร็จ
- งาน P avem en t In-Place Recycling แลว้เสร็จ
- งาน Prim e C oat. งาน Tack C oat แลว้เสรจ็
- งานปผูวิจราจรแอสฟล้ทคํอนกรตี (บน Prom e C oat) แลว้เสรจ็
- งานปผูวิจราจรแอสฟล้ทค์อนกรตี (บน Tack C oat) แลว้เสรจ็
- งานตเิสน้จราจร งาน Rum ble Strips งานตดิตงฟา้ยโครงการ และงานอืน่  ๆ ทัง้หมดแลว้เสรจ็ 
พรอ้มสง่ภาพสา่ยกอ่นการดำเนนิงาน, ขrนะดำเนนิงาน และงานแลว้เสรจ็ ตลอดจนทำความสะอาด

บรเิวณลถานทีก่อ่สรา้งใหเ้รยีบรอ้ย ฌึอ๋ไดล้ง่มอบงานครบลว้นตามสญัญานัน้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน๒ ๙ มนีาคม ๒๕๖๕
การจา่ยเงนิตามเงอนไขแหง่สญัญานึ ๋ ผูว้า่จา้งจะโอนเงนิ เขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารของผูร้บัจา้งซือ่ 

ธนาคารกรงไทยจำกดั (มหาซบ) สาขาเชยีงใหม ่ ขอบญัช ี บรษิทั เชยีงใหมฐ่โชค จำกดั เลขทีบ่ญัช ี ท อ 0๖0๓๕๘๙0 ทัง้นี ้
ผูร้บัจา้งตกลง เปน็ผูร้บัภาระเงนิลา่ธรรมเนยีมหรอืคา่บรกิารอืน่ใดเกีย่วกบัการโอนรวมทัง้คา่ใชจ้า่ยอืน่ใด (ลา้ม)ี ทีธ่นาคารเรยีก 
เก็บ และยินยอมใหม้กีารหกัเงินดงักลา่วจากจำนวนเงนิโอนในงวดนีน้ี้ๆ  (ความในวรรคนีใ๋ซส้ำหรบักรณทีีห่นว่ยงานของรฐัจะจ่าย 
เงนิตรงใหแ้กผู่ร้บัจา้ง (ระบบ D irect Paym ent) โดยการโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารของผูร้บัจา้ง ตามแนวทางทีก่ระทรวง 
การคลงัหรอืหนว่ยงานของรฐัเจา้ของงบประมาณเปน็ผูก้า์หนด แลว้แตก่รณ)ี

ขอ้ ๕. เงนิคา่จา้งลว่งหนา้
ผูว้า่จา้งตกลงจา่ยเงนิลา่จา้งลว่งหนา้ใหแ้กผู่ร้บัจา้งเปน็จำนวนเงนิ - บาท ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ .ของราคา 

คา่จา้ง คามสญัญาทีร่ะบไุว ้ในข้อ ๙
เงนิคา่จา้งลว่งหนา้ดงักลา่วจะจา่ยใหภ้ายหลงัจากทีผู่ร้บัจา้งไดว้างหลกัประกนัการรบัเงนิคา่จา้งลว่ง 

หนา้เปน็หนงัสอืคํา้ประกบัหรอืหนงัสอืคํา้ประกนัอเิลกทรอนกิสซ์องรนาคารภายในประเทศ หรือพนัธบตัรรัฐบาลโหย เตม็ตาม 
จำนวนเงนิคา่จา้งลว่งหนา้นีน้ใหแ้กผู่ว้า่จา้ง ผูร้บัจา้งจะดอ้งออกใบเสรจ็รบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ ตามแบบทีผู่ว้า่จา้งกำหนดให ้ และ 
ผูร้บัจา้งตกลงทีจ่ะกระทำตามเงอนใขบนัเกยวกบัการไขจ้า่ยและการใชค้บืเงนิคา่จา้งลว่งหนา้นัน้ดง้ตอ่ไปนี้

๕.๑ ผูร้บัจา้งจะใชเ้งนิคา่จา้งลว่งหนา้นัน้เพือ่เปน็คา่ไขจ้า่ยในการบฎ่นิต้งานตามสญัญาเทา่นัน้หาก 
ผูร้บัจา้งใชจ้า่ยเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ หรอืสว่นใดสว่นหนึง่ของเงนิคา่จา้งลว่งหนา้นัน้ในทางอืน่ผูว้า่จา้งอาจจะเรยีกเงนิคา่จา้งลว่ง 
หนา้นัน้คนืจากผูร้บัจา้งหรอืบงัคบัเอาจากหลกัประกนัการรบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ไดท้นัทิ

๕.๒ เมอผูว้า่จา้งเรยีกรอ้ง ผูร้บัจา้งตอ้งแสดงหลกัฐานการใชจ้า่ยเงนิคา่จา้งลว่งหนา้เพือ่พสิจูนว์า่ได ้
เปน็ไปตามขอ้ ๕.® ภายในกำหนล ๑๕ (สบิหา้) รับ นบัถดัจากวนัไดร้บัแจง้เปน็หนงัสอืจากผูว้า่จา้งหากผูร้บัจา้งไมอ่าจแสดงหลกั 
ฐานดงักลา่วภายในกำหนด ๑๕ {สิบห้า) วัน ผูว้า่จา้งอาจเรยีกเงนิคา่จา้งลว่งหนา้นัน้คนืจากผูร้บัจา้ง หรอืบงัคบัเอาจากหลกั 
ประกนัการรบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ไดห้นัหิ

๕.รท (ข) (สำหรบัสญัญาทีเ่ปน็ราฅาเหมารวม)
ในการจา่ยเงนิคา่จา้งใหแ้กผู่ร้บัจา้งตามขอ้ ร: ผูว้า่จา้งจะหกัเงนิคา่จา้งในแตล่ะงวดเพือ่ซดใช ้

คนืเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ไวจ้ำนวนรอ้ยละ - ของจำนวนเงนิคา่จา้งในแตล่ะงวดจนกวา่จำนวนเงินไวจ้ะครบตามจำนวนเงนิทีห่กั 
คา่จ้างลว่งหนา้ทีผู่ร้บัจา้งไดร้บัไปแลว้ ยกเวน้คา่จา้งงวดลตุทา้ยจะหกัไรเ้ปน็จำนวนเทา่กบัจำนวนเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ทีเ่หลอื 
ท้ังหมด - -

๕.๔ เงนิจำนวนใด  ๆ กต็ามทีผู่ร้บัจา้งจะตอ้งจา่ยใหแ้กผู่ว้า่จา้งเพือ่ขำระหนีห้รอืเพือ่ซดใชค้วามรบัผดิ

(ลงซือ่). งTc^
(บายวชิยั บุญอุดมพร) (บายจกัรพงษ ์ พิการต่น้)



ตา่งๆ ตามสญัญา ผูว้า่จา้งจะหกัเอาจากเงนิคา่จา้งงวดทจีะจา่ยไหแ้กผู่ร้บัจา้งกอนทจีะหกัซดไขค้นืเงนิคา่จา้งลว่งหนา้
๕ ๕ ในกรณทึมีการบอกเลกิสญัญา หากเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ทเีหลอืเกนิกวา่จา้นวนเงนิทผีูร้บ้จา้งจะได ้

รับหลงัจากหกัชดไขไ้นกรณอ๋ึีนแล้ว ผูร้ชัจา้งจะตอ้งจา่ยลบืเงนิจา้นวนทเีหลอืนัน้ใหแ้กผู่ว้า่จา้ง ภายใบ ๗ (เจด็) วัน นบัถัดจากวัน 
ใตร้บัแจง้เปน็หนงัลอืจากผูว้า่จา้ง

๕.๖ (ช) (สำหรบัสญัญาทเีนน้ราคาเหมารวม)
ผูว้า่จา้งจะคนหลกัประกนัการรบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ไหแ้กผู่ร้บัจา้ง ตอ่เมือ่ผูว้า่จา้งไตห้กัเงนิ 

คา่จา้งไวค้รบจา้นวนเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ตามขอ้ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแตไ่นกรผดงัพอ่ไปนี ้ผูรั้บจ้างมสีทิธขิอคนืหลกัประกนัการรับ 
เงนิคา่จา้งลว่งหนา้บางสว่นกอ่นไต้

(๑) กรณผีูร้นัจา้งวางหลกัประกนัการรบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ไวฉ้บบัเดยีว หากผูว้า่จา้งไตห้กัเงิน 
คา่จ้างลว่งหนา้ไปแลว้ ผูร้บัจา้งมสีทิธซิอคนืหลกัประกนัการรบัเงินคา่จา้งลวงหนาัในสว่นทผีูว้า่จา้งไตห้กัเงินคา่จา้งลว่งหนา้ไป 
แลว้นัน้โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งนำหลกัประกนัการรบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ฉบบัใหมท่มีมลูคา่เทา่กบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ทเีหลออยูม่า 
วางไหแ้กผู่ว้า่จา้ง

(๒) กรณผีูร้บัจา้งไตว้างหลกัประกนัการรบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ไวห้ลายฉบบั ซ่ึงแต่ละฉบับมี 
มลูคา่เทา่กบัจำนวนเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ทผีูว้า่จา้งจะตอ้งหกัไวไ้นแตล่ะงวด หากผูว้า่จา้งไตห้กัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ไนงวดใดแลว้
ผูร้บัจา้งมสีทิธขิอคนหลกัประกนัการรบัเงินคา่จา้งลว่งหนา้ไนงวดนัน้ไต้

ขอ้ ๖. การหกัเงนิประกนัผลงาบ
ไนการจา่ยเงนิคา่จา้งไหแ้กผู่ร้บัจา้งแตล่ะงวด ผูว้า่จา้งจะหกัเงนิจำนวนรอ้ยละ - ชองเงินทตีอ้งจา่ยไน 

งวดนัน้เทอีเปน็ประกนัผลงาน ในกรณทีเีงนิประกนัผลงานถกูหกัไวแ้ลว้เปน็จำนวนเงนิไมต่ากวา่ - บาท ผูร้บัจ้างมสีทิธทิจีะ1ซอเงิน 
ประกนัผลงานคบืโดยนำหนงัสอคทประกนัของธบาศารหรอืหนงัสอืคํ้ๆ ประกนัอเิลก็ทรอนกัสซ์ึง่รอกโคยธนาคารภายในประเทศ 
มามอบไหผัูว้า่จา้งเพือ่เปน็หลกัประกนัแทนกไ็ต้

ผูว้า่จา้งจะคนเงนิประกบัผลงาน และ/หรอหนงัสอิคํา้ประกบัซองธนาคารดงักลา่วตามวรรคหนึง๋โดย 
ไมมดีอกเบีย้ใหน้กผู่ร้บัจา้งพรอ้มกบัการจา่ยเงนิคา่จา้งงวดสดุทา้ย

ขอ้ ๗ (ข) กา่หบดเวลาแลว้เสรจ็และเทรของผู'้วา่จา้งในการบอกเลกิสญัญา
ผูร้บัจา้งตอ้งเรมิทา่งานทรีบัจา้งภายไนวนัท ี ๓0 ธนัวาคม ๒๕๖๔ และจะตอ้งทา่งานใหแ้ลว้เส!จบรบืรูณ ์

ภายไนวนัท๒ี๙ มนีาคม ๒๕๖๔ กาัผูร้บัจา้งมไีตล้งมอีทำงานภายในกำหนดเวลา หรอิไมส่ามารถทา่งาบใหแ้ลว้เสรจิดามกำหนด 
เวลา หรอืมเีหตใุหเ้ซึอ่ใตว้า่ผูร้บัจางไมล่Tมารถทำงาบไหแ้ลว้เสรจ็ภายในกำหนดเวลา หรอิจะแลว้เสรจ็ลา่ขา้เกนิกวา่กำหนดเวลา 
หรอิผูร้บัจา้งทำผด้สญัญาขอ้ใดขอ้หนง หรอืตกเปน็ผูถ้กูพหิกัพร์พัยเ์ดล็ขาด หรอิดกเปน็ผูล้ม้ละลาย หรอืเพกิเฉยไมป่ฎบฅัติาม 
คำสง์ของคณะกรรมการตรวจรบัพสัตหุรอืผูค้วบคมุงานหรอืบรษิทัทปีรกษาซึง่ไตร้บัมอบอำนาจจากผูว้า่จา้ง ผูว้า่จา้งมลีทิธทิจีะ 
บอกเลกิสญัญานีไ้ต ้ และมสีทิธจิา้งผูร้บัจา้งรายใหมเ่ขา้ทา่งานของผูร้บัจา้งใหล้ลุว่งไปดว้ย การใข้ลทิธิบอกเลิกสญัญานัน้โม่ 
กระทบสทิธขิองผูว้า่จา้งทจีะเรยิกรอ้งคา่เลยืหายจากผูร้บัจา้ง

การทผีูว้า่จา้งไมใชส้ทิธเิลกิสญัญาดงักลา่วขา้งตน้ไมเ่ปน็เหตไุหผู้ร้บัจา้งพนัจากความรบัผดิตามสญัญา

ขอ้ ๘ ความรบัผดิชอบในความชำรดุนกพรอ่งของงานจา้ง
เมือ่งานแลว้เสรจ็บรบิรูณแ์ละผูว้า่จา้งไตร้บัมอบงานจากผูร้บัจา้งหรอืจากผูร้บัจา้งรายใหมไ่นกรณทมีกีาร ไ;

ผ ูว้ า่จา้ง ■ (ลงซอ).
(นายจกัรพงษ ์ พการัตน์)

, ‘บ่ เ :^^c>(ลงซอ).....................ะ:..ะ..........................
(นายวิชยั บุญอุดมพร)



บอกเลกสญัญาตามขอ้ ๗ หากมิเหตขุำรดุบกพรอ่งหรอืเสยีหายเกิดขึน้จากการจา้งบี ้ภายในกำหนด เอ (สอง) ปี นบัถัดจากวันที ่
โตร้บัมอบงานดงักลา่ว ซืง่ควานชำรดุบกพรอ่งหรธืเสยีหายนัน้เกดิจากความบกพรอ่งฃองผูร้บัจา้งดนัเกดิจากการใชว้ลัตทุีไ่มถ่กู 
ตอ้งหรอทำไวไ้มเ่รยีบรอ้ยหรอีทำไมถ่กูตอ้งตามมาตรฐานแหง่หลกัวขิา ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบืทำการแกโ้ขใหเ้ปน็ทีเ่รยืบรอ้ยโดยไม ่
ซกัขา้ โดยผูว้า้จา้งไมต่อ้งออกเงนิใดๆ ใบการบีท้ัง้ลิน้ หากผูร้บัจา้งไมก่ระทำการดงักลา่วภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัด 
จากวับทีไ่ตร้บัแจ้งเปน็หนงัสอืจ าก ผูว้า้จา้งหรอีไมท่ำการแตโ้ขใหถ้กูตอ้งเรยีบรอ้ยภายโนเวลาทีผู่ว้า้จา้งกำหนด ใหผู้ว่้าจ้างมสิทิธ ิ
ทีจ่ะทำการนัน้เองหรอืจา้งผูอ้’ีบใหท้ำงานนัน้ โดยผูร้บัจา้งตอ้งเปน็ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยเองทัง้สิน้

ใบกรณเีรง่ดว่นจำเปน็ตอ้งรบีแตโ้ขเหตชุำรดุบกพรอ่งหรอีเสยีหายโดยเรว็ และไม่อาจรอใหผู้้รับจ้างแตโ้ข 
โนระยะเวลาทีก่ำหนดไวต้ามวรรคหนงไต ้ผูว้า้จา้งมสิทิธเิชา้จดัการแก้โขเหตชุำรดุบกพรอ่งหรอืเสยีหายนัน้เอง หรีอจ้างผู้อ่ืน'ให ้
ซอ่มแซมความชำรดุบกพรอ่งหรอืเสยีหาย โดยผูร้บัจา้ง ตอ้งรบัผดิขอบชำระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด

การทีผู่ว้า้จา้งทำการนัน้เอง หรอืจา้งผูอ้ืน่ใหท้ำงานนัน้แทนผูร้บัจา้ง ไมท่ำใหผู้ร้บัจา้ง หลดุพน้จากความ 
รบัผดิดามสญัญา หากผูร้บัจา้งไมช่ดใชค้า่ใชจ้า่ยหรอืคา่เสยีหายดามทีผู่ว้า้จา้งเรยีกรอ้งผูว้า้จา้งมสิทิธบิงัคบัจากหสกัประตน้การ 
ปฏบิตัติามสญัญาไต้

ขอ้ ๙  การจา้งชว่ง
ผูร้ชัจ้างจะตอ้งไมเ่อางานทัง้หมดหรอืแตบ่างสว่นแหง่สญัญานืโ้ปจา้งชว่งอกีทอดหนืง่ เวน้แตก่ารจา้งชว่ง 

งานแดบ่างสว่นทีใ่ตร้บัอนญุาตเปน็หนงัสอืจากผูว้า้จา้งแลว้ การทีผู่ว้า้จา้งใตอ้นญุาตใหจ้า้งชว่งงานแตบ่างสว่นดงักลา่วนัน้ ไมเ่ป็น 
เหตใุหผู้ร้บัจา้งหลดุพน้จาก ความรนัผดิหรอีพนัธะหนา้ทีต่ามสญัญาบี ้และผูร้บัจา้งจะยงัคงตอ้งรบัผดิในความผดิและความ 
ประมาทเลนเลอ่ของผูร้บัจา้งชว่ง หรอืของตว้แทบหรอืลกูจา้งของผูร้บัจา้งชว่งนัน้ทกุประการ

กรณผีูร้บัจา้งไปจ้างชว่งงานแตบ่างสว่นโดยผฯ่ผนความในวรรคหบีง้ ผูรั้บจ้างตอ้งชำระค่ๆ ปรับใหแ้ก่
ผว้า้จา้งเปน็จำนวนเงนิในอตัราเอยละ ๑ 0  (สิบ) ของวงเงนิของงานทีจ่า้งชว่งตามสญัญา ทัง้บี ้ไมต่ดัสทิธผิวัา้จา้งในการบอกเลก

/

ทำงานทีร่บัจา้งจะตอ้งจดัใหม้ผิูแ้ทนชงีทำงานเตม็เวลาเปน็ผูร้บัพคขอบควบคมุงาบของ ผูร้บัจา้ง ผูแ้ทนตงักลา่วจะตอ้งไตร้นัมอบ 
อำนาจจากผูร้บัจา้ง คำสัง่หรอืคำแนะนำตา่งๆ ทีผู้่'ว้า'จ้าง คผะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ ผูค้วบคมุงาบ หรือบรบืทัทีป่รกืบาทีผู่ว้้า 
จา้งแตง่ทัง้ ใตแ้จง้แกผู่แ้ทนเซน่ว้านั้น ใหถ้อว่าเปน็คำสัง่หรอืคำแนะนำทัโ้ตแ้จง้แกผู่้รับจา้ง การแต่งทัง้ผูแ้ทบตามช้อบีจ้ะต้องทำ 
เปน็หนงัสอืและตอ้งไตร้บัครามเหน้ชอบเปน็หนงัสอื จากผูว้า้จา้ง การเปลีย่นตวัหรอืแตง่ทัง้ผูแ้ทนใหมจ่ะทำมไิตห้าก,โม่ไต้รับ 
ความเหน็ขอบ เบนหนงัสอืจากผูว้า้จา้งกอ่น

ผูว้า้จา้งมสิทิธทิีจ่ะขอใหเ้ปลีย่นตวัผูแ้ทนตามวรรคหนืง่ โดยแจง้เปน็หนงัสอืไปยังผูร้บัจา้ง และผูร้บัจา้งจะ 
ตอ้งทำการเปลีย่นตวัผูแ้ทนนัน้โดยพลนั โดยไมค่ดิคา่จา้งหรอืราคาเพมหรอือา้งเปน็เหตเุทีอ่ขยายอายสุญัญาดนัเนือ่งมาจากเหตบุี้

ขอ้ ๑® ความรบัผดิของผูร้บัจา้ง
ผูร้นัจา้งจะตอ้งรบัผดิตอ่อบุตัเิหต ุ ความเสยีหาย หรอืภยนัตรายใดๆ อนัเกดิจาก การปฏ'ิปตงิาบของ 

ผูร้บัจา้ง และจะตอ้งรบัผดิตอ่ความเสยีหายจากการกระทำของลกูจา้งหรอืตวัแทน ของผูร้บัจา้ง และจากการปฏบิตังิานของ 
ผูร้บัจา้งชว่งตว้ย (ถา้ม)ิ - ป 'ร;ุ'":.ร>ุ น้*:V?

สญัญา

ขอ้ ®o การควบคมุงานของผูร้บัจา้ง
ผูร้บัจา้งจะตอ้งควบคมุงานทีร่บัจา้งอยา่งเอาใจใส ่ ดว้ยประสทิธภิาพและความชำนาญ และในระหว่าง



ความเสยีหายใดๆ อนัเกดิแกง่านทีผู่ร้บัจา้งไดห้ำขึน้ แมจ้ะเกดิขึน้เพราะเหตสุดุวสิยั กต็าม ผูร้บัจา้งจะตอ้ง 
รับผิดชอบโดยซอ่มแซมใหคิ้นดัหรือ เปลํย่นใหใ้หมโดยคา่ใชจ้า่ยของผูร้บัจา้งเอง เวน้แตค่วามเสยีหายนัน้เกดิจากความผดิฃอง 
ผ ูว้า่จา้งน ัง้น ั ้ความรบัผดิของผูร้บัจา้งดงักลา่วใบขอ้นีจ้ะสนิสดุลงเมึอ๋ผูว้า่จา้งไดร้บัมอบงาบครัง้สดุหา้ยขึง้หลงัจากนัน้ผูร้บัจา้ง 
คงตอ้งรบัผดิเพยีงในกรณชิำรดุบกพรอ่ง หรอืความเสยีหายดงักลา่วในขอ้ ๘ เทา่นัน้

ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิตอ่บคุคลภายบอกในความเสยีหายใดๆ อบัเกดิจาก การปฎบิตังํานชองผูร้บัจา้ง 
หรอืลกูจา้งหรอืตวัแทนของผูร้บัจา้ง รวมถง็ผูร้บัจา้งชว่ง (ถา้ม) ตามสญัญานี ้หากผูว้า่จา้งถกูเรยีกรอ้งหรอืฟอ้งรอ้งหรอืตอ้งชดใช ้
คา่เสยีหายใหแ้กบ่คุคลภายนอกไปแลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้ง ดำเนนการใดๆ เพีอ่ใหม้กีารวา่ตา่งแกต้า่งใหแ้กผู่ว้า่จา้งโดยคา่ใชจ้า่ยของ 
ผูร้บัจา้งเอง รวมทัง้ผูร้บัจา้งจะตอ้งชดใชค้า่เสยีหายนัน้ๆ ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยใดๆ อนัเกดิจากการถกูเรยีกรอ้งหรอืถกูฟอ้งรอ้งใหแ้ก ่
ผูว่้าจ้างหนัท

ขอ้ ©๒ การจา่ยเงนิแกล่กูจา้ง
ผูร้บัจา้งจะตอ้งจา่ยเงนิแกล่กูจา้งทีผู่ร้บัจา้งใตจ้า้งมาในอตัราและตามกำหนดเวลา ทีผู่รั้บจ้างได้ตกลงหรือ 

หำสญัญาไวต้อ่ลกูจา้งดงักลา่ว
ถา้ผูร้บัจา้งไมจ่า่ยเงนิคา่จา้งหรอืคา่หดแทนอึน๋ใดแก'ลกูจา้งดงักลา่วในวรรคหนีง้ ผู้'ว่า'จ้างม็สิทif ที’่จะเอาเงนิ 

คา่จา้งพีจ่ะตอ้งจา่ยแกผู่ร้บัจา้งมาจา่ยใหแ้กล่กูจา้งฃองผูร้บัจา้งดงักลา่ว และใหก้อวา่ผูว้า่จา้งใตจ้า่ยเงนิจำนวนนัน้เปน็คา่จา้งให ้
แกผู่ร้บัจา้งตามสญัญาแลว้

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัใหม้ปีระกนัภยัสำหรบัลกูจา้งทกุคนพีจ่า้งมาหำงานโดยใหค้รอบคลมุถงึความรบัผดิทัง้ 
ปวงของผูร้บัจา้ง รวมทัง้ผูร้บัจา้งชว่ง (ถา้ม)ี ในกรณความเสยีหายพีค่ดคา่สนิไหมทดแทนใตต้ามกฎหมาย ขึง้เกดิจากอบุตัเิหต ุ
หรอืภยนัตรายใดๆ ตอ่ลกูจา้งหรอืบคุคลอืน่ พีผู่ร้บัจา้งหรอืผูร้บัจา้งชว่งจา้งมาหำงาน ผูร้บัจ้างจะตอ้งสง่มอบกรมธรรม'ประกนัภยั 
ดงักลา่ว พรอ้มทัง้หลกัฐานการชำระเนีย้ประกนัใหแ้กผู่ว้า่จา้งเมึอ๋ผูว้า่จา้งเรยืกรอ้ง

ขอ้ ©๓ การตรวจงานจา้ง
ถา้ผูว้า่จา้งแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ ผูค้วบคมุงาน หรือบริษทั ทีป่รกึษา เพีอ่ควบคมุการหำงาน 

ของผูร้บัจา้ง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผูค้วบคมุงาบ หรือบริษทัทีป่รึกษานัน้ มอีำนาจเขา้ไปตรวจการงาบใบโรงงานและ 
ลถานทีก่อ่ลรา้งใตห้กเวลา และผูร้บัจา้งจะตอ้งอำนวยความสะดวกและใหศ้วามชว่ยเหสอีในการนัน้ตามลมควร

การทีม่คีณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ ผูค้วบคมุงาบ หรอืบรษิทัทีป่รกืษานัน้ หาหำใหผู้ร้บัจา้งพนัความรบั 
ผดิชอบตามสญัญานีข้อ้ใดขอ้หนีง้ใม่

ขอ้ ๑๔ แบบรปูและรายการละเอย๊ดคลาดเคลือ่น
ผูร้บัจา้งรบัรองวา่ใตต้รวจสอบและหำความเชา้ใจในแบบรปูและรายการละเอยีดโดยถีถ่ว้นแลว้ หาก 

ปรากฏวา่นนบรปูและรายการละเอยีดนัน้ผติพลาดหรอิคลาดเคลํอ่นไปจากหลกัการทางวศิวกรรมหรอืทางเทคนคิ ผูร้บัจา้งตกลง 
ทีจ่ะปฏบิตัติามคา่วนิจิฉยัของผูว้า่จา้ง คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ ผูค้วบคมุงาบ หรอืบรษิทัพีป่รกิษาพีผู่ว้า่จา้งแตง่ตัง้ เพีอ่ให ้
งานแลว้เสรจ็บรบืรูณ ์ คา่วมิจีฉยัดง้กลา่วใหถ้อืเปน็ทีส่ดุ โดยผูร้บัจา้งจะคดิคา่จา้ง คา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ เพมข้ึน จาก 
ผูว้า่จา้งหรอืขอขยายอายสุญัญาโมใต้

ขอ้ ๑๕ การควบคมุงานโดยผูว้า่จา้ง

(ลงซอ),
(นายวิชยั บุญอุตมพร)

ผ ูว้า่จา้ง (ลงซือ่). .....ผูร้บัจา้ง
(นายจักรพง'ษ์ พิการัตน์)



ผูร้บัจ้างตกลงวา่คณะกรรมโทรตรวจรบัพสัด ุ ผูค้วบคมุงาบ หรือบริษทั ทีป่รกึษาทีผู่ว้า่จา้งแตง่ตัง้ 
มอิำนาจทีจ่ะตรวจสอบและควบคมุงานเพอให;้ปบีไปตาม สญัญาบี ้และมอิำนาจทีจ่ะสัง่ใหแ้กเัขเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิ หรอดัด 
ทอนขึง้งานตามสญัญาบี ้หากผูร้บัจา้งขดัขบ ใมป่ฎนตัติาม ผูว้า่จา้ง คณะทรรมการตรวจ รันพัสดุ ผูค้วบคมุงาน หรือบริษัทท่ี 
ปรกึษา มอิำนาจ ทีจ่ะสัง่ใหห้ยดุการนัน้ชัว่คราวใต ้ความลา่ชา้ในกรณเีซน่บี ้ผูร้บัจา้งจะถอืเปน็เหตขุอขยายระยะเวลา การปฎบิล้ 
งาบตามสญัญาหรอืเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ ไมใต้ท้ังส้ิน

ขอ้ ๑๖ งานพเิศษและการแกไขงาน
ผูว้า่จา้งมสิทิธทิีจ่ะสัง่เปน็หนงัสอืใหผู้ร้บัจา้งทำงานพเิศษขึง้ไมใตแ้สดงใวหัรอืรวมอยูในเอกสารสญัญาบี ้

หากงานพเิศษนัน้ๆ อยูใ่นขอบขา่ยทัว้ไปแหง่วตัถปุระสงคข์องสญัญาบี ้นอกจากบี ้ผูว้ำจ้างยังมสิทิธสิัง่ใหเ้ปลีย่นแปลงหรอืแกเั.ข 
แบบรปูและขอ้กำหนดตา่งๆ ในเอกสารสญัญาบีต้ว้ย

อตัราคา่จา้งหรอืราคาทีก่ำหนดใชใ้นสญัญาบีใ้หก้ำหนดใชส้า์หรบังานพเิศษ หรอืงาน'ทีเ่พมเตมิ1ข้ึน หรือดัด
ทอนลงทัง้ปวงตามคำสัง่ของผูว้่ๆ จา้ง หากในสญัญาไมใตก้ำหนดใว้ถงึอตัราคา่จา้ง หรอืราคาใดๆ ทีจ่ะนำมาใชล้าหรบังานพเิศษ 
หรอืงานทีเ่พมฃีน้หรอืลดลงดงักลา่ว ผูว้า่จา้ง แสะผูร้บัจา้งจะใตต้กลงกนัทีจ่ะกำหนดอตัราคา่จา้งหรอืราคาทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง 
รวมทัง้การขยายระยะเวลา (ถา้ม)ิ กนัใหมเ่พิอ่ความเหมาะลม ในกรณทีีต่กลงกนัไม่ไต้ ผูว้า่จา้งจะกำหนดอตัราจา้ง หรอืราคาตาม 
แฅผู่ว้า่จา้งจะเหน็วา่เหมาะสมและถกูตอ้ง ขึง้ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฎษตังิานตามคำสัง่ของผูว้า่จา้งไปกอ่นเพิอ่ฆใหเักดิความเลยหาย 
แกง่านทีจ่า้ง

ขอ้ ๑๗ คา่ปรบั
หากผูร้บัจา้งไมล่ามารถทำงานใหแ้ลว้เสรจีภายในเวลาทีก่ำหนดไวใ้บสญัญาและผูว้า่จา้งยงัมใิตบ้อกเลก็ร 

สญัญา ผูร้บัจา้งจะตอ้ฬาระคา่ปรบัใหน้กผู่ว้า่จา้งเปนีจำนวนเงนวนัละ ๒๔,๘๒๔.0๐ ) /คทั{้สองหมึบ๋สพ์น้แปดรอ้ยยีส่บิหา้ 
บาทถว้น) และจะตอ้งชำระคา่ใขจ้า่ยในการควบคมุงาน (ถา้ม)ิ ในเมึอ๋ผู'้ว่า'จ้าง ตอ้งจา้งผูค้วบคมุงาบอกีตอ่หนงเปน็จำนวนเงบ
วนั ละ.........- .........บาท ( - .........) นบัถดัจากวนัทีค่รบกำหนดเวลาแลว้เสรจีของงานตามสญัญาหรอืวนัทีผู่ว้าจา้งไตข้ยาย
เวลาทำงานให ้จนถงัวนัทีท่ำงานแล้วเสรจีจรงิ นอกจากบี ้ผูร้บัจา้งยอมใหผู้ว้า่จา้งเรยีกคา่เสยีหายอนัเกดิเนจากการทีผ่ ูร้ปัจ้า้ง 
ทำงานสา่ชา้เฉพาะสว่นที๓่ นกวา่จำนวนคา่ปรบัและคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วใตอ้กีดว้ย

ในระหวา่งทีผู่ว้า่จา้งยงัมไิตบ้อกเลก็สญัญานัน้ หากพูว้า่จา้งเหน็วา่ผูร้บัจา้ง จะไมล่ามารลปฎบิต้ตามสญัญา 
ต่อไปไต้ ผูว้า่จา้งจะใชส้ทิธบิอกเสกิสญัญาและใชส้ทิธติามขอ้ ๑๘ ก็ใต้ และถา้ผูว้า่จา้งไตแ้จง้ชอ้เรยีกรอ้งโปยงัผูร้บัจา้งเมึอ๋ครบ 
กำหนดเวลาแลว้เสรจ็ซองงานขอใหช้ำระคา่ปรบัแลว้ ผูว้า่จา้งมสิทิธทิีจ่ะปรบัผูร้บัจา้งจนถงึวนับอกเลก็สญัญาใตอ้กดว้ย

ขอ้ ๑๘ สทิธขิองผูว้า่จา้งภายหลงับอกเลกิสญัญา
ในกรณทีีผู่ว้า่จา้งบอกเลก็สญัญา ผูว้า่จา้งอาจทำงาบนัน้เองหรอืวา่จา้งผูล้ีน่ใหท้ำงานนัน้ตอ่จนแลว้เสรจ็ 

ก็ได้ ผูว่้าจ้างหรอีผูท้ีร่บัจา้งทำงานนัน้ตอ่มสีทิธใิชเ้ครือ่งใชใ้นการกอ่สรา้ง ลงทีส่รา้งขึน้ชัว่คราวสา์หรบังานกอ่สรา้ง และวัสดตุา่งๆ 
ขึง้เหบ็วา่จะตอ้งสงวนเอาใวเ้พิอ่การปฐ'บตงิานตามสญัญา ตามทีจ่ะเหน็สมควร

ในกรณดีงักลา่ว ผูว่้าจ้างมสิทิธริบีหรอืบงัคบัจากหลกัประกนัภารปฎบตตามสญัญาทัง้หมด หรือบางส่วน 
ตามแตจ่ะเหบ็สมควร นอกจากนัน้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิขอบในคา่เสยีหายขึง้เปน็จำนวน เกนิกวา่หลกัประกนัการปฎนิตัตาม 
สญัญา รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ ใบก'ไรทำงานนัน้ตอ่ใหแ้ลว้เสรจีตามmyญา ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยในการควบคมุงานเพิม่ (ถา้ม)ิ

(ลงขือ่), y/fc
(น ายวชิ ยั บญุ อดุมพร)

ผ ูว้ า่จา้ง (ลงซือ่), & ไ เ ,

(บ ายจกัรพ งษ  ์ พกิารต'น)
. . ผ ู ้รบัจา้ง

” ร พ

พ
,



ซีง่ผูว้า่จา้งจะหกั เอาจากเงนิประกนัผลงานหรอืจำนวนเงนิใดๆ ทีจ่ะจา่ยใหแ้กผู่ร้บัจา้งกไ๊ต้

ขอ้ ©๙. การบงัคบัคา่ปรบั คา่เสยีหาย และคา่โขจ้า่ย
ในกรณทีีผู่ร้บัจา้งไมป่ฏบิตัติามสญัญาขอ้หมืง่ขอ้ใดดว้ยเหตใุดๆ กต็าม จบเปน็เหตใุหเ้กดิคา่ปรบั คา่เสยี 

หาย หรอืคา่ใชจ้า่ยแกผู่ว้า่จา้ง ผูร้บัจ้างตอ้งซดใชค้า่ปรบั คา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วใหแ้ก'ผูว้า่จา้งโดยสิน้เซงิภายใบ 
กำหนด ๑๕ (สิบหา้) วัน นบัถดัจากวนัทีใ่ดร้บัแจง้เปน็หนงัสอีจากผูว้า่จา้ง หากผูร้บัจ้างไมซ่ดใชใ้หถ้กูตอ้งครบถว้นภายในระยะ 
เวลาตงักลา่วใหผู้ว้ำจา้งมสีทิธทิีจ่ะหกัเอาจากจำนวนเงนิคา่จา้งทีต่อ้งชำระ หรอืจากเงนิประกนัผลงาน ของผูร้บัจา้ง หรือบังคับ 
จากหลกัประกนัการปฏนิตัตามสญัญาไดท้น้ทํ

หากคา่ปรบั คา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ยทีบ่งัคบัจากเงนิคา่จา้งทีต่อ้งชำระ เงินประถนัผลงาบ หรือหลัก 
ประถนัการปฏบิตัดิามสญัญาแลวัยงัไมเ่พยีงพอ ผูร้บัจา้งยนิยอมชำระสว่นทีเ่หลอ ทีย่งัขาดอยูจ่นครบถว้นตามจำนวนคา่ปรบั 
คา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ยนัน้ ภายใบกำหนด ๑๕ (สบิหา้)วนั นบัถคัจากวบัทีไ่ตร้บัแจง้เปน็หนงัสอืจากผูว้า่จา้ง

หากมเีงนิคา่จา้งตามสญัญาทีห่กัไวจัา่ยเปน็คา่ปรบั คา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ยแลว้ยงัเหลอือยูอ่กีเทา่ใด 
ผูว้า่จา้งจะสบืใหแ้กผู่ร้บัจา้งทัง้หมด

ขอ้ ๒๐ การทำบรเิวณกอ่สรา้งใหเ้รยีบรอ้ย
ผูร้บัจา้งจะตอ้งรกัพบรเืวณลถานทีป่ฏบิตังิานตามสญัญานี ้รวมท้ังโรงงานหรือ สงิอำนวย ความล,ะดวกใน 

การทำงานซองผูร้บัจา้ง สกจา้ง ตัวแทน หรอืผูรั้บจา้งชว่ง (ถา้ม)ี ใหส้ะอาด ปลอดภยั นละมปีระสทิธภิาพในการใช้งานตลอด 
ระยะเวลาการจา้ง และเมือ่ทำงานเสรจีสิน้แลว้จะตอ้งขบยา้ยบรรดาเครือ่งใชใ้นการทำงานจา้งรวมทัง้รสัต ุ ขยะมลฝอย และสิง 
ทอ่สรา้งชัว่คราวตา่งๆ (ถา้ม)ี ทัง้จะตอ้งกลบเกลีย่พืน้ดบิใหเ้รยีบรอ้ยเพือ่ใหบ้รเิวณทัง้หมดอยูใ่นสภาพทีส่ะอาดแสะใชก้ารไดห้นัท

ขอ้ ร© การงดหรอืลดคา่ปรบั หรอืการขยายเวลาบฏ่บิต้งานตามสญัญา
ในกรณทีีม่เีหตเุกดิจากความผดัหรอิความบกพรอ่งของฝา่ยผูว้า่จา้ง หรอิเหตสุดุริลยั หรอืเกดิจาก 

พฤตกิารณอ์นัหนงอนัใดทีผู่ร้บัจา้งไมต่อ้งรบัผดัตามกฎหมาย หรอิเหตอุึน๋ตามทีก่ำหนด ในกฎกระทรวง ซีง่ออกตามความใน 
กฎหมายวา่ตว้ยการจลัซึอ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั ทำใหผู้ร้บัจา้งไมส่ามารถทำงาบใหแ้ลว้เสรจีตามเงือ่นไขและกำหนด 
เวลาแหง่สญัญานเต ้ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้เหตหุรอืพฤตการณศ์จักลา่วพรอ้มหลกัฐานเปน็หนงัสอิใหผู้ว้า่จา้งทราบ เพือ่ของดหรือ 
ลดคา่ปรนั หรอืขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ร,๕ (สบิหา้) วันนบัถดัจากวันทีเ่หตนุัน้สิน้สดุลง หรอตามทีก่ำหนดใบทฎ 
กระทรวงตงักลา่ว แลว้แตก่รณี

ถา้ผูร้บัจา้งไมป่ฎบต้ใหเ้ปน็ไปดามความในวรรคหนึง๋ใหถ้อวา่ผูร้บัจา้งไตส้ละสทิธเิรยีกรอ้งในการทีจ่ะขอ 
งดหรอืลดคา่ปรบั หรอืขยายเวลาทำงานออกไปโดยใมม่เีรือ่นไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต ่ กรณเีหตเุกดิจากความผดิหรอืความบกพรอ่ง 
ซองฝา่ยผูว้า่จา้ง ซึง่มหีลกัฐานขดัแจง้ หรอืผูว้า่จา้งทราบต ิ อยูแ่ลว้ตัง้แตต่น้

การงดหรอิสดคา่ปรบั หรอืขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึง๋ อยูใ่นดลุพนิจิของผูว้า่จา้งทีจ่ะ 
พจิารณาตามทีเ่หน็สมควร

ขอ้ ๒๒. มาดรฐาน'ผ!ีมอี'ชา่ง
ผูร้บัจา้งตกลงเปน็เง่ือนไขสำคญัวา่ ผูร้บัจา้งจะตอ้งมแีละใชผู้ผ้า่นการทดสอบมาตรฐานผเีมอีชา่ง

น .  ะ;F t f C ' V, V(ลงซอ}................................................โ ...T.....................................................ผ ูว้า่จา้ง
(นายวชิยั บุญอุดมพร)



ใต ้ดา้นวศิวกรรมศาสตร ์ สาขาชา่งกอ่สรา้ง/โยธา/สำรวจ/ซลประทาน/สงิแวดสอ้ม หรอผูป้ระกอบวิชาชพึวิศวทรรมควบคมุ 
ประเภทภาสเืปน็ผูล้ง1นาม1โนแผนการทำงาน พรอ้มหุน้สว่นผูพ้ทัรกรณหา้งหุน้สว่นจำกดั/กรรมการผูจ้ดัการ กรรฐบริษัทจำกัด 
ลงนามในแผนการทางาบ พรอ้มรบัรองและแนบสำเนาใบประกอบวชิาพวศิวกรรมควบคมุ ในอตัราไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ ๑0  (สิบ) 
ชองแตล่ะสาขาชา่ง แต่จะต้องม,ิชา่งจำนวนอยา่งนอ้ย ๑ (หนีง) คน ในแตล่ะสาขาชา่งดงัตอ่ไปนี ้

๖๖.ร) ชา่งโยธา หรอ 
bfe.to ชา่งกอ่สรา้ง หรอ 
๖๒.๓ ชา่งสำรวจ

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทำบญัชแีสดงจำนวนชา่งทัง้หมดโดยจำแนกตามแตล่ะสาขาชา่งและ ระดบัชา่ง 
พรอ้มกบัระบรุายซอซา่งผูท้ีผ่า่นการทดสอบมาตรฐานผนีอ้ชา่งหรอิผูม้วืฒุบิตัรดงักลา่วในวรรคหนึง่นำมาแสดงพรอ้มหลกัฐาน 
ต่างๆ ตอ่คณะกรรมการตรวจรบัพสัดหุรอิผูค้วบคมุงาน กอ่นเรืม่ลงมอืทำงาน และพร้อมทีจ่ะใหโ้ผูฑ้จ้่างหริอเจ้าหนา้ทีข่อง 
ผูว้า่จา้งตรวจสอบดไูดต้ลอด เวลาการทำงานคามสญัญานี้ขยงผูร้บัจา้ง

ขอ้ ๒๓. การปรบัราศาคา่จา้ง
ผูว้า่จา้งและผูร้บัจา้ง ตกลงกนัใหใ้ชส้ญัญาปรันราคาไต ้สำหรบัราคางานกอ่สรา้งตามสญัญานีโ้ดย 

การนา้สตูร Escalation F actor (K) มาใชค้ำนวณราคาคา่งานทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยวธิการตอ่ไปนี ้ตามเงอบไข หลกัเกณฑ ์ สูตร 
และวิธคีำนวณทีใ่ชก้บัสญัญาแบบปรบัราคาไตด้ามมตคิณะรฐัมนตรเิมือ่รนัท ๖๖ สิงหาคม ๒๕๓๖ เรือ่งการพจิารณาชว่ยเหลอผู ้
ประกอบอาชพีงาบกอ่สรา้ง ดามหนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ิ ท่ี นร 0 ๖ 0 (ท/ว ©0๙ ลงรันท่ี ๖๔ สิงหาคม ๖๔๓๖ 

สตูรทารปรบัราคา (สตูรคา่ K) จะตอ้งคงทีท่ีร่ะดบัทีก่ำหนดไร้ในรันแลว้เสร็จตามทีก่ำหนดไว้ใน 
สญัญาหรอิภายในระยะเวลาที ่ ผูว้า่จา้ง ไตข้ยายออกไป โดยจะใชส้ตูรของทางราชการทีไ่ตร้ะบตุามภาคผนวก ๓

สญัญานีท้ำขึน้เปน็สองฉบบัฝช็อ้ความถกูตอ้งตรงกนัคูส่ญัญาไดอ้า่นและเชา้ใจขอ้ความ โดยละเอยิต 
ตลอด!แล้ว จงํไดล้งลายมอซอ พรอ้มทัง้ประทบตรา (ถา้ม) ไรเ้ปน็สำคญัตอ่หนา้พยาน และคูส่ญัญาตา่งยค็ถอไวผ้า่ยละหนึง่รนบั

(ลงชอี)...... ก ำ ^ ....ผัว่าจ้าง ไ
(นายวิขยั บญุอดุมพร)

(ลงชอี)...... ....ฝรับัจา้ง
(นายจกัรพงษ ัฟก้ารตัน)์

(ลงซื่อ).... ยาน'
(นางสาวเอีย่มคริ ิ สรุยิะ)

(ลงชอี).... น ั̂ ' ..... พยาน
(นางสาวอทุมุพร มะโนคำ)

เลขทโํครงการ ๖๔®0๗๐๗๘๗๔ฅ1 
เลขคมุสญัญา ๖๔๑๖๖๒0๑๘๙๖๙


