
สัญญาจ้างก่อลร้าง
สญัญาเลขที ่ ๒๗๒๕๖๕

สญัญาฉบับบ้ี'ทำข้ึน ณ องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดสำพนู เลขที ่ ©te<r หมู่ท่ี ร)๕ ตำบลฟา้สกั อำเภอเมอืงลำพบู 
จังหวัดสำ'สูบ เมอืวันที ่ ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดลำพนู โดย บายวชิยั บญุอดุมพร ตำแหนง่ 
รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ฟฎ้ฟํต้ราชการแทน นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู ตามตำสงัองคก์าร'บริหารสว่น 
จังหวัดลำพนู ท่ี ๖๐/๒๔0๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๔๖๔ ขึง้ตอ่ไปในสญัญาบีเ้รยีกว่า 'ผูว้า่จา้ง" ฝ่าย'หนง กับ หา้งหุน้สว่นจำกดั 
ดัน้อา้ย วศิวกรรม ขึง้จดทะเบยบเปน็นดับคุคล ณ ลำนกังานทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทั จงัหวดัลำปาง กรมพฌันาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์มสา์นกังานใหญอ่ยู ่ เลขที ่ ® หมู่ ๖ ตำบลครบีวับาน อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัด ลำพนู โดยนางสาวไปราพทัธ ์
จันทร์ศรี ผูร้บัมอบอำนาจจากนางสาวซสดิา วงคเ์ซยีว ผูม้อืำนาจลงนามผกูพนันติบิคุคลปรากฎตามหนงัสอืรับรองซอง 
สำนกังานทะเบยีนหุน้สว่นบริษทั จงัหวดัลำปาง กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ ท่ี ลป. 0๐๒๔๘0 ลงวันท่ี ๑๗ 
กนัยายบ ๒๕๖๔ และหนงัสอืมอบอำนาจลงวบัที ่ ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๖๔ แนบทา้ยสญัญาบี ้ขึง้ตอ่ไปในสญัญาบีเ้รยีกว่า ’‘ผู้'รับจ้าง" 
อกฝา่ยหนึง่

ดูส่ญัญาไคต้กลงกน้มขือ้ความดงัตอ่ไปบี้

ขอ ร. ขอ้ตกลงวา่จา้ง
ผูว้า่จา้งตกลงจา้งและผูร้บัจา้งตกลงรบัจา้งทำงาน ปรบัปรงุขอ่มนซมเสรมิผวิจราจรแบบแอลพลค ์

คอนกรีต (O ver Lay) ลพ.ถ ๑00๑0 บา้บดอยแกว้•บ า้น ผงิแดงตำบลทาลบเลา้อำ๓ อแมท่าจงัหวดัลำพนู(กนนถา่ย
โอนฯ} ผวิจราจรกวา้ง ๗.๐0 เมตร ยาว ๒,0๒๐.๐๐ เมตร หรอีมพืืน้ทีผ่วิจราจรไมน่อ้ยกวา่ ๑๔,©๔๐.๐๐ ตารางเมตร โน ลพ.ถ 
ร!๐๐๑๐ บา้นคอยแกว้ - บา้นผงิแตง ตำบลทาสบเสา้ อำนาอแม1่ทา จงัหวคัลำพนู (ถนนถา่ยโอนฯ) ตามขอ้กาหนดและเงอบไข 
แหง่สญัญาบีร้วมทัง้เอกสารแนบทา้ยสญัญา

ผูร้บัจา้งตกลงทีจ่ะจดัหานรงงานนละวสัด ุ เพรองมอืเครอีง'เข ้ตลอดจนอปุกรณต์า่งๆ ซนัดคเพอใช้ใน
งานจา้งดามสญัญาบี้

ขอ้ ๒. เอกสารอนัเปน็รว่นหนึง่ซองสญัญา
เอกสารแบบทา้ยสญัญาดง้ตอ่ไปบีใ้ทท้อเปน็สว่นหนึง่ของสญัญาบี ้
๒.® ผนวก ๑ แบบแปลนและ'รายการละเอยต 
๒.๒ ผนวก ๒ แบบปา๋ยประขาสมัพนัธโ์ครงการ 
๒.๓ ผนวก £ท สตูรการปรบัราคา
๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบเสนอราคาและสำเนาบนัทกึการตอ่รองราคา 
๖.๕ ผนวก ๕ สำเนาบญัชรีายการกอ่สรา้ง

จำบวบ ๒๒ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า 
จำนวน ๓ หน้า 
จำบวน ๓ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า

(ลงซ่ือ).
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ผู้ว่าจ้าง (ลงซ่ือ). ผู้รับจ้าง



๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนงัสอิรบัรองการจดทะเปยีน ^  จำนวน ๖ หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาหนงัสอิมอบอำนาจ จำนวน ๑ หนา้
๒.๘ ผนวก ๘ สำเนาหนงัสอืคํา้ประทนั จำนวน ๑ หน้า
ความใตในเอกสารแนบทา้ยสญัญาทขีดัหรอืแยง้กบัขอ้ความในสญัญานีใ้หใ้ชข้อ้ความในสญัญานี ้

บังคับ และในกรณทิเีอกสารแนบทา้ยสญัญาขลัแยงัทนัเอง ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏบิตัตามคำวนิจิฉยัของผูว้า่จา้ง คำวินจิฉยัของ 
ผูว้า่จา้งใหถ้อฌนทสีดุ และผูร้บัจา้งไมม่สีทิธเรย็กรอ้งคา่จา้ง คา่เสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ เทมีเดมิจากผูว้า่จา้งทัง้สบั

ขอ้ รท. หลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญา
ในขณะทำสญัญานีผู้ร้บัจา้งไตน้ำหลกัประกบัเนน้ หนงัสอีคํา้ประกนั บ !่พ ! ธนาคารกสกิรไทย 

จำกดั {มหาซน) เลฃท็ ่ ๑0๐๐๔๖๘๔๕รท0๑  สาขาถนนฉตัรไชย สา์ปาง ลงวนัท ี ๒๗ ธนัวาคม ๒<£๖๔ เนน้จำนวนเงนิ
®๙๗,๒๔0.00 บาท (หนึง่แลนเกา้หมืน่เจด็พนัสองรอ้ยหา้สบิบาทถว้น) ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ ๕ (หา้) ของราคาคา่จา้งคามสญัญา 
มามอบใหแ้ทผ่ว้า่จา้งเพือ่เปน็หลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญานี้

ศรร่นผูรั้บจา้งใชห้นงัสอืคํา้ประกนัมาเนน้หลกัประกนัการปฏบิตัตามสญัญา หนงัสอืคํา้ประกนัดงักลา่ว 
จะตอ้งออกโดยธนาคารทปีระกอบสจิการในประเทศไทย หรือโดยบริบหัเงินหนุหรอบรืบทัเงินทบุหลกัทรัพย์ทไีตรั้บอนญุาตให ้
ประกอบกจิการเงนิทนุเพือ่การพาถนซิยแ์ละประกอบธรุกจิ คํา้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตามรายซือ่ 
บรษืหัเงนิทนุทธีนาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวยินใหท้ราบดามแบบทคีณะกรรมการนโยบายการจค้ชัึอ๋จดัจา้งและการบรหืาร 
พสัตภุาครฐักำหนดหรอือาจเนน้หนงัสอืคํา้ประกนัอเิลก็ทรอนกิสส์ามวธิกัารทกีรมบญัชก้ลางกำหนดกไึด ัและจะดอ้งมอายกุารคํา้ 
ประกนัตลอดไปจบกวา่ผูร้บัจา้งพน้ขอ้ผกพบัตามสญัญานี้

หลกัประกนัทผีูร้บัจา้งนำมามอบใหต้ามวรรคหนึง่ จะตอ้งปอีายคุรอบคธมุความรบัผดิทัง้ปวงของ 
ผูร้บัจา้งตลอดอายสุญัญา ถา้หลกัประกนัทผีูร้บัจา้งนำมามอบใหด้งักลา่วลดลงหรอืเสือ่มคา่ลง หรอืรอายไุมค่รอบคลมุถงึความ 
รบัรดของผูร้บัจา้งตลอดอายสุญัญา ไมว่า่ดว้ยเหตใุดๆ กต็าม รวมถงึกรณ ผูร้บัจา้งสง่มอบงานลา่ชา้เนน้เหตใุหร้ะยะเวลาแลว้ 
เสรจ็หรอืวนัครบกำหนดความรบัผดิในความชำรดุบกพรอ่งตามสญัญาฟลยนแปลงไปไมว่า่จะเกดิขึน้คราวใด ผูร้บัจา้งตอ้งหา 
หลกัประกนัใหมห่รอืหลกัประกนัเพืม่เตมิใหม้จีำนวนครบถว้นตTมวรรคหนึง่มามอบใหแ้กผู่ว้า่จา้งภายใน๑ ๔ (สบิหา้)วนันบัถดั 
จากวนัทไีดร้บัแจง้เนน้หนงัสอืจากผูว้า่จา้ง

หลกุประกนัทผีูร้บัจา้งนำนามอบไจล้ามชอ้นิ ้พว้า่จา้งจะคนให,้แกผู่ร้บัจา้ง โดยไม'รดรกเบ ีย้ เมือ่ 
ผูร้บัจา้งพนัจากขอ้ผกูพนั และความรบัผดิทัง้ปวงดามสญัญานีแ้ลว้

ขอ้ ๔ (ฃ) คา่จา้งและการจา่ยเงนิ
ผูว้า่จา้ง ตกลงจา่ย และผูร้บัจา้งตกลงรบัเงนิคา่จา้งจำนวนเงนิ รท,๘ ๔ ๕ ,000.0๐ บาท (สามลา้นเกาั 

แลนสหีมืน่หา้พบับาทถว้น) ซึง่ไดร้วมภาบมีลูคา่เพืม่ จำนวน ๒๔๘.๐๘๔.๑® บาท (สองแสบหา้หม่ืนแปดพบัแปดสิบส่ืบาทสบิ 
เอด็สตางค)์ ตลอดจน ภาษอีากรอืน่  ๆ และคา่ใชจ้า่ยทัง้ปวงดว้ยแลว้ โดยถอืราคาเหมารวม เนน้เกณฑ ์ และกำหนดการจำยเงนิ 
เนน้งวด  ๆ ดงันี้

(ลงช่ือ). i r? ^
(น ายวชิ ยั บญุอดุมพร)

ผู้ว่าอ้าง (ลงช่ือ)... ผู้รับจ้าง



งวดที ่ ๑ (งวดสดุหา้ย) เปน็จำนวนน'ิน รท,๙ ๔ ๕ ,0๐ 0.00 บาห (สามลา้นเกา้แลบทีห่มืน่หา้พบับาท 
ถว้น)เมือ่ผูร้บัจา้งไตป้ฏบิตังีาน ปรับ'ปรุง'ซอ่มแซมเส'ริมผวิจราจรแบบแอส,ฟลิดค์อนกรีด (Over Lay) ลพ.ถ © 0๐๑๐ บาน 
ดอยแกว้ - บา้นรง่แดง ตำบลทาสบเสา้ อำเภอแมท่า จังหวัดสำพนู (ทบบถา่ยโอบๆ) แลว้ฟเจดงัน ี้

- สง่แผนการดำเนนิงานกอ่สรา้ง ลงนามโดยวศิวทรโยธาและหุน้สว่นผูจ้ดัการ/กรรมการผูจ้ดัการ
- สง่ผลการออกแบบสว่นผสม Jo b  mix design
- งาน Tack C oat ผวิทางแลว้เสรจ็ทัง้หมด, งานปผูวิจราจรแลว้เสรจ็ทัง้หมด หรอืมพืน้ทีไ่มน่อ้ยกว่า 

๑๔ ,๑๔ ๐.00 ตารางเมดร
- งาบตเีสน้จราจรสเิทอรโ์มพลาสตกิแลว้เสรจ็ตามแบบแปลบ พรอ้มทัง้ทำความสะอาดพืน้ทีต่ามแบบ 

แปลนและสญัญาจา้งฯ พรอ้มสง่ผลการทดสอบ Control. T est ผูค้วบคมุงานสามารถเขา้ตรวจสอบโรงงานผสมยางแอสพลท 
คอนก'เดได ้และผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้การดำเนนิการปผูวิยางใหผัูค้วบคมุงานทราบกอ่นดำเนนิงาน ไมน่อ้ยกวา่ (ก วนัทำการ และ 
ตอ้งเจาะกอ้นตวัอยา่งของชัน้ทางแอสฟล้ทค์อบกรตืทีด่ำเนนิการแลว้เสรจ็ เพ’อตรวจสอบความหนา, หาปรมัาณยาง (ลา้งยาง), 
Sieve, D ensity, Flow, stab ility  พรอ้มโบร'้บรองผลจากหนว่ยงานทางราชการ ผูร้บัจา้งจะตอ้งมรีถบดลอ้ยาง (P neum atic - 
T ired Roller) ไมน่อ้ยกวา่ «ท คัน ตอ้งมนิํา้หนกัไมน่อ้ยกว่า ©C ตัน และสามารถเพิม่นํา้หนกัได ้ลอ้รถบดตอ้งเบนซนลิผวิหนา้ 
เรอืบมรนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางซองลอ้ (Rim D iam eter) ไมน่อ้ยกวา่ ๕0๐ นลิสเิมตร มผีวิหนา้ลอ้ยางไมน่อ้ยกวา่ ๒๖๕ มลิลเิมตร 
มขีบาดแสะจำนวนชัน้ผา้ใบเทา่กนัหกลอ้ รถบดลอ้ยางขโนะ่ใขง้านจะตอ้งมคีวามดนัลมยางเทา่กนัทกุลอ้โดยอนญุาตใหม้คีวามดนั 
ลมยางแดล่ะลอ้แตกตา่งกบัไคไ้มเ่กนิ ๓๕ กโิลปาสกาล (๕ ปอนดต์อ่ตารางนิว้) และลง่ภาพถา่ยกอ่นทารดำเนนิงาน, ขณะดำเนนิ 
งาน และงานแลว้เสรจ็ และเมือ่ใตส้ง่มอบงานครบถว้นดามสญัญานัน้ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๖๗ มนีาคม ๒๕๖๕

การจา่ยนนิตามเงอีนไขแหง่สญัญานี ้ผูว้า่จา้งจะโอบเงนิ เขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารของผูร้บัจา้งชึอ่ 
ธนาคารทรงุโทย,จำกดั (มหาชน) ลาชาสำปาง ขือ่บญัช ี หา้งหุน้สว่นจำกดั คัน้อา้ย วคิวกรรม เลขทีบ่ญัช ี ๕0๓0๗๔๓๔๘๐ 
ทัง้นีผ้ ูร้บัจา้งตกลง เปน็ผูร้บัภาระเงนิคา่ธรรมเนยิมหรอืคา่บรกืารอนใตเกยีวกบัการโอนรวมทัง้คา่ใชจ้า่ยอนใด (ถา้ม)ี ทีธ่นาคาร 
นยิกเกบ็ และรบยอมไหม้กีารหกัเงินดงักลา่วจากจำนวนนนิโอนในงวดนัน้ๆ (ความในวรรคนีใ้ขส้า่หรับกรณทีีห่นว่ยงาบของรัฐ 
จะจา่ยเงนิตรงใหแ้กผู่ร้บัจา้ง (ระบบ D irect Paym ent) โดยการโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิผา่กธนาคารซองผูร้บัจา้ง ตามแนวทางที ่
กระทรวงการคลงัหรอืหนว่ยงานซองรฐัเจา้ซองงบประมาณเปน็ผูก้า่หนด แลว้แตก่รณ)ี

ขอ้ ๕. เงนิคา่จา้งลว่งหนา้
ผูว้า่จา้งตกลงจา่ยเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ใหแ้กผู่ร้บัจา้งเบนจำนวนเงบิ - บาท ชงเทา่กบัรอ้ยละ - ของราคา 

คา่จา้ง ตามสญัญาทีร่ะนไุว้ ในขอ้ ๔
เงนิคา่จา้งลว่งหนา้ดงักลา่วจะจา่ยไหภ้ายหลงัจากทีผู่ร้บัจา้งไตว้างหลท้ประกนัการรบัเงนิคา่จา้งลว่ง 

หนา้เปน็หนงัเอเาประกนัหรอืหนงัสอิคํา้ประกนัอเิลก็ทรอนกิสซ์องธนาคารภายในประเทศ หรือพนัธบตัรรัฐบาลไทย เตม็ตาม 
จำนวนเงนิคา่จา้งลว่งหนา้นัน้ใหแ้กผู่ว้า่จา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งออกใบเสรจ็รบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ ตามแบบทีผู่ว้า่จา้งกำหนดให ้
และผูร้บัจา้งตกลงทีจ่ะกระทาตามเงือ่นใฃอนัเกีย่วกบัการไขจ้า่ยและการใขค้นเงนิคา่จา้งลว่งหนา้นัน้ดงัตอ่โปนิ้

๕.® ผูร้บัจา้งจะใชเ้งนิคา่จา้งลว่งหนา้นัน้เพือ่เปน็คาใขจ้า่ยในการปฎบิตังาบตามสญัญาเทา่นัน้หาก 
ผูร้บัจา้งใชจ้า่ยเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ หรอืสว่นใดสว่นหนึง่ของเงนิคา่จา้งลว่งหนา้นัน้ในทางอึน๋ผูว้า่จา้งอาจจะเรยีกเงนิคา่จา้งลว่ง

(ลงซ่ือ)...................... ..................................... ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร) จนัทรศ์ร)ี

. ผ ูร้บัจา้ง



หนา้นัน้คนืจากผูร้บัจา้งหรอิบงัคบัเอาจากหลกัประทนัการรบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ไคท้นัที
๕.๒ เมอผูว้า่จา้งเรยีกรอ้ง ผูร้บัจา้งตอ้งแสดงหลกัฐานการใชจ้า่ยเงนิศา่จา้งลว่งหนา้เพีอ่พสิจูนว์า่ไค ้

เนน้ไปตามข้อ ๕.® ภายในกำหนด ๑๕ (สบิหา้) วัน นบัถดัจากวบัไคร้บัแจง้เนน้หนงัสอืจากผูว้า่จา้งหาภผูร้บัจา้งไมอ่าจแสดงหลกั 
ฐานลงักลา่วภาอในกำหนด ๑๕ (สบิหา้) วัน ผูว้า่จา้งอาจเรยีกเงนิคา่จา้งลว่งหนา้นัน้สบืจากผูร้บัจา้ง หรอืบงัคบัเอาจากหลกั 
ประกนัการรบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ไคท้นัที

๕.๓ (ข) (สำหรบัสญัญาพีเ่นน้ราคาเหมารวม)
ในการจา่ยเงนิคา่จา้งใหแ้กผู่ร้บัจา้งดามขอ้ ๔ ผูว้า่จา้งจะหกัเงนิคา่จา้งในแตล่ะงวดเพีอ่ขดใช ้

สบืเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ไวจ้ำนวนรอ้ยละ - ของจำนวนเงนิคา่จา้งในแตล่ะงวดจนกวา่จำนวนเงนิไวจ้ะครบตามจำนวนเงนิพีห่กัคา่ 
จา้งลว่งหนา้พีผู่ร้บัจา้งไตร้บัไปแลว้ ยกเวน้คา่จา้งงวดสดุทา้ยจะหกัไวเ้นน้จำนวนเทา่กบัจำนวนเงนิคา่จา้งลว่งหนา้พีเ่หลอนัง้หมด 

๕.๔ เงินจำนวนใด  ๆ กต็ามพีผู่ร้บัจา้งจะตอ้งจา่ยใหแ้กผู่ว้า่จา้งเพีอ่ชำระหนํห่รอืเพีอ่ชลใชค้วามรนัผดั 
ตา่งๆ ตามสญัญา ผูว้า่จา้งจะหกัเอาจากเงนิคา่จา้งงวดพีจ่ะจา่ยใหแ้กผู่ร้บัจา้งกอ่นพีจ่ะหกัชดใชค้นเงนิคา่จา้งลว่งหนา้

๕.๕ ในกรณพีีม่กิาร'ซอกเลกิสญัญา หากเงนิคา่จา้งลว่งหนา้พีเ่หลอีเกนิกวา่จำนวนเงนิพีผู่ร้บัจา้งจะใต ้
รบัหลงัจากหกัชดใชใ้นกรณอีบแลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งจา่ยคนืเงนิจำนวนพีเ่หลอืนัน้ใหแ้กผู่ว้า่จา้ง ภายใน ๗ (เจด็) วัน นบัถดัจากวัน 
ไดร้บัแจง้เนน้หนงัสอืจากผูว้า่จา้ง

๕.๖ (ซ) (สำหรบัสญัญาพีเ่นน้ราคาเหมารวม)
ผูว้า่จา้งจะคนืหลกัประกบัการรบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ใหแ้ทผู่ร้บัจา้ง ตอ่เมึอ๋ผูว้า่จา้งไดห้กัเงนิ 

คา่จา้งไวค้รบจำนวนเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ตามชอ้ ๕.๓ (ข} แล้ว เว้นแตใ่นกรณดีง้ตอ่ไปนี ้ผูร้บัจ้างมสทิธขิอคนืหลกัประกนัการรบั
เงนิคา่จา้งลว่งหนา้บางสว่นกอ่นไค้

(๑) กรณผีูร้บัจา้งวางหลกัประกนัการรบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ไวอ้บบัเดย้ว หากผูว้า่จา้งไดห้กั 
เงนิคา่จา้งลว่งหนา้ไปแลว้ ผูร้บัจ้างมสิทิธขิอคนืหลกัประกนัการรบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ในสว่นพีผู่ว้า่จา้งไคห้กัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ไป 
แลว้นัน้โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งนาหลกัประกนัการรบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ฉบบัใหมพ่ีม่มิลูคา่เทา่กบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้พีเ่หลออยม่า 
วางใหแ้กผู่ว้า่จา้ง

(๒) กรณผีูร้บัจา้งไคว้างหลกัประกนัการรบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ไวห้ลายอนบั ชงแต่ละฉบบัม ี
มลลา่เทา่กบัจำนวนเงนิคา่จา้งลว่งหนา้พีผู่ว้า่จา้งจะตอ้งหกัไวใ้นแตล่ะงวด หากผูว้า่จา้งไคห้กัเงนิคำจา้งลว่งหนา้ในงวดใด.แลว้ 
ผร้บจ้างมสีทิธขิอคนืใงสกัประกบัการรบัเงินคา่จา้งลว่งหนา้ใบงวดนัน้ไค้

ขอ้ ๖. การหกัเงนิประกบัผลงาบ
ในการจา่ยเงนิคา่จา้งใหแ้กผู่ร้บัจา้งแตล่ะงวด ผูว้า่จา้งจะหกัเงนิจำนวนรอ้ยละ - ของเงนิพีต่อ้งจา่ยใน 

งวดนัน้เพีอ่เปน็ประกนัผลงาน ในกรณพีีเ่งนิประกนัผลงานถกูหกัไวแ้ลว้เปน็จำนวนเงนิไมต่ํา่กวา่ - บาท ผูร้บัจ้างมสีทิธพิีจ่ะขอเงิน 
ประกนัผลงานคนืโดยนำหนงัสอืลาประกนัชองธนาคารหรอิหนงัสอืคํา้ประกน้อเิลก็ทรอนกิสซ์ึง่ออกโดยธนาคารภายใบประเทศ 
มามอบใหผู้ว้า่จา้งเพีอ่เปน็หลกัประกนัแทนกใ็ค้

ผูว้า่จา้งจะสบืเงนิประกนัผลงาน และ/หรอิหนงัสอืคํา้ประกนัของธนาคารดง้กลา่วตามวรรคหบีง่โดย 
ไมม่ดิอกเบีย้ใหแ้กผู่ร้บัจา้งพรอ้มกบัการจา่ยเงนิคา่จา้งงวดสดุทา้ย

(ลงซ่ือ)........................ ^ ^ ' . . ...................... ผู้ว่าจ้าง'O '

(นายวิชัย บุญอุดมพร)
(ลงซือ่)............ ..ไ แน้ั1.;.;;..... ......................ผูร้บัจา้ง

(นางสาวไปราพทัธ ์ จนัทรศ์ร)ิ



ขอ้ ๗ (ข) กำหนดเวลาแลว้เสรจ็และสทิธซิองผูว้า่จา้งในการบอกเลกิสญัญา
ผูร้บัจา้งตอ้งเริม่ทำงานทีร่บัจา้งภายในวนัที ่ ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๔ และจะตอ้งทำงาบใหแ้ลว้เสรจ็บรบิรุฌ’้ 

ภาอในวับที ่ ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๕ ลา้ผูร้มัจ่า้งมไิดล้งมอืทำงาบภายใบกำหนดเวลา หรอิไมส่ามารถทำงานใหแ้ลว้เสรจ็ตามกำหบด 
เวลา หรอืมเีหตใุหเ้ชอไดว้า่ผูร้บัจา้งไมส่ามารถทำงานใหแ้ลว้เสรจ็ภายใบกำหนดเวลา หรอืจะแลว้เสรจ็ลา่ชา้๓ นกวา่กำหนดเวลา 
หรอืผูร้บัจา้งทำผดิสญัญาขอ้ใดขอ้หนึง่ หรอืตกเปน็ผูถ้กูพทิกัษท์รพัยเ์ดด็ขาด หรอืตกเบนผูล้ม้ละลาย หรอืเพกิเอยไมป่ฏ1ิบ?!ตาม 
คำสงัฃองคณะกรรมการตรวจรชัพสัดหุรอืผูค้วบคมุงานหรอืบรษิทัทีป่รกษาซืง่ไตร้ชัมอบอานาจจากผูว้า่จา้ง ผูว้า่จา้งมสีทิธทิีจ่ะ 
บอกเลกิสญัญา'นไต ้ และมสิทิธจิา้งผูร้บัจา้งรายใหมเ่ขา้ทำงานของผูร้บัจา้งใหล้ลุว่งไปดว้ย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานัน้ไม่ 
กระทบสทิธขิองผูว้า่จา้งทีจ่ะเรยิกรอ้งคา่เสยิหายจากผูร้บัจา้ง

การทีผู่ว้า่จา้งไมใ่ชส้ทิธเิลกิสญัญาลงักลา่วชา้งตน้ไมเ่ปน็เหตใุหผู้ร้บัจา้งพน้จากความรนัผลตามสญัญา

ขอ้ ๘ ความรบัผดิขอบในความชำรดุบกพรอ่งซองงานจา้ง
เมือ่งานแลว้เสรจ็'บร’ิบรณ์ และผูว้า่จา้งไดร้บัมอบงานจากผูร้บัจา้งหรอืจากผูร้บัจา้งรายใหม ่ในกรฌทีีม่กีาร 

บอกเลกิสญัญาตามขอ้ ฟ หากมเีหตชุำรดุบกพรอ่งหรอืเสยิหายเกดชืน้จากการจา้งนี ้ภายในกำหนด ๒ (สอง} ปี นบัสคัจากวันที ่
ไตร้บัมอบงาบลงักลา่ว ซึง๋ความชำรดุบกพรอ่งหรอืเสยีหายนัน้เกดิจากความบกพรอ่งของผูร้บัจา้งอนัเกดิจากการใชว้สัดทุีไ่มถ่กู 
ตอ้งหรอืทำไวไ้มเ่รยืบรอ้ย หรือ'ทำ'ไมถ่กูตอ้งดามมาตรฐานแหง่1หลัก'วิชา ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบืทำการแกไ้ซ ใหเ้ปน็ทีเ่รยืบรอ้ยโดยไม ่
ชกัชา้ โคยผูว้า่จา้งไมต่อ้งออกเงนิใดๆ ในการนีท้ัง้สิน้ หากผูร้บัจา้งไมก่ระทำการดงักลา่วภายในกำหนด ๑๕' (สบิหา้) วัน นับถัด 
จากวนัทีใ่ตร้บัแจง้เปน็หนงัสอืจาก ผูว่้ๆจา้งหรอืไมท่ำการแกไ้ขไหถ้กูตอ้งเรยื'บรอ้ยภายในเวลาทีผู่ว้า่จา้งทาหนด ใหผู้ว่้าจ้างมสีทิธ ิ
ทีจ่ะทำการนัน้เองหรอืจา้งผูอ้นใหท้ำงาบนัน้ โดยผูร้บัจา้งตอ้งเปน็ผู'้ออกคา่ใชจ้า่ยเองทัง้สนั

ในกรณเึรง่ดว่นจำเปน็ตอ้งรบืแกไ้ขเหตชุำรดุนกพรอ่งหรอืเสยืหายโดยเรว็ และไมอ่าจรอใหผู้้รับจ้างแกไ้ข 
ใบระยะเวลาทีก่ำหนดไวต้ามวรรคหนึง่ไต ้ผูว้า่จา้งมสีทิธเิขา้จดัการแกไ้ขเหตชุำรดุบกพรอ่งหรอืเสยิหาย'นบเอง หรอืจ้างผูอ้ืน่ให ้
ซ่อมแ1ซมความชำรดุบกพรอ่งหรอเสยิหาย โดยผูร้บัจา้ง ตอ้งรบัผดิซอนชำระคา่ใชจ้า่ยทัง้หม*

การทีผู่ว้า่จา้งทำการนัน้เอง หรอืจา้งผูอ้ืน่ใหท้ำงานนัน้แทนผูร้บัจา้ง ไมท่ำใหผู้ร้บัจา้ง หลดุพน้จาทความ 
รนัผ*ิตามสญัญา หากผูร้บัจา้งไมซ่ดใชค้า่ใชจ้า่ยหรอืคา่เสยีหายตามทีผู่ว้า่จา้งเรยืกรอ้งผูว้า่จา้งมสีทิธบิงัคบัจากหลกัประกนัการ 
ปฏิไปดุ๊ตามสัญญา'ใต้,

ขอ้ ๙  การจา้งชว่ง
ผูร้บัจา้งจะตอ้งโมเ่อางTJทัง้หมดหรอืแตบ่างสว่นแหง่สญัญานัน้]จา้งชว่งอกิทอดหนึง่ เวน้แตก่ารจา้งชว่ง 

งานแตบ่างสว่นทีใ่ตร้บัอบญุาตเปน็หนงัสอืจากผูว้า่จา้งแลว้ การทีผู่ว้า่จา้งไตอ้นญาตใหจ้า้งชว่งงานแตบ่างสว่นลงักลา่วนัน้ ไมเ่ป็น 
เหตโุหผู้ร้บัจา้งหลดุพน้จาก ความรบัผดิหรอืพนัธะหนา้ทีต่ามสญัญานี ้และยูร้ชัจา้งจะยงัคงตอ้งรบัผ*ิในความผดิและความ 
ประมาทเลนิเลอ่1ยองผูร้ชั,จ้าง'ช่วง หรอืซองตวัแทนหรอืลกูจา้งของผูร้บัจา้งชว่งนัน้ทกุประการ

กรณผีูร้บัจา้งไปจา้งชว่งงานแตบ่างสว่นโดยฝา่ผนิความในวรรคหนึง่ ผูร้บัจา้งตอ้งชำระคา่ปรบัใหแ้ก ่
ผูว้า่จา้งเปน็จำนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๑ 0 (สิบ) ซองวงเงนิของงานทีจ่า้งชว่งตามสญัญา ทัง้นื ้โมต่ดัสทิธผิูว้า่จา้งในการบอกเลกิ

(ลงซือ่).. .................. £ ^ ................

(น ายวชิ ยั บญุอดุมพร)
.ผว้า่จา้ง (ลงขอ้)............ .7^ ^ IpE ..........ผูร้บัจา้ง

{น างส ั̂ โป รุาพทัธ ์ จนัทรด์ร)ี
V '? V '— '\  ,ง ■: - 'บ่,



สัญญา

ขอ้ ๑ 0 การควบคมุงานของผูร้บัจา้ร
ผูร้บัจา้งจะตอ้งควบคมุงานหรบัจา้งอยา่งเอาใจใส ่ ดว้ยประสทิธภิาพและความชำนาญ และในระหว่าง 

ทำงานทรีบัจา้งจะตอ้งจดัใหม้ผีูแ้ทนซงึทำงาบเตม็เวลาเปน็ผูร้บัผดิชอบควบคมุงานของ ผูร้บัจา้ง ผูแ้ทนดงักลา่วจะตอ้งใตร้บัมอบ 
อาบาจจากผูร้บัจา้ง คำสัง่หรอคำแนะนำตา่งๆ ทีผู่ว้า่จา้ง คนะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ ผูค้วบคมุงาน หรือบริษทัทีป่รึกษาหีผู่ว่้า 
จา้งแตง่ตัง้ไตแ้จง้แกผู่แ้ทนเขน่วำนัน้ใหถ้อืวา่เปน็คำสัง่หรอืคำแนะนำทไัคแ้จง้แกผู่ร้บัจา้ง การแต่งต้ังผูแ้ทนตามข้อนีจ้ะต้องทำ 
เปน็หนงัสอืและตอ้งโตรั้บความเหน็ซอบเปน็หนงัสอื จากผูว้า่จา้ง การเปลีย่นตวัหรอืแตง่ตัง้ผูแ้ทนใหมจ่ะทำมไิดห้ากไมไดร้บั 
ความเหน็ขอบ เปน็หนงัสอืจากผูว้า่จา้งกอ่น

ผูว่้าจ้างม!ิสทิธทิีจ่ะขอใหเ้ปลีย่นตวัผนัทนตามวรรคหนึง่ โดยแจง้เปน็หนงัสอืไปยังผูร้บัจา้ง และผูร้บัจา้งจะ 
ตอ้งทำการเปลีย่นตวัผูแ้ทนนัน้โดยพลนัโดยไมค่คิคา่จา้งหรอืราคาเ4มหรอือา้งเปน็เหตเุพือ่ซยายอายสุญัญาอนัเนึอ่งมาจากเหตนุี้

ขอ้ ๑® ความรบัผดิซองผูร้บัจา้ง
ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิตอ่อบุต้เหต ุ ความเสยีหาย หรอืภยนัตรายใดๆ อนั'เกดิจาก การปฏบิตังิาบของ 

ผูร้บัจา้ง และจะตอ้งรบัผดิตอ่ความเลยีหายจากการกระทำชองลกูจา้งหรอืตวัแทบ ของผูร้บัจา้ง นละจากการปฏบิตังิานฃอง 
ผูร้บัจา้งชว่งดว้ย (ถา้ม)ี

ความเลยีหายใดๆ อบัเกดิแกง่านทผีูร้บัจา้งไดท้ำขึน้ แมจ้ะเกดิขีน้เพราะเหตสุดุวสิยั กต็าม ผูร้บัจา้งจะตอ้ง 
รับผิดชอบโดยซอ่มแซมใหค้นทีหรือ เปลีย่นใหใ้หมเ่ตยคา่ใชจ้า่ยฃองผูร้บัจา้งเอง เวน้แตค่วามเสยีหายนัน้เกดิจากความรดของ 
ผูว้า่จา้ง ทัง้นีค้วามรบัผดิซองผูร้บัจา้งดงักลา่วใบฃอ้นีจ้ะสนิสดุลงเฆอผูว้า่จา้งไดร้บัมอบงาบครัง้สดุทา้ย ซึง่หลงัจากนับ้ผูรั้บจ้าง 
คงตอ้งรบัผดิเพยีงในกรณชีำรดุบกพร'อง หรอืความเลยีหายดงักลา่วในขอ้ ๘ เทา่นัน้

ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิลอ่บคุคลภายนอกในความเลยีหายใดๆ อบัเกดิจาก การ'ปฏบิตังิ,านของผู้รับ-จ้าง 
หรอืลกูจา้งหรอืตวัแทนของผูร้บัจา้ง รวมถงผู้'รับ'จ้าง1ช่วง (ถา้ม)ี ตามสญัญานี ้หากผูว้า่จา้งลกูเรยืกรอ้งหรอืฟอ้งรอ้งหรอืตอ้งขดใช ้
คา่เลยีหายใหแ้กบ่คุคล,ภายบอกไปแลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้ง คำเบนการใดๆ เพือ่ใหม้กีารวา่ตา่งแกต้า่งใหแ้ทผู่ว้า่จา้งโดยคา่ใชจ้า่ยซอง 
ผูร้บัจา้งเอง รวมทัง้ผูร้บัจา้งจะตอ้งชดใชค้า่เลยีหายนัน้ๆ ตลอดจนดา่ใชจ้า่ยใดๆ อนัเกดิจากการถกู!รยืกรอ้งหรอืถกูฟอ้งรอ้งใหแ้ก ่
ผูว้า่จา้งทนัที

ขอ้ ๑๒ การจา่ยเงนิแกล่กูจา้ง
ผูร้นัจา้งจะตอ้งจา่ยเงนิแกล่กูจา้งทีผู่ร้ขัจา้งไตจ้า้งมาโนอตัราและตามกำหนดเวลา ทีผู่รั้บจ้างได้ดกลงหรือ 

ทำสญัญาไวต้อ่ลกูจา้งดงักลา่ว
ถา้ผูร้บัจา้งไมจ่า่ยเงนิคาจา้งหรอืคา่ทดแทนอึน๋ใคแกล่กูจา้งดงักลา่วในวรรคหนึง่ ผูว้า่จา้งมสีทิธทิีจ่ะเอาเงนิ 

คา่จา้งทจีะตอ้งจา่ยแกผู่ร้บัจา้งมาจา่ยใหแ้กล่กูจา้งซองผูร้บัจา้งตงักลา่ว และใหถ้อืวา่ผูว้า่จา้งไดจ้า่ยเงนิจำนวนนัน้เปน็คา่จา้งให ้
แกผู่ร้บัจา้งตามสญัญาแลว้

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัใหม้ปีระกนัภยัสำหรบัลกูจา้งทกุคนทึจ่า้งมาทำงาน โดยใหค้รอบคลมุกงึความรชัผดิทัง้

(ลงซือ่).
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ผูว้า่จา้ง



ปวงซองผูร้ชัจา้ง รวมทัง้ผูร้บัชา้-ฟวง (ถา้ม)ิ ในกรณคีวามเสยีหายทีค่ดิคา่สนิไหมทดแทนได?้ทมกฎหมาย ซึง่๓ ดจากอบุตัเิหต ุ
หรอืภยบัตราย,ใดๆ ตอ่ลกูจา้งหรอืบคุคลอืน่ ทีผู่ร้บัจา้งหรอืผูร้บัจา้งชว่งจา้งมาทำงาน ผูร้บัจ้างจะตอ้งสง่มอบกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ดงักลา่ว พรอ้มทัง้หลกัฐานการชำระเบีย้ประกนัใหแ้กผู่ว้า่จา้งเมือ่ผว้า่จา้งเรยืกรอ้ง

ขอ้ ๑รท การตรวจงานชา้ง
ถา้ผู'้วา่,ชา้งแตง่ทัง้คณะกรรมการตรวจรบั'พสัด ุ ผูค้วบคมุงาน หรอืบรษืทั ทีป่รกบา เพือ่ควบคมุการทำงาน 

ซองผู้รับชา้ง คณะกรรมการตรวจ รับพสัดุ ผูค้วบคมุงาน หรือ'บริษัทท่ีปรืกบ'าน้ัน รอำนาจเขา้ไปตรวจการงานใบโรงงาบและ 
สถานทีก่อ่สรา้งไดท้กุเวลา และผูร้บัจา้งจะตอ้งอำนวยความสะดวกและใหค้วามชว่ยเหสอืในการนัน้ตามสมควร

การทีม่คิณะกรรมการตรวจรชัพสัด ุ ผูค้วบคมุงาน หรือบ'รพิ!'ทีป่รกืษรนัน้ หาทำใหผู้ร้บัจา้งพน้ความรบั 
ผติชอบตามสญัญานีข้อ้ใดขอ้หนงโม่

ขอ้ ๑๔ แบบรปูและรายการละเอยีดคลาดเคลือ่น
ผูร้บัชา้งรบัรองวา่ไตต้รวจสอบและทำความเขา้ใจในแบบรปูและรายการละเอยีดโดยลีถ่ว้นแลว้ หาก 

ปรากฏวา่แบบรปูและรายการละเอยีดนัน้ผดิพลาดหรอืคลาดเคลีอ่นไปจากหลกัทารทางวศิวกรรมหรอืทางเทคนคผูร้บัจา้งดกลง 
ทีจ่ะปฎบิต้ตามคำวนิจิฉยัซองผูว้า่จา้ง คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ ผูค้วบคมุงาน หรือ'บริษัท,ท่ีบ1รกีษาทีผู่'้รา่'จา้งแตง่ตัง้ เพือ่ให ้
งานแลว้เสรจ็บรบิรูณ ์ คำ'วนิจิฉยัคงกลา่ว'ใหถ้อิเ,บนท่ีสุด โตยผูร้บัชา้งจะคดิดา่จา้ง คา่เสยีหาย หรือ.ค่าให้จ่ายใตๆ เทีม่ขึน้ จาก 
ผูว้า่จา้งหรอืซอขยายอายสุญัญาโมใต้

ขอ้ ๑๔ การควบคมุงานโดยผูว้า่จา้ง
ผูร้บัจา้งตกลงวา่คณะกรรมการตรวจรนัพสัด ุ ผูค้วบคมุงาน หรือบริษทั ทีบ่!รกบาทีผู่ว่้าจ้างแตง่ตัง้

รอำนาจทีจ่ะตรวจลอบและควบคมุงานเพือ่ใหเ้ปน็ไปคาม สญัญานี ้และมอิำนาจทีจ่ะสัง่ใหแ้กเ้ซเปลีย่นแปลงเพืม่เตมิ หรือดัด 
หอนซึง่งานลามสญัญานี ้หากผูร้บัจา้งขดัซน ไม่,ปฎบิตตาม ผูว้า่จา้ง คณะกรรมการตรวจ รับพสัดุ ผูค้วบคมุงาบ หรือบริษัทท่ี 
ปรกึษา มอีำนาจ ทีจ่ะสัง่ใหห้ยคุการนัน้ชัว่คราวได ้ความลา่ขา้ใบกรณเีชน่นี ้ผูร้บัจา้งจะถอึเปน็เหตขุอขยายระยะเวลา การบ่ฎิบ่m 
งานตามสญัญาหรอิเรยิกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ ไม่ได้ท้ังสัน

ขอ้ ©๖ งาบพเิศษและการแกเขงาน
ผูว้า่ชา้งมสีทิธทิีจ่ะสัง่เบนหนงัสอืใหผู้ร้บัจ้างทำงานพเิศษซึง่ไมใตแ้สตงไว้หรอืรวมอยูในเอกสารสญัญานี ้

หาทงาบพเิศษนัน้ๆ อยูใ่นขอบขา่ยทัว่ไบแ่หง่วตัถประสงคช์องสญัญานีน้อกจากนี ้ผูว่้าจา้งยงัมสีทิธสิัง่ใหเ้ปลีย่นแปลงหรอืแกเ้ข 
แบบรปูและขอ้กำหนดตา่งๆในเอกสารสญัญานีด้ว้ย

อตัราคา่จา้งหรอืราคาทีก่ำหนดไขใ้นสญัญานีใ้หก้ำหนดใชส้ำหรบังานพเิศษ หรืองานที.่เพืฆ่เติมข้ึน หรือตัด 
ทอนลงทัง้บว่งตามคำสัง่ชองผูว้า่จา้ง หากในสญัญาไมโ่ตก้ำหนดไว้ถงึอตัราคา่จ้าง หรอืราคาใดๆ ทีจ่ะนำมาใชส้ำหรบังานพเิศษ 
หรอืงานทีเ่ทีม่ขึน้หรอืลดลงตงักลา่ว ผูว้า่จา้ง และผูร้บัจา้งจะไดต้กลงกนัทีจ่ะกำหนดอตัราคา่จา้งหรอืราคาทืเ่พืม่ซีน้หรอืลดลง 
รวมทัง้การขยายระยะเวลา (ถา้ม)ิ กนัใหมเ่พือ่ความเหมาะสม ในกรณทีีต่กลงกนัไมไ่ด้ ผูว้า่จา้งจะกำหนดอตัราจา้ง หรอืราคาตาม

(ลงชอ)...................... .'ณ์'...‘น ี้̂ '.......................ผู้ว่าช้าง
(นายวชิยั บุญอุดมพร) จันทร์ศรี)

ผู้รับจ้าง



แตผู่ว้า่จา้งจะเหน็วา่เหมาะสมและถกูตอ้ง ขึง้ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏบิตัง้านดามคำสัง่ของผูร้า่จา้งไปกอ่นเพือ่มใีหเ้กดิความเสยีหาย 
แกง่านทีจ่า้ง

ขอ้ ©๗ คา่ปรบั
หากผูร้บัจา้งไมส่ามารถทำงานใหแ้ลว้เสรจ็ภายใบเวสาทกีา่หนดใวใ้นสญัญาและผูว้า่จา้งยงัมใีตบ้อกเลกิ 

สญัญา ผูร้บัจา้งจะตอ้งชำระคา่ปรบัใหน้กผู่ว้า่จา้งเปน็ จำนวนพนวันละ ๙,๘๖๒.๕0 บาท (เถา้พน้แปดรอ้ยหกสบิสองบาทหา้สบิ 
สตางค)์ และจะตอ้งชำระคา่ใชจ้า่ยในการควบคมุงาน (ถา้ม) ใบเมอผูว้า่จา้ง ตอ้งจา้งผูค้วบคมุงานอกีตอ่หนึง่เปน็จำนวนเงนิวนัละ
............-............ บาท (............-............) นบักดัจากวนัทคีรบกำหนดเวลาแลว้เสรจ็รองงาบตามสญัญาหรอวนัทัผีูว้า่จา้งไคข้ยาย
เวลาทำงาบให ้จบถงึวนัททีำงานแลว้เสรจ็จรงั นอกจากนี ้ผูร้บัจา้งยอมใหผู้ว้า่จา้งเรยืกคา่เสยีหายอนัเกดิขึน้จากการทผีูร้บัจา้ง 
ทำงานลา่ชา้เฉพาะสว่นทเีกนิกวา่จำนวนคา่ปรบัและลา่ใชจ้า่ยดงักลา่วไตอ้กัดว้ย

ในระหวา่งท ี’ ผ ูว้า่จา้งยงัม ไิด้บอกเสทิสญัญานัน้ หากผ ูว้า่จา้งเหน็วา่ผ ู้รบัจา้ง จะไมส่ามารถปฏบตัตามสญัญา 
ต่อไปไต้ ผูว้ำจา้งจะใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาและใชส้ทิธติามขอ้ ๑๘ ก็ไต้ และลา้ผูว้า่จา้งไตแ้จง้ขอ้เรยักรอ้งไปยงัผูร้ชัจา้งเมือ่ครบ 
กำหนดเวลาแลว้เสรจ็ของงานขอไหช้ำระคา่ปรบั,แล้ว ผูว่้าจ้างมสีทิธทิจีะปรบัผูร้บัจา้งจนถงึวบับอกเลกิสญัญาไคอ้ท็ดว้ย

ขอ้ ©๘ สทิธขิองผูว้า่จา้งภายหลงับอกเลกิสญัญา
ในกรrนทผีูว้า่จา้งบอกเลกิสญัญา ผูว้า่จา้งอาจทำงานนัน้เองหรอัวา่จา้งผูอ้็น่ใหท้ำงานนัน้ตอ่จบแลว้เสรจ็ 

ก็ไค้ ผูว้า่จา้งหรอืผูท้รัีบจา้งทำงานนัน้ตอ่มสีทิธใิชเ้ครองใชไ้,นการกอ่สร้าง สัห๋ทสีร้างขึน้ขวคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดตุา่งๆ 
ขึง้เหน็วา่จะตอ้งสงวนเอาไวเ้พือ่การบฏ่บิ?ังานตามสญัญา ตามทจีะเหน็สมควร

ในกรณดีงักลา่ว ผูว้า่จา้งมสีทิธริบืหรอืบงัดบัจากหลกัประกนัการนฎ่บต้ตามสญัญาทัง้หมด หรือบางส่วน 
ตามแดจ่ะเหน็สมฅวร นอกจากนัน้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผด็ชอบในคา่เสยีหายขึง้เปน็จำนวน เก๊นกว่าหลักประกนัการปฎิโชตดาม 
สญัญา รวมทัง้คา่'เข'้จา่ยทเีพืม่ขึน้ในการทำงานนัน้ตอ่ใหแ้สวัเสรจ็ตามสญัญา ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยในการควบคมุงานเพืม่ (ถา้ม)ี
ขึง้ผูว้า่จา้งจะหกั เอาจากเงนิประกนัผลงาบหรอืจำนวนเงนิใดๆ ทจีะจา่ยใหแ้กผู่ร้นัจา้งกไ็ต้

ขอ้ ©๘. การบงัคบัคา่ปรบั คา่เสยีหาย และคา่ไขจ้า่ย
ในกรณทีผีูร้บัจา้งใมป่ฏบล้ล๊ามสญัญาขอ้หนึง่ขอ้ใดดว้ยเหตใุดๆ กต็าม จนเปน็เหตใหเ้กด๊คา่ปรนั คา่เสยี 

หาย หรอืคา่ใชจ้า่ยแกผู่ว้า่จา้ง ผูร้บัจา้งตอ้งชดใชค้า่ปรบั คา่เสยีหาย หรอคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วใหแ้กผู่ว้า่จา้งโดยสนัเชง้ภายไน 
กำหนด <ร>๕ {สิบห้า) วัน นบักดัจากวนัทไีคร้บัแจง้เปน็หนงัสอีจากผูว้า่จา้ง หากผูร้บัจ้างไมข่ดใชใ้หถ้กูคอ้งครบถว้นภายในระยะ 
เวลาดงักลา่วใหผู้ว้า่จา้งมสีทิธทิจีะหกัเอาจากจำนวนเงนิคา่จา้งหตอ้งชำระ หรอืจากเงนิประกนัผลงาน ของผูร้บัจา้ง หรือบังดับ 
จากหลกัประกนัการปฏบิตัตามสญัญาใตท้นัที

หากลา่ปรบั คา่เสยีหาอ หรอืคา่ใชจ้า่ยทบีงัคบัจากเงนิคา่จา้งทตีอ้งชำระ เงินประกนัผลงาน หรือหสัก 
ประกนัการปเ]บดัตามสญัญาแลว้ยงัโมเ่ทยีงพอ ผูร้บัจา้งรนยอมชำระสว่นทเีหลอื ทยีงัขาดอยูจ่นครบถว้นตามจำนวนคา่ปรบั 
คา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ยนัน้ ภายในกำหนด ๑!๕ (สบิหา้) วัน นบักดัจากวนัทใีตร้บัแจง้เปน็หนงัสอืจากผูว้า่จา้ง

หากมเีงนิคา่จา้งตามสญัญาทหีกัไวจ้า่ยเปน็คา่ปรนั คา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ยแลว้ยงัเหลอือยูอ่กีเทา่ใด

(ลงชือ่)
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ผ ูว้า่จา้ง



ผว้า่จา้งจะสบืใหแ้กผ่รับัจา้งทัง้หมด

ขอ้ too การทำบรเิวณกอ่สรา้งใหเ้รยีบรอ้ย
ผูร้นัจา้งจะตอ้งรกัษาบรเืวฌสทานทีป่ฐบตังิานตามสญัญานี ้ รวมท้ังโรงงานหรือ สงิอำนวย ความสะดวกใน 

การทำงาบซองผูร้บัจา้ง ลกูจา้ง ตัวแทบ หรอืผูร้บัจา้งชว่ง (ท้ามิ) ใหส้ะอาด ปลอดภยั และมปิระสทิธภิาพในการใชง้าบตลอด 
ระยะเวลาการจา้ง และเมือ่ทำงาบเสรจ็ลิน้แทว้จะตอ้งขบยา้ยบรรดาเครือ่งใชใ้นการทำงานจา้งรวมทัง้วสัด ุขยะมลฝอย และสง 
กอ่สรา้งซัว่ดราวตา่งๆ (ถา้ม)ิ ทัง้จะตอ้งกลบเกลึย๋พืน้ดนิใหเ้รยีบร้อยเพือ่ใหบ้รเืวณทัง้หมดอยูโ่นสภาพทีส่ะอาดและใชก้ารไตห้นัที

ขอ้ ๒© การงดหรอืลดดา่ปรบั หรอืการขยายเวลาปฏบิตังิาบตามสญัญา
ในกรณทีีม่เิหตเุกดิจากความผดิหรอืความบกพรอ่งซองฝา่ยผูว้า่จา้งหรอืเหตสุดุวสิยั หรอืเกดิจาก 

พฤตกิารณอ์บัหนึง่อนัใดทีผู่ร้บัจา้งไมต่อ้งรบัผดิดามกฎหมาย หรอืเหตอุนตามทีก่ำหนด ในกฎกระทรวง ชงออกตามความใบ 
กฎหมายวา่ดว้ยการจดัชือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั ทำใหผู้ร้บัจา้งไมส่ามารถทำงานใหแ้ลว้เสรจ็ตามเงือ่นไขและกำหนด 
เวลาแหง่สญัญานีไ้ต ้ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้เหตหุรอืพฤตกิารณด์งักลา่วพรอ้มหลภัฐานเปน็หนงัสอืไหผู้ว้า่จา้งทราบ เพือ่ฃองดหรือ 
ลดคา่ปรนั หรอืขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ร>๕ (สบิหา้) วับนบัถัดจากวันทีเ่หตนุัน้สิน้สดุลง หรือตามทีก่ำหนดในกฎ 
กระทรวงดงักลา่ว แทว้แตก่รณี

ถา้มูร้บัจ้างไมป่ฎนดัใหเ้ปน็ไปตามความใบวรรดหบึง๋ ใหถ้อืวา่ผูร้บัจา้งไตส้ละสทิธเิรยืก!รง ใบการทีจ่ะขอ 
งดหรอืลดคา่ปรบั หรอืขยายเวลาทำงาบออกไปโดยไมม่เิงือ่นไขใดๆ ท้ังส้ิน ทน้แต ่ กรณเีหตเุกดิจากความผดิหรอืความบกพรอ่ง 
ซองฝา่ยผวูา่จาง ซง็มหลกํฐา'นชลแจง หรอผูว้า่จา่งทราบด อยูแ่ลว่ดง้แตต่บ

การงดหรอืลดคา่ปรบั หรอืขยายกำหนดเวลาหำงาบดามวรรคหบง อณบูดลุพนิจิของผูว้า่จา้งทีจ่ะ 
พจิารณาตามทีเ่หบ็สมควร

ขอ้ ๒๒. มาดรฐาน!!มอีขา่ง
ผูร้บัจา้งตกลงเปน็พอนใขสำคญัวา่ ผูร้บัจา้งจะตอ้งมแิละใชผู้พ้า่นการทลสอบมาตรฐาน!!มอืชา่ง 

จากกระทรวงแรงงาน หรอืหรอืผูม้วิฒุบิตัรระดบัปรญิญาตร ื Vเรอืเทย็'บเหา'จากสถาบนัการศก'ษาที ่ ก.พ. รบัรองใหเ้ขา้รบัราชการ 
ได้ ตา้นวศิวกรรมศาสตร ์ สาซาซา่งก'อสรา้ง/โยธา/สำรวจ/ชลประทาบ/สงแวดลอ้ม หรือผูป้ระกอบวิซาซพีวิศวกรรมควบคมุ 
ประ๓ ทภาคเีปน็ผูล้งบามโนแผนการทำงาน พรอ้มหน้สว่นผูจ้ดัการกรณหีา้งหุน้สว่นจำกดั/กรรมทารผูจ้ดัการ กรณบีรษิทัจำกดั 
ลงนามในแผนการทำงานพอ้มรบัรองและแนบสำเนาโบประกอบวชิาซพวศิวกรรมควบคมุในอตัราไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ ร!๐ (สิบ) 
ของแตล่ะสาราชา่ง แตจ่ะตอ้งมชิา่งจำนวนอยา่งนอ้ย ๑ {หน่ึง) คน ในแดล่ะสาขาชา่งดงัตอ่ไปบิ ้

๒๒.® ชา่งโยธา หรือ 
๒๒.๒ ชา่งกอ่สรา้ง หรือ 
๒๒.รท ชา่งสำรวจ

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทำบญัชแีลดงจำบวบชา่งทัง้หมดโดยจำแนกดามแตล่ะลาราชา่งและ ระดบัชา่ง 
พรอ้มกนัระบรุายชือ่ซา่งผูท้ีผ่า่นการทดสอบมาตรฐาน!!มอิชา่งหรอืผม้วิฒุบิตัรตงักลา่วในวรรคหนึง่นำมาแสดงพรอ้มหลกัฐาน

(ลงชือ่). ................ห /ั ะ - . ........
(น ายวชิยั บญุอดุมพร)

ผ ูว้ า่จา้ง



ตา่งๆ ตอ่คณะกรรมการตรวจรบัพสัดหุรอผูค้วบคมุงาน กอ่นเริม่สงมอทำงาน แสะพรอ้มท'ีจะใหผู้ว้า่จา้งหรอืเจา้หนา้ทขีอง 
ผูว้า่จา้งตรวจสอบดไูตต้ลอด เวลาการทำงานตามสญัญานีร้องผูร้บัจา้ง

ขอ้ ๒๓. การปรบัราคาคา่จา้ง
ผู'้ว่า,จา้งและผูร้บั'จา้ง ตกลงกนัใหใ้ชส้ญัญาปรับราคาได ้สำหรบัราคางานกอ่สรา้งตามสญัญานีโ้ดย 

การนำสตูร E scalation Factor (K) มาไขค้ำนวณราคาคา่งานทเีปลีย่นแปลงไป ใดยวิธิการตอ่'ไป'นี ้ตามเ'งอน'ไฃ หลกัเกณฑ ์ สูตร 
และวธิคีำนวณทัเ้ชก้บัสญัญาแบบปรบัราคาไตต้ามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่รนัที ่ tote สิงหาคม ๒๕๓๒ เรือ่งการพจิารณาชว่ยเหลอืผู ้
ประกอบอาขน้งานกอ่สรา้ง ตามหนงัสอืสำนกัเลขาธกีารคณะรฐัมนตร ี ท่ี นร oteoso/T ffiOK ลงรันที ๒๔ สงิหาคม ๒๕๓๒ 

สตูรการปรบัราคา (สตูรคา่ K) จะตอ้งคงททีีร่ะดบัทีก่ำหนดไว้ในรันแลว้เสร็จตามทกีำหนดไว้ไน 
สัญญา หรอืภายในระยะเวลาที ่ ผูว้า่จา้ง ไดข้ยายออกไป โดยจะใชส้ตูรของทางราชการทีไ่คร้ะบตุามภาคผนวก ๓

สญัญานีท้ำขึน้เปน็สองฉบบั มขีอ้ความถกูตอ้งตรงกนั คูส่ญัญาไดอ้า่นและเขา้ใจขอ้ความ โดยละเอยีด 
ตลอดแลว้ จงึ'ไคล้งลายรอซอี ■ ท1รอัมทัง้ประทบัตรา (ถา้ม)ี ไวเ้ปน็สำคญัตอ่หนา้พยาน และคูส่ญัญาตา่งยึดถอืไว้ฟา้อละหนืง่ฉบบั

(ลงซอ)...... ร - ^ ....ผวั'าจา้ง
(นายวชิยั บญุอดุมพร)

น

(ลงซอ).......
(บาง?''วไไ.ไ'ฟไ้' ) รันทว่ศรี}

1. . . ผ ัร บั'จ้าง

(ลงซอ).... h-4 .... พยาน
(บางสาวเอยีมสริ ีสรุยืะ)

(ลงไ(อ).....
oTพ .....พยาน

(นางสาวอทุมุพร มะโนคำ)

เลขทโีครงการ ๖๔®0๗0๗๗๔๔๒ 
เลขคมุสญัญา ๖๔®tetote๐®๖๙๕๒


