
สัญญาเลขที่ ๓๔/๒<£๖๕

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ผ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 
๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิขัย บุญอุดมพร ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ปฏิบัติราขการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี 
๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริบัท เพาเวอร์ขัน (ประเทศไทย) 
จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง 
พาณิชย์ มีลำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้านชวนชื่น โมดัส เลขที่ ๑๐๙/๕ ๙ หมู่ท่ี ๙ ซอย ๕ ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตำบลบางพูด 
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยนายสุพจน์ บีญญาวงค์ ผู้รับมอบอำนาจจากนางวรินญา ทองศรีนุ่น ผู้มือำนาจลงนามผูกพัน 
นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองชอง สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี 
E ๑๐๐๙๑๒๒๐๐๗๓๗๑๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญา 
น ี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมืฃ้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและ 

พลังงานทดแทบ เศรษฐกิจฐานรากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล นายอนันต์ 
นันตา) ณ บ้านป่าสีเสียด หมู่ท่ี ๘ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง 
เอกสารแบบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดติเพื่อใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้!ห้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้างและรายละเอียด 
๒.๒ ผนวก ๒ แบบบีายประชาสัมพันธ์โครงการ 
๒.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา 
๒.๔ ผนวก ๔ ลำเนาใบเสนอราคา 
๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาบัญชีรายการก่อสร้าง 
๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนังสือรับรอง 
๒.๗ ผนวก ๗ ลำเนาหนังสือมอบอำนาจ 
๒.๘ ผนวก ๘ ลำเนาใบเสร็จรับเงินคํ้าประกัน

จำนวน ๒๑ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า 
จำนวน ๓ หน้า 
จำนวน ๒ หน้า 
จำนวน ๗ หน้า

(ลงชื่อ).... .........s S t..............  .....ผู้ว ่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงช ื่อ)..?น ุว ิน ั^..^..^.,ไ.?วั.โ).?วั^โ.. ผู้รับจ้าง
(นายสุพจน์ บ ีญ ญ าวงค ์)



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ใท้ไข้ข้อความในสัญญานี้ 
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแบบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่า 
จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสืยหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิน

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างไต้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒®,๑๕๐.๐0 บาท 

(สองหมื่นหนี่งพันหบี่งร้อยท้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔(ท้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก,ผู้ว่าจ้างเพิ่อเป็น 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกับมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกันดังกล่าว 
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุบหรือบริษัทเงินทนหลักทรัพย์ที่ไต้รับอนุญาตให้ 
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณีซย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายขื่อ 
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกับอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุการคํ้า 
ประกันตลอดโปจนกว่าผู้รับจ้างพันข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนี้ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับ 
จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถืงความรับผิด 
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสรืจหรือ 
วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน 
ใหม่หรือหลักประกับเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับ 
แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก,ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับ 
จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค ่าจ ้างและการจ่ายเง ิน
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๒๓,0๐๐.๐๐^ า ท  (ลี่แสนสองหมื่น 

สามพันบาทถ้วน) ซึ่งไต้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๗,๖๗๒.๙๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทเกาสิบสตางค์) 
ตลอดจบ ภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด  ๆ
ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๓,๔๔๐.๐๐ ใ/เท (หกหมื่นสามพันสื่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)เมื่อองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนไต้รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๑ เกี่ยวกับ

- กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงาบโครงการ
- ลำเนาสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างการติดตั้งระบบสูบนํ้าพลังงาบแสงอาทิตย์
- ออกแบบระบบสูบนำพลังงานแสงอาทิตย์

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๓๔๙,๔๔๐.๐๐ •บาท (ลามแสนห้ าหมื ่ น^m i i l h สิบบาทถ้วน)
- ผู้รับจ้างล่งแผนดำเนินงานก่อสร้าง ลงนามโดยวิศวกรโย^าแล่ะทุนํสิว่'นผ้จ้ด^'กรรมการผู้จัดการ
- ผู้รับจ้างล่งรายงานการสรุปการใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใซึ่ใน่กุ'ว่รก่อสร้า3ส ์ผ ฺล ุ^ป ระเท ศไท ย

(ลงซื่อ)...............ษ ี? ® ^ ! โโ.................ผ ู้ว ่าจ้าง (ลงซ ื่อ )...^เโว ัำ..น ิ^.โว ั.^ .โ!1.?.ะ,.(โ?.... ผู้รับจ้าง
(นายวิขัย บุญอุดมพร) (นายสุพจน์ ปึญญาวงค์ )



โดยต้องใซ้น]น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของงาบก่อสร้าง และเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ผลิตในประเทศไทยโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ ของงานก่อสร้างและเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้าง

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามแบบ 
รูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ระบบ ครบถ้วนทุกรายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ขุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์
-โครงสร้างขุดรองรับขุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์
- ระบบสูบนี้าพลังงาบแสงอาทิตย์
- ขุดท่อส่งนํ้าและอุปกรณ์
- ขุดตรวจสอบปริมาตรนํ้า
- ถังเก็บนํ้า
- รั้วตาข่ายเหล็กถักพร้อมประตู
- งานป็ายโครงการ งานทดสอบระบบ และงานอื่น  ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบแปลนและสัญญา

จ้างๆพร้อมส่งผลการทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้องทั้งหมด, ส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ 
ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างเมื่อไต้รับเงินจากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแล้ว
เท่านั้น

ข้อ ๕. เง ินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเปีบจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา 

ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างไต้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วง 

หน้าเป็นหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอีเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม 
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ 
ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใข้จ่ายและการใข้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก 
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วง 
หน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไต้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าไต้ 
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (ลิบห้า) วัน นับถัดจากวันไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลัก 
ฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (ลิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก 
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไต้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อซดใช้ 

คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนรนฟ้บพจะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า
1, ไ ' , jJJ J  I J J .  \  , 1  v  l  l  J *จ้างล่วงหน้าทีผู้รับจ้างไต้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะทักไว้เป ็นจำนวนเ^พจำน^งินคว่จว้เลเวงหน้าที่เหลือทั้งหมด 

๕.๔ เงินจำนวนใด  ๆ ก ็ต าม ท ี่ผ ู้ร ับ จ ้างจ ะ ต ้อ งจ ายให ้แ ฒ ช ้าง^ข ้i s M ฉ^อเพื่อขดใช้ความรับผิด

(ลงซื่อ)................. .............................
(นายวิขัย บุญอุดมพร)

ผู้ว ่าจ้าง (ล ง ซ ื่อ ) ..^ ะ ^ ..โ ^ ')ไ .ใ โ .?2 ขั..̂ . . . . .  ผู้รับจ้าง
(นายสุพจน์ ป ีญ ญ าวงค ์)



ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหัก,ชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า
๕.(ะ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้ 

รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๓1 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน 
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก'ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน 

ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืบหลักประกันการรับ 
เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก 
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป 
แล้วนั้นโดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา 
วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ขี่งแต่ละฉบับมี 
มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว 
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก,ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายใน 

งวดนั้นเพื่อเป็นประกับผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม,ตรกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงิน 
ประกันผลงานคืนโดยนำหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ 
มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทบก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกับของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดย 
ไม่มีดอกเบี้ยให้แก,ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว ่าจ้างใบการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเร็มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ 

ภายใบวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ถัาผู้รับจ้างมีได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม,สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จตามกำหนด 
เวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม,สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเกินกว่ากำหนดเวลา 
หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม 
คำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาบหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ 
บอกเลิกสัญญานี๋ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใข้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่ 
กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างด้นไม,เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

V ท ,  V  ^ น ึ่^ 5 นข ้อ ๘ ความรับผิดขอบในความขำรุดบกพร่องของงานจ้าง ^ ) ' \
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผ้ว ่าจ ้างได ้ร ับมอบงานจากผรบจ้างอุจ-าเผ ้ร ับจ้^รายใหม่ ในกรณีที่มีการ

11จ)

(ลงซื่อ).... ............ .̂................................. .. ผู้ว ่าจ้าง (ลง,ซ ื่อ ) ^ะ ....'^ .’'.'ะ'ร:?.?.̂ ..... ผู้รับจ้าง
(นายวิขัย บุญอุดมพร) (นายสุพจน์ ป ีญ ญ าวงค ์)



บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสืยหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับสัดจากวันที 
ได้รับมอบงานดังกล่าว ขึ้งความขำรุดบกพร่องหรือเสืยหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใข้วัสดุทีไม่ถูก 
ต้องหรือทำไว้ไม,เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นทีเรียบร้อยโดยไม, 
ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งลิน หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (ลิบห้า) วัน นับสัด 
จากวันทีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาทีผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีลิทธิ 
ทีจะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งลิน

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสิยหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข 
ในระยะเวลาทีกำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งไต้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ 
ซ่อมแซมความขำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบขำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่บให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ 
รับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม'ซดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามทีผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีลิทธิบังคับจากหลักประกันการ 
ปฏิบัติตามสัญญาไต้

ข้อ ๙ การจ้างช ่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแด่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง 

งานแด่บางส่วนทีไต้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแด่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็น 
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดใบความผิดและความ 
ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างข,วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแด่บางส่วนโดยฝ่าปีนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องขำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า 
จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (ลิบ) ของวงเงินของงานทีจ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม,ดัดลิทธิผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิก
สัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงาบของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานทีรับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสีทธิภาพและความขำนาญ และในระหว่าง 

ทำงานทีรับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนขึ้งทำงานเติมเวลาเป็นผู้รับผิดขอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องไต้รับมอบ 
อำนาจจากผู้รับจ้าง คำลังหรือคำแนะนำต่างๆ ทีผู้,ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัททีปรีกษาทีผู้ว่า 
จ้างแต่งตั้ง ไต้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำลังหรือคำแนะนำทีไต้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำ 
เป็นหนังสือและต้องไต้รับความเห็นขอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมีไต้หากไม่ไต้รับ 
ความเห็นขอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิทีจะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ 
ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลันโดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้ร ับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตราEjlด ^ น m w q ก การปฏิบัติงานของผู้รับ 

จ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ข อ ุ พ ร ม ่ จ ้ า จ า ก ๓ารม่ฏิบัติงานของผู ้ รับจ้าง 
ช่วงด้วย(ถ้ามี ) j /

(ลงขื่อ)  ............ป ี^ ........... ... ผ ู้ว ่าจ ้าง (ลง'ขื่อ)...chcic โไ. .  ผู้รับจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายสุพจน์ ปัญญาวงค์ )



ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานทีผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย กิตาม ผู้รับจ้างจะต้อง 
รับผิดซอบโดยซ่อมเพมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใซ้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ 
ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสินสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคง 
ต้องรับผิดเทียงใบกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฎิษัดีงานของผู้รับจ้าง หรือ 
ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างข่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องซดใช้ค่า 
เสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพี่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ 
ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องซดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก, 
ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเง ินแก่ล ูกจ ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที,ผู้รับจ้างไต้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ทีผู้รับจ้างไต้ตกลงหรือ 

ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก'ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหมื่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิทีจะเอาเงิน 

ค่าจ้างทีจะต้องจ่ายแก,ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างไต้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้ 
แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนทีจ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้ง 
ปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างซ่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายทีคิดค่าสินไหมทดแทนไต้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบ้ตเหตุ 
หรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ทีผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างซ่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบกรมรรรม่ประกันภัย 
ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัททีปรึกษา เพี่อควบคุมการทำงาน 

ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัททีปรึกษานั้น มีอำนาจเช้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถาน 
ทีก่อสร้างไต้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การทีมีคผะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัททีปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพับความรับ 
ผิดซอบตามสัญญานี้ช้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าไต้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยลี่ถ้วนแล้ว หาก 

ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลง 
ทีจะปฏิบ้ตตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัททีปรึกษาทีผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพี่อให้ 
งานแล้วเสรีจบริบุรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นทีสุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่า
จ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไมไต้

ข้อ ๑๔ การควบคุมงานโดยผู้ว ่าจ้าง

(ลงซื่อ)..............................................
(นาย,วิชัย บุญอุดมพร)

ผู้ว ่าจ้าง

I (THAlUla

(ลงซื่อ)..ร ่̂ 'ร .? :^:.{..?.นั้ะ:/าว่ไ
(นายสุพจน์ ป ีญ ญ าวงค ์)

ผู้รับจ้าง



ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจ 
ที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงาน 
ดามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิษัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ 
ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นซื่'วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเข่นนี้ ผู้ร ับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฎิบ้ติงานตามสัญญา 
หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไมได้ต้ังสิน

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไมได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ 

หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข 
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด 
ทอนลงตั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถืงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ 
หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
รวมตั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กับใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม 
แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมีให้เกิดความเสียหายุ 
แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใบเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีใด้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวับละ ๔๒๓.๐๐ - บาท (ลี่ร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) และจะต้อง
ชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวับละ............- ............
บาท (...........-.......... ) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้
จนถึงวับที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า 
เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายตังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา 
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ กิได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ 
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว ่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ 

กิได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง ลี่งที่สร้างขึ้นซั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ 
ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีตังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตั้งหมด หรือบางส่วน 
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องร ับผ ิดขอบในค ่าเส ิยหายซ ึ่งเป ็นจำนว^^^^^าบ ัระก ันการปฏ ิบ ้ต ิตาม 
สัญญา รวมตั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงาบนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตล(ริดุจนค่า'ไซ’จายี่!1นการ?!บุคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซ่ึง

(ลงซื่อ).................... ไ..............................ผ ู้ว ่าจ้าง (ลง'ซ่ือ)...:พ่ิr r :ไ!ะ:..:?1.ะJะ2 จ.ป :.^ .... ผู้รับจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายสุพจน์ ป ีญ ญ าวงค ์)



ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงาบหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก'ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค ่าเส ิยหาย และค่าใช้จ่าย
ใบกรณีที่ผู้รับจ้างไม'ปฏิบัติตามสัญญาข้อหบี่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสีย 

หาย หรือค่าใช้จ่ายแก'ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสินเชิงภายใน 
กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับกัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม'ซดใซ้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะ 
เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องซำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ซองผู้รับจ้าง หรือบังคับ 
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างรนยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังซาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายบั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วับ นับกัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวย ความสะดวกใน 

การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทบ หรือผู้รับจ้างซ่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งาบตลอด 
ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสินแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ใบการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ซยะมูลฝอย และส่ิง 
ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การไต้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบ ัต ิงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณีอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซี่งออกตามความใน 
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด 
เวลาแห่งสัญญานี้1ต้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อซองดหรือ 
ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวับที่เหตุบั้นสินสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ 
กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอ 
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิน เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง 
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมี,หลักฐาน'ซัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วทั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ 
พิจารผาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย
1

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้ร ับจ้างจะต้องส ัพ ูสน ึ่พอ ํง!ข ้า1มาจๆกต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ 
และอุปกรณ์ที'ต้องนำเช้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาไม'ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่' ~ vนช้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ

'(THAU>

(ลงซื่อ)................... ..................................ผู้ว ่าจ้าง
(นายวิขัย บุญอุดมพร)

( ล ง ซ ื่อ ) . . ^ ^ . . . ไ ) โ ? . ? . ? . '  ผู้รับจ้าง
(นายสุพจน์ ป ีญ ญ าวงค ์)



บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนไต้ตามที่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น 
เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช่เรือ 
ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นไต้ ทั้งนี้ไม่วาการสิ่งหรือนำเข้าสิ่งของ 
ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิงของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบ 
ใบตราล่ง (Bill o f lading)หรือสำเนาใบตราล่งสำหรับของนั้น ขึ่งแสดงว่าไต้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ 
ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไมใต้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ 
เข่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นไต้หรือหลัก 
ฐานซึ่งแสดงว่าไต้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณีขย 
นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่า 
จ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม,รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงิน 
ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างไต้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วไต้

ข้อ ๒๓. มาตรฐาน'สิมือช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใข้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานสิมือช่าง 

จากกระทรวงแรงงาบ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการสืกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับ 
ราชการไต้ใบอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หน่ึง) คน ในแต่ละสาขา 
ช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างก่อสร้าง หรือ 
๒๓.๒ ช่างโยธา หรือ 
๒๓.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง 
พร้อมกับระบุรายขื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานสิมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวไนวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน 
ต่างๆ ต่อคผะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาบ ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า 
จ้างตรวจสอบดูไต้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค ่าจ ้าง
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ไข้สัญญาปรับราคาไต้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาบี๋โดย 

การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร 
และวิธีคำนวณที่ใข้กับสัญญาแบบปรับราคาไต้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๔๓๒ เรื่องการพิจารผาช่วยเหลือผู้ 
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังลือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร สงจุนุท่ี^๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่,ที่-ระดัน'ที่ทำ;ห้น้ด[-ริโชุ้วนแ๓ฒจตามที่กำหนด'ไว้ไน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ไต้ขยายออกไป โดยจะไข้สูตรของทางราชการทไดัระ]แตาม^งํคผบวก ๓

บ ั'" ------ บั
(THA1UM1รจ!;

(ลงขื่อ)...................... .............................. ผ ู้ว ่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

( ล ง ' ข ื่อ ) . . ? ^ ^ : . . ใ ^ ไ  ผู้รับจ้าง
(นายสุพจน์ ป ีญ ญ าวงค ์)



ตลอดแล้ว
สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด 

จึงไต้ลงลายมือซื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างรดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงซื่อ)....... ...................ร.2 L r . ...........  .......ผู้ว่าจ้าง

(ลงซ่ือ), .พยาน
(บางสาวโชติกา พันธุเศษ)

เลชที่โครงการ ๖๕๐๑๗๓๘๘๘๖๐ 
เลขคุมสัญญา ๖๕๐๑๒๒๐๑๘๒๙๐


