
สัญญาเลขที่ ๙/๒<£๖๖

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน เมื่อวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย บายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามตำสั่งองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ท่ี ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวับท่ี ๒๘ เมบายน ๒๕๖๔, ตำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๗๙๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และตำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑ มืถุนายน ๒๕๖๕ ซ่ึงต่อไปใน 
สัญญานี้เริยกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนี้ง กับ บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้น 
ส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มืลำนักงาบใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๒ ตำบล 
สันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยบายจักรพงษ์ พิการัตน์ ผู้รับมอบอำนาจจาก บายสุภัควิ ข่ืนใจดี ผู้มีอำนาจ 
ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ท่ี ซม.๐๑๘๐๘๖ ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปใบสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนี้ง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมืข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟ้ทตํ 

คอนกรีต (โดยวิธี P avem ent เท - Place Recycling) ลพ.ถ ๑๐๐๒๐ สายทางบ้านสันห้างเสือ - บ้านเวียงหนองล่อง (ถนนถ่าย 
โอน )ๆ บริเวณแยก ทล. ๑๐๖ บ้านสันห้างเสือ หมู่ท่ี ๙ ตำบลนครเจดีย์ เชื่อมบ้านหนองเกิด หมู่ท่ี ๓ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง 
จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑,๖๖๕.๐๐ ตารางเมตร ณ 
บริเวณแยก ทล. ๑๐๖ บ้านสันห้างเสือ หมู่ท่ี ๙ ตำบลนครเจดีย์ เชื่อมบ้านหนองเกิด หมู่ท่ี ๓ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัด 
ลำพูน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแบบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ขนิดดีเพ่ือใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถอเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลบและรายการละเอียด 
๒.๒ ผนวก ๒ แบบบ้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
๒.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา 
๒.๔ ผนวก ๔ ลำเนาใบเสนอราคา 
๒.๕ ผนวก ๕ ลำเนาบัญชีรายการก่อสร้าง 
๒.๖ ผนวก ๖ ลำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

จำนวน ๑๖ หน้า 
จำบวบ ๑ หน้า 
จำนวน ๓ หน้า 
จำนวน ๒ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า 
จำนวน .๑ หน้า

(ลงชื่อ)., ร /

(นายวิช ัย บุญอุดมพร)
.ผ ูว้ ่าจ ้าง (ลงซื่อ)..

(นายจักรพงษ์ พิกำรัตน์)



๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ 
๒.๘ ผนวก ๘ สำเนาหนังสือคํ้าประกัน

จำบวบ ๑ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า

ความใดใบเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรอแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้Iพอความในสัญญานี้ 
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย•บองผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้างให้ถือเปีนที่สุด และผู้รับจ้างไมมสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เที่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

เ.

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ใบขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างไต้นำหลักประกับเป็น หนังสือคํ้าประกับ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย 

จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล เขียงใหม่ เลขที่ ๑ 0 ๐๐๕๗๘๒๘๔®๗ ลงวับที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน 
๓๔๘1๔๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้ 
แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกันดังกล่าว 
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไต้รับอนุญาตให้ 
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณีซย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซึ่อ 
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดกิไต้ และจะต้องมีอายุการคํ้า 
ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพันข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของ 
ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหริอเสี่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความ 
รับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ กิตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงาบล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้ว 
เสร็จหรือวับครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใดผู้รับจ้างต้องหา 
หลักประกันใหม่หรือหลักประกับเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับกัดจาก 
วับที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามช้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืบให้แก,ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เม่ือ 
ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖ 1๙๗ ๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเก้า 

แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งไต้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๔๔,๙๘๑.๓๑ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาท 
สามสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการ 
จ่ายเงิน เป็นงวด  ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๔๕,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง 
ได้ปฏิบัติงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟิทค์คอนกรีต (โดยวิธี Pavem ent เท - Place Recycling) ลพ.ถ
๑๐0 ๒0  สายทางบ้านสันห้างเสือ - บ้านเวียงหนองล่อง (ถนนถ่ายโอบๆ) บริเวณแยก ทล. ๑0 ๖ บ้านสันห้างเสือ หมูท่ี ๙ ตำบล ไ; 
นครเจดีย์ เชื่อมบ้านหนองเกิด หมู่ท่ี ๓ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอบ้าซาง จังหวัดลำพูน ดังน้ี

ไ''.■ ■ '''ไ' ■ ^-'' 'ไ\Jไ:'V,

(ลงซึ่อ)......................... .ไโโ...*โ............................. ผู้ว ่าจ้าง
(นายวิช ัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ).. $C nr
(นายจักรพงษั



- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ลงนามโดยวิศวกรโยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
- ส่งผลการออกแบบส่วนผสม Job mix design, ผลออกแบบแบบงาบ (PAVEMENT IN - PLACE

RECYCLING)
- งาน PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING และงาน PRIME COAT ผิวทาง ทั้งหมดแล้วเสร็จ (พ้ืนท่ี 

โม่น้อยกว่า ๒๑,๖๖๕.๐๐ ตารางเมตร
- งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวง, พร้อมเครื่องหมายเตือน และสัญญาณเตือนบริเวณก่อสร้าง
- ส่งผลทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้องทั้งหมด, ส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงาบแล้ว

เสร็จ
และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ มกราคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เนินจำนวนเงิน ๒1๔๓๙,๕๐๐.๐0 บาท (สองล้านกี่แสบสามหมื่นเก้าพับห้าร้อยบาทล้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฎิบ้ตงาบ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟิทดํคอนกรีต (โดยวิธี Pavem ent เท - Place Recycling) 
ลพ.ถ ๑00๒ 0 สายทางบ้านสันห้างเสือ - บ้านเวียงหนองล่อง (ถนนถ่ายโอนๆ) บริเวณแยก ทล. ๑0๖  บ้านสันห้างเสือ หมู่ท่ี ๙ 
ตำบลนครเจดีย์ เชื่อมบ้านหนองเกิด หมู่ท่ี ๓ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอบ้าซาง จังหวัดลำพูน ดังบี้

- ส่งรายงานผลการออกแบบส่วนผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต (Job mix design)
- งานบ้ผิวจราจรแอสฟิลด์คอนกรีต (บน Prime Coat) แล้วเสร็จได้พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

๑๐,๘๓๒.๕๐ ตารางเมตร
- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่าง AC โดยผู้ควบคุมงานสามารถเข้าตรวจสอบโรงงานผสมยาง 

แอส,ฟิลด์คอนกรีต'ได้ และผู้รับจ้างจะต้องแจ้งการดำเนินการมู่ผิวยางให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า ๓ วับ 
ทำการ และต้องเจาะก้อนตัวอย่างของขั้นทางแอสฟ้ลต์คอบกรีดที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อตรวจสอบความหนา, หาปริมาณยาง 
(ล้างยาง), Sieve, Density, Flow, stability พร้อมใบรับรองผลจากหน่วยงานทางราขการ ผู้รับจ้างจะต้องมีรถบดล้อเหล็กสั่น 
สะเทือน, มีรถบดล้อยาง (Pneum atic - ท red Roller) ไม่น้อยกว่า ๓ คับ ต้องมีบ้ีาหนักไม,น้อยกว่า ๑๐ ตัน และสามารถเพิ่ม 
น้ําหนักไต้ ๆลๆ

- ส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาบ, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ 
และเมื่อไต้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖

(งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เนินจำนวนเงิน ๓,๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนแบ้ดหมื่นห้าพันบาท 
ถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างไต้บ้ฎิบ้ดีงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟ้ทต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavem ent เท - Place 
Recycling) ลพ.ถ ๑๐๐๒๐ สายทางบ้านสันห้างเสือ - บ้านเวียงหนองล่อง (ถนนถ่ายโอนๆ) บริเวณแยก ทล. ๑๐๖ บ้าน 
สันห้างเสือ หมู่ท่ี ๙ ตำบลนครเจดีย์ เชื่อมบ้านหนองเกิด หมู่ท่ี ๓ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอบ้าซาง จังหวัดลำพูน ท้ังหมด ให้แล้วเสร็จ 
เรียบร้อย ตามสัญญา ดังบี้

- งานบ้ผิวจราจรแอสฟิลด์คอนกรีต (บน Prime Coat) ทั้งหมดแล้วเสร็จตามรายละเอียดแบบแบ้ลบและ 
สัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่าง AC โดยผู้ควบคุมงานสามารถเข้าตรวจสอบโรงงานผสมยาง 
แอสฟ้ทด์คอนกรีตไต้ และผู้รับจ้างจะต้องแจ้งการดำเนินการบ้ผิวยางให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินงาบ ไม่น้อยกว่า ๓
วับทำการ และต้องเจาะก้อนตัวอย่างของขั้นทางแอสฟิลด์คอนกรีตที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อตรวจสอบความหนา, หา'ปริมาณ 
ยาง (ล้างยาง) Sieve, Density, Flow, stability พร้อมใบรับรองผลจากหน่วยงานทางราชการ ผู้รับจ้างจะต้องมีรถบดล้อเหล็ก 
สั่นสะเทือน, มีรถบดล้อยาง (Pneum atic - Tired Roller) ไม่น้อยกว่า ๓ คัน ต้องมีนํ้าหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน และสามา,รถ



ตามรายละเอียดแบบแปลบและสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาบ, ขณะ 
ดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ b o  และเมือได้ดำเนินการ 
ส่งมอบงานงวดท่ี ๓ (งวดสุดท้าย) ให้แล้วเสร็จภายใบ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ ข่ือบัญชี บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด เลขที่บัญชี <£๒๐๖๐๓๕๘๙๐ ทั้งนี้ 
ผู้รับจ้างตกลง เนิบผู้รับภาระเงินคำธรรมเนิยมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอบรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ล้ามี)ที่ธนาคารเรียก 
เก็บ และยิบยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำบวบเงินโอนใบงวดนี้นๆ (ความในวรรคนี้ใข้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่าย 
เงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Paym ent) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวง 
การคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเนิบผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเนิบจำนวนเงิน - บาท ขื่งเทำกับร้อยละ - ของราคา 

ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วง 

หน้าเนินหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม 
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านี้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ 
ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามนอนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อใปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเนินค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาบตามสัญญาเท่านั้นหาก 
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วง 
หน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมือผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้ 
เนิบไปตามข้อ ๕.ร) ภายในกำหนด ร)๕ (สืบห้า) วัน นับถัดจากวับได้รับแจ้งเนิบหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลัก 
ฐานดังกล่าวภายในกำหนด ร)๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก 
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เนินราคาเหมารวม)
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างใบแต่ละงวดเพื่อขดใช้ 

คืบเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างใบแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า 
จ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เนินจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 

๕.๔ เงินจำบวบใด  ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อขำระหนี้หรือเพื่อขดใช้ความรับผิด 
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักขดใช้คืบเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มืการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้ 
รับหลังจากหักขดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืบเงินจำบวบที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ตเ (เจ็ด) วัน นับกัดจากวับ 
ใต้รับแจ้งเนินหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เนิบราคาเหมารวม)

การจ่ายเงินตามเงื่อนใขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เช้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างขื่อ

ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓



เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้
(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก 

เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าใบส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป 
แล้วนั้นโดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา 
วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมี 
มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว 
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืบหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖ . การหักเงินประกันผลงาน
ใบการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก'ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายใน 

งวดนั้นเที่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงาบถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ตํ่ากว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงิน 
ประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคํ้าประกันของซนาดารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายใบประเทศ 
มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก้ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดย 
ไม่มีดอกเบี้ยให้แก,ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้วำจ้างใบการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ 

บริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมีได้ลงมีอทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ 
ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เซึ่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเกินกว่า 
กำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย 
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การ'ไข้สิ'ทธิ1บอกเลิก 
สัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสิยหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไมใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างด้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพันจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดขอบในความขำรุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาบจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการ 

บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับลัดจากวับที่ 
ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใข้วัสตุที่ไม่ถูก 
ต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม'ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่
ขักข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ท้ังส้ิน หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายใบกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัด 
จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ 
ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข,V,ำ '

ำ

(ลฬ ืร ) .....................................^ . . . ....................ผู้ว่าจ้าง
(นายวิช ัย บุญอุดมพร)

(ลงขื่อ),
(นายจักรพงษ์ พิการัต'



ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ 
ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ 
รับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรืยกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ 
ปฏิบัติตามสัญญาไต้

ข้อ ๙  การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาบี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง 

งาบแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็น 
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญาบี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความ 
ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงาบแต่บางส่วนโดยฝ่า'ผินความในวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างเป็นจำบวบเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งบี้ไม,ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก 
สัญญา

ข้อ ๑๐  การควบคุมงานชองผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง 

ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงาบของ ผู้รับจ้าง ผู้แทบตังกล่าวจะต้องไต้รับมอบ 
อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ท่ีผู้'ร่า'จ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ 
ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ไต้แจ้งแก่ผู้แทบเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ไต้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทบตามช้อบี้จะต้อง 
ทำเป็นหนังสือและต้องไต้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมีไต้หากไมไต้รับ 
ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ 
ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลันโดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุบี้

ข้อ ๑® ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิน้ตงาบของ 

ผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทบ ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของ 
ผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างไต้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง 
รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของ 
ผู้ว่าจ้าง ทั้งบี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างตังกล่าวในช้อบี้จะสิบสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้าง 
คงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่าน้ัน

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกใบความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ 
ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้'รับ'จ้าง1ช่วง 
เสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อ'

(ลงซื่อ)........................... ...................................... ผู้ว่า
(นายวิช ัย บุญอุดมพร)

(ถ้ามี) ตามสัญญาบี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้คำ 
I ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายขอ^สั่v . า- 'น \ *

(ลง'ซ่ือ).
(นายจักรพงษ์ พิการพ



ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องขดใช้ค่าเสียหายบั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อัน๓ ดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างไต้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างไต้ตกลงหรือ 

ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน 

ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างไต้จ่ายเงินจำนวนบั้นเป็นค่าจ้างให้ 
แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถืงความรับผิดทั้ง 
ปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกร{นความเสิยหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนไต้ตามกฎหมาย ซึ่งเถืดจากอุบ้ติเหตุ 
หรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือ'บุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบกรมธรรม'ประกันภัย 
ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการขำระเบี้ยประกันให้แก'ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ©๓ การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบรืพัท ท่ีปรืก'ษา เที่อควบคุมการทำงาน 

ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาบั้น มีอำนาจเช้าไปตรวจการงานใบโรงงาบและ 
สถานที่ก่อสร้างไต้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการบั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทที่ปรึกษาบั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพันความรับ 
ผิดขอบตามสัญญาบี้ช้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าไต้ตรวจสอบและทำความเช้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หาก 

ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดบั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลง 
ที่จะปฎิษัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพ่ือให้ 
งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเลืยหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมข้ึน จาก 
ผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไมใต้

ข้อ ๑๔ การควบคุมงาบโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มี 

อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาบเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญาบี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน 
ซึ่งงาบตามสัญญาบี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิป็ตตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา 
มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการบั้นชั่วคราวไต้ ความล่าช้าในกรณีเช่นบี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฎิบ้ติงาบ
ตามฺสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไมใต้ท้ังส้ิน 

ข้อ ๑ ๖  งานพ ิเศษและการแก้ไขงาบ

(ลงขื่อ). ผู้ว ่าจ้าง
(นายวิช ัย บุญอุดมพร)
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ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ใบเอกสารสัญญาบี้ 
หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั้วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาบี้ นอกจากบี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข 
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ไนเอกสารสัญญาบี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไข้ใบสัญญาบี้ให้กำหนดไข้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด 
ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไมใด้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาไข้สำหรับงานพิเศษ 
หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพิ่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม 
แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซี่งผู้รับจ้างจะต้องปฏินัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมีให้เกิดความเสืยหาย 
แก่งาบที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาบให้แถ้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเสิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำบวบเงินวันละ ๑๗,๔๒๕.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันลี่ร้อยยี่สิบห้า 
บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใข้จ่ายใบการควบคุมงาบ (ถ้ามี) ใบเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน
ว ันละ...........-............. บาท (.......... -............ ) นับกัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวับที่ผู้ว่าจ้างได้
ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจรืง นอกจากบี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสืยหายอันเกิดขึ้นจากการที่ 
ผู้รับจ้างทำงาบล่าข้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำบวบค่าปรับและค่าใช้จ่ายตังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา 
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะไข้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใข้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ 
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจบถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ 

ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นขั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ 
ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีตังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบ้ติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน 
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบใบค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม 
สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี)
ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก'ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ©๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสิยหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จบเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสีย 

หาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสินเชิงภายใน 
กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสิอจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม,ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะ 
เวลาตังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาบ ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ 
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงซื่อ)......................... .........................................ผ้ว่า'จ้าง (ลงซื่อ)..
(นายวิชัย บุญอุดมพร)
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หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใซ้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก 
ประกับการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบล้วนตามจำนวนค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าไข้จ่ายบั้น ภายในกำหนด ร)๕ (ลืบห้า) วัน นับถัดจากวับที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังลือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าไข้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก,ผู้รับจ้างบั้งหมด

ข้อ ๒๐ การหำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาบี้ รวมบ้ังโรงงานหรือ สิ่งอำนวย ความสะดวกใบ 

การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทบ หรือผู้รับจ้างข่วง (ล้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพใบการใข้งาบตลอด 
ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อหำงาบเสร็จสิบแล้วจะต้องขบย้ายบรรดาเครื่องใข้ในการหำงานจ้างรวมบั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และส่ิง 
ก่อสร้างขั่วคราวต่างๆ (ล้ามี) บั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณบั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใข้การไต้ทันที

ข้อ ๒® การงดหรีอลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงาบตามสัญญา
ในกรณที ี' ม ีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผ ูว้่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณีอับหบี้งอับใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ใบกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใบ 
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด 
เวลาแห่งสัญญาบี้ไต้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ตังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังลือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ 
ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาหำงานออกไปภายใบ ร)๕ (สิบห้า) วับนับถัดจากวันที่เหตุบั้นสินสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ 
กระทรวงตังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอ 
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงาบออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ บ้ังสิน เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง 
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานขัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบติ อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงาบตามวรรคหนึ่ง อยู่ใบดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ 
พิจารณาตามที่เห็บสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานผีเมือข่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใข้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานผีเมีอข่าง 

จากกระทรวงการคลัง หรือหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการคืกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราขการ 
ไต้ ต้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาข่างก่อสร้าง/โยธา/สำรวจ/ขลประทาน/สิ่งแวดล้อม หรือผู้ประกอบวิขาขีพวิศวกรรมควบคุม 
ประเภทภาคีเป็นผู้ลงนามในแผนการหำงาน พร้อมหุ้นส่วนผู้จัดการกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด/กรรมการผู้จัดการ กรณีบริษัทจำกัด 
ลงนามใบแผนการทำงาน พร้อมรับรองและแบบสำเนาใบประกอบวิขาขีพวิศวกรรมควบคุม ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) 
ของแต่ละสาขาข่าง แต่จะต้องมีข่างจำบวบอย่างน้อย ๑ (หน่ึง) คบ ในแต่ละสาขาข่างดังต่อไปบี้ 

๒๒.๑ ข่างโยซา หรือ 
๒๒.๒ ช่างก่อสร้าง หรือ
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พร้อมกับระบุรายซื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!!เมือช่างหรือผู้มืวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน 
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของ 
ผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูใดัตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย 

การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างาบที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตร 
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรืเมึ๋อวับที่ ๒๒ สิงหาคม ๒£๓๒ เริ่องการพิจารณาช่วยเหลอผู้ 
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสิอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรื ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒ 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับท่ีกำหนดไว้ในวับแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน 
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราขการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๓

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มืช้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเช้าใจข้อความ โดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

เลขที่โครงการ ๖๔๐๘ฟ๓๒๙๖๗๙ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๑๑๒๒๐๐๒๑๘๓

(ลงซ่ือ). < r

(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)
พยาน


