
สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลซที่ ๑ 0 /๒๕๖๖
/

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน เลขท่ี ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบล'ป้าสัก อำเภอเมืองสำพูน 
จังหวัดลำพูน เมื่อวันท่ี ๔ 'พูฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย บายวิชัย ■ บุญอุดมพร ตำแหน่ง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ท่ี ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ 'เมษายน ๒๕๖๔, คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๗๙0 /๒๕๖๔ ลงวันท่ี 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้ึงต่อไปใน 
สัญญานี้เริยกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อาร .์เอ.คอน^าก ัด  ขึ้งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน 
บริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มืลำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓ ซอยพระรามเก้า ๖๒ (ซอย ๙ 
เลริ ๘) ถนนพระราม ๙ แขวงลวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยนางเดือนอาย นิลโข'^ผู้รับมอบอำนาจจาก 
นายรังสรรค์ เลาหธนาคม ผู้มือำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี ชม. 0 ๑๔๘๑๑^ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบ 
อำนาจลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ขึ้งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู่สัญญาไค้ตกลงกันมืฃ้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ 

บาตรฐานงานสะพานกรมทางหลวงชนบท และก่อสร้างถนนเชื่อมคอสะพานผิวทางแบบแอสฟ้ทต'คอนกรีต บ้านดอยคำ หมู่ท่ี 
๑๓ ตำบลทากาศ เชื่อมบ้านปง หมู่ท่ี ๑๒ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอบ?) ณ บ้านดอยคำ หมู่ท่ี ๑๓ 
ตำบลทากาศ เชื่อมบ้านปง หมูท่ี ๑๒ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง 
เอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครืองใข้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพ่ือใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอับเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ใหัถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายการละเอียด 
๒.๒ ผนวก ๒ แบบบีายประชาสัมพันธ์โครงการ 
๒.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา 
๒.๔ ผนวก ๔ สำเบาใบเสนอราคา และบันทึกต่อรองราคา 
๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาบัญชีรายการก่อสร้าง 
๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

จานวน ๔๒ หน้า

จาบวน ๓ หน้า /  
จำบวบ ๒ หน้า '  
จำบวบ ๑ ห น ้า ' 
จำนวน ๑ หน้า /

จำนวน ๔ ห น ้า '
จำนวน ๑ ห น ้า.

, ๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ

(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นางเดือนฉาย นิลโขง)



๒.๘ ผนวก ๘ สำเนาหนังสือค้ําประกัน / จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ 
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาข้ดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เที่บเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือคํ้าประกัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด 

(มหาชน) เลขที่ ๐๒๓๙0๒๒๑^๐๐๒๒๔ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๔Mป็นจำน,วนเงิน ๓๗๑,๔๐๐.0๐ บาท (สามแสน 
เจิดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเ,ท่ากับร้อยละ ๔ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ําประกันดังกล่าว 
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ 
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ 
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญข้กลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้า 
ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงชอง 
ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกับที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสือมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถืงความ 
รับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม,ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถืงกรณี ผู้รับจ้างล่งมอบงานล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้ว 
เสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดใบความขำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหา 
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจิด) วัน นับลัดจาก 
วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก'ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย 
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค ่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำบวบเงิน ๗1๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจิดล้านลี่ 

แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๘๖,๐๗๔.๗๗ บาท (ลี่แสนแปดหมื่นหกพันเจิดสิบลี่บาทเจิดสิบเจิด 
สตางค์) ตลอดจบ ภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน 
เป็นงวด  ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำบวบเงิน ๑,๑๑๔,๔๐๐.๐๐ บ;)ท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นลี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐานงาบสะพานกรมทางหลวงชนบท และก่อสร้าง 
ถนนเชื่อมคอสะพานผิวทางแบบแอสฟ้ทต์คอนกรีต บ้านดอยคำ หมู่ท่ี ๑๓ ตำบลทากาศ เชื่อมบ้านปง หมู่ท่ี ๑๒ ตำบลทาขุมเงิน 
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอบๆ) ดังนี้

- ส่งแผน’การดำเนินงานก่อสร้าง ลงนามโดยวิศวกรโยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ และส่ง 
รายชื่อวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงการา, ส่งผลทดสอบคุณภาพวัสดุ และผลออกแบบวัสดุ (Job mix design)

(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นางเดือนฉาย นิลโขง)



- งา'นรื้อถอน?(ะพานทั้งหมดแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานโครงสร้างงานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จทั้งหมด งานโครงสร้างคานหัวเสาเข็ม แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทางเบี่ยงเพื่อการสัญจร, งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวง, พร้อมเครื่องหมายเตือนและสัญญาณ

เตือนบริเวณก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาดำเนิบโครงการ
- พร้อมจัดทำเอกสารการ?!งมอบงาน ผลการดำเนินงาน ภาพถ่ายการดำเนินงาน และหนังสือ?!งมอบงาน 

ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงาบไว้เรียบร้อยแล้ว และเมื่อได้ดำเนินการ 
ส่งมอบงาบงวดที' ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ ธันวาคม ๒๔๖๔

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๐๐,๔๐๐.๐0 บาท (สองล้านหกแสนห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ 
ปฏินัติงาน ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐานงานสะพานกรมทางหลวงชนบท และก่อสร้างถนนเชื่อมคอ 
สะพานผิวทางแบบแอสฟ้ทต์คอนกรีต บ้านดอยคำ หมู่ที, ๑๓ ตำบลทากาศ เชื่อมบ้านปง หมู่ท่ี ๑๒ ตำบลทาชุมเงิน อำเภอ 
แม่ทา จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนา) ดังบี้

ผลทดสอบที่เกี่ยวข้องา ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว 
และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงาบงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๖

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท 
ถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสรีมเหล็ก ตามแบบมาตรฐานงาบสะพานกรมทางหลวงซนบท และ 
ก่อสร้างถนนเชื่อมคอสะพานผิวทางแบบแอสฟ้ทต์คอนกรีต บ้านดอยคำ หมู่ท่ี ๑๓ ตำบลทากาศ เช่ือมบ้านปง หมู่ท่ี ๑๒ ตำบล 
ทาชุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนๆ) ท้ังหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ดังบี้

- งานกำแพงกันดินถนน คสล. แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานดินถมคอสะพาน งานดาดคอนกรีต ป็องกันการกัดเซาะคอสะพาน แล้วเสร็จท้ังหมด
- งานทรายถมบดอัดแน่น (ช้ันรองใต้ดินพื้นทางผิวทางถนนคอนกรีต) แล้วเสร็จท้ังหมด
- งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานผิวทาง ASPHALT CONCRETE หนา ๔ ซม. (ปูบน Tack Coat) แล้วเสร็จท้ังหมด
- ป็ายกำหนดบํ้าหนักบรรทุก แล้วเสร็จท้ังหมด
- งานติดดั้ง GUARD RAIL
- งานตีเส้นจราจรเทอร์ใมพลาสติก
- งานอ่ืนๆ ทั้งหมดให้แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา แบบรูปและรายการๆ รวมท้ัง ทำสถานที่ก่อสร้าง

ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐
- พร้อมทั้งจัดทำเอกสารการส่งมอบงาบ ผลการดำเนินงาน ภาพถ่ายการดำเนินงาน และหนังสือส่งมอบ

- งานโครงสร้างเสาตอม่อสะพาน แล้วเสร็จท้ังหมด
- งาบโครงสร้างคานรับพื้นสะพาน แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานโครงสร้างระบบพื้น PLANK GIRDER พร้อมคอนกรีตทับหน้า แล้วเสร็จทั้งหมด งานเสาและราว

สะพานแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานกำแพงกันดินและหูข้างสะพาน แล้เวสร็จท้ังหมด
- งานกำแพงกันดินถนน คสล. แล้เวสร็จ ๔๐%
- พร้อมจัดทำเอกสารการส่งมอบ ผลการดำเนินงาน ภาพถ่ายการดำเนินงาน และหนังสือส่งมอบงาน

(ลงซื่อ). • R A S O N .จ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นางเดือนฉาย นิลโขง)



งาน ผลทด?เอบคุณภาพวัสดุที่เกี่ยว'ข้องทั้งหมด ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ 
ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓/เมษายน ๒£๖๖

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างขื่อ
ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาขน) สาขาถนนสุเทพ เขียงใหม่ ขื่อบัญชี บริษัท อารี.เอ.คอบ จำกัด เลขที่บัญชี 
๕๐๔๓๐๐๑๗๒๕ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใข้จ่ายอื่นใด 
(ล้ามี)ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนึ๋ใช้สำหรับกรณีที่ 
หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Paym ent) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง 
ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ขื่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา 

ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ใบข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วง 

หน้าเป็นหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใบประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม 
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ 
และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใข้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใบการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก 
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วง 
หน้านั้นคืบจากผู้รับจ้างหรือบังดับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้ 
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สืบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลัก 
ฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืบจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก 
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อซดใช้ 

คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจบกว่าจำบวบเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า 
จ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 

๕.๔ เงินจำนวนใด  ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อขำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิด 
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที'จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักขดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้ 
รับหลังจากหักขดใช้ใบกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืบเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวับ 
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที,เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหํลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน

(ลงขื่อ).
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นางเดือนฉาย นิลโขง)



ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ใบกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ 
เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก 
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป 
แล้วนั้นโดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา 
วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซ่ึงแต่ละฉบับมี 
มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดไดแล้ว 
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖ . การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก'ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายใบ 

งวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาบ ในกรณีที่เงินประกับผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ตํ่ากว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงิน 
ประกันผลงานคืบ โดยนำหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ 
มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนี้งโดย 
ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงาบที่รับจ้างภายในวับที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ 

บริบูรณ์ภายใบวันที่ เม ษ า ย น  ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมีได้ลงมือทำงานภายใบกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จตาม 
กำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเกินกว่า 
กำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนี้ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย 
ไม,ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาบหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใข้สิทธิบอกเลิก 
สัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสิยหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไมใข้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างด้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพันจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบใบความขำรุดบกพร่องของงานจ้าง
เมืองานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการ 

บอกเลิกสัญญาตามข้อ หากมีเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใบกำหนด ๒ (สอง)^! นับถัดจากวับที่
ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความขำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูก 
ต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม'ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นท่ีเรียบร้อยโดยไม่ 
ชักข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ท้ังส้ิน หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิy ห้า)วันนับถัด 
จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายใบเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ

(ลงชื่อ).
(บายวิชัย บุญอุดมพร)

ผู้ว ่าจ้าง
, Sk,

(ลงชื่อ)............ ใ โ น ี้. ............. วิ.-กั:?*5*1.1f วั'๙ h ง
(นางเดือนฉาย นิลโขง)



ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงาบนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช้ารุดบกพร่องหรือเสิยหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข 

ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนี่งไต้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเช้าจัดการแก้ไขเหตุช้ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ 
ข่อมแซมความช้ารุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบช้าระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงาบนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพับจากความ 
รับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ขดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกับการ 
ปฏิบัติตามสัญญาไต้

ข้อ ๙  การจ้างช้วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาบี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแด่การจ้างข่วง 

งานแต่บางส่วนที่ไต้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างข่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็น 
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพันจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญาบี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความ 
ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างข่วง หรือของตัวแทบหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างข่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างข่วงงาบแต่บางส่วนโดยฝ่า'ผินความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช้าระค่าปรับให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ 0 ^ 1 บ) ของวงเงินของงานที่จ้างข่วงตามสัญญา ทั้งบี้ไม่ดัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก 
สัญญา

ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดขอบควบคุมงาบของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องไต้รับมอบ 
อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ท่ีผู้'ว่า'จ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรืก'ษาท่ี 
ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ไต้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ไต้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามช้อบี้จะต้อง 
ทำเป็นหนังสือและต้องไต้รับความเห็นขอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมีไต้หากไมใต้รับ 
ความเห็นขอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ 
ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลันโดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุบี้

ข้อ ๑® ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของ 

ผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงาบของ 
ผู้รับจ้างข่วงด้วย (ล้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก,งาบที่ผู้รับจ้างไต้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง 
รับผิดขอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของ 
ผู้ว่าจ้าง ทั้งบี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในช้อบี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้าง 
คงต้องรับผิดเพียงใบกรณีช้ารุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าว!นข้อ ๘ เท่าน้ัน

ข้อ ๑๐  การควบคุมงานจองผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความช้านาญ และในระหว่าง

(นางเดือนฉาย บิลโขง)(นายวิขัย บุญอุดมพร)



ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกใบความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฎิยัติงานของผู้รับจ้าง หรือ 
ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถีงผู้รับจ้างข่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใข้ค่า 
เสียหายให้แก่บุคคลภายบอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ตำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ 
ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องขดใช้ค่าเสียหายนี้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อับเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก,ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างพื่ผู้รับจ้างไต้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา พื่ผู้รับจ้างไต้ตกลงหรือ 

ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างตังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก'ลูกจ้างตังกล่าวในวรรคหนี้ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน 

ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างตังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างไต้จ่ายเงินจำนวนนี้นเป็นค่าจ้างให้ 
แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถืงความรับผิดทั้ง 
ปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ใบกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทบไต้ตามกฎหมาย ขึ้งเกิดจากอุบติเหตุ 
หรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย 
ตังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกับให้แก'ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัลคุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที'ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงาบ 

ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาบั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ 
สถานที่ก่อสร้างไต้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือใบการบั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาบั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับ 
ผิดขอบตามสัญญานี้ช้อใดข้อหนี้งไม่

ข้อ ©๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าไต้ตรวจสอบและทำความเช้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยลื่ถ้วนแล้ว หาก 

ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดบั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลง 
ที่จะปฏิบ้ติตามตำวินิจอัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรืกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพ่ือให้ 
งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ตำวินิจฉัยตังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมข้ึน จาก 
ผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ไต้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง 

มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัด 
ท่อนขึ้งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิษัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรร*มการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ี

(ลงขื่อ).
(นางเดือนฉาย นิลโขง)
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ผ้ว่า'จ้าง



ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าใบกรณีเซ่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติ 
งานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน

ข้อ ©๖ งาบพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษชั่งไม่ได้แลดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกลารสัญญานี้ 

หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข 
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ใบเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด 
ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากใบสัญญาไมใต้กำหนดไว้ถืงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงาบพิเศษ 
หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพิ่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไมใต้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม 
แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ชั่งผู้รับจ้างจะต้องปฏินัติงาบตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมีให้เกิดความเสียหาย 
แก่งานที่จ้าง

ข้อ ©๗ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ©๘1๕๗๕.p o  บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบ 
ห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใบการควบคุมงาบ (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน
ว ันละ...........-............. บาท (........... -........... ) นับกัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างไต้
ขยายเวลาทำงาบให้ จนถืงวับที่ทำงานแล้วเสร็จจริง บอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอับเกิดขึ้นจากการที่ 
ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไต้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีไต้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฎินัติตามสัญญา 
ต่อไปไต้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ กิไต้ และถ้าผู้ว่าจ้างไต้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ 
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาบขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจบถืงวันบอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย

ข้อ ©๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่บให้ทำงานนั้นต่อจบแล้วเสร็จ 

กิไต้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิงที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ 
ชั่งเห็บว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฎิบ้ตงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีตังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏินัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน 
ตามแต่จะเห็นสมควร บอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบใบค่าเสียหายชั่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกับการปฏิบ้ติดาม 
สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงาบนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาบเพิ่ม (ถ้ามี)
ชั่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก,ผู้รับจ้างกิไต้

ข้อ ©๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

(ลงซื่อ)..................... ไ ? ^ ^ โ . ...........................ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงซื่อ).. .ะ ^ ร : ..
(นางเดือนฉาย นิลโขง)

..(นแ«พ้รัษจ้ะพ-



ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนี่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปีนเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสีย 
หาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยลิ้นเซิงภายใน 
กำหนด ๑ ๕ (สิบห้ปรัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ซดใช้ให้ถูกด้องครบถ้วนภายในระยะ 
เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ด้องซำระ หรือจากเงินประกันผลงาบ ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ 
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ด้องซำระ เงินประถันผลงาน หรือหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม,เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมช้าระส่วนที่เหลือ ที่ยังซาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายบั้น ภายในกำหนด ร)๕ fy l (ห้า) วับ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังลือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างบั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาบตามสัญญานี้ รวมบ้ังโรงงานหรือ สิงอำนวย ความสะดวกใน 

การทำงาบของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างซ่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งาบตลอด 
ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จลิ้นแล้วจะต้องซนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมบั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และส่ิง 
ก่อสร้างซั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) บั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณบั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒® การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงาบตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อันหนึ่งอับใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใบ 
กฎหมายว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม,สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด 
เวลาแห่งสัญญานีไ้ด้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังลือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือของดหรือ 
ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใบ ๑๕ (สิบห้า) วับนับถัดจากวันที่เหตุบั้นลิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดใบกฎ 
กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม,ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องใบการที่จะซอ 
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม,มีเง่ือนไขใดๆ บ้ังล้ิน เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง 
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ด้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ 
พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานผีเมือช้าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานผีเมือช้าง 

จากกระทรวงแรงงาน หรือหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการสืกษาที่ ก.พ. รับรองให้เช้ารับราซการ 
ใต้ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาช้างก่อสร้าง/โยธา/สำรวจ/ซลประทาน/สิ่งแวดล้อม หรือผู้ประกอบวิชาซีพวิศวกรรมควบคุม 
ประเภทภาคีเป็นผู้ลงนามใบแผนการทำงาน พร้อมหุ้นส่วนผู้จัดการกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด/กรรมการผู้จัดการ กรณีบริษัทจำกัด

(ลงซื่อ). (ลงซ่ือ). . . . ๕ ฐ !ุ2 ........
(นางเดือนฉาย นิลโขง)

J T 'fl'
(นายวิช ัย บุญอุดมพร)

ผัว,าจ้าง



ลงนามในแผนการทำงาน พร้อมรับรองและแนบสำเนาใบประกอบวิฃาชีพวิศวกรรมควบคุม ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) 
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หน่ึง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

๒๒.๑ ช่างก่อสร้าง หรือ 
๒๒.๒ ช่างโยธา หรือ 
๒๒.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง 
พร้อมกับระบุรายขื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานผีเมือช่างหรือผู้มืวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน 
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของ 
ผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูไต้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาไต้ สำหรับราคางาบก่อสร้างตามสัญญานี้โดย 

การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตร 
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาไต้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวับที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ 
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธีการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒ 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับท่ีกำหนดไว้ใบวับแล้วเสร็จตามท่ีกำหนดไว้ใบ 
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ไต้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราขการที่ไต้ระบุตามภาคผนวก ๓

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มืช้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือขื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดลือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงข่ือ).

(ลงข่ือ).

V I V................โZ Z โ........................ผู้ว่าจาง
(นายวิขัย บุญอุดมพร)

(นางเดือนฉาย นิลโขง) B.A.CON CO..LTO.

(ลงขื่อ).... It-
(นางสาวเอี่ยมสิริ สุริยะ)

(ลงขื่อ)....
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)

พยาน

.พยาน

เลขที่โครงการ ๖๔๐๙๗๔๗๙๐๙๘ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๑๑๒๒๐๐๑๘๖๙


