
สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นาย1วิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ท่ี ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔, คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๗๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซ่ึงต่อไปใบ 
สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศ บี เอส คอนสดรัคชํ่'น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ 
ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มืลำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๒๙ หมู่ 
๕ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยนายสมบัติ วงค์อิบตา ผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวจีรนันทํ ช้อนเชียว ผู้มือำนาจ 
ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ท่ี ลป. ๐๐๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวับที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมืฃัอความดังต่อไปนี้

แอส,ฟิลด์คอนกรีต (โดยวิธี P avem en t เท - P lace Recycling) สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๒๒ บ้านวังผาง - บ้านเหล่าคู่ หมู่ที่ ๔ 
ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนๆ) ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๕๗.๐๐ เมตร หรือมิ 
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑,๑๔๒.๐๐ ตารางเมตร ผ  สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๒๒ บ้านวังผาง - บ้านเหล่าคู่ หมู่ท่ี ๔ ตำบลวังผาง 
อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพ่ือใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๑. ข ้อตกลงว่าจ้าง
ผ้ว่าจ้างตกลงจ้างและผรับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งชองสัญญานี้ 
๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายการละเอียด 
๒.๒ ผนวก ๒ แบบบีายประชาสัมพันธ์โครงการ 
๒.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา 
๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบเสนอราคา 
๒.๕ ผนวก ๕ ลำเนาบัญชีรายการก่อสร้าง 
๒.๖ ผนวก ๖ ลำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ

จำนวน ๑๘ หน้า
จำนวน ๑ หน้า

จำนวน ๑ หน้า

จานวน ๒ หน้า
จำนวน ๓ หน้า

จานวน ๑ หน้า



๒.๘ ผนวก ๘ สำเนาหนังสือคํ้าประกัน จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใข้ข้อความในสัญญาบี้ 
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสิยหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิน

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ใบขผะทำสัญญานี้ผู้ร ับจ้างไต้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ําประกัน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย 

จำกัด (มหาชน) สาขาถนนฉัตรไชย ลำปาง เลขที่ ๑0๐๐<£๘๓®๐๔๔๖ ลงวับที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นจำบวบเงิน 
๑๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสบเก้าหมื่นเจ็ดพับห้าร้อยบาทถ้วน) นึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มา 
มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพิ่อเป็นหลักประกับการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกับการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกันดังกล่าว 
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุบหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไต้รับอนุญาตให้ 
ประกอบกิจการเงินทุบเพื่อการพาณีขย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกับตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายขื่อ 
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็!ต้ และจะต้องมีอายุการคํ้า 
ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของ 
ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสี่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความ 
รับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม,ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างล่งมอบงานล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้ว 
เสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดชื้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหา 
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วับ นับลัดจาก 
วันทั้!ต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เม่ือ 
ผู้รับจ้างพับจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓1๙๕๐1๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเถ้า 

แสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) นึ่งไต้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๕๘,๔๑๑.๒๑ บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบ 
เอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน 
เป็นงวด  ๆ ดังนี้

งวดท่ี ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๙๒,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเถ้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง 
ใต้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างข่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์คอนกรีต (โดยวิธี P avem en t เท - P lace Recycling)
สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๒๒ บ้านวังผาง - บ้านเหล่าตู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนๆ)
ดังนี้



RECYCLING)
- ส่งผลการออกแบบส่วนผสม Job  mix design, ผลออกแบบแบบงาน (PAVEMENT IN - PLACE

- งาน PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING และงาน PRIME COAT ผิวทาง ทั้งหมดแล้วเสร็จ (พ้ืนท่ี 
โม่น้อยกว่า ๑๑,๐๘๒.๐๐ ตารางเมตร)

- งาบ TACK COAT ผิวทางทั้งหมดแล้วเสร็จ (พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร)
- งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวง, พร้อมเครื่องหมายเตือน และสัญญาณเตือนบริเวณก่อสร้าง
- ส่งผลทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้องทั้งหมด, ส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้ว 

เสร็จ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใบ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖
งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๒,๔๐๐.๐0 บาท (หนึ่งล้านสามแสบแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาท 

ท้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟิลด์คอนกรีต (โดยวิธี P avem ent เท - 
Place Recycling) สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๒๒ บ้านวังผาง - บ้านเหล่าลู่ หมู่ท่ี ๔ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 
(ถนนถ่ายโอนๆ) ดังนี้

- ส่งรายงาบผลการออกแบบส่วนผสมแอสฟิลด์คอนกรีต (job mix design)
- งานปูผิวจราจรแอสฟิลด์คอนกรีต แล้วเสร็จ ได้พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่าง AC โดยผู้ควบคุมงาบสามารถเข้าตรวจสอบโรงงานผสมยาง 

แอสฟิลด์คอนกรีตได้และผู้รับจ้างจะต้องแจ้งการดำเนินการปูผิวยางให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า ๓ วับ 
ทำการ และต้องเจาะก้อนตัวอย่างของขั้นทางแอสฟิลด์คอนกรีตที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อตรวจสอบความหนา, หาปริมาณยาง 
(ล้างยาง), Sieve, Density, Flow, stability  พร้อมใบรับรองผลจากหน่วยงานทางราขการ ผู้รับจ้างจะต้องมีรถบดล้อเหล็ก 
สั่นสะเทือน, มีรถบดล้อยาง (Pneum atic - Tired Roller) ไม่น้อยกว่า ๓ คัน ต้องมีนํ้าหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน และสามารถ 
เพื่มนี้าหนักไต้ ๆลๆ, ส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ และเมื่อไต้ดำเนินการส่งมอบงาน 
งวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำบวบเงิน ๑,๙๗๕ ,00๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสบเจ็ดหมื่นห้าพับบาท 
ท้วน) เมื่อผู้รับจ้างไต้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟิลด์คอนกรีต (โดยวิธี P avem ent เท - 
Place Recycling) สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๒๒ บ้านวังผาง - บ้านเหล่าลู่ หมู่ท่ี ๔ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 
(ถนนถ่ายโอนๆ) ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตังนี้

- งานปูผิวจราจรแอสฟิลด์คอนกรีต ทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามรายละเอียดแบบแปลนและสัญญาจ้างของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่าง AC โดยผู้ควบคุมงานสามารถเข้าตรวจโรงงาบผสมยางแอสฟิลด์ 
คอนกรีตไต้ และผู้รับจ้างจะต้องแจ้งการดำเนินการปูผิวยางให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า ๓ วับทำการ และ 
ต้องเจาะก้อนตัวอย่างของขั้นทางแอสฟิลด์คอนกรีตที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อตรวจสอบความหนา, หาปริมาณยาง (ล้างยาง), 
Sieve, Density, Flow, stability  พร้อมใบรับรองผลจากหน่วยงานทางราขการ ผู้รับจ้างจะต้องมีรทบดล้อเหล็กสั่นสะเทือน,
มีรถบดล้อยาง (Pneum atic - Tired Roller) ไม่น้อยกว่า ๓ คัน ต้องมีนํ้าหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน และสามารถเพื่มนํ้าหนักไต้ 
ๆลๆ

- งาบตืเล้นจราจร, ส่งผลทดสอบค่าความสะท้อนแสง, งาบฟ้ายโครงการ และงานอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
ตามรายละเอียดแบบแปลนและสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะ



เสร็จภายใบ๒ ๘ กมภาพันธ์๒(£๖๖
การจ่ายเงินตามเงื่อนไm เห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างซื่อ 

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาขน) สาขาเข็นทรัลพลาซ่า ลำปาง ซื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศ บี เอส คอบสตรัคซั่บ 
เลขที่บัญชี ๙๘๕๖๐๘๓๓๘๙ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้ง 
ค่าใข้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี)ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอบในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนึ๋ใข้ 
สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก,ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Paym ent) โดยการโอบเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซื่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา 

ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วง 

หน้าเป็นหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทค หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม 
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ 
ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใข้จ่ายและการใข้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.ร) ผู้รับจ้างจะใข้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใข้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก 
ผู้รับจ้างใข้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วง 
หน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้ 
เป็นไปตามข้อ ๕.ร) ภายในกำหนด ร)๕ (สืบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลัก 
ฐานดังกล่าวภายในกำหนด ร)๕ (สืบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก 
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะทักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อขดใช้ 

คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่ทักค่า 
จ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะทักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 

๕.๔ เงินจำนวนใด  ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อขำระหนี้หรือเพื่อขดใช้ความรับผิด 
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะทักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะทักขดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการ1บอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้ 
รับหลังจากทักขดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วับ นับลัดจากวัน 
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้ทักเงิน 

ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ 
เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้ทัก



เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป 
แล้วนั้นโดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา 
วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมี 
มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะด้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าใบงวดใดแล้ว 
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาบ
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายใบ 

งวดนั้นเพื่อเป็นประกับผลงาน ในกรณีที่เงินประกับผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ตํ่ากว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงิน 
ประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ 
มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทบก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดย 
ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวับที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ 

ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมีได้ลงมีอทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม,สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม 
กำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เซึ่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเกินกว่า 
กำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย 
ไม่ปฎบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรืกา:ทซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิก 
สัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างด้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพันจากความรับผิดดามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดขอบในความขำรุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการ 

บอกเลิกสัญญาดามข้อ ๗ หากมีเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใบกำหนด ๒ (สอ^) ปี นับถัดจากวันที่ 
ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความขำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใข้วัสคุที่ไม่ถูก 
ต้องหรือทำไว้ไม,เรียบร้อยหรือทำไม'ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิขา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ 
ซักข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ร)๕ (สิบห้า) วัน นับถัด 
จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ 
ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งต่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข 
ใบระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้



การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ 
รับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใซ้ค่าใซ้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทริบังคับจากหลักประกันการ 
ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแด'การจ้างช่วง 

งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็น 
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดใบความผิดและความ 
ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างชองผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่า'ผินความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับไห้แก่ 
ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (ลิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสืทริผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก 
สัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงาบของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงาบที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสีทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง 

ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทบซึ่งทำงาบเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนตังกล่าวจะต้องไต้รับมอบ 
อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ท่ีผู้'ว่า'จ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ 
ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ไต้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ไต้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้อง 
ทำเป็นหนังสือและต้องไต้รับความเห็นขอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิไต้หากไมใต้รับ 
ความเห็บชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ 
ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลันโดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑® ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานชอง 

ผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำชองลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของ 
ผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างไต้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง 
รับผิดชอบโดยซ่อมแชมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของ 
ผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างตังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้าง 
คงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายตังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ 
ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถืงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่า 
เสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ 
ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่

ผ ู้ว ่าจ ้าง ลงชื่อลงซอ....................... .... .................



ผวาจางทบท

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก,ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือ 

ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก,ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน 

ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้ 
แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาบ โดยให้ครอบคลุมถืงความรับผิดทั้ง 
ปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิด'จากอุ'บดเหตุ 
หรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบกรมธรรม์ประกับภัย 
ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการขำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงาบจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัท ที่ปรืกษา เพื่อควบคุมการทำงาน 

ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ 
สถานที่ก่อสร้างไต้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือใบการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพันความรับ 
ผิดขอบตามสัญญาบี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หาก 

ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลง 
ที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพ่ือให้ 
งาบแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใข้จ่ายใดๆ เพ่ิมขึ้น จาก 
ผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ไต้

ข้อ ๑๔ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มี 

อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน 
ซึ่งงานตามสัญญาบี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา 
มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นขั่วคราวได้ ความล่าข้าในกรณีเช่นบี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน 
ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ท้ังสิน

ลงซ่ือ.

ข้อ ๑๖  งานพิเศษและการแก้ไขงาบ
ผ้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะส่ังเป็นหนังสือให้ผ้รับจ้างทำงานพิเศษซ่ึงไมใต้แสดงไว้หรือรวมอยใบุเอกสารสัญญาบ้ี

J  ..........ผัว,าจ้าง ลงซ่ือ.,



หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ใน,บอบข่ายท่ัวไปแห่งวัตถุประสงค์■ บองสัญญาน้ี นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้!ข 
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆใบเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใข้ใบสัญญานี้ให้กำหนดใข้สำหรับงาบพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด 
ทอนลงทั้งปวงดามค่าสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใข้สำหรับงานพิเศษ 
หรืองาบที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกับที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพิ่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม 
แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็บว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิษัติงานตามค่าสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพิ่อมีให้เกิดความเสียหาย 
แก่งาบที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องขำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๙,๘๗๕.00 บาท (เก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาท 
ถ้วน) และจะต้องขำระค่าใข้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ
............-............ บาท (.............-.......... ) นับถัดจากวับที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวับที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย
เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรืยกค่าเสียหายอับเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง 
ทำงานล่าข้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายตังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา 
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ 
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ขำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่บให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ 

ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิงที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ 
ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิษัติงาบตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีตังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน 
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกับการปฏิบัติตาม 
สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจบค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี)
ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสีย 

หาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก'ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายใน 
กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะ 
เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องขำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ 
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องขำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก
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ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมขำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ 
ค่าเลืยหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ร,๕ (ลืบห้า) วับ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังลือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเลืยหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก'ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาบี้ รวมท้ังโรงงานหรือ สิ่งอำนวย ความสะดวกใน 

การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด 
ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสินแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงาบจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิง 
ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การใต้ทันที

ข้อ ๒® การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อันหนึ่งอับใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ใบกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน 
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสคุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม,สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด 
เวลาแห่งสัญญาบี้ไต้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ตังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ 
ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ร)๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ 
กระทรวงตังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอ 
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง 
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานขัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ 
พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐาน,ผิมีอช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานผิมีอช่าง 

จากกระทรวงแรงงาน หรือหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการคืกษาที่ ก.พ. รับรองให้เช้ารับราชการ 
ไต้ ต้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาช่างก่อสร้าง/โยซา/สำรวจ/ชลประทาน/สิ่งแวดล้อม หรือผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ประเภทภาคีเป็นผู้ลงนามในแผนการทำงาน พร้อมหุ้นส่วนผู้จัดการกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด/กรรมการผู้จัดการ กรณีบริษัทจำกัด 
ลงนามในแผนการทำงาน พร้อมรับรองและแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ใบอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) 
ของแต่ละสาชาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หน่ึง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปบี้ 

๒๒.๑ ช่างก่อสร้าง หรือ 
๒๒.๒ ช่างโยธา หรือ 
๒๒.๓ ช่างสำราจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง 
พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานผิมีอช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน
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ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้คว‘บคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของ 
ผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใข้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย 

การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างาบที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร 
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖๒ สิงหาคม ๒£๓๒ เรื่องการพิจารผาช่วยเหลือผู้ 
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒ 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน 
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราซการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๓

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

1ผู้ว่าจ้าง

(บางลาวเอี่ยมคิรี สุริยะ)
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