สัญญาจางกอสราง
สัญญาเลขที่ ๒๑/๒๕๖๒
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ องคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด ตําบล/แขวง ในเมือง อําเภอ/เขต เมืองรอยเอ็ด
จังหวัด รอยเอ็ด เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ระหวาง องคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด โดย นายมังกร ยนตตระกูล ซึ่งตอไป
ในสัญญานี้เรียกวา "ผูวาจาง" ฝายหนึ่ง กับ หางหุนสวนจํากัด เซงฮวดโพนทอง ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคลณ สํานักงานทะเบียน
หุนสวนบริษัท จังหวัดรอยเอ็ด กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีสํานักงานใหญอยู เลขที่ ๔๗๔ หมู ๓ ตําบล/แขวง
แวง อําเภอ/เขต โพนทอง จังหวัด รอยเอ็ด โดยนายบรรพต ภิริรักษ ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของ สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท จังหวัดรอยเอ็ด กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ที่ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ
๒๕๖๑ แนบทายสัญญานี้ ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา "ผูรับจาง" อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ ๑. ขอตกลงวาจาง
ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทํางาน โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิว Para Cape Seal
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บานสวาง ตําบลศรีสวาง - บานโพนทอง ตําบลทาหาดยาว อําเภอโพนทราย
จังหวัดรอยเอ็ด ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ บานสวาง ตําบลศรีสวาง - บานโพนทอง ตําบลทาหาดยาว
อําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด
- ขนาดผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร (หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา
๑๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร)
- ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด เลขที่ ๘๓/๒๕๖๑
ตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบทายสัญญา
ผูรับจางตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตางๆ ชนิดดีเพื่อใชในงาน
จางตามสัญญานี้
ขอ ๒. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จํานวน ๖ (หก) หนา
๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดสูตรการคํานวณ หลักเกณฑ และวิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคา
ได (คาK) จํานวน ๓ (สาม) หนา
๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจงปริมาณงานและราคา จํานวน ๒ (สอง) หนา
๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา จํานวน ๒ (สอง) หนา
ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง คําวินิจฉัยของผูวา

จางใหถือเปนที่สุด และผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง คาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ เพิ่มเติมจากผูวาจางทั้งสิ้น
ขอ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร เปนจํานวนเงิน
๓๓๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นหารอยบาทถวน) ซึ่งเทากับรอยละ ๕ (หา) ของราคาคาจางตามสัญญา มามอบใหแกผู
วาจางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
กรณีผูรับจางใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกันดังกลาว
จะตองออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดหรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุการคํ้า
ประกันตลอดไปจนกวาผูรับจางพนขอผูกพันตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผูรับ
จางตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิด
ของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผูรับจางสงมอบงานลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาแลวเสร็จหรือ
วันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพรองตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเกิดขึ้นคราวใด ผูรับจางตองหาหลักประกัน
ใหมหรือหลักประกันเพิ่มเติมใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูวาจางภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันที่ได
รับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบไวตามขอนี้ ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจาง โดยไมมีดอกเบี้ย เมื่อผูรับ
จางพนจากขอผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แลว
ขอ ๔ (ข) คาจางและการจายเงิน
ผูวาจาง ตกลงจาย และผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน ๖,๖๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกลานหกแสน
หนึ่งหมื่นบาทถวน) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน ๔๓๒,๔๒๙.๙๑ บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันสี่รอยยี่สิบเกาบาทเกาสิบเอ็ด
สตางค) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวม เปนเกณฑ และกําหนดการจายเงิน เปน
งวด ๆ ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงิน ๖,๖๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกลานหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บานสวาง ตําบลศรี
สวาง - บานโพนทอง ตําบลทาหาดยาว อําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด เมื่อไดสงมอบงานครบถวนตามสัญญานั้น ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
- ขนาดผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร (หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา
๑๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร)
- ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด เลขที่ ๘๓/๒๕๖๑
ตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบทายสัญญา
ขอ ๕. เงินคาจางลวงหนา

ผูวาจางตกลงจายเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจางเปนจํานวนเงิน - บาท ซึ่งเทากับรอยละ - ของราคา
คาจาง ตามสัญญาที่ระบุไว ในขอ ๔
เงินจํานวนดังกลาวจะจายใหภายหลังจากที่ผูรับจางไดวางหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
เปน....................เต็มตามจํานวนเงินคาจางลวงหนานั้นใหแกผูวาจาง ผูรับจางจะตองออกใบเสร็จรับเงินคาจางลวงหนา ตามแบบ
ที่ผูวาจางกําหนดให และผูรับจางตกลงที่จะกระทําตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใชจายและการใชคืนเงินคาจางลวงหนานั้นดังตอไป
นี้
๕.๑ ผูรับจางจะใชเงินคาจางลวงหนานั้นเพื่อเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเทานั้นหาก
ผูรับจางใชจายเงินคาจางลวงหนา หรือสวนใดสวนหนึ่งของเงินคาจางลวงหนานั้นในทางอื่นผูวาจางอาจจะเรียกเงินคาจางลวง
หนานั้นคืนจากผูรับจางหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที
๕.๒ เมื่อผูวาจางเรียกรอง ผูรับจางตองแสดงหลักฐานการใชจายเงินคาจางลวงหนาเพื่อพิสูจนวาได
เปนไปตามขอ ๕.๑ ภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจางหากผูรับจางไมอาจแสดงหลัก
ฐานดังกลาวภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน ผูวาจางอาจเรียกเงินคาจางลวงหนานั้นคืนจากผูรับจาง หรือบังคับเอาจากหลัก
ประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที
๕.๓ (ข) (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)
ผูวาจางจะหักเงินคาจางในแตละงวดเพื่อชดใชคืนเงินคาจางลวงหนาไวจํานวนรอยละ - ของ
จํานวนเงินคาจางในแตละงวดจนกวาจํานวนเงินไวจะครบตามจํานวนเงินที่หักคาจางลวงหนาที่ผูรับจางไดรับไปแลว ยกเวนคา
จางงวดสุดทายจะหักไวเปนจํานวนเทากับจํานวนเงินคาจางลวงหนาที่เหลือทั้งหมด
๕.๔ เงินจํานวนใด ๆ ก็ตามที่ผูรับจางจะตองจายใหแกผูวาจางเพื่อชําระหนี้หรือเพื่อชดใชความรับผิด
ตางๆ ตามสัญญา ผูวาจางจะหักเอาจากเงินคาจางงวดที่จะจายใหแกผูรับจางกอนที่จะหักชดใชคืนเงินคาจางลวงหนา
๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินคาจางลวงหนาที่เหลือเกินกวาจํานวนเงินที่ผูรับจางจะได
รับหลังจากหักชดใชในกรณีอื่นแลว ผูรับจางจะตองจายคืนเงินจํานวนที่เหลือนั้นใหแกผูวาจาง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน
ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
๕.๖ (ข) (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)
ผูวาจางจะคืนหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจางตอเมื่อผูวาจางไดหักเงินคา
จางไวครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาตามขอ ๕.๓ (ข)
ขอ ๖. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจายเงินคาจางใหแกผูรับจางแตละงวด ผูวาจางจะหักเงินจํานวนรอยละ - ของเงินที่ตองจายใน
งวดนั้นเพื่อเปนประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไวแลวเปนจํานวนเงินไมตํ่ากวา - บาท ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงิน
ประกันผลงานคืน โดยนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ
มามอบใหผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันแทนก็ได
ผูวาจางจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกลาวตามวรรคหนึ่งโดย
ไมมีดอกเบี้ยใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคาจางงวดสุดทาย
ขอ ๗ (ข) กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา
ผูรับจางตองเริ่มทํางานที่รับจางภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ และจะตองทํางานใหแลวเสร็จบริบูรณ

ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถาผูรับจางมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตาม
กําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวา
กําหนดเวลา หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปนผูพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไม
ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ผูวาจางมี
สิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปดวย การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น
ไมกระทบสิทธิของผูวาจางที่จะเรียกรองคาเสียหายจากผูรับจาง
การที่ผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับผิดตามสัญญา

ขอ ๘ ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง
เมื่องานแลวเสร็จบริบูรณ และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจางรายใหม ในกรณีที่มีการ
บอกเลิกสัญญาตามขอ ๗ หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจางนี้ ภายในกําหนด ๒ (สอง) ป นับถัดจากวันที่
ไดรับมอบงานดังกลาว ซึ่งความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูก
ตองหรือทําไวไมเรียบรอย หรือทําไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไข ใหเปนที่เรียบรอยโดยไม
ชักชา โดยผูวาจางไมตองออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผูรับจางไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัด
จากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจาก ผูวาจางหรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาที่ผูวาจางกําหนด ใหผูวาจางมีสิทธิ
ที่จะทําการนั้นเองหรือจางผูอื่นใหทํางานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น
ในกรณีเรงดวนจําเปนตองรีบแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายโดยเร็ว และไมอาจรอใหผูรับจางแกไข
ในระยะเวลาที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่งได ผูวาจางมีสิทธิเขาจัดการแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเอง หรือจางผูอื่นให
ซอมแซมความชํารุดบกพรองหรือเสียหาย โดยผูรับจาง ตองรับผิดชอบชําระคาใชจายทั้งหมด
การที่ผูวาจางทําการนั้นเอง หรือจางผูอื่นใหทํางานนั้นแทนผูรับจาง ไมทําใหผูรับจาง หลุดพนจากความ
รับผิดตามสัญญา หากผูรับจางไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามที่ผูวาจางเรียกรองผูวาจางมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาได
ขอ ๙ การจางชวง
ผูรับจางจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง เวนแตการจางชวง
งานแตบางสวนที่ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การที่ผูวาจางไดอนุญาตใหจางชวงงานแตบางสวนดังกลาวนั้น ไมเปน
เหตุใหผูรับจางหลุดพนจาก ความรับผิดหรือพันธะหนาที่ตามสัญญานี้ และผูรับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความ
ประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง หรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ
กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตองชําระคาปรับใหแกผูวา
จางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จางชวงตามสัญญา ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิก
สัญญา
ขอ ๑๐ การควบคุมงานของผูรับจาง
ผูรับจางจะตองควบคุมงานที่รับจางอยางเอาใจใส ดวยประสิทธิภาพและความชํานาญ และในระหวาง
ทํางานที่รับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซึ่งทํางานเต็มเวลาเปนผูรับผิดชอบควบคุมงานของ ผูรับจาง ผูแทนดังกลาวจะตองไดรับมอบ

อํานาจจากผูรับจาง คําสั่งหรือคําแนะนําตางๆ ที่ผูวาจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวา
จางแตงตั้ง ไดแจงแกผูแทนเชนวานั้น ใหถือวาเปนคําสั่งหรือคําแนะนําที่ไดแจงแกผูรับจาง การแตงตั้งผูแทนตามขอนี้จะตองทํา
เปนหนังสือและตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือ จากผูวาจาง การเปลี่ยนตัวหรือแตงตั้งผูแทนใหมจะทํามิไดหากไมไดรับ
ความเห็นชอบ เปนหนังสือจากผูวาจางกอน
ผูวาจางมีสิทธิที่จะขอใหเปลี่ยนตัวผูแทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจงเปนหนังสือไปยังผูรับจาง และผูรับจางจะ
ตองทําการเปลี่ยนตัวผูแทนนั้นโดยพลัน โดยไมคิดคาจางหรือราคาเพิ่มหรืออางเปนเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้
ขอ ๑๑ ความรับผิดของผูรับจาง
ผูรับจางจะตองรับผิดตออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผูรับ
จาง และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางหรือตัวแทน ของผูรับจาง และจากการปฏิบัติงานของผูรับจาง
ชวงดวย (ถามี)
ความเสียหายใดๆ อันเกิดแกงานที่ผูรับจางไดทําขึ้น แมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผูรับจางจะตอง
รับผิดชอบโดยซอมแซมใหคืนดีหรือ เปลี่ยนใหใหมโดยคาใชจายของผูรับจางเอง เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู
วาจาง ทั้งนี้ ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผูวาจางไดรับมอบงานครั้งสุดทาย ซึ่งหลังจากนั้นผูรับจางคง
ตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรอง หรือความเสียหายดังกลาวในขอ ๘ เทานั้น
ผูรับจางจะตองรับผิดตอบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผูรับจาง หรือ
ลูกจางหรือตัวแทนของผูรับจาง รวมถึงผูรับจางชวง (ถามี) ตามสัญญานี้ หากผูวาจางถูกเรียกรองหรือฟองรองหรือตองชดใชคา
เสียหายใหแกบุคคลภายนอกไปแลว ผูรับจางจะตอง ดําเนินการใดๆ เพื่อใหมีการวาตางแกตางใหแกผูวาจางโดยคาใชจายของ
ผูรับจางเอง รวมทั้งผูรับจางจะตองชดใชคาเสียหายนั้นๆ ตลอดจนคาใชจายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกรองหรือถูกฟองรองใหแก
ผูวาจางทันที
ขอ ๑๒ การจายเงินแกลูกจาง
ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางที่ผูรับจางไดจางมาในอัตราและตามกําหนดเวลา ที่ผูรับจางไดตกลงหรือ
ทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว
ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอื่นใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคหนึ่ง ผูวาจางมีสิทธิที่จะเอาเงิน
คาจางที่จะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว และใหถือวาผูวาจางไดจายเงินจํานวนนั้นเปนคาจางให
แกผูรับจางตามสัญญาแลว
ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนที่จางมาทํางาน โดยใหครอบคลุมถึงความรับผิดทั้ง
ปวงของผูรับจาง รวมทั้งผูรับจางชวง (ถามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดคาสินไหมทดแทนไดตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ
หรือภยันตรายใดๆ ตอลูกจางหรือบุคคลอื่น ที่ผูรับจางหรือผูรับจางชวงจางมาทํางาน ผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัย
ดังกลาว พรอมทั้งหลักฐานการชําระเบี้ยประกันใหแกผูวาจางเมื่อผูวาจางเรียกรอง
ขอ ๑๓ การตรวจงานจาง
ถาผูวาจางแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทํางาน
ของผูรับจาง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอํานาจเขาไปตรวจการงานในโรงงานและ
สถานที่กอสรางไดทุกเวลา และผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทําใหผูรับจางพนความรับ
ผิดชอบตามสัญญานี้ขอใดขอหนึ่งไม
ขอ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผูรับจางรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถวนแลว หาก
ปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผูรับจางตกลง
ที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้ง เพื่อให
งานแลวเสร็จบริบูรณ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด โดยผูรับจางจะคิดคาจาง คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผูวา
จางหรือขอขยายอายุสัญญาไมได
ขอ ๑๕ การควบคุมงานโดยผูวาจาง
ผูรับจางตกลงวาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้ง มี
อํานาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อใหเปนไปตาม สัญญานี้ และมีอํานาจที่จะสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน
ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผูรับจางขัดขืน ไมปฏิบัติตาม ผูวาจาง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา
มีอํานาจ ที่จะสั่งใหหยุดการนั้นชั่วคราวได ความลาชาในกรณีเชนนี้ ผูรับจางจะถือเปนเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน
ตามสัญญาหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆ ไมไดทั้งสิ้น
ขอ ๑๖ งานพิเศษและการแกไขงาน
ผูวาจางมีสิทธิที่จะสั่งเปนหนังสือใหผูรับจางทํางานพิเศษซึ่งไมไดแสดงไวหรือรวมอยูในเอกสารสัญญานี้
หากงานพิเศษนั้นๆ อยูในขอบขายทั่วไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผูวาจางยังมีสิทธิสั่งใหเปลี่ยนแปลงหรือแกไข
แบบรูปและขอกําหนดตางๆ ในเอกสารสัญญานี้ดวย
อัตราคาจางหรือราคาที่กําหนดใชในสัญญานี้ ใหกําหนดใชสําหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด
ทอนลงทั้งปวงตามคําสั่งของผูวาจาง หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจาง หรือราคาใดๆ ที่จะนํามาใชสําหรับงานพิเศษ
หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกลาว ผูวาจาง และผูรับจางจะไดตกลงกันที่จะกําหนดอัตราคาจางหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถามี) กันใหมเพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไมได ผูวาจางจะกําหนดอัตราจาง หรือราคาตาม
แตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง ซึ่งผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูวาจางไปกอนเพื่อมิใหเกิดความเสียหาย
แกงานที่จาง
ขอ ๑๗ คาปรับ
หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว ในสัญญาและผูวาจางยังมิไดบอกเลิก
สัญญา ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปน จํานวนเงินวันละ ๑๖,๕๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหารอยยี่สิบหาบาท
ถวน) และจะตองชําระคาใชจายในการควบคุมงาน (ถามี) ในเมื่อผูวาจาง ตองจางผูควบคุมงานอีกตอหนึ่งเปนจํานวนเงินวันละ
........................ บาท (.....................) นับถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผูวาจางไดขยาย
เวลาทํางานให จนถึงวันที่ทํางานแลวเสร็จจริง นอกจากนี้ ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผูรับจาง
ทํางานลาชาเฉพาะสวนที่เกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย
ในระหวางที่ผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น หากผูวาจางเห็นวาผูรับจาง จะไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา

ตอไปได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ ๑๘ ก็ได และถาผูวาจางไดแจงขอเรียกรองไปยังผูรับจางเมื่อครบ
กําหนดเวลาแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว ผูวาจางมีสิทธิที่จะปรับผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย
ขอ ๑๘ สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอื่นใหทํางานนั้นตอจนแลวเสร็จ
ก็ได ผูวาจางหรือผูที่รับจางทํางานนั้นตอมีสิทธิใชเครื่องใชในการกอสราง สิ่งที่สรางขึ้นชั่วคราวสําหรับงานกอสราง และวัสดุตางๆ
ซึ่งเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร
ในกรณีดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางสวน
ตามแตจะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซึ่งเปนจํานวน เกินกวาหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญา รวมทั้งคาใชจายที่เพิ่มขึ้น ในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จตามสัญญา ตลอดจนคาใชจายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถามี) ซึ่ง
ผูวาจางจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงินใดๆ ที่จะจายใหแกผูรับจางก็ได
ขอ ๑๙. การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย
ในกรณีที่ผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใดดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิดคาปรับ คาเสีย
หาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ผูรับจางตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแกผูวาจางโดยสิ้นเชิงภายใน
กําหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง หากผูรับจางไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลา
ดังกลาวใหผูวาจางมีสิทธิที่จะหักเอาจากจํานวนเงินคาจางที่ตองชําระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผูรับจาง หรือบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที
หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายที่บังคับจากเงินคาจางที่ตองชําระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูรับจางยินยอมชําระสวนที่เหลือ ที่ยังขาดอยูจนครบถวนตามจํานวนคาปรับ คา
เสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
หากมีเงินคาจางตามสัญญาที่หักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด ผู
วาจางจะคืนใหแกผูรับจางทั้งหมด
ขอ ๒๐ การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย
ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอํานวย ความสะดวกใน
การทํางานของผูรับจาง ลูกจาง ตัวแทน หรือผูรับจางชวง (ถามี) ใหสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใชงานตลอด
ระยะเวลาการจาง และเมื่อทํางานเสร็จสิ้นแลวจะตองขนยายบรรดาเครื่องใชในการทํางานจางรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง
กอสรางชั่วคราวตางๆ (ถามี) ทั้งจะตองกลบเกลี่ยพื้นดินใหเรียบรอยเพื่อใหบริเวณทั้งหมดอยูในสภาพที่สะอาดและใชการไดทันที
ขอ ๒๑ การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก
พฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กําหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนด
เวลาแหงสัญญานี้ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพื่อของดหรือ
ลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปภายใน ๑๕ (สิบหา) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กําหนดในกฎ

กระทรวงดังกลาว แลวแตกรณี
ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิเรียกรอง ในการที่จะขอ
งดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวนแต กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรอง
ของฝายผูวาจาง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจง หรือผูวาจางทราบดี อยูแลวตั้งแตตน
การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูวาจางที่จะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๒๒. การใชเรือไทย
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผูรับจางจะตองสั่งหรือนําของเขามาจากตางประเทศรวมทั้งเครื่องมือ
และอุปกรณที่ตองนําเขามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไมวาผูรับจางจะเปนผูที่นําของเขามาเองหรือนําเขามาโดยผานตัวแทนหรือ
บุคคลอื่นใด ถาสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยูแ ละสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูรับจางตองจัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชน
เดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทากอนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทยหรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได ทั้งนี้ ไมวาการสั่งหรือนําเขาสิ่งของ
ดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบใด
ในการสงมอบงานตามสัญญาใหแกผูวาจาง ถางานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผูรับจางจะตองสงมอบ
ใบตราสง (Bill of lading)หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซึ่งแสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยใหแกผูวาจางพรอมกับการสงมอบงานดวย
ในกรณีที่สิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทย ผูรับจางตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกของโดยเรืออื่นไดหรือหลัก
ฐานซึ่งแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการพาณิชย
นาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูวาจางดวย
ในกรณีที่ผูรับจางไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในวรรคสองและวรรคสามใหแกผูวา
จางแตจะขอสงมอบงานดังกลาวใหผูวาจางกอนโดยยังไมรับชําระเงินคาจาง ผูวาจางมีสิทธิรับงานดังกลาวไวกอน และชําระเงิน
คาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได
ขอ ๒๓. มาตรฐานฝมือชาง
ผูรับจางตกลงเปนเงื่อนไขสําคัญวา ผูรับจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง
จาก........................ หรือผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการ
ศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ ๑ (หนึ่ง) ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยาง
นอย ๑ (หนึ่ง) คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
โดยเปนผูมีวุฒิบัตร ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
ผูรับจางจะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนชางทั้งหมดโดยจําแนกตามแตละสาขาชางและ ระดับชาง
พรอมกับระบุรายชื่อชางผูที่ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาวในวรรคหนึ่งนํามาแสดงพรอมหลักฐาน
ตางๆ ตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูควบคุมงาน กอนเริ่มลงมือทํางาน และพรอมที่จะใหผูวาจางหรือเจาหนาที่ของผูวา
จางตรวจสอบดูไดตลอด เวลาการทํางานตามสัญญานี้ของผูรับจาง

ขอ ๒๔. การปรับราคาคาจาง
ผูวาจางและผูรับจาง ตกลงกันใหใชสัญญาปรับราคาได สําหรับราคางานกอสรางตามสัญญานี้โดย
การนําสูตร Escalation Factor (K) มาใชคํานวณราคาคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการตอไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตร
และวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาชวยเหลือผู
ประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผูวาจาง ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุตามภาคผนวก ๒
สัญญานี้ทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ โดยละเอียด
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)..............................................................ผูวาจาง
(นายมังกร ยนตตระกูล)
(ลงชื่อ)..............................................................ผูรับจาง
(นายบรรพต ภิริรักษ)
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน
(นายศิริชัย สะอาด)
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน
(นางยุพา ภาระพันธ)
เลขที่โครงการ ๖๑๑๐๗๑๓๖๖๑๗
เลขคุมสัญญา ๖๒๐๑๒๒๐๐๓๕๐๙

