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 ขอ้มลูสญัญาหรอืขอ้ตกลง

 

สัญญาจ้างทั�วไป
 

 สญัญาเลขที� ๒๐๓/๒๕๖๐
 

 

                  สญัญาฉบบันี�ทาํขึ�น ณ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุพรรณบุรี ตาํบล/แขวง ท่าพี�เลี�ยง อาํเภอ/เขต เมืองสุพรรณบุรี

จงัหวดั สุพรรณบุรี เมื�อวนัที� ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหวา่ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุพรรณบุรี โดย นายสมคิด ปทุมสูติ

ซึ� งต่อไปนี� ในสญัญาเรียกวา่ "ผูว้า่จา้ง" ฝ่ายหนึ�ง กบั หา้งหุน้ส่วนจาํกดั จงสมจิตตก่์อสร้างซึ�งจดทะเบียนเป็น

นิติบุคคลณ สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั จงัหวดัสุพรรณบุรี กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีสาํนกังานใหญ่

อยู ่เลขที� ๑๔ หมู่ ๑๔ ตาํบล/แขวง จรเขส้ามพนั อาํเภอ/เขต อู่ทอง จงัหวดั สุพรรณบุรี โดยนายกฤตนยั ทิพยสุ์คนธ์ ผูมี้อาํนาจ

ลงนามผกูพนันิติบุคคลปรากฏตามหนงัสือรับรองของ สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั จงัหวดัสุพรรณบุรี กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ที� ลงวนัที� ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ และหนงัสือมอบอาํนาจลงวนัที� ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ แนบทา้ย

สญัญานี�  ซึ� งต่อไปนี� ในสญัญาเรียกวา่ "ผูรั้บจา้ง" อีกฝ่ายหนึ�ง
                   คู่สญัญาไดต้กลงกนัมีขอ้ความดงัต่อไปนี�

  

                  ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
                               ผูว้า่จา้งตกลงจา้งและผูรั้บจา้งตกลงรับจา้งทาํงาน ปรับปรุงผวิจราจรถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต

สายบา้นหว้ยผาก - บา้นหว้ยถํ�า อาํเภอด่านชา้ง ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ สายบา้นหว้ยผาก - บา้นหว้ยถํ�า อาํเภอ

ด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ตาํบล/แขวง ท่าพี�เลี�ยง อาํเภอ/เขต เมืองสุพรรณบุรี จงัหวดั สุพรรณบุรี ตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไข

สญัญานี�รวมทั�งเอกสารแนบทา้ยสญัญา

                              ผูรั้บจา้งตกลงที�จะจดัหาแรงงานและวสัดุ เครื�องมือเครื�องใช ้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื�อใชใ้นงาน

จา้งตามสญัญานี�
  

                  ข้อ ๒. เอกสารอนัเป็นส่วนหนึ�งของสัญญา
                                เอกสารแนบทา้ยสญัญา ดงัต่อไปนี�  ใหถื้อเป็นส่วนหนึ�งของ สญัญานี�

  

                                ความใดในเอกสารแนบทา้ยสญัญาที�ขดัแยง้กบัขอ้ความในสญัญานี�  ใหใ้ชข้อ้ความในสญัญานี�บงัคบั
 และในกรณีที�เอกสารแนบทา้ยสญัญาขดัแยง้กนัเอง ผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามคาํวนิิจฉยัของผูว้า่จา้ง

  

                  ข้อ ๓. หลกัประกนัการปฏบิัตติามสัญญา
 

                                ในขณะทาํสญัญานี�ผูรั้บจา้งไดน้าํหลกัประกนัเป็นหนังสือคํ�าประกนัของธนาคาร เป็นจาํนวนเงิน

๔๐๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สี�แสนสองพนัสี�ร้อยบาทถว้น)  มามอบใหแ้ก่ผูว้า่จา้งเพื�อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญานี�
                                 หลกัประกนัที�ผูรั้บจา้งนาํมามอบไวต้ามวรรคหนึ�ง ผูว้า่จา้งจะคืนใหเ้มื�อผูรั้บจา้งพน้จากขอ้ผกูพนัตาม

สญัญานี�แลว้
  

                  ข้อ ๔ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ
                               ผูว้า่จา้ง ตกลงจ่าย และผูรั้บจา้งตกลงรับเงินค่าจา้งจาํนวนเงิน ๘,๐๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดลา้นสี�หมื�นแปด



พนับาทถว้น) ซึ� งไดร้วมภาษีมลูค่าเพิ�ม จาํนวน ๕๒๖,๕๐๔.๖๗ บาท (หา้แสนสองหมื�นหกพนัหา้ร้อยสี�บาทหกสิบเจด็สตางค)์

ตลอดจน ภาษีอากรอื�น ๆ และค่าใชจ่้ายทั�งปวงดว้ยแลว้ โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ ์และกาํหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ

ดงันี�  
                            งวดที� ๑ เป็นจาํนวนเงิน ๘,๐๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดลา้นสี�หมื�นแปดพนับาทถว้น) เมื�อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน

ขนาดผวิจราจร 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 3 เซนติเมตร และผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ ช่วง กม.ที� 9+240 ถึง กม.ที�

9+250 กวา้ง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทางระยะทางยาว 6,970 เมตร ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๙ ธนัวาคม ๒๕๖๐

 

                     ข้อ ๕. กาํหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลกิสัญญา
                                 ผูรั้บจา้งตอ้งเริ�มทาํงานที�รับจา้งภายในวนัที� ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และจะตอ้งทาํงานใหแ้ลว้เสร็จบริบูรณ์

ภายในวนัที� ๙ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ถา้ผูรั้บจา้งมิไดล้งมือทาํงานภายในกาํหนดเวลา หรือไม่สามารถทาํงานใหแ้ลว้เสร็จตาม

กาํหนดเวลา หรือมีเหตุใหเ้ชื�อไดว้า่ ผูรั้บจา้งไม่สามารถใหแ้ลว้เสร็จภายในกาํหนดเวลา หรือจะแลว้เสร็จล่าชา้เกินกวา่กาํหนด

เวลา หรือผูรั้บจา้งทาํผดิสญัญาขอ้ใดขอ้หนึ�งหรือตกเป็นผูล้ม้ละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบติัตามคาํสั�งของคณะกรรมการ ตรวจ

การจา้ง หรือผูค้วบคุมงานหรือบริษทัที�ปรึกษา ซึ� งไดรั้บมอบอาํนาจจากผูว้า่จา้ง ผูว้า่จา้งมีสิทธิที�จะบอกเลิกสญัญานี�ได ้และมี

สิทธิจา้งผูรั้บจา้งรายใหม่ เขา้ทาํงานของผูรั้บจา้งใหลุ้ล่วงไปดว้ย
                                 การที�ผูว้า่จา้งไม่ใชสิ้ทธิเลิกสญัญาดงักล่าวขา้งตน้ไม่เป็นเหตุใหผู้รั้บจา้งพน้จากความรับผดิตามสญัญา

 

                   ข้อ๖.ความรับผดิชอบ ในความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง
                                เมื�องานแลว้เสร็จบริบูรณ์ และผูว้า่จา้งไดรั้บมอบงานจากผูรั้บจา้ง หรือจากผูรั้บจา้งรายใหม่ ในกรณีที�มี

การบอกเลิกสญัญาตามขอ้ ๕ หากมีเหตุชาํรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ�นจากการจา้งนี�  ภายในกาํหนด ๒ ปี นบัถดัจาก วนัที�

ไดรั้บมอบงานดงักล่าว ซึ� งความชาํรุดบกพร่อง หรือ เสียหายนั�น เกิดจากความบกพร่อง ของผูรั้บจา้ง อนัเกิดจาก การใชว้สัดุ ที�

ไม่ถกูตอ้ง หรือทาํไวไ้ม่เรียบร้อย หรือทาํไม่ถกูตอ้ง ตามมาตรฐานแห่งหลกัวชิา ผูรั้บจา้ง จะตอ้งรีบทาํการแกไ้ข ใหเ้ป็นที�

เรียบร้อย โดยไม่ชกัชา้ โดยผูว้า่จา้งไม่ ตอ้งออกเงินใด ๆ ในการนี�ทั�งสิ�น หากผูรั้บจา้งบิดพลิ�ว ไม่กระทาํการดงักล่าว ภายใน

กาํหนด ๑๕ วนั นบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือ จากผูว้า่จา้ง หรือ ไม่ทาํการแกไ้ข ใหถ้กูตอ้งเรียบร้อยภายในเวลาที�ผูว้า่จา้ง

กาํหนดให ้ผูว้า่จา้งมีสิทธิที�จะทาํการนั�นเอง หรือจา้งผูอื้�นใหท้าํงานนั�นโดยผูรั้บจา้งตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย 
  

                   ข้อ๗. การจ้างช่วง
                               ผูรั้บจา้งจะตอ้งไม่เอางานทั�งหมดหรือบางส่วนแห่งสญัญานี�ไปจา้งช่วงอีกต่อหนึ�งโดยไม่ไดรั้บความ

ยนิยอมเป็นหนงัสือจากผูว้า่จา้งก่อน ทั�งนี�  นอกจากในกรณีที�สญัญานี�จะไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอื�น ความยนิยอมดงักล่าวนั�นไม่

เป็นเหตุใหผู้รั้บจา้งหลุดพน้จากความรับผดิหรือพนัธะหนา้ที�ตามสญัญานี�  และผูรั้บจา้งจะยงัคงตอ้งรับผดิในความผดิและ

ความประมาทเลินเล่อของผูรั้บจา้งช่วงหรือของตวัแทนหรือลกูจา้งของผูรั้บจา้งช่วงนั�นทุกประการ 
  

                   ข้อ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
                                 ผูรั้บจา้งตอ้งควบคุมงานที�รับจา้งอยา่งเอาใจใส่ดว้ยประสิทธิภาพและความชาํนาญและในระหวา่งทาํงาน

ที�รับจา้งจะตอ้งจดัใหมี้ผูแ้ทนซึ�งทาํงานเตม็เวลาเป็นผูค้วบคุมงานผูค้วบคุมงานดงักล่าวจะตอ้งเป็นผูแ้ทนไดรั้บมอบอาํนาจจาก

ผูรั้บจา้งคาํสั�งหรือคาํแนะนาํต่างๆที�ไดแ้จง้แก่ผูแ้ทนผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจนั�นใหถื้อวา่เป็นคาํสั�งหรือคาํแนะนาํที�ไดแ้จง้แก่ผูรั้บ

จา้งการแต่งตั�งผูค้วบคุมงานนั�นจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือและตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูว้า่จา้งการเปลี�ยนตวัหรือแต่งตั�งผู ้

ควบคุมงานใหม่จะทาํมิไดห้ากไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูว้า่จา้งก่อน
                                 ผูว้า่จา้งมีสิทธิที�จะขอใหเ้ปลี�ยนตวัแทนไดรั้บมอบอาํนาจนั�น โดยแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูรั้บจา้ง และผูรั้บ

จา้งจะตอ้งทาํการเปลี�ยนตวัโดยพลนั โดยไม่คิดราคาเพิ�มหรืออา้งเป็นเหตุเพื�อขยายอายสุญัญาอนัเนื�องมาจากเหตุนี�
  

                   ข้อ๙. ความรับผดิชอบผู้รับจ้าง
                                 ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิต่ออุบติัเหตุ ความเสียหาย หรือภยนัตรายใด ๆ อนัเกิดจากการปฏิบติังานของผูรั้บ

จา้ง และจะตอ้งรับผดิต่อความเสียหายจากการกระทาํของลกูจา้งของผูรั้บจา้ง
                                 ความเสียหายใด ๆ อนัเกิดแก่งานที�ผูรั้บจา้งไดท้าํขึ�น แมจ้ะเกิดขึ�นเพราะเหตุสุดวสิยั นอกจากกรณี อนัเกิด

จากความผดิของผูว้า่จา้ง ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิชอบโดยซ่อมแซมใหคื้นดีหรือเปลี�ยนใหใ้หม่โดยค่าใชจ่้ายของผูรั้บจา้งเอง

ความรับผดิของผูรั้บจา้งดงักล่าว ในขอ้นี�จะสิ�นสุดลงเมื�อผูว้า่จา้งไดรั้บมอบงานครั� งสุดทา้ย ซึ� งหลงัจากนั�นผูรั้บจา้งคงตอ้งรับ



ผดิเพียงในกรณีชาํรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดงักล่าวใน เท่านั�น
  

                   ข้อ๑๐. การจ่ายเงนิแก่ลูกจ้าง
                                   ผูรั้บจา้งจะตอ้งจ่ายเงินแก่ลกูจา้งที�ผูรั้บจา้งไดจ้า้งมาในอตัราและตามกาํหนดเวลาที�ผูรั้บจา้งไดต้กลงหรือ

ทาํสญัญาไวต่้อลกูจา้งดงักล่าว
                                   ถา้ผูรั้บจา้งไม่จ่ายเงินค่าจา้งหรือค่าทดแทนอื�นใดแก่ลกูจา้งดงักล่าวในวรรคแรกผูว้า่จา้งมีสิทธิที�จะเอา

เงินค่าจา้งที�จะตอ้งจ่ายแก่ผูรั้บจา้งมาจ่ายใหแ้ก่ลกูจา้งของผูรั้บจา้งดงักล่าว และใหถื้อวา่ผูว้า่จา้งไดจ่้ายเงินจาํนวนนั�น เป็นค่า

จา้งใหแ้ก่ผูรั้บจา้งตามสญัญาแลว้
                                   ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัใหมี้ประกนัภยัสาํหรับลกูจา้งทุกคนที�จา้งมาทาํงานโดยใหค้รอบคลุมถึงความรับผดิทั�ง

ปวงของผูรั้บจา้งรวมทั�งผูรั้บจา้งช่วงอนัหากจะพึงมีในกรณีความเสียหาย ที�คิดค่าสินไหมทดแทนได ้ตามกฎหมายซึ�งเกิดจาก

อุปัทวเหตุหรือภยนัตรายใด ๆ ต่อลกูจา้งหรือบุคคลอื�นที�ผูรั้บจา้งหรือผูรั้บจา้งช่วงจา้งมาทาํงานผูรั้บจา้งจะตอ้งส่งมอบ

กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าว พร้อมทั�งหลกัฐานการชาํระเบี�ยประกนั ใหแ้ก่ผูว้า่จา้ง เมื�อผูว้า่จา้งเรียกร้อง
  

                   ข้อ๑๑. การตรวจงานจ้าง
                                  ถา้ผูว้า่จา้งแต่งตั�งกรรมการตรวจการจา้ง ผูค้วบคุมงานหรือบริษทัที�ปรึกษาเพื�อควบคุมการทาํงานของ

ผูรั้บจา้ง กรรมการตรวจการจา้ง หรือผูค้วบคุมงาน หรือบริษทัที�ปรึกษานั�นมีอาํนาจเขา้ไปตรวจการงาน ในโรงงาน และสถาน

ที�ที�กาํลงัก่อสร้างไดทุ้กเวลา และผูรั้บจา้งจะตอ้งอาํนวยความสะดวกและใหค้วามช่วยเหลือ ในการนั�นตามสมควร
  

                                 การที�มีกรรมการตรวจการจา้ง ผูค้วบคุมงานหรือบริษทัที�ปรึกษาหา ทาํใหผู้รั้บจา้งพน้ความรับผดิชอบ

ตามสญัญานี�ขอ้หนึ�งขอ้ใดไม่
  

                   ข้อ๑๒. แบบรูปและรายการละเอยีดคลาดเคลื�อน
                                 ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับรองวา่ไดต้รวจสอบและทาํความเขา้ใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี�ถว้นแลว้หาก

ปรากฏวา่แบบรูปและรายการละเอียดนั�นผดิพลาดหรือคลาดเคลื�อนไปจากหลกัการทางวศิวกรรม หรือทางเทคนิคผูรั้บจา้ง

ตกลงที�จะปฏิบติัตามคาํวนิิจฉยัของกรรมการตรวจการจา้งหรือผูค้วบคุมงานหรือบริษทัที�ปรึกษาที�ผูว้า่จา้งแต่งตั�งเพื�อใหง้าน

แลว้เสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใชจ่้ายใดๆ เพิ�มขึ�นจากผูว้า่จา้งไม่ได้
  

                   ข้อ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
                                 ผูรั้บจา้งตกลงวา่ กรรมการตรวจการจา้ง ผูค้วบคุมงานหรือบริษทัที�ปรึกษาที�ผูว้า่จา้งแต่งตั�งมีอาํนาจที�จะ

ตรวจสอบและควบคุมงานเพื�อใหเ้ป็นไปตามเอกสารสญัญาและมีอาํนาจที�จะสั�งใหแ้กไ้ขเปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม หรือตดัทอน

ซึ�งงานตามสญัญานี�  หากผูรั้บจา้งขดัขืนไม่ปฏิบติัตาม กรรมการตรวจการจา้ง ผูค้วบคุมงาน หรือบริษทัที�ปรึกษามีอาํนาจที�จะ

สั�งใหห้ยดุกิจการนั�นชั�วคราวได ้ความล่าชา้ในกรณีเช่นนี�ผูรั้บจา้งจะถือเป็นเหตุ ขอขยายวนัทาํการออกไปมิได้
  

                   ข้อ๑๔. งานพเิศษและการแก้ไขงาน
                                 ผูว้า่จา้งมีสิทธิที�จะสั�งใหผู้รั้บจา้งทาํงานพิเศษซึ�งไม่ไดแ้สดงไว ้หรือรวมอยูใ่นเอกสารสญัญา หากงาน

พิเศษนั�น ๆ อยูใ่นขอบข่ายทั�วไป แห่งวตัถุประสงคข์องสญัญานี�  นอกจากนี�ผูว้า่จา้งยงัมีสิทธิสั�งให ้เปลี�ยนแปลงหรือแกไ้ข

แบบรูป และขอ้กาํหนดต่าง ๆ ในเอกสารสญัญานี�ดว้ย โดยไม่ทาํใหส้ญัญาเป็นโมฆะแต่อยา่งใด
                                 อตัราค่าจา้งหรือราคาที�กาํหนดไวใ้นสญัญานี� ใหก้าํหนดไวส้าํหรับงานพิเศษหรืองานที�เพิ�มเติมขึ�นหรือตดั

ทอนลงทั�งปวงตามคาํสั�งของผูว้า่จา้ง หากในสญัญาไม่ไดก้าํหนดไวถึ้งอตัราค่าจา้ง หรือราคาใดๆที�จะนาํมาใชส้าํหรับงาน

พิเศษหรืองานที�เพิ�มขึ�นดงักล่าว ผูว้า่จา้งและผูรั้บจา้งจะไดต้กลงกนัที�จะกาํหนดอตัราหรือราคา รวมทั�งการขยายระยะเวลา (ถา้

มี) กนัใหม่เพื�อความเหมาะสม ในกรณีที�ตกลงกนัไม่ได ้ผูว้า่จา้งจะกาํหนดอตัราจา้งหรือราคาตายตวัตามแต่ผูว้า่จา้งจะเห็นวา่

เหมาะสมและถกูตอ้ง ซึ� งผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติังานตามคาํสั�งของผูว้า่จา้งแต่อาจสงวนสิทธิ� ที�จะดาํเนินการตามขอ้ ๒๑ ต่อไป

ได้
  

                   ข้อ๑๕. ค่าปรับ
                                  หากผูรั้บจา้งไม่สามารถทาํงานใหแ้ลว้เสร็จตามเวลาที�กาํหนดไวใ้นสญัญาและผูว้า่จา้งยงัมิไดบ้อกเลิก

สญัญา ผูรั้บจา้งจะตอ้งชาํระค่าปรับ ใหแ้ก่ผูว้า่จา้งเป็น จาํนวนเงินวนัละ ๒๐,๑๒๐.๐๐ บาท (สองหมื�นหนึ�งร้อยยี�สิบบาทถว้น)



และจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายในการควบคุมงานในเมื�อผูว้า่จา้งตอ้งจา้งควบคุมงานอีกต่อหนึ�งเป็นจาํนวนเงิน วนัละ

........................ บาท นบัถดัจากวนัที�กาํหนดแลว้เสร็จตามสญัญาหรือวนัที�ผูว้า่จา้งไดข้ยายใหจ้นถึงวนัที�ทาํงานแลว้เสร็จจริง

นอกจากนี�  ผูรั้บจา้งยอมใหผู้ว้า่จา้งเรียกค่าเสียหายอนัเกิดขึ�นจากการที�ผูรั้บจา้งทาํงานล่าชา้เฉพาะส่วนที�เกินกวา่จาํนวนค่าปรับ

และค่าใชจ่้ายดงักล่าวไดอี้กดว้ย
                                  ในระหวา่งที�ผูว้า่จา้งยงัมิไดบ้อกเลิกสญัญานั�น หากผูว้า่จา้งเห็นวา่ผูรั้บจา้งจะไม่สามารถปฏิบติัตาม

สญัญาต่อไปได ้ผูว้า่จา้งจะใชสิ้ทธิบอกเลิกสญัญาและใชสิ้ทธิตามขอ้ ๑๖ กไ็ด ้และถา้ผูว้า่จา้งไดแ้จง้ขอ้เรียกร้องไปยงัผูรั้บจา้ง

เมื�อครบกาํหนดแลว้เสร็จของงานขอใหช้าํระค่าปรับแลว้ ผูว้า่จา้งมีสิทธิที�จะปรับผูรั้บจา้งจนถึงวนับอกเลิกสญัญาไดอี้กดว้ย
  

                   ข้อ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลงับอกเลกิสัญญา
                                  ในกรณีที�ผูว้า่จา้งบอกเลิกสญัญา ผูว้า่จา้งอาจทาํงานนั�นเองหรือวา่จา้งผูอื้�นใหท้าํงานนั�นต่อจนแลว้เสร็จ

ได ้ผูว้า่จา้งหรือผูที้�รับจา้งทาํงานนั�นต่อมีสิทธิใชเ้ครื�องใชก้ารก่อสร้างสิ�งที�สร้างขึ�นชั�วคราว สาํหรับงานก่อสร้างและวสัดุต่าง

ๆ ซึ�งเห็นวา่จะตอ้งสงวนเอาไวเ้พื�อการปฏิบติังานตามสญัญาตามที�จะเห็นสมควร
                                  ในกรณีดงักล่าว ผูว้า่จา้งมีสิทธิริบหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญาทั�งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็น

สมควร นอกจากนั�นผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิชอบในค่าเสียหาย ซึ� งเป็นจาํนวนเกินกวา่หลกัประกนัการปฏิบติังาน และค่าเสียหาย

ต่าง ๆ ที�เกิดขึ�น รวมทั�งค่าใชจ่้ายที�เพิ�มขึ�นในการทาํงานนั�นต่อใหแ้ลว้เสร็จตามสญัญา และค่าใชจ่้ายในการควบคุมงานเพิ�ม

(ถา้มี) ซึ� งผูว้า่จา้งจะหกัเอาจากเงินประกนัผลงานหรือจาํนวนเงินใด ๆ ที�จะจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บจา้งกไ็ด้
  

                   ข้อ๑๗. การกาํหนดค่าเสียหาย
                                  ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ�งเกิดขึ�นจากผูรั้บจา้งตามสญัญานี�  ผูว้า่จา้งมีสิทธิที�จะหกัเอาจากจาํนวน เงินค่าจา้ง

ที�คา้งจ่ายหรือจากเงินประกนัผลงานของผูรั้บจา้งหรือบงัคบัจากหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญากไ็ด้
                                  หากมีเงินค่าจา้งตามสญัญาที�หกัไวจ่้ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแลว้ยงัเหลืออยูอี่กเท่าใด ผูว้า่จา้งจะ

คืนใหแ้ก่ผูรั้บจา้งทั�งหมด
  

                   ข้อ๑๘. การทาํบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
                                  ผูรั้บจา้งจะตอ้งรักษาบริเวณสถานที�ปฏิบติังานตามสญัญานี�รวมทั�งโรงงานหรือสิ�งอาํนวยความสะดวกใน

การทาํงานของผูรั้บจา้ง ลกูจา้ง ตวัแทนหรือของผูรั้บจา้งช่วงใหอ้ยูใ่นความสะอาด ปลอดภยั และมีประสิทธิภาพในการใชง้าน

ตลอดระยะเวลาการจา้งและเมื�อทาํงานเสร็จสิ�นแลว้จะตอ้งขนยา้ยบรรดาเครื�องใชใ้นการทาํงานจา้งรวมทั�งวสัดุ ขยะมูลฝอย

และสิ�งก่อสร้างชั�วคราวต่าง ๆ (ถา้มี) ทั�งจะตอ้งกลบเกลี�ยพื�นดินใหเ้รียบร้อย เพื�อใหบ้ริเวณทั�งหมดอยูใ่นสภาพที�สะอาด และ

ใชก้ารไดท้นัที
  

                  ข้อ ๑๙. กรณพีพิาทและอนุญาโตตุลาการ
                                   ๑๙.๑ ในกรณีที�มีขอ้โตแ้ยง้เกิดขึ�นระหวา่งคู่สญัญาเกี�ยวกบัขอ้กาํหนดแห่งสญัญานี�หรือเกี�ยวกบัการ

ปฏิบติัสญัญานี�  และคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกนัได ้ใหเ้สนอขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้พิพาทนั�นต่ออนุญาโตตุลาการเพื�อพิจารณา

ชี�ขาด
                                   ๑๙.๒ เวน้แต่คู่สญัญาทั�งสองฝ่ายจะเห็นพอ้งกนัใหอ้นุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผูชี้�ขาดการระงบัขอ้

พิพาทใหก้ระทาํโดยอนุญาโตตุลาการ ๒ คน โดยคู่สญัญาฝ่ายหนึ�งจะทาํหนงัสือแสดงเจตนาจะใหมี้อนุญาโตตุลาการระงบัขอ้

พิพาทและระบุชื�ออนุญาโตตุลาการคนที�ตนแต่งตั�งส่งไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งจากนั�น ภายในระยะเวลา ๓๐ วนั นบัถดัจาก

วนัที�ไดรั้บแจง้ดงักล่าว คู่สญัญาฝ่ายที�ไดรั้บแจง้จะตอ้งแต่งตั�งอนุญาโตตุลาการคนที�สอง ถา้อนุญาโตตุลาการทั�งสองคนดงั

กล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงบัขอ้พิพาทนั�นไดใ้หอ้นุญาโตตุลาการทั�งสองคนร่วมกนัแต่งตั�งอนุญาโตตุลาการผูชี้�ขาด

ภายในกาํหนดเวลา 30 วนั นบัจากวนัที�ไม่สามารถตกลงกนั ผูชี้�ขาดดงักล่าวจะพิจารณาระงบัขอ้พิพาทต่อไป กระบวน

พิจารณาของอนุญาโตตุลาการใหถื้อตามขอ้บงัคบัอนุญาโตตุลาการของสถาบนัอนุญาโตตุลาการกระทรวงยติุธรรมโดย

อนุโลม หรือตามขอ้บงัคบัอื�นที�คู่สญัญาทั�งสองฝ่ายเห็นชอบ และใหก้ระทาํในกรุงเทพมหานคร โดยใชภ้าษาไทยหรือภาษา

องักฤษเป็นภาษาในการดาํเนินกระบวนการพิจารณา
                                   ๑๙.๓ ในกรณีที�คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งไม่แต่งตั�งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีที�

อนุญาโตตุลาการทั�งสองคนไม่สามารถตกลงกนัแต่งตั�งอนุญาโตตุลาการผูชี้�ขาดได ้คู่สญัญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิร้องขอต่อศาล

แพง่เพื�อแต่งตั�งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผูชี้�ขาดไดแ้ลว้แต่กรณี
                                   ๑๙.๔ คาํชี�ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตุลาการผูชี้�ขาดแลว้แต่กรณี ใหถื้อเป็นเดด็ขาด



และถึงที�สุดผกูพนัคู่สญัญา
                                   ๑๙.๕ คู่สญัญาแต่ละฝ่ายเป็นผูรั้บภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและออกค่าใชจ่้ายอื�นๆ ใน

การดาํเนินกระบวนพิจารณาฝ่ายละครึ� ง ในกรณีที�มีการแต่งตั�งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือมีการแต่งตั�งอนุญาโตตุลาการผู ้

ชี�ขาด ใหอ้นุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผูชี้�ขาดเป็นผูก้าํหนดภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระ

ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผูชี้�ขาดคนเดียว แลว้แต่กรณี
  

                   ข้อ๒๐. การขยายเวลาปฏบิัตงิานตามสัญญา
                                   ในกรณีที�มีเหตุสุดวสิยั หรือเหตุใด ๆ อนัเนื�องมาจากความผดิ หรือความบกพร่องของฝ่ายผูว้า่จา้ง หรือ

พฤติการณ์อนัหนึ�งอนัใดที�ผูรั้บจา้งไม่ตอ้งรับผดิตามกฎหมายทาํใหผู้รั้บจา้งไม่สามารถทาํงานใหแ้ลว้เสร็จ ตามเงื�อนไขและ

กาํหนดเวลาแห่งสญัญานี�ได ้ผูรั้บจา้งจะตอ้งแจง้เหตุหรือพฤติการณ์ดงักล่าวพร้อมหลกัฐานเป็นหนงัสือใหผู้ว้า่จา้งทราบ เพื�อ

ขอขยายเวลาทาํงานออกไปภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที�เหตุนั�นสิ�นสุดลง
                                   ถา้ผูรั้บจา้งไม่ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามความในวรรคหนึ�งใหถื้อวา่ผูรั้บจา้งไดส้ละสิทธิ� เรียกร้องในการที�จะ

ขอขยายเวลาทาํงานออกไปไม่มีเงื�อนไขใดๆ ทั�งสิ�นเวน้แต่กรณีเหตุเกิดจากความผดิหรือความบกพร่องของฝ่ายผูว้า่จา้งซึ� งมี

หลกัฐานชดัแจง้ หรือผูว้า่จา้งทราบดีอยูแ่ลว้ตั�งแต่ตน้
                                   การขยายกาํหนดเวลาทาํงานตามวรรคหนึ�ง อยูใ่นดุลพินิจของผูว้า่จา้งที�จะพิจารณาตามที�เห็นสมควร

  

                  ข้อ ๒๑. การใช้เรือไทย
                                   ในการปฏิบติัตามสญัญานี�  หากผูรั้บจา้งจะตอ้งสั�งหรือนาํของเขา้มาจากต่างประเทศรวมทั�งเครื�องมือและ

อุปกรณ์ที�ตอ้งนาํเขา้มาเพื�อปฏิบติังานตามสญัญา ไม่วา่ผูรั้บจา้งจะเป็นผูที้�นาํของเขา้มาเองหรือนาํเขา้มาโดยผา่นตวัแทนหรือ

บุคคลอื�นใด ถา้สิ�งของนั�นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางเดินเรือที�มีเรือไทยเดินอยูแ่ละสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามที�

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูรั้บจา้งตอ้งจดัการใหสิ้�งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที�มีสิทธิ

เช่นเดียวกบัเรือไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทยเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่าก่อนบรรทุกของนั�นลงเรืออื�นที�

มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื�นได ้ทั�งนี� ไม่วา่การสั�งหรือสั�ง

ซื�อสิ�งของดงักล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี,ซีเอฟอาร์,ซีไอเอฟ หรือแบบอื�นใด
                                   ในการส่งมอบงานตามสญัญาใหแ้ก่ผูว้า่จา้ง ถา้งานนั�นมีสิ�งของตามวรรคแรก ผูรั้บจา้งจะตอ้งส่งมอบ

ใบตราส่ง (Bill of ading)หรือสาํเนาใบตราส่งสาํหรับของนั�น ซึ� งแสดงวา่ไดบ้รรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที�มีสิทธิเช่นเดียว

กบัเรือไทยใหแ้ก่ผูว้า่จา้งพร้อมกบัการส่งมอบงานดว้ย
                                   ในกรณีที�สิ�งของดงักล่าวไม่ไดบ้รรทุกจากต่างประเทศมายงัประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที�มีสิทธิ

เช่นเดียวกบัเรือไทย ผูรั้บจา้งตอ้งส่งมอบหลกัฐานซึ�งแสดงวา่ไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่า ใหบ้รรทุกของโดยเรืออื�นไดห้รือ

หลกัฐานซึ�งแสดงวา่ไดช้าํระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื�องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย วา่ดว้ยการส่งเสริมกา

รพาณิชยนาวแีลว้อยา่งใดอยา่งหนึ�งแก่ผูว้า่จา้งดว้ย
                                   ในกรณีที�ผูรั้บจา้งไม่ส่งมอบหลกัฐานอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงักล่าวในสองวรรคขา้งตน้ใหแ้ก่ผูว้า่จา้งแต่จะ

ขอส่งมอบงานดงักล่าวใหผู้ว้า่จา้งก่อนโดยยงัไม่รับชาํระเงินค่าจา้ง ผูว้า่จา้งมีสิทธิรับงานดงักล่าวไวก่้อน และชาํระเงินค่าจา้ง

เมื�อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติัถกูตอ้งครบถว้นดงักล่าวแลว้ได้
  

                  ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมอืช่าง
                                   ผูรั้บจา้งตกลงเป็นเงื�อนไขสาํคญัวา่ ผูว้า่จา้งจะตอ้งมีและใชผู้ผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก

สถาบนัทดสอบฝีมือแรงงานหรือสถาบนัของทางราชการอื�น หรือสถาบนัของเอกชนที�ทางราชการรับรอง  หรือผูมี้วฒิุบตัร

ระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาที� ก.พ. รับรองใหเ้ขา้รับราชการได ้ในอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อย

ละ๑ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะตอ้งมีช่างจาํนวนอยา่งนอ้ย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดงัต่อไปนี�  
                                     นายช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง จาํนวน ๑ คน

                                  ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัทาํบญัชีแสดงจาํนวนช่างทั�งหมดโดยจาํแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดบัช่างพร้อม

กบัระบุรายชื�อช่างผูที้�ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือ ผูมี้วฒิุบตัรดงักล่าวในวรรคแรกนาํมาแสดงพร้อมหลกัฐานต่างๆ

ต่อคณะกรรมการการตรวจการจา้งหรือผูค้วบคุมงาน ก่อนเริ�มลงมือทาํงาน และพร้อมที�จะใหผู้ว้า่จา้งหรือเจา้หนา้ที�ของผูว้า่

จา้งตรวจสอบดูไดต้ลอด เวลาการทาํงานตามสญัญานี�ของผูรั้บจา้ง

                                  สญัญานี�ทาํขึ�นเป็นสองฉบบั มีขอ้ความถกูตอ้งตรงกนั คู่สญัญาไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความโดยละเอียด

ตลอดแลว้ จึงไดล้งลายมือชื�อ พร้อมทั�งประทบัตรา (ถา้มี) ไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน และคู่สญัญาต่างยดึถือไวฝ่้ายละหนึ�ง
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