
 
สัญญาจางกอสราง

 
  สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๓

 

                  สัญญาฉบับน้ีทําข้ึน ณ กองบิน ๒๑ ตําบล/แขวง ไรนอย อําเภอ/เขต เมืองอุบลราชธาน ีจังหวัด อุบลราชธาน ีเมื่อ

วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหวาง กองบิน ๒๑ โดย นาวาอากาศเอกวัชรพล นวลเปนใย ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา "ผูวาจาง"

ฝายหน่ึง กับ หางหุนสวนจํากัด อ.วิศวกรรมโยธา ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคลณ สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท จังหวัด

อุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีสํานักงานใหญอยู เลขท่ี ๑๕๗/๑ ถนนแจงสนิท ตําบล/แขวง ในเมือง

อําเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธาน ีโดยนางธารนี ปรีดาสันติ ์ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม

หนังสือรับรองของ สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ที ่ลงวันที่

๗ มกราคม ๒๕๖๓ แนบทายสัญญาน้ี ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา "ผูรับจาง" อีกฝายหนึ่ง

                  คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้

 

                  ขอ ๑. ขอตกลงวาจาง

                              ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทํางาน ปรับปรุงถนน บน.๒๑ สายตะวันตกบานพักอาศัย

จํานวน ๑ งาน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ กองบิน ๒๑ ตําบล/แขวง ไรนอย อําเภอ/เขต เมือง

อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญานี้รวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญา

                              ผูรับจางตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตางๆ ชนิดดีเพื่อใชใน

งานจางตามสัญญาน้ี

 

                  ขอ ๒. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา

                               เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาน้ี

 

                                ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความในสัญญานี้

บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง คําวินิจฉัยของผูวา

จางใหถือเปนที่สุด และผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง คาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติมจากผูวาจางทั้งสิ้น 

 

                  ขอ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

                                ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร เปนจํานวนเงิน

๗๕,๖๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหาพันหกรอยหาสิบบาทถวน) ซึ่งเทากับรอยละ ๕ (หา) ของราคาคาจางตามสัญญา มามอบใหแกผู

วาจางเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

                                กรณีผูรับจางใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกันดังกลาว

จะตองออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อ

บริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดหรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุการคํ้า



ประกันตลอดไปจนกวาผูรับจางพนขอผูกพันตามสัญญานี้ 

                                หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผูรับ

จางตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเส่ือมคาลง หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิด

ของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผูรับจางสงมอบงานลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาแลวเสร็จหรือ

วันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพรองตามสัญญาเปล่ียนแปลงไป ไมวาจะเกิดขึ้นคราวใด ผูรับจางตองหาหลักประกัน

ใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติมใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูวาจางภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันที่ได

รับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง

                                หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามขอนี้ ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจาง โดยไมมีดอกเบี้ย เมื่อผูรับ

จางพนจากขอผูกพัน และความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว

 

                  ขอ ๔ (ข) คาจางและการจายเงิน

                              ผูวาจาง ตกลงจาย และผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน ๑,๕๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงลานหา

แสนหน่ึงหมื่นสามพันบาทถวน) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน ๙๘,๙๘๑.๓๑ บาท (เกาหมื่นแปดพันเการอยแปดสิบเอ็ดบาท

สามสิบเอ็ดสตางค) ตลอดจน ภาษีอากรอ่ืน ๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวม เปนเกณฑ และกําหนดการ

จายเงิน เปนงวด ๆ ดังนี ้

                           งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงิน ๑๕๑,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนหนึ่งพันสามรอยบาทถวน) เมื่อผูรับจาง

ไดปฏิบัติงาน งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(๗๒.๑๔.๑๑.๐๔ ) เม่ือไดดําเนินการสงมอบงานงวดที่ ๑ ใหแลวเสร็จ

ภายใน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

                           งวดสุดทายเปนจํานวนเงิน ๑,๓๖๑,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน)

เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมด ใหแลวเสร็จเรียบรอย ตามสัญญา รวมท้ัง ทําสถานท่ีกอสราง ใหสะอาดเรียบรอย ตามที่

กําหนดไว ในขอ ๒๐ 

                              การจายเงินตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับจางชื่อ

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนชยางกูร ชื่อบัญช ีหางหุนสวนจํากัด อ.วิศวกรรมโยธา เลขที่บัญชี ๓๒๑๖๐๑๐๙๓๗

ท้ังน้ี ผูรับจางตกลง เปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งคาใชจายอื่นใด (ถามี)ที่ธนาคาร

เรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีที่หนวยงานของรัฐจะ

จายเงินตรงใหแกผูรับจาง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับจาง ตามแนวทางที่

กระทรวงการคลังหรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี) 

                  ขอ ๕. เงินคาจางลวงหนา

                              ผูวาจางตกลงจายเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจางเปนจํานวนเงิน - บาท ซึ่งเทากับรอยละ - ของราคา

คาจาง ตามสัญญาท่ีระบุไว ในขอ ๔

                              เงินคาจางลวงหนาดังกลาวจะจายใหภายหลังจากที่ผูรับจางไดวางหลักประกันการรับเงินคาจางลวง

หนาเปน....................เต็มตามจํานวนเงินคาจางลวงหนานั้นใหแกผูวาจาง ผูรับจางจะตองออกใบเสร็จรับเงินคาจางลวงหนา ตาม

แบบท่ีผูวาจางกําหนดให และผูรับจางตกลงที่จะกระทําตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใชจายและการใชคืนเงินคาจางลวงหนานั้นดัง

ตอไปน้ี

                                ๕.๑ ผูรับจางจะใชเงินคาจางลวงหนานั้นเพื่อเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเทานั้นหาก



ผูรับจางใชจายเงินคาจางลวงหนา หรือสวนใดสวนหนึ่งของเงินคาจางลวงหนานั้นในทางอื่นผูวาจางอาจจะเรียกเงินคาจางลวง

หนาน้ันคืนจากผูรับจางหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที

                                ๕.๒ เมื่อผูวาจางเรียกรอง ผูรับจางตองแสดงหลักฐานการใชจายเงินคาจางลวงหนาเพื่อพิสูจนวาได

เปนไปตามขอ ๕.๑ ภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจางหากผูรับจางไมอาจแสดงหลัก

ฐานดังกลาวภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน ผูวาจางอาจเรียกเงินคาจางลวงหนานั้นคืนจากผูรับจาง หรือบังคับเอาจากหลัก

ประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที

                                ๕.๓ (ข) (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)

                                          ในการจายเงินคาจางใหแกผูรับจางตามขอ ๔ ผูวาจางจะหักเงินคาจางในแตละงวดเพื่อชดใช

คืนเงินคาจางลวงหนาไวจํานวนรอยละ - ของจํานวนเงินคาจางในแตละงวดจนกวาจํานวนเงินไวจะครบตามจํานวนเงินที่หักคา

จางลวงหนาท่ีผูรับจางไดรับไปแลว ยกเวนคาจางงวดสุดทายจะหักไวเปนจํานวนเทากับจํานวนเงินคาจางลวงหนาที่เหลือทั้งหมด

                                ๕.๔ เงินจํานวนใด ๆ ก็ตามท่ีผูรับจางจะตองจายใหแกผูวาจางเพื่อชําระหน้ีหรือเพื่อชดใชความรับผิด

ตางๆ ตามสัญญา ผูวาจางจะหักเอาจากเงินคาจางงวดที่จะจายใหแกผูรับจางกอนที่จะหักชดใชคืนเงินคาจางลวงหนา

                                ๕.๕ ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญา หากเงินคาจางลวงหนาท่ีเหลือเกินกวาจํานวนเงินที่ผูรับจางจะได

รับหลังจากหักชดใชในกรณีอ่ืนแลว ผูรับจางจะตองจายคืนเงินจํานวนท่ีเหลือนั้นใหแกผูวาจาง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน

ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง

                                ๕.๖ (ข) (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)

                                          ผูวาจางจะคืนหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจางตอเมื่อผูวาจางไดหักเงินคา

จางไวครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาตามขอ ๕.๓ (ข)

                  ขอ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

                                ในการจายเงินคาจางใหแกผูรับจางแตละงวด ผูวาจางจะหักเงินจํานวนรอยละ - ของเงินที่ตองจายใน

งวดน้ันเพื่อเปนประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานถูกหักไวแลวเปนจํานวนเงินไมตํ่ากวา - บาท ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงิน

ประกันผลงานคืน โดยนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ

มามอบใหผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันแทนก็ได 

                                ผูวาจางจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกลาวตามวรรคหนึ่งโดย

ไมมีดอกเบ้ียใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคาจางงวดสุดทาย

                  ขอ ๗ (ข) กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา

                           ผูรับจางตองเริ่มทํางานที่รับจางภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ และจะตองทํางานใหแลวเสร็จบริบูรณ

ภายในวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถาผูรับจางมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตาม

กําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวา

กําหนดเวลา หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปนผูถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉย

ไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ผูวา

จางมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปดวย การใชสิทธิบอกเลิก

สัญญาน้ันไมกระทบสิทธิของผูวาจางท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากผูรับจาง

                           การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับผิดตามสัญญา



 

                  ขอ ๘ ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง

                           เมื่องานแลวเสร็จบริบูรณ และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจางรายใหม ในกรณีที่มีการ

บอกเลิกสัญญาตามขอ ๗ หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดข้ึนจากการจางนี้ ภายในกําหนด ๒ (สอง) ป นับถัดจากวันที่

ไดรับมอบงานดังกลาว ซึ่งความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูก

ตองหรือทําไวไมเรียบรอย หรือทําไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไข ใหเปนที่เรียบรอยโดยไม

ชักชา โดยผูวาจางไมตองออกเงินใดๆ ในการนี้ท้ังส้ิน หากผูรับจางไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัด

จากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจาก ผูวาจางหรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาที่ผูวาจางกําหนด ใหผูวาจางมีสิทธิ

ท่ีจะทําการน้ันเองหรือจางผูอ่ืนใหทํางานน้ัน โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายเองท้ังส้ิน 

                           ในกรณีเรงดวนจําเปนตองรีบแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายโดยเร็ว และไมอาจรอใหผูรับจางแกไข

ในระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามวรรคหน่ึงได ผูวาจางมีสิทธิเขาจัดการแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเอง หรือจางผูอื่นให

ซอมแซมความชํารุดบกพรองหรือเสียหาย โดยผูรับจาง ตองรับผิดชอบชําระคาใชจายท้ังหมด

                           การท่ีผูวาจางทําการนั้นเอง หรือจางผูอื่นใหทํางานนั้นแทนผูรับจาง ไมทําใหผูรับจาง หลุดพนจากความ

รับผิดตามสัญญา หากผูรับจางไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามท่ีผูวาจางเรียกรองผูวาจางมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ

ปฏิบัติตามสัญญาได 

 

                  ขอ ๙ การจางชวง

                           ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง เวนแตการจางชวง

งานแตบางสวนท่ีไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การที่ผูวาจางไดอนุญาตใหจางชวงงานแตบางสวนดังกลาวนั้น ไมเปน

เหตุใหผูรับจางหลุดพนจาก ความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี้ และผูรับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความ

ประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง หรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ 

                           กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตองชําระคาปรับใหแกผูวา

จางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จางชวงตามสัญญา ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิก

สัญญา 

 

                  ขอ ๑๐ การควบคุมงานของผูรับจาง

                           ผูรับจางจะตองควบคุมงานที่รับจางอยางเอาใจใส ดวยประสิทธิภาพและความชํานาญ และในระหวาง

ทํางานท่ีรับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซึ่งทํางานเต็มเวลาเปนผูรับผิดชอบควบคุมงานของ ผูรับจาง ผูแทนดังกลาวจะตองไดรับมอบ

อํานาจจากผูรับจาง คําสั่งหรือคําแนะนําตางๆ ที่ผูวาจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวา

จางแตงตั้ง ไดแจงแกผูแทนเชนวาน้ัน ใหถือวาเปนคําสั่งหรือคําแนะนําที่ไดแจงแกผูรับจาง การแตงตั้งผูแทนตามขอน้ีจะตองทํา

เปนหนังสือและตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือ จากผูวาจาง การเปลี่ยนตัวหรือแตงตั้งผูแทนใหมจะทํามิไดหากไมไดรับ

ความเห็นชอบ เปนหนังสือจากผูวาจางกอน 

                           ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะขอใหเปล่ียนตัวผูแทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจงเปนหนังสือไปยังผูรับจาง และผูรับจางจะ

ตองทําการเปล่ียนตัวผูแทนน้ันโดยพลัน โดยไมคิดคาจางหรือราคาเพิ่มหรืออางเปนเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุน้ี

 



                  ขอ ๑๑ ความรับผิดของผูรับจาง

                           ผูรับจางจะตองรับผิดตออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผูรับ

จาง และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางหรือตัวแทน ของผูรับจาง และจากการปฏิบัติงานของผูรับจาง

ชวงดวย (ถามี) 

                           ความเสียหายใดๆ อันเกิดแกงานท่ีผูรับจางไดทําข้ึน แมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผูรับจางจะตอง

รับผิดชอบโดยซอมแซมใหคืนดีหรือ เปลี่ยนใหใหมโดยคาใชจายของผูรับจางเอง เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู

วาจาง ท้ังน้ี ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผูวาจางไดรับมอบงานครั้งสุดทาย ซึ่งหลังจากนั้นผูรับจางคง

ตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรอง หรือความเสียหายดังกลาวในขอ ๘ เทานั้น

                           ผูรับจางจะตองรับผิดตอบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผูรับจาง หรือ

ลูกจางหรือตัวแทนของผูรับจาง รวมถึงผูรับจางชวง (ถามี) ตามสัญญานี้ หากผูวาจางถูกเรียกรองหรือฟองรองหรือตองชดใชคา

เสียหายใหแกบุคคลภายนอกไปแลว ผูรับจางจะตอง ดําเนินการใดๆ เพ่ือใหมีการวาตางแกตางใหแกผูวาจางโดยคาใชจายของ

ผูรับจางเอง รวมท้ังผูรับจางจะตองชดใชคาเสียหายนั้นๆ ตลอดจนคาใชจายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกรองหรือถูกฟองรองใหแก

ผูวาจางทันที 

 

                  ขอ ๑๒ การจายเงินแกลูกจาง

                           ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางท่ีผูรับจางไดจางมาในอัตราและตามกําหนดเวลา ที่ผูรับจางไดตกลงหรือ

ทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว 

                           ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอื่นใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคหนึ่ง ผูวาจางมีสิทธิที่จะเอาเงิน

คาจางท่ีจะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว และใหถือวาผูวาจางไดจายเงินจํานวนนั้นเปนคาจางให

แกผูรับจางตามสัญญาแลว

                           ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนท่ีจางมาทํางาน โดยใหครอบคลุมถึงความรับผิดทั้ง

ปวงของผูรับจาง รวมทั้งผูรับจางชวง (ถามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดคาสินไหมทดแทนไดตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ

หรือภยันตรายใดๆ ตอลูกจางหรือบุคคลอื่น ท่ีผูรับจางหรือผูรับจางชวงจางมาทํางาน ผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัย

ดังกลาว พรอมท้ังหลักฐานการชําระเบ้ียประกันใหแกผูวาจางเมื่อผูวาจางเรียกรอง 

 

                  ขอ ๑๓ การตรวจงานจาง

                           ถาผูวาจางแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทํางาน

ของผูรับจาง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษานั้น มีอํานาจเขาไปตรวจการงานในโรงงานและ

สถานท่ีกอสรางไดทุกเวลา และผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือในการนั้นตามสมควร 

                           การท่ีมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษานั้น หาทําใหผูรับจางพนความรับ

ผิดชอบตามสัญญาน้ีขอใดขอหน่ึงไม 

 

                  ขอ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

                           ผูรับจางรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถวนแลว หาก

ปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผูรับจางตกลง

ท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้ง เพื่อให



งานแลวเสร็จบริบูรณ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด โดยผูรับจางจะคิดคาจาง คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผูวา

จางหรือขอขยายอายุสัญญาไมได 

 

                  ขอ ๑๕ การควบคุมงานโดยผูวาจาง

                           ผูรับจางตกลงวาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้ง มี

อํานาจท่ีจะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือใหเปนไปตาม สัญญานี้ และมีอํานาจที่จะส่ังใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน

ซึ่งงานตามสัญญาน้ี หากผูรับจางขัดขืน ไมปฏิบัติตาม ผูวาจาง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา

มีอํานาจ ท่ีจะส่ังใหหยุดการน้ันชั่วคราวได ความลาชาในกรณีเชนนี้ ผูรับจางจะถือเปนเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน

ตามสัญญาหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆ ไมไดท้ังส้ิน 

 

                  ขอ ๑๖ งานพิเศษและการแกไขงาน 

                           ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะสั่งเปนหนังสือใหผูรับจางทํางานพิเศษซึ่งไมไดแสดงไวหรือรวมอยูในเอกสารสัญญานี้

หากงานพิเศษน้ันๆ อยูในขอบขายท่ัวไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผูวาจางยังมีสิทธิสั่งใหเปลี่ยนแปลงหรือแกไข

แบบรูปและขอกําหนดตางๆ ในเอกสารสัญญานี้ดวย 

                           อัตราคาจางหรือราคาที่กําหนดใชในสัญญานี้ ใหกําหนดใชสําหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด

ทอนลงท้ังปวงตามคําสั่งของผูวาจาง หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจาง หรือราคาใดๆ ที่จะนํามาใชสําหรับงานพิเศษ

หรืองานท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงดังกลาว ผูวาจาง และผูรับจางจะไดตกลงกันที่จะกําหนดอัตราคาจางหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถามี) กันใหมเพื่อความเหมาะสม ในกรณีท่ีตกลงกันไมได ผูวาจางจะกําหนดอัตราจาง หรือราคาตาม

แตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง ซึ่งผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูวาจางไปกอนเพื่อมิใหเกิดความเสียหาย

แกงานท่ีจาง 

 

                  ขอ ๑๗ คาปรับ

                           หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว ในสัญญาและผูวาจางยังมิไดบอกเลิก

สัญญา ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปน จํานวนเงินวันละ ๑,๕๑๓.๐๐ - บาท (หน่ึงพันหารอยสิบสามบาทถวน)

และจะตองชําระคาใชจายในการควบคุมงาน (ถามี) ในเม่ือผูวาจาง ตองจางผูควบคุมงานอีกตอหนึ่งเปนจํานวนเงินวันละ

๓๐๐.๐๐ บาท (สามรอยบาทถวน) นับถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผูวาจางไดขยายเวลา

ทํางานให จนถึงวันท่ีทํางานแลวเสร็จจริง นอกจากนี้ ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผูรับจางทํางาน

ลาชาเฉพาะสวนท่ีเกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย 

                           ในระหวางท่ีผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น หากผูวาจางเห็นวาผูรับจาง จะไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา

ตอไปได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ ๑๘ ก็ได และถาผูวาจางไดแจงขอเรียกรองไปยังผูรับจางเมื่อครบ

กําหนดเวลาแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว ผูวาจางมีสิทธิที่จะปรับผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 

 

                  ขอ ๑๘ สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา

                           ในกรณีท่ีผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอื่นใหทํางานนั้นตอจนแลวเสร็จ

ก็ได ผูวาจางหรือผูท่ีรับจางทํางานน้ันตอมีสิทธิใชเครื่องใชในการกอสราง สิ่งท่ีสรางขึ้นช่ัวคราวสําหรับงานกอสราง และวัสดุตางๆ

ซึ่งเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามท่ีจะเห็นสมควร 



                           ในกรณีดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางสวน

ตามแตจะเห็นสมควร นอกจากน้ัน ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซึ่งเปนจํานวน เกินกวาหลักประกันการปฏิบัติตาม

สัญญา รวมท้ังคาใชจายที่เพ่ิมข้ึน ในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จตามสัญญา ตลอดจนคาใชจายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถามี) ซึ่ง

ผูวาจางจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงินใดๆ ที่จะจายใหแกผูรับจางก็ได 

 

                  ขอ ๑๙. การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย

                           ในกรณีท่ีผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใดดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิดคาปรับ คาเสีย

หาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ผูรับจางตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแกผูวาจางโดยสิ้นเชิงภายใน

กําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง หากผูรับจางไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะ

เวลาดังกลาวใหผูวาจางมีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจํานวนเงินคาจางท่ีตองชําระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผูรับจาง หรือบังคับ

จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 

                           หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากเงินคาจางท่ีตองชําระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก

ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูรับจางยินยอมชําระสวนท่ีเหลือ ที่ยังขาดอยูจนครบถวนตามจํานวนคาปรับ คา

เสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง

                           หากมีเงินคาจางตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด ผู

วาจางจะคืนใหแกผูรับจางท้ังหมด

 

                  ขอ ๒๐ การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย

                           ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือ สิ่งอํานวย ความสะดวกใน

การทํางานของผูรับจาง ลูกจาง ตัวแทน หรือผูรับจางชวง (ถามี) ใหสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใชงานตลอด

ระยะเวลาการจาง และเมื่อทํางานเสร็จสิ้นแลวจะตองขนยายบรรดาเครื่องใชในการทํางานจางรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง

กอสรางช่ัวคราวตางๆ (ถามี) ทั้งจะตองกลบเกลี่ยพื้นดินใหเรียบรอยเพื่อใหบริเวณทั้งหมดอยูในสภาพที่สะอาดและใชการไดทันที

 

                  ขอ ๒๑ การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

                           ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก

พฤติการณอันหน่ึงอันใดที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามท่ีกําหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน

กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนด

เวลาแหงสัญญาน้ีได 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 หากผูรับจางจะตองส่ังหรือนําของเขามาจากตางประเทศรวมทั้งเครื่องมือ

และอุปกรณที่ตองนําเขามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไมวาผูรับจางจะเปนผูที่นําของเขามาเองหรือนําเขามาโดยผานตัวแทนหรือ

บุคคลอ่ืนใด ถาสิ่งของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูรับจางตองจัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชน

เดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทากอนบรรทุกของน้ันลงเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทยหรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได ทั้งน้ี ไมวาการสั่งหรือนําเขาสิ่งของ

ดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบใด

                                  ในการสงมอบงานตามสัญญาใหแกผูวาจาง ถางานนั้นมีส่ิงของตามวรรคหนึ่ง ผูรับจางจะตองสงมอบ

ใบตราสง (Bill of lading)หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซ่ึงแสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ

ไทยใหแกผูวาจางพรอมกับการสงมอบงานดวย

                                  ในกรณีที่สิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ

เชนเดียวกับเรือไทย ผูรับจางตองสงมอบหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกของโดยเรืออื่นไดหรือหลัก

ฐานซึ่งแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการพาณิชย

นาวีแลวอยางใดอยางหน่ึงแกผูวาจางดวย

                                  ในกรณีที่ผูรับจางไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในวรรคสองและวรรคสามใหแกผูวา

จางแตจะขอสงมอบงานดังกลาวใหผูวาจางกอนโดยยังไมรับชําระเงินคาจาง ผูวาจางมีสิทธิรับงานดังกลาวไวกอน และชําระเงิน

คาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได

                  ขอ ๒๓. มาตรฐานฝมือชาง

                                  ผูรับจางตกลงเปนเง่ือนไขสําคัญวา ผูรับจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง

จาก........................  หรือผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการ

ศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ ๕ (หา) ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย

๑ (หน่ึง) คน ในแตละสาขาชางดังตอไปน้ี 

                                   ๒๓.๑ สาขาชางโยธา วุฒิบัตรไมนอยกวาระดับ ปวช.

                                   ๒๓.๒ บุคลากรท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน สาขาวิศวกรรมโยธา เปนผู

ตรวจสอบและควบคุมงาน

                                 ผูรับจางจะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนชางท้ังหมดโดยจําแนกตามแตละสาขาชางและ ระดับชาง

พรอมกับระบุรายช่ือชางผูท่ีผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาวในวรรคหน่ึงนํามาแสดงพรอมหลักฐาน

ตางๆ ตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูควบคุมงาน กอนเริ่มลงมือทํางาน และพรอมท่ีจะใหผูวาจางหรือเจาหนาที่ของผูวา

จางตรวจสอบดูไดตลอด เวลาการทํางานตามสัญญานี้ของผูรับจาง

                  ขอ ๒๔. การปรับราคาคาจาง

                                  ผูวาจางและผูรับจาง ตกลงกันใหใชสัญญาปรับราคาได สําหรับราคางานกอสรางตามสัญญานี้โดย

การนําสูตร Escalation Factor (K) มาใชคํานวณราคาคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการตอไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตร

และวิธีคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาชวยเหลือผู



ประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

                                 สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผูวาจาง ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุตามภาคผนวก ๑๑

                           สัญญานี้ทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ โดยละเอียด

ตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือ พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหน่ึงฉบับ 

 

 

(ลงชื่อ)..............................................................ผูวาจาง 

(นาวาอากาศเอกวัชรพล นวลเปนใย)

 

 

(ลงชื่อ)..............................................................ผูรับจาง 

(นางธารนี ปรีดาสันติ)์

 

 

(ลงชื่อ)..............................................................พยาน 

(เรืออากาศโทสมเกียรติ ศรีพันธุ)

 

 
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน 

(เรืออากาศโทวสันต พวงจินดา)

เลขท่ีโครงการ ๖๓๐๑๗๔๑๗๕๓๖

เลขคุมสัญญา  ๖๓๐๓๒๒๐๒๖๔๔๗


