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สัญญาจ้างก่อสร้าง
จ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำาหน่ายนำ�า บริเวณโครงการหมู่บ้านนุชสรา วิลเลจ ม.๘ ต.กบินทร์

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดย บริษัท นุชสรา วิลเลจ จำากัด
สัญญาเลขท่ี กปภ.กบ.04/2564

สัญญาฉบับนี้ท ำาขึ้น ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุร ี ต ำาบลกบินทร์ อำาเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ระหวา่งการประปาสว่นภมูภิาคสาขากบินทรบุ์รี
โดย นายชัยวัฒน์  พูลรอด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการการประปา
สว่นภมูภิาค เลขประจำาตวัผูเ้สยีภาษอีากรผูว้า่จา้ง 0994000164904 ซึง่ตอ่ไปใน สญัญานีเ้รยีกวา่
“ผูว้า่จา้ง” ฝา่ยหนึง่ กับ ห้างหุ้นส่วนจำากัด งามประดิษฐ์ คอนสตรคัชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ
สำ�นักง�นทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกล�ง มีสำานักงานใหญ่อยู่เลขที่ 31 หมู่ที่ 2 ตำาบลกบินทร์ อำาเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดย นายเกรียงศักดิ์ งามนิลประดิษฐ์ ผู้มีอ ำานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กล�ง ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 แนบท้าย
สัญญานี้ เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากรผูร้ับจ้าง เลขที่ 0253548000281 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกวา่ “
ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหน่ึง

 คู่สัญญาไดต้กลงกันมีข้อความดังต่อไปน้ี
ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้วา่จ้างตกลงจา้งและผู้ร ับจ้างตกลงรับจา้งท ำางานจา้งกอ่สรา้งงานวางทอ่ขยายเขต
จำาหน่ายนำ�า บริเวณโครงการหมู่บ้านนุชสรา วิลเลจ ม.๘ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดย บริษัท
นุชสรา วิลเลจ จำากัด ตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาน้ีรวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครือ่งมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ตา่งๆ ชนิดดี
เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญาน้ี

ผู้วา่จ้างและผู้รับจ้างตกลงให้มีการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้สำาหรับราคางานก่อสรา้งตาม
สัญญาจ้างน้ี โดยการนำาสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำานวณราคาคา่งานที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ตาม
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทของงานก่อสรา้ง สตูร และวธิีการคำานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ที่
แนบท้ายสัญญาน้ี 

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี
๒.๑ ผนวก ๑ มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค ประกอบดว้ย 

กปภ.01/2558,กปภ.02/2558,กปภ.03/2558,กปภ.04/2558,
และ กปภ.05/2558, แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง 
ปี พ.ศ. 2558, มาตรฐานงานก่อสรา้ง มยผ.1101-52 ถึง 
1106-52….ฯลฯ…. จำานวน 1 เล่ม

2.2 ผนวก 2 รายการต่อท้ายหนังสือสัญญาจ้าง ประกอบด้วย
คำาชี้แจงทั่วไป,การเบิกเงินชดเชยตามผลงานว่าท่อและเครื่องกล ไฟฟา้,
การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานกอ่สร้าง (คา่ K)
บัญชีรายชือ่ทะเบียนผู้แทนจำาหน่ายเครื่องสูบนำ้า ผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อ
และข้อกำาหนดเฉพาะงาน...ฯลฯ…. จำานวน 1 ชดุ

2/2.3 ผนวก 3 บัญชี………………
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2.3 ผนวก 3 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาคา่ก่อสร้าง จำานวน …….. หน้า
2.4 ผนวก 4 รายละเอียดในเสนอราคา/เอกสารยืนยันราคา จำานวน …….. หน้า
2.5 ผนวก 5 แบบแปลนแผนผัง จำานวน …….. หน้า
2.6 ผนวก 6 เอกสารแสดงสถานภาพของห้างหุ้นส่วน,บริษัทฯและวิศวกรผู้ควบคุมงาน
ผู้รับจ้างจะต้องทำาการก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการกอ่สร้าง รวมทั้งข้อกำาหนดต่างๆ

ที่ระบุไวใ้นสัญญา โดยคู่สัญญามีเจตนายืดถือบัญชีแสดงปริมาณและราคาค่ากอ่สร้าง (ผนวก 3) เป็นเพียง
เอกสารประกอบในการประมาณการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างเท่าน้ัน

ความใดในเอกสารแนบทา้ยสญัญาทีข่ดัหรอืแยง้กบัขอ้ความในสญัญานี ้ใหใ้ชข้อ้ความ
ในสัญญาน้ีบังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผูร้ับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค ำาวินิจฉัย
ของผู้วา่จ้าง คำาวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจา้งไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่า
ใช้จา่ยใดๆ เพิ่มเติมจากผู้วา่จ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลกัประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำาสัญญานี้ผูร้ับจ้างได้นำาหลักประกันเป็น หนังสือคำ้าประกัน ของ บมจ.ธนาคาร

กสิกรไทย สาขากบินทร์บุร ี เลขที่ 100036093867 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เป็นจำานวนเงิน
16,400.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสี่รอ้ยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ร้อยละห้า) ของราคาค่าจา้งตาม
สัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจา้งเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัตติามสัญญาน้ี

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคำ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัตติามสัญญา หนังสือค ำ้า
ประกันดังกลา่วจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณชิย์และประกอบธรุกิจค ำ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้
ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก ำาหนด หรืออาจเป็น
หนังสือคำ้าประกันอิเล็กทรอนิกสต์ามวิธีการทีก่รมบัญชีกลางกำาหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคำ้าประกัน
ตลอดไปจนกว่าผูร้ับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญาน้ี 

หลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำามามอบให้ตามวรรคหน่ึง จะต้องมีอายุครอบคลมุความรบัผดิทั้งปวง
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำามามอบให้ดังกลา่วลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือ
มีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจา้งตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับ
จ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำาหนดความรับผิดในความชำารุดบกพร่อง ตามสัญญา
เปลี่ยนแปลงไป ไมว่่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มี
จำานวนครบถ้วนตามวรรคหน่ึงมามอบให้แก่ผู้วา่จ้างภายใน 7 (เจด็) วัน นับถัดจากวันที่ไดร้ับแจ้งเป็นหนังสือ
จากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำามามอบไวต้ามข้อนี้ ผู้วา่จ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญาน้ีแล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผูว้า่จ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจ ำานวนเงิน 328,000.00 บาท

(สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำานวน 21,457.94 บาท (สองหมื่นหน่ึงพัน
สี่ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเกา้สิบสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคา
เหมารวมเป็นเกณฑ์และกำาหนดการจ่ายเงินตามผลงาน ดังน้ี

3/4.1 เป็นการจา้งแบบ………….
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๔.๑ เป็นการจ้างแบบราคาเหมารวม โดยแบ่งงวดการจา่ยเงินทุกๆ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า
30 (สามสิบ)วัน และเบิกจา่ยตามผลงานที่ผูร้ับจ้างได้ดำาเนินการไปแล้วตามแบบรูปและรายการประกอบ
แบบการจ่ายเงินนี้จะจ่ายเงินให้ไม่เกินจ ำานวนเงินแต่ละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณและราคาค่า
ก่อสร้างซึ่งผู้ว่าจ้างไดต้กลงกันกำาหนดปริมาณและราคาให้เหมาะสมสอดคล้องกับแบบรูปและรายละเอียด
ประกอบแบบ โดยยึดถือบัญชีราคากลางของผู้ว่าจา้งเป็นฐานในการปรับบัญชีปริมาณและราคาค่าก่อสรา้ง
ดังกลา่ว

หากมีข้อขัดแย้งในการปรับปริมาณงานและรายการคา่ก่อสร้างดังกล่าว ผูร้ับจ้างตกลงที่จะ
ถือปฏิบัติตามความเห็นของผู้วา่จา้งและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสรจ็
เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่ก ำาหนดไวใ้นข้อ 20 และคณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำาเนินการตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายเรียบรอ้ยแล้ว ผู้วา่จา้งจะจา่ยเงินที่เหลือ
ทั้งหมดตามสัญญา

๔.๒ การจา่ยเงินแต่ละงวด จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างเสนอขอเบิก ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอส่ง
งานและเบิกเงินต่อผู้ว่าจ้าง โดยส่งปริมาณงานและราคาที่ไดก้่อสรา้งจริงให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความถูก
ต้อง

การจา่ยเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้วา่จ้างจะโอนเงินฝากธนาคารของผู้ร ับจ้างชื่อ
ธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขากบินทร์บุรี ชื่อบัญชี หจก.งามประดิษฐ์ คอนสตรัคชั่น ประเภทบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 233-0-08472-2 ทั้งน้ี ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งคา่ใชจ้่ายอื่นใด (ถ้ามี) ทีธ่นาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหัก
เงินดังกล่าวจากจำานวนเงินโอนในงวดน้ันๆ

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างลว่งหน้า
ผู้วา่จ้างตกลงจา่ยเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผูร้ับจ้าง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ผูร้ับจ้างเป็น

จำานวนไม่เกิน -  ของราคาคา่จ้างตามสัญญาที่ระบุไวใ้นสัญญาจ้างข้อ ๔ 
เงินค่าจ้างลว่งหน้าดังกล่าวจะจา่ยให้ภายหลังจากที่ผูร้ับจา้งได้วางหลักประกันการรับเงิน

ค่าจา้งล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำานวนเงินค่าจ้างลว่งหน้าน้ันให้แก่ผูว้่าจา้ง ผูร้ับจ้างจะต้อง
ออกใบเสร็จรับเงินค่าจา้งล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำาหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำาตามเงื่อนไขอัน
เกี่ยวกับการใช้จา่ยและการใช้คืนเงินค่าจ้างลว่งหน้าน้ัน ดังต่อไปน้ี

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น
หากผูร้ับจ้างใช้จา่ยเงินค่าจ้างลว่งหน้าหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของเงินค่าจ้างลว่งหน้าน้ันในทางอื่น ผูว้่าจ้างอาจ
จะเรียกเงินค่าจา้งล่วงหน้านั้นคืนจากผูร้ับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้
ทันที

๕.๒ เมื่อผู้วา่จ้างเรียกร้อง ผูร้ับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จา่ยเงินค่าจ้างลว่งหน้า เพื่อ
พิสูจนว์า่ได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำาหนด - (-) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจา้ง
หากผูร้ับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกลา่ว ภายในกำาหนด - (-) วัน ผูว้า่จ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างลว่งหน้าคืน
จากผู้รับจ้างหรอืบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างลว่งหน้าได้ทันที

๕.๓ ในการจา่ยเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจา้งจะหักเงินค่าจ้าง ในแต่ละงวด
เพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำานวนร้อยละ - (-) ของจำานวนเงินค่าจา้งในแต่ละงวดจนกว่าจำานวนเงินท่ี
หักไว้จะครบตามจำานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจา้งงวดสดุท้ายจะหักไว้เป็นจำานวน
เท่ากับจำานวนเงินค่าจา้งล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

4/5.4 เงินจำานวนใดๆ……………...
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๕.๔ เงินจำานวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจา้งจะต้องจา่ยให้แก่ผู้วา่จ้างเพื่อชำาระหนี้ หรือเพือ่ชดใช้
ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจา้งงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนทีจ่ะหักชดใช้
คืนเงินค่าจ้างลว่งหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจา้งลว่งหน้าที่เหลือเกินกว่าจ ำานวนเงินท ี่
ผูร้บัจา้งจะไดร้บัหลงัจากหกัชดใชใ้นกรณอีืน่แลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งจา่ยคนืเงนิจ ำานวนทีเ่หลอืนัน้ให้แกผู่ว้า่จา้ง
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผูว้่าจา้ง

๕.๖ ผูว้่าจา้งจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างลว่งหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้วา่จ้างได้
หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ 

ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำานวนร้อยละ …… -……...

ของเงินท่ีตอ้งจา่ยในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจ ำานวนเงิน
ไม่ตำ่ากว่า ………-……... บาท (………………-………………...) ผูร้ับจ้างมีสิทธทิี่จะขอเงินประกันผลงาน
คืน โดยนำาหนังสือคำ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคำ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายใน
ประเทศมามอบให้ผู้ว่าจา้งเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจา้งจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำ้าประกันของธนาคารดังกลา่ว
ตามวรรคหน่ึงโดยไม่มีดอกเบ้ียให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสดุท้าย

ข้อ ๗ กำาหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ภายในกำาหนด ……-…. (……-…….) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจา้งจะต้องเสนอ

แผนงานให้เป็นท่ีพอใจแก่ผูว่้าจ้าง โดยแสดงถึงข้ันตอนของการทำางานและกำาหนดเวลา ทีต่อ้งใช้ในการทำางาน
หลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

ผูร้ับจ้างต้องเริ่มทำางานทีร่ับจ้างภายในกำาหนด 45 (สี่สิบห้า) วัน โดยให้เริ่มทำางานตั้งแต่
วันที่ 8 มกราคม 2564 และจะต้องทำางานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำางานภายในกำาหนดเวลาหรือไม่สามารถทำางาน
ให้แล้วเสร็จตามกำาหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อไดว้่าผูร้ับจา้งไม่สามารถทำางานให้แล้วเสร็จภายในกำาหนด
เวลา หรือจะแล้วเสร็จลา่ช้าเกินกว่ากำาหนดเวลา หรือผู้รับจา้งทำาผดิสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูก
พิทกัษ์ทรัพย์เดด็ขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพกิเฉยไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษทัที่ปรึกษาซึ่งไดร้ับมอบอำานาจจากผู้ว่าจา้ง ผูว้่าจา้งมีสิทธิทีจ่ะบอกเลิก
สัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำางานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิก
สัญญาน้ันไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจา้งที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจา้ง

การที่ผู้วา่จา้งไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผูร้ับจ้างพ้นจากความ
รับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำารุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจา้งไดร้ับมอบงานจากผู้รับจา้งหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่

ในกรณีที่มกีารบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำารดุบกพร่องหรือเสียหายเกดิขึ้นจากการจา้งนี้ ภายใน
กำาหนด 2 (สอง) ปี  นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจาก
ความบกพร่องของผูร้ับจ้างอันเกิดจากการใชว้ัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือท ำาไว้ไม่เรียบร้อย หรอืทำาไม่ถูกต้องตาม
มาตรฐานแห่งหลักวิชา ผูร้ับจ้างจะต้องรีบทำาการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักชา้ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออก

5/เงินใดๆ ในการ…….
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เงินใดๆ ในการน้ีท้ังส้ิน หากผู้รับจ้างไม่กระทำาการดังกล่าวภายในกำาหนด 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำาการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผูว้า่จ้างกำาหนด
ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำาการน้ันเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำางานน้ัน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำาเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำารดุบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้
ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำาหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้วา่จา้งมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ำารุดบกพร่อง
หรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำารดุบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ
ชำาระค่าใชจ้่ายทั้งหมด

การที่ผู้วา่จา้งทำาการนั้นเอง หรือจา้งผู้อื่นให้ทำางานนั้นแทนผู้รับจา้ง ไม่ทำาให้ผู้รับจ้างหลุด
พ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผูร้ับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่า
จ้างมีสทิธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง
ผูร้ับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอกีทอดหนึ่ง เว้น

แต่การจา้งชว่งงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผูว้า่จ้างแล้ว การที่ผูว้่าจา้งได้อนุญาตให้จ้าง
ช่วงงานแต่บางส่วนดังกลา่วน้ัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญาน้ี
และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างชว่ง หรือของตวัแทนหรือ
ลูกจา้งของผู้รับจ้างช่วงน้ันทกุประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางสว่นโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำาระค่า
ปรับให้แก่ผู้วา่จา้งเป็นจำานวนเงินในอัตรารอ้ยละ…………-…………….(..........…-............) ของวงเงินของงานที่
จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งน้ี ไม่ตดัสิทธิผูว้่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานท่ีรับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำานาญ

และในระหว่างทำางานทีร่ับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำางานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับ
จ้าง ผู้แทนดังกลา่วจะต้องไดร้ับมอบอำานาจจากผู้ร ับจ้าง คำาสั่งหรือคำาแนะนำาตา่งๆ ที่ผู้ว ่าจา้ง คณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผูว้า่จ้างแตง่ต้ังได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่า
เป็นคำาสั่งหรือคำาแนะนำาที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำาเป็นหนังสือและต้องไดร้ับ
ความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้วา่จ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำามิได้ หากไม่ไดร้ับความเห็น
ชอบเป็นหนังสือจากผู้วา่จ้างก่อน

ผู้วา่จ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตวัผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง
และผู้รับจ้างจะต้องทำาการเปลี่ยนตวัผู้แทนน้ันโดยพลัน โดยไม่คิดคา่จ้างหรอืราคาเพิ่มหรืออา้งเป็นเหตุเพื่อ
ขยายอายุสัญญา อันเน่ืองมาจากเหตุน้ี

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกดิจากการปฏิบัติ

งานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำาของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และ
จากการปฏิบัติงานของผูร้ับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผูร้ับจา้งได้ทำาขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยกต็าม
ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิชอบโดยซ่อมแซมใหค้นืดหีรอืเปลีย่นใหใ้หมโ่ดยคา่ใชจ้า่ยของผูร้บัจา้งเอง เวน้แต่ความ
เสียหายน้ันเกิดจากความผิดของผู้วา่จ้าง ทั้งน้ี ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อน้ีจะสิ้นสุดลง  เมื่อผู้วา่
จ้างได้รับมอบงานครั้งสดุท้าย ซ่ึงหลังจากน้ันผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำารดุบกพร่อง หรือความเสีย
หายดังกลา่วในข้อ ๘ เท่าน้ัน

สัญญาเลขท่ี กปภ.กบ 04/2564  ผู้ว่าจ้าง.............................……... ผู้รับจ้าง........................…….........

6/ผู้รับจ้างจะต้อง……….
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ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิตอ่บุคคลภายนอกในความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากการปฏบัิตงิานของ
ผูร้ับจ้าง หรอืลูกจ้างหรือตวัแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้าง ถูกเรียก
ร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำาเนินการใดๆ  เพื่อให้มีการ
วา่ต่างแกต้่างให้แก่ผู้วา่จ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจา้งเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายน้ันๆ ตลอด
จนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกดิจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผูว้่าจา้งทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลกูจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจา่ยเงินแก่ลูกจา้งที่ผูร้ับจ้างได้จา้งมาในอตัราและตามกำาหนดเวลาที่ผู้รับ

จ้างได้ตกลงหรือทำาสัญญาไวต้่อลูกจา้งดังกลา่ว
ถ้าผูร้ับจ้างไมจ่่ายเงินค่าจ้างหรือคา่ทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมี

สิทธิท่ีจะเอาเงินค่าจ้างท่ีจะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือวา่ผูว้่าจา้งได้
จ่ายเงินจำานวนน้ันเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจา้งตามสัญญาแล้ว

ผูร้ับจ้างจะตอ้งจดัให้มีประกันภัยสำาหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำางาน โดยให้ครอบคลุมถึง
ความรับผิดท้ังปวงของผู้รบัจา้ง รวมทัง้ผูร้บัจา้งชว่ง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายท่ีคดิค่าสนิไหมทดแทนได้ตาม
กฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจา้งหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจา้งมา
ทำางาน ผู้รับจา้งจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำาระเบ้ียประกันให้แก่ผู้วา่
จ้างเมื่อผู้วา่จ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง
ถ้าผูว้ ่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรกึษา เพื่อ

ควบคุมการทำางานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาน้ัน มีอำานาจ
เข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำานวยความสะดวกและให้
ความช่วยเหลือในการน้ันตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำาให้ผู้รับ
จ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาน้ีข้อใดข้อหน่ึงไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองวา่ไดต้รวจสอบและทำาความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ่ีถ้วน

แล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม
หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงท่ีจะปฏิบัติตามคำาวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือ
บริษัทที่ปรกึษาที่ผู้ว่าจา้งแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสรจ็บริบูรณ์ คำาวินิจฉัยดังกล่าว ให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับ
จ้างจะคิดคา่จ้าง ค่าเสียหาย หรือคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิ่มข้ึนจากผูว้่าจา้ง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผู้ว่าจ้างแต่ง

ตัง้ มีอำานาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอ ำานาจที่จะสั่งให้แก้ไข
เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัดทอนซ่ึงงานตามสัญญาน้ี หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรกึษา มีอำานาจทีจ่ะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความลา่ช้าใน
กรณีเช่นน้ี ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ
ไม่ได้ทั้งสิ้น

7/ ข้อ 16 งานพิเศษและการแก้ไข………………...

สัญญาเลขท่ี กปภ.กบ 04/2564  ผู้ว่าจ้าง.............................……... ผู้รับจ้าง........................…….........
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ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน 
ผูว้่าจา้งมีสิทธิทีจ่ะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจา้งทำางานพิเศษซ่ึงไม่ได้แสดงไว้ หรือรวม

อยู่ในเอกสารสัญญาน้ี หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้
วา่จ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำาหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาน้ีดว้ย

อตัราค่าจา้งหรือราคาที่กำาหนดไวใ้นสัญญานี้ ให้กำาหนดใช้สำาหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่ม
เติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำาสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำาหนดไว้ถึงอัตราคา่จ้างหรือราคา
ใดๆ ที่จะนำามาใช้สำาหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มข้ึนหรือลดลงดังกล่าว ผูว้่าจา้งและผู้รับจ้างจะไดต้กลงกันที่
จะกำาหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้าม)ี กันใหม่เพื่อความ
เหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผูว้า่จ้างจะกำาหนดอตัราจ้างหรือราคาตามแต่ผูว้่าจา้งจะเห็นวา่เหมาะสม
และถูกตอ้ง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำาสั่งของผู้วา่จ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่
จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำางานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำาหนดไว้ในสัญญา และผู้วา่จา้ง

ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผูร้ ับจ้างจะต้องช ำาระค่าปรับให้แก่ผูว้า่จ้างเป็นจำานวนเงินวันละ 820.00 บาท
(แปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำาระค่าใช้จา่ยในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจา้งต้องจ้างผู้
ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำานวนเงินวันละ…...…-......บาท (….....…-..........…)  นับถัดจากวันที่ครบกำาหนด
เวลาแล้วเสรจ็ของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจา้งได้ขยายเวลาทำางานให้จนถึงวันที่ทำางานแล้วเสร็จจริง
นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจา้งเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ ผู้รับจ้างทำางานล่าชา้เฉพาะสว่นที่
เกินกว่าจำานวนคา่ปรับและค่าใชจ้่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างท่ีผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้วา่จ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง   ได้แจ้งข้อ
เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเม่ือครบกำาหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำาระคา่ปรบัแลว้ ผู้วา่จ้างมีสิทธิ  ที่จะปรับ
ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกดว้ย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำางานน้ันเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ทำางานน้ันต่อจนแล้ว

เสร็จก็ได้ ผู้วา่จา้งหรือผู้ทีร่ับจา้งทำางานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สรา้งขึ้นชั่วคราวสำาหรับ
งานก่อสร้าง และวัสดุตา่งๆ ซ่ึงเห็นว่าจะตอ้งสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกลา่ว ผู้ว ่าจ้างมีสิทธิร ิบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ทั้งหมดหรือบางสว่น ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็น
จำานวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัตติามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนในการทำางานน้ันต่อให้แล้วเสร็จ
ตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถ้ามี) ซ่ึงผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำานวน
เงินใดๆ ท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผูร้ับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ กต็าม จนเป็นเหตุ ให้เกิด

ค่าปรับ คา่เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจา้ง ผูร้ับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ คา่เสียหาย หรือค่าใช้จา่ยดังกล่าว
ให้แก่ผู้ว ่าจา้งโดยสิ้นเชิงภายในกำาหนด......…-...........(.......…-...........) วัน นับถัดจากวันที่ไดร้ ับแจ้งเป็น
หนังสือจากผู้วา่จ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจา้งมีสิทธทิี่จะ
หักเอาจากจำานวนเงินค่าจา้งที่ต้องชำาระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรอืบังคับจากหลักประกัน
การปฏิบัตติามสัญญาได้ทันที

8/หากคา่ปรับ ค่าเสียหาย………………...
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หากคา่ปรับ ค่าเสียหาย หรือคา่ใช้จา่ยที่บังคับจากเงินค่าจ้างทีต่้องชำาระ เงินประกันผลงาน
หรือหลกัประกนัการปฏบัิติตามสญัญาแลว้ยงัไม่เพยีงพอ ผูร้บัจา้งยนิยอมชำาระสว่นทีเ่หลอืทีย่งัขาดอยู่จนครบ
ถ้วนตามจำานวนคา่ปรับ ค่าเสียหาย หรือคา่ใช้จา่ยนั้น ภายในกำาหนด.....…-..........(.........…-..........) วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดร้ับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้วา่จ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาท่ีหักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลือ
อยู่อีกเท่าใด ผูว้่าจา้งจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำาบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือส่ิงอำานวย

ความสะดวกในการทำางานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำางานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเคร่ืองใช้ในการทำางาน
จ้างรวมท้ังวัสดุ ขยะมูลฝอย และส่ิงก่อสร้างช่ัวคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้
บริเวณทั้งหมดอยูใ่นสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีท ี่ม ีเหตุเกดิจากความผดิหร ือความบกพร่องของฝ่ายผู้วา่จ ้าง หร ือ

เหตุสดุวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่
กำาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายวา่ดว้ยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ทำาให้ ผู้รับจ้างไม่สามารถทำางานให้แล้วเสรจ็ตามเงื่อนไขและกำาหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผูร้ับจ้างจะต้อง
แจ้งเหตุหรือพฤติการณด์ังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจา้งทราบ เพื่อของดหรือลดคา่ปรับ หรือ
ขยายเวลาทำางานออกไปภายใน ๑๕ (สบิหา้) วนันบัถดัจากวนัทีเ่หตนุัน้สิน้สดุลง หรอืตามทีก่ ำาหนดในกฎ
กระทรวงดังกล่าว แล้วแตก่รณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือวา่ผู้รับจ้างได้สละสิทธิ
เรียกร้องในการทีจ่ะของดหรือลดคา่ปรับ หรือขยายเวลาทำางานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่
กรณเีหตเุกดิจากความผดิหรอืความบกพรอ่งของฝา่ยผูว้า่จา้งซึง่มหีลกัฐานชดัแจง้หรอืผูว้า่จา้งทราบดอียูแ่ลว้
ตั้งแตต่้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำาหนดเวลาทำางานตามวรรคหนึ่ง อยูใ่นดุลพินิจ
ของผู้ว่าจา้งที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย
ในการปฏิบัติตามสัญญาน้ี หากผู้รับจ้างจะต้องส่ังหรือนำาของเข้ามาจากต่างประเทศ

รวมท้ังเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีต้องนำาเข้ามาเพือ่ปฏิบัตงิานตามสญัญา ไม่ว่าผู้รับจา้งจะเป็นผูท่ี้นำาของเข้ามาเอง
หรือนำาเข้ามาโดยผา่นตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มี
เรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำาหนด ผู้รับ
จา้งต้องจัดการให้ส่ิงของดงักล่าวบรรทกุโดยเรอืไทยหรอืเรอืทีม่สีทิธเิชน่เดยีวกบัเรอืไทยจากตา่งประเทศมายัง
ประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของน้ันลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่นได้ ทั้งน้ีไมว่่าการสั่งหรอืนำาเข้าสิ่งของ
ดังกลา่วจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้วา่จา้ง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะ
ต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำาเนาใบตราส่งสำาหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือ
ไทยหรือเรือที่มีสทิธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานดว้ย

9/ในกรณีที่สิ่งของ.….….…..
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ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือ
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรอืไทย ผูร้ับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงวา่ได้รับอนุญาตจากกรมเจา้ท่า ให้
บรรทกุของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซ่ึงแสดงว่าได้ชำาระค่าธรรมเนียมพิเศษเน่ืองจากการไม่บรรทุกของโดย
เรือไทยตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอยา่งใดอยา่งหน่ึงแก่ผูว้่าจา้งด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกลา่วในวรรคสองและวรรคสาม
ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำาระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดัง
กล่าวไวก้่อน และชำาระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำาคัญว่า ผูร้ับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง

จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับปวช. ปวส. และ ปวท. หรือ เทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอตัราไม่ตำ่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาชา่ง
แต่จะต้องมชี่างจำานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาชา่งดังต่อไปน้ี 

๒๒.๑ ช่างโยธา ๒๒.๒ ชา่งเชื่อมเหล็ก
22.3…………………………...

ผูร้ับจ้างจะตอ้งจัดทำาบัญชีแสดงจำานวนช่างทั้งหมดโดยจำาแนกตามแต่ละสาขาชา่ง
และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อชา่งผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือชา่งหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกลา่ว ใน
วรรคหนึง่ นำามาแสดงพรอ้มหลกัฐานตา่งๆ ตอ่คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุหรอืผูค้วบคมุงานกอ่นเริม่ลงมอื
ทำางาน และพร้อมทีจ่ะให้ผู้ว่าจา้งหรือเจา้หน้าที่ของผู้ว่าจา้งตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาท ำางานตามสัญญานี้
ของผู้รับจ้าง

สัญญาน้ีทำาข้ึนเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำาคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ตา่งยึดถือไว้ฝา่ยละหน่ึงฉบับ

(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูว้่าจา้ง
(นายชัยวัฒน์  พูลรอด)

ผู้จดัการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขากบินทร์บุรี

(ลงชื่อ)…………………………………..……….ผูร้ับจ้าง
(นายเกรียงศักดิ์ งามนิลประดิษฐ์)

หุ้นส่วนผู้จดัการ

(ลงชื่อ)………………………………………..….พยาน
(นางพิมพ์อลิยา  เสงี่ยมงาม)

หัวหน้างาน 8 งานอำานวยการ

(ลงชื่อ)………………………………..………….พยาน
(นางสาวปรียานุช  ศรรีินทร์)

พนักงานพัสดุ 6 งานอำานวยการ
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