
                               

 สสัญญาจจ้าง
จจ้างเหมางานตติดตสัตั้งวางทท่อประปาใหจ้องคค์การบรติหารสท่วนตตาบลททท่งควายกติน บรติเวณ

 ถนนสายในไรท่-คลองแพน (ซอยบจ้านผผจ้ใหญท่ยอด) หมผท่ททที่ ๔ ตตาบลททท่งควายกติน อตาเภอแกลง จสังหวสัดระยอง

********************************************************
                                                                            สสัญญาเลขททที่ กปภ.สข.ปปส.๐๔/๒๕๖๔

   สสัญญาฉบสับนนนี้ททาขขนี้น ณ การประปาสส่วนภภูมมิภาคสาขาปากนนี้ทาประแสรร์ เลขทนที่ ๓๕ หมภูส่ ๗   ตทาบล
ปากนนี้ทากระแส อทาเภอแกลง จสังหวสัดระยอง เลขประจทาตสัวผภูผู้เสนยภาษนอากร ๐๙๙-๔-๐๐๐๑๖๔๙๐-๔ เลขทนที่สาขา
๐๐๐๒๐  เมมที่อวสันทนที่  ๑๔   เดดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  ระหวส่าง  การประปาสส่วนภภูมมิภาคสาขาปากนนี้ทาประแสรร์
โดย  นายพลวสัฒนค์ บทญสททธติ  ตทาแหนส่ง  ผผจ้จสัดการการประปาสท่วนภผมติภาคสาขาปากนตั้ตาประแสรค์  ผภูผู้ไดผู้รสับมอบ
อทานาจจาก ผผจ้วท่าการ การประปาสท่วนภผมติภาค ซขที่งตส่อไปในสสัญญานนนี้เรนยกวส่า “ผภูผู้วส่าจผู้าง” ฝฝ่ายหนขที่ง กสับ หจ้างหทจ้นสท่วน
จตากสัด บผรพาโยธาการ ซซที่งจดทะเบทยนเปป็นนติตติบทคคล ณ  สทานสักงานทะเบนยนหหผู้นสส่วนบรมิษสัทกลาง  มนสทานสักงานใหญส่
อยผท่เลขททที่ ๒๐๐/๔๙ ถนนสทขทมวติท ตตาบลทางเกวทยน อตาเภอแกลง จสังหวสัดระยอง  โดย น.ส.วาทตินท สททธติสาพร
สรรคค์ (ผผจ้รสับมอบอตานาจ)   ผผจ้มทอตานาจลงนามผผกพสันนติตติบทคคลปรากฏตามหนสังสดือรสับรองของสตานสักงานทะเบทยน
หทจ้นสท่วนบรติษสัทจสังหวสัดระยอง ทะเบนยนนมิตมิบหคคลเลขทนที่ ๐๒๑๓๕๓๕๐๐๐๗๐๘ ลงวสันทนที่ ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๓๕
แนบทผู้ายสสัญญานนนี้  ซขที่งตส่อไปในสสัญญานนนี้เรนยกวส่า “ผภูผู้รสับจผู้าง” อนกฝฝ่ายหนขที่ง

คภูส่สสัญญาไดผู้ตกลงกสันมนขผู้อความดสังตส่อไปนนนี้
ขจ้อ ๑  ขจ้อตกลงวท่าจจ้าง

ผภูผู้วส่าจผู้างตกลงจผู้างและผภูผู้รสับจผู้างตกลงรสับจผู้างททางาน จจ้างเหมางานตติดตสัตั้งวางทท่อประปาใหจ้องคค์การ
บรติหารสท่วนตตาบลททท่งควายกติน บรติเวณ ถนนสายในไรท่-คลองแพน (ซอยบจ้านผผจ้ใหญท่ยอด) หมผท่ททที่ ๔ ตตาบลททท่ง
ควายกติน อตาเภอแกลง  จสังหวสัดระยอง
            ตามขผู้อกทาหนดและเงมที่อนไขแหส่งสสัญญานนนี้  รวมทสันี้งเอกสารแนบทผู้ายสสัญญา

ผภูผู้รสับจผู้างตกลงทนที่จะจสัดหาแรงงานและวสัสดห เครมที่องมมอเครมที่องใชผู้ ตลอดจนอหปกรณร์ตส่างๆ ชนมิดดน
เพมที่อใชผู้ในงานจผู้างตามสสัญญานนนี้

ผภูผู้วส่าจผู้างและผภูผู้รสับจผู้างตกลงใหผู้มนการใชผู้สสัญญาแบบปรสับราคาไดผู้สทาหรสับราคางานกส่อสรผู้าง
ตามสสัญญาจผู้างนนนี้ โดยการนทาสภูตร Escalation Factor (K) มาใชผู้คทานวณราคาคส่างานทนที่เปลนที่ยนแปลงไป ทสันี้งนนนี้
ตามเงมที่อนไข หลสักเกณฑร์ ประเภทของงานกส่อสรผู้าง สภูตร และวมิธนการคทานวณทนที่ใชผู้กสับสสัญญาแบบปรสับราคาไดผู้ ทนที่แนบ
ทผู้ายสสัญญานนนี้                                              
              ขจ้อ ๒  เอกสารอสันเปป็นสท่วนหนซที่งของสสัญญา

    เอกสารแนบทผู้ายสสัญญาดสังตส่อไปนนนี้ ใหผู้ถมอเปป็นสส่วนหนขที่งของสสัญญานนนี้
    ๒.๑  ผนวก ๑  มาตรฐานงานกส่อสรผู้างการประปาสส่วนภภูมมิภาค ประกอบดผู้วย

                          กปภ.๐๑-๒๕๕๘, กปภ.๐๒-๒๕๕๘, กปภ.๐๓-๒๕๕๘, กปภ.๐๔-๒๕๕๘
                          และ กปภ.๐๕-๒๕๕๘, แบบมาตรฐานประกอบงานกส่อสรผู้าง ปปี พ.ศ. ๒๕๕๘, 
                           มาตรฐานงานกส่อสรผู้าง มยผ.๑๑๐๑-๕๒ ถขง ๑๑๐๖-๕๒ ฯลฯ..  จทานวน ๑ (หนขที่ง) เลส่ม
                    ๒.๒  ผนวก ๓ บสัญชนแสดงปรมิมาณงานและราคาคส่ากส่อสรผู้าง (ตามทนที่ตกลงกสัน) จทานวน…-…..หนผู้า

                                                                                                             ๒/๒.๓ ผนวก...........

สสัญญาเลขททที่ กปภ.สข.ปปส.๐๔/๒๕๖๔
                                                              

ลงชชชื่อ...........................................................(ผผผู้วว่าจผู้าง) ลงชชชื่อ.............................................................(ผผผู้รรับจผู้าง)



                                                       - ๒ -              

               ๒.๓  ผนวก ๔ รายละเอนยดใบเสนอราคา/เอกสารยมนยสันราคา                       จทานวน…๑…..หนผู้า
               ๒.๔  ผนวก ๕ แบบแปลนแผน เลขทนที่ กปภ.ปปส.๐๒/๖๔                            จทานวน…๑….แผส่น

๒.๕  ผนวก ๖ เอกสารแสดงสถานภาพของหผู้างหหผู้นสส่วน,บรมิษสัทฯ                    จทานวน…๖..…หนผู้า
ความใดในเอกสารแนบทผู้ายสสัญญาทนที่ขสัดหรมอแยผู้งกสับขผู้อความในสสัญญานนนี้ ใหผู้ใชผู้ขผู้อความในสสัญญานนนี้บสังคสับ และใน
กรณนทนที่เอกสารแนบทผู้ายสสัญญาขสัดแยผู้งกสันเอง ผภูผู้รสับจผู้างจะตผู้องปฏมิบสัตมิตามคทาวมินมิจฉสัยของผภูผู้วส่าจผู้าง คทาวมินมิจฉสัยของผภูผู้วส่า
จผู้างใหผู้ถมอเปป็นทนที่สหด และผภูผู้รสับจผู้างไมส่มนสมิทธมิเรนยกรผู้องคส่าจผู้าง คส่าเสนยหายหรมอคส่าใชผู้จส่ายใดๆ เพมิที่มเตมิมจากผภูผู้วส่าจผู้างทสันี้งสมินี้น

ขจ้อ ๓  หลสักประกสันการปฏติบสัตติตามสสัญญา
ในขณะททาสสัญญานนนี้ ผภูผู้รสับจผู้างไดผู้นทาหลสักประกสัน เงตินสด ใบเสรร็จรสับเงติน/ใบกตากสับภาษท เลขททที่

OT ๑๑๑๔/๖๔๐๐๐๐๐๐๔     ลงวสันทนที่  ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เปป็นจทานวนเงมิน ๑๓,๘๐๐.- บาท (เงตินหนซที่งหมดืที่น
สามพสันแปดรจ้อยบาทถจ้วน)    ซขที่งเทส่ากสับรผู้อยละ ๕ (หผู้า) ของราคาคส่าจผู้างตามสสัญญา มามอบใหผู้แกส่ผภูผู้วส่าจผู้างเพมที่อ
เปป็นหลสักประกสันการปฏมิบสัตมิตามสสัญญานนนี้             

กรณนผภูผู้รสับจผู้างใชผู้หนสังสมอคนี้ทาประกสันมาเปป็นหลสักประกสันการปฏมิบสัตมิตามสสัญญา หนสังสมอคนี้ทาประกสันดสัง
กลส่าวจะตผู้องออกโดยธนาคารทนที่ประกอบกมิจการในประเทศไทย หรมอโดยบรมิษสัทเงมินทหนหรมอบรมิษสัทเงมินทหนหลสักทรสัพยร์
ทนที่ไดผู้รสับอนหญาตใหผู้ประกอบกมิจการเงมินทหนเพมที่อการพาณมิชยร์และประกอบธหรกมิจคนี้ทาประกสันตามประกาศของธนาคาร
แหส่งประเทศไทย ตามรายชมที่อบรมิษสัทเงมินทหนทนที่ธนาคารแหส่งประเทศไทยแจผู้งเวนยนใหผู้ทราบตามแบบ ทนที่คณะกรรมการ
นโยบายการจสัดซมนี้อจสัดจผู้างและการบรมิหารพสัสดหภาครสัฐกทาหนดหรมออาจเปป็นหนสังสมอคนี้ทาประกสันอมิเลล็กทรอนมิกสร์ตาม
วมิธนการทนที่กรมบสัญชนกลางกทาหนดกล็ไดผู้ และจะตผู้องมนอายหการคนี้ทาประกสันตลอดไปจนกวส่าผภูผู้รสับจผู้าง พผู้นขผู้อผภูกพสันตาม
สสัญญานนนี้

หลสักประกสันทนที่ผภูผู้รสับจผู้างนทามามอบใหผู้ตามวรรคหนขที่ง จะตผู้องมนอายหครอบคลหมความรสับผมิดทสันี้งปวง
ของผภูผู้รสับจผู้างตลอดอายหสสัญญา ถผู้าหลสักประกสันทนที่ผภูผู้รสับจผู้างนทามามอบใหผู้ดสังกลส่าวลดลงหรมอเสมที่อมคส่าลงหรมอมนอายห
ไมส่ครอบคลหมถขงความรสับผมิดของผภูผู้รสับจผู้างตลอดอายหสสัญญา ไมส่วส่าดผู้วยเหตหใดๆ กล็ตาม รวมถขงกรณนผภูผู้รสับจผู้างสส่งมอบ
งานลส่าชผู้าเปป็นเหตหใหผู้ระยะเวลาแลผู้วเสรล็จหรมอวสันครบกทาหนดความรสับผมิดในความชทารหดบกพรส่องตามสสัญญา
เปลนที่ยนแปลงไป ไมส่วส่าจะเกมิดขขนี้นคราวใด ผภูผู้รสับจผู้างตผู้องหาหลสักประกสันใหมส่หรมอหลสักประกสันเพมิที่มเตมิมใหผู้มนจทานวน
ครบถผู้วนตามวรรคหนขที่งมามอบใหผู้แกส่ผภูผู้รสับจผู้างภายใน ๗ (เจล็ด) วสัน นสับถสัดจากวสันทนที่ไดผู้รสับแจผู้งเปป็นหนสังสมอจากผภูผู้วส่าจผู้าง

หลสักประกสันทนที่ผภูผู้รสับจผู้างนทามามอบไวผู้ตามขผู้อนนนี้ ผภูผู้วส่าจผู้างจะคมนใหผู้แกส่ผภูผู้รสับจผู้างโดยไมส่มนดอกเบนนี้ย
เมมที่อผภูผู้รสับจผู้างพผู้นจากขผู้อผภูกพสันและความรสับผมิดทสันี้งปวงตามสสัญญานนนี้แลผู้ว                                   

           ขจ้อ ๔  คท่าจจ้างและการจท่ายเงติน
ผภูผู้วส่าจผู้างตกลงจส่ายและผภูผู้รสับจผู้างตกลงรสับเงมินคส่าจผู้างเปป็นจทานวนเงมิน ๒๗๖,๐๐๐ .-บาท (เงตินสอง

แสนเจร็ดหมดืที่นหกพสันถจ้วน)  ซขที่งไดผู้รวมภาษนมภูลคส่าเพมิที่ม จทานวน ๑๘,๐๕๖.๐๗ บาท (เงตินหนซที่งหมดืที่นแปดพสันหจ้าสติบหก
บาทเจร็ดสตางคค์) ตลอดจนภาษนอากรอมที่นๆ และคส่าใชผู้จส่ายทสันี้งปวงดผู้วยแลผู้ว โดยถมอราคาเหมารวมเปป็นเกณฑร์ และ
กทาหนดการจส่ายเงมินเปป็นงวดๆ ดสังนนนี้

งวดทนที่ ๑ (งวดสหดทผู้าย) เปป็นจทานวนเงมิน ๒๗๖,๐๐๐ .-บาท (เงตินสองแสนเจร็ดหมดืที่นหกพสันถจ้วน)
เมมที่อผภูผู้รสับจผู้างไดผู้ปฏมิบสัตมิงาน  จจ้างเหมางานตติดตสัตั้งวางทท่อประปาใหจ้องคค์การบรติหารสท่วนตตาบลททท่งควายกติน บรติเวณ
 ถนนสายในไรท่-คลองแพน (ซอยบจ้านผผจ้ใหญท่ยอด) หมผท่ททที่ ๔ ตตาบลททท่งควายกติน อตาเภอแกลง จสังหวสัดระยอง
ใหผู้แลผู้วเสรล็จภายใน วสันทนที่  ๑๓   กทมภาพสันธค์ ๒๕๖๔   เมมที่อผภูผู้รสับจผู้างไดผู้ปฏมิบสัตมิงานทสันี้งหมดใหผู้แลผู้วเสรล็จเรนยบรผู้อยตาม
สสัญญา รวมทสันี้งททาสถานทนที่กส่อสรผู้างใหผู้สะอาดเรนยบรผู้อยตามทนที่กทาหนดไวผู้ในขผู้อ ๒๐

                                                                                                   ๓/การจส่ายเงมิน...................

สสัญญาเลขททที่ กปภ.สข.ปปส. ๐๔/๒๕๖๔
ลงชชชื่อ...........................................................(ผผผู้วว่าจผู้าง) ลงชชชื่อ............................................................(ผผผู้รรับจผู้าง)
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การจส่ายเงมินตามเงมที่อนไขแหส่งสสัญญานนนี้  ผภูผู้วส่าจผู้างจะโอนเงมินเขผู้าบสัญชนเงมินฝากธนาคารของ
ผภูผู้รสับจผู้าง ชมที่อ ธนาคารกรทงไทย สาขา ระยอง ชดืที่อบสัญชท หจก.บผรพาโยธาการ บสัญชทเลขททที่ ๒๒๔-๖-๐๒๔๔๓-๙
ทสันี้งนนนี้ ผภูผู้รสับจผู้างตกลงเปป็นผภูผู้รสับภาระเงมินคส่าธรรมเนนยมหรมอคส่าบรมิการอมที่นใดเกนที่ยวกสับการโอน รวมทสันี้งคส่าใชผู้จส่ายอมที่นใด
(ถผู้ามน) ทนที่ธนาคารเรนยกเกล็บ และยมินยอมใหผู้มนการหสักเงมินดสังกลส่าวจากจทานวนเงมินโอนในงวดนสันี้นๆ

ผภูผู้รสับจผู้างจะตผู้องททาการกส่อสรผู้างตามแบบแปลนและรายการกส่อสรผู้าง รวมทสันี้งขผู้อกทาหนดตส่างๆ
ทนที่ระบหไวผู้ในสสัญญานนนี้ โดยคภูส่สสัญญาทสันี้งสองฝฝ่ายตส่างตกลงวส่าจทานวนปรมิมาณงานทนที่กทาหนดไวผู้ในบสัญชนรายการกส่อสรผู้าง
หรมอบสัญชนแสดงปรมิมาณงานและราคาคส่ากส่อสรผู้างเปป็นจทานวนโดยประมาณเทส่านสันี้น และคภูส่สสัญญามนเจตนายขดถมอ
บสัญชนรายการกส่อสรผู้างหรมอบสัญชนแสดงปรมิมาณงานและราคาคส่ากส่อสรผู้าง เอกสารแนบทผู้ายสสัญญา ผนวก ๓ เปป็นเพนยง
เอกสารประกอบในการประมาณการเบมิกจส่ายเงมินคส่ากส่อสรผู้างเทส่านสันี้น โดยในการจส่ายเงมินคส่าจผู้างตามสสัญญานนนี้
จะไมส่เกมินกวส่าจทานวนเงมินคส่าจผู้างทนที่ระบหไวผู้ในขผู้อ ๔ วรรคหนขที่ง

ขจ้อ ๕  เงตินคท่าจจ้างลท่วงหนจ้า
ผภูผู้วส่าจผู้างตกลงจส่ายเงมินคส่าจผู้างลส่วงหนผู้าใหผู้แกส่ผภูผู้รสับจผู้าง เปป็นจทานวนเงมินไมส่เกมินรผู้อยละ……-…. (…-…..)

ของราคาคส่าจผู้างตามสสัญญาทนที่ระบหไวผู้ในขผู้อ ๔
ผภูผู้รสับจผู้างตผู้องแจผู้งความประสงคร์ขอรสับเงมินคส่าจผู้างลส่วงหนผู้าตส่อผภูผู้วส่าจผู้างภายใน ๖๐ (หกสมิบ) วสัน

นสับถสัดจากวสันลงนามในสสัญญา โดยจะขอรสับเตล็มจทานวนหรมอทยอยรสับเปป็นงวดๆ กล็ไดผู้
เงมินคส่าจผู้างลส่วงหนผู้าดสังกลส่าวจะจส่ายใหผู้ภายหลสังจากทนที่ผภูผู้รสับจผู้างไดผู้วางหลสักประกสันการรสับเงมินคส่าจผู้าง

ลส่วงหนผู้าเปป็น…(หนสังสมอคนี้ทาประกสันหรมอหนสังสมอคนี้ทาประกสันอมิเลล็กทรอนมิกสร์ของธนาคารภายในประเทศหรมอพสันธบสัตร
รสัฐบาลไทย)…เตล็มตามจทานวนเงมินคส่าจผู้างลส่วงหนผู้านสันี้นใหผู้แกส่ผภูผู้วส่าจผู้าง ผภูผู้รสับจผู้างจะตผู้องออกใบเสรล็จรสับเงมินคส่าจผู้างลส่วง
หนผู้าตามแบบทนที่ผภูผู้วส่าจผู้างกทาหนดใหผู้และผภูผู้รสับจผู้างตกลงทนที่จะกระททาตามเงมที่อนไขอสันเกนที่ยวกสับการใชผู้จส่ายและการใชผู้คมน
เงมินคส่าจผู้างลส่วงหนผู้านสันี้น ดสังตส่อไปนนนี้

๕.๑ ผภูผู้รสับจผู้างจะใชผู้เงมินคส่าจผู้างลส่วงหนผู้านสันี้นเพมที่อเปป็นคส่าใชผู้จส่ายในการปฏมิบสัตมิงานตามสสัญญาเทส่านสันี้น
หากผภูผู้รสับจผู้างใชผู้จส่ายเงมินคส่าจผู้างลส่วงหนผู้าหรมอสส่วนใดสส่วนหนขที่งของเงมินคส่าจผู้างลส่วงหนผู้านสันี้นในทางอมที่น ผภูผู้วส่าจผู้างอาจจะ
เรนยกเงมินคส่าจผู้างลส่วงหนผู้านสันี้นคมนจากผภูผู้รสับจผู้างหรมอบสังคสับเอาจากหลสักประกสันการรสับเงมินคส่าจผู้างลส่วงหนผู้าไดผู้ทสันทน

๕.๒ เมมที่อผภูผู้วส่าจผู้างเรนยกรผู้อง ผภูผู้รสับจผู้างตผู้องแสดงหลสักฐานการใชผู้จส่ายเงมินคส่าจผู้างลส่วงหนผู้าเพมที่อพมิสภูจนร์
วส่าไดผู้เปป็นไปตามขผู้อ ๕.๑ ภายในกทาหนด ๑๕ (สมิบหผู้า) วสัน นสับถสัดจากวสันทนที่ไดผู้รสับแจผู้งเปป็นหนสังสมอจากผภูผู้วส่าจผู้าง
หากผภูผู้รสับจผู้างไมส่อาจแสดงหลสักฐานดสังกลส่าว ภายในกทาหนด ๑๕ (สมิบหผู้า) วสัน ผภูผู้วส่าจผู้างอาจเรนยกเงมินคส่าจผู้างลส่วงหนผู้า
คมนจากผภูผู้รสับจผู้างหรมอบสังคสับเอาจากหลสักประกสันการรสับเงมินคส่าจผู้างลส่วงหนผู้าไดผู้ทสันทน

๕.๓ ในการจส่ายเงมินคส่าจผู้างใหผู้แกส่ผภูผู้รสับจผู้างตามขผู้อ ๔ ผภูผู้วส่าจผู้างจะหสักเงมินคส่าจผู้างในแตส่ละงวด
เพมที่อชดใชผู้คมนเงมินคส่าจผู้างลส่วงหนผู้าไวผู้จทานวนรผู้อยละ……-…... (……-......) ของจทานวนเงมินคส่าจผู้างในแตส่ละงวดจนกวส่า
จทานวนเงมินทนที่หสักไวผู้จะครบตามจทานวนเงมินคส่าจผู้างลส่วงหนผู้าทนที่ผภูผู้รสับจผู้างไดผู้รสับไปแลผู้ว ยกเวผู้นคส่าจผู้างงวดสหดทผู้ายจะหสักไวผู้
เปป็นจทานวนเทส่ากสับจทานวนเงมินคส่าจผู้างลส่วงหนผู้าทนที่เหลมอทสันี้งหมด

๕.๔ เงมินจทานวนใดๆ กล็ตามทนที่ผภูผู้รสับจผู้างจะตผู้องจส่ายใหผู้แกส่ผภูผู้วส่าจผู้างเพมที่อชทาระหนนนี้หรมอเพมที่อชดใชผู้
ความรสับผมิดตส่างๆ ตามสสัญญา ผภูผู้วส่าจผู้างจะหสักเอาจากเงมินคส่าจผู้างงวดทนที่จะจส่ายใหผู้แกส่ผภูผู้รสับจผู้างกส่อนทนที่จะหสักชดใชผู้คมนเงมิน
คส่าจผู้างลส่วงหนผู้า

๕.๕ ในกรณนทนที่มนการบอกเลมิกสสัญญา หากเงมินคส่าจผู้างลส่วงหนผู้าทนที่เหลมอเกมินกวส่าจทานวนเงมินทนที่ผภูผู้รสับจผู้าง
จะไดผู้รสับหลสังจากหสักชดใชผู้ในกรณนอมที่นแลผู้ว ผภูผู้รสับจผู้างจะตผู้องจส่ายคมนเงมินจทานวนทนที่เหลมอนสันี้นใหผู้แกส่ผภูผู้วส่าจผู้าง ภายใน
๗ (เจล็ด) วสัน นสับถสัดจากวสันทนที่ไดผู้รสับแจผู้งเปป็นหนสังสมอจากผภูผู้วส่าจผู้าง
                                                                                                      ๔/๕.๖ ผภูผู้วส่าจผู้าง.................

สสัญญาเลขททที่ กปภ.สข.ปปส. ๐๔/๒๕๖๔

 

ลงชชชื่อ...........................................................(ผผผู้วว่าจผู้าง) ลงชชชื่อ............................................................(ผผผู้รรับจผู้าง)



                                                              - ๔ -

๕.๖ ผภูผู้วส่าจผู้างจะคมนหลสักประกสันการรสับเงมินคส่าจผู้างลส่วงหนผู้าใหผู้แกส่ผภูผู้รสับจผู้างตส่อเมมที่อผภูผู้วส่าจผู้างไดผู้หสักเงมิน
คส่าจผู้างไวผู้ครบจทานวนเงมินคส่าจผู้างลส่วงหนผู้าตามขผู้อ ๕.๓

ขจ้อ ๖ การหสักเงตินประกสันผลงาน
ในการจส่ายเงมินคส่าจผู้างใหผู้แกส่ผภูผู้รสับจผู้างแตส่ละงวด ผภูผู้วส่าจผู้างจะหสักเงมินจทานวนรผู้อยละ……-……. (…-……)

ของเงมินทนที่ตผู้องจส่ายในงวดนสันี้นเพมที่อเปป็นประกสันผลงาน ผภูผู้รสับจผู้างมนสมิทธมิทนที่จะขอเงมินประกสันผลงานแตส่ละงวดคมน โดยนทา
หนสังสมอคนี้ทาประกสันของธนาคารหรมอหนสังสมอคนี้ทาประกสันอมิเลล็กทรอนมิกสร์ซขที่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบใหผู้ผภูผู้
วส่าจผู้างเพมที่อเปป็นหลสักประกสันแทนกล็ไดผู้

ผภูผู้วส่าจผู้างจะคมนเงมินประกสันผลงาน และ/หรมอหนสังสมอคนี้ทาประกสันของธนาคารดสังกลส่าวตามวรรคหนขที่ง
โดยไมส่มนดอกเบนนี้ยใหผู้แกส่ผภูผู้รสับจผู้างพรผู้อมกสับการจส่ายเงมินคส่าจผู้างงวดสหดทผู้าย

ขจ้อ ๗  กตาหนดเวลาแลจ้วเสรร็จและสติทธติของผผจ้วท่าจจ้างในการบอกเลติกสสัญญา      
ภายในกทาหนด……๓๐…...(…สามสติบ…) วสัน นสับถสัดจากวสันลงนามในสสัญญา ผภูผู้รสับจผู้างจะตผู้อง

เสนอแผนงานใหผู้เปป็นทนที่พอใจแกส่ผภูผู้วส่าจผู้าง โดยแสดงถขงขสันี้นตอนของการททางานและกทาหนดเวลาทนที่ตผู้องใชผู้ในการททางาน
หลสักตส่างๆ ใหผู้แลผู้วเสรล็จ

     ผภูผู้รสับจผู้างตผู้องททางานใหผู้แลผู้วเสรล็จภายในกทาหนด ……๓๐…..(……สามสติบ.…) วสัน โดยใหผู้เรมิที่มททางาน
ตสันี้งแตส่วสันทนที่ ๑๕   มกราคม ๒๕๖๔ และจะตผู้องททางานใหผู้แลผู้วเสรล็จบรมิบภูรณร์ภายในวสันทนที่  ๑๓   กทมภาพสันธค์ ๒๕๖๔

     ถผู้าผภูผู้รสับจผู้างมมิไดผู้เสนอแผนงาน หรมอมมิไดผู้ลงมมอททางานภายในกทาหนดเวลา หรมอไมส่สามารถททางาน
ใหผู้แลผู้วเสรล็จตามกทาหนดเวลา หรมอมนเหตหใหผู้เชมที่อไดผู้วส่าผภูผู้รสับจผู้างไมส่สามารถททางานใหผู้แลผู้วเสรล็จภายในกทาหนดเวลา หรมอ
จะแลผู้วเสรล็จลส่าชผู้าเกมินกวส่ากทาหนดเวลา หรมอผภูผู้รสับจผู้างททาผมิดสสัญญาขผู้อใดขผู้อหนขที่ง หรมอตกเปป็นผภูผู้ถภูกพมิทสักษร์ทรสัพยร์เดล็ด
ขาด หรมอตกเปป็นผภูผู้ลผู้มละลาย หรมอเพมิกเฉยไมส่ปฏมิบสัตมิตามคทาสสัที่งของคณะกรรมการตรวจรสับพสัสดหหรมอผภูผู้ควบคหมงาน
หรมอบรมิษสัททนที่ปรขกษาซขที่งไดผู้รสับมอบอทานาจจากผภูผู้วส่าจผู้าง ผภูผู้วส่าจผู้างมนสมิทธมิทนที่จะบอกเลมิกสสัญญานนนี้ไดผู้และมนสมิทธมิจผู้างผภูผู้รสับจผู้าง
รายใหมส่เขผู้าททางานของผภูผู้รสับจผู้างใหผู้ลหลส่วงไปไดผู้ดผู้วย การใชผู้สมิทธมิบอกเลมิกสสัญญานสันี้นไมส่กระทบสมิทธมิของผภูผู้วส่าจผู้างทนที่จะ
เรนยกรผู้องคส่าเสนยหายจากผภูผู้รสับจผู้าง

การทนที่ผภูผู้วส่าจผู้างไมส่ใชผู้สมิทธมิเลมิกสสัญญาดสังกลส่าวขผู้างตผู้นนสันี้น ไมส่เปป็นเหตหใหผู้ผภูผู้รสับจผู้างพผู้นจากความรสับผมิด ตาม
สสัญญา

ขจ้อ ๘  ความรสับผติดในความชตารทดบกพรท่องของงานจจ้าง
เมมที่องานแลผู้วเสรล็จบรมิบภูรณร์ และผภูผู้วส่าจผู้างไดผู้รสับมอบงานจากผภูผู้รสับจผู้างหรมอจากผภูผู้รสับจผู้างรายใหมส่

ในกรณนทนที่มนการบอกเลมิกสสัญญาตามขผู้อ ๗ หากมนเหตหชทารหดบกพรส่องหรมอเสนยหายเกมิดขขนี้นจากการจผู้างนนนี้ ภายใน
กทาหนด……๒.….(….สอง……) ปปี ……-..…(……-…….) เดมอน นสับถสัดจากวสันทนที่ไดผู้รสับมอบงานดสังกลส่าว ซขที่งความชทารหด
บกพรส่องหรมอเสนยหายนสันี้นเกมิดจากความบกพรส่องของผภูผู้รสับจผู้างอสันเกมิดจากการใชผู้วสัสดหทนที่ไมส่ถภูกตผู้อง หรมอททาไวผู้ไมส่
เรนยบรผู้อย หรมอททาไมส่ถภูกตผู้องตามมาตรฐานแหส่งหลสักวมิชา ผภูผู้รสับจผู้างจะตผู้องรนบททาการแกผู้ไขใหผู้เปป็นทนที่เรนยบรผู้อยโดยไมส่
ชสักชผู้า  โดยผภูผู้วส่าจผู้างไมส่ตผู้องออกเงมินใดๆ ในการนนนี้ทสันี้งสมินี้น หากผภูผู้รสับจผู้างไมส่กระททาการดสังกลส่าวภายในกทาหนด…๓ ....
(…สาม...) วสัน นสับถสัดจากวสันทนที่ไดผู้รสับแจผู้งเปป็นหนสังสมอจากผภูผู้วส่าจผู้าง หรมอไมส่ททาการแกผู้ไขใหผู้ถภูกตผู้องเรนยบรผู้อยภายในเวลา
ทนที่ผภูผู้วส่าจผู้างกทาหนด ใหผู้ผภูผู้วส่าจผู้างมนสมิทธมิทนที่จะททาการนสันี้นเองหรมอจผู้างผภูผู้อมที่นใหผู้ททางานนสันี้น โดยผภูผู้รสับจผู้างตผู้องเปป็นผภูผู้ออกคส่าใชผู้
จส่ายเองทสันี้งสมินี้น

                                                                                                              ๕/ในกรณน...............

สสัญญาเลขททที่ กปภ.สข.ปปส. ๐๔/๒๕๖๔
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ในกรณนเรส่งดส่วนจทาเปป็นตผู้องรนบแกผู้ไขเหตหชทารหดบกพรส่องหรมอเสนยหายโดยเรล็ว และไมส่อาจรอใหผู้

ผภูผู้รสับจผู้างแกผู้ไขในระยะเวลาทนที่กทาหนดไวผู้ตามวรรคหนขที่งไดผู้ ผภูผู้วส่าจผู้างมนสมิทธมิเขผู้าจสัดการแกผู้ไขเหตหชทารหดบกพรส่องหรมอ
เสนยหายนสันี้นเอง หรมอจผู้างผภูผู้อมที่นใหผู้ซส่อมแซมความชทารหดบกพรส่องหรมอเสนยหาย โดยผภูผู้รสับจผู้างตผู้องรสับผมิดชอบชทาระ
คส่าใชผู้จส่ายทสันี้งหมด

การทนที่ผภูผู้วส่าจผู้างททาการนสันี้นเอง หรมอจผู้างผภูผู้อมที่นใหผู้ททางานนสันี้นแทนผภูผู้รสับจผู้าง ไมส่ททาใหผู้ผภูผู้รสับจผู้างหลหดพผู้น
จากความรสับผมิดตามสสัญญา หากผภูผู้รสับจผู้างไมส่ชดใชผู้คส่าใชผู้จส่ายหรมอคส่าเสนยหายตามทนที่ผภูผู้วส่าจผู้างเรนยกรผู้อง ผภูผู้วส่าจผู้างมนสมิทธมิ
บสังคสับจากหลสักประกสันการปฏมิบสัตมิตามสสัญญา

ขจ้อ ๙  การจจ้างชท่วง
ผภูผู้รสับจผู้างจะตผู้องไมส่เอางานทสันี้งหมดหรมอแตส่บางสส่วนแหส่งสสัญญานนนี้ไปจผู้างชส่วงอนกทอดหนขที่ง เวผู้นแตส่

การจผู้างชส่วงงานแตส่บางสส่วนทนที่ไดผู้รสับอนหญาตเปป็นหนสังสมอจากผภูผู้วส่าจผู้างแลผู้ว การทนที่ผภูผู้วส่าจผู้างไดผู้อนหญาตใหผู้จผู้างชส่วงงาน
แตส่บางสส่วนดสังกลส่าวนสันี้น ไมส่เปป็นเหตหใหผู้ผภูผู้รสับจผู้างหลหดพผู้นจากความรสับผมิดหรมอพสันธะหนผู้าทนที่ตามสสัญญานนนี้ และผภูผู้รสับจผู้าง
จะยสังคงตผู้องรสับผมิดในความผมิดและความประมาทเลมินเลส่อของผภูผู้รสับจผู้างชส่วงหรมอของตสัวแทนหรมอลภูกจผู้างของผภูผู้รสับจผู้าง
ชส่วงนสันี้นทหกประการ

กรณนผภูผู้รสับจผู้างไปจผู้างชส่วงงานแตส่บางสส่วนโดยฝฝ่าฝฝืนความในวรรคหนขที่ง ผภูผู้รสับจผู้างตผู้องชทาระคส่าปรสับใหผู้
แกส่ผภูผู้วส่าจผู้างเปป็นจทานวนเงมินในอสัตรารผู้อยละ……๑๐………. (…สมิบ…) ของวงเงมินของงานทนที่จผู้างชส่วงตามสสัญญา ทสันี้งนนนี้
ไมส่ตสัดสมิทธมิผภูผู้วส่าจผู้างในการบอกเลมิกสสัญญา

ขจ้อ ๑๐  การควบคทมงานของผผจ้รสับจจ้าง
ผภูผู้รสับจผู้างจะตผู้องควบคหมงานทนที่รสับจผู้างอยส่างเอาใจใสส่ดผู้วยประสมิทธมิภาพและความชทานาญ และ

ในระหวส่างททางานทนที่รสับจผู้างจะตผู้องจสัดใหผู้มนผภูผู้แทนซขที่งททางานเตล็มเวลาเปป็นผภูผู้รสับผมิดชอบควบคหมงานของผภูผู้รสับจผู้าง ผภูผู้แทน
ดสังกลส่าวจะตผู้องไดผู้รสับมอบอทานาจจากผภูผู้รสับจผู้าง คทาสสัที่งหรมอคทาแนะนทาตส่างๆ ทนที่ผภูผู้วส่าจผู้าง คณะกรรมการตรวจรสับพสัสดห
ผภูผู้ควบคหมงาน หรมอบรมิษสัททนที่ปรขกษาทนที่ผภูผู้วส่าจผู้างแตส่งตสันี้งไดผู้แจผู้งแกส่ผภูผู้แทนเชส่นวส่านสันี้น ใหผู้ถมอวส่าเปป็นคทาสสัที่งหรมอคทาแนะนทา
ทนที่ไดผู้แจผู้งแกส่ผภูผู้รสับจผู้าง การแตส่งตสันี้งผภูผู้แทนตามขผู้อนนนี้จะตผู้องททาเปป็นหนสังสมอและตผู้องไดผู้รสับความเหล็นชอบเปป็นหนสังสมอ
จากผภูผู้วส่าจผู้าง การเปลนที่ยนตสัวหรมอแตส่งตสันี้งผภูผู้แทนใหมส่จะกระททามมิไดผู้ หากไมส่ไดผู้รสับความเหล็นชอบเปป็นหนสังสมอจาก
ผภูผู้วส่าจผู้างกส่อน

ผภูผู้วส่าจผู้างมนสมิทธมิทนที่จะขอใหผู้เปลนที่ยนตสัวผภูผู้แทนตามวรรคหนขที่ง โดยแจผู้งเปป็นหนสังสมอไปยสังผภูผู้รสับจผู้าง และ
ผภูผู้รสับจผู้างจะตผู้องททาการเปลนที่ยนตสัวผภูผู้แทนนสันี้นโดยพลสัน โดยไมส่คมิดคส่าจผู้างหรมอราคาเพมิที่มหรมออผู้างเปป็นเหตหเพมที่อขยาย
อายหสสัญญา อสันเนมที่องมาจากเหตหนนนี้

ขจ้อ ๑๑  ความรสับผติดของผผจ้รสับจจ้าง
ผภูผู้รสับจผู้างจะตผู้องรสับผมิดตส่ออหบสัตมิเหตห ความเสนยหาย หรมอภยสันตรายใดๆ อสันเกมิดจากการปฏมิบสัตมิงาน

ของผภูผู้รสับจผู้าง และจะตผู้องรสับผมิดตส่อความเสนยหายจากการกระททาของลภูกจผู้างหรมอตสัวแทนของผภูผู้รสับจผู้าง และจากการ
ปฏมิบสัตมิงานของผภูผู้รสับจผู้างชส่วงดผู้วย (ถผู้ามน)

ความเสนยหายใดๆอสันเกมิดแกส่งานทนที่ผภูผู้รสับจผู้างไดผู้ททาขขนี้น แมผู้จะเกมิดขขนี้นเพราะเหตหสหดวมิสสัยกล็ตาม
ผภูผู้รสับจผู้างจะตผู้องรสับผมิดชอบโดยซส่อมแซมใหผู้คมนดนหรมอเปลนที่ยนใหผู้ใหมส่โดยคส่าใชผู้จส่ายของผภูผู้รสับจผู้างเอง เวผู้นแตส่ความเสนย
หายนสันี้นเกมิดจากความผมิดของผภูผู้วส่าจผู้าง ทสันี้งนนนี้ ความรสับผมิดของผภูผู้รสับจผู้างดสังกลส่าวในขผู้อนนนี้จะสมินี้นสหดลงเมมที่อผภูผู้วส่าจผู้างไดผู้รสับ
มอบงานครสันี้งสหดทผู้าย ซขที่งหลสังจากนสันี้นผภูผู้รสับจผู้างคงตผู้องรสับผมิดเพนยงในกรณนชทารหดบกพรส่องหรมอความเสนยหายดสังกลส่าวใน
ขผู้อ ๘ เทส่านสันี้น

                                                                                                             ๖/ผภูผู้รสับจผู้าง...............
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ผภูผู้รสับจผู้างจะตผู้องรสับผมิดตส่อบหคคลภายนอกในความเสนยหายใดๆ อสันเกมิดจากการปฏมิบสัตมิงานของ

ผภูผู้รสับจผู้าง หรมอลภูกจผู้างหรมอตสัวแทนของผภูผู้รสับจผู้าง รวมถขงผภูผู้รสับจผู้างชส่วง (ถผู้ามน) ตามสสัญญานนนี้ หากผภูผู้วส่าจผู้างถภูกเรนยกรผู้อง
หรมอฟฟ้องรผู้องหรมอตผู้องชดใชผู้คส่าเสนยหายใหผู้แกส่บหคคลภายนอกไปแลผู้ว ผภูผู้รสับจผู้างจะตผู้องดทาเนมินการใดๆ เพมที่อใหผู้มนการ
วส่าตส่างแกผู้ตส่างใหผู้แกส่ผภูผู้วส่าจผู้างโดยคส่าใชผู้จส่ายของผภูผู้รสับจผู้างเอง รวมทสันี้งผภูผู้รสับจผู้างจะตผู้องชดใชผู้คส่าเสนยหายนสันี้นๆ ตลอดจนคส่า
ใชผู้จส่ายใดๆ อสันเกมิดจากการถภูกเรนยกรผู้องหรมอถภูกฟฟ้องรผู้องใหผู้แกส่ผภูผู้วส่าจผู้างทสันทน

ขจ้อ ๑๒  การจท่ายเงตินแกท่ลผกจจ้าง
ผภูผู้รสับจผู้างจะตผู้องจส่ายเงมินแกส่ลภูกจผู้างทนที่ผภูผู้รสับจผู้างไดผู้จผู้างมาในอสัตราและตามกทาหนดเวลาทนที่ผภูผู้รสับจผู้าง

ไดผู้ตกลงหรมอททาสสัญญาไวผู้ตส่อลภูกจผู้างดสังกลส่าว
ถผู้าผภูผู้รสับจผู้างไมส่จส่ายเงมินคส่าจผู้างหรมอคส่าทดแทนอมที่นใดแกส่ลภูกจผู้างดสังกลส่าวในวรรคหนขที่ง ผภูผู้วส่าจผู้างมนสมิทธมิ

ทนที่จะเอาเงมินคส่าจผู้างทนที่จะตผู้องจส่ายแกส่ผภูผู้รสับจผู้างมาจส่ายใหผู้แกส่ลภูกจผู้างของผภูผู้รสับจผู้างดสังกลส่าว และใหผู้ถมอวส่าผภูผู้วส่าจผู้าง
ไดผู้จส่ายเงมินจทานวนนสันี้นเปป็นคส่าจผู้างใหผู้แกส่ผภูผู้รสับจผู้างตามสสัญญาแลผู้ว

ผภูผู้รสับจผู้างจะตผู้องจสัดใหผู้มนประกสันภสัยสทาหรสับลภูกจผู้างทหกคนทนที่จผู้างมาททางาน โดยใหผู้ครอบคลหมถขง
ความรสับผมิดทสันี้งปวงของผภูผู้รสับจผู้าง รวมทสันี้งผภูผู้รสับจผู้างชส่วง (ถผู้ามน) ในกรณนความเสนยหายทนที่คมิดคส่าสมินไหมทดแทนไดผู้ตาม
กฎหมาย ซขที่งเกมิดจากอหบสัตมิเหตหหรมอภยสันตรายใดๆ ตส่อลภูกจผู้างหรมอบหคคลอมที่นทนที่ผภูผู้รสับจผู้างหรมอผภูผู้รสับจผู้างชส่วงจผู้างมาททางาน
ผภูผู้รสับจผู้างจะตผู้องสส่งมอบกรมธรรมร์ประกสันภสัยดสังกลส่าวพรผู้อมทสันี้งหลสักฐานการชทาระเบนนี้ยประกสันใหผู้แกส่ผภูผู้วส่าจผู้าง
เมมที่อผภูผู้วส่าจผู้างเรนยกรผู้อง

ขจ้อ ๑๓  การตรวจงานจจ้าง
ถผู้าผภูผู้วส่าจผู้างแตส่งตสันี้งกรรมการตรวจรสับพสัสดห ผภูผู้ควบคหมงาน หรมอบรมิษสัททนที่ปรขกษาเพมที่อควบคหม

การททางานของผภูผู้รสับจผู้าง คณะกรรมการตรวจรสับพสัสดห ผภูผู้ควบคหมงาน หรมอบรมิษสัททนที่ปรขกษานสันี้นมนอทานาจเขผู้าไปตรวจ
การงานในโรงงานและสถานทนที่กส่อสรผู้างไดผู้ทหกเวลา และผภูผู้รสับจผู้างจะตผู้องอทานวยความสะดวกและใหผู้ความชส่วยเหลมอ
ในการนสันี้นตามสมควร

การทนที่มนคณะกรรมการตรวจรสับพสัสดห ผภูผู้ควบคหมงาน หรมอบรมิษสัททนที่ปรขกษานสันี้น หาททาใหผู้ผภูผู้รสับจผู้าง
พผู้นความรสับผมิดชอบตามสสัญญานนนี้ขผู้อใดขผู้อหนขที่งไมส่

ขจ้อ ๑๔  แบบรผปและรายการละเอทยดคลาดเคลดืที่อน
ผภูผู้รสับจผู้างรสับรองวส่าไดผู้ตรวจสอบและททาความเขผู้าใจในแบบรภูปและรายการละเอนยดโดยถนที่ถผู้วนแลผู้ว

หากปรากฏวส่าแบบรภูปและรายการละเอนยดนสันี้นผมิดพลาดหรมอคลาดเคลมที่อนไปจากหลสักการทางวมิศวกรรมหรมอ
ทางเทคนมิค ผภูผู้รสับจผู้างตกลงทนที่จะปฏมิบสัตมิตามคทาวมินมิจฉสัยของผภูผู้วส่าจผู้าง คณะกรรมการตรวจรสับพสัสดห ผภูผู้ควบคหมงาน หรมอ
บรมิษสัททนที่ปรขกษาทนที่ผภูผู้วส่าจผู้างแตส่งตสันี้ง เพมที่อใหผู้งานแลผู้วเสรล็จบรมิบภูรณร์ คทาวมินมิจฉสัยดสังกลส่าวใหผู้ถมอเปป็นทนที่สหด โดยผภูผู้รสับจผู้าง
จะคมิดคส่าจผู้าง คส่าเสนยหาย หรมอคส่าใชผู้จส่ายใดๆ เพมิที่มขขนี้นจากผภูผู้วส่าจผู้าง หรมอขอขยายอายหสสัญญาไมส่ไดผู้

ขจ้อ ๑๕  การควบคทมงานโดยผผจ้วท่าจจ้าง
ผภูผู้รสับจผู้างตกลงวส่าคณะกรรมการตรวจรสับพสัสดห ผภูผู้ควบคหมงาน หรมอบรมิษสัททนที่ปรขกษาทนที่ผภูผู้วส่าจผู้างแตส่งตสันี้ง

มนอทานาจทนที่จะตรวจสอบและควบคหมงานเพมที่อใหผู้เปป็นไปตามสสัญญานนนี้ และมนอทานาจทนที่จะสสัที่งใหผู้แกผู้ไขเปลนที่ยนแปลง
เพมิที่มเตมิมหรมอตสัดทอนซขที่งงานตามสสัญญานนนี้ หากผภูผู้รสับจผู้างขสัดขมนไมส่ปฏมิบสัตมิตาม ผภูผู้วส่าจผู้าง คณะกรรมการตรวจรสับพสัสดห
ผภูผู้ควบคหมงาน หรมอบรมิษสัททนที่ปรขกษา มนอทานาจทนที่จะสสัที่งใหผู้หยหดกมิจการนสันี้นชสัที่วคราวไดผู้ ความลส่าชผู้าในกรณนเชส่นนนนี้ ผภูผู้รสับจผู้าง
จะถมอเปป็นเหตหขอขยายระยะเวลาการปฏมิบสัตมิงานตามสสัญญาหรมอเรนยกรผู้องคส่าเสนยหายใดๆ ไมส่ไดผู้ทสันี้งสมินี้น

                                                                                                    ๗/ขจ้อ ๑๖ งานพติเศษ...........

สสัญญาเลขททที่ กปภ.สข.ปปส. ๐๔/๒๕๖๔
ลงชชชื่อ...........................................................(ผผผู้วว่าจผู้าง) ลงชชชื่อ............................................................(ผผผู้รรับจผู้าง)



                                                             - ๗ -
ขจ้อ ๑๖  งานพติเศษและการแกจ้ไขงาน

ผภูผู้วส่าจผู้างมนสมิทธมิทนที่จะสสัที่งเปป็นหนสังสมอใหผู้ผภูผู้รสับจผู้างททางานพมิเศษซขที่งไมส่ไดผู้แสดงไวผู้หรมอรวมอยภูส่ในเอกสาร
สสัญญานนนี้ หากงานพมิเศษนสันี้นๆ อยภูส่ในขอบขส่ายทสัที่วไปแหส่งวสัตถหประสงคร์ของสสัญญานนนี้ นอกจากนนนี้ผภูผู้วส่าจผู้างยสังมนสมิทธมิสสัที่งใหผู้
เปลนที่ยนแปลงหรมอแกผู้ไขแบบรภูปและขผู้อกทาหนดตส่างๆ ในเอกสารสสัญญานนนี้ดผู้วย

อสัตราคส่าจผู้างหรมอราคาทนที่กทาหนดไวผู้ในสสัญญานนนี้ ใหผู้กทาหนดใชผู้สทาหรสับงานพมิเศษ หรมองานทนที่เพมิที่มเตมิม
ขขนี้น หรมอตสัดทอนลงทสันี้งปวงตามคทาสสัที่งของผภูผู้วส่าจผู้าง หากในสสัญญาไมส่ไดผู้กทาหนดไวผู้ถขงอสัตราคส่าจผู้างหรมอราคาใดๆ ทนที่จะ
นทามาใชผู้สทาหรสับงานพมิเศษหรมองานทนที่เพมิที่มขขนี้นหรมอลดลงดสังกลส่าว ผภูผู้วส่าจผู้างและผภูผู้รสับจผู้างจะไดผู้ตกลงกสันทนที่จะกทาหนด
อสัตราคส่าจผู้างหรมอราคาทนที่เพมิที่มขขนี้นหรมอลดลง รวมทสันี้งการขยายระยะเวลา (ถผู้ามน) กสันใหมส่เพมที่อความเหมาะสม ในกรณนทนที่
ตกลงกสันไมส่ไดผู้ ผภูผู้วส่าจผู้างจะกทาหนดอสัตราจผู้างหรมอราคาตามแตส่ผภูผู้วส่าจผู้างจะเหล็นวส่าเหมาะสมและถภูกตผู้อง ซขที่งผภูผู้รสับจผู้างจะ
ตผู้องปฏมิบสัตมิงานตามคทาสสัที่งของผภูผู้วส่าจผู้างไปกส่อนเพมที่อมมิใหผู้เกมิดความเสนยหายแกส่งานทนที่จผู้าง

      ขจ้อ ๑๗  คท่าปรสับ
หากผภูผู้รสับจผู้างไมส่สามารถททางานใหผู้แลผู้วเสรล็จภายในเวลาทนที่กทาหนดไวผู้ในสสัญญา และผภูผู้วส่าจผู้างยสังมมิไดผู้

บอกเลมิกสสัญญา ผภูผู้รสับจผู้างจะตผู้องชทาระคส่าปรสับใหผู้แกส่ผภูผู้วส่าจผู้างเปป็นจทานวนเงมินวสันละ  ๖๙๐.-บาท (เงตินหกรจ้อยเกจ้าสติบ
บาทถจ้วน) และจะตผู้องชทาระคส่าใชผู้จส่ายในการควบคหมงาน (ถผู้ามน) ในเมมที่อผภูผู้วส่าจผู้างตผู้องจผู้างผภูผู้ควบคหมงานอนกตส่อหนขที่งเปป็น
จทานวนเงมินนสับถสัดจากวสันทนที่ครบกทาหนดเวลาแลผู้วเสรล็จของงานตามสสัญญาหรมอวสันทนที่ ผภูผู้วส่าจผู้างไดผู้ขยายเวลาททางานใหผู้
จนถขงวสันทนที่ททางานแลผู้วเสรล็จจรมิง นอกจากนนนี้ ผภูผู้รสับจผู้างยอมใหผู้ผภูผู้วส่าจผู้างเรนยกคส่าเสนยหายอสันเกมิดขขนี้นจากการทนที่ผภูผู้รสับจผู้าง
ททางานลส่าชผู้าเฉพาะสส่วนทนที่เกมินกวส่าจทานวนคส่าปรสับและคส่าใชผู้จส่ายดสังกลส่าวไดผู้อนกดผู้วย

ในระหวส่างทนที่ผภูผู้วส่าจผู้างยสังมมิไดผู้บอกเลมิกสสัญญานสันี้น หากผภูผู้วส่าจผู้างเหล็นวส่าผภูผู้รสับจผู้างจะไมส่สามารถปฏมิบสัตมิ
ตามสสัญญาตส่อไปไดผู้ ผภูผู้วส่าจผู้างจะใชผู้สมิทธมิบอกเลมิกสสัญญาและใชผู้สมิทธมิตามขผู้อ ๑๘ กล็ไดผู้ และถผู้าผภูผู้วส่าจผู้างไดผู้แจผู้ง
ขผู้อเรนยกรผู้องไปยสังผภูผู้รสับจผู้างเมมที่อครบกทาหนดเวลาแลผู้วเสรล็จของงานขอใหผู้ชทาระคส่าปรสับแลผู้ว ผภูผู้วส่าจผู้างมนสมิทธมิทนที่จะปรสับ
ผภูผู้รสับจผู้างจนถขงวสันบอกเลมิกสสัญญาไดผู้อนกดผู้วย

ขจ้อ ๑๘  สติทธติของผผจ้วท่าจจ้างภายหลสังบอกเลติกสสัญญา
ในกรณนทนที่ผภูผู้วส่าจผู้างบอกเลมิกสสัญญา ผภูผู้วส่าจผู้างอาจททางานนสันี้นเองหรมอวส่าจผู้างผภูผู้อมที่นใหผู้ททางานนสันี้นตส่อ

จนแลผู้วเสรล็จกล็ไดผู้ ผภูผู้วส่าจผู้างหรมอผภูผู้ทนที่รสับจผู้างททางานนสันี้นตส่อมนสมิทธมิใชผู้เครมที่องใชผู้ในการกส่อสรผู้าง สมิที่งทนที่สรผู้างขขนี้นชสัที่วคราว
สทาหรสับงานกส่อสรผู้างและวสัสดหตส่างๆ ซขที่งเหล็นวส่าจะตผู้องสงวนเอาไวผู้เพมที่อการปฏมิบสัตมิงานตามสสัญญาตามทนที่จะเหล็นสมควร

ในกรณนดสังกลส่าว ผภูผู้วส่าจผู้างมนสมิทธมิรมิบหรมอบสังคสับจากหลสักประกสันการปฏมิบสัตมิตามสสัญญาทสันี้งหมดหรมอ
บางสส่วนตามแตส่จะเหล็นสมควร นอกจากนสันี้น ผภูผู้รสับจผู้างจะตผู้องรสับผมิดชอบในคส่าเสนยหายซขที่งเปป็นจทานวนเกมินกวส่าหลสัก
ประกสันการปฏมิบสัตมิตามสสัญญา รวมทสันี้งคส่าใชผู้จส่ายทนที่เพมิที่มขขนี้นในการททางานนสันี้นตส่อใหผู้แลผู้วเสรล็จตามสสัญญา ตลอดจนคส่าใชผู้
จส่ายในการควบคหมงานเพมิที่ม (ถผู้ามน) ซขที่งผภูผู้วส่าจผู้างจะหสักเอาจากเงมินประกสันผลงานหรมอจทานวนเงมินใดๆ ทนที่จะจส่ายใหผู้แกส่
ผภูผู้รสับจผู้างกล็ไดผู้

ขจ้อ ๑๙  การบสังคสับคท่าปรสับ คท่าเสทยหาย และคท่าใชจ้จท่าย
ในกรณนผภูผู้รสับจผู้างไมส่ปฏมิบสัตมิตามสสัญญาขผู้อใดขผู้อหนขที่งดผู้วยเหตหใดๆกล็ตาม จนเปป็นเหตหใหผู้เกมิดคส่าปรสับคส่า

เสนยหาย หรมอคส่าใชผู้จส่ายแกส่ผภูผู้วส่าจผู้าง ผภูผู้รสับจผู้างตผู้องชดใชผู้คส่าปรสับ คส่าเสนยหาย หรมอคส่าใชผู้จส่ายดสังกลส่าวใหผู้แกส่ผภูผู้วส่าจผู้างโดย
สมินี้นเชมิงภายในกทาหนด……๑๕….. (…สมิบหผู้า…) วสัน นสับถสัดจากวสันทนที่ไดผู้รสับแจผู้งเปป็นหนสังสมอจากผภูผู้วส่าจผู้าง หากผภูผู้รสับจผู้าง
ไมส่ชดใชผู้ใหผู้ถภูกตผู้องครบถผู้วนภายในระยะเวลาดสังกลส่าวใหผู้ผภูผู้วส่าจผู้างมนสมิทธมิทนที่จะหสักเอาจากจทานวนเงมินคส่าจผู้างทนที่ตผู้องชทาระ
หรมอจากเงมินประกสันผลงานของผภูผู้รสับจผู้าง หรมอบสังคสับจากหลสักประกสันการปฏมิบสัตมิตามสสัญญาไดผู้ทสันทน
                                                                                                             ๘/หากคส่า.................
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               - ๘ -

หากคส่าปรสับ คส่าเสนยหาย หรมอคส่าใชผู้จส่ายทนที่บสังคสับจากเงมินคส่าจผู้างทนที่ตผู้องชทาระ เงมินประกสันผลงานหรมอ
หลสักประกสันการปฏมิบสัตมิตามสสัญญาแลผู้วยสังไมส่เพนยงพอ ผภูผู้รสับจผู้างยมินยอมชทาระสส่วนทนที่เหลมอทนที่ยสังขาดอยภูส่จนครบถผู้วน
ตามจทานวนคส่าปรสับ คส่าเสนยหาย หรมอคส่าใชผู้จส่ายนสันี้น ภายในกทาหนด……๑๕…….(…สมิบหผู้า…) วสัน นสับถสัดจากวสันทนที่ไดผู้รสับ
แจผู้งเปป็นหนสังสมอจากผภูผู้วส่าจผู้าง

หากมนเงมินคส่าจผู้างตามสสัญญาทนที่หสักไวผู้จส่ายเปป็นคส่าปรสับ คส่าเสนยหาย หรมอคส่าใชผู้จส่ายแลผู้ว ยสังเหลมออยภูส่อนก
เทส่าใด ผภูผู้วส่าจผู้างจะคมนใหผู้แกส่ผภูผู้รสับจผู้างทสันี้งหมด

ขจ้อ ๒๐  การทตาบรติเวณกท่อสรจ้างใหจ้เรทยบรจ้อย
ผภูผู้รสับจผู้างจะตผู้องรสักษาบรมิเวณสถานทนที่ปฏมิบสัตมิงานตามสสัญญานนนี้ รวมทสันี้งโรงงานหรมอสมิที่งอทานวย

ความสะดวกในการททางานของผภูผู้รสับจผู้าง ลภูกจผู้าง ตสัวแทน หรมอผภูผู้รสับจผู้างชส่วง (ถผู้ามน) ใหผู้สะอาด ปลอดภสัย และ
มนประสมิทธมิภาพในการใชผู้งานตลอดระยะเวลาการจผู้าง  และเมมที่อททางานเสรล็จสมินี้นแลผู้วจะตผู้องขนยผู้ายบรรดาเครมที่องใชผู้
ในการททางานจผู้างรวมทสันี้งวสัสดห ขยะมภูลฝอยและสมิที่งกส่อสรผู้างชสัที่วคราวตส่างๆ (ถผู้ามน) ทสันี้งจะตผู้องกลบเกลนที่ยพมนี้นดมิน
ใหผู้เรนยบรผู้อย เพมที่อใหผู้บรมิเวณทสันี้งหมดอยภูส่ในสภาพทนที่สะอาดและใชผู้การไดผู้ทสันทน

ขจ้อ ๒๑ การงดหรดือลดคท่าปรสับ หรดือการขยายเวลาปฏติบสัตติงานตามสสัญญา
ในกรณนทนที่มนเหตหเกมิดจากความผมิดหรมอความบกพรส่องของฝฝ่ายผภูผู้วส่าจผู้าง หรมอเหตหสหดวมิสสัย หรมอเกมิด

จากพฤตมิการณร์อสันหนขที่งอสันใดทนที่ผภูผู้รสับจผู้างไมส่ตผู้องรสับผมิดตามกฎหมาย หรมอเหตหอมที่นตามทนที่กทาหนดในกฎกระทรวง
ซขที่งออกตามความในกฎหมายวส่าดผู้วยการจสัดซมนี้อจสัดจผู้างและการบรมิหารพสัสดหภาครสัฐ ททาใหผู้ผภูผู้รสับจผู้างไมส่สามารถททางาน
ใหผู้แลผู้วเสรล็จตามเงมที่อนไขและกทาหนดเวลาแหส่งสสัญญานนนี้ไดผู้ ผภูผู้รสับจผู้างจะตผู้องแจผู้งเหตหหรมอพฤตมิการณร์ดสังกลส่าวพรผู้อม
หลสักฐานเปป็นหนสังสมอใหผู้ผภูผู้วส่าจผู้างทราบ เพมที่อของดหรมอลดคส่าปรสับ หรมอขยายเวลาททางานออกไปภายใน ๑๕ (สมิบหผู้า)
วสัน นสับถสัดจากวสันทนที่เหตหนสันี้นสมินี้นสหดลง หรมอตามทนที่กทาหนดในกฎกระทรวงดสังกลส่าว แลผู้วแตส่กรณน

ถผู้าผภูผู้รสับจผู้างไมส่ปฏมิบสัตมิใหผู้เปป็นไปตามความในวรรคหนขที่ง ใหผู้ถมอวส่าผภูผู้รสับจผู้างไดผู้สละสมิทธมิเรนยกรผู้องในการ
ทนที่จะของดหรมอลดคส่าปรสับ หรมอขยายเวลาททางานออกไปโดยไมส่มนเงมที่อนไขใดๆ ทสันี้งสมินี้น เวผู้นแตส่กรณนเหตหเกมิดจากความ
ผมิดหรมอความบกพรส่องของฝฝ่ายผภูผู้วส่าจผู้างซขที่งมนหลสักฐานชสัดแจผู้งหรมอผภูผู้วส่าจผู้างทราบดนอยภูส่แลผู้วตสันี้งแตส่ตผู้น

การงดหรมอลดคส่าปรสับ หรมอขยายกทาหนดเวลาททางานตามวรรคหนขที่ง อยภูส่ในดหลพมินมิจของผภูผู้วส่าจผู้าง
ทนที่จะพมิจารณาตามทนที่เหล็นสมควร
                                     

ขจ้อ ๒๒  การใชจ้เรดือไทย
ในการปฏมิบสัตมิตามสสัญญานนนี้ หากผภูผู้รสับจผู้างจะตผู้องสสัที่งหรมอนทาของเขผู้ามาจากตส่างประเทศ รวมทสันี้ง

เครมที่องมมอและอหปกรณร์ทนที่ตผู้องนทาเขผู้ามาเพมที่อปฏมิบสัตมิงานตามสสัญญา ไมส่วส่าผภูผู้รสับจผู้างจะเปป็นผภูผู้ทนที่นทาของเขผู้ามาเองหรมอ
นทาเขผู้ามาโดยผส่านตสัวแทนหรมอบหคคลอมที่นใด ถผู้าสมิที่งของนสันี้นตผู้องนทาเขผู้ามาโดยทางเรมอในเสผู้นทางเดมินเรมอทนที่มนเรมอไทย
เดมินอยภูส่และสามารถใหผู้บรมิการรสับขนไดผู้ตามทนที่รสัฐมนตรนวส่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกทาหนด ผภูผู้รสับจผู้างตผู้อง
จสัดการใหผู้สมิที่งของดสังกลส่าวบรรทหกโดยเรมอไทยหรมอเรมอทนที่มนสมิทธมิเชส่นเดนยวกสับเรมอไทยจากตส่างประเทศมายสังประเทศไทย
เวผู้นแตส่จะไดผู้รสับอนหญาตจากกรมเจผู้าทส่ากส่อนบรรทหกของนสันี้นลงเรมออมที่นทนที่มมิใชส่เรมอไทย หรมอเปป็นของทนที่รสัฐมนตรนวส่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวผู้นใหผู้บรรทหกโดยเรมออมที่นไดผู้ ทสันี้งนนนี้ไมส่วส่าการสสัที่งหรมอนทาเขผู้าสมิที่งของดสังกลส่าวจากตส่าง
ประเทศจะเปป็นแบบใด

 ในการสส่งมอบงานตามสสัญญาใหผู้แกส่ผภูผู้วส่าจผู้าง ถผู้างานนสันี้นมนสมิที่งของตามวรรคหนขที่ง ผภูผู้รสับจผู้างจะตผู้อง สส่ง
มอบใบตราสส่ง (Bill of Lading) หรมอสทาเนาใบตราสส่งสทาหรสับของนสันี้น ซขที่งแสดงวส่าไดผู้บรรทหกมาโดยเรมอไทยหรมอเรมอทนที่
มนสมิทธมิเชส่นเดนยวกสับเรมอไทยใหผู้แกส่ผภูผู้วส่าจผู้างพรผู้อมกสับการสส่งมอบงานดผู้วย

                                                                                                               ๙ / ในกรณนทนที่ …...

สสัญญาเลขททที่ กปภ.สข.ปปส. ๐๔/๒๕๖๔
                                                             

ลงชชชื่อ...........................................................(ผผผู้วว่าจผู้าง) ลงชชชื่อ............................................................(ผผผู้รรับจผู้าง)



  - ๙ -

     ในกรณนทนที่สมิที่งของดสังกลส่าวไมส่ไดผู้บรรทหกจากตส่างประเทศมายสังประเทศไทยโดยเรมอไทยหรมอเรมอ
ทนที่มนสมิทธมิเชส่นเดนยวกสับเรมอไทย ผภูผู้รสับจผู้างตผู้องสส่งมอบหลสักฐานซขที่งแสดงวส่าไดผู้รสับอนหญาตจากกรมเจผู้าทส่าใหผู้บรรทหกของ
โดยเรมออมที่นไดผู้หรมอหลสักฐานซขที่งแสดงวส่าไดผู้ชทาระคส่าธรรมเนนยมพมิเศษเนมที่องจากการไมส่บรรทหกของโดยเรมอไทย
ตามกฎหมายวส่าดผู้วยการสส่งเสรมิมการพาณมิชยนาวนแลผู้วอยส่างใดอยส่างหนขที่งแกส่ผภูผู้วส่าจผู้างดผู้วย

     ในกรณนทนที่ผภูผู้รสับจผู้างไมส่สส่งมอบหลสักฐานอยส่างใดอยส่างหนขที่งดสังกลส่าวในวรรคสองและวรรคสาม
ใหผู้แกส่ผภูผู้วส่าจผู้าง แตส่จะขอสส่งมอบงานดสังกลส่าวใหผู้ผภูผู้วส่าจผู้างกส่อนโดยไมส่รสับชทาระเงมินคส่าจผู้าง ผภูผู้วส่าจผู้างมนสมิทธมิรสับงานดสังกลส่าว
ไวผู้กส่อน และชทาระเงมินคส่าจผู้างเมมที่อผภูผู้รสับจผู้างไดผู้ปฏมิบสัตมิถภูกตผู้องครบถผู้วนดสังกลส่าวแลผู้วไดผู้

ขจ้อ ๒๓  มาตรฐานฝฝีมดือชท่าง
ผภูผู้รสับจผู้างตกลงเปป็นเงมที่อนไขสทาคสัญวส่า ผภูผู้รสับจผู้างจะตผู้องมนและใชผู้ผภูผู้ผส่านการทดสอบมาตรฐานฝปีมมอชส่าง

จากกรมพสัฒนาฝปีมมอแรงงาน  กระทรวงแรงงาน หรมอผภูผู้มนวหฒมิบสัตรระดสับปวช. ปวส. หรมอ ปวท. หรมอเทนยบเทส่าจาก
สถาบสันการศขกษาทนที่ ก.พ. รสับรองใหผู้เขผู้ารสับราชการไดผู้ ในอสัตราไมส่ตที่ทากวส่ารผู้อยละ …๑๐…….(……สมิบ……) ของแตส่ละ
สาขาชส่าง แตส่จะตผู้องมนชส่างจทานวนอยส่างนผู้อย ๑ (หนขที่ง) คน ในแตส่ละสาขาชส่างดสังตส่อไปนนนี้

๒๒.๑ ( ) ชส่างประกอบทส่อพนอน ๒๒.๒ ( ) ชส่างประกอบทส่อพนบน
๒๒.๓ ( ) ชส่างประกอบทส่อพนวนซน ๒๒.๔ ( ) ชส่างเชมที่อมเหลล็ก
๒๒.๕ ( ) ชส่างปภูน            ๒๒.๖ ( ) ชส่างทส่อประปา
ผภูผู้รสับจผู้างจะตผู้องจสัดททาบสัญชนแสดงจทานวนชส่างทสันี้งหมด โดยจทาแนกตามแตส่ละสาขาชส่าง และระดสับ

ชส่าง พรผู้อมกสับระบหรายชมที่อชส่างผภูผู้ทนที่ผส่านการทดสอบมาตรฐานฝปีมมอชส่างหรมอผภูผู้มนวหฒมิบสัตรดสังกลส่าวในวรรคหนขที่ง นทามา
แสดงพรผู้อมหลสักฐานตส่างๆ ตส่อคณะกรรมการตรวจรสับพสัสดหหรมอผภูผู้ควบคหมงานกส่อนเรมิที่มลงมมอททางาน และพรผู้อมทนที่จะ
ใหผู้ผภูผู้วส่าจผู้างหรมอเจผู้าหนผู้าทนที่ของผภูผู้วส่าจผู้างตรวจสอบดภูไดผู้ตลอดเวลาททางานตามสสัญญานนนี้ของผภูผู้รสับจผู้าง
                     สสัญญานนนี้ททาขขนี้นเปป็นสองฉบสับ มนขผู้อความถภูกตผู้องตรงกสัน คภูส่สสัญญาไดผู้อส่านและเขผู้าใจขผู้อความ
โดยละเอนยดตลอดแลผู้ว จขงไดผู้ลงลายมมอชมที่อ พรผู้อมทสันี้งประทสับตรา (ถผู้ามน) ไวผู้เปป็นสทาคสัญตส่อหนผู้าพยาน และคภูส่สสัญญา
ตส่างยขดถมอไวผู้ฝฝ่ายละหนขที่งฉบสับ

                                                         
                   ลงชมที่อ.....................................................ผภูผู้วส่าจผู้าง

                                                      (นายพลวสัฒนร์ บหญสหทธมิ)
                             ผภูผู้จสัดการการประปาสส่วนภภูมมิภาค   

    สาขาปากนนี้ทาประแสรร์

    ลงชมที่อ....................................................ผภูผู้รสับจผู้าง
( น.ส.วาทมินน สหทธมิสาพรสรรคร์ )

  ลงชมที่อ.......................................................พยาน
 ( นางสาวอรหณน นาควมิไล )

หสัวหนผู้างาน ๘ งานอทานวยการ

   ลงชมที่อ.......................................................พยาน
  ( นางสาวมลฤดน ทบประดมิษฐร์ )

พนสักงานพสัสดห ๖

สสัญญาเลขททที่ กปภ.สข.ปปส. ๐๔/๒๕๖๔



มาตรฐานงานกท่อสรจ้าง
การประปาสท่วนภผมติภาค

กปภ.๐๑-๒๕๕๘ , กปภ.๐๒-๒๕๕๘, กปภ.๐๓-๒๕๕๘, กปภ.๐๔-๒๕๕๘, กปภ.๐๕-๒๕๕๘ แบบมาตรฐาน
ประกอบงานกท่อสรจ้าง ปฝี พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรฐานงานกท่อสรจ้าง มยผ.๑๑๐๑-๕๒ ถซง ๑๑๐๖-๕๒ ฯลฯ

    ลงชมที่อ.....................................................ผภูผู้วส่าจผู้าง
                                                      (นายพลวสัฒนร์ บหญสหทธมิ)
                             ผภูผู้จสัดการการประปาสส่วนภภูมมิภาค   

    สาขาปากนนี้ทาประแสรร์

    ลงชมที่อ....................................................ผภูผู้รสับจผู้าง
 ( น.ส.วาทมินน สหทธมิสาพรสรรคร์ )

  ลงชมที่อ.......................................................พยาน
 ( นางสาวอรหณน นาควมิไล )

หสัวหนผู้างาน ๘ งานอทานวยการ

 ลงชมที่อ.......................................................พยาน
( นางสาวมลฤดน ทบประดมิษฐร์ )

พนสักงานพสัสดห ๖

จจ้างเหมางานตติดตสัตั้งวางทท่อประปาใหจ้องคค์การบรติหารสท่วนตตาบลททท่งควายกติน บรติเวณ
 ถนนสายในไรท่-คลองแพน (ซอยบจ้านผผจ้ใหญท่ยอด) หมผท่ททที่ ๔ ตตาบลททท่งควายกติน อตาเภอแกลง จสังหวสัดระยอง

สสัญญาเลขททที่ กปภ.สข.ปปส. ๐๔/๒๕๖๔
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