
สัญญาจาง 
สัญญาเลขท่ี   5  /2556 

 

                  สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน   ณ   ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาแรง  ตําบล/แขวง ทาแรง 
อําเภอ/เขต   บานแหลม จังหวัด เพชรบุรี  เม่ือวันท่ี   22   เดือน  มีนาคม  พ.ศ  2556  ระหวาง องคการบริหาร
สวนตําบลทาแรง    โดย นายเสนห  แกวระยับ  ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรง ซ่ึงตอไปใน
สัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง”  ฝายหน่ึง  กับ   หางหุนสวนจํากัด  เอกศักดิ์  แอนด  แอสโซซิเอส   ซ่ึงจดทะเบียน
เปนนิติบุคคล  ณ  สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท    จังหวัดเพชรบุรี     มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี   26/1  หมู  -   
ถนน  เพชรพลี      ตําบล/แขวง  ทาราบ  อําเภอ/เขต เมืองเพชรบุรี   จังหวัด เพชรบุรี   โดย  นางสาวสุรีพร  กอง
พลสวัสดิ์     ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท  
จังหวัดเพชรบุรี   ทะเบียนเลขท่ี   0763550000654   ลงวันท่ี    7  ธันวาคม  2550     และหนังสือมอบอํานาจ ลง
วันท่ี  22   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2556   แนบทายสัญญาน้ี ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “ผูรับจาง”  อีกฝายหนึ่ง 

 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี ้

      ขอ  1  ขอตกลงวาจาง 

ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางเหมา โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          
สายเหมืองเจ็ก  ระยะทาง  150.00  เมตร  กวาง  3.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือปริมาตรผิวจราจรไมนอย
กวา  450.00  ตารางเมตร  พรอมลงหินคลุกไหลทางขางละ  0.25  เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลทาแรงกําหนด)   พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน  1  ปาย   
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
........................ 

ณ   พื้นท่ีหมูท่ี   6    ตําบล/แขวง   ทาแรง   อําเภอ/เขต   บานแหลม  จังหวัด  เพชรบุรี   ตามขอกําหนดและ
เง่ือนไข          
แหงสัญญาน้ี   รวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญา 

                            ผูรับจางตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช  ตลอดจนอุปกรณตางๆ  ชนิดด ี 
เพื่อใชในงานจางตามสัญญานี้ 
 

 

 

 (ลงช่ือ)  เสนห  แกวระยับ    ผูวาจาง                           (ลงช่ือ)   สุรีพร  กองพลสวัสดิ์  ผูรับจาง 
             (นายเสนห  แกวระยับ)                                                         (นางสาวสุรีพร  กองพลสวัสดิ์) 
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ขอ  2  เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
                                  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนีใ้หถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาน้ี 

2.1  ผนวก  1  แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลทาแรง  จํานวน   1   ชุด 
2.2  ผนวก  2  ใบเสนอราคาลงวันท่ี  27  กุมภาพันธ  2556                      จํานวน   1   ชุด 
2.3  ผนวก  3  บัญชีปริมาณงานรายการวัสดุ                                          จํานวน   1   ชุด 
2.4  ผนวก  4  สําเนาใบสําคัญการจดทะเบียนพาณิชย              จํานวน   1   ชุด                        
2.5  ผนวก  5  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20)                    จํานวน   1  ชุด 
2.6  ผนวก  6   หนังสือมอบอํานาจ  ลงวันท่ี  22   มีนาคม 2556 จํานวน   1  ชุด 
2.7  ผนวก  7  อ่ืน ๆ                                                                     จํานวน   1   ชุด 

ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดแยงกับขอความในสัญญาน้ี     ใหใชขอความใน 
สัญญานี้บังคับ  และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง  ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผู
วาจาง 
                ขอ   3   หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
                                 ในขณะทําสัญญานี้  ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน   เงินสด  จํานวนเงิน   10,900.00  บาท         
(-หนึ่งหม่ืนเการอยบาทถวน-)   มามอบใหแกผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาน้ี 
                                  หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง  ผูวาจางจะคืนใหเม่ือผูรับจางพนจาก
ขอผูกพันตามสัญญานี้แลว 
                   ขอ   4   คาจางและการจายเงิน 
                                  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
                                  ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจาํนวนเงิน     218,000.00     บาท 
(-สองแสนหนึง่หม่ืนแปดพันบาทถวน-) ซ่ึงไดรวมภาษมูีลคาเพิ่มจํานวน 14,261.68  บาท  ตลอดจนภาษีอากร
อ่ืน ๆ  และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว  โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑและกําหนดการจายเงินเปนงวด ๆ  ดังนี ้

งวดท่ี  1  เปนจํานวนเงิน…………-………..บาท  (……………………-……………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………-…………………………………………………………………………… 
……………………….-…………………………ใหแลวเสร็จภายใน………………..-………………………. 

งวดท่ี  2  เปนจํานวนเงิน…………-………..บาท  (……………………-……………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………-…………………………………………………………………………… 
…………………………………….-………………ใหแลวเสร็จภายใน………………..-……………………. 

งวดท่ี  3  เปนจํานวนเงิน…………-………..บาท  (………………..…-……………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………-…………………………………………………………………………… 
…………………………………….-…………..ใหแลวเสร็จภายใน………………..-…………………………. 

   (ลงช่ือ)  เสนห  แกวระยบั    ผูวาจาง                           (ลงช่ือ)   สุรีพร  กองพลสวัสดิ์  ผูรับจาง 
             (นายเสนห  แกวระยับ)                                                         (นางสาวสุรีพร  กองพลสวัสดิ์) 
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   งวดท่ี  4  เปนจํานวนเงิน…………-………..บาท  (……………………-……………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………….-………………………………………………………………………… 
…………………………….-……………………………ใหแลวเสร็จภายใน………………..-………………… 
                         งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงิน     218,000.00   บาท    (-สองแสนหนึง่หม่ืนแปดพันบาทถวน-) 
 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมทั้งทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาด
เรียบรอยตามท่ีกําหนดไวในขอ  18 

                  ขอ  5  ก.  กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
                                  ภายในกําหนด………-…….วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  ผูรับจางจะตองเสนอ
แผนงานใหเปนท่ีพอใจแกผูวาจาง  โดยแสดงถึงข้ันตอนของการทํางานและกําหนดเวลาท่ีตองใชในการทํางาน
หลักตางๆ ใหแลวเสร็จ 
                                  ผูรับจางตองเร่ิมทํางานท่ีรับจางภายในกําหนด…-….วัน  นับถัดจากวันไดรับหนังสือแจง
ให  เร่ิมทํางาน  และจะตองทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนด…-….วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจง
ดังกลาว 

                                  ถามิไดเสนอแผนงาน หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาหรือจะแลวเสร็จ
ลาชาเกินกวากําหนดเวลา หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งหรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติ
ตามคําส่ังของคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับมอบหมายอํานาจจาก
ผูวาจาง  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได  และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวง
ไปไดดวย 
                                  การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น  ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความ
รับผิดตามสัญญา 

                    ขอ  5    ข.  กําหนดเวลาใหแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
                                  ผูรับจางตองเร่ิมทํางานท่ีรับจางภายในวันท่ี  23   เดือน   มีนาคม  พ.ศ. 2556  และจะตอง
ทํางานใหแลวเสร็จสมบูรณภายในวันท่ี   21  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2556  ถาผูรับจางมิไดลงมือทํางานภายใน
กําหนดเวลา  หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเช่ือไดวาผูรับจางไมสามารถ
ทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา  หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนด  หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใด
ขอหนึ่งหรือตกเปนผูลมละลาย  หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตรวจการจาง  หรือผูควบคุม
งาน  หรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได  และมีสิทธิ
จางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย 
                                  การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น  ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความ
รับผิดตามสัญญา 

   (ลงช่ือ)  เสนห  แกวระยบั    ผูวาจาง                           (ลงช่ือ)   สุรีพร  กองพลสวัสดิ์  ผูรับจาง 
             (นายเสนห  แกวระยับ)                                                         (นางสาวสุรีพร  กองพลสวัสดิ์) 
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                   ขอ  6   ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง 
                                  เม่ืองานแลวเสร็จสมบูรณ  และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจางราย
ใหมในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญาตามขอ  5 หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดข้ึนจากงานจางนี้   ภายใน
กําหนด      2   ป…-…..เดือน   นับถัดจากวันท่ีไดรับมอบงานดังกลาว  ซ่ึงความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้น
เกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุท่ีไมถูกตอง  หรือทําไวไมเรียบรอย  หรือทําไมถูกตอง
ตามมาตรฐานแหงหลักวิชา  ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไขใหเปนท่ีเรียบรอยโดยไมชักชา  โดยผูวาจางไมตอง
ออกเงินใด ๆ  ในการนี้ท้ังส้ิน  หากผูรับจางบิดพล้ิวไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด     15    วัน  นับแตวันท่ี
ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจางหรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาท่ีผูวาจางกําหนดใหผูวา
จางมีสิทธิท่ีจะทําการนั้นเองหรือจางผูอื่นใหทํางานนั้นโดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย 

   ขอ  7   การจางชวง  
                                  ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือบางสวนแหงสัญญาน้ีไปจางชวงอีกตอหนึ่งโดย
ไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน  ท้ังนี้  นอกจากในกรณีท่ีสัญญาน้ีจะไดระบุไวเปนอยางอ่ืน 
ความยินยอมดังกลาวนั้นไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี้  และผูรับ
จางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวงหรือของตัวแทนหรือลูกจางของผู
รับจางชวงนั้นทุกประการ 

ขอ   8   การควบคุมงานของผูรับจาง 
                                  ผูรับจางจะตองควบคุมงานท่ีรับจางอยางเอาใจใสดวยประสิทธิภาพและความชํานาญ  และ
ในระหวางทํางานท่ีรับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซ่ึงทํางานเต็มเวลาเปนผูควบคุมงาน  ผูควบคุมงานดังกลาว
จะตองเปนผูแทนไดรับมอบอํานาจจากผูรับจาง  คําส่ังหรือคําแนะนําตาง ๆ  ท่ีไดแจงแกผูแทนผูไดรับมอบ
อํานาจนั้นใหถือวาเปนคําส่ังหรือคําแนะนําท่ีไดแจงแกผูรับจาง   การแตงต้ังผูควบคุมงานนั้นจะตองทําเปน
หนังสือและตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง การเปล่ียนตัวหรือแตงตั้งผูควบคุมงานใหมจะทํามิได หาก
มิไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางกอน 
                                  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะขอใหเปล่ียนตัวผูแทนผูไดรับมอบอํานาจน้ันโดยแจงเปนหนังสือไปยัง   
ผูรับจาง  และผูรับจางจะตองทําการเปล่ียนตัวโดยพลัน  โดยไมคิดราคาเพ่ิมหรืออางเปนเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา      
อันเนื่องมาจากเหตุนี้ 
  
 
 
 

(ลงช่ือ)  เสนห  แกวระยับ    ผูวาจาง                           (ลงช่ือ)   สุรีพร  กองพลสวัสดิ์  ผูรับจาง 
             (นายเสนห  แกวระยับ)                                                         (นางสาวสุรีพร  กองพลสวัสดิ์) 
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                        ขอ  9   ความรับผิดของผูรับจาง 
                                  ผูรับจางจะตองรับผิดตออุปทวเหตุ  ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ  อันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของผูรับจาง  และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางของผูรับจาง 
                                  ความเสียหายใดๆ  อันเกิดแกงานท่ีผูรับจางไดทําข้ึน  แมจะเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัย  
นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผูวาจาง ผูรับจางจะตองรับผิดโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปล่ียนใหใหมโดย
คาใชจายของผูรับจางเอง ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะส้ินสุดลงเม่ือผูวาจางไดรับมอบงานคร้ัง
สุดทาย  ซ่ึงหลังจากนั้น  ผูรับจางคงตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรอง  หรือความเสียหายดังกลาวในขอ  6  
เทานั้น 

                        ขอ  10   การจายเงินแกลูกจาง 
                                  ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางท่ีผูรับจางไดจางมาในอัตรา  และตามกําหนดเวลาท่ีผู
รับจางไดตกลงหรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว 
                                  ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอ่ืนใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคแรก  ผูวาจางมี
สิทธิท่ีจะเอาเงินคาจางท่ีจะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว  และใหถือวาผูวาจางได
จายเงินจํานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว 
                                  ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนท่ีจางมาทํางานโดยใหครอบคลุมถึง
ความรับผิดท้ังปวงของผูรับจางรวมทั้งผูรับจางชวงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายท่ีคิดคาสินไหมทดแทน
ไดตามกฎหมายซ่ึงเกิดจากอุปทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ  ตอลูกจางหรือบุคคลอ่ืนท่ีผูรับจางหรือผูรับจางชวง
จางมาทํางาน  ผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาวพรอมท้ังหลักฐานการชําระเบ้ียประกันภัย
ใหแกผูวาจาง  เม่ือผูวาจางเรียกรอง 

ขอ  11   การตรวจงานจาง 
                                  ถาผูวาจางแตงต้ังกรรมการตรวจการจาง  ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาเพื่อควบคุมการ
ทํางานของผูรับจาง  กรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาน้ัน  มีอํานาจเขาไปตรวจการ
งานในโรงงานและสถานท่ีท่ีกําลังกอสรางไดทุกเวลาและผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและใหความ
ชวยเหลือ     ในการนั้นตามสมควร 
                                  การที่มีกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษา  หาทําใหผูรับจางพน
ความรับผิดชอบตามสัญญานี้ขอหนึ่งขอใดไม 

ขอ  12   แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน 
                                  ผูรับจางจะตองรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถ่ี
ถวนแลว  หากปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนไปจากหลักการทางวิศวกรรม
หรือทางเทคนิค  ผูรับจางตกลงท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือ
บริษัทท่ีปรึกษาท่ีผูวาจางแตงต้ังเพื่อใหงานแลวเสร็จบริบูรณโดยจะคิดคาใชจายใด ๆ  เพิ่มข้ึนจากผูวาจางไมได 

(ลงช่ือ)  เสนห  แกวระยับ    ผูวาจาง                           (ลงช่ือ)   สุรีพร  กองพลสวัสดิ์  ผูรับจาง 
             (นายเสนห  แกวระยับ)                                                         (นางสาวสุรีพร  กองพลสวัสดิ์) 
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  ขอ  13   การควบคุมงานโดยผูวาจาง 
                                  ผูรับจางตกลงวา  กรรมการตรวจการจาง  ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผูวาจาง
แตงต้ัง    มีอํานาจท่ีจะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือใหเปนไปตามเอกสารสัญญาและมีอํานาจทีจ่ะส่ังใหแกไข  
เปล่ียนแปลงเพิ่มเติม  หรือตัดทอนซ่ึงงานตามสัญญานี้  หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม  กรรมการตรวจการ
จาง  ผูควบคุมงาน  หรือบริษัทท่ีปรึกษามีอํานาจที่จะส่ังใหหยุดกิจการนั้นช่ัวคราวได  ความลาชาในกรณีเชนนี้ผู
รับจางจะถือเปนเหตุ   ขอขยายวันทําการออกไปมิได 

                     ขอ  14   งานพิเศษและการแกไขงาน 
                                       ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะส่ังใหผูรับจางทํางานพิเศษซ่ึงไมไดแสดงไว  หรือรวมอยูในเอกสาร
สัญญาหากงานพิเศษนั้นๆ อยูในขอบขายท่ัวไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี้ผูวาจางยังมีสิทธิส่ังให
เปล่ียนแปลงหรือแกไขแบบรูป  และขอกําหนดตาง ๆ  ในเอกสารสัญญานี้ดวย  โดยไมทําใหสัญญาเปนโมฆะ        
แตอยางใด 
                                  อัตราคาจางหรือราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ใหกําหนดใชสําหรับงานพิเศษหรืองานท่ี
เพิ่มเติมข้ึนหรือตัดทอนลงท้ังปวงตามคําส่ังของผูวาจาง  หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจาง  หรือ
ราคาใด ๆ  ท่ีจะนํามาใชสําหรับงานพิเศษหรืองานท่ีเพิ่มข้ึนดังกลาว  ผูวาจางและผูรับจางจะไดตกลงกันท่ีจะ
กําหนดอัตราหรือราคารวมท้ังการขยายระยะเวลา  (ถามี)  กันใหมเพื่อความเหมาะสม  ในกรณีท่ีตกลงกันไมได  
ผูวาจางจะกําหนดอัตราจางหรือราคาตายตัวตามแตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง  ซ่ึงผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติงานตามคําส่ังของผูวาจางแตอาจสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการตามขอ  19  ตอไปได 

                        ขอ  15   คาปรับ 
                                  หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา  และผูวาจางยัง
มิไดบอกเลิกสัญญา  ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินวันละ   218.00   บาท  (-สองรอย
สิบแปดบาทถวน-)  และจะตองชําระคาใชจายในการควบคุมงานในเม่ือผูวาจางตองจางผูควบคุมงานอีกตอหนึ่ง
เปนจํานวนเงินวันละ   200.00  บาท  (-สองรอยบาทถวน-) นับถัดจากวันท่ีกําหนดแลวเสร็จตามสัญญาหรือวันท่ี
ผูวาจางไดขยายใหจนถึงวันท่ีทํางานแลวเสร็จจริง  นอกจากนี้ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดข้ึน
จากการที่ผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนท่ีเกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย 

                                  ในระหวางท่ีผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น  หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาตอไปได  ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ  16  ก็ได  และถาผูวาจางได
แจงขอเรียกรองไปยังผูรับจางเม่ือครบกําหนดแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะปรับ
ผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 
 
 

(ลงช่ือ)  เสนห  แกวระยับ    ผูวาจาง                           (ลงช่ือ)   สุรีพร  กองพลสวัสดิ์  ผูรับจาง 
             (นายเสนห  แกวระยับ)                                                         (นางสาวสุรีพร  กองพลสวัสดิ์) 
          



-7- 

                        ขอ  16   สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา 
                                  ในกรณีท่ีผูวาจางบอกเลิกสัญญา  ผูวาจางอาจทํางานน้ันเองหรือวาจางผูอ่ืนใหทํางานน้ัน       
ตอจนแลวเสร็จได  ผูวาจางหรือผูรับจางทํางานนั้นตอมีสิทธิใชเคร่ืองใชในการกอสรางส่ิงท่ีกอสรางข้ึนช่ัวคราว
สําหรับงานกอสรางและวัสดุตางๆ  ซ่ึงเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามท่ีจะ
เห็นสมควร 

                                  ในกรณีดังกลาว  ผูวาจางมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมดหรือบางสวน
ตามแตจะเห็นสมควร  นอกจากนั้นผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซ่ึงเปนจํานวนเกินกวาหลักประกัน
การปฏิบัติงาน  และคาเสียหายตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน  รวมทั้งคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึนในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จตาม
สัญญา และคาใชจายในการควบคุมงานเพ่ิม  (ถามี)  ซ่ึงผูวาจางจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงิน
ใด ๆ             ท่ีจะจายใหแกผูรับจางก็ได 

                        ขอ  17   การกําหนดคาเสียหาย 
                                  คาปรับหรือคาเสียหายซ่ึงเกิดข้ึนจากผูรับจางตามสัญญาน้ี  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะหักเอาจาก
จํานวนเงินคาจางท่ีคางจาย  หรือจากเงินประกันผลงานของผูรับจาง  หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาก็ได 
                                  หากมีเงินคาจางตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ และคาเสียหายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด   
ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางท้ังหมด 

ขอ  18   การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย 
                                  ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือส่ิงอํานวย
ความสะดวกในการทํางานของผูรับจาง    ลูกจาง   ตัวแทน  หรือของผูรับจางชวง ใหอยูในความสะอาด  
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใชงานตลอดระยะเวลาการจางและเม่ือทํางานเสร็จส้ินแลวจะตองขนยาย
บรรดาเคร่ืองใชในการทํางานจางรวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและส่ิงกอสรางช่ัวคราวตาง ๆ  (ถามี)   ท้ังจะตองกลบ
เกล่ียพื้นดิน             ใหเรียบรอยเพื่อใหบริเวณท้ังหมดอยูในสภาพท่ีสะอาด  และใชการไดทันที 

                        ขอ  19   กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 
                                  19.1ในกรณีท่ีมีขอโตแยงเกิดข้ึนระหวางคูสัญญาเกี่ยวกับขอกําหนดแหงสัญญานี้หรือ
เกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญานี้  และคูสัญญาไมสามารถตกลงกันได ใหเสนอขอโตแยงหรือขอพิพาทนั้นตอนุญาโต
ตุลาการ       เพื่อพิจารณาช้ีขาด 
 
 
 

(ลงช่ือ)  เสนห  แกวระยับ    ผูวาจาง                           (ลงช่ือ)   สุรีพร  กองพลสวัสดิ์  ผูรับจาง 
             (นายเสนห  แกวระยับ)                                                         (นางสาวสุรีพร  กองพลสวัสดิ์) 
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                                   19.2  เวนแตคูสัญญาท้ังสองฝายจะเห็นพองกันใหอนุญาโตตุลาการคนเดียวเปนผูช้ีขาด
การระงับขอพิพาทใหกระทําโดยอนุญาโตตุลาการ  2   คน โดยคูสัญญาฝายหนึ่งจะทําหนังสือแสดงเจตนาจะให
มีอนุญาโตตุลาการระงับขอพิพาทและระบุช่ืออนุญาโตตุลาการคนท่ีตนแตงต้ังสงไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง  
จากนั้นภายในระยะเวลา  30  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงดังกลาว  คูสัญญาฝายท่ีไดรับแจงจะตองแตงต้ัง
อนุญาโตตุลาการคนท่ีสอง  ถาอนุญาโตตุลาการท้ังสองคนดังกลาวไมสามารถประนีประนอมระงับขอพิพาท
นั้นได  ใหอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนรวมกันแตงตั้งอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดภายในกําหนดเวลา  30  วัน  นับ
จากวันท่ีไมสามารถตกลงกัน  ผู ช้ีขาดดังกลาวจะพิจารณาระงับขอพิพาทตอไป  กระบวนพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการใหถือตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดย
อนุโลม  หรือตามขอบังคับอ่ืนท่ีคูสัญญาท้ังสองฝายเห็นชอบ  และใหกระทําในกรุงเทพมหานคร  โดยใช
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเปนภาษาในการดําเนินกระบวนการพิจารณา 

                                  19.3  ในกรณีท่ีคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไมแตงต้ังอนุญาโตตุลาการฝายตน หรือในกรณีท่ี
อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไมสามารถตกลงกันแตงต้ังอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดได  คูสัญญาแตละฝายตางมี
สิทธิ รองขอตอศาลแพงเพื่อแตงต้ังอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดไดแลวแตกรณี 

                                  19.4   คําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ  หรือของอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาด  แลวแตกรณี  ให
ถือเปนเด็ดขาดและถึงท่ีสุดผูกพันคูสัญญา 
                                  19.5  คูสัญญาแตละฝายเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝายตน และออก
คาใชจายอ่ืน ๆ  ในการดําเนินกระบวนการพิจารณาฝายละครึ่ง  ในกรณีท่ีมีการแตงต้ังอนุญาโตตุลาการคนเดียว
หรือมีการแตงต้ังอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาด   ใหอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดเปนผูกําหนดภาระ
คาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดคนเดียว  แลวแตกรณี 

  ขอ  20   การขยายเวลาปฏบิตัิงานตามสัญญา 
                                  ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด ๆ  อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝาย  
ผูวาจาง  หรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย  ทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานให
แลวเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได  ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอม
หลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ  เพื่อขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน   15   วัน    นับถัดจากวันท่ีเหตุ
นั้นส้ินสุดลง 

                                  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง  ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธ์ิ
เรียกรองในการที่จะขอขยายเวลาทํางานออกไปไมมีเง่ือนไขใด ๆ  ท้ังส้ิน เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือ
ความบกพรองของฝายผูวาจาง  ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
                                  การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูวาจางท่ีจะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร 
 

(ลงช่ือ)  เสนห  แกวระยับ    ผูวาจาง                           (ลงช่ือ)   สุรีพร  กองพลสวัสดิ์  ผูรับจาง 
             (นายเสนห  แกวระยับ)                                                         (นางสาวสุรีพร  กองพลสวัสดิ์) 
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      ขอ   21   มาตรฐานฝมือชาง 
                                  ผูรับจางตกลงเปนเง่ือนไขสําคัญวา  ผูรับจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ  ปวท.  หรือ
เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี   ก.พ.   รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละ
สาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1  คน   ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

21.1             ชางกอสราง 
21.2    …………………-…………………………………………………………… 
21.3     ……………….-……………………..…………………………………….. 
ผูรับจางจะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนชางท้ังหมดโดยจําแนกตามแตละสาขาชางและ          

ระดับชางพรอมกับระบุรายช่ือชางผูท่ีผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาวในวรรคแรก  
นํามาแสดงพรอมหลักฐานตาง ๆ  ตอคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน  กอนเร่ิมลงมือทํางาน  และ
พรอมท่ีจะใหผูวาจางหรือเจาหนาท่ีของผูวาจางตรวจสอบดูไดตลอดเวลาการทํางานตามสัญญาน้ีของผูรับจาง 
                                  สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน  คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ
โดยรายละเอียดตลอดแลว   จึงไดลงลายมือช่ือ  พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและ
คูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 
 
                                                                      (ลงช่ือ)     เสนห  แกวระยบั   ผูวาจาง 
                                                                                   (นายเสนห  แกวระยับ) 
                     นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรง 
                                                                  
                                                                      (ลงช่ือ)  สุรีพร  กองพลสวัสดิ์    ผูรับจาง 
                                                                                (นางสาวสุรีพร  กองพลสวัสดิ์) 
                                                                              ผูรับมอบอํานาจ/หุนสวนผูจัดการ 
 
      (ลงช่ือ)   อําพล    สีสวาง    พยาน 
                                                                                     (นายอําพล   สีสวาง)  
                                                                                      หัวหนาสํานักปลัด 
 
                                                           (ลงช่ือ)    เล็ก   นักเบศร   พยาน 
                                                                                    (นางเล็ก  นักเบศร) 
                                                                                      นักวิชาการศึกษา 

 



สัญญาจาง 
สัญญาเลขท่ี  4  /2556 

 

                  สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน   ณ   ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาแรง  ตําบล/แขวง ทาแรง 
อําเภอ/เขต   บานแหลม จังหวัด เพชรบุรี  เม่ือวันท่ี   21    เดือน  มีนาคม  พ.ศ  2556  ระหวาง องคการบริหาร
สวนตําบลทาแรง    โดย นายเสนห  แกวระยับ  ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรง ซ่ึงตอไปใน
สัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง”  ฝายหน่ึง  กับ   หางหุนสวนจํากัด  เพชรบันไดอิฐ  ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  ณ  
สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท    จังหวัดเพชรบุรี      มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี   38  หมู  6  ถนน     -      
ตําบล/แขวง  ไรสม  อําเภอ/เขต เมืองเพชรบุรี   จังหวัด เพชรบุรี   โดย  นายจรูญ  กล้ันกลืน      ผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท  จังหวัดเพชรบุรี   ทะเบียน
เลขท่ี   0767334700451    ลงวันท่ี   4  สิงหาคม  2547     และหนังสือมอบอํานาจ ลงวันท่ี  -   แนบทายสัญญานี้ 
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “ผูรับจาง”  อีกฝายหนึ่ง 

 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี ้

      ขอ  1  ขอตกลงวาจาง 
ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางเหมา โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย   

บานจาหลับ  ระยะทาง  150.00  เมตร  กวาง  3.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือปริมาตรพื้นผิวจราจรไมนอย
กวา  450.00  ตารางเมตร พรอมลงหินคลุกไหลทางขางละ  0.25  เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลทาแรงกําหนด ) พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1 ปาย 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

ณ   พื้นท่ีหมูท่ี   1    ตําบล/แขวง   ทาแรง   อําเภอ/เขต   บานแหลม  จังหวัด  เพชรบุรี   ตามขอกําหนดและ
เง่ือนไข          
แหงสัญญานี้   รวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญา 

                            ผูรับจางตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช  ตลอดจนอุปกรณตางๆ  ชนิดด ี 
เพื่อใชในงานจางตามสัญญานี้ 
 

 

 

 (ลงช่ือ)   เสนห  แกวระยับ     ผูวาจาง                            (ลงชื่อ)  จรูญ  กล้ันกลืน  ผูรับจาง 
              (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                  (นายจรูญ  กล้ันกลืน) 
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ขอ  2  เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
                                  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนีใ้หถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาน้ี 

2.1  ผนวก  1  แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลทาแรง  จํานวน   1   ชุด 
2.2  ผนวก  2  ใบเสนอราคาลงวันท่ี  27  กุมภาพันธ  2556                      จํานวน   1   ชุด 
2.3  ผนวก  3  บัญชีปริมาณงานรายการวัสดุ                                          จํานวน   1   ชุด 
2.4  ผนวก  4  สําเนาใบสําคัญการจดทะเบียนพาณิชย              จํานวน   1   ชุด                        
2.5  ผนวก  5  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20)                    จํานวน   1  ชุด 
2.6  ผนวก  6  อ่ืน ๆ                                                                     จํานวน   1   ชุด 

ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดแยงกับขอความในสัญญานี้     ใหใชขอความใน 
สัญญานี้บังคับ  และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง  ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ 
ผูวาจาง 

                ขอ   3   หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
                                 ในขณะทําสัญญานี้  ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน   เงินสด  จํานวนเงิน   10,900.00  บาท         
(-หนึ่งหม่ืนเการอยบาทถวน-)   มามอบใหแกผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาน้ี 
                                  หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง  ผูวาจางจะคืนใหเม่ือผูรับจางพนจาก
ขอผูกพันตามสัญญานี้แลว 

                   ขอ   4   คาจางและการจายเงิน 
                                  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
                                  ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจาํนวนเงิน     218,000.00     บาท 
(-สองแสนหนึง่หม่ืนแปดพันบาทถวน-) ซ่ึงไดรวมภาษมูีลคาเพิ่มจํานวน 14,261.68  บาท  ตลอดจนภาษีอากร
อ่ืน ๆ  และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว  โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑและกําหนดการจายเงินเปนงวด ๆ  ดังนี ้

งวดท่ี  1  เปนจํานวนเงิน…………-………..บาท  (……………………-……………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………-…………………………………………………………………………… 
……………………….-…………………………ใหแลวเสร็จภายใน………………..-………………………. 

งวดท่ี  2  เปนจํานวนเงิน…………-………..บาท  (……………………-……………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………-…………………………………………………………………………… 
…………………………………….-………………ใหแลวเสร็จภายใน………………..-……………………. 

งวดท่ี  3  เปนจํานวนเงิน…………-………..บาท  (………………..…-……………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………-…………………………………………………………………………… 
…………………………………….-…………..ใหแลวเสร็จภายใน………………..-…………………………. 
     

   (ลงช่ือ)   เสนห  แกวระยบั     ผูวาจาง                            (ลงช่ือ)  จรูญ  กล้ันกลืน  ผูรับจาง 



              (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                  (นายจรูญ  กล้ันกลืน) 
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   งวดท่ี  4  เปนจํานวนเงิน…………-………..บาท  (……………………-……………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………….-………………………………………………………………………… 
…………………………….-……………………………ใหแลวเสร็จภายใน………………..-………………… 
                         งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงิน     218,000.00   บาท    (-สองแสนหนึง่หม่ืนแปดพันบาทถวน-) 
 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมทั้งทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาด
เรียบรอยตามท่ีกําหนดไวในขอ  18 

                  ขอ  5  ก.  กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
                                  ภายในกําหนด………-…….วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  ผูรับจางจะตองเสนอ
แผนงานใหเปนท่ีพอใจแกผูวาจาง  โดยแสดงถึงข้ันตอนของการทํางานและกําหนดเวลาท่ีตองใชในการทํางาน
หลักตางๆ ใหแลวเสร็จ 
                                  ผูรับจางตองเร่ิมทํางานท่ีรับจางภายในกําหนด…-….วัน  นับถัดจากวันไดรับหนังสือแจง
ใหเร่ิมทํางาน  และจะตองทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนด…-….วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจง
ดังกลาว 

                                  ถามิไดเสนอแผนงาน หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาหรือจะแลวเสร็จ
ลาชาเกินกวากําหนดเวลา หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งหรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติ
ตามคําส่ังของคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับมอบหมายอํานาจจาก
ผูวาจาง  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได  และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวง
ไปไดดวย 
                                  การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น  ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความ
รับผิดตามสัญญา 

                    ขอ  5    ข.  กําหนดเวลาใหแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
                                  ผูรับจางตองเร่ิมทํางานท่ีรับจางภายในวันท่ี   22   เดือน   มีนาคม  พ.ศ. 2556  และจะตอง
ทํางานใหแลวเสร็จสมบูรณภายในวันท่ี  20  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2556  ถาผูรับจางมิไดลงมือทํางานภายใน
กําหนดเวลา  หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเช่ือไดวาผูรับจางไมสามารถ
ทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา  หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนด  หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใด
ขอหนึ่งหรือตกเปนผูลมละลาย  หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตรวจการจาง  หรือผูควบคุม
งาน  หรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได  และมีสิทธิ
จางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย 
                                  การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น  ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความ
รับผิดตามสัญญา 

   (ลงช่ือ)   เสนห  แกวระยบั     ผูวาจาง                            (ลงช่ือ)  จรูญ  กล้ันกลืน  ผูรับจาง 



              (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                  (นายจรูญ  กล้ันกลืน) 
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                   ขอ  6   ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง 
                                  เม่ืองานแลวเสร็จสมบูรณ  และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจางราย
ใหมในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญาตามขอ  5 หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดข้ึนจากงานจางนี้   ภายใน
กําหนด  2  ป…-…..เดือน นับถัดจากวันท่ีไดรับมอบงานดังกลาว  ซ่ึงความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเกิด
จากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุท่ีไมถูกตอง  หรือทําไวไมเรียบรอย  หรือทําไมถูกตองตาม
มาตรฐานแหงหลักวิชาผูรับจางจะตองรีบทําการแกไขใหเปนท่ีเรียบรอยโดยไมชักชา  โดยผูวาจางไมตองออก
เงินใด ๆ  ในการนี้ท้ังส้ิน  หากผูรับจางบิดพล้ิวไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด   15   วัน  นับแตวันท่ีไดรับ
แจงเปนหนังสือจากผูวาจางหรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาท่ีผูวาจางกําหนดใหผูวาจางมี
สิทธิท่ีจะทําการนั้นเองหรือจางผูอ่ืนใหทํางานนั้นโดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย 

   ขอ  7   การจางชวง  
                                  ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือบางสวนแหงสัญญาน้ีไปจางชวงอีกตอหนึ่งโดย
ไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน  ท้ังนี้  นอกจากในกรณีท่ีสัญญาน้ีจะไดระบุไวเปนอยางอ่ืน 
ความยินยอมดังกลาวนั้นไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี้  และผูรับ
จางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวงหรือของตัวแทนหรือลูกจางของผู
รับจางชวงนั้นทุกประการ 

ขอ   8   การควบคุมงานของผูรับจาง 
                                  ผูรับจางจะตองควบคุมงานท่ีรับจางอยางเอาใจใสดวยประสิทธิภาพและความชํานาญ  และ
ในระหวางทํางานท่ีรับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซ่ึงทํางานเต็มเวลาเปนผูควบคุมงาน  ผูควบคุมงานดังกลาว
จะตองเปนผูแทนไดรับมอบอํานาจจากผูรับจาง  คําส่ังหรือคําแนะนําตาง ๆ  ท่ีไดแจงแกผูแทนผูไดรับมอบ
อํานาจนั้นใหถือวาเปนคําส่ังหรือคําแนะนําท่ีไดแจงแกผูรับจาง   การแตงต้ังผูควบคุมงานนั้นจะตองทําเปน
หนังสือและตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง การเปล่ียนตัวหรือแตงตั้งผูควบคุมงานใหมจะทํามิได หาก
มิไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางกอน 
                                  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะขอใหเปล่ียนตัวผูแทนผูไดรับมอบอํานาจน้ันโดยแจงเปนหนังสือไปยัง   
ผูรับจาง  และผูรับจางจะตองทําการเปล่ียนตัวโดยพลัน  โดยไมคิดราคาเพ่ิมหรืออางเปนเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา      
อันเนื่องมาจากเหตุนี้ 
  
 
 
 

(ลงช่ือ)   เสนห  แกวระยับ     ผูวาจาง                            (ลงชื่อ)  จรูญ  กล้ันกลืน  ผูรับจาง 
              (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                  (นายจรูญ  กล้ันกลืน) 
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                        ขอ  9   ความรับผิดของผูรับจาง 
                                  ผูรับจางจะตองรับผิดตออุปทวเหตุ  ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ  อันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของผูรับจาง  และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางของผูรับจาง 
                                  ความเสียหายใดๆอันเกิดแกงานท่ีผูรับจางไดทําข้ึนแมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย  
นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผูวาจาง ผูรับจางจะตองรับผิดโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปล่ียนใหใหมโดย
คาใชจายของผูรับจางเอง ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะส้ินสุดลงเม่ือผูวาจางไดรับมอบงานคร้ัง
สุดทาย ซ่ึงหลังจากนั้นผูรับจางคงตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรองหรือความเสียหายดังกลาวใน              
ขอ 6  เทานั้น 

                        ขอ  10   การจายเงินแกลูกจาง 
                                  ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางท่ีผูรับจางไดจางมาในอัตรา  และตามกําหนดเวลาท่ีผู
รับจางไดตกลงหรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว 
                                  ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอ่ืนใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคแรก  ผูวาจางมี
สิทธิท่ีจะเอาเงินคาจางท่ีจะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว  และใหถือวาผูวาจางได
จายเงินจํานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว 
                                  ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนท่ีจางมาทํางานโดยใหครอบคลุมถึง
ความรับผิดท้ังปวงของผูรับจางรวมทั้งผูรับจางชวงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายท่ีคิดคาสินไหมทดแทน
ไดตามกฎหมายซ่ึงเกิดจากอุปทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ  ตอลูกจางหรือบุคคลอ่ืนท่ีผูรับจางหรือผูรับจางชวง
จางมาทํางาน  ผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาวพรอมท้ังหลักฐานการชําระเบ้ียประกันภัย
ใหแกผูวาจาง  เม่ือผูวาจางเรียกรอง 

ขอ  11   การตรวจงานจาง 
                                  ถาผูวาจางแตงต้ังกรรมการตรวจการจาง  ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาเพื่อควบคุมการ
ทํางานของผูรับจาง  กรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาน้ัน  มีอํานาจเขาไปตรวจการ
งานในโรงงานและสถานท่ีท่ีกําลังกอสรางไดทุกเวลาและผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและใหความ
ชวยเหลือในการนั้นตามสมควร 
                                  การที่มีกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษา  หาทําใหผูรับจางพน
ความรับผิดชอบตามสัญญานี้ขอหนึ่งขอใดไม 

ขอ  12   แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน 
                                  ผูรับจางจะตองรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถ่ี
ถวนแลว  หากปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนไปจากหลักการทางวิศวกรรม
หรือทางเทคนิค  ผูรับจางตกลงท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือ
บริษัทท่ีปรึกษาท่ีผูวาจางแตงต้ังเพื่อใหงานแลวเสร็จบริบูรณโดยจะคิดคาใชจายใด ๆ  เพิ่มข้ึนจากผูวาจางไมได 



(ลงช่ือ)   เสนห  แกวระยับ     ผูวาจาง                            (ลงชื่อ)  จรูญ  กล้ันกลืน  ผูรับจาง 
              (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                  (นายจรูญ  กล้ันกลืน) 
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  ขอ  13   การควบคุมงานโดยผูวาจาง 
                                  ผูรับจางตกลงวา  กรรมการตรวจการจาง  ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผูวาจาง
แตงต้ัง    มีอํานาจท่ีจะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือใหเปนไปตามเอกสารสัญญาและมีอํานาจทีจ่ะส่ังใหแกไข  
เปล่ียนแปลงเพิ่มเติม  หรือตัดทอนซ่ึงงานตามสัญญานี้  หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม  กรรมการตรวจการ
จาง  ผูควบคุมงาน  หรือบริษัทท่ีปรึกษามีอํานาจที่จะส่ังใหหยุดกิจการนั้นช่ัวคราวได  ความลาชาในกรณีเชนนี้ผู
รับจางจะถือเปนเหตุ   ขอขยายวันทําการออกไปมิได 

                     ขอ  14   งานพิเศษและการแกไขงาน 
                                       ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะส่ังใหผูรับจางทํางานพิเศษซ่ึงไมไดแสดงไว  หรือรวมอยูในเอกสาร
สัญญาหากงานพิเศษนั้นๆ อยูในขอบขายท่ัวไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี้ผูวาจางยังมีสิทธิส่ังให
เปล่ียนแปลงหรือแกไขแบบรูป  และขอกําหนดตาง ๆ  ในเอกสารสัญญานี้ดวย  โดยไมทําใหสัญญาเปนโมฆะ        
แตอยางใด 
                                  อัตราคาจางหรือราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ใหกําหนดใชสําหรับงานพิเศษหรืองานท่ี
เพิ่มเติมข้ึนหรือตัดทอนลงท้ังปวงตามคําส่ังของผูวาจาง  หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจาง  หรือ
ราคาใด ๆ  ท่ีจะนํามาใชสําหรับงานพิเศษหรืองานท่ีเพิ่มข้ึนดังกลาว  ผูวาจางและผูรับจางจะไดตกลงกันท่ีจะ
กําหนดอัตราหรือราคารวมท้ังการขยายระยะเวลา  (ถามี)  กันใหมเพื่อความเหมาะสม  ในกรณีท่ีตกลงกันไมได  
ผูวาจางจะกําหนดอัตราจางหรือราคาตายตัวตามแตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง  ซ่ึงผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติงานตามคําส่ังของผูวาจางแตอาจสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการตามขอ  19  ตอไปได 

                        ขอ  15   คาปรับ 
                                  หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา  และผูวาจางยัง
มิไดบอกเลิกสัญญา  ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินวันละ   218.00   บาท  (-สองรอย
สิบแปดบาทถวน-)  และจะตองชําระคาใชจายในการควบคุมงานในเม่ือผูวาจางตองจางผูควบคุมงานอีกตอหนึ่ง
เปนจํานวนเงินวันละ   200.00  บาท  (-สองรอยบาทถวน-) นับถัดจากวันท่ีกําหนดแลวเสร็จตามสัญญาหรือวันท่ี
ผูวาจางไดขยายใหจนถึงวันท่ีทํางานแลวเสร็จจริง  นอกจากนี้ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดข้ึน
จากการที่ผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนท่ีเกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย 

                                  ในระหวางท่ีผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น  หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาตอไปได  ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ  16  ก็ได  และถาผูวาจางได
แจงขอเรียกรองไปยังผูรับจางเม่ือครบกําหนดแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะปรับ
ผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 
 
 

(ลงช่ือ)   เสนห  แกวระยับ     ผูวาจาง                            (ลงชื่อ)  จรูญ  กล้ันกลืน  ผูรับจาง 



              (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                  (นายจรูญ  กล้ันกลืน) 
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                        ขอ  16   สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา 
                                  ในกรณีท่ีผูวาจางบอกเลิกสัญญา  ผูวาจางอาจทํางานน้ันเองหรือวาจางผูอ่ืนใหทํางานน้ัน       
ตอจนแลวเสร็จได  ผูวาจางหรือผูรับจางทํางานนั้นตอมีสิทธิใชเคร่ืองใชในการกอสรางส่ิงท่ีกอสรางข้ึนช่ัวคราว
สําหรับงานกอสรางและวัสดุตางๆ  ซ่ึงเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามท่ีจะ
เห็นสมควร 

                                  ในกรณีดังกลาว  ผูวาจางมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมดหรือบางสวน
ตามแตจะเห็นสมควร  นอกจากนั้นผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซ่ึงเปนจํานวนเกินกวาหลักประกัน
การปฏิบัติงาน  และคาเสียหายตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน  รวมทั้งคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึนในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จตาม
สัญญา และคาใชจายในการควบคุมงานเพ่ิม  (ถามี)  ซ่ึงผูวาจางจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงิน
ใด ๆ             ท่ีจะจายใหแกผูรับจางก็ได 

                        ขอ  17   การกําหนดคาเสียหาย 
                                  คาปรับหรือคาเสียหายซ่ึงเกิดข้ึนจากผูรับจางตามสัญญาน้ี  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะหักเอาจาก
จํานวนเงินคาจางท่ีคางจาย  หรือจากเงินประกันผลงานของผูรับจาง  หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาก็ได 
                                  หากมีเงินคาจางตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ และคาเสียหายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด   
ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางท้ังหมด 

ขอ  18   การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย 
                                  ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือส่ิงอํานวย
ความสะดวกในการทํางานของผูรับจาง    ลูกจาง   ตัวแทน  หรือของผูรับจางชวง ใหอยูในความสะอาด  
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใชงานตลอดระยะเวลาการจางและเม่ือทํางานเสร็จส้ินแลวจะตองขนยาย
บรรดาเคร่ืองใชในการทํางานจางรวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและส่ิงกอสรางช่ัวคราวตาง ๆ  (ถามี)   ท้ังจะตองกลบ
เกล่ียพื้นดิน             ใหเรียบรอยเพื่อใหบริเวณท้ังหมดอยูในสภาพท่ีสะอาด  และใชการไดทันที 

                        ขอ  19   กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 
                                  19.1ในกรณีท่ีมีขอโตแยงเกิดข้ึนระหวางคูสัญญาเกี่ยวกับขอกําหนดแหงสัญญานี้หรือ
เกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญานี้  และคูสัญญาไมสามารถตกลงกันได ใหเสนอขอโตแยงหรือขอพิพาทนั้นตอนุญาโต
ตุลาการ       เพื่อพิจารณาช้ีขาด 
 
 
 

(ลงช่ือ)   เสนห  แกวระยบั     ผูวาจาง                            (ลงชื่อ)  จรูญ  กล้ันกลืน  ผูรับจาง 
              (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                  (นายจรูญ  กล้ันกลืน) 
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                                   19.2  เวนแตคูสัญญาท้ังสองฝายจะเห็นพองกันใหอนุญาโตตุลาการคนเดียวเปนผูช้ีขาด
การระงับขอพิพาทใหกระทําโดยอนุญาโตตุลาการ  2   คน โดยคูสัญญาฝายหนึ่งจะทําหนังสือแสดงเจตนาจะให
มีอนุญาโตตุลาการระงับขอพิพาทและระบุช่ืออนุญาโตตุลาการคนท่ีตนแตงต้ังสงไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง  
จากนั้นภายในระยะเวลา  30  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงดังกลาว  คูสัญญาฝายท่ีไดรับแจงจะตองแตงต้ัง
อนุญาโตตุลาการคนท่ีสอง  ถาอนุญาโตตุลาการท้ังสองคนดังกลาวไมสามารถประนีประนอมระงับขอพิพาท
นั้นได  ใหอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนรวมกันแตงตั้งอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดภายในกําหนดเวลา  30  วัน  นับ
จากวันท่ีไมสามารถตกลงกัน  ผู ช้ีขาดดังกลาวจะพิจารณาระงับขอพิพาทตอไป  กระบวนพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการใหถือตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดย
อนุโลม  หรือตามขอบังคับอ่ืนท่ีคูสัญญาท้ังสองฝายเห็นชอบ  และใหกระทําในกรุงเทพมหานคร  โดยใช
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเปนภาษาในการดําเนินกระบวนการพิจารณา 

                                  19.3  ในกรณีท่ีคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไมแตงต้ังอนุญาโตตุลาการฝายตน หรือในกรณีท่ี
อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไมสามารถตกลงกันแตงต้ังอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดได  คูสัญญาแตละฝายตางมี
สิทธิ รองขอตอศาลแพงเพื่อแตงต้ังอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดไดแลวแตกรณี 

                                  19.4   คําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ  หรือของอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาด  แลวแตกรณี  ให
ถือเปนเด็ดขาดและถึงท่ีสุดผูกพันคูสัญญา 
                                  19.5  คูสัญญาแตละฝายเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝายตน และออก
คาใชจายอ่ืน ๆ  ในการดําเนินกระบวนการพิจารณาฝายละครึ่ง  ในกรณีท่ีมีการแตงต้ังอนุญาโตตุลาการคนเดียว
หรือมีการแตงต้ังอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาด   ใหอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดเปนผูกําหนดภาระ
คาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดคนเดียว  แลวแตกรณี 

  ขอ  20   การขยายเวลาปฏบิตัิงานตามสัญญา 
                                  ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด ๆ  อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝาย  
ผูวาจาง  หรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย  ทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานให
แลวเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได  ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอม
หลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ  เพื่อขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน   15   วัน    นับถัดจากวันท่ีเหตุ
นั้นส้ินสุดลง 

                                  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง  ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธ์ิ
เรียกรองในการที่จะขอขยายเวลาทํางานออกไปไมมีเง่ือนไขใด ๆ  ท้ังส้ิน เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือ
ความบกพรองของฝายผูวาจาง  ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
                                  การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูวาจางท่ีจะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร 
 

(ลงช่ือ)   เสนห  แกวระยับ     ผูวาจาง                            (ลงชื่อ)  จรูญ  กล้ันกลืน  ผูรับจาง 
              (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                  (นายจรูญ  กล้ันกลืน) 
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      ขอ   21   มาตรฐานฝมือชาง 
                                  ผูรับจางตกลงเปนเง่ือนไขสําคัญวา  ผูรับจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ  ปวท.  หรือ
เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี   ก.พ.   รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละ
สาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1  คน   ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

21.1             ชางกอสราง 
21.2    …………………-…………………………………………………………… 
21.3     ……………….-……………………..…………………………………….. 
ผูรับจางจะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนชางท้ังหมดโดยจําแนกตามแตละสาขาชางและ          

ระดับชางพรอมกับระบุรายช่ือชางผูท่ีผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาวในวรรคแรก  
นํามาแสดงพรอมหลักฐานตาง ๆ  ตอคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน  กอนเร่ิมลงมือทํางาน  และ
พรอมท่ีจะใหผูวาจางหรือเจาหนาท่ีของผูวาจางตรวจสอบดูไดตลอดเวลาการทํางานตามสัญญาน้ีของผูรับจาง 
                                  สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน  คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ
โดยรายละเอียดตลอดแลว   จึงไดลงลายมือช่ือ  พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและ
คูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 
 
                                                                      (ลงช่ือ)   เสนห  แกวระยับ   ผูวาจาง 
                                                                                   (นายเสนห  แกวระยับ) 
                     นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรง 
                                                                  
                                                                      (ลงช่ือ)   จรูญ  กล้ันกลืน     ผูรับจาง 
                                                                                  (นายจรูญ  กล้ันกลืน) 
                                                                                      หุนสวนผูจัดการ 
 
      (ลงช่ือ)  อําพล  สีสวาง   พยาน 
                                                                              (นายอําพล   สีสวาง)  
                                                                               หัวหนาสํานักปลัด 
 
                                                           (ลงช่ือ)  เล็ก  นักเบศร  พยาน 
                                                                           (นางเล็ก  นักเบศร) 
                                                                              นักวิชาการศึกษา 
                          



สัญญาจาง 
สัญญาเลขท่ี  3  /2556 

 

                  สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน   ณ   ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาแรง  ตําบล/แขวง ทาแรง 
อําเภอ/เขต   บานแหลม จังหวัด เพชรบุรี  เม่ือวันท่ี   19     เดือน  มีนาคม  พ.ศ  2556  ระหวาง องคการบริหาร
สวนตําบลทาแรง    โดย นายเสนห  แกวระยับ  ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรง ซ่ึงตอไปใน
สัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง”  ฝายหนึ่ง  กับ   เอกชัย  การคา  โดยนางชญาภา  ผองดี  ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล   
ณ  สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท       -        มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี   42/1   หมู  3  ถนน   -    ตําบล/แขวง  
โรงเข  อําเภอ/เขต บานลาด จังหวัด เพชรบุรี   โดย        -         ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตาม
หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท       -         ทะเบียนเลขที่         -             ลงวันท่ี        -       
และหนังสือมอบอํานาจ ลงวันท่ี   18   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2556   แนบทายสัญญาน้ี ซ่ึงตอไปในสัญญานี้
เรียกวา  “ผูรับจาง”  อีกฝายหนึ่ง 

  คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี ้

      ขอ  1  ขอตกลงวาจาง 
ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางเหมา   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางเขาโรงเรียนบานคลองมอญ  ระยะทาง  100.00  เมตร กวาง  4.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือปริมาตร
พื้นผิวจราจรไมนอยกวา 400.00 ตารางเมตร  พรอมลงหินคลุกไหลทางขางละ  0.25  เมตร  (รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลทาแรงกําหนด)  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน  1 ปาย  
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 

ณ   พื้นท่ีหมูท่ี   3    ตําบล/แขวง   ทาแรง   อําเภอ/เขต   บานแหลม  จังหวัด  เพชรบุรี   ตามขอกําหนดและ
เง่ือนไข          
แหงสัญญาน้ี   รวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญา 

                            ผูรับจางตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช  ตลอดจนอุปกรณตางๆ  ชนิดด ี 
เพื่อใชในงานจางตามสัญญานี้ 
 

 

 

 (ลงช่ือ)  เสนห  แกวระยับ   ผูวาจาง                           (ลงช่ือ)   ชญาภา  ผองดี    ผูรับจาง 
           (นายเสนห  แกวระยบั)                                                         (นางชญาภา  ผองดี) 
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ขอ  2  เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 

                                  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนีใ้หถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาน้ี 
2.1  ผนวก  1  แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลทาแรง  จํานวน   1   ชุด 
2.2  ผนวก  2  ใบเสนอราคาลงวันท่ี  27  กุมภาพันธ  2556                      จํานวน   1   ชุด 
2.3  ผนวก  3  บัญชีปริมาณงานรายการวัสดุ                                          จํานวน   1   ชุด 
2.4  ผนวก  4  สําเนาใบสําคัญการจดทะเบียนพาณิชย              จํานวน   1   ชุด                        
2.5  ผนวก 5   หนังสือมอบอํานาจ ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2556  จํานวน   1   ชุด 
2.6  ผนวก  6  อ่ืน ๆ                                                                     จํานวน   1   ชุด 

ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดแยงกับขอความในสัญญานี้     ใหใชขอความใน 
สัญญานี้บังคับและในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ  
ผูวาจาง 

                ขอ   3   หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
                                 ในขณะทําสัญญานี้  ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน   เงินสด  จํานวนเงิน   9,089.00  บาท         
(-เกาพันแปดสิบเกาบาทถวน-)   มามอบใหแกผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาน้ี 
                                  หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง  ผูวาจางจะคืนใหเม่ือผูรับจางพนจาก
ขอผูกพันตามสัญญานี้แลว 
                   ขอ   4   คาจางและการจายเงิน 
                                  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
                                  ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจาํนวนเงิน     181,776.00     บาท 
(-หนึ่งแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบหกบาทถวน-) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน    -  บาท  ตลอดจน
ภาษีอากรอ่ืน ๆ  และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว  โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑและกําหนดการจายเงินเปนงวด 
ๆ  ดังนี้ 

งวดท่ี  1  เปนจํานวนเงิน…………-………..บาท  (……………………-……………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………-…………………………………………………………………………… 
……………………….-…………………………ใหแลวเสร็จภายใน……………..-…………………………. 

งวดท่ี  2  เปนจํานวนเงิน…………-………..บาท  (……………………-……………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………-…………………………………………………………………………… 
…………………………………….-………………ใหแลวเสร็จภายใน………………..-……………………. 

งวดท่ี  3  เปนจํานวนเงิน…………-………..บาท  (………………..…-……………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………-…………………………………………………………………………… 
…………………………………….-…………..ใหแลวเสร็จภายใน………………..-…………………………. 
   

 (ลงช่ือ)  เสนห  แกวระยับ   ผูวาจาง                           (ลงช่ือ)   ชญาภา  ผองดี    ผูรับจาง 
           (นายเสนห  แกวระยบั)                                                         (นางชญาภา  ผองดี) 
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   งวดท่ี  4  เปนจํานวนเงิน…………-………..บาท  (……………………-……………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………….-………………………………………………………………………… 
…………………………….-……………………………ใหแลวเสร็จภายใน………………..-………………… 
                         งวดสุดทาย เปนจํานวนเงิน 181,776.00 บาท (-หนึ่งแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบหก    
บาทถวน-)  เม่ือผูรับจางไดปฏิบตัิงานท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางให
สะอาดเรียบรอยตามท่ีกําหนดไวในขอ  18 

                  ขอ  5  ก.  กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
                                  ภายในกําหนด………-…….วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  ผูรับจางจะตองเสนอ
แผนงานใหเปนท่ีพอใจแกผูวาจาง  โดยแสดงถึงข้ันตอนของการทํางานและกําหนดเวลาท่ีตองใชในการทํางาน
หลักตางๆ ใหแลวเสร็จ 
                                  ผูรับจางตองเร่ิมทํางานท่ีรับจางภายในกําหนด…-….วัน  นับถัดจากวันไดรับหนังสือแจง
ให  เร่ิมทํางาน  และจะตองทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนด…-….วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจง
ดังกลาว 

                                  ถามิไดเสนอแผนงาน หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาหรือจะแลวเสร็จ
ลาชาเกินกวากําหนดเวลา หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งหรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติ
ตามคําส่ังของคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับมอบหมายอํานาจจาก
ผูวาจาง  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได  และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวง
ไปไดดวย 
                                  การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น  ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความ
รับผิดตามสัญญา 

                    ขอ  5    ข.  กําหนดเวลาใหแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
                                  ผูรับจางตองเร่ิมทํางานท่ีรับจางภายในวันท่ี  20   เดือน   มีนาคม  พ.ศ. 2556  และจะตอง
ทํางานใหแลวเสร็จสมบูรณภายในวันท่ี  18   เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2556  ถาผูรับจางมิไดลงมือทํางานภายใน
กําหนดเวลา  หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเช่ือไดวาผูรับจางไมสามารถ
ทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา  หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนด  หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใด
ขอหนึ่งหรือตกเปนผูลมละลาย  หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตรวจการจาง  หรือผูควบคุม
งาน  หรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได  และมีสิทธิ
จางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย 
                                  การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น  ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความ
รับผิดตามสัญญา 
 

 (ลงช่ือ)  เสนห  แกวระยับ   ผูวาจาง                           (ลงช่ือ)   ชญาภา  ผองดี    ผูรับจาง 
           (นายเสนห  แกวระยบั)                                                         (นางชญาภา  ผองดี) 
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                   ขอ  6   ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง 
                                  เม่ืองานแลวเสร็จสมบูรณ  และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจางราย
ใหมในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญาตามขอ  5 หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดข้ึนจากงานจางนี้   ภายใน
กําหนด      2   ป…-…..เดือน   นับถัดจากวันท่ีไดรับมอบงานดังกลาว  ซ่ึงความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้น
เกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุท่ีไมถูกตอง  หรือทําไวไมเรียบรอย  หรือทําไมถูกตอง
ตามมาตรฐานแหงหลักวิชา  ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไขใหเปนท่ีเรียบรอยโดยไมชักชา  โดยผูวาจางไมตอง
ออกเงินใด ๆ  ในการนี้ท้ังส้ิน  หากผูรับจางบิดพล้ิวไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด     15    วัน  นับแตวันท่ี
ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจางหรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาท่ีผูวาจางกําหนดใหผูวา
จางมีสิทธิท่ีจะทําการนั้นเองหรือจางผูอื่นใหทํางานนั้นโดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย 

   ขอ  7   การจางชวง  
                                  ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือบางสวนแหงสัญญาน้ีไปจางชวงอีกตอหนึ่งโดย
ไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน  ท้ังนี้  นอกจากในกรณีท่ีสัญญาน้ีจะไดระบุไวเปนอยางอ่ืน 
ความยินยอมดังกลาวนั้นไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี้  และผูรับ
จางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวงหรือของตัวแทนหรือลูกจางของผู
รับจางชวงนั้นทุกประการ 

ขอ   8   การควบคุมงานของผูรับจาง 
                                  ผูรับจางจะตองควบคุมงานท่ีรับจางอยางเอาใจใสดวยประสิทธิภาพและความชํานาญ  และ
ในระหวางทํางานท่ีรับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซ่ึงทํางานเต็มเวลาเปนผูควบคุมงาน  ผูควบคุมงานดังกลาว
จะตองเปนผูแทนไดรับมอบอํานาจจากผูรับจาง  คําส่ังหรือคําแนะนําตาง ๆ  ท่ีไดแจงแกผูแทนผูไดรับมอบ
อํานาจนั้นใหถือวาเปนคําส่ังหรือคําแนะนําท่ีไดแจงแกผูรับจาง   การแตงต้ังผูควบคุมงานนั้นจะตองทําเปน
หนังสือและตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง การเปล่ียนตัวหรือแตงตั้งผูควบคุมงานใหมจะทํามิได หาก
มิไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางกอน 
                                  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะขอใหเปล่ียนตัวผูแทนผูไดรับมอบอํานาจน้ันโดยแจงเปนหนังสือไปยัง   
ผูรับจาง  และผูรับจางจะตองทําการเปล่ียนตัวโดยพลัน  โดยไมคิดราคาเพ่ิมหรืออางเปนเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา      
อันเนื่องมาจากเหตุนี้ 
  
 
 
 
 

 (ลงช่ือ)  เสนห  แกวระยับ   ผูวาจาง                           (ลงช่ือ)   ชญาภา  ผองดี    ผูรับจาง 
           (นายเสนห  แกวระยบั)                                                         (นางชญาภา  ผองดี) 
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                        ขอ  9   ความรับผิดของผูรับจาง 
                                  ผูรับจางจะตองรับผิดตออุปทวเหตุ  ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ  อันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของผูรับจาง  และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางของผูรับจาง 
                                  ความเสียหายใดๆ  อันเกิดแกงานท่ีผูรับจางไดทําข้ึน  แมจะเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัย  
นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผูวาจาง ผูรับจางจะตองรับผิดโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปล่ียนใหใหมโดย
คาใชจายของผูรับจางเอง ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะส้ินสุดลงเม่ือผูวาจางไดรับมอบงานคร้ัง
สุดทาย  ซ่ึงหลังจากนั้น  ผูรับจางคงตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรอง  หรือความเสียหายดังกลาวในขอ  6  
เทานั้น 

                        ขอ  10   การจายเงินแกลูกจาง 
                                  ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางท่ีผูรับจางไดจางมาในอัตรา  และตามกําหนดเวลาท่ีผู
รับจางไดตกลงหรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว 
                                  ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอ่ืนใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคแรก  ผูวาจางมี
สิทธิท่ีจะเอาเงินคาจางท่ีจะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว  และใหถือวาผูวาจางได
จายเงินจํานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว 
                                  ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนท่ีจางมาทํางานโดยใหครอบคลุมถึง
ความรับผิดท้ังปวงของผูรับจางรวมทั้งผูรับจางชวงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายท่ีคิดคาสินไหมทดแทน
ไดตามกฎหมายซ่ึงเกิดจากอุปทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ  ตอลูกจางหรือบุคคลอ่ืนท่ีผูรับจางหรือผูรับจางชวง
จางมาทํางาน  ผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาวพรอมท้ังหลักฐานการชําระเบ้ียประกันภัย
ใหแกผูวาจาง  เม่ือผูวาจางเรียกรอง 

ขอ  11   การตรวจงานจาง 
                                  ถาผูวาจางแตงต้ังกรรมการตรวจการจาง  ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาเพื่อควบคุมการ
ทํางานของผูรับจาง  กรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาน้ัน  มีอํานาจเขาไปตรวจการ
งานในโรงงานและสถานท่ีท่ีกําลังกอสรางไดทุกเวลาและผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและใหความ
ชวยเหลือ     ในการนั้นตามสมควร 
                                  การที่มีกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษา  หาทําใหผูรับจางพน
ความรับผิดชอบตามสัญญานี้ขอหนึ่งขอใดไม 

ขอ  12   แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน 
                                  ผูรับจางจะตองรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถ่ี
ถวนแลว  หากปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนไปจากหลักการทางวิศวกรรม
หรือทางเทคนิค  ผูรับจางตกลงท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือ
บริษัทท่ีปรึกษาท่ีผูวาจางแตงต้ังเพื่อใหงานแลวเสร็จบริบูรณโดยจะคิดคาใชจายใด ๆ  เพิ่มข้ึนจากผูวาจางไมได 

 (ลงช่ือ)  เสนห  แกวระยับ   ผูวาจาง                           (ลงช่ือ)   ชญาภา  ผองดี    ผูรับจาง 
           (นายเสนห  แกวระยบั)                                                         (นางชญาภา  ผองดี) 
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  ขอ  13   การควบคุมงานโดยผูวาจาง 
                                  ผูรับจางตกลงวา  กรรมการตรวจการจาง  ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผูวาจาง
แตงต้ัง    มีอํานาจท่ีจะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือใหเปนไปตามเอกสารสัญญาและมีอํานาจทีจ่ะส่ังใหแกไข  
เปล่ียนแปลงเพิ่มเติม  หรือตัดทอนซ่ึงงานตามสัญญานี้  หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม  กรรมการตรวจการ
จาง  ผูควบคุมงาน  หรือบริษัทท่ีปรึกษามีอํานาจที่จะส่ังใหหยุดกิจการนั้นช่ัวคราวได  ความลาชาในกรณีเชนนี้ผู
รับจางจะถือเปนเหตุ   ขอขยายวันทําการออกไปมิได 

                     ขอ  14   งานพิเศษและการแกไขงาน 
                                       ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะส่ังใหผูรับจางทํางานพิเศษซ่ึงไมไดแสดงไว  หรือรวมอยูในเอกสาร
สัญญาหากงานพิเศษนั้นๆ อยูในขอบขายท่ัวไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี้ผูวาจางยังมีสิทธิส่ังให
เปล่ียนแปลงหรือแกไขแบบรูป  และขอกําหนดตาง ๆ  ในเอกสารสัญญานี้ดวย  โดยไมทําใหสัญญาเปนโมฆะ        
แตอยางใด 
                                  อัตราคาจางหรือราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ใหกําหนดใชสําหรับงานพิเศษหรืองานท่ี
เพิ่มเติมข้ึนหรือตัดทอนลงท้ังปวงตามคําส่ังของผูวาจาง  หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจาง  หรือ
ราคาใด ๆ  ท่ีจะนํามาใชสําหรับงานพิเศษหรืองานท่ีเพิ่มข้ึนดังกลาว  ผูวาจางและผูรับจางจะไดตกลงกันท่ีจะ
กําหนดอัตราหรือราคารวมท้ังการขยายระยะเวลา  (ถามี)  กันใหมเพื่อความเหมาะสม  ในกรณีท่ีตกลงกันไมได  
ผูวาจางจะกําหนดอัตราจางหรือราคาตายตัวตามแตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง  ซ่ึงผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติงานตามคําส่ังของผูวาจางแตอาจสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการตามขอ  19  ตอไปได 

                        ขอ  15   คาปรับ 
                                  หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา  และผูวาจางยัง
มิไดบอกเลิกสัญญา  ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินวันละ   181.78   บาท  (-หนึ่งรอย
แปดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค-)  และจะตองชําระคาใชจายในการควบคุมงานในเม่ือผูวาจางตองจางผู
ควบคุมงานอีกตอหนึ่งเปนจํานวนเงินวันละ   200.00  บาท  (-สองรอยบาทถวน-) นับถัดจากวันท่ีกําหนดแลว
เสร็จตามสัญญาหรือวันท่ีผูวาจางไดขยายใหจนถึงวันท่ีทํางานแลวเสร็จจริง  นอกจากนี้ผูรับจางยอมใหผูวาจาง
เรียกคาเสียหายอันเกิดข้ึนจากการท่ีผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนท่ีเกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจาย
ดังกลาวไดอีกดวย 

                                  ในระหวางท่ีผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น  หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาตอไปได  ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ  16  ก็ได  และถาผูวาจางได
แจงขอเรียกรองไปยังผูรับจางเม่ือครบกําหนดแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะปรับ
ผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 
 

 

 (ลงช่ือ)  เสนห  แกวระยับ   ผูวาจาง                           (ลงช่ือ)   ชญาภา  ผองดี    ผูรับจาง 
           (นายเสนห  แกวระยบั)                                                         (นางชญาภา  ผองดี) 
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                        ขอ  16   สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา 
                                  ในกรณีท่ีผูวาจางบอกเลิกสัญญา  ผูวาจางอาจทํางานน้ันเองหรือวาจางผูอ่ืนใหทํางานน้ัน       
ตอจนแลวเสร็จได  ผูวาจางหรือผูรับจางทํางานนั้นตอมีสิทธิใชเคร่ืองใชในการกอสรางส่ิงท่ีกอสรางข้ึนช่ัวคราว
สําหรับงานกอสรางและวัสดุตางๆ  ซ่ึงเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามท่ีจะ
เห็นสมควร 

                                  ในกรณีดังกลาว  ผูวาจางมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมดหรือบางสวน
ตามแตจะเห็นสมควร  นอกจากนั้นผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซ่ึงเปนจํานวนเกินกวาหลักประกัน
การปฏิบัติงาน  และคาเสียหายตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน  รวมทั้งคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึนในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จตาม
สัญญา และคาใชจายในการควบคุมงานเพ่ิม  (ถามี)  ซ่ึงผูวาจางจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงิน
ใด ๆ             ท่ีจะจายใหแกผูรับจางก็ได 

                        ขอ  17   การกําหนดคาเสียหาย 
                                  คาปรับหรือคาเสียหายซ่ึงเกิดข้ึนจากผูรับจางตามสัญญาน้ี  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะหักเอาจาก
จํานวนเงินคาจางท่ีคางจาย  หรือจากเงินประกันผลงานของผูรับจาง  หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาก็ได 
                                  หากมีเงินคาจางตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ และคาเสียหายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด   
ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางท้ังหมด 

ขอ  18   การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย 
                                  ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือส่ิงอํานวย
ความสะดวกในการทํางานของผูรับจาง    ลูกจาง   ตัวแทน  หรือของผูรับจางชวง ใหอยูในความสะอาด  
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใชงานตลอดระยะเวลาการจางและเม่ือทํางานเสร็จส้ินแลวจะตองขนยาย
บรรดาเคร่ืองใชในการทํางานจางรวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและส่ิงกอสรางช่ัวคราวตาง ๆ  (ถามี)   ท้ังจะตองกลบ
เกล่ียพื้นดิน             ใหเรียบรอยเพื่อใหบริเวณท้ังหมดอยูในสภาพท่ีสะอาด  และใชการไดทันที 

                        ขอ  19   กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 
                                  19.1ในกรณีท่ีมีขอโตแยงเกิดข้ึนระหวางคูสัญญาเกี่ยวกับขอกําหนดแหงสัญญานี้หรือ
เกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญานี้  และคูสัญญาไมสามารถตกลงกันได ใหเสนอขอโตแยงหรือขอพิพาทนั้นตอนุญาโต
ตุลาการ       เพื่อพิจารณาช้ีขาด 
 
 
 

 (ลงช่ือ)  เสนห  แกวระยบั   ผูวาจาง                           (ลงช่ือ)   ชญาภา  ผองดี    ผูรับจาง 
           (นายเสนห  แกวระยบั)                                                         (นางชญาภา  ผองดี) 
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                                   19.2  เวนแตคูสัญญาท้ังสองฝายจะเห็นพองกันใหอนุญาโตตุลาการคนเดียวเปนผูช้ีขาด
การระงับขอพิพาทใหกระทําโดยอนุญาโตตุลาการ  2   คน โดยคูสัญญาฝายหนึ่งจะทําหนังสือแสดงเจตนาจะให
มีอนุญาโตตุลาการระงับขอพิพาทและระบุช่ืออนุญาโตตุลาการคนท่ีตนแตงต้ังสงไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง  
จากนั้นภายในระยะเวลา  30  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงดังกลาว  คูสัญญาฝายท่ีไดรับแจงจะตองแตงต้ัง
อนุญาโตตุลาการคนท่ีสอง  ถาอนุญาโตตุลาการท้ังสองคนดังกลาวไมสามารถประนีประนอมระงับขอพิพาท
นั้นได  ใหอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนรวมกันแตงตั้งอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดภายในกําหนดเวลา  30  วัน  นับ
จากวันท่ีไมสามารถตกลงกัน  ผู ช้ีขาดดังกลาวจะพิจารณาระงับขอพิพาทตอไป  กระบวนพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการใหถือตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดย
อนุโลม  หรือตามขอบังคับอ่ืนท่ีคูสัญญาท้ังสองฝายเห็นชอบ  และใหกระทําในกรุงเทพมหานคร  โดยใช
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเปนภาษาในการดําเนินกระบวนการพิจารณา 

                                  19.3  ในกรณีท่ีคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไมแตงต้ังอนุญาโตตุลาการฝายตน หรือในกรณีท่ี
อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไมสามารถตกลงกันแตงต้ังอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดได  คูสัญญาแตละฝายตางมี
สิทธิ รองขอตอศาลแพงเพื่อแตงต้ังอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดไดแลวแตกรณี 

                                  19.4   คําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ  หรือของอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาด  แลวแตกรณี  ให
ถือเปนเด็ดขาดและถึงท่ีสุดผูกพันคูสัญญา 
                                  19.5  คูสัญญาแตละฝายเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝายตน และออก
คาใชจายอ่ืน ๆ  ในการดําเนินกระบวนการพิจารณาฝายละครึ่ง  ในกรณีท่ีมีการแตงต้ังอนุญาโตตุลาการคนเดียว
หรือมีการแตงต้ังอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาด   ใหอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดเปนผูกําหนดภาระ
คาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดคนเดียว  แลวแตกรณี 

  ขอ  20   การขยายเวลาปฏบิตัิงานตามสัญญา 
                                  ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด ๆ  อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝาย  
ผูวาจาง  หรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย  ทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานให
แลวเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได  ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอม
หลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ  เพื่อขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน   15   วัน    นับถัดจากวันท่ีเหตุ
นั้นส้ินสุดลง 

                                  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง  ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธ์ิ
เรียกรองในการที่จะขอขยายเวลาทํางานออกไปไมมีเง่ือนไขใด ๆ  ท้ังส้ิน เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือ
ความบกพรองของฝายผูวาจาง  ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
                                  การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูวาจางท่ีจะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร 
 

 (ลงช่ือ)  เสนห  แกวระยับ   ผูวาจาง                           (ลงช่ือ)   ชญาภา  ผองดี    ผูรับจาง 
           (นายเสนห  แกวระยบั)                                                         (นางชญาภา  ผองดี) 
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      ขอ   21   มาตรฐานฝมือชาง 
                                  ผูรับจางตกลงเปนเง่ือนไขสําคัญวา  ผูรับจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ  ปวท.  หรือ
เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี   ก.พ.   รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละ
สาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1  คน   ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

21.1             ชางกอสราง 
21.2    …………………-…………………………………………………………… 
21.3     ……………….-……………………..…………………………………….. 
ผูรับจางจะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนชางท้ังหมดโดยจําแนกตามแตละสาขาชางและ          

ระดับชางพรอมกับระบุรายช่ือชางผูท่ีผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาวในวรรคแรก  
นํามาแสดงพรอมหลักฐานตาง ๆ  ตอคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน  กอนเร่ิมลงมือทํางาน  และ
พรอมท่ีจะใหผูวาจางหรือเจาหนาท่ีของผูวาจางตรวจสอบดูไดตลอดเวลาการทํางานตามสัญญานี้ของผูรับจาง 
                                  สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน  คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ
โดยรายละเอียดตลอดแลว   จึงไดลงลายมือช่ือ  พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและ
คูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 
 
                                                                      (ลงช่ือ)   เสนห   แกวระยับ   ผูวาจาง 
                                                                                   (นายเสนห  แกวระยับ) 
                     นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรง 
                                                                  
                                                                      (ลงช่ือ)   ชญาภา  ผองดี     ผูรับจาง 
                                                                                  (นางชญาภา  ผองดี) 
                                                                           ผูรับมอบอํานาจ/เจาของกิจการ 
 
      (ลงช่ือ)   อําพล  สีสวาง    พยาน 
                                                                                 (นายอําพล   สีสวาง)  
                                                                                  หัวหนาสํานักปลัด 
 
                                                            (ลงช่ือ)  เล็ก  นักเบศร  พยาน 
                                                                               (นางเล็ก  นักเบศร) 
                                                                                นักวิชาการศึกษา 
                          
 



 
สัญญาจาง 

สัญญาเลขท่ี  2  /2556 
 

                  สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน   ณ   ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาแรง  ตําบล/แขวง ทาแรง 
อําเภอ/เขต   บานแหลม จังหวัด เพชรบุรี  เม่ือวันท่ี   11     เดือน  มีนาคม  พ.ศ  2556  ระหวาง องคการบริหาร
สวนตําบลทาแรง    โดย นายเสนห  แกวระยับ  ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรง ซ่ึงตอไปใน
สัญญาน้ีเรียกวา “ผูวาจาง”  ฝายหนึ่ง  กับ นายวินัย   เมงเตี๋ยน   ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล   ณ  สํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัท        -           มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี   102/5  หมู  4  ถนน    -      ตําบล/แขวง  ทาแรง
ออก  อําเภอ/เขต บานแหลม  จังหวัด เพชรบุรี   โดย          -        ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตาม
หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท       -         ทะเบียนเลขที่         -             ลงวันท่ี        -       
และหนังสือมอบอํานาจ ลงวันท่ี          -  แนบทายสัญญาน้ี ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “ผูรับจาง”  อีกฝายหนึ่ง 

  คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี ้

      ขอ  1  ขอตกลงวาจาง 
ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางเหมา โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 

ขางตลาดกลางทาแรง   ระยะทาง   105.00 เมตร  กวาง  3.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร   หรือปริมาตรพื้นผิว
จราจรไมนอยกวา   315.00 ตารางเมตร  พรอมลงหินคลุกไหลทางขางละ 0.25  เมตร  (รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนตําบลทาแรงกําหนด) พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน  1  ปาย  
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
........................ 

ณ   พื้นท่ีหมูท่ี   4    ตําบล/แขวง   ทาแรง   อําเภอ/เขต   บานแหลม  จังหวัด  เพชรบุรี   ตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขแหงสัญญานี้   รวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญา 

                            ผูรับจางตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช  ตลอดจนอุปกรณตางๆ  ชนิดด ี 
เพื่อใชในงานจางตามสัญญานี้ 
 

 

 (ลงช่ือ)    เสนห  แกวระยบัผูวาจาง                            (ลงช่ือ)   วินยั  เมงเต๋ียน   ผูรับจาง 
                   (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                 (นายวินยั  เมงเต๋ียน) 
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ขอ  2  เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
                                  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนีใ้หถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาน้ี 

2.1  ผนวก  1  แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลทาแรง  จํานวน   1   ชุด 
2.2  ผนวก  2  ใบเสนอราคาลงวันท่ี  27  กุมภาพันธ  2556                      จํานวน   1   ชุด 
2.3  ผนวก  3  บัญชีปริมาณงานรายการวัสดุ                                          จํานวน   1   ชุด 
2.4  ผนวก  4  สําเนาใบสําคัญการจดทะเบียนพาณิชย              จํานวน   1   ชุด                        
2.5  ผนวก  5  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20)                    จํานวน   1  ชุด 
2.6  ผนวก  6  อ่ืน ๆ                                                                     จํานวน   1   ชุด 

ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดแยงกับขอความในสัญญานี้     ใหใชขอความใน 
สัญญานี้บังคับ  และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง  ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผู
วาจาง 

                ขอ   3   หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
                                 ในขณะทําสัญญานี้  ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน   เงินสด  จํานวนเงิน   7,800.00  บาท         
(-เจ็ดพันแปดรอยบาทถวน-)   มามอบใหแกผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาน้ี 
                                  หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง  ผูวาจางจะคืนใหเม่ือผูรับจางพนจาก
ขอผูกพันตามสัญญานี้แลว 

                   ขอ   4   คาจางและการจายเงิน 
                                  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
                                  ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจาํนวนเงิน     156,000.00     บาท 
(-หนึ่งแสนหาหม่ืนหกพันบาทถวน-) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน 10,205.61  บาท  ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ  
และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว  โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑและกําหนดการจายเงินเปนงวด ๆ  ดังนี ้

งวดท่ี  1  เปนจํานวนเงิน…………-………..บาท  (……………………-……………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………-…………………………………………………………………………… 
……………………….-…………………………ใหแลวเสร็จภายใน………………..-………………………. 

งวดท่ี  2  เปนจํานวนเงิน…………-………..บาท  (……………………-……………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………-…………………………………………………………………………… 
…………………………………….-………………ใหแลวเสร็จภายใน………………..-……………………. 

งวดท่ี  3  เปนจํานวนเงิน…………-………..บาท  (………………..…-……………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………-…………………………………………………………………………… 
…………………………………….-…………..ใหแลวเสร็จภายใน………………..-…………………………. 
    (ลงช่ือ)    เสนห  แกวระยับผูวาจาง                             (ลงชื่อ)   วินยั  เมงเต๋ียน   ผูรับจาง 
                   (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                 (นายวินยั  เมงเต๋ียน) 
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   งวดท่ี  4  เปนจํานวนเงิน…………-………..บาท  (……………………-……………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………….-………………………………………………………………………… 
…………………………….-……………………………ใหแลวเสร็จภายใน………………..-………………… 
                         งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงิน     156,000.00   บาท    (-หนึ่งแสนหาหม่ืนหกพันบาทถวน-) 
 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมทั้งทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาด
เรียบรอยตามท่ีกําหนดไวในขอ  18 

                  ขอ  5  ก.  กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
                                  ภายในกําหนด………-…….วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  ผูรับจางจะตองเสนอ
แผนงานใหเปนท่ีพอใจแกผูวาจาง  โดยแสดงถึงข้ันตอนของการทํางานและกําหนดเวลาท่ีตองใชในการทํางาน
หลักตางๆ ใหแลวเสร็จ 
                                  ผูรับจางตองเร่ิมทํางานท่ีรับจางภายในกําหนด…-….วัน  นับถัดจากวันไดรับหนังสือแจง
ให  เร่ิมทํางาน  และจะตองทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนด…-….วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจง
ดังกลาว 

                                  ถามิไดเสนอแผนงาน หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาหรือจะแลวเสร็จ
ลาชาเกินกวากําหนดเวลา หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งหรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติ
ตามคําส่ังของคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับมอบหมายอํานาจจาก
ผูวาจาง  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได  และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวง
ไปไดดวย 
                                  การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น  ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความ
รับผิดตามสัญญา 

                    ขอ  5    ข.  กําหนดเวลาใหแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
                                  ผูรับจางตองเร่ิมทํางานท่ีรับจางภายในวันท่ี  12 เดือน   มีนาคม  พ.ศ. 2556  และจะตอง
ทํางานใหแลวเสร็จสมบูรณภายในวันท่ี  10   เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2556  ถาผูรับจางมิไดลงมือทํางานภายใน
กําหนดเวลา  หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเช่ือไดวาผูรับจางไมสามารถ
ทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา  หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนด  หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใด
ขอหนึ่งหรือตกเปนผูลมละลาย  หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตรวจการจาง  หรือผูควบคุม
งาน  หรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได  และมีสิทธิ
จางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย 
                                  การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น  ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความ
รับผิดตามสัญญา 

   (ลงช่ือ)    เสนห  แกวระยบัผูวาจาง                            (ลงชื่อ)   วินยั  เมงเต๋ียน   ผูรับจาง 
                   (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                 (นายวินยั  เมงเต๋ียน) 
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                   ขอ  6   ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง 
                                  เม่ืองานแลวเสร็จสมบูรณ  และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจางราย
ใหมในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญาตามขอ  5 หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดข้ึนจากงานจางนี้   ภายใน
กําหนด      2   ป…-…..เดือน   นับถัดจากวันท่ีไดรับมอบงานดังกลาว  ซ่ึงความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้น
เกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุท่ีไมถูกตอง  หรือทําไวไมเรียบรอย  หรือทําไมถูกตอง
ตามมาตรฐานแหงหลักวิชา  ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไขใหเปนท่ีเรียบรอยโดยไมชักชา  โดยผูวาจางไมตอง
ออกเงินใด ๆ  ในการนี้ท้ังส้ิน  หากผูรับจางบิดพล้ิวไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด     15    วัน  นับแตวันท่ี
ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจางหรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาท่ีผูวาจางกําหนดใหผูวา
จางมีสิทธิท่ีจะทําการนั้นเองหรือจางผูอื่นใหทํางานนั้นโดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย 

   ขอ  7   การจางชวง  
                                  ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือบางสวนแหงสัญญาน้ีไปจางชวงอีกตอหนึ่งโดย
ไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน  ท้ังนี้  นอกจากในกรณีท่ีสัญญาน้ีจะไดระบุไวเปนอยางอ่ืน 
ความยินยอมดังกลาวนั้นไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี้  และผูรับ
จางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวงหรือของตัวแทนหรือลูกจางของผู
รับจางชวงนั้นทุกประการ 

ขอ   8   การควบคุมงานของผูรับจาง 
                                  ผูรับจางจะตองควบคุมงานท่ีรับจางอยางเอาใจใสดวยประสิทธิภาพและความชํานาญ  และ
ในระหวางทํางานท่ีรับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซ่ึงทํางานเต็มเวลาเปนผูควบคุมงาน  ผูควบคุมงานดังกลาว
จะตองเปนผูแทนไดรับมอบอํานาจจากผูรับจาง  คําส่ังหรือคําแนะนําตาง ๆ  ท่ีไดแจงแกผูแทนผูไดรับมอบ
อํานาจนั้นใหถือวาเปนคําส่ังหรือคําแนะนําท่ีไดแจงแกผูรับจาง   การแตงต้ังผูควบคุมงานนั้นจะตองทําเปน
หนังสือและตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง การเปล่ียนตัวหรือแตงตั้งผูควบคุมงานใหมจะทํามิได หาก
มิไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางกอน 
                                  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะขอใหเปล่ียนตัวผูแทนผูไดรับมอบอํานาจน้ันโดยแจงเปนหนังสือไปยัง   
ผูรับจาง  และผูรับจางจะตองทําการเปล่ียนตัวโดยพลัน  โดยไมคิดราคาเพ่ิมหรืออางเปนเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา      
อันเนื่องมาจากเหตุนี้ 
  
 
 
 

(ลงช่ือ)    เสนห  แกวระยับผูวาจาง                             (ลงชื่อ)   วินยั  เมงเต๋ียน   ผูรับจาง 
                   (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                 (นายวินยั  เมงเต๋ียน) 
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                        ขอ  9   ความรับผิดของผูรับจาง 
                                  ผูรับจางจะตองรับผิดตออุปทวเหตุ  ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ  อันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของผูรับจาง  และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางของผูรับจาง 
                                  ความเสียหายใดๆ  อันเกิดแกงานท่ีผูรับจางไดทําข้ึน  แมจะเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัย  
นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผูวาจาง ผูรับจางจะตองรับผิดโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปล่ียนใหใหมโดย
คาใชจายของผูรับจางเอง ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะส้ินสุดลงเม่ือผูวาจางไดรับมอบงานคร้ัง
สุดทาย  ซ่ึงหลังจากนั้น  ผูรับจางคงตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรอง  หรือความเสียหายดังกลาวในขอ  6  
เทานั้น 

                        ขอ  10   การจายเงินแกลูกจาง 
                                  ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางท่ีผูรับจางไดจางมาในอัตรา  และตามกําหนดเวลาท่ีผู
รับจางไดตกลงหรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว 
                                  ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอ่ืนใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคแรก  ผูวาจางมี
สิทธิท่ีจะเอาเงินคาจางท่ีจะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว  และใหถือวาผูวาจางได
จายเงินจํานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว 
                                  ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนท่ีจางมาทํางานโดยใหครอบคลุมถึง
ความรับผิดท้ังปวงของผูรับจางรวมทั้งผูรับจางชวงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายท่ีคิดคาสินไหมทดแทน
ไดตามกฎหมายซ่ึงเกิดจากอุปทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ  ตอลูกจางหรือบุคคลอ่ืนท่ีผูรับจางหรือผูรับจางชวง
จางมาทํางาน  ผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาวพรอมท้ังหลักฐานการชําระเบ้ียประกันภัย
ใหแกผูวาจาง  เม่ือผูวาจางเรียกรอง 

ขอ  11   การตรวจงานจาง 
                                  ถาผูวาจางแตงต้ังกรรมการตรวจการจาง  ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาเพื่อควบคุมการ
ทํางานของผูรับจาง  กรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาน้ัน  มีอํานาจเขาไปตรวจการ
งานในโรงงานและสถานท่ีท่ีกําลังกอสรางไดทุกเวลาและผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและใหความ
ชวยเหลือ     ในการนั้นตามสมควร 
                                  การที่มีกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษา  หาทําใหผูรับจางพน
ความรับผิดชอบตามสัญญานี้ขอหนึ่งขอใดไม 

ขอ  12   แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน 
                                  ผูรับจางจะตองรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถ่ี
ถวนแลว  หากปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนไปจากหลักการทางวิศวกรรม
หรือทางเทคนิค  ผูรับจางตกลงท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือ
บริษัทท่ีปรึกษาท่ีผูวาจางแตงต้ังเพื่อใหงานแลวเสร็จบริบูรณโดยจะคิดคาใชจายใด ๆ  เพิ่มข้ึนจากผูวาจางไมได 

(ลงช่ือ)    เสนห  แกวระยับผูวาจาง                             (ลงชื่อ)   วินยั  เมงเต๋ียน   ผูรับจาง 
                   (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                 (นายวินยั  เมงเต๋ียน) 
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  ขอ  13   การควบคุมงานโดยผูวาจาง 
                                  ผูรับจางตกลงวา  กรรมการตรวจการจาง  ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผูวาจาง
แตงต้ัง    มีอํานาจท่ีจะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือใหเปนไปตามเอกสารสัญญาและมีอํานาจทีจ่ะส่ังใหแกไข  
เปล่ียนแปลงเพิ่มเติม  หรือตัดทอนซ่ึงงานตามสัญญานี้  หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม  กรรมการตรวจการ
จาง  ผูควบคุมงาน  หรือบริษัทท่ีปรึกษามีอํานาจที่จะส่ังใหหยุดกิจการนั้นช่ัวคราวได  ความลาชาในกรณีเชนนี้ผู
รับจางจะถือเปนเหตุ   ขอขยายวันทําการออกไปมิได 

                     ขอ  14   งานพิเศษและการแกไขงาน 
                                       ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะส่ังใหผูรับจางทํางานพิเศษซ่ึงไมไดแสดงไว  หรือรวมอยูในเอกสาร
สัญญาหากงานพิเศษนั้นๆ อยูในขอบขายท่ัวไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี้ผูวาจางยังมีสิทธิส่ังให
เปล่ียนแปลงหรือแกไขแบบรูป  และขอกําหนดตาง ๆ  ในเอกสารสัญญานี้ดวย  โดยไมทําใหสัญญาเปนโมฆะ        
แตอยางใด 
                                  อัตราคาจางหรือราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ใหกําหนดใชสําหรับงานพิเศษหรืองานท่ี
เพิ่มเติมข้ึนหรือตัดทอนลงท้ังปวงตามคําส่ังของผูวาจาง  หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจาง  หรือ
ราคาใด ๆ  ท่ีจะนํามาใชสําหรับงานพิเศษหรืองานท่ีเพิ่มข้ึนดังกลาว  ผูวาจางและผูรับจางจะไดตกลงกันท่ีจะ
กําหนดอัตราหรือราคารวมท้ังการขยายระยะเวลา  (ถามี)  กันใหมเพื่อความเหมาะสม  ในกรณีท่ีตกลงกันไมได  
ผูวาจางจะกําหนดอัตราจางหรือราคาตายตัวตามแตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง  ซ่ึงผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติงานตามคําส่ังของผูวาจางแตอาจสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการตามขอ  19  ตอไปได 

                        ขอ  15   คาปรับ 
                                  หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา  และผูวาจางยัง
มิไดบอกเลิกสัญญา  ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินวันละ   156.00   บาท  (-หนึ่งรอย
หาสิบหกบาทถวน-)  และจะตองชําระคาใชจายในการควบคุมงานในเมื่อผูวาจางตองจางผูควบคุมงานอีกตอ
หนึ่งเปนจํานวนเงินวันละ   200.00  บาท  (-สองรอยบาทถวน-) นับถัดจากวันท่ีกําหนดแลวเสร็จตามสัญญาหรือ
วันท่ีผูวาจางไดขยายใหจนถึงวันท่ีทํางานแลวเสร็จจริง  นอกจากนี้ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอัน
เกิดข้ึนจากการที่ผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนท่ีเกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย 

                                  ในระหวางท่ีผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น  หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาตอไปได  ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ  16  ก็ได  และถาผูวาจางได
แจงขอเรียกรองไปยังผูรับจางเม่ือครบกําหนดแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะปรับ
ผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 
 

(ลงช่ือ)    เสนห  แกวระยับผูวาจาง                             (ลงชื่อ)   วินยั  เมงเต๋ียน   ผูรับจาง 
                   (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                 (นายวินยั  เมงเต๋ียน) 
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                        ขอ  16   สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา 
                                  ในกรณีท่ีผูวาจางบอกเลิกสัญญา  ผูวาจางอาจทํางานน้ันเองหรือวาจางผูอ่ืนใหทํางานน้ัน       
ตอจนแลวเสร็จได  ผูวาจางหรือผูรับจางทํางานนั้นตอมีสิทธิใชเคร่ืองใชในการกอสรางส่ิงท่ีกอสรางข้ึนช่ัวคราว
สําหรับงานกอสรางและวัสดุตางๆ  ซ่ึงเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามท่ีจะ
เห็นสมควร 

                                  ในกรณีดังกลาว  ผูวาจางมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมดหรือบางสวน
ตามแตจะเห็นสมควร  นอกจากนั้นผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซ่ึงเปนจํานวนเกินกวาหลักประกัน
การปฏิบัติงาน  และคาเสียหายตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน  รวมทั้งคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึนในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จตาม
สัญญา และคาใชจายในการควบคุมงานเพ่ิม  (ถามี)  ซ่ึงผูวาจางจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงิน
ใด ๆ             ท่ีจะจายใหแกผูรับจางก็ได 

                        ขอ  17   การกําหนดคาเสียหาย 
                                  คาปรับหรือคาเสียหายซ่ึงเกิดข้ึนจากผูรับจางตามสัญญาน้ี  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะหักเอาจาก
จํานวนเงินคาจางท่ีคางจาย  หรือจากเงินประกันผลงานของผูรับจาง  หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาก็ได 
                                  หากมีเงินคาจางตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ และคาเสียหายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด   
ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางท้ังหมด 

ขอ  18   การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย 
                                  ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือส่ิงอํานวย
ความสะดวกในการทํางานของผูรับจาง    ลูกจาง   ตัวแทน  หรือของผูรับจางชวง ใหอยูในความสะอาด  
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใชงานตลอดระยะเวลาการจางและเม่ือทํางานเสร็จส้ินแลวจะตองขนยาย
บรรดาเคร่ืองใชในการทํางานจางรวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและส่ิงกอสรางช่ัวคราวตาง ๆ  (ถามี)   ท้ังจะตองกลบ
เกล่ียพื้นดิน             ใหเรียบรอยเพื่อใหบริเวณท้ังหมดอยูในสภาพท่ีสะอาด  และใชการไดทันที 

                        ขอ  19   กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 
                                  19.1ในกรณีท่ีมีขอโตแยงเกิดข้ึนระหวางคูสัญญาเกี่ยวกับขอกําหนดแหงสัญญานี้หรือ
เกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญานี้  และคูสัญญาไมสามารถตกลงกันได ใหเสนอขอโตแยงหรือขอพิพาทนั้นตอนุญาโต
ตุลาการ       เพื่อพิจารณาช้ีขาด 
 
 
 

(ลงช่ือ)    เสนห  แกวระยบัผูวาจาง                             (ลงชื่อ)   วินยั  เมงเต๋ียน   ผูรับจาง 
                   (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                 (นายวินยั  เมงเต๋ียน) 
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                                   19.2  เวนแตคูสัญญาท้ังสองฝายจะเห็นพองกันใหอนุญาโตตุลาการคนเดียวเปนผูช้ีขาด
การระงับขอพิพาทใหกระทําโดยอนุญาโตตุลาการ  2   คน โดยคูสัญญาฝายหนึ่งจะทําหนังสือแสดงเจตนาจะให
มีอนุญาโตตุลาการระงับขอพิพาทและระบุช่ืออนุญาโตตุลาการคนท่ีตนแตงต้ังสงไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง  
จากนั้นภายในระยะเวลา  30  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงดังกลาว  คูสัญญาฝายท่ีไดรับแจงจะตองแตงต้ัง
อนุญาโตตุลาการคนท่ีสอง  ถาอนุญาโตตุลาการท้ังสองคนดังกลาวไมสามารถประนีประนอมระงับขอพิพาท
นั้นได  ใหอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนรวมกันแตงตั้งอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดภายในกําหนดเวลา  30  วัน  นับ
จากวันท่ีไมสามารถตกลงกัน  ผู ช้ีขาดดังกลาวจะพิจารณาระงับขอพิพาทตอไป  กระบวนพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการใหถือตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดย
อนุโลม  หรือตามขอบังคับอ่ืนท่ีคูสัญญาท้ังสองฝายเห็นชอบ  และใหกระทําในกรุงเทพมหานคร  โดยใช
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเปนภาษาในการดําเนินกระบวนการพิจารณา 

                                  19.3  ในกรณีท่ีคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไมแตงต้ังอนุญาโตตุลาการฝายตน หรือในกรณีท่ี
อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไมสามารถตกลงกันแตงต้ังอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดได  คูสัญญาแตละฝายตางมี
สิทธิ รองขอตอศาลแพงเพื่อแตงต้ังอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดไดแลวแตกรณี 

                                  19.4   คําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ  หรือของอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาด  แลวแตกรณี  ให
ถือเปนเด็ดขาดและถึงท่ีสุดผูกพันคูสัญญา 
                                  19.5  คูสัญญาแตละฝายเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝายตน และออก
คาใชจายอ่ืน ๆ  ในการดําเนินกระบวนการพิจารณาฝายละครึ่ง  ในกรณีท่ีมีการแตงต้ังอนุญาโตตุลาการคนเดียว
หรือมีการแตงต้ังอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาด   ใหอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดเปนผูกําหนดภาระ
คาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดคนเดียว  แลวแตกรณี 

  ขอ  20   การขยายเวลาปฏบิตัิงานตามสัญญา 
                                  ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด ๆ  อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝาย  
ผูวาจาง  หรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย  ทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานให
แลวเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได  ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอม
หลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ  เพื่อขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน   15   วัน    นับถัดจากวันท่ีเหตุ
นั้นส้ินสุดลง 

                                  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง  ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธ์ิ
เรียกรองในการที่จะขอขยายเวลาทํางานออกไปไมมีเง่ือนไขใด ๆ  ท้ังส้ิน เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือ
ความบกพรองของฝายผูวาจาง  ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
                                  การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูวาจางท่ีจะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร 
 

(ลงช่ือ)    เสนห  แกวระยับผูวาจาง                             (ลงชื่อ)   วินยั  เมงเต๋ียน   ผูรับจาง 
                   (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                 (นายวินยั  เมงเต๋ียน) 
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      ขอ   21   มาตรฐานฝมือชาง 
                                  ผูรับจางตกลงเปนเง่ือนไขสําคัญวา  ผูรับจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ  ปวท.  หรือ
เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี   ก.พ.   รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละ
สาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1  คน   ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

21.1             ชางกอสราง 
21.2    …………………-…………………………………………………………… 
21.3     ……………….-……………………..…………………………………….. 
ผูรับจางจะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนชางท้ังหมดโดยจําแนกตามแตละสาขาชางและ          

ระดับชางพรอมกับระบุรายช่ือชางผูท่ีผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาวในวรรคแรก  
นํามาแสดงพรอมหลักฐานตาง ๆ  ตอคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน  กอนเร่ิมลงมือทํางาน  และ
พรอมท่ีจะใหผูวาจางหรือเจาหนาท่ีของผูวาจางตรวจสอบดูไดตลอดเวลาการทํางานตามสัญญานี้ของผูรับจาง 
                                  สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน  คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ
โดยรายละเอียดตลอดแลว   จึงไดลงลายมือช่ือ  พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและ
คูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 
 
                                                                      (ลงช่ือ)  เสนห  แกวระยับ  ผูวาจาง 
                                                                                   (นายเสนห  แกวระยับ) 
                     นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรง 
                                                                  
                                                                      (ลงช่ือ)   วินยั      เมงเต๋ียน     ผูรับจาง 
                                                                                      (นายวินยั  เมงเต๋ียน) 
                                                                                          เจาของกิจการ 
 
      (ลงช่ือ)  อําพล     สีสวาง   พยาน 
                                                                                     (นายอําพล   สีสวาง)  
                                                                                      หัวหนาสํานักปลัด 
 
                                                            (ลงช่ือ)      เล็ก      นักเบศร    พยาน 
                                                                                    (นางเล็ก  นักเบศร) 
                                                                                      นักวิชาการศึกษา 
                          
 



สัญญาจาง 
สัญญาเลขท่ี    1 /2556 

 

                  สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน   ณ   ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาแรง  ตําบล/แขวง ทาแรง 
อําเภอ/เขต   บานแหลม จังหวัด เพชรบุรี  เม่ือวันท่ี    2     เดือน  ตุลาคม  พ.ศ  2555  ระหวาง องคการบริหาร
สวนตําบลทาแรง    โดย นายเสนห  แกวระยับ  ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรง ซ่ึงตอไปใน
สัญญาน้ีเรียกวา “ผูวาจาง”  ฝายหนึ่ง  กับ   ว.  รุงเรืองการคา  โดยนายวินัย  เมงเตี๋ยน  ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคล   ณ  สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท        -          มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี   102/5  หมู  4  ถนน     -      
ตําบล/แขวง  ทาแรงออก  อําเภอ/เขต บานแหลม  จังหวัด เพชรบุรี   โดย          -         ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท       -         ทะเบียนเลขท่ี         -             
ลงวันท่ี        -       และหนังสือมอบอํานาจ ลงวันท่ี    แนบทายสัญญานี้ ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “ผูรับจาง”  
อีกฝายหนึ่ง 

  คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี ้

      ขอ  1  ขอตกลงวาจาง 

       ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางเหมา  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย     
ปลายคลองมอญ  กวาง  5.00  เมตร  ยาว  500  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา  2,500  ตาราง
เมตร  พรอมหินคลุกไหลทางกวางขางละ  0.25  เมตร  (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลทาแรงกําหนด )  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ปาย 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
........................ 

ณ   พื้นท่ีหมูท่ี   3    ตําบล/แขวง   ทาแรง   อําเภอ/เขต   บานแหลม  จังหวัด  เพชรบุรี   ตามขอกําหนดและ
เง่ือนไข          
แหงสัญญานี้   รวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญา 

                            ผูรับจางตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช  ตลอดจนอุปกรณตางๆ  ชนิดด ี 
เพื่อใชในงานจางตามสัญญานี้ 
 

 

 

 (ลงช่ือ)    เสนห  แกวระยบัผูวาจาง                            (ลงช่ือ)   วินยั  เมงเต๋ียน   ผูรับจาง 
                   (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                 (นายวินยั  เมงเต๋ียน) 
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ขอ  2  เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
                                  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนีใ้หถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาน้ี 

2.1  ผนวก  1  แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลทาแรง  จํานวน   1   ชุด 
2.2  ผนวก  2  ใบเสนอราคาลงวันท่ี  17  กันยายน  2555                       จํานวน   1   ชุด 
2.3  ผนวก  3  บัญชีปริมาณงานรายการวัสดุ                                          จํานวน   1   ชุด 
2.4  ผนวก  4  สําเนาใบสําคัญการจดทะเบียนพาณิชย              จํานวน   1   ชุด                        
2.5  ผนวก  5  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20)                    จํานวน   1  ชุด 
2.6  ผนวก  6  อ่ืน ๆ                                                                     จํานวน   1   ชุด 

ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดแยงกับขอความในสัญญานี้     ใหใชขอความใน 
สัญญานี้บังคับ  และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง  ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผู
วาจาง 
                ขอ   3   หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
                                 ในขณะทําสัญญานี้  ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน   เงินสด  จํานวนเงิน  44,403.00 บาท         
(-ส่ีหม่ืนสี่พันสี่รอยสามบาทถวน-)   มามอบใหแกผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
                                  หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง  ผูวาจางจะคืนใหเม่ือผูรับจางพนจาก
ขอผูกพันตามสัญญานี้แลว 
                   ขอ   4   คาจางและการจายเงิน 
                                  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
                                  ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจาํนวนเงิน     888,050.00     บาท 
(-แปดแสนแปดหม่ืนแปดพันหาสิบบาทถวน-) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพิม่จํานวน 58,096.73  บาท  ตลอดจนภาษี
อากรอ่ืน ๆ  และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว  โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑและกาํหนดการจายเงินเปนงวด ๆ  
ดังนี ้

งวดท่ี  1  เปนจํานวนเงิน…………-………..บาท  (……………………-……………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………-…………………………………………………………………………… 
……………………….-…………………………ใหแลวเสร็จภายใน……………..-…………………………. 

งวดท่ี  2  เปนจํานวนเงิน…………-………..บาท  (……………………-……………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………-…………………………………………………………………………… 
…………………………………….-………………ใหแลวเสร็จภายใน………………..-……………………. 

งวดท่ี  3  เปนจํานวนเงิน…………-………..บาท  (………………..…-……………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………-…………………………………………………………………………… 
…………………………………….-…………..ใหแลวเสร็จภายใน………………..-…………………………. 
     

 (ลงช่ือ)    เสนห  แกวระยบัผูวาจาง                            (ลงช่ือ)   วินยั  เมงเต๋ียน   ผูรับจาง 
                   (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                 (นายวินยั  เมงเต๋ียน) 
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   งวดท่ี  4  เปนจํานวนเงิน…………-………..บาท  (……………………-……………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………….-………………………………………………………………………… 
…………………………….-……………………………ใหแลวเสร็จภายใน………………..-………………… 
                         งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงิน 888,050.00   บาท  (-แปดแสนแปดหม่ืนแปดพันหาสิบบาทถวน-) 
 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมทั้งทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาด
เรียบรอยตามท่ีกําหนดไวในขอ  18 

                  ขอ  5  ก.  กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
                                  ภายในกําหนด………-…….วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  ผูรับจางจะตองเสนอ
แผนงานใหเปนท่ีพอใจแกผูวาจาง  โดยแสดงถึงข้ันตอนของการทํางานและกําหนดเวลาท่ีตองใชในการทํางาน
หลักตางๆ ใหแลวเสร็จ 
                                  ผูรับจางตองเร่ิมทํางานท่ีรับจางภายในกําหนด…-….วัน  นับถัดจากวันไดรับหนังสือแจง
ให  เร่ิมทํางาน  และจะตองทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนด…-….วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจง
ดังกลาว 

                                  ถามิไดเสนอแผนงาน หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาหรือจะแลวเสร็จ
ลาชาเกินกวากําหนดเวลา หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งหรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติ
ตามคําส่ังของคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับมอบหมายอํานาจจาก
ผูวาจาง  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได  และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวง
ไปไดดวย 
                                  การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น  ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความ
รับผิดตามสัญญา 

                    ขอ  5    ข.  กําหนดเวลาใหแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
                                  ผูรับจางตองเร่ิมทํางานท่ีรับจางภายในวันท่ี  3     เดือน   ตุลาคม  พ.ศ. 2555  และจะตอง
ทํางานใหแลวเสร็จสมบูรณภายในวันท่ี  1    เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2555  ถาผูรับจางมิไดลงมือทํางานภายใน
กําหนดเวลา  หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเช่ือไดวาผูรับจางไมสามารถ
ทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา  หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนด  หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใด
ขอหนึ่งหรือตกเปนผูลมละลาย  หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตรวจการจาง  หรือผูควบคุม
งาน  หรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได  และมีสิทธิ
จางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย 
                                  การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น  ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความ
รับผิดตามสัญญา 

  (ลงช่ือ)    เสนห  แกวระยบัผูวาจาง                            (ลงช่ือ)   วินยั  เมงเต๋ียน   ผูรับจาง 
                   (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                 (นายวินยั  เมงเต๋ียน) 
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                   ขอ  6   ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง 
                                  เม่ืองานแลวเสร็จสมบูรณ  และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจางราย
ใหมในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญาตามขอ  5 หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดข้ึนจากงานจางนี้   ภายใน
กําหนด      2   ป…-…..เดือน   นับถัดจากวันท่ีไดรับมอบงานดังกลาว  ซ่ึงความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้น
เกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุท่ีไมถูกตอง  หรือทําไวไมเรียบรอย  หรือทําไมถูกตอง
ตามมาตรฐานแหงหลักวิชา  ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไขใหเปนท่ีเรียบรอยโดยไมชักชา  โดยผูวาจางไมตอง
ออกเงินใด ๆ  ในการนี้ท้ังส้ิน  หากผูรับจางบิดพล้ิวไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด     15    วัน  นับแตวันท่ี
ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจางหรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาท่ีผูวาจางกําหนดใหผูวา
จางมีสิทธิท่ีจะทําการนั้นเองหรือจางผูอื่นใหทํางานนั้นโดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย 

   ขอ  7   การจางชวง  
                                  ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือบางสวนแหงสัญญาน้ีไปจางชวงอีกตอหนึ่งโดย
ไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน  ท้ังนี้  นอกจากในกรณีท่ีสัญญาน้ีจะไดระบุไวเปนอยางอ่ืน 
ความยินยอมดังกลาวนั้นไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี้  และผูรับ
จาง       จะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวงหรือของตัวแทนหรือลูกจาง
ของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ 

ขอ   8   การควบคุมงานของผูรับจาง 
                                  ผูรับจางจะตองควบคุมงานท่ีรับจางอยางเอาใจใสดวยประสิทธิภาพและความชํานาญ  และ
ในระหวางทํางานท่ีรับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซ่ึงทํางานเต็มเวลาเปนผูควบคุมงาน  ผูควบคุมงานดังกลาว
จะตองเปนผูแทนไดรับมอบอํานาจจากผูรับจาง  คําส่ังหรือคําแนะนําตาง ๆ  ท่ีไดแจงแกผูแทนผูไดรับมอบ
อํานาจนั้นใหถือวาเปนคําส่ังหรือคําแนะนําท่ีไดแจงแกผูรับจาง   การแตงต้ังผูควบคุมงานนั้นจะตองทําเปน
หนังสือและตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง การเปล่ียนตัวหรือแตงตั้งผูควบคุมงานใหมจะทํามิได หาก
มิไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางกอน 
                                  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะขอใหเปล่ียนตัวผูแทนผูไดรับมอบอํานาจน้ันโดยแจงเปนหนังสือไปยัง   
ผูรับจาง  และผูรับจางจะตองทําการเปล่ียนตัวโดยพลัน  โดยไมคิดราคาเพ่ิมหรืออางเปนเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา      
อันเนื่องมาจากเหตุนี้ 
 
  
 

(ลงช่ือ)    เสนห  แกวระยับผูวาจาง                             (ลงชื่อ)   วินยั  เมงเต๋ียน   ผูรับจาง 
                   (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                 (นายวินยั  เมงเต๋ียน) 
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                        ขอ  9   ความรับผิดของผูรับจาง 
                                  ผูรับจางจะตองรับผิดตออุปทวเหตุ  ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ  อันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของผูรับจาง  และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางของผูรับจาง 
                                  ความเสียหายใดๆ  อันเกิดแกงานท่ีผูรับจางไดทําข้ึน  แมจะเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัย  
นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผูวาจาง ผูรับจางจะตองรับผิดโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปล่ียนใหใหมโดย
คาใชจายของผูรับจางเอง ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะส้ินสุดลงเม่ือผูวาจางไดรับมอบงานคร้ัง
สุดทาย  ซ่ึงหลังจากนั้น  ผูรับจางคงตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรอง  หรือความเสียหายดังกลาวในขอ  6  
เทานั้น 

                        ขอ  10   การจายเงินแกลูกจาง 
                                  ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางท่ีผูรับจางไดจางมาในอัตรา  และตามกําหนดเวลาท่ีผู
รับจางไดตกลงหรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว 
                                  ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอ่ืนใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคแรก  ผูวาจางมี
สิทธิท่ีจะเอาเงินคาจางท่ีจะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว  และใหถือวาผูวาจางได
จายเงินจํานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว 
                                  ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนท่ีจางมาทํางานโดยใหครอบคลุมถึง
ความรับผิดท้ังปวงของผูรับจางรวมทั้งผูรับจางชวงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายท่ีคิดคาสินไหมทดแทน
ไดตามกฎหมายซ่ึงเกิดจากอุปทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ  ตอลูกจางหรือบุคคลอ่ืนท่ีผูรับจางหรือผูรับจางชวง
จางมาทํางาน  ผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาวพรอมท้ังหลักฐานการชําระเบ้ียประกันภัย
ใหแกผูวาจาง  เม่ือผูวาจางเรียกรอง 

ขอ  11   การตรวจงานจาง 
                                  ถาผูวาจางแตงต้ังกรรมการตรวจการจาง  ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาเพื่อควบคุมการ
ทํางานของผูรับจาง  กรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาน้ัน  มีอํานาจเขาไปตรวจการ
งานในโรงงานและสถานท่ีท่ีกําลังกอสรางไดทุกเวลาและผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและใหความ
ชวยเหลือ     ในการนั้นตามสมควร 
                                  การที่มีกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษา  หาทําใหผูรับจางพน
ความรับผิดชอบตามสัญญานี้ขอหนึ่งขอใดไม 

ขอ  12   แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน 
                                  ผูรับจางจะตองรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถ่ี
ถวนแลว  หากปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนไปจากหลักการทางวิศวกรรม
หรือทางเทคนิค  ผูรับจางตกลงท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือ
บริษัทท่ีปรึกษาท่ีผูวาจางแตงต้ังเพื่อใหงานแลวเสร็จบริบูรณโดยจะคิดคาใชจายใด ๆ  เพิ่มข้ึนจากผูวาจางไมได 

(ลงช่ือ)    เสนห  แกวระยับผูวาจาง                            (ลงชื่อ)   วินยั  เมงเต๋ียน   ผูรับจาง 
                   (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                 (นายวินยั  เมงเต๋ียน) 
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  ขอ  13   การควบคุมงานโดยผูวาจาง 
                                  ผูรับจางตกลงวา  กรรมการตรวจการจาง  ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผูวาจาง
แตงต้ัง    มีอํานาจท่ีจะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือใหเปนไปตามเอกสารสัญญาและมีอํานาจทีจ่ะส่ังใหแกไข  
เปล่ียนแปลงเพิ่มเติม  หรือตัดทอนซ่ึงงานตามสัญญานี้  หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม  กรรมการตรวจการ
จาง  ผูควบคุมงาน  หรือบริษัทท่ีปรึกษามีอํานาจที่จะส่ังใหหยุดกิจการนั้นช่ัวคราวได  ความลาชาในกรณีเชนนี้ผู
รับจางจะถือเปนเหตุ   ขอขยายวันทําการออกไปมิได 

                     ขอ  14   งานพิเศษและการแกไขงาน 
                                       ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะส่ังใหผูรับจางทํางานพิเศษซ่ึงไมไดแสดงไว  หรือรวมอยูในเอกสาร
สัญญาหากงานพิเศษนั้นๆ อยูในขอบขายท่ัวไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี้ผูวาจางยังมีสิทธิส่ังให
เปล่ียนแปลงหรือแกไขแบบรูป  และขอกําหนดตาง ๆ  ในเอกสารสัญญานี้ดวย  โดยไมทําใหสัญญาเปนโมฆะ        
แตอยางใด 
                                  อัตราคาจางหรือราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ใหกําหนดใชสําหรับงานพิเศษหรืองานท่ี
เพิ่มเติมข้ึนหรือตัดทอนลงท้ังปวงตามคําส่ังของผูวาจาง  หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจาง  หรือ
ราคาใด ๆ  ท่ีจะนํามาใชสําหรับงานพิเศษหรืองานท่ีเพิ่มข้ึนดังกลาว  ผูวาจางและผูรับจางจะไดตกลงกันท่ีจะ
กําหนดอัตราหรือราคารวมท้ังการขยายระยะเวลา  (ถามี)  กันใหมเพื่อความเหมาะสม  ในกรณีท่ีตกลงกันไมได  
ผูวาจางจะกําหนดอัตราจางหรือราคาตายตัวตามแตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง  ซ่ึงผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติงานตามคําส่ังของผูวาจางแตอาจสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการตามขอ  19  ตอไปได 

                        ขอ  15   คาปรับ 
                                  หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา  และผูวาจางยัง
มิไดบอกเลิกสัญญา  ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินวันละ   888.05   บาท  (-แปดรอย
แปดสิบแปดบาทหาสตางค-)  และจะตองชําระคาใชจายในการควบคุมงานในเม่ือผูวาจางตองจางผูควบคุมงาน
อีกตอหนึ่งเปนจํานวนเงินวันละ   200.00  บาท  (-สองรอยบาทถวน-) นับถัดจากวันท่ีกําหนดแลวเสร็จตาม
สัญญาหรือวันท่ีผูวาจางไดขยายใหจนถึงวันท่ีทํางานแลวเสร็จจริง  นอกจากนี้ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียก
คาเสียหายอันเกิดข้ึนจากการที่ผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนท่ีเกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวได
อีกดวย 

                                  ในระหวางท่ีผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น  หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาตอไปได  ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ  16  ก็ได  และถาผูวาจางได
แจงขอเรียกรองไปยังผูรับจางเม่ือครบกําหนดแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะปรับ
ผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 
 

(ลงช่ือ)    เสนห  แกวระยับผูวาจาง                             (ลงชื่อ)   วินยั  เมงเต๋ียน   ผูรับจาง 
                   (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                 (นายวินยั  เมงเต๋ียน) 
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                        ขอ  16   สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา 
                                  ในกรณีท่ีผูวาจางบอกเลิกสัญญา  ผูวาจางอาจทํางานน้ันเองหรือวาจางผูอ่ืนใหทํางานน้ัน       
ตอจนแลวเสร็จได  ผูวาจางหรือผูรับจางทํางานนั้นตอมีสิทธิใชเคร่ืองใชในการกอสรางส่ิงท่ีกอสรางข้ึนช่ัวคราว
สําหรับงานกอสรางและวัสดุตางๆ  ซ่ึงเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามท่ีจะ
เห็นสมควร 

                                  ในกรณีดังกลาว  ผูวาจางมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมดหรือบางสวน
ตามแตจะเห็นสมควร  นอกจากนั้นผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซ่ึงเปนจํานวนเกินกวาหลักประกัน
การปฏิบัติงาน  และคาเสียหายตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน  รวมทั้งคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึนในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จตาม
สัญญา และคาใชจายในการควบคุมงานเพ่ิม  (ถามี)  ซ่ึงผูวาจางจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงิน
ใด ๆ             ท่ีจะจายใหแกผูรับจางก็ได 

                        ขอ  17   การกําหนดคาเสียหาย 
                                  คาปรับหรือคาเสียหายซ่ึงเกิดข้ึนจากผูรับจางตามสัญญาน้ี  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะหักเอาจาก
จํานวนเงินคาจางท่ีคางจาย  หรือจากเงินประกันผลงานของผูรับจาง  หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาก็ได 
                                  หากมีเงินคาจางตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ และคาเสียหายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด   
ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางท้ังหมด 

ขอ  18   การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย 
                                  ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือส่ิงอํานวย
ความสะดวกในการทํางานของผูรับจาง    ลูกจาง   ตัวแทน  หรือของผูรับจางชวง ใหอยูในความสะอาด  
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใชงานตลอดระยะเวลาการจางและเม่ือทํางานเสร็จส้ินแลวจะตองขนยาย
บรรดาเคร่ืองใชในการทํางานจางรวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและส่ิงกอสรางช่ัวคราวตาง ๆ  (ถามี)   ท้ังจะตองกลบ
เกล่ียพื้นดิน             ใหเรียบรอยเพื่อใหบริเวณท้ังหมดอยูในสภาพท่ีสะอาด  และใชการไดทันที 

                        ขอ  19   กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 
                                  19.1ในกรณีท่ีมีขอโตแยงเกิดข้ึนระหวางคูสัญญาเกี่ยวกับขอกําหนดแหงสัญญานี้หรือ
เกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญานี้  และคูสัญญาไมสามารถตกลงกันได ใหเสนอขอโตแยงหรือขอพิพาทนั้นตอนุญาโต
ตุลาการ       เพื่อพิจารณาช้ีขาด 
 
 
 

(ลงช่ือ)    เสนห  แกวระยบัผูวาจาง                             (ลงชื่อ)   วินยั  เมงเต๋ียน   ผูรับจาง 
                   (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                 (นายวินยั  เมงเต๋ียน) 
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                                   19.2  เวนแตคูสัญญาท้ังสองฝายจะเห็นพองกันใหอนุญาโตตุลาการคนเดียวเปนผูช้ีขาด
การระงับขอพิพาทใหกระทําโดยอนุญาโตตุลาการ  2   คน โดยคูสัญญาฝายหนึ่งจะทําหนังสือแสดงเจตนาจะให
มีอนุญาโตตุลาการระงับขอพิพาทและระบุช่ืออนุญาโตตุลาการคนท่ีตนแตงต้ังสงไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง  
จากนั้นภายในระยะเวลา  30  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงดังกลาว  คูสัญญาฝายท่ีไดรับแจงจะตองแตงต้ัง
อนุญาโตตุลาการคนท่ีสอง  ถาอนุญาโตตุลาการท้ังสองคนดังกลาวไมสามารถประนีประนอมระงับขอพิพาท
นั้นได  ใหอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนรวมกันแตงตั้งอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดภายในกําหนดเวลา  30  วัน  นับ
จากวันท่ีไมสามารถตกลงกัน  ผู ช้ีขาดดังกลาวจะพิจารณาระงับขอพิพาทตอไป  กระบวนพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการใหถือตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดย
อนุโลม  หรือตามขอบังคับอ่ืนท่ีคูสัญญาท้ังสองฝายเห็นชอบ  และใหกระทําในกรุงเทพมหานคร  โดยใช
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเปนภาษาในการดําเนินกระบวนการพิจารณา 

                                  19.3  ในกรณีท่ีคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไมแตงต้ังอนุญาโตตุลาการฝายตน หรือในกรณีท่ี
อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไมสามารถตกลงกันแตงต้ังอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดได  คูสัญญาแตละฝายตางมี
สิทธิ รองขอตอศาลแพงเพื่อแตงต้ังอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดไดแลวแตกรณี 

                                  19.4   คําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ  หรือของอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาด  แลวแตกรณี  ให
ถือเปนเด็ดขาดและถึงท่ีสุดผูกพันคูสัญญา 
                                  19.5  คูสัญญาแตละฝายเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝายตน และออก
คาใชจายอ่ืน ๆ  ในการดําเนินกระบวนการพิจารณาฝายละครึ่ง  ในกรณีท่ีมีการแตงต้ังอนุญาโตตุลาการคนเดียว
หรือมีการแตงต้ังอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาด   ใหอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดเปนผูกําหนดภาระ
คาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดคนเดียว  แลวแตกรณี 

  ขอ  20   การขยายเวลาปฏบิตัิงานตามสัญญา 
                                  ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด ๆ  อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝาย  
ผูวาจาง  หรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย  ทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานให
แลวเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได  ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอม
หลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ  เพื่อขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน   15   วัน    นับถัดจากวันท่ีเหตุ
นั้นส้ินสุดลง 

                                  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง  ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธ์ิ
เรียกรองในการที่จะขอขยายเวลาทํางานออกไปไมมีเง่ือนไขใด ๆ  ท้ังส้ิน เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือ
ความบกพรองของฝายผูวาจาง  ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
                                  การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูวาจางท่ีจะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร 
 

(ลงช่ือ)    เสนห  แกวระยับผูวาจาง                             (ลงชื่อ)   วินยั  เมงเต๋ียน   ผูรับจาง 
                   (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                 (นายวินยั  เมงเต๋ียน) 
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      ขอ   21   มาตรฐานฝมือชาง 
                                  ผูรับจางตกลงเปนเง่ือนไขสําคัญวา  ผูรับจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ  ปวท.  หรือ
เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี   ก.พ.   รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละ
สาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  1  คน   ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

21.1             ชางกอสราง 
21.2    …………………-…………………………………………………………… 
21.3     ……………….-……………………..…………………………………….. 
ผูรับจางจะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนชางท้ังหมดโดยจําแนกตามแตละสาขาชางและ          

ระดับชางพรอมกับระบุรายช่ือชางผูท่ีผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาวในวรรคแรก  
นํามาแสดงพรอมหลักฐานตาง ๆ  ตอคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน  กอนเร่ิมลงมือทํางาน  และ
พรอมท่ีจะใหผูวาจางหรือเจาหนาท่ีของผูวาจางตรวจสอบดูไดตลอดเวลาการทํางานตามสัญญาน้ีของผูรับจาง 
                                  สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน  คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ
โดยรายละเอียดตลอดแลว   จึงไดลงลายมือช่ือ  พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและ
คูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 
 
                                                                          (ลงช่ือ)  เสนห  แกวระยบั  ผูวาจาง 
                                                                                   (นายเสนห  แกวระยับ) 
                     นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรง 
                                                                  
                                                                      (ลงช่ือ)   วินยั      เมงเต๋ียน     ผูรับจาง 
                                                                                      (นายวินยั  เมงเต๋ียน) 
                                                                                          เจาของกิจการ 
 
      (ลงช่ือ)  อําพล     สีสวาง   พยาน 
                                                                                     (นายอําพล   สีสวาง)  
                                                                                      หัวหนาสํานักปลัด 
 
                                                            (ลงช่ือ)      เล็ก      นักเบศร    พยาน 
                                                                                    (นางเล็ก  นักเบศร) 
                                                                                      นักวิชาการศึกษา 
                          
 


	สัญญาเลขที่   5  /2556
	                  สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น   ณ   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  ตำบล/แขวง ท่าแร้ง อำเภอ/เขต   บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี  เมื่อวันที่   22   เดือน  มีนาคม  พ.ศ  2556  ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง    โดย นายเสน่ห์  แก้วระยับ  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”  ฝ่ายหนึ่ง  กับ   ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เอกศักดิ์  แอนด์  แอสโซซิเอส   ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ณ  สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท    จังหวัดเพชรบุรี     มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่   26/1  หมู่  -   ถนน  เพชรพลี      ตำบล/แขวง  ท่าราบ  อำเภอ/เขต เมืองเพชรบุรี   จังหวัด เพชรบุรี   โดย  นางสาวสุรีพร  กองพลสวัสดิ์     ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  จังหวัดเพชรบุรี   ทะเบียนเลขที่   0763550000654   ลงวันที่    7  ธันวาคม  2550     และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่  22   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2556   แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้รับจ้าง”  อีกฝ่ายหนึ่ง
	                  ข้อ  5  ก.  กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
	                    ข้อ  5    ข.  กำหนดเวลาให้แล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
	                   ข้อ  6   ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
	   ข้อ  7   การจ้างช่วง 

	ข้อ   8   การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
	                        ข้อ  9   ความรับผิดของผู้รับจ้าง
	                        ข้อ  10   การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

	ข้อ  11   การตรวจงานจ้าง
	ข้อ  12   แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
	  ข้อ  13   การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

	                        ข้อ  15   ค่าปรับ
	                        ข้อ  16   สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
	                        ข้อ  17   การกำหนดค่าเสียหาย

	ข้อ  18   การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
	                        ข้อ  19   กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
	  ข้อ  20   การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา


	สัญญาเลขที่  4  /2556
	                  สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น   ณ   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  ตำบล/แขวง ท่าแร้ง อำเภอ/เขต   บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี  เมื่อวันที่   21    เดือน  มีนาคม  พ.ศ  2556  ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง    โดย นายเสน่ห์  แก้วระยับ  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”  ฝ่ายหนึ่ง  กับ   ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เพชรบันไดอิฐ  ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ณ  สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท    จังหวัดเพชรบุรี      มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่   38  หมู่  6  ถนน     -      ตำบล/แขวง  ไร่ส้ม  อำเภอ/เขต เมืองเพชรบุรี   จังหวัด เพชรบุรี   โดย  นายจรูญ  กลั้นกลืน      ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  จังหวัดเพชรบุรี   ทะเบียนเลขที่   0767334700451    ลงวันที่   4  สิงหาคม  2547     และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่  -   แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้รับจ้าง”  อีกฝ่ายหนึ่ง
	                  ข้อ  5  ก.  กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
	                    ข้อ  5    ข.  กำหนดเวลาให้แล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
	                   ข้อ  6   ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
	   ข้อ  7   การจ้างช่วง 

	ข้อ   8   การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
	                        ข้อ  9   ความรับผิดของผู้รับจ้าง
	                        ข้อ  10   การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

	ข้อ  11   การตรวจงานจ้าง
	ข้อ  12   แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
	  ข้อ  13   การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

	                        ข้อ  15   ค่าปรับ
	                        ข้อ  16   สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
	                        ข้อ  17   การกำหนดค่าเสียหาย

	ข้อ  18   การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
	                        ข้อ  19   กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
	  ข้อ  20   การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา


	สัญญาเลขที่  3  /2556
	                  สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น   ณ   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  ตำบล/แขวง ท่าแร้ง อำเภอ/เขต   บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี  เมื่อวันที่   19     เดือน  มีนาคม  พ.ศ  2556  ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง    โดย นายเสน่ห์  แก้วระยับ  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”  ฝ่ายหนึ่ง  กับ   เอกชัย  การค้า  โดยนางชญาภา  ผ่องดี  ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล   ณ  สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท       -        มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่   42/1   หมู่  3  ถนน   -    ตำบล/แขวง  โรงเข้  อำเภอ/เขต บ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี   โดย        -         ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท       -         ทะเบียนเลขที่         -             ลงวันที่        -       และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่   18   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2556   แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้รับจ้าง”  อีกฝ่ายหนึ่ง
	                  ข้อ  5  ก.  กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
	                    ข้อ  5    ข.  กำหนดเวลาให้แล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
	                   ข้อ  6   ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
	   ข้อ  7   การจ้างช่วง 

	ข้อ   8   การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
	                        ข้อ  9   ความรับผิดของผู้รับจ้าง
	                        ข้อ  10   การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

	ข้อ  11   การตรวจงานจ้าง
	ข้อ  12   แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
	  ข้อ  13   การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

	                        ข้อ  15   ค่าปรับ
	                        ข้อ  16   สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
	                        ข้อ  17   การกำหนดค่าเสียหาย

	ข้อ  18   การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
	                        ข้อ  19   กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
	  ข้อ  20   การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา


	สัญญาเลขที่  2  /2556
	                  สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น   ณ   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  ตำบล/แขวง ท่าแร้ง อำเภอ/เขต   บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี  เมื่อวันที่   11     เดือน  มีนาคม  พ.ศ  2556  ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง    โดย นายเสน่ห์  แก้วระยับ  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”  ฝ่ายหนึ่ง  กับ นายวินัย   เม่งเตี๋ยน   ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล   ณ  สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท        -           มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่   102/5  หมู่  4  ถนน    -      ตำบล/แขวง  ท่าแร้งออก  อำเภอ/เขต บ้านแหลม  จังหวัด เพชรบุรี   โดย          -        ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท       -         ทะเบียนเลขที่         -             ลงวันที่        -       และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่          -  แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้รับจ้าง”  อีกฝ่ายหนึ่ง
	                  ข้อ  5  ก.  กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
	                    ข้อ  5    ข.  กำหนดเวลาให้แล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
	                   ข้อ  6   ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
	   ข้อ  7   การจ้างช่วง 

	ข้อ   8   การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
	                        ข้อ  9   ความรับผิดของผู้รับจ้าง
	                        ข้อ  10   การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

	ข้อ  11   การตรวจงานจ้าง
	ข้อ  12   แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
	  ข้อ  13   การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

	                        ข้อ  15   ค่าปรับ
	                        ข้อ  16   สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
	                        ข้อ  17   การกำหนดค่าเสียหาย

	ข้อ  18   การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
	                        ข้อ  19   กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
	  ข้อ  20   การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา


	สัญญาเลขที่    1 /2556
	                  สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น   ณ   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  ตำบล/แขวง ท่าแร้ง อำเภอ/เขต   บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี  เมื่อวันที่    2     เดือน  ตุลาคม  พ.ศ  2555  ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง    โดย นายเสน่ห์  แก้วระยับ  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”  ฝ่ายหนึ่ง  กับ   ว.  รุ่งเรืองการค้า  โดยนายวินัย  เม่งเตี๋ยน  ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล   ณ  สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท        -          มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่   102/5  หมู่  4  ถนน     -      ตำบล/แขวง  ท่าแร้งออก  อำเภอ/เขต บ้านแหลม  จังหวัด เพชรบุรี   โดย          -         ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท       -         ทะเบียนเลขที่         -             ลงวันที่        -       และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่    แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้รับจ้าง”  อีกฝ่ายหนึ่ง
	                  ข้อ  5  ก.  กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
	                    ข้อ  5    ข.  กำหนดเวลาให้แล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
	                   ข้อ  6   ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
	   ข้อ  7   การจ้างช่วง 

	ข้อ   8   การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
	                        ข้อ  9   ความรับผิดของผู้รับจ้าง
	                        ข้อ  10   การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

	ข้อ  11   การตรวจงานจ้าง
	ข้อ  12   แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
	  ข้อ  13   การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

	                        ข้อ  15   ค่าปรับ
	                        ข้อ  16   สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
	                        ข้อ  17   การกำหนดค่าเสียหาย

	ข้อ  18   การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
	                        ข้อ  19   กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
	  ข้อ  20   การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา



