
สัญญาจาง 
สัญญาเลขท่ี  11  /2556 

 

                  สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน   ณ   ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาแรง  ตําบล/แขวง ทาแรง อําเภอ/เขต   
บานแหลม จังหวัด เพชรบุรี  เม่ือวันท่ี    4     เดือน  มิถุนายน  พ.ศ  2556  ระหวาง องคการบริหารสวนตําบลทาแรง    
โดย นายเสนห  แกวระยับ  ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรง ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง”  
ฝายหน่ึง  กับ   นายยุทธนา   เรงกําเหนิด    ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  ณ  สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท  -       
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี   104   หมู   1   ถนน       -    ตําบล/แขวง   ตนมะมวง     อําเภอ/เขต  เมืองเพชรบุรี    
จังหวัด เพชรบุรี   โดย       -           ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล    ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัท        -             ทะเบียนเลขท่ี          -           ลงวันท่ี            -      และหนังสือมอบอํานาจ       
ลงวันท่ี           -         แนบทายสัญญานี้ ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา  “ผูรับจาง”  อีกฝายหนึ่ง 

 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี ้

      ขอ  1  ขอตกลงวาจาง 

ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางเหมา โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          
สายมิยาซาวา – บานผูชวยดีน  ระยะทาง  70.00  เมตร  ผิวจราจรกวาง  3.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นท่ี
ผิวจราจรไมนอยกวา   210  ตารางเมตร  พรอมลงหินคลุกไหลทางขางละ  0.25  เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลทาแรงกําหนด)   พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน  1  ปาย   
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 

ณ   พื้นท่ีหมูท่ี   7    ตําบล/แขวง   ทาแรง   อําเภอ/เขต   บานแหลม  จังหวัด  เพชรบุรี   ตามขอกําหนดและเง่ือนไข          
แหงสัญญาน้ี   รวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญา 

                            ผูรับจางตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช  ตลอดจนอุปกรณตางๆ  ชนิดด ี  เพื่อ
ใชในงานจางตามสัญญานี้ 
 

 

 

 (ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                   (นายเสนห  แกวระยับ)                                                              (นายยุทธนา  เรงกําเหนดิ) 
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ขอ  2  เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
                                  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนีใ้หถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาน้ี 

2.1  ผนวก  1  แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลทาแรง  จํานวน   1   ชุด 
2.2  ผนวก  2  ใบเสนอราคาลงวันท่ี  10  เมษายน  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  7  อ่ืน ๆ                                                                     จํานวน   1   ชุด 

ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดแยงกับขอความในสัญญานี้     ใหใชขอความใน 
สัญญานี้บังคับ  และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง  ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง 

                ขอ   3   หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
                                 ในขณะทําสัญญาน้ี  ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน   เงินสด  จํานวนเงิน   5,235.00  บาท         
(-หาพันสองรอยสามสิบหาบาทถวน-)   มามอบใหแกผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
                                  หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง  ผูวาจางจะคืนใหเม่ือผูรับจางพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญานี้แลว 

                   ขอ   4   คาจางและการจายเงิน 
                                  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
                                  ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจาํนวนเงิน     104,700.00     บาท 
(-หนึ่งแสนส่ีพนัเจ็ดรอยบาทถวน-) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน 6,849.53  บาท  ตลอดจนภาษอีากรอ่ืน ๆ  และ
คาใชจายท้ังปวงดวยแลว  โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑและกําหนดการจายเงินเปนงวด ๆ  ดังนี้ 

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

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

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

       (ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                    (นายเสนห  แกวระยบั)                                                                   (นายยทุธนา  เรงกําเหนิด) 

 



-3- 

   งวดท่ี  4  เปนจํานวนเงิน…………-………..บาท  (……………………-……………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………….-……………………………………………………………………………… 
…………………………….-……………………………ใหแลวเสร็จภายใน………………..-……………………… 
                         งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงิน     104,700.00   บาท    (-หนึ่งแสนส่ีพนัเจ็ดรอยบาทถวน-) 
 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมท้ังทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
ตามท่ีกําหนดไวในขอ  18 

                  ขอ  5  ก.  กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
                                  ภายในกําหนด………-…….วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  ผูรับจางจะตองเสนอแผนงาน
ใหเปนท่ีพอใจแกผูวาจาง  โดยแสดงถึงข้ันตอนของการทํางานและกําหนดเวลาท่ีตองใชในการทํางานหลักตางๆ ให
แลวเสร็จ 
                                  ผูรับจางตองเร่ิมทํางานท่ีรับจางภายในกําหนด…-….วัน  นับถัดจากวันไดรับหนังสือแจงให  
เร่ิมทํางาน  และจะตองทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนด…-….วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงดังกลาว 

                                  ถามิไดเสนอแผนงาน หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาหรือจะแลวเสร็จ
ลาชาเกินกวากําหนดเวลา หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งหรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตาม
คําส่ังของคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับมอบหมายอํานาจจากผูวาจาง  
ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได  และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย 
                                  การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น  ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับ
ผิดตามสัญญา 

                    ขอ  5    ข.  กําหนดเวลาใหแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
                                  ผูรับจางตองเร่ิมทํางานท่ีรับจางภายในวันท่ี  5  เดือน   มิถุนายน  พ.ศ. 2556  และจะตองทํางาน
ใหแลวเสร็จสมบูรณภายในวันท่ี  4     เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2556  ถาผูรับจางมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา  
หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเช่ือไดวาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนดเวลา  หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนด  หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งหรือตกเปนผู
ลมละลาย  หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตรวจการจาง  หรือผูควบคุมงาน  หรือบริษัทท่ีปรึกษา
ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได  และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางาน
ของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย 
                                  การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น  ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับ
ผิดตามสัญญา 

   
 (ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                 (นายเสนห  แกวระยับ)                                                            (นายยุทธนา  เรงกําเหนดิ) 
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                   ขอ  6   ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง 
                                  เม่ืองานแลวเสร็จสมบูรณ  และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจางรายใหมใน
กรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญาตามขอ  5 หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดข้ึนจากงานจางนี้   ภายในกําหนด      
2   ป…-…..เดือน   นับถัดจากวันท่ีไดรับมอบงานดังกลาว  ซ่ึงความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเกิดจากความ
บกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุท่ีไมถูกตอง  หรือทําไวไมเรียบรอย  หรือทําไมถูกตองตามมาตรฐาน
แหงหลักวิชา  ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไขใหเปนท่ีเรียบรอยโดยไมชักชา  โดยผูวาจางไมตองออกเงินใด ๆ  ใน
การนี้ท้ังส้ิน  หากผูรับจางบิดพล้ิวไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด     15    วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงเปน
หนังสือจากผูวาจางหรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาท่ีผูวาจางกําหนดใหผูวาจางมีสิทธิท่ีจะทําการ
นั้นเองหรือจางผูอ่ืนใหทํางานนั้นโดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย 

   ขอ  7   การจางชวง  
                                  ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกตอหนึ่งโดยไมไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน  ท้ังนี้  นอกจากในกรณีท่ีสัญญานี้จะไดระบุไวเปนอยางอ่ืน ความยินยอม
ดังกลาวนั้นไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี้  และผูรับจางจะยังคงตอง
รับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวงหรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุก
ประการ 

ขอ   8   การควบคุมงานของผูรับจาง 
                                  ผูรับจางจะตองควบคุมงานท่ีรับจางอยางเอาใจใสดวยประสิทธิภาพและความชํานาญ  และใน
ระหวางทํางานท่ีรับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซ่ึงทํางานเต็มเวลาเปนผูควบคุมงาน  ผูควบคุมงานดังกลาวจะตองเปน
ผูแทนไดรับมอบอํานาจจากผูรับจาง  คําส่ังหรือคําแนะนําตาง ๆ  ท่ีไดแจงแกผูแทนผูไดรับมอบอํานาจนั้นใหถือวา
เปนคําส่ังหรือคําแนะนําท่ีไดแจงแกผูรับจาง   การแตงต้ังผูควบคุมงานนั้นจะตองทําเปนหนังสือและตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูวาจาง การเปล่ียนตัวหรือแตงตั้งผูควบคุมงานใหมจะทํามิได หากมิไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง
กอน 
                                  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะขอใหเปล่ียนตัวผูแทนผูไดรับมอบอํานาจนั้นโดยแจงเปนหนังสือไปยัง   
ผูรับจาง  และผูรับจางจะตองทําการเปล่ียนตัวโดยพลัน  โดยไมคิดราคาเพิ่มหรืออางเปนเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา      
อันเนื่องมาจากเหตุนี้ 
  
 
 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                 (นายเสนห  แกวระยับ)                                                    (นายยุทธนา  เรงกําเหนดิ) 
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                        ขอ  9   ความรับผิดของผูรับจาง 
                                  ผูรับจางจะตองรับผิดตออุปทวเหตุ  ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ  อันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของผูรับจาง  และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางของผูรับจาง 
                                  ความเสียหายใดๆ  อันเกิดแกงานท่ีผูรับจางไดทําข้ึน  แมจะเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัย  นอกจาก
กรณีอันเกิดจากความผิดของผูวาจาง ผูรับจางจะตองรับผิดโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปล่ียนใหใหมโดยคาใชจายของ
ผูรับจางเอง ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะส้ินสุดลงเม่ือผูวาจางไดรับมอบงานคร้ังสุดทาย  ซ่ึงหลังจาก
นั้น  ผูรับจางคงตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรอง  หรือความเสียหายดังกลาวในขอ  6  เทานั้น 

                        ขอ  10   การจายเงินแกลูกจาง 
                                  ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางท่ีผูรับจางไดจางมาในอัตรา  และตามกําหนดเวลาที่ผูรับจางได
ตกลงหรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว 
                                  ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอ่ืนใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคแรก  ผูวาจางมีสิทธิ
ท่ีจะเอาเงินคาจางท่ีจะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว  และใหถือวาผูวาจางไดจายเงิน
จํานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว 
                                  ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนท่ีจางมาทํางานโดยใหครอบคลุมถึง
ความรับผิดท้ังปวงของผูรับจางรวมท้ังผูรับจางชวงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายท่ีคิดคาสินไหมทดแทนได
ตามกฎหมายซ่ึงเกิดจากอุปทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ  ตอลูกจางหรือบุคคลอ่ืนท่ีผูรับจางหรือผูรับจางชวงจางมา
ทํางาน  ผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาวพรอมท้ังหลักฐานการชําระเบ้ียประกันภัยใหแกผูวาจาง  
เม่ือผูวาจางเรียกรอง 

ขอ  11   การตรวจงานจาง 
                                  ถาผูวาจางแตงต้ังกรรมการตรวจการจาง  ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือควบคุมการ
ทํางานของผูรับจาง  กรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษานั้น  มีอํานาจเขาไปตรวจการงาน
ในโรงงานและสถานท่ีท่ีกําลังกอสรางไดทุกเวลาและผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือ     
ในการนั้นตามสมควร 
                                  การท่ีมีกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษา  หาทําใหผูรับจางพนความ
รับผิดชอบตามสัญญานี้ขอหนึ่งขอใดไม 

ขอ  12   แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน 
                                  ผูรับจางจะตองรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถ่ีถวน
แลว  หากปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทาง
เทคนิค  ผูรับจางตกลงท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ี
ผูวาจางแตงต้ังเพื่อใหงานแลวเสร็จบริบูรณโดยจะคิดคาใชจายใด ๆ  เพิ่มข้ึนจากผูวาจางไมได 
 
(ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                  (นายเสนห  แกวระยับ)                                                               (นายยุทธนา  เรงกําเหนดิ) 
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  ขอ  13   การควบคุมงานโดยผูวาจาง 
                                  ผูรับจางตกลงวากรรมการตรวจการจาง  ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผูวาจางแตงต้ัง    มี
อํานาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือใหเปนไปตามเอกสารสัญญาและมีอํานาจทีจ่ะส่ังใหแกไข  เปล่ียนแปลง
เพิ่มเติม  หรือตัดทอนซ่ึงงานตามสัญญานี้  หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม  กรรมการตรวจการจาง  ผูควบคุมงาน  
หรือบริษัทท่ีปรึกษามีอํานาจท่ีจะส่ังใหหยดุกิจการนั้นช่ัวคราวได  ความลาชาในกรณีเชนนี้ผูรับจางจะถือเปนเหต ุ  
ขอขยายวนัทําการออกไปมิได 

                     ขอ  14   งานพิเศษและการแกไขงาน 
                                       ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะส่ังใหผูรับจางทํางานพิเศษซ่ึงไมไดแสดงไว  หรือรวมอยูในเอกสาร
สัญญาหากงานพิเศษนั้นๆ อยูในขอบขายท่ัวไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี้ผูวาจางยังมีสิทธิส่ังให
เปล่ียนแปลงหรือแกไขแบบรูป  และขอกําหนดตาง ๆ  ในเอกสารสัญญานี้ดวย  โดยไมทําใหสัญญาเปนโมฆะ        
แตอยางใด 
                                  อัตราคาจางหรือราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ใหกําหนดใชสําหรับงานพิเศษหรืองานท่ีเพิ่มเติม
ข้ึนหรือตัดทอนลงท้ังปวงตามคําส่ังของผูวาจาง  หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจาง  หรือราคาใด ๆ  ท่ีจะ
นํามาใชสําหรับงานพิเศษหรืองานท่ีเพ่ิมข้ึนดังกลาว  ผูวาจางและผูรับจางจะไดตกลงกันท่ีจะกําหนดอัตราหรือราคา
รวมท้ังการขยายระยะเวลา  (ถามี)  กันใหมเพื่อความเหมาะสม  ในกรณีท่ีตกลงกันไมได  ผูวาจางจะกําหนดอัตราจาง
หรือราคาตายตัวตามแตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง  ซ่ึงผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามคําส่ังของผูวาจาง
แตอาจสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการตามขอ  19  ตอไปได 

                        ขอ  15   คาปรับ 
                                  หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา  และผูวาจางยังมิได
บอกเลิกสัญญา  ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินวันละ   104.70   บาท  (-หนึ่งรอยส่ีบาทเจ็ด
สิบสตางค-)  และจะตองชําระคาใชจายในการควบคุมงานในเม่ือผูวาจางตองจางผูควบคุมงานอีกตอหนึ่งเปนจํานวน
เงินวันละ   200.00  บาท  (-สองรอยบาทถวน-) นับถัดจากวันท่ีกําหนดแลวเสร็จตามสัญญาหรือวันท่ีผูวาจางไดขยาย
ใหจนถึงวันท่ีทํางานแลวเสร็จจริง  นอกจากนี้ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดขึ้นจากการท่ีผูรับจาง
ทํางานลาชาเฉพาะสวนท่ีเกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย 

                                  ในระหวางท่ีผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น  หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาตอไปได  ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ  16  ก็ได  และถาผูวาจางไดแจงขอ
เรียกรองไปยังผูรับจางเม่ือครบกําหนดแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะปรับผูรับจาง
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                 (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                (นายยุทธนา  เรงกําเหนดิ) 
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                        ขอ  16   สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา 
                                  ในกรณีท่ีผูวาจางบอกเลิกสัญญา  ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอ่ืนใหทํางานนั้น       
ตอจนแลวเสร็จได  ผูวาจางหรือผูรับจางทํางานนั้นตอมีสิทธิใชเคร่ืองใชในการกอสรางส่ิงท่ีกอสรางข้ึนช่ัวคราว
สําหรับงานกอสรางและวัสดุตางๆ  ซ่ึงเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามท่ีจะเห็นสมควร 

                                  ในกรณีดังกลาว  ผูวาจางมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมดหรือบางสวน
ตามแตจะเห็นสมควร  นอกจากน้ันผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซ่ึงเปนจํานวนเกินกวาหลักประกันการ
ปฏิบัติงาน  และคาเสียหายตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน  รวมทั้งคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึนในการทํางานน้ันตอใหแลวเสร็จตามสัญญา 
และคาใชจายในการควบคุมงานเพ่ิม  (ถามี)  ซ่ึงผูวาจางจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงินใด ๆ             
ท่ีจะจายใหแกผูรับจางก็ได 

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

ขอ  18   การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย 
                                  ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือส่ิงอํานวย
ความสะดวกในการทํางานของผูรับจาง    ลูกจาง   ตัวแทน  หรือของผูรับจางชวง ใหอยูในความสะอาด  ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพในการใชงานตลอดระยะเวลาการจางและเม่ือทํางานเสร็จส้ินแลวจะตองขนยายบรรดาเคร่ืองใช
ในการทํางานจางรวมท้ังวัสดุขยะมูลฝอยและส่ิงกอสรางช่ัวคราวตาง ๆ  (ถามี)   ท้ังจะตองกลบเกล่ียพื้นดิน             
ใหเรียบรอยเพื่อใหบริเวณท้ังหมดอยูในสภาพท่ีสะอาด  และใชการไดทันที 

                        ขอ  19   กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 
                                  19.1ในกรณีท่ีมีขอโตแยงเกิดข้ึนระหวางคูสัญญาเกี่ยวกับขอกําหนดแหงสัญญานี้หรือเกี่ยวกับ
การปฏิบัติสัญญาน้ี  และคูสัญญาไมสามารถตกลงกันได ใหเสนอขอโตแยงหรือขอพิพาทนั้นตอนุญาโตตุลาการ       
เพื่อพิจารณาช้ีขาด 
 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                 (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                (นายยุทธนา  เรงกําเหนดิ) 
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                                   19.2  เวนแตคูสัญญาท้ังสองฝายจะเห็นพองกันใหอนุญาโตตุลาการคนเดียวเปนผูช้ีขาดการ
ระงับขอพิพาทใหกระทําโดยอนุญาโตตุลาการ  2   คน โดยคูสัญญาฝายหนึ่งจะทําหนังสือแสดงเจตนาจะใหมี
อนุญาโตตุลาการระงับขอพิพาทและระบุช่ืออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแตงต้ังสงไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง  จากนั้น
ภายในระยะเวลา  30  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงดังกลาว  คูสัญญาฝายท่ีไดรับแจงจะตองแตงต้ังอนุญาโตตุลาการ
คนที่สอง   ถาอนุญาโตตุลาการท้ังสองคนดังกลาวไมสามารถประนีประนอมระงับขอพิพาทนั้นได   ให
อนุญาโตตุลาการท้ังสองคนรวมกันแตงตั้งอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดภายในกําหนดเวลา  30  วัน  นับจากวันท่ีไม
สามารถตกลงกัน  ผูช้ีขาดดังกลาวจะพิจารณาระงับขอพิพาทตอไป  กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการใหถือ
ตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม  หรือตามขอบังคับอ่ืนท่ี
คูสัญญาท้ังสองฝายเห็นชอบ  และใหกระทําในกรุงเทพมหานคร  โดยใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเปนภาษาในการ
ดําเนินกระบวนการพิจารณา 

                                  19.3  ในกรณีท่ีคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไมแตงตั้งอนุญาโตตุลาการฝายตน หรือในกรณีท่ี
อนุญาโตตุลาการท้ังสองคนไมสามารถตกลงกันแตงตั้งอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดได  คูสัญญาแตละฝายตางมีสิทธิ 
รองขอตอศาลแพงเพื่อแตงต้ังอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดไดแลวแตกรณี 

                                  19.4   คําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ  หรือของอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาด  แลวแตกรณี  ใหถือ
เปนเด็ดขาดและถึงท่ีสุดผูกพันคูสัญญา 
                                  19.5  คูสัญญาแตละฝายเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝายตน และออกคาใชจาย
อ่ืน ๆ  ในการดําเนินกระบวนการพิจารณาฝายละคร่ึง  ในกรณีท่ีมีการแตงต้ังอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือมีการ
แตงต้ังอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาด   ใหอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดเปนผูกําหนดภาระคาธรรมเนียม
อนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดคนเดียว  แลวแตกรณี 

  ขอ  20   การขยายเวลาปฏบิตัิงานตามสัญญา 
                                  ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด ๆ  อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝาย  
ผูวาจาง  หรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย  ทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลว
เสร็จตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได  ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐาน
เปนหนังสือใหผูวาจางทราบ  เพื่อขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน   15   วัน    นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นส้ินสุดลง 

                                  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง  ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธ์ิเรียกรอง
ในการที่จะขอขยายเวลาทํางานออกไปไมมีเงื่อนไขใด ๆ  ท้ังส้ิน เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรอง
ของฝายผูวาจาง  ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
                                  การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูวาจางท่ีจะพิจารณาตามท่ี
เห็นสมควร 
 
(ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                 (นายยุทธนา  เรงกําเหนดิ) 
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      ขอ   21   มาตรฐานฝมือชาง 
                                  ผูรับจางตกลงเปนเง่ือนไขสําคัญวา  ผูรับจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
ชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ  ปวท.  หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาท่ี   ก.พ.   รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง แตจะตองมี
ชางจํานวนอยางนอย  1  คน   ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

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

ระดับชางพรอมกับระบุรายช่ือชางผูท่ีผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาวในวรรคแรก  นํามา
แสดงพรอมหลักฐานตาง ๆ  ตอคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน  กอนเริ่มลงมือทํางาน  และพรอมท่ีจะ
ใหผูวาจางหรือเจาหนาท่ีของผูวาจางตรวจสอบดูไดตลอดเวลาการทํางานตามสัญญานี้ของผูรับจาง 
                                  สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน  คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดย
รายละเอียดตลอดแลว   จึงไดลงลายมือช่ือ  พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตาง
ยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 
 
                                                                      (ลงช่ือ)………………………… ผูวาจาง 
                                                                                   (นายเสนห  แกวระยับ) 
                     นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรง 
                                                                  
                                                                      (ลงช่ือ)………………………….... ผูรับจาง 
                                                                                  (นายยทุธนา  เรงกําเหนิด) 
                                                                                               ผูจัดการ 
 
      (ลงช่ือ)……………………………. พยาน 
                                                                                     (นายอําพล   สีสวาง)  
                                                                                      หัวหนาสํานักปลัด 
 
                                                           (ลงช่ือ).............................................พยาน 
                                                                                    (นางเล็ก  นักเบศร) 
                                                                                      นักวิชาการศึกษา 
 

 



สัญญาจาง 
สัญญาเลขท่ี  10  /2556 

 

                  สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน   ณ   ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาแรง  ตําบล/แขวง ทาแรง อําเภอ/เขต   
บานแหลม จังหวัด เพชรบุรี  เมื่อวันท่ี  31   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ  2556  ระหวาง องคการบริหารสวนตําบลทาแรง    
โดย นายเสนห  แกวระยับ  ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรง ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง”  
ฝายหนึ่ง  กับ   หางหุนสวนจํากัด   จันทรโชตเพชรบุรี   ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  ณ  สํานักงานทะเบียนหุนสวน
บริษัท  จังหวัดเพชรบุรี    มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี   587/16   หมู   4   ถนน    -    ตําบล/แขวง   บานหมอ            
อําเภอ/เขต  เมืองเพชรบุรี   จังหวัด เพชรบุรี   โดย  นายสุเทพ  จันทรโชต   ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล    
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท  จังหวัดเพชรบุรี   ทะเบียนเลขที่   0763546000513  
(เดิมเลขท่ี  27554600054)   ลงวันท่ี   28  พฤศจิกายน  2546   และหนังสือมอบอํานาจ ลงวันท่ี  -          แนบทาย
สัญญานี้ ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “ผูรับจาง”  อีกฝายหนึ่ง 

 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี ้

      ขอ  1  ขอตกลงวาจาง 

ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางเหมา โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          
สายไรผัก  ระยะทาง  200.00  เมตร  กวาง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือปริมาตรผิวการจราจรไมนอยกวา  
800.00  ตารางเมตร  พรอมลงหินคลุกไหลทางขางละ  0.25  เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
ตําบลทาแรงกําหนด)   พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน  1  ปาย   
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 

ณ   พื้นท่ีหมูท่ี   5    ตําบล/แขวง   ทาแรง   อําเภอ/เขต   บานแหลม  จังหวัด  เพชรบุรี   ตามขอกําหนดและเง่ือนไข          
แหงสัญญาน้ี   รวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญา 

                            ผูรับจางตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช  ตลอดจนอุปกรณตางๆ  ชนิดด ี  เพื่อ
ใชในงานจางตามสัญญานี้ 
 

 

 

 (ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                   (นายเสนห  แกวระยับ)                                                          (นายสุเทพ  จนัทรโชต) 
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ขอ  2  เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
                                  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนีใ้หถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาน้ี 

2.1  ผนวก  1  แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลทาแรง  จํานวน   1   ชุด 
2.2  ผนวก  2  ใบเสนอราคาลงวันท่ี  10  เมษายน  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  ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง 

                ขอ   3   หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
                                 ในขณะทําสัญญานี้  ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน   เงินสด  จํานวนเงิน   18,650.00  บาท         
(-หนึ่งหม่ืนแปดพันหกรอยหาสิบบาทถวน-)   มามอบใหแกผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาน้ี 
                                  หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง  ผูวาจางจะคืนใหเม่ือผูรับจางพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญานี้แลว 

                   ขอ   4   คาจางและการจายเงิน 
                                  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
                                  ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจาํนวนเงิน     373,000.00     บาท 
(-สามแสนเจ็ดหม่ืนสามพันบาทถวน-) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน 24,401.87  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)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                    (นายเสนห  แกวระยบั)                                                                  (นายสุเทพ  จันทรโชต) 
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   งวดท่ี  4  เปนจํานวนเงิน…………-………..บาท  (……………………-……………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………….-……………………………………………………………………………… 
…………………………….-……………………………ใหแลวเสร็จภายใน………………..-……………………… 
                         งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงิน     373,000.00   บาท    (-สามแสนเจ็ดหม่ืนสามพันบาทถวน-) 
 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมท้ังทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
ตามท่ีกําหนดไวในขอ  18 

                  ขอ  5  ก.  กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
                                  ภายในกําหนด………-…….วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  ผูรับจางจะตองเสนอแผนงาน
ใหเปนท่ีพอใจแกผูวาจาง  โดยแสดงถึงข้ันตอนของการทํางานและกําหนดเวลาท่ีตองใชในการทํางานหลักตางๆ ให
แลวเสร็จ 
                                  ผูรับจางตองเร่ิมทํางานท่ีรับจางภายในกําหนด…-….วัน  นับถัดจากวันไดรับหนังสือแจงให  
เร่ิมทํางาน  และจะตองทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนด…-….วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงดังกลาว 

                                  ถามิไดเสนอแผนงาน หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาหรือจะแลวเสร็จ
ลาชาเกินกวากําหนดเวลา หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งหรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตาม
คําส่ังของคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับมอบหมายอํานาจจากผูวาจาง  
ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได  และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย 
                                  การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น  ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับ
ผิดตามสัญญา 

                    ขอ  5    ข.  กําหนดเวลาใหแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
                                  ผูรับจางตองเร่ิมทํางานท่ีรับจางภายในวันท่ี    1    เดือน   มิถุนายน  พ.ศ. 2556  และจะตอง
ทํางานใหแลวเสร็จสมบูรณภายในวันท่ี  30   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2556  ถาผูรับจางมิไดลงมือทํางานภายใน
กําหนดเวลา  หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเช่ือไดวาผูรับจางไมสามารถทํางาน
ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา  หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนด  หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งหรือ
ตกเปนผูลมละลาย  หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตรวจการจาง  หรือผูควบคุมงาน  หรือบริษัท
ท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาน้ีได  และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขา
ทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย 
                                  การที่ผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น  ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับ
ผิดตามสัญญา 

   
 (ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                 (นายเสนห  แกวระยับ)                                                         (นายสุเทพ  จันทรโชต) 
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                   ขอ  6   ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง 
                                  เม่ืองานแลวเสร็จสมบูรณ  และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจางรายใหมใน
กรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญาตามขอ  5 หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดข้ึนจากงานจางนี้   ภายในกําหนด      
2   ป…-…..เดือน   นับถัดจากวันท่ีไดรับมอบงานดังกลาว  ซ่ึงความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเกิดจากความ
บกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุท่ีไมถูกตอง  หรือทําไวไมเรียบรอย  หรือทําไมถูกตองตามมาตรฐาน
แหงหลักวิชา  ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไขใหเปนท่ีเรียบรอยโดยไมชักชา  โดยผูวาจางไมตองออกเงินใด ๆ  ใน
การนี้ท้ังส้ิน  หากผูรับจางบิดพล้ิวไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด     15    วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงเปน
หนังสือจากผูวาจางหรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาท่ีผูวาจางกําหนดใหผูวาจางมีสิทธิท่ีจะทําการ
นั้นเองหรือจางผูอ่ืนใหทํางานนั้นโดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย 

   ขอ  7   การจางชวง  
                                  ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกตอหนึ่งโดยไมไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน  ท้ังนี้  นอกจากในกรณีท่ีสัญญานี้จะไดระบุไวเปนอยางอ่ืน ความยินยอม
ดังกลาวนั้นไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี้  และผูรับจางจะยังคงตอง
รับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวงหรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุก
ประการ 

ขอ   8   การควบคุมงานของผูรับจาง 
                                  ผูรับจางจะตองควบคุมงานท่ีรับจางอยางเอาใจใสดวยประสิทธิภาพและความชํานาญ  และใน
ระหวางทํางานท่ีรับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซ่ึงทํางานเต็มเวลาเปนผูควบคุมงาน  ผูควบคุมงานดังกลาวจะตองเปน
ผูแทนไดรับมอบอํานาจจากผูรับจาง  คําส่ังหรือคําแนะนําตาง ๆ  ท่ีไดแจงแกผูแทนผูไดรับมอบอํานาจนั้นใหถือวา
เปนคําส่ังหรือคําแนะนําท่ีไดแจงแกผูรับจาง   การแตงต้ังผูควบคุมงานนั้นจะตองทําเปนหนังสือและตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูวาจาง การเปล่ียนตัวหรือแตงตั้งผูควบคุมงานใหมจะทํามิได หากมิไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง
กอน 
                                  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะขอใหเปล่ียนตัวผูแทนผูไดรับมอบอํานาจนั้นโดยแจงเปนหนังสือไปยัง   
ผูรับจาง  และผูรับจางจะตองทําการเปล่ียนตัวโดยพลัน  โดยไมคิดราคาเพิ่มหรืออางเปนเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา      
อันเนื่องมาจากเหตุนี้ 
  
 
 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                 (นายเสนห  แกวระยับ)                                                      (นายสุเทพ  จนัทรโชต) 
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                        ขอ  9   ความรับผิดของผูรับจาง 
                                  ผูรับจางจะตองรับผิดตออุปทวเหตุ  ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ  อันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของผูรับจาง  และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางของผูรับจาง 
                                  ความเสียหายใดๆ  อันเกิดแกงานท่ีผูรับจางไดทําข้ึน  แมจะเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัย  นอกจาก
กรณีอันเกิดจากความผิดของผูวาจาง ผูรับจางจะตองรับผิดโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปล่ียนใหใหมโดยคาใชจายของ
ผูรับจางเอง ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะส้ินสุดลงเม่ือผูวาจางไดรับมอบงานคร้ังสุดทาย  ซ่ึงหลังจาก
นั้น  ผูรับจางคงตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรอง  หรือความเสียหายดังกลาวในขอ  6  เทานั้น 

                        ขอ  10   การจายเงินแกลูกจาง 
                                  ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางท่ีผูรับจางไดจางมาในอัตรา  และตามกําหนดเวลาที่ผูรับจางได
ตกลงหรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว 
                                  ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอ่ืนใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคแรก  ผูวาจางมีสิทธิ
ท่ีจะเอาเงินคาจางท่ีจะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว  และใหถือวาผูวาจางไดจายเงิน
จํานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว 
                                  ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนท่ีจางมาทํางานโดยใหครอบคลุมถึง
ความรับผิดท้ังปวงของผูรับจางรวมท้ังผูรับจางชวงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายท่ีคิดคาสินไหมทดแทนได
ตามกฎหมายซ่ึงเกิดจากอุปทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ  ตอลูกจางหรือบุคคลอ่ืนท่ีผูรับจางหรือผูรับจางชวงจางมา
ทํางาน  ผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาวพรอมท้ังหลักฐานการชําระเบ้ียประกันภัยใหแกผูวาจาง  
เม่ือผูวาจางเรียกรอง 

ขอ  11   การตรวจงานจาง 
                                  ถาผูวาจางแตงต้ังกรรมการตรวจการจาง  ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือควบคุมการ
ทํางานของผูรับจาง  กรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษานั้น  มีอํานาจเขาไปตรวจการงาน
ในโรงงานและสถานท่ีท่ีกําลังกอสรางไดทุกเวลาและผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือ     
ในการนั้นตามสมควร 
                                  การท่ีมีกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษา  หาทําใหผูรับจางพนความ
รับผิดชอบตามสัญญานี้ขอหนึ่งขอใดไม 

ขอ  12   แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน 
                                  ผูรับจางจะตองรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถ่ีถวน
แลว  หากปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทาง
เทคนิค  ผูรับจางตกลงท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ี
ผูวาจางแตงต้ังเพื่อใหงานแลวเสร็จบริบูรณโดยจะคิดคาใชจายใด ๆ  เพิ่มข้ึนจากผูวาจางไมได 
 
(ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                  (นายเสนห  แกวระยับ)                                                           (นายสุเทพ  จนัทรโชต) 
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  ขอ  13   การควบคุมงานโดยผูวาจาง 
                                  ผูรับจางตกลงวากรรมการตรวจการจาง  ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผูวาจางแตงต้ัง    มี
อํานาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือใหเปนไปตามเอกสารสัญญาและมีอํานาจทีจ่ะส่ังใหแกไข  เปล่ียนแปลง
เพิ่มเติม  หรือตัดทอนซ่ึงงานตามสัญญานี้  หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม  กรรมการตรวจการจาง  ผูควบคุมงาน  
หรือบริษัทท่ีปรึกษามีอํานาจท่ีจะส่ังใหหยดุกิจการนั้นช่ัวคราวได  ความลาชาในกรณีเชนนี้ผูรับจางจะถือเปนเหต ุ  
ขอขยายวนัทําการออกไปมิได 

                     ขอ  14   งานพิเศษและการแกไขงาน 
                                       ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะส่ังใหผูรับจางทํางานพิเศษซ่ึงไมไดแสดงไว  หรือรวมอยูในเอกสาร
สัญญาหากงานพิเศษนั้นๆ อยูในขอบขายท่ัวไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี้ผูวาจางยังมีสิทธิส่ังให
เปล่ียนแปลงหรือแกไขแบบรูป  และขอกําหนดตาง ๆ  ในเอกสารสัญญานี้ดวย  โดยไมทําใหสัญญาเปนโมฆะ        
แตอยางใด 
                                  อัตราคาจางหรือราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ใหกําหนดใชสําหรับงานพิเศษหรืองานท่ีเพิ่มเติม
ข้ึนหรือตัดทอนลงท้ังปวงตามคําส่ังของผูวาจาง  หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจาง  หรือราคาใด ๆ  ท่ีจะ
นํามาใชสําหรับงานพิเศษหรืองานท่ีเพ่ิมข้ึนดังกลาว  ผูวาจางและผูรับจางจะไดตกลงกันท่ีจะกําหนดอัตราหรือราคา
รวมท้ังการขยายระยะเวลา  (ถามี)  กันใหมเพื่อความเหมาะสม  ในกรณีท่ีตกลงกันไมได  ผูวาจางจะกําหนดอัตราจาง
หรือราคาตายตัวตามแตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง  ซ่ึงผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามคําส่ังของผูวาจาง
แตอาจสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการตามขอ  19  ตอไปได 

                        ขอ  15   คาปรับ 
                                  หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา  และผูวาจางยังมิได
บอกเลิกสัญญา  ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินวันละ   373.00   บาท  (-สามรอยเจ็ดสิบ
สามบาทถวน-)  และจะตองชําระคาใชจายในการควบคุมงานในเม่ือผูวาจางตองจางผูควบคุมงานอีกตอหนึ่งเปน
จํานวนเงินวันละ   200.00  บาท  (-สองรอยบาทถวน-) นับถัดจากวันท่ีกําหนดแลวเสร็จตามสัญญาหรือวันท่ีผูวาจาง
ไดขยายใหจนถึงวันท่ีทํางานแลวเสร็จจริง  นอกจากนี้ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดข้ึนจากการท่ี
ผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนท่ีเกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย 

                                  ในระหวางท่ีผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น  หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาตอไปได  ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ  16  ก็ได  และถาผูวาจางไดแจงขอ
เรียกรองไปยังผูรับจางเม่ือครบกําหนดแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะปรับผูรับจาง
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                 (นายเสนห  แกวระยับ)                                                            (นายสุเทพ  จนัทรโชต) 
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                        ขอ  16   สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา 
                                  ในกรณีท่ีผูวาจางบอกเลิกสัญญา  ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอ่ืนใหทํางานนั้น       
ตอจนแลวเสร็จได  ผูวาจางหรือผูรับจางทํางานนั้นตอมีสิทธิใชเคร่ืองใชในการกอสรางส่ิงท่ีกอสรางข้ึนช่ัวคราว
สําหรับงานกอสรางและวัสดุตางๆ  ซ่ึงเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามท่ีจะเห็นสมควร 

                                  ในกรณีดังกลาว  ผูวาจางมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมดหรือบางสวน
ตามแตจะเห็นสมควร  นอกจากน้ันผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซ่ึงเปนจํานวนเกินกวาหลักประกันการ
ปฏิบัติงาน  และคาเสียหายตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน  รวมทั้งคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึนในการทํางานน้ันตอใหแลวเสร็จตามสัญญา 
และคาใชจายในการควบคุมงานเพ่ิม  (ถามี)  ซ่ึงผูวาจางจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงินใด ๆ             
ท่ีจะจายใหแกผูรับจางก็ได 

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

ขอ  18   การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย 
                                  ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือส่ิงอํานวย
ความสะดวกในการทํางานของผูรับจาง    ลูกจาง   ตัวแทน  หรือของผูรับจางชวง ใหอยูในความสะอาด  ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพในการใชงานตลอดระยะเวลาการจางและเม่ือทํางานเสร็จส้ินแลวจะตองขนยายบรรดาเคร่ืองใช
ในการทํางานจางรวมท้ังวัสดุขยะมูลฝอยและส่ิงกอสรางช่ัวคราวตาง ๆ  (ถามี)   ท้ังจะตองกลบเกล่ียพื้นดิน             
ใหเรียบรอยเพื่อใหบริเวณท้ังหมดอยูในสภาพท่ีสะอาด  และใชการไดทันที 

                        ขอ  19   กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 
                                  19.1ในกรณีท่ีมีขอโตแยงเกิดข้ึนระหวางคูสัญญาเกี่ยวกับขอกําหนดแหงสัญญานี้หรือเกี่ยวกับ
การปฏิบัติสัญญาน้ี  และคูสัญญาไมสามารถตกลงกันได ใหเสนอขอโตแยงหรือขอพิพาทนั้นตอนุญาโตตุลาการ       
เพื่อพิจารณาช้ีขาด 
 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                 (นายเสนห  แกวระยับ)                                                             (นายสุเทพ  จนัทรโชต) 
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                                   19.2  เวนแตคูสัญญาท้ังสองฝายจะเห็นพองกันใหอนุญาโตตุลาการคนเดียวเปนผูช้ีขาดการ
ระงับขอพิพาทใหกระทําโดยอนุญาโตตุลาการ  2   คน โดยคูสัญญาฝายหนึ่งจะทําหนังสือแสดงเจตนาจะใหมี
อนุญาโตตุลาการระงับขอพิพาทและระบุช่ืออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแตงต้ังสงไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง  จากนั้น
ภายในระยะเวลา  30  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงดังกลาว  คูสัญญาฝายท่ีไดรับแจงจะตองแตงต้ังอนุญาโตตุลาการ
คนที่สอง   ถาอนุญาโตตุลาการท้ังสองคนดังกลาวไมสามารถประนีประนอมระงับขอพิพาทนั้นได   ให
อนุญาโตตุลาการท้ังสองคนรวมกันแตงตั้งอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดภายในกําหนดเวลา  30  วัน  นับจากวันท่ีไม
สามารถตกลงกัน  ผูช้ีขาดดังกลาวจะพิจารณาระงับขอพิพาทตอไป  กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการใหถือ
ตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม  หรือตามขอบังคับอ่ืนท่ี
คูสัญญาท้ังสองฝายเห็นชอบ  และใหกระทําในกรุงเทพมหานคร  โดยใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเปนภาษาในการ
ดําเนินกระบวนการพิจารณา 

                                  19.3  ในกรณีท่ีคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไมแตงตั้งอนุญาโตตุลาการฝายตน หรือในกรณีท่ี
อนุญาโตตุลาการท้ังสองคนไมสามารถตกลงกันแตงตั้งอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดได  คูสัญญาแตละฝายตางมีสิทธิ 
รองขอตอศาลแพงเพื่อแตงต้ังอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดไดแลวแตกรณี 

                                  19.4   คําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ  หรือของอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาด  แลวแตกรณี  ใหถือ
เปนเด็ดขาดและถึงท่ีสุดผูกพันคูสัญญา 
                                  19.5  คูสัญญาแตละฝายเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝายตน และออกคาใชจาย
อ่ืน ๆ  ในการดําเนินกระบวนการพิจารณาฝายละคร่ึง  ในกรณีท่ีมีการแตงต้ังอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือมีการ
แตงต้ังอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาด   ใหอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดเปนผูกําหนดภาระคาธรรมเนียม
อนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดคนเดียว  แลวแตกรณี 

  ขอ  20   การขยายเวลาปฏบิตัิงานตามสัญญา 
                                  ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด ๆ  อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝาย  
ผูวาจาง  หรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย  ทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลว
เสร็จตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได  ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐาน
เปนหนังสือใหผูวาจางทราบ  เพื่อขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน   15   วัน    นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นส้ินสุดลง 

                                  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง  ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธ์ิเรียกรอง
ในการที่จะขอขยายเวลาทํางานออกไปไมมีเงื่อนไขใด ๆ  ท้ังส้ิน เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรอง
ของฝายผูวาจาง  ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
                                  การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูวาจางท่ีจะพิจารณาตามท่ี
เห็นสมควร 
 
(ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                (นายสุเทพ  จันทรโชต) 
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      ขอ   21   มาตรฐานฝมือชาง 
                                  ผูรับจางตกลงเปนเง่ือนไขสําคัญวา  ผูรับจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
ชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ  ปวท.  หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาท่ี   ก.พ.   รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง แตจะตองมี
ชางจํานวนอยางนอย  1  คน   ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

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

ระดับชางพรอมกับระบุรายช่ือชางผูท่ีผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาวในวรรคแรก  นํามา
แสดงพรอมหลักฐานตาง ๆ  ตอคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน  กอนเริ่มลงมือทํางาน  และพรอมท่ีจะ
ใหผูวาจางหรือเจาหนาท่ีของผูวาจางตรวจสอบดูไดตลอดเวลาการทํางานตามสัญญานี้ของผูรับจาง 
                                  สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน  คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดย
รายละเอียดตลอดแลว   จึงไดลงลายมือช่ือ  พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตาง
ยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 
 
                                                                      (ลงช่ือ)………………………… ผูวาจาง 
                                                                                   (นายเสนห  แกวระยับ) 
                     นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรง 
                                                                  
                                                                      (ลงช่ือ)………………………….... ผูรับจาง 
                                                                                      (นายสุเทพ จันทรโชต) 
                                                                                           หุนสวนผูจดัการ 
 
      (ลงช่ือ)……………………………. พยาน 
                                                                                     (นายอําพล   สีสวาง)  
                                                                                      หัวหนาสํานักปลัด 
 
                                                           (ลงช่ือ).............................................พยาน 
                                                                                    (นางเล็ก  นักเบศร) 
                                                                                      นักวิชาการศึกษา 

 



สัญญาจาง 
สัญญาเลขท่ี  9 /2556 

 

                  สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน   ณ   ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาแรง  ตําบล/แขวง ทาแรง อําเภอ/เขต   
บานแหลม จังหวัด เพชรบุรี  เม่ือวันท่ี   30   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ  2556  ระหวาง องคการบริหารสวนตําบลทาแรง    
โดย นายเสนห  แกวระยับ  ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรง ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง”  
ฝายหนึ่ง  กับ   หางหุนสวนจํากัด   โอตวิศวกรโยธา   ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  ณ  สํานักงานทะเบียนหุนสวน
บริษัท  จังหวัดเพชรบุรี    มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี   1   หมู   -     ถนน   ชีสระอินทร   ตําบล/แขวง   คลองกระแชง           
อําเภอ/เขต  เมืองเพชรบุรี   จังหวัด เพชรบุรี   โดย  นางสาวอุฬาริกา   อาจหาญ   ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล    
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท  จังหวัดเพชรบุรี   ทะเบียนเลขที่   0763551000623   
ลงวันท่ี   2  กันยายน  2551   และหนังสือมอบอํานาจ ลงวันท่ี    -          แนบทายสัญญานี้ ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ี
เรียกวา  “ผูรับจาง”  อีกฝายหนึ่ง 

 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี ้

      ขอ  1  ขอตกลงวาจาง 

ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางเหมา โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
มัสยิดซีรอยุดดีน   ระยะทาง  135.00   เมตร  กวาง  3.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือปริมาตรผิวการจราจร         
ไมนอยกวา  472.50  ตารางเมตร  พรอมลงหินคลุกไหลทางขางละ  0.25  เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลทาแรงกําหนด)   พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน  1  ปาย   
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 

ณ   พื้นท่ีหมูท่ี  2    ตําบล/แขวง   ทาแรง   อําเภอ/เขต   บานแหลม  จังหวัด  เพชรบุรี   ตามขอกําหนดและเงื่อนไข          
แหงสัญญานี้   รวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญา 

                            ผูรับจางตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช  ตลอดจนอุปกรณตางๆ  ชนิดด ี  เพื่อ
ใชในงานจางตามสัญญานี้ 
 

 

 

 (ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                   (นายเสนห  แกวระยับ)                                                          (นางสาวอุฬาริกา  อาจหาญ) 
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ขอ  2  เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
                                  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนีใ้หถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาน้ี 

2.1  ผนวก  1  แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลทาแรง  จํานวน   1   ชุด 
2.2  ผนวก  2  ใบเสนอราคาลงวันท่ี  10  เมษายน  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  ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง 

                ขอ   3   หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
                                 ในขณะทําสัญญานี้  ผูรับจางไดนําหลักประกันเปนหนังสือค้ําประกัน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย       
จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี  เลขท่ี  56 – 42 – 2523 – 2  ลงวันท่ี  30  พฤษภาคม 2556 จํานวนเงิน 11,290.00  บาท    
(-หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันสองรอยเกาสิบบาทถวน-)   มามอบใหแกผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาน้ี 
                                  หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง  ผูวาจางจะคืนใหเม่ือผูรับจางพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญานี้แลว 

                   ขอ   4   คาจางและการจายเงิน 
                                  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
                                  ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจาํนวนเงิน    225,800.00     บาท 
(-สองแสนสองหม่ืนหาพนัแปดรอยบาทถวน-) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพิม่จํานวน 14,771.96  บาท  ตลอดจนภาษอีากร
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)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                    (นายเสนห  แกวระยบั)                                                                  (นางสาวอุฬาริกา  อาจหาญ) 



-3- 

   งวดท่ี  4  เปนจํานวนเงิน…………-………..บาท  (……………………-……………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………….-……………………………………………………………………………… 
…………………………….-……………………………ใหแลวเสร็จภายใน………………..-……………………… 
                         งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงิน     225,800.00   บาท    (-สองแสนสองหม่ืนหาพันแปดรอยบาทถวน-) 
 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมท้ังทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
ตามท่ีกําหนดไวในขอ  18 

                  ขอ  5  ก.  กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
                                  ภายในกําหนด………-…….วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  ผูรับจางจะตองเสนอแผนงาน
ใหเปนท่ีพอใจแกผูวาจาง  โดยแสดงถึงข้ันตอนของการทํางานและกําหนดเวลาท่ีตองใชในการทํางานหลักตางๆ ให
แลวเสร็จ 
                                  ผูรับจางตองเร่ิมทํางานท่ีรับจางภายในกําหนด…-….วัน  นับถัดจากวันไดรับหนังสือแจงให  
เร่ิมทํางาน  และจะตองทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนด…-….วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงดังกลาว 

                                  ถามิไดเสนอแผนงาน หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาหรือจะแลวเสร็จ
ลาชาเกินกวากําหนดเวลา หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งหรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตาม
คําส่ังของคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับมอบหมายอํานาจจากผูวาจาง  
ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได  และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย 
                                  การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น  ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับ
ผิดตามสัญญา 

                    ขอ  5    ข.  กําหนดเวลาใหแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
                                  ผูรับจางตองเร่ิมทํางานท่ีรับจางภายในวันท่ี  31    เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ. 2556  และจะตอง
ทํางานใหแลวเสร็จสมบูรณภายในวันท่ี   29    เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2556  ถาผูรับจางมิไดลงมือทํางานภายใน
กําหนดเวลา  หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเช่ือไดวาผูรับจางไมสามารถทํางาน
ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา  หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนด  หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งหรือ
ตกเปนผูลมละลาย  หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตรวจการจาง  หรือผูควบคุมงาน  หรือบริษัท
ท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาน้ีได  และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขา
ทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย 
                                  การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น  ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับ
ผิดตามสัญญา 

   
 (ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                 (นายเสนห  แกวระยับ)                                                         (นางสาวอุฬาริกา  อาจหาญ) 
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                   ขอ  6   ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง 
                                  เม่ืองานแลวเสร็จสมบูรณ  และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจางรายใหมใน
กรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญาตามขอ  5 หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดข้ึนจากงานจางนี้   ภายในกําหนด      
2   ป…-…..เดือน   นับถัดจากวันท่ีไดรับมอบงานดังกลาว  ซ่ึงความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเกิดจากความ
บกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุท่ีไมถูกตอง  หรือทําไวไมเรียบรอย  หรือทําไมถูกตองตามมาตรฐาน
แหงหลักวิชา  ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไขใหเปนท่ีเรียบรอยโดยไมชักชา  โดยผูวาจางไมตองออกเงินใด ๆ  ใน
การนี้ท้ังส้ิน  หากผูรับจางบิดพล้ิวไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด     15    วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงเปน
หนังสือจากผูวาจางหรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาท่ีผูวาจางกําหนดใหผูวาจางมีสิทธิท่ีจะทําการ
นั้นเองหรือจางผูอ่ืนใหทํางานนั้นโดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย 

   ขอ  7   การจางชวง  
                                  ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกตอหนึ่งโดยไมไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน  ท้ังนี้  นอกจากในกรณีท่ีสัญญานี้จะไดระบุไวเปนอยางอ่ืน ความยินยอม
ดังกลาวนั้นไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี้  และผูรับจางจะยังคงตอง
รับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวงหรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุก
ประการ 

ขอ   8   การควบคุมงานของผูรับจาง 
                                  ผูรับจางจะตองควบคุมงานท่ีรับจางอยางเอาใจใสดวยประสิทธิภาพและความชํานาญ  และใน
ระหวางทํางานท่ีรับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซ่ึงทํางานเต็มเวลาเปนผูควบคุมงาน  ผูควบคุมงานดังกลาวจะตองเปน
ผูแทนไดรับมอบอํานาจจากผูรับจาง  คําส่ังหรือคําแนะนําตาง ๆ  ท่ีไดแจงแกผูแทนผูไดรับมอบอํานาจนั้นใหถือวา
เปนคําส่ังหรือคําแนะนําท่ีไดแจงแกผูรับจาง   การแตงต้ังผูควบคุมงานนั้นจะตองทําเปนหนังสือและตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูวาจาง การเปล่ียนตัวหรือแตงตั้งผูควบคุมงานใหมจะทํามิได หากมิไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง
กอน 
                                  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะขอใหเปล่ียนตัวผูแทนผูไดรับมอบอํานาจนั้นโดยแจงเปนหนังสือไปยัง   
ผูรับจาง  และผูรับจางจะตองทําการเปล่ียนตัวโดยพลัน  โดยไมคิดราคาเพิ่มหรืออางเปนเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา      
อันเนื่องมาจากเหตุนี้ 
  
 
 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                 (นายเสนห  แกวระยับ)                                                      (นางสาวอุฬาริกา  อาจหาญ) 
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                        ขอ  9   ความรับผิดของผูรับจาง 
                                  ผูรับจางจะตองรับผิดตออุปทวเหตุ  ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ  อันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของผูรับจาง  และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางของผูรับจาง 
                                  ความเสียหายใดๆ  อันเกิดแกงานท่ีผูรับจางไดทําข้ึน  แมจะเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัย  นอกจาก
กรณีอันเกิดจากความผิดของผูวาจาง ผูรับจางจะตองรับผิดโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปล่ียนใหใหมโดยคาใชจายของ
ผูรับจางเอง ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะส้ินสุดลงเม่ือผูวาจางไดรับมอบงานคร้ังสุดทาย  ซ่ึงหลังจาก
นั้น  ผูรับจางคงตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรอง  หรือความเสียหายดังกลาวในขอ  6  เทานั้น 

                        ขอ  10   การจายเงินแกลูกจาง 
                                  ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางท่ีผูรับจางไดจางมาในอัตรา  และตามกําหนดเวลาที่ผูรับจางได
ตกลงหรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว 
                                  ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอ่ืนใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคแรก  ผูวาจางมีสิทธิ
ท่ีจะเอาเงินคาจางท่ีจะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว  และใหถือวาผูวาจางไดจายเงิน
จํานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว 
                                  ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนท่ีจางมาทํางานโดยใหครอบคลุมถึง
ความรับผิดท้ังปวงของผูรับจางรวมท้ังผูรับจางชวงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายท่ีคิดคาสินไหมทดแทนได
ตามกฎหมายซ่ึงเกิดจากอุปทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ  ตอลูกจางหรือบุคคลอ่ืนท่ีผูรับจางหรือผูรับจางชวงจางมา
ทํางาน  ผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาวพรอมท้ังหลักฐานการชําระเบ้ียประกันภัยใหแกผูวาจาง  
เม่ือผูวาจางเรียกรอง 

ขอ  11   การตรวจงานจาง 
                                  ถาผูวาจางแตงต้ังกรรมการตรวจการจาง  ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือควบคุมการ
ทํางานของผูรับจาง  กรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษานั้น  มีอํานาจเขาไปตรวจการงาน
ในโรงงานและสถานท่ีท่ีกําลังกอสรางไดทุกเวลาและผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือ     
ในการนั้นตามสมควร 
                                  การท่ีมีกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษา  หาทําใหผูรับจางพนความ
รับผิดชอบตามสัญญานี้ขอหนึ่งขอใดไม 

ขอ  12   แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน 
                                  ผูรับจางจะตองรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถ่ีถวน
แลว  หากปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทาง
เทคนิค  ผูรับจางตกลงท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ี
ผูวาจางแตงต้ังเพื่อใหงานแลวเสร็จบริบูรณโดยจะคิดคาใชจายใด ๆ  เพิ่มข้ึนจากผูวาจางไมได 
 
(ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                  (นายเสนห  แกวระยับ)                                                           (นางสาวอุฬาริกา  อาจหาญ) 
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  ขอ  13   การควบคุมงานโดยผูวาจาง 
                                  ผูรับจางตกลงวากรรมการตรวจการจาง  ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผูวาจางแตงต้ัง    มี
อํานาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือใหเปนไปตามเอกสารสัญญาและมีอํานาจทีจ่ะส่ังใหแกไข  เปล่ียนแปลง
เพิ่มเติม  หรือตัดทอนซ่ึงงานตามสัญญานี้  หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม  กรรมการตรวจการจาง  ผูควบคุมงาน  
หรือบริษัทท่ีปรึกษามีอํานาจท่ีจะส่ังใหหยดุกิจการนั้นช่ัวคราวได  ความลาชาในกรณีเชนนี้ผูรับจางจะถือเปนเหต ุ  
ขอขยายวนัทําการออกไปมิได 

                     ขอ  14   งานพิเศษและการแกไขงาน 
                                       ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะส่ังใหผูรับจางทํางานพิเศษซ่ึงไมไดแสดงไว  หรือรวมอยูในเอกสาร
สัญญาหากงานพิเศษนั้นๆ อยูในขอบขายท่ัวไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี้ผูวาจางยังมีสิทธิส่ังให
เปล่ียนแปลงหรือแกไขแบบรูป  และขอกําหนดตาง ๆ  ในเอกสารสัญญานี้ดวย  โดยไมทําใหสัญญาเปนโมฆะ        
แตอยางใด 
                                  อัตราคาจางหรือราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ใหกําหนดใชสําหรับงานพิเศษหรืองานท่ีเพิ่มเติม
ข้ึนหรือตัดทอนลงท้ังปวงตามคําส่ังของผูวาจาง  หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจาง  หรือราคาใด ๆ  ท่ีจะ
นํามาใชสําหรับงานพิเศษหรืองานท่ีเพ่ิมข้ึนดังกลาว  ผูวาจางและผูรับจางจะไดตกลงกันท่ีจะกําหนดอัตราหรือราคา
รวมท้ังการขยายระยะเวลา  (ถามี)  กันใหมเพื่อความเหมาะสม  ในกรณีท่ีตกลงกันไมได  ผูวาจางจะกําหนดอัตราจาง
หรือราคาตายตัวตามแตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง  ซ่ึงผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามคําส่ังของผูวาจาง
แตอาจสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการตามขอ  19  ตอไปได 

                        ขอ  15   คาปรับ 
                                  หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา  และผูวาจางยังมิได
บอกเลิกสัญญา  ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินวันละ  225.80   บาท  (-สองรอยยี่สิบ      
หาบาทแปดสิบสตางค-)  และจะตองชําระคาใชจายในการควบคุมงานในเม่ือผูวาจางตองจางผูควบคุมงานอีกตอหนึ่ง
เปนจํานวนเงินวันละ   200.00  บาท  (-สองรอยบาทถวน-) นับถัดจากวันท่ีกําหนดแลวเสร็จตามสัญญาหรือวันท่ีผู
วาจางไดขยายใหจนถึงวันท่ีทํางานแลวเสร็จจริง  นอกจากนี้ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดข้ึนจากการ
ท่ีผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนท่ีเกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย 

                                  ในระหวางท่ีผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น  หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาตอไปได  ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ  16  ก็ได  และถาผูวาจางไดแจงขอ
เรียกรองไปยังผูรับจางเม่ือครบกําหนดแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะปรับผูรับจาง
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                 (นายเสนห  แกวระยับ)                                                            (นางสาวอุฬาริกา  อาจหาญ) 
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                        ขอ  16   สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา 
                                  ในกรณีท่ีผูวาจางบอกเลิกสัญญา  ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอ่ืนใหทํางานนั้น       
ตอจนแลวเสร็จได  ผูวาจางหรือผูรับจางทํางานนั้นตอมีสิทธิใชเคร่ืองใชในการกอสรางส่ิงท่ีกอสรางข้ึนช่ัวคราว
สําหรับงานกอสรางและวัสดุตางๆ  ซ่ึงเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามท่ีจะเห็นสมควร 

                                  ในกรณีดังกลาว  ผูวาจางมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมดหรือบางสวน
ตามแตจะเห็นสมควร  นอกจากน้ันผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซ่ึงเปนจํานวนเกินกวาหลักประกันการ
ปฏิบัติงาน  และคาเสียหายตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน  รวมทั้งคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึนในการทํางานน้ันตอใหแลวเสร็จตามสัญญา 
และคาใชจายในการควบคุมงานเพ่ิม  (ถามี)  ซ่ึงผูวาจางจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงินใด ๆ             
ท่ีจะจายใหแกผูรับจางก็ได 

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

ขอ  18   การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย 
                                  ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือส่ิงอํานวย
ความสะดวกในการทํางานของผูรับจาง    ลูกจาง   ตัวแทน  หรือของผูรับจางชวง ใหอยูในความสะอาด  ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพในการใชงานตลอดระยะเวลาการจางและเม่ือทํางานเสร็จส้ินแลวจะตองขนยายบรรดาเคร่ืองใช
ในการทํางานจางรวมท้ังวัสดุขยะมูลฝอยและส่ิงกอสรางช่ัวคราวตาง ๆ  (ถามี)   ท้ังจะตองกลบเกล่ียพื้นดิน             
ใหเรียบรอยเพื่อใหบริเวณท้ังหมดอยูในสภาพท่ีสะอาด  และใชการไดทันที 

                        ขอ  19   กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 
                                  19.1ในกรณีท่ีมีขอโตแยงเกิดข้ึนระหวางคูสัญญาเกี่ยวกับขอกําหนดแหงสัญญานี้หรือเกี่ยวกับ
การปฏิบัติสัญญาน้ี  และคูสัญญาไมสามารถตกลงกันได ใหเสนอขอโตแยงหรือขอพิพาทนั้นตอนุญาโตตุลาการ       
เพื่อพิจารณาช้ีขาด 
 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                 (นายเสนห  แกวระยับ)                                                             (นางสาวอุฬาริกา  อาจหาญ) 
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                                   19.2  เวนแตคูสัญญาท้ังสองฝายจะเห็นพองกันใหอนุญาโตตุลาการคนเดียวเปนผูช้ีขาดการ
ระงับขอพิพาทใหกระทําโดยอนุญาโตตุลาการ  2   คน โดยคูสัญญาฝายหนึ่งจะทําหนังสือแสดงเจตนาจะใหมี
อนุญาโตตุลาการระงับขอพิพาทและระบุช่ืออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแตงต้ังสงไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง  จากนั้น
ภายในระยะเวลา  30  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงดังกลาว  คูสัญญาฝายท่ีไดรับแจงจะตองแตงต้ังอนุญาโตตุลาการ
คนที่สอง   ถาอนุญาโตตุลาการท้ังสองคนดังกลาวไมสามารถประนีประนอมระงับขอพิพาทนั้นได   ให
อนุญาโตตุลาการท้ังสองคนรวมกันแตงตั้งอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดภายในกําหนดเวลา  30  วัน  นับจากวันท่ีไม
สามารถตกลงกัน  ผูช้ีขาดดังกลาวจะพิจารณาระงับขอพิพาทตอไป  กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการใหถือ
ตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม  หรือตามขอบังคับอ่ืนท่ี
คูสัญญาท้ังสองฝายเห็นชอบ  และใหกระทําในกรุงเทพมหานคร  โดยใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเปนภาษาในการ
ดําเนินกระบวนการพิจารณา 

                                  19.3  ในกรณีท่ีคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไมแตงตั้งอนุญาโตตุลาการฝายตน หรือในกรณีท่ี
อนุญาโตตุลาการท้ังสองคนไมสามารถตกลงกันแตงตั้งอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดได  คูสัญญาแตละฝายตางมีสิทธิ 
รองขอตอศาลแพงเพื่อแตงต้ังอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดไดแลวแตกรณี 

                                  19.4   คําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ  หรือของอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาด  แลวแตกรณี  ใหถือ
เปนเด็ดขาดและถึงท่ีสุดผูกพันคูสัญญา 
                                  19.5  คูสัญญาแตละฝายเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝายตน และออกคาใชจาย
อ่ืน ๆ  ในการดําเนินกระบวนการพิจารณาฝายละคร่ึง  ในกรณีท่ีมีการแตงต้ังอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือมีการ
แตงต้ังอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาด   ใหอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดเปนผูกําหนดภาระคาธรรมเนียม
อนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดคนเดียว  แลวแตกรณี 

  ขอ  20   การขยายเวลาปฏบิตัิงานตามสัญญา 
                                  ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด ๆ  อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝาย  
ผูวาจาง  หรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย  ทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลว
เสร็จตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได  ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐาน
เปนหนังสือใหผูวาจางทราบ  เพื่อขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน   15   วัน    นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นส้ินสุดลง 

                                  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง  ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธ์ิเรียกรอง
ในการที่จะขอขยายเวลาทํางานออกไปไมมีเงื่อนไขใด ๆ  ท้ังส้ิน เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรอง
ของฝายผูวาจาง  ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
                                  การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูวาจางท่ีจะพิจารณาตามท่ี
เห็นสมควร 
 
(ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                (นางสาวอุฬาริกา  อาจหาญ) 



-9- 
 

      ขอ   21   มาตรฐานฝมือชาง 
                                  ผูรับจางตกลงเปนเง่ือนไขสําคัญวา  ผูรับจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
ชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ  ปวท.  หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาท่ี   ก.พ.   รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง แตจะตองมี
ชางจํานวนอยางนอย  1  คน   ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

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

ระดับชางพรอมกับระบุรายช่ือชางผูท่ีผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาวในวรรคแรก  นํามา
แสดงพรอมหลักฐานตาง ๆ  ตอคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน  กอนเริ่มลงมือทํางาน  และพรอมท่ีจะ
ใหผูวาจางหรือเจาหนาท่ีของผูวาจางตรวจสอบดูไดตลอดเวลาการทํางานตามสัญญานี้ของผูรับจาง 
                                  สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน  คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดย
รายละเอียดตลอดแลว   จึงไดลงลายมือช่ือ  พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตาง
ยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 
 
                                                                      (ลงช่ือ)………………………… ผูวาจาง 
                                                                                   (นายเสนห  แกวระยับ) 
                     นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรง 
                                                                  
                                                                      (ลงช่ือ)………………………….... ผูรับจาง 
                                                                                 (นางสาวอุฬาริกา อาจหาญ) 
                                                                                        หุนสวนผูจัดการ 
 
      (ลงช่ือ)……………………………. พยาน 
                                                                                     (นายอําพล   สีสวาง)  
                                                                                      หัวหนาสํานักปลัด 
 
                                                           (ลงช่ือ).............................................พยาน 
                                                                                    (นางเล็ก  นักเบศร) 
                                                                                      นักวิชาการศึกษา 

 



สัญญาจาง 
สัญญาเลขท่ี  8   /2556 

 

                  สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน   ณ   ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาแรง  ตําบล/แขวง ทาแรง อําเภอ/เขต   
บานแหลม จังหวัด เพชรบุรี  เม่ือวันท่ี   28     เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ  2556  ระหวาง องคการบริหารสวนตําบลทา
แรง    โดย นายเสนห  แกวระยับ  ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรง ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูวา
จาง”  ฝายหน่ึง  กับ   นายสมศักดิ์  สอนขาว    ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  ณ  สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท  -           
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี    6   หมู   6     ถนน       -        ตําบล/แขวง   บางขุนไทร     อําเภอ/เขต  บานแหลม      
จังหวัด เพชรบุรี   โดย       -           ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล    ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัท        -             ทะเบียนเลขท่ี          -           ลงวันท่ี            -      และหนังสือมอบอํานาจ       
ลงวันท่ี           -         แนบทายสัญญานี้ ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา  “ผูรับจาง”  อีกฝายหนึ่ง 

 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี ้

      ขอ  1  ขอตกลงวาจาง 

ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางเหมา โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          
สายบานผูชวยดีน  ระยะทาง  150.00  เมตร  กวาง  3.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา   
450  ตารางเมตร  พรอมลงหินคลุกไหลทางขางละ  0.25  เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
ตําบลทาแรงกําหนด)   พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน  1  ปาย   
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 

ณ   พื้นท่ีหมูท่ี   7    ตําบล/แขวง   ทาแรง   อําเภอ/เขต   บานแหลม  จังหวัด  เพชรบุรี   ตามขอกําหนดและเง่ือนไข          
แหงสัญญาน้ี   รวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญา 

                            ผูรับจางตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช  ตลอดจนอุปกรณตางๆ  ชนิดด ี  เพื่อ
ใชในงานจางตามสัญญานี้ 
 

 

 

 (ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                   (นายเสนห  แกวระยับ)                                                              (นายสมศักดิ์  สอนขาว) 
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ขอ  2  เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
                                  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนีใ้หถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาน้ี 

2.1  ผนวก  1  แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลทาแรง  จํานวน   1   ชุด 
2.2  ผนวก  2  ใบเสนอราคาลงวันท่ี  10  เมษายน  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  ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง 

                ขอ   3   หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
                                 ในขณะทําสัญญานี้  ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน   เงินสด  จํานวนเงิน   10,775.00  บาท         
(-หนึ่งหม่ืนเจ็ดรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน-)   มามอบใหแกผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
                                  หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง  ผูวาจางจะคืนใหเม่ือผูรับจางพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญานี้แลว 

                   ขอ   4   คาจางและการจายเงิน 
                                  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
                                  ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจาํนวนเงิน     215,500.00     บาท 
(-สองแสนหนึง่หม่ืนหาพนัหารอยบาทถวน-) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน 14,098.13  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)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                    (นายเสนห  แกวระยบั)                                                                   (นายสมศักดิ์  สอนขาว) 
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   งวดท่ี  4  เปนจํานวนเงิน…………-………..บาท  (……………………-……………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………….-……………………………………………………………………………… 
…………………………….-……………………………ใหแลวเสร็จภายใน………………..-……………………… 
                         งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงิน     215,500.00   บาท    (-สองแสนหนึง่หม่ืนหาพันหารอยบาทถวน-) 
 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมท้ังทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
ตามท่ีกําหนดไวในขอ  18 

                  ขอ  5  ก.  กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
                                  ภายในกําหนด………-…….วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  ผูรับจางจะตองเสนอแผนงาน
ใหเปนท่ีพอใจแกผูวาจาง  โดยแสดงถึงข้ันตอนของการทํางานและกําหนดเวลาท่ีตองใชในการทํางานหลักตางๆ ให
แลวเสร็จ 
                                  ผูรับจางตองเร่ิมทํางานท่ีรับจางภายในกําหนด…-….วัน  นับถัดจากวันไดรับหนังสือแจงให  
เร่ิมทํางาน  และจะตองทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนด…-….วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงดังกลาว 

                                  ถามิไดเสนอแผนงาน หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาหรือจะแลวเสร็จ
ลาชาเกินกวากําหนดเวลา หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งหรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตาม
คําส่ังของคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับมอบหมายอํานาจจากผูวาจาง  
ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได  และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย 
                                  การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น  ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับ
ผิดตามสัญญา 

                    ขอ  5    ข.  กําหนดเวลาใหแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
                                  ผูรับจางตองเร่ิมทํางานท่ีรับจางภายในวันท่ี  29   เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ. 2556  และจะตอง
ทํางานใหแลวเสร็จสมบูรณภายในวันท่ี   27    เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2556  ถาผูรับจางมิไดลงมือทํางานภายใน
กําหนดเวลา  หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเช่ือไดวาผูรับจางไมสามารถทํางาน
ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา  หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนด  หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งหรือ
ตกเปนผูลมละลาย  หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตรวจการจาง  หรือผูควบคุมงาน  หรือบริษัท
ท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาน้ีได  และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขา
ทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย 
                                  การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น  ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับ
ผิดตามสัญญา 

   
 (ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                 (นายเสนห  แกวระยับ)                                                            (นายสมศักดิ์  สอนขาว) 
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                   ขอ  6   ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง 
                                  เม่ืองานแลวเสร็จสมบูรณ  และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจางรายใหมใน
กรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญาตามขอ  5 หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดข้ึนจากงานจางนี้   ภายในกําหนด      
2   ป…-…..เดือน   นับถัดจากวันท่ีไดรับมอบงานดังกลาว  ซ่ึงความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเกิดจากความ
บกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุท่ีไมถูกตอง  หรือทําไวไมเรียบรอย  หรือทําไมถูกตองตามมาตรฐาน
แหงหลักวิชา  ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไขใหเปนท่ีเรียบรอยโดยไมชักชา  โดยผูวาจางไมตองออกเงินใด ๆ  ใน
การนี้ท้ังส้ิน  หากผูรับจางบิดพล้ิวไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด     15    วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงเปน
หนังสือจากผูวาจางหรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาท่ีผูวาจางกําหนดใหผูวาจางมีสิทธิท่ีจะทําการ
นั้นเองหรือจางผูอ่ืนใหทํางานนั้นโดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย 

   ขอ  7   การจางชวง  
                                  ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกตอหนึ่งโดยไมไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน  ท้ังนี้  นอกจากในกรณีท่ีสัญญานี้จะไดระบุไวเปนอยางอ่ืน ความยินยอม
ดังกลาวนั้นไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี้  และผูรับจางจะยังคงตอง
รับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวงหรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุก
ประการ 

ขอ   8   การควบคุมงานของผูรับจาง 
                                  ผูรับจางจะตองควบคุมงานท่ีรับจางอยางเอาใจใสดวยประสิทธิภาพและความชํานาญ  และใน
ระหวางทํางานท่ีรับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซ่ึงทํางานเต็มเวลาเปนผูควบคุมงาน  ผูควบคุมงานดังกลาวจะตองเปน
ผูแทนไดรับมอบอํานาจจากผูรับจาง  คําส่ังหรือคําแนะนําตาง ๆ  ท่ีไดแจงแกผูแทนผูไดรับมอบอํานาจนั้นใหถือวา
เปนคําส่ังหรือคําแนะนําท่ีไดแจงแกผูรับจาง   การแตงต้ังผูควบคุมงานนั้นจะตองทําเปนหนังสือและตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูวาจาง การเปล่ียนตัวหรือแตงตั้งผูควบคุมงานใหมจะทํามิได หากมิไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง
กอน 
                                  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะขอใหเปล่ียนตัวผูแทนผูไดรับมอบอํานาจนั้นโดยแจงเปนหนังสือไปยัง   
ผูรับจาง  และผูรับจางจะตองทําการเปล่ียนตัวโดยพลัน  โดยไมคิดราคาเพิ่มหรืออางเปนเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา      
อันเนื่องมาจากเหตุนี้ 
  
 
 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                 (นายเสนห  แกวระยับ)                                                    (นายสมศักดิ์  สอนขาว) 
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                        ขอ  9   ความรับผิดของผูรับจาง 
                                  ผูรับจางจะตองรับผิดตออุปทวเหตุ  ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ  อันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของผูรับจาง  และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางของผูรับจาง 
                                  ความเสียหายใดๆ  อันเกิดแกงานท่ีผูรับจางไดทําข้ึน  แมจะเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัย  นอกจาก
กรณีอันเกิดจากความผิดของผูวาจาง ผูรับจางจะตองรับผิดโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปล่ียนใหใหมโดยคาใชจายของ
ผูรับจางเอง ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะส้ินสุดลงเม่ือผูวาจางไดรับมอบงานคร้ังสุดทาย  ซ่ึงหลังจาก
นั้น  ผูรับจางคงตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรอง  หรือความเสียหายดังกลาวในขอ  6  เทานั้น 

                        ขอ  10   การจายเงินแกลูกจาง 
                                  ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางท่ีผูรับจางไดจางมาในอัตรา  และตามกําหนดเวลาที่ผูรับจางได
ตกลงหรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว 
                                  ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอ่ืนใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคแรก  ผูวาจางมีสิทธิ
ท่ีจะเอาเงินคาจางท่ีจะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว  และใหถือวาผูวาจางไดจายเงิน
จํานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว 
                                  ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนท่ีจางมาทํางานโดยใหครอบคลุมถึง
ความรับผิดท้ังปวงของผูรับจางรวมท้ังผูรับจางชวงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายท่ีคิดคาสินไหมทดแทนได
ตามกฎหมายซ่ึงเกิดจากอุปทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ  ตอลูกจางหรือบุคคลอ่ืนท่ีผูรับจางหรือผูรับจางชวงจางมา
ทํางาน  ผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาวพรอมท้ังหลักฐานการชําระเบ้ียประกันภัยใหแกผูวาจาง  
เม่ือผูวาจางเรียกรอง 

ขอ  11   การตรวจงานจาง 
                                  ถาผูวาจางแตงต้ังกรรมการตรวจการจาง  ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือควบคุมการ
ทํางานของผูรับจาง  กรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษานั้น  มีอํานาจเขาไปตรวจการงาน
ในโรงงานและสถานท่ีท่ีกําลังกอสรางไดทุกเวลาและผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือ     
ในการนั้นตามสมควร 
                                  การท่ีมีกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษา  หาทําใหผูรับจางพนความ
รับผิดชอบตามสัญญานี้ขอหนึ่งขอใดไม 

ขอ  12   แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน 
                                  ผูรับจางจะตองรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถ่ีถวน
แลว  หากปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทาง
เทคนิค  ผูรับจางตกลงท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ี
ผูวาจางแตงต้ังเพื่อใหงานแลวเสร็จบริบูรณโดยจะคิดคาใชจายใด ๆ  เพิ่มข้ึนจากผูวาจางไมได 
 
(ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                  (นายเสนห  แกวระยับ)                                                               (นายสมศักดิ์  สอนขาว) 
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  ขอ  13   การควบคุมงานโดยผูวาจาง 
                                  ผูรับจางตกลงวากรรมการตรวจการจาง  ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผูวาจางแตงต้ัง    มี
อํานาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือใหเปนไปตามเอกสารสัญญาและมีอํานาจทีจ่ะส่ังใหแกไข  เปล่ียนแปลง
เพิ่มเติม  หรือตัดทอนซ่ึงงานตามสัญญานี้  หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม  กรรมการตรวจการจาง  ผูควบคุมงาน  
หรือบริษัทท่ีปรึกษามีอํานาจท่ีจะส่ังใหหยดุกิจการนั้นช่ัวคราวได  ความลาชาในกรณีเชนนี้ผูรับจางจะถือเปนเหต ุ  
ขอขยายวนัทําการออกไปมิได 

                     ขอ  14   งานพิเศษและการแกไขงาน 
                                       ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะส่ังใหผูรับจางทํางานพิเศษซ่ึงไมไดแสดงไว  หรือรวมอยูในเอกสาร
สัญญาหากงานพิเศษนั้นๆ อยูในขอบขายท่ัวไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี้ผูวาจางยังมีสิทธิส่ังให
เปล่ียนแปลงหรือแกไขแบบรูป  และขอกําหนดตาง ๆ  ในเอกสารสัญญานี้ดวย  โดยไมทําใหสัญญาเปนโมฆะ        
แตอยางใด 
                                  อัตราคาจางหรือราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ใหกําหนดใชสําหรับงานพิเศษหรืองานท่ีเพิ่มเติม
ข้ึนหรือตัดทอนลงท้ังปวงตามคําส่ังของผูวาจาง  หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจาง  หรือราคาใด ๆ  ท่ีจะ
นํามาใชสําหรับงานพิเศษหรืองานท่ีเพ่ิมข้ึนดังกลาว  ผูวาจางและผูรับจางจะไดตกลงกันท่ีจะกําหนดอัตราหรือราคา
รวมท้ังการขยายระยะเวลา  (ถามี)  กันใหมเพื่อความเหมาะสม  ในกรณีท่ีตกลงกันไมได  ผูวาจางจะกําหนดอัตราจาง
หรือราคาตายตัวตามแตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง  ซ่ึงผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามคําส่ังของผูวาจาง
แตอาจสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการตามขอ  19  ตอไปได 

                        ขอ  15   คาปรับ 
                                  หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา  และผูวาจางยังมิได
บอกเลิกสัญญา  ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินวันละ   215.50   บาท  (-สองรอยสิบหาบาท
หาสิบสตางค-)  และจะตองชําระคาใชจายในการควบคุมงานในเมื่อผูวาจางตองจางผูควบคุมงานอีกตอหนึ่งเปน
จํานวนเงินวันละ   200.00  บาท  (-สองรอยบาทถวน-) นับถัดจากวันท่ีกําหนดแลวเสร็จตามสัญญาหรือวันท่ีผูวาจาง
ไดขยายใหจนถึงวันท่ีทํางานแลวเสร็จจริง  นอกจากนี้ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดข้ึนจากการท่ี
ผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนท่ีเกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย 

                                  ในระหวางท่ีผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น  หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาตอไปได  ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ  16  ก็ได  และถาผูวาจางไดแจงขอ
เรียกรองไปยังผูรับจางเม่ือครบกําหนดแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะปรับผูรับจาง
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                 (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                (นายสมศักดิ์  สอนขาว) 
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                        ขอ  16   สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา 
                                  ในกรณีท่ีผูวาจางบอกเลิกสัญญา  ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอ่ืนใหทํางานนั้น       
ตอจนแลวเสร็จได  ผูวาจางหรือผูรับจางทํางานนั้นตอมีสิทธิใชเคร่ืองใชในการกอสรางส่ิงท่ีกอสรางข้ึนช่ัวคราว
สําหรับงานกอสรางและวัสดุตางๆ  ซ่ึงเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามท่ีจะเห็นสมควร 

                                  ในกรณีดังกลาว  ผูวาจางมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมดหรือบางสวน
ตามแตจะเห็นสมควร  นอกจากน้ันผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซ่ึงเปนจํานวนเกินกวาหลักประกันการ
ปฏิบัติงาน  และคาเสียหายตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน  รวมทั้งคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึนในการทํางานน้ันตอใหแลวเสร็จตามสัญญา 
และคาใชจายในการควบคุมงานเพ่ิม  (ถามี)  ซ่ึงผูวาจางจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงินใด ๆ             
ท่ีจะจายใหแกผูรับจางก็ได 

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

ขอ  18   การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย 
                                  ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือส่ิงอํานวย
ความสะดวกในการทํางานของผูรับจาง    ลูกจาง   ตัวแทน  หรือของผูรับจางชวง ใหอยูในความสะอาด  ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพในการใชงานตลอดระยะเวลาการจางและเม่ือทํางานเสร็จส้ินแลวจะตองขนยายบรรดาเคร่ืองใช
ในการทํางานจางรวมท้ังวัสดุขยะมูลฝอยและส่ิงกอสรางช่ัวคราวตาง ๆ  (ถามี)   ท้ังจะตองกลบเกล่ียพื้นดิน             
ใหเรียบรอยเพื่อใหบริเวณท้ังหมดอยูในสภาพท่ีสะอาด  และใชการไดทันที 

                        ขอ  19   กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 
                                  19.1ในกรณีท่ีมีขอโตแยงเกิดข้ึนระหวางคูสัญญาเกี่ยวกับขอกําหนดแหงสัญญานี้หรือเกี่ยวกับ
การปฏิบัติสัญญาน้ี  และคูสัญญาไมสามารถตกลงกันได ใหเสนอขอโตแยงหรือขอพิพาทนั้นตอนุญาโตตุลาการ       
เพื่อพิจารณาช้ีขาด 
 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                 (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                (นายสมศักดิ์  สอนขาว) 
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                                   19.2  เวนแตคูสัญญาท้ังสองฝายจะเห็นพองกันใหอนุญาโตตุลาการคนเดียวเปนผูช้ีขาดการ
ระงับขอพิพาทใหกระทําโดยอนุญาโตตุลาการ  2   คน โดยคูสัญญาฝายหนึ่งจะทําหนังสือแสดงเจตนาจะใหมี
อนุญาโตตุลาการระงับขอพิพาทและระบุช่ืออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแตงต้ังสงไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง  จากนั้น
ภายในระยะเวลา  30  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงดังกลาว  คูสัญญาฝายท่ีไดรับแจงจะตองแตงต้ังอนุญาโตตุลาการ
คนที่สอง   ถาอนุญาโตตุลาการท้ังสองคนดังกลาวไมสามารถประนีประนอมระงับขอพิพาทนั้นได   ให
อนุญาโตตุลาการท้ังสองคนรวมกันแตงตั้งอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดภายในกําหนดเวลา  30  วัน  นับจากวันท่ีไม
สามารถตกลงกัน  ผูช้ีขาดดังกลาวจะพิจารณาระงับขอพิพาทตอไป  กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการใหถือ
ตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม  หรือตามขอบังคับอ่ืนท่ี
คูสัญญาท้ังสองฝายเห็นชอบ  และใหกระทําในกรุงเทพมหานคร  โดยใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเปนภาษาในการ
ดําเนินกระบวนการพิจารณา 

                                  19.3  ในกรณีท่ีคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไมแตงตั้งอนุญาโตตุลาการฝายตน หรือในกรณีท่ี
อนุญาโตตุลาการท้ังสองคนไมสามารถตกลงกันแตงตั้งอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดได  คูสัญญาแตละฝายตางมีสิทธิ 
รองขอตอศาลแพงเพื่อแตงต้ังอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดไดแลวแตกรณี 

                                  19.4   คําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ  หรือของอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาด  แลวแตกรณี  ใหถือ
เปนเด็ดขาดและถึงท่ีสุดผูกพันคูสัญญา 
                                  19.5  คูสัญญาแตละฝายเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝายตน และออกคาใชจาย
อ่ืน ๆ  ในการดําเนินกระบวนการพิจารณาฝายละคร่ึง  ในกรณีท่ีมีการแตงต้ังอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือมีการ
แตงต้ังอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาด   ใหอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดเปนผูกําหนดภาระคาธรรมเนียม
อนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดคนเดียว  แลวแตกรณี 

  ขอ  20   การขยายเวลาปฏบิตัิงานตามสัญญา 
                                  ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด ๆ  อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝาย  
ผูวาจาง  หรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย  ทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลว
เสร็จตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได  ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐาน
เปนหนังสือใหผูวาจางทราบ  เพื่อขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน   15   วัน    นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นส้ินสุดลง 

                                  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง  ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธ์ิเรียกรอง
ในการที่จะขอขยายเวลาทํางานออกไปไมมีเงื่อนไขใด ๆ  ท้ังส้ิน เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรอง
ของฝายผูวาจาง  ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
                                  การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูวาจางท่ีจะพิจารณาตามท่ี
เห็นสมควร 
 
(ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                 (นายสมศักดิ์  สอนขาว) 
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      ขอ   21   มาตรฐานฝมือชาง 
                                  ผูรับจางตกลงเปนเง่ือนไขสําคัญวา  ผูรับจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
ชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ  ปวท.  หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาท่ี   ก.พ.   รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง แตจะตองมี
ชางจํานวนอยางนอย  1  คน   ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

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

ระดับชางพรอมกับระบุรายช่ือชางผูท่ีผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาวในวรรคแรก  นํามา
แสดงพรอมหลักฐานตาง ๆ  ตอคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน  กอนเริ่มลงมือทํางาน  และพรอมท่ีจะ
ใหผูวาจางหรือเจาหนาท่ีของผูวาจางตรวจสอบดูไดตลอดเวลาการทํางานตามสัญญานี้ของผูรับจาง 
                                  สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน  คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดย
รายละเอียดตลอดแลว   จึงไดลงลายมือช่ือ  พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตาง
ยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 
 
                                                                      (ลงช่ือ)………………………… ผูวาจาง 
                                                                                   (นายเสนห  แกวระยับ) 
                     นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรง 
                                                                  
                                                                      (ลงช่ือ)………………………….... ผูรับจาง 
                                                                                  (นายสมศักดิ์  สอนขาว) 
                                                                                               ผูจัดการ 
 
      (ลงช่ือ)……………………………. พยาน 
                                                                                     (นายอําพล   สีสวาง)  
                                                                                      หัวหนาสํานักปลัด 
 
                                                           (ลงช่ือ).............................................พยาน 
                                                                                    (นางเล็ก  นักเบศร) 
                                                                                      นักวิชาการศึกษา 
                          
                          



สัญญาจาง 
สัญญาเลขท่ี 7  /2556 

 

                  สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน   ณ   ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาแรง  ตําบล/แขวง ทาแรง อําเภอ/เขต   
บานแหลม จังหวัด เพชรบุรี  เม่ือวันท่ี   3    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ  2556  ระหวาง องคการบริหารสวนตําบลทาแรง    
โดย นายเสนห  แกวระยับ  ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรง ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง”  
ฝายหน่ึง  กับ   หางหุนสวนจํากัด  เทพกาญจนาเพชรบุรี  กอสราง   ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  ณ  สํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัท    จังหวัดเพชรบุรี     มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี   19  หมู   6   ถนน    -      ตําบล/แขวง        
บานกุม  อําเภอ/เขต เมืองเพชรบุรี   จังหวัด เพชรบุรี   โดย  นายปยชาติ  พจนศิลป     ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท  จังหวัดเพชรบุรี   ทะเบียนเลขท่ี   
0763539000881 (เดิมเลขท่ี พบ.783)  ลงวันท่ี    24  ตุลาคม  2539     และหนังสือมอบอํานาจ ลงวันท่ี  9   เดือน  
เมษายน  พ.ศ. 2556   แนบทายสัญญานี้ ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา  “ผูรับจาง”  อีกฝายหนึ่ง 

 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี ้

      ขอ  1  ขอตกลงวาจาง 

ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางเหมา โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          
สายจาหลับ  ระยะทาง  205.00  เมตร  ผิวจราจรกวาง  3.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา  615  ตารางเมตร  พรอมลงหินคลุกไหลทางขางละ  0.25  เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนตําบลทาแรงกําหนด)   พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน  1  ปาย   
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 

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

                            ผูรับจางตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช  ตลอดจนอุปกรณตางๆ  ชนิดด ี  เพื่อ
ใชในงานจางตามสัญญานี้ 
 

 

 

 (ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                   (นายเสนห  แกวระยับ)                                                              (นายปยชาติ  พจนศิลป) 
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ขอ  2  เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
                                  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนีใ้หถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาน้ี 

2.1  ผนวก  1  แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลทาแรง  จํานวน   1   ชุด 
2.2  ผนวก  2  ใบเสนอราคาลงวันท่ี  11  เมษายน  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  9 เมษายน 2556  จํานวน   1  ชุด 
2.7  ผนวก  7  อ่ืน ๆ                                                                     จํานวน   1   ชุด 

ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดแยงกับขอความในสัญญานี้     ใหใชขอความใน 
สัญญานี้บังคับ  และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง  ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง 

                ขอ   3   หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
                                 ในขณะทําสัญญานี้  ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน   เงินสด  จํานวนเงิน   14,450.00  บาท         
(-หนึ่งหม่ืนส่ีพันสี่รอยหาสิบบาทถวน-)   มามอบใหแกผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาน้ี 
                                  หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง  ผูวาจางจะคืนใหเม่ือผูรับจางพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญานี้แลว 

                   ขอ   4   คาจางและการจายเงิน 
                                  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
                                  ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจาํนวนเงิน     289,000.00     บาท 
(-สองแสนแปดหม่ืนเกาพันบาทถวน-) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน 18,906.54  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)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                    (นายเสนห  แกวระยบั)                                                                   (นายปยชาติ  พจนศิลป) 
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   งวดท่ี  4  เปนจํานวนเงิน…………-………..บาท  (……………………-……………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………….-……………………………………………………………………………… 
…………………………….-……………………………ใหแลวเสร็จภายใน………………..-……………………… 
                         งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงิน     289,000.00   บาท    (-สองแสนแปดหม่ืนเกาพันบาทถวน-) 
 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมท้ังทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
ตามท่ีกําหนดไวในขอ  18 

                  ขอ  5  ก.  กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
                                  ภายในกําหนด………-…….วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  ผูรับจางจะตองเสนอแผนงาน
ใหเปนท่ีพอใจแกผูวาจาง  โดยแสดงถึงข้ันตอนของการทํางานและกําหนดเวลาท่ีตองใชในการทํางานหลักตางๆ ให
แลวเสร็จ 
                                  ผูรับจางตองเร่ิมทํางานท่ีรับจางภายในกําหนด…-….วัน  นับถัดจากวันไดรับหนังสือแจงให  
เร่ิมทํางาน  และจะตองทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนด…-….วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงดังกลาว 

                                  ถามิไดเสนอแผนงาน หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาหรือจะแลวเสร็จ
ลาชาเกินกวากําหนดเวลา หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งหรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตาม
คําส่ังของคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับมอบหมายอํานาจจากผูวาจาง  
ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได  และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย 
                                  การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น  ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับ
ผิดตามสัญญา 

                    ขอ  5    ข.  กําหนดเวลาใหแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
                                  ผูรับจางตองเร่ิมทํางานท่ีรับจางภายในวันท่ี  4    เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ. 2556  และจะตอง
ทํางานใหแลวเสร็จสมบูรณภายในวันท่ี  2   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2556  ถาผูรับจางมิไดลงมือทํางานภายใน
กําหนดเวลา  หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเช่ือไดวาผูรับจางไมสามารถทํางาน
ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา  หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนด  หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งหรือ
ตกเปนผูลมละลาย  หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตรวจการจาง  หรือผูควบคุมงาน  หรือบริษัท
ท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาน้ีได  และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขา
ทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย 
                                  การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น  ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับ
ผิดตามสัญญา 

   
 (ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                 (นายเสนห  แกวระยับ)                                                            (นายปยชาติ  พจนศิลป) 
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                   ขอ  6   ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง 
                                  เม่ืองานแลวเสร็จสมบูรณ  และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจางรายใหมใน
กรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญาตามขอ  5 หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดข้ึนจากงานจางนี้   ภายในกําหนด      
2   ป…-…..เดือน   นับถัดจากวันท่ีไดรับมอบงานดังกลาว  ซ่ึงความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเกิดจากความ
บกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุท่ีไมถูกตอง  หรือทําไวไมเรียบรอย  หรือทําไมถูกตองตามมาตรฐาน
แหงหลักวิชา  ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไขใหเปนท่ีเรียบรอยโดยไมชักชา  โดยผูวาจางไมตองออกเงินใด ๆ  ใน
การนี้ท้ังส้ิน  หากผูรับจางบิดพล้ิวไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด     15    วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงเปน
หนังสือจากผูวาจางหรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาท่ีผูวาจางกําหนดใหผูวาจางมีสิทธิท่ีจะทําการ
นั้นเองหรือจางผูอ่ืนใหทํางานนั้นโดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย 

   ขอ  7   การจางชวง  
                                  ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกตอหนึ่งโดยไมไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน  ท้ังนี้  นอกจากในกรณีท่ีสัญญานี้จะไดระบุไวเปนอยางอ่ืน ความยินยอม
ดังกลาวนั้นไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี้  และผูรับจางจะยังคงตอง
รับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวงหรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุก
ประการ 

ขอ   8   การควบคุมงานของผูรับจาง 
                                  ผูรับจางจะตองควบคุมงานท่ีรับจางอยางเอาใจใสดวยประสิทธิภาพและความชํานาญ  และใน
ระหวางทํางานท่ีรับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซ่ึงทํางานเต็มเวลาเปนผูควบคุมงาน  ผูควบคุมงานดังกลาวจะตองเปน
ผูแทนไดรับมอบอํานาจจากผูรับจาง  คําส่ังหรือคําแนะนําตาง ๆ  ท่ีไดแจงแกผูแทนผูไดรับมอบอํานาจนั้นใหถือวา
เปนคําส่ังหรือคําแนะนําท่ีไดแจงแกผูรับจาง   การแตงต้ังผูควบคุมงานนั้นจะตองทําเปนหนังสือและตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูวาจาง การเปล่ียนตัวหรือแตงตั้งผูควบคุมงานใหมจะทํามิได หากมิไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง
กอน 
                                  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะขอใหเปล่ียนตัวผูแทนผูไดรับมอบอํานาจนั้นโดยแจงเปนหนังสือไปยัง   
ผูรับจาง  และผูรับจางจะตองทําการเปล่ียนตัวโดยพลัน  โดยไมคิดราคาเพิ่มหรืออางเปนเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา      
อันเนื่องมาจากเหตุนี้ 
  
 
 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                 (นายเสนห  แกวระยับ)                                                    (นายปยชาติ  พจนศิลป) 
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                        ขอ  9   ความรับผิดของผูรับจาง 
                                  ผูรับจางจะตองรับผิดตออุปทวเหตุ  ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ  อันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของผูรับจาง  และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางของผูรับจาง 
                                  ความเสียหายใดๆ  อันเกิดแกงานท่ีผูรับจางไดทําข้ึน  แมจะเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัย  นอกจาก
กรณีอันเกิดจากความผิดของผูวาจาง ผูรับจางจะตองรับผิดโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปล่ียนใหใหมโดยคาใชจายของ
ผูรับจางเอง ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะส้ินสุดลงเม่ือผูวาจางไดรับมอบงานคร้ังสุดทาย  ซ่ึงหลังจาก
นั้น  ผูรับจางคงตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรอง  หรือความเสียหายดังกลาวในขอ  6  เทานั้น 

                        ขอ  10   การจายเงินแกลูกจาง 
                                  ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางท่ีผูรับจางไดจางมาในอัตรา  และตามกําหนดเวลาที่ผูรับจางได
ตกลงหรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว 
                                  ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอ่ืนใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคแรก  ผูวาจางมีสิทธิ
ท่ีจะเอาเงินคาจางท่ีจะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว  และใหถือวาผูวาจางไดจายเงิน
จํานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว 
                                  ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนท่ีจางมาทํางานโดยใหครอบคลุมถึง
ความรับผิดท้ังปวงของผูรับจางรวมท้ังผูรับจางชวงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายท่ีคิดคาสินไหมทดแทนได
ตามกฎหมายซ่ึงเกิดจากอุปทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ  ตอลูกจางหรือบุคคลอ่ืนท่ีผูรับจางหรือผูรับจางชวงจางมา
ทํางาน  ผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาวพรอมท้ังหลักฐานการชําระเบ้ียประกันภัยใหแกผูวาจาง  
เม่ือผูวาจางเรียกรอง 

ขอ  11   การตรวจงานจาง 
                                  ถาผูวาจางแตงต้ังกรรมการตรวจการจาง  ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือควบคุมการ
ทํางานของผูรับจาง  กรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษานั้น  มีอํานาจเขาไปตรวจการงาน
ในโรงงานและสถานท่ีท่ีกําลังกอสรางไดทุกเวลาและผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือ     
ในการนั้นตามสมควร 
                                  การท่ีมีกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษา  หาทําใหผูรับจางพนความ
รับผิดชอบตามสัญญานี้ขอหนึ่งขอใดไม 

ขอ  12   แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน 
                                  ผูรับจางจะตองรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถ่ีถวน
แลว  หากปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทาง
เทคนิค  ผูรับจางตกลงท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ี
ผูวาจางแตงต้ังเพื่อใหงานแลวเสร็จบริบูรณโดยจะคิดคาใชจายใด ๆ  เพิ่มข้ึนจากผูวาจางไมได 
 
(ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                  (นายเสนห  แกวระยับ)                                                               (นายปยชาติ  พจนศิลป) 
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  ขอ  13   การควบคุมงานโดยผูวาจาง 
                                  ผูรับจางตกลงวากรรมการตรวจการจาง  ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผูวาจางแตงต้ัง    มี
อํานาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือใหเปนไปตามเอกสารสัญญาและมีอํานาจทีจ่ะส่ังใหแกไข  เปล่ียนแปลง
เพิ่มเติม  หรือตัดทอนซ่ึงงานตามสัญญานี้  หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม  กรรมการตรวจการจาง  ผูควบคุมงาน  
หรือบริษัทท่ีปรึกษามีอํานาจท่ีจะส่ังใหหยดุกิจการนั้นช่ัวคราวได  ความลาชาในกรณีเชนนี้ผูรับจางจะถือเปนเหต ุ  
ขอขยายวนัทําการออกไปมิได 

                     ขอ  14   งานพิเศษและการแกไขงาน 
                                       ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะส่ังใหผูรับจางทํางานพิเศษซ่ึงไมไดแสดงไว  หรือรวมอยูในเอกสาร
สัญญาหากงานพิเศษนั้นๆ อยูในขอบขายท่ัวไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี้ผูวาจางยังมีสิทธิส่ังให
เปล่ียนแปลงหรือแกไขแบบรูป  และขอกําหนดตาง ๆ  ในเอกสารสัญญานี้ดวย  โดยไมทําใหสัญญาเปนโมฆะ        
แตอยางใด 
                                  อัตราคาจางหรือราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ใหกําหนดใชสําหรับงานพิเศษหรืองานท่ีเพิ่มเติม
ข้ึนหรือตัดทอนลงท้ังปวงตามคําส่ังของผูวาจาง  หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจาง  หรือราคาใด ๆ  ท่ีจะ
นํามาใชสําหรับงานพิเศษหรืองานท่ีเพ่ิมข้ึนดังกลาว  ผูวาจางและผูรับจางจะไดตกลงกันท่ีจะกําหนดอัตราหรือราคา
รวมท้ังการขยายระยะเวลา  (ถามี)  กันใหมเพื่อความเหมาะสม  ในกรณีท่ีตกลงกันไมได  ผูวาจางจะกําหนดอัตราจาง
หรือราคาตายตัวตามแตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง  ซ่ึงผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามคําส่ังของผูวาจาง
แตอาจสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการตามขอ  19  ตอไปได 

                        ขอ  15   คาปรับ 
                                  หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา  และผูวาจางยังมิได
บอกเลิกสัญญา  ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินวันละ   289.00   บาท  (-สองรอยแปดสิบ
เกาบาทถวน-)  และจะตองชําระคาใชจายในการควบคุมงานในเม่ือผูวาจางตองจางผูควบคุมงานอีกตอหนึ่งเปน
จํานวนเงินวันละ   200.00  บาท  (-สองรอยบาทถวน-) นับถัดจากวันท่ีกําหนดแลวเสร็จตามสัญญาหรือวันท่ีผูวาจาง
ไดขยายใหจนถึงวันท่ีทํางานแลวเสร็จจริง  นอกจากนี้ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดข้ึนจากการท่ี
ผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนท่ีเกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย 

                                  ในระหวางท่ีผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น  หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาตอไปได  ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ  16  ก็ได  และถาผูวาจางไดแจงขอ
เรียกรองไปยังผูรับจางเม่ือครบกําหนดแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะปรับผูรับจาง
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                 (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                (นายปยชาติ  พจนศิลป) 
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                        ขอ  16   สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา 
                                  ในกรณีท่ีผูวาจางบอกเลิกสัญญา  ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอ่ืนใหทํางานนั้น       
ตอจนแลวเสร็จได  ผูวาจางหรือผูรับจางทํางานนั้นตอมีสิทธิใชเคร่ืองใชในการกอสรางส่ิงท่ีกอสรางข้ึนช่ัวคราว
สําหรับงานกอสรางและวัสดุตางๆ  ซ่ึงเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามท่ีจะเห็นสมควร 

                                  ในกรณีดังกลาว  ผูวาจางมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมดหรือบางสวน
ตามแตจะเห็นสมควร  นอกจากน้ันผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซ่ึงเปนจํานวนเกินกวาหลักประกันการ
ปฏิบัติงาน  และคาเสียหายตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน  รวมทั้งคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึนในการทํางานน้ันตอใหแลวเสร็จตามสัญญา 
และคาใชจายในการควบคุมงานเพ่ิม  (ถามี)  ซ่ึงผูวาจางจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงินใด ๆ             
ท่ีจะจายใหแกผูรับจางก็ได 

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

ขอ  18   การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย 
                                  ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือส่ิงอํานวย
ความสะดวกในการทํางานของผูรับจาง    ลูกจาง   ตัวแทน  หรือของผูรับจางชวง ใหอยูในความสะอาด  ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพในการใชงานตลอดระยะเวลาการจางและเม่ือทํางานเสร็จส้ินแลวจะตองขนยายบรรดาเคร่ืองใช
ในการทํางานจางรวมท้ังวัสดุขยะมูลฝอยและส่ิงกอสรางช่ัวคราวตาง ๆ  (ถามี)   ท้ังจะตองกลบเกล่ียพื้นดิน             
ใหเรียบรอยเพื่อใหบริเวณท้ังหมดอยูในสภาพท่ีสะอาด  และใชการไดทันที 

                        ขอ  19   กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 
                                  19.1ในกรณีท่ีมีขอโตแยงเกิดข้ึนระหวางคูสัญญาเกี่ยวกับขอกําหนดแหงสัญญานี้หรือเกี่ยวกับ
การปฏิบัติสัญญาน้ี  และคูสัญญาไมสามารถตกลงกันได ใหเสนอขอโตแยงหรือขอพิพาทนั้นตอนุญาโตตุลาการ       
เพื่อพิจารณาช้ีขาด 
 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                 (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                (นายปยชาติ  พจนศิลป) 
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                                   19.2  เวนแตคูสัญญาท้ังสองฝายจะเห็นพองกันใหอนุญาโตตุลาการคนเดียวเปนผูช้ีขาดการ
ระงับขอพิพาทใหกระทําโดยอนุญาโตตุลาการ  2   คน โดยคูสัญญาฝายหนึ่งจะทําหนังสือแสดงเจตนาจะใหมี
อนุญาโตตุลาการระงับขอพิพาทและระบุช่ืออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแตงต้ังสงไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง  จากนั้น
ภายในระยะเวลา  30  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงดังกลาว  คูสัญญาฝายท่ีไดรับแจงจะตองแตงต้ังอนุญาโตตุลาการ
คนที่สอง   ถาอนุญาโตตุลาการท้ังสองคนดังกลาวไมสามารถประนีประนอมระงับขอพิพาทนั้นได   ให
อนุญาโตตุลาการท้ังสองคนรวมกันแตงตั้งอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดภายในกําหนดเวลา  30  วัน  นับจากวันท่ีไม
สามารถตกลงกัน  ผูช้ีขาดดังกลาวจะพิจารณาระงับขอพิพาทตอไป  กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการใหถือ
ตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม  หรือตามขอบังคับอ่ืนท่ี
คูสัญญาท้ังสองฝายเห็นชอบ  และใหกระทําในกรุงเทพมหานคร  โดยใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเปนภาษาในการ
ดําเนินกระบวนการพิจารณา 

                                  19.3  ในกรณีท่ีคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไมแตงตั้งอนุญาโตตุลาการฝายตน หรือในกรณีท่ี
อนุญาโตตุลาการท้ังสองคนไมสามารถตกลงกันแตงตั้งอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดได  คูสัญญาแตละฝายตางมีสิทธิ 
รองขอตอศาลแพงเพื่อแตงต้ังอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดไดแลวแตกรณี 

                                  19.4   คําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ  หรือของอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาด  แลวแตกรณี  ใหถือ
เปนเด็ดขาดและถึงท่ีสุดผูกพันคูสัญญา 
                                  19.5  คูสัญญาแตละฝายเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝายตน และออกคาใชจาย
อ่ืน ๆ  ในการดําเนินกระบวนการพิจารณาฝายละคร่ึง  ในกรณีท่ีมีการแตงต้ังอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือมีการ
แตงต้ังอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาด   ใหอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดเปนผูกําหนดภาระคาธรรมเนียม
อนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดคนเดียว  แลวแตกรณี 

  ขอ  20   การขยายเวลาปฏบิตัิงานตามสัญญา 
                                  ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด ๆ  อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝาย  
ผูวาจาง  หรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย  ทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลว
เสร็จตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได  ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐาน
เปนหนังสือใหผูวาจางทราบ  เพื่อขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน   15   วัน    นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นส้ินสุดลง 

                                  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง  ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธ์ิเรียกรอง
ในการที่จะขอขยายเวลาทํางานออกไปไมมีเงื่อนไขใด ๆ  ท้ังส้ิน เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรอง
ของฝายผูวาจาง  ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
                                  การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูวาจางท่ีจะพิจารณาตามท่ี
เห็นสมควร 
 
(ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                 (นายปยชาติ  พจนศิลป) 
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      ขอ   21   มาตรฐานฝมือชาง 
                                  ผูรับจางตกลงเปนเง่ือนไขสําคัญวา  ผูรับจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
ชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ  ปวท.  หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาท่ี   ก.พ.   รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง แตจะตองมี
ชางจํานวนอยางนอย  1  คน   ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

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

ระดับชางพรอมกับระบุรายช่ือชางผูท่ีผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาวในวรรคแรก  นํามา
แสดงพรอมหลักฐานตาง ๆ  ตอคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน  กอนเริ่มลงมือทํางาน  และพรอมท่ีจะ
ใหผูวาจางหรือเจาหนาท่ีของผูวาจางตรวจสอบดูไดตลอดเวลาการทํางานตามสัญญานี้ของผูรับจาง 
                                  สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน  คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดย
รายละเอียดตลอดแลว   จึงไดลงลายมือช่ือ  พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตาง
ยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 
 
                                                                      (ลงช่ือ)………………………… ผูวาจาง 
                                                                                   (นายเสนห  แกวระยับ) 
                     นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรง 
                                                                  
                                                                      (ลงช่ือ)………………………….... ผูรับจาง 
                                                                                     (นายปยชาติ  พจนศิลป) 
                                                                               ผูรับมอบอํานาจ/หุนสวนผูจัดการ 
 
      (ลงช่ือ)……………………………. พยาน 
                                                                                     (นายอําพล   สีสวาง)  
                                                                                      หัวหนาสํานักปลัด 
 
                                                           (ลงช่ือ).............................................พยาน 
                                                                                    (นางเล็ก  นักเบศร) 
                                                                                      นักวิชาการศึกษา 
                          



สัญญาจาง 
สัญญาเลขท่ี  6  /2556 

 

                  สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน   ณ   ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาแรง  ตําบล/แขวง ทาแรง อําเภอ/เขต   
บานแหลม จังหวัด เพชรบุรี  เม่ือวันท่ี   2     เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ  2556  ระหวาง องคการบริหารสวนตําบลทาแรง    
โดย นายเสนห  แกวระยับ  ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรง ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง”  
ฝายหนึ่ง  กับ   หางหุนสวนจํากัด   เพชรวัฒนโยธา   ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  ณ  สํานักงานทะเบียนหุนสวน
บริษัท  จังหวัดเพชรบุรี    มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี   1/1   หมู   1   ถนน    -    ตําบล/แขวง   บานแหลม            
อําเภอ/เขต  บานแหลม   จังหวัด เพชรบุรี   โดย  นางสาววิไลภรณ  ชื่อเสียง     ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล    
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท  จังหวัดเพชรบุรี   ทะเบียนเลขที่   0763539000201 
(เดิมเลขท่ี  พบ. 715)   ลงวันท่ี   4  มีนาคม  2539   และหนังสือมอบอํานาจ ลงวันท่ี  2  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556        
แนบทายสัญญานี้ ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “ผูรับจาง”  อีกฝายหนึ่ง 

 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี ้

      ขอ  1  ขอตกลงวาจาง 

ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางเหมา โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          
สายสมุนไพร  ระยะทาง  230.00  เมตร  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา   920  ตารางเมตร  พรอมลงหินคลุกไหลทางขางละ  0.25  เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนตําบลทาแรงกําหนด)   พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน  1  ปาย   
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 

ณ   พื้นท่ีหมูท่ี   5    ตําบล/แขวง   ทาแรง   อําเภอ/เขต   บานแหลม  จังหวัด  เพชรบุรี   ตามขอกําหนดและเง่ือนไข          
แหงสัญญาน้ี   รวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญา 

                            ผูรับจางตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช  ตลอดจนอุปกรณตางๆ  ชนิดด ี  เพื่อ
ใชในงานจางตามสัญญานี้ 
 

 

 

 (ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                   (นายเสนห  แกวระยับ)                                                          (นางสาววิไลภรณ  ช่ือเสียง) 
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ขอ  2  เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
                                  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนีใ้หถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาน้ี 

2.1  ผนวก  1  แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลทาแรง  จํานวน   1   ชุด 
2.2  ผนวก  2  ใบเสนอราคาลงวันท่ี  11  เมษายน  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 2 พฤษภาคม 2556    จํานวน   1   ชุด 
2.7  ผนวก  7  อ่ืน ๆ                                                                     จํานวน   1   ชุด 

ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดแยงกับขอความในสัญญาน้ี     ใหใชขอความใน 
สัญญานี้บังคับ  และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง  ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง 

                ขอ   3   หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
                                 ในขณะทําสัญญานี้  ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน   เงินสด  จํานวนเงิน   21,390.00  บาท         
(-สองหม่ืนหนึ่งพันสามรอยเกาสิบบาทถวน-)   มามอบใหแกผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาน้ี 
                                  หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง  ผูวาจางจะคืนใหเม่ือผูรับจางพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญานี้แลว 

                   ขอ   4   คาจางและการจายเงิน 
                                  (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
                                  ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจาํนวนเงิน     427,800.00     บาท 
(-ส่ีแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดรอยบาทถวน-) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน 27,986.92  บาท  ตลอดจนภาษอีากร
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)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                    (นายเสนห  แกวระยบั)                                                                  (นางสาววิไลภรณ  ช่ือเสียง) 
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   งวดท่ี  4  เปนจํานวนเงิน…………-………..บาท  (……………………-……………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………….-……………………………………………………………………………… 
…………………………….-……………………………ใหแลวเสร็จภายใน………………..-……………………… 
                         งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงิน     427,800.00   บาท    (-ส่ีแสนสองหม่ืนเจ็ดพันแปดรอยบาทถวน-) 
 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมท้ังทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
ตามท่ีกําหนดไวในขอ  18 

                  ขอ  5  ก.  กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
                                  ภายในกําหนด………-…….วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  ผูรับจางจะตองเสนอแผนงาน
ใหเปนท่ีพอใจแกผูวาจาง  โดยแสดงถึงข้ันตอนของการทํางานและกําหนดเวลาท่ีตองใชในการทํางานหลักตางๆ ให
แลวเสร็จ 
                                  ผูรับจางตองเร่ิมทํางานท่ีรับจางภายในกําหนด…-….วัน  นับถัดจากวันไดรับหนังสือแจงให  
เร่ิมทํางาน  และจะตองทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนด…-….วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงดังกลาว 

                                  ถามิไดเสนอแผนงาน หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาหรือจะแลวเสร็จ
ลาชาเกินกวากําหนดเวลา หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งหรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตาม
คําส่ังของคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับมอบหมายอํานาจจากผูวาจาง  
ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได  และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย 
                                  การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น  ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับ
ผิดตามสัญญา 

                    ขอ  5    ข.  กําหนดเวลาใหแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
                                  ผูรับจางตองเร่ิมทํางานท่ีรับจางภายในวันท่ี  3    เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ. 2556  และจะตอง
ทํางานใหแลวเสร็จสมบูรณภายในวันท่ี  1   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2556  ถาผูรับจางมิไดลงมือทํางานภายใน
กําหนดเวลา  หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเช่ือไดวาผูรับจางไมสามารถทํางาน
ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา  หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนด  หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งหรือ
ตกเปนผูลมละลาย  หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตรวจการจาง  หรือผูควบคุมงาน  หรือบริษัท
ท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาน้ีได  และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขา
ทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย 
                                  การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น  ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับ
ผิดตามสัญญา 

   
 (ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                 (นายเสนห  แกวระยับ)                                                         (นางสาววไิลภรณ  ช่ือเสียง) 
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                   ขอ  6   ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง 
                                  เม่ืองานแลวเสร็จสมบูรณ  และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจางรายใหมใน
กรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญาตามขอ  5 หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดข้ึนจากงานจางนี้   ภายในกําหนด      
2   ป…-…..เดือน   นับถัดจากวันท่ีไดรับมอบงานดังกลาว  ซ่ึงความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเกิดจากความ
บกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุท่ีไมถูกตอง  หรือทําไวไมเรียบรอย  หรือทําไมถูกตองตามมาตรฐาน
แหงหลักวิชา  ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไขใหเปนท่ีเรียบรอยโดยไมชักชา  โดยผูวาจางไมตองออกเงินใด ๆ  ใน
การนี้ท้ังส้ิน  หากผูรับจางบิดพล้ิวไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด     15    วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงเปน
หนังสือจากผูวาจางหรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาท่ีผูวาจางกําหนดใหผูวาจางมีสิทธิท่ีจะทําการ
นั้นเองหรือจางผูอ่ืนใหทํางานนั้นโดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย 

   ขอ  7   การจางชวง  
                                  ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกตอหนึ่งโดยไมไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน  ท้ังนี้  นอกจากในกรณีท่ีสัญญานี้จะไดระบุไวเปนอยางอ่ืน ความยินยอม
ดังกลาวนั้นไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี้  และผูรับจางจะยังคงตอง
รับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวงหรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุก
ประการ 

ขอ   8   การควบคุมงานของผูรับจาง 
                                  ผูรับจางจะตองควบคุมงานท่ีรับจางอยางเอาใจใสดวยประสิทธิภาพและความชํานาญ  และใน
ระหวางทํางานท่ีรับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซ่ึงทํางานเต็มเวลาเปนผูควบคุมงาน  ผูควบคุมงานดังกลาวจะตองเปน
ผูแทนไดรับมอบอํานาจจากผูรับจาง  คําส่ังหรือคําแนะนําตาง ๆ  ท่ีไดแจงแกผูแทนผูไดรับมอบอํานาจนั้นใหถือวา
เปนคําส่ังหรือคําแนะนําท่ีไดแจงแกผูรับจาง   การแตงต้ังผูควบคุมงานนั้นจะตองทําเปนหนังสือและตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูวาจาง การเปล่ียนตัวหรือแตงตั้งผูควบคุมงานใหมจะทํามิได หากมิไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง
กอน 
                                  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะขอใหเปล่ียนตัวผูแทนผูไดรับมอบอํานาจนั้นโดยแจงเปนหนังสือไปยัง   
ผูรับจาง  และผูรับจางจะตองทําการเปล่ียนตัวโดยพลัน  โดยไมคิดราคาเพิ่มหรืออางเปนเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา      
อันเนื่องมาจากเหตุนี้ 
  
 
 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                 (นายเสนห  แกวระยับ)                                                      (นางสาววิไลภรณ  ช่ือเสียง) 
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                        ขอ  9   ความรับผิดของผูรับจาง 
                                  ผูรับจางจะตองรับผิดตออุปทวเหตุ  ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ  อันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของผูรับจาง  และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางของผูรับจาง 
                                  ความเสียหายใดๆ  อันเกิดแกงานท่ีผูรับจางไดทําข้ึน  แมจะเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัย  นอกจาก
กรณีอันเกิดจากความผิดของผูวาจาง ผูรับจางจะตองรับผิดโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปล่ียนใหใหมโดยคาใชจายของ
ผูรับจางเอง ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะส้ินสุดลงเม่ือผูวาจางไดรับมอบงานคร้ังสุดทาย  ซ่ึงหลังจาก
นั้น  ผูรับจางคงตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรอง  หรือความเสียหายดังกลาวในขอ  6  เทานั้น 

                        ขอ  10   การจายเงินแกลูกจาง 
                                  ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางท่ีผูรับจางไดจางมาในอัตรา  และตามกําหนดเวลาที่ผูรับจางได
ตกลงหรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว 
                                  ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอ่ืนใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคแรก  ผูวาจางมีสิทธิ
ท่ีจะเอาเงินคาจางท่ีจะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว  และใหถือวาผูวาจางไดจายเงิน
จํานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว 
                                  ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนท่ีจางมาทํางานโดยใหครอบคลุมถึง
ความรับผิดท้ังปวงของผูรับจางรวมท้ังผูรับจางชวงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายท่ีคิดคาสินไหมทดแทนได
ตามกฎหมายซ่ึงเกิดจากอุปทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ  ตอลูกจางหรือบุคคลอ่ืนท่ีผูรับจางหรือผูรับจางชวงจางมา
ทํางาน  ผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาวพรอมท้ังหลักฐานการชําระเบ้ียประกันภัยใหแกผูวาจาง  
เม่ือผูวาจางเรียกรอง 

ขอ  11   การตรวจงานจาง 
                                  ถาผูวาจางแตงต้ังกรรมการตรวจการจาง  ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือควบคุมการ
ทํางานของผูรับจาง  กรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษานั้น  มีอํานาจเขาไปตรวจการงาน
ในโรงงานและสถานท่ีท่ีกําลังกอสรางไดทุกเวลาและผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือ     
ในการนั้นตามสมควร 
                                  การท่ีมีกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษา  หาทําใหผูรับจางพนความ
รับผิดชอบตามสัญญานี้ขอหนึ่งขอใดไม 

ขอ  12   แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน 
                                  ผูรับจางจะตองรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถ่ีถวน
แลว  หากปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทาง
เทคนิค  ผูรับจางตกลงท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ี
ผูวาจางแตงต้ังเพื่อใหงานแลวเสร็จบริบูรณโดยจะคิดคาใชจายใด ๆ  เพิ่มข้ึนจากผูวาจางไมได 
 
(ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                  (นายเสนห  แกวระยับ)                                                           (นางสาววิไลภรณ  ช่ือเสียง) 
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  ขอ  13   การควบคุมงานโดยผูวาจาง 
                                  ผูรับจางตกลงวากรรมการตรวจการจาง  ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผูวาจางแตงต้ัง    มี
อํานาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือใหเปนไปตามเอกสารสัญญาและมีอํานาจทีจ่ะส่ังใหแกไข  เปล่ียนแปลง
เพิ่มเติม  หรือตัดทอนซ่ึงงานตามสัญญานี้  หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม  กรรมการตรวจการจาง  ผูควบคุมงาน  
หรือบริษัทท่ีปรึกษามีอํานาจท่ีจะส่ังใหหยดุกิจการนั้นช่ัวคราวได  ความลาชาในกรณีเชนนี้ผูรับจางจะถือเปนเหต ุ  
ขอขยายวนัทําการออกไปมิได 

                     ขอ  14   งานพิเศษและการแกไขงาน 
                                       ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะส่ังใหผูรับจางทํางานพิเศษซ่ึงไมไดแสดงไว  หรือรวมอยูในเอกสาร
สัญญาหากงานพิเศษนั้นๆ อยูในขอบขายท่ัวไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี้ผูวาจางยังมีสิทธิส่ังให
เปล่ียนแปลงหรือแกไขแบบรูป  และขอกําหนดตาง ๆ  ในเอกสารสัญญานี้ดวย  โดยไมทําใหสัญญาเปนโมฆะ        
แตอยางใด 
                                  อัตราคาจางหรือราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ใหกําหนดใชสําหรับงานพิเศษหรืองานท่ีเพิ่มเติม
ข้ึนหรือตัดทอนลงท้ังปวงตามคําส่ังของผูวาจาง  หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจาง  หรือราคาใด ๆ  ท่ีจะ
นํามาใชสําหรับงานพิเศษหรืองานท่ีเพ่ิมข้ึนดังกลาว  ผูวาจางและผูรับจางจะไดตกลงกันท่ีจะกําหนดอัตราหรือราคา
รวมท้ังการขยายระยะเวลา  (ถามี)  กันใหมเพื่อความเหมาะสม  ในกรณีท่ีตกลงกันไมได  ผูวาจางจะกําหนดอัตราจาง
หรือราคาตายตัวตามแตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง  ซ่ึงผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามคําส่ังของผูวาจาง
แตอาจสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการตามขอ  19  ตอไปได 

                        ขอ  15   คาปรับ 
                                  หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา  และผูวาจางยังมิได
บอกเลิกสัญญา  ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินวันละ   427.80   บาท  (-ส่ีรอยยี่สิบเจ็ดบาท
แปดสิบสตางค-)  และจะตองชําระคาใชจายในการควบคุมงานในเม่ือผูวาจางตองจางผูควบคุมงานอีกตอหนึ่งเปน
จํานวนเงินวันละ   200.00  บาท  (-สองรอยบาทถวน-) นับถัดจากวันท่ีกําหนดแลวเสร็จตามสัญญาหรือวันท่ีผูวาจาง
ไดขยายใหจนถึงวันท่ีทํางานแลวเสร็จจริง  นอกจากนี้ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดข้ึนจากการท่ี
ผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนท่ีเกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย 

                                  ในระหวางท่ีผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น  หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาตอไปได  ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ  16  ก็ได  และถาผูวาจางไดแจงขอ
เรียกรองไปยังผูรับจางเม่ือครบกําหนดแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะปรับผูรับจาง
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                 (นายเสนห  แกวระยับ)                                                            (นางสาววิไลภรณ  ช่ือเสียง) 
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                        ขอ  16   สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา 
                                  ในกรณีท่ีผูวาจางบอกเลิกสัญญา  ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอ่ืนใหทํางานนั้น       
ตอจนแลวเสร็จได  ผูวาจางหรือผูรับจางทํางานนั้นตอมีสิทธิใชเคร่ืองใชในการกอสรางส่ิงท่ีกอสรางข้ึนช่ัวคราว
สําหรับงานกอสรางและวัสดุตางๆ  ซ่ึงเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามท่ีจะเห็นสมควร 

                                  ในกรณีดังกลาว  ผูวาจางมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมดหรือบางสวน
ตามแตจะเห็นสมควร  นอกจากน้ันผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซ่ึงเปนจํานวนเกินกวาหลักประกันการ
ปฏิบัติงาน  และคาเสียหายตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน  รวมทั้งคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึนในการทํางานน้ันตอใหแลวเสร็จตามสัญญา 
และคาใชจายในการควบคุมงานเพ่ิม  (ถามี)  ซ่ึงผูวาจางจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงินใด ๆ             
ท่ีจะจายใหแกผูรับจางก็ได 

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

ขอ  18   การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย 
                                  ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือส่ิงอํานวย
ความสะดวกในการทํางานของผูรับจาง    ลูกจาง   ตัวแทน  หรือของผูรับจางชวง ใหอยูในความสะอาด  ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพในการใชงานตลอดระยะเวลาการจางและเม่ือทํางานเสร็จส้ินแลวจะตองขนยายบรรดาเคร่ืองใช
ในการทํางานจางรวมท้ังวัสดุขยะมูลฝอยและส่ิงกอสรางช่ัวคราวตาง ๆ  (ถามี)   ท้ังจะตองกลบเกล่ียพื้นดิน             
ใหเรียบรอยเพื่อใหบริเวณท้ังหมดอยูในสภาพท่ีสะอาด  และใชการไดทันที 

                        ขอ  19   กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 
                                  19.1ในกรณีท่ีมีขอโตแยงเกิดข้ึนระหวางคูสัญญาเกี่ยวกับขอกําหนดแหงสัญญานี้หรือเกี่ยวกับ
การปฏิบัติสัญญาน้ี  และคูสัญญาไมสามารถตกลงกันได ใหเสนอขอโตแยงหรือขอพิพาทนั้นตอนุญาโตตุลาการ       
เพื่อพิจารณาช้ีขาด 
 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                 (นายเสนห  แกวระยับ)                                                             (นางสาววิไลภรณ  ช่ือเสียง) 
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                                   19.2  เวนแตคูสัญญาท้ังสองฝายจะเห็นพองกันใหอนุญาโตตุลาการคนเดียวเปนผูช้ีขาดการ
ระงับขอพิพาทใหกระทําโดยอนุญาโตตุลาการ  2   คน โดยคูสัญญาฝายหนึ่งจะทําหนังสือแสดงเจตนาจะใหมี
อนุญาโตตุลาการระงับขอพิพาทและระบุช่ืออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแตงต้ังสงไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง  จากนั้น
ภายในระยะเวลา  30  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงดังกลาว  คูสัญญาฝายท่ีไดรับแจงจะตองแตงต้ังอนุญาโตตุลาการ
คนที่สอง   ถาอนุญาโตตุลาการท้ังสองคนดังกลาวไมสามารถประนีประนอมระงับขอพิพาทนั้นได   ให
อนุญาโตตุลาการท้ังสองคนรวมกันแตงตั้งอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดภายในกําหนดเวลา  30  วัน  นับจากวันท่ีไม
สามารถตกลงกัน  ผูช้ีขาดดังกลาวจะพิจารณาระงับขอพิพาทตอไป  กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการใหถือ
ตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม  หรือตามขอบังคับอ่ืนท่ี
คูสัญญาท้ังสองฝายเห็นชอบ  และใหกระทําในกรุงเทพมหานคร  โดยใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเปนภาษาในการ
ดําเนินกระบวนการพิจารณา 

                                  19.3  ในกรณีท่ีคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไมแตงตั้งอนุญาโตตุลาการฝายตน หรือในกรณีท่ี
อนุญาโตตุลาการท้ังสองคนไมสามารถตกลงกันแตงตั้งอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดได  คูสัญญาแตละฝายตางมีสิทธิ 
รองขอตอศาลแพงเพื่อแตงต้ังอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดไดแลวแตกรณี 

                                  19.4   คําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ  หรือของอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาด  แลวแตกรณี  ใหถือ
เปนเด็ดขาดและถึงท่ีสุดผูกพันคูสัญญา 
                                  19.5  คูสัญญาแตละฝายเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝายตน และออกคาใชจาย
อ่ืน ๆ  ในการดําเนินกระบวนการพิจารณาฝายละคร่ึง  ในกรณีท่ีมีการแตงต้ังอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือมีการ
แตงต้ังอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาด   ใหอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดเปนผูกําหนดภาระคาธรรมเนียม
อนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผูช้ีขาดคนเดียว  แลวแตกรณี 

  ขอ  20   การขยายเวลาปฏบิตัิงานตามสัญญา 
                                  ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด ๆ  อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝาย  
ผูวาจาง  หรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย  ทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลว
เสร็จตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได  ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐาน
เปนหนังสือใหผูวาจางทราบ  เพื่อขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน   15   วัน    นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นส้ินสุดลง 

                                  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง  ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธ์ิเรียกรอง
ในการที่จะขอขยายเวลาทํางานออกไปไมมีเงื่อนไขใด ๆ  ท้ังส้ิน เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรอง
ของฝายผูวาจาง  ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
                                  การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูวาจางท่ีจะพิจารณาตามท่ี
เห็นสมควร 
 
(ลงช่ือ)………………………………..ผูวาจาง                          (ลงช่ือ)………….……………………..ผูรับจาง 
                (นายเสนห  แกวระยับ)                                                                (นางสาววิไลภรณ  ช่ือเสียง) 
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      ขอ   21   มาตรฐานฝมือชาง 
                                  ผูรับจางตกลงเปนเง่ือนไขสําคัญวา  ผูรับจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
ชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ  ปวท.  หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาท่ี   ก.พ.   รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง แตจะตองมี
ชางจํานวนอยางนอย  1  คน   ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

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

ระดับชางพรอมกับระบุรายช่ือชางผูท่ีผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาวในวรรคแรก  นํามา
แสดงพรอมหลักฐานตาง ๆ  ตอคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน  กอนเริ่มลงมือทํางาน  และพรอมท่ีจะ
ใหผูวาจางหรือเจาหนาท่ีของผูวาจางตรวจสอบดูไดตลอดเวลาการทํางานตามสัญญานี้ของผูรับจาง 
                                  สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน  คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดย
รายละเอียดตลอดแลว   จึงไดลงลายมือช่ือ  พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตาง
ยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 
 
                                                                      (ลงช่ือ)………………………… ผูวาจาง 
                                                                                   (นายเสนห  แกวระยับ) 
                     นายกองคการบริหารสวนตําบลทาแรง 
                                                                  
                                                                      (ลงช่ือ)………………………….... ผูรับจาง 
                                                                                  (นางสาววิไลภรณ ช่ือเสียง) 
                                                                            ผูรับมอบอํานาจ/หุนสวนผูจัดการ 
 
      (ลงช่ือ)……………………………. พยาน 
                                                                                     (นายอําพล   สีสวาง)  
                                                                                      หัวหนาสํานักปลัด 
 
                                                           (ลงช่ือ).............................................พยาน 
                                                                                    (นางเล็ก  นักเบศร) 
                                                                                      นักวิชาการศึกษา 
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	                  สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น   ณ   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  ตำบล/แขวง ท่าแร้ง อำเภอ/เขต   บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี  เมื่อวันที่  31   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ  2556  ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง    โดย นายเสน่ห์  แก้วระยับ  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”  ฝ่ายหนึ่ง  กับ   ห้างหุ้นส่วนจำกัด   จันทร์โชตเพชรบุรี   ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ณ  สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  จังหวัดเพชรบุรี    มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่   587/16   หมู่   4   ถนน    -    ตำบล/แขวง   บ้านหม้อ            อำเภอ/เขต  เมืองเพชรบุรี   จังหวัด เพชรบุรี   โดย  นายสุเทพ  จันทร์โชต   ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล    ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  จังหวัดเพชรบุรี   ทะเบียนเลขที่   0763546000513  (เดิมเลขที่  27554600054)   ลงวันที่   28  พฤศจิกายน  2546   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  9 /2556
	                  สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น   ณ   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  ตำบล/แขวง ท่าแร้ง อำเภอ/เขต   บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี  เมื่อวันที่   30   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ  2556  ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง    โดย นายเสน่ห์  แก้วระยับ  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”  ฝ่ายหนึ่ง  กับ   ห้างหุ้นส่วนจำกัด   โอ๊ตวิศวกรโยธา   ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ณ  สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  จังหวัดเพชรบุรี    มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่   1   หมู่   -     ถนน   ชีสระอินทร์   ตำบล/แขวง   คลองกระแชง           อำเภอ/เขต  เมืองเพชรบุรี   จังหวัด เพชรบุรี   โดย  นางสาวอุฬาริกา   อาจหาญ   ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล    ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  จังหวัดเพชรบุรี   ทะเบียนเลขที่   0763551000623   ลงวันที่   2  กันยายน  2551   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  8   /2556
	                  สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น   ณ   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  ตำบล/แขวง ท่าแร้ง อำเภอ/เขต   บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี  เมื่อวันที่   28     เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ  2556  ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง    โดย นายเสน่ห์  แก้วระยับ  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”  ฝ่ายหนึ่ง  กับ   นายสมศักดิ์  สอนขาว    ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ณ  สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  -           มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่    6   หมู่   6     ถนน       -        ตำบล/แขวง   บางขุนไทร     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 7  /2556
	                  สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น   ณ   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  ตำบล/แขวง ท่าแร้ง อำเภอ/เขต   บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี  เมื่อวันที่   3    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ  2556  ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง    โดย นายเสน่ห์  แก้วระยับ  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”  ฝ่ายหนึ่ง  กับ   ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เทพกาญจนาเพชรบุรี  ก่อสร้าง   ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ณ  สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท    จังหวัดเพชรบุรี     มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่   19  หมู่   6   ถนน    -      ตำบล/แขวง        บ้านกุ่ม  อำเภอ/เขต เมืองเพชรบุรี   จังหวัด เพชรบุรี   โดย  นายปิยชาติ  พจนศิลป     ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  จังหวัดเพชรบุรี   ทะเบียนเลขที่   0763539000881 (เดิมเลขที่ พบ.783)  ลงวันที่    24  ตุลาคม  2539     และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่  9   เดือน  เมษายน  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  6  /2556
	                  สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น   ณ   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  ตำบล/แขวง ท่าแร้ง อำเภอ/เขต   บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี  เมื่อวันที่   2     เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ  2556  ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง    โดย นายเสน่ห์  แก้วระยับ  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”  ฝ่ายหนึ่ง  กับ   ห้างหุ้นส่วนจำกัด   เพชรวัฒนโยธา   ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ณ  สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  จังหวัดเพชรบุรี    มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่   1/1   หมู่   1   ถนน    -    ตำบล/แขวง   บ้านแหลม            อำเภอ/เขต  บ้านแหลม   จังหวัด เพชรบุรี   โดย  นางสาววิไลภรณ์  ชื่อเสียง     ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล    ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  จังหวัดเพชรบุรี   ทะเบียนเลขที่   0763539000201 (เดิมเลขที่  พบ. 715)   ลงวันที่   4  มีนาคม  2539   และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่  2  เดือน  พฤษภาคม  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



