
ส ญัญาจ้างก่อสร้าง 

ส ญัญาเลขที ๑/๒๕๖๕ 

ส ญัญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลาง~หวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ต 'ําบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร 

จ งัหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ๘ มิ ถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง จ งัหวัดยโสธรโดย นายชลธี ย งัตรง ผ้ วู่าราชการจังหวัด 

ยโสธร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ''ผู้ว่าจ้าง"ฝ่ายหนึ่ง ก บั ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยโสธรร่มเย็น ชึ ง่จดทะเบียนเป็น 

นิ ติบุคคล ณ สำน กังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยโสธร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิซย์ มีสำน กังานใหฌู่ 

อยู่เลขที่ ๓๒๐ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนํ้าคำใหฌู่ อำเภอเมืองยโสธร จ งัหวัดยโสธร โดยนายเสถียรพงศ์ ภูคำ ห้ นุส่วนผู้จัดการ 

ผ้ มูีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จ งัหวัดยโสธร 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที  ่ยส.๐๐๐๔๐๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ ง่ต่อไป 
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คูสญญา เดตกลงกนมขอความดงตอ เบน 

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง 

ผ้วู่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องสมุดประซาซน 

~แฉลิมราซกุมารี'' จ งัหวัดยโสธร โดยวิธีคัดเลือก ณ ห้องสมุดประซาชน ''เฉลิมราซกุมารี'' จ งัหวัด่ยโสธร ตำบลลุมพุก 

อำ เภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบแปลนโครงfาารปรับปรุงห้องสมุดประชาซน 
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เฉลมราชกุมาร จงหวดยเสธรจานวน๓๖แผนตามๆJอกาหนดและเงอนเขแหงสญญานรวมทงเอกสารแนบทายสญญา 

ผ้ รู บัจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ซนิดดีเพื่อใช้ 

ในงานจ้างตามสัญญานี้ 

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนื้เห้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชน จำนวน ๓๖ หน้า 

'~เฉลิมราชกมารี" จ งัหวัดยโสธร 
°~ 

๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบเสนอราคา และสำเนารายการประเมิน จำนวน ๑๕ หน้า 

ราคาก่อสร้างใหม่ร่วมกันฯ (ปร.๕)และสำเนาบัญซี 

แสดงปริมาณงานฯ (ปร.๔)และ(ปร.๕) 

(ลงชื่อ) ~~~· 

(นายชลธี ย งัตรง) 

ผ้วู า่จ้าง (ลงชื่อ) 
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๒.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้างฯ 

๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำก ดั (มหาชน) 

สาขายโสธร เลขที่ ๓๑๕-๖-๐๒๘๘๕-๑ 

ชือ่บัญชี ห้ๅงหุ้นส่วนจำกัด ยโสธรร่มเย็น 

๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาหนังสือคํ้าประกัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก ดั (มหาชน) 

จำนวน ๕ หน้ๅ 

จำนวน ๑ หน้ๅ 

จำนวน ๑ หน้ๅ 

สาขายโสธร เลขที ค ๔๗๖๙๐๓๕๙๔๙๖๐๐๐ ลงวันที ๗ มิถนายน ๒๕๖๕ 

๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จำนวน ๗ หน้า 

จ งัหวัดยโสธร ที ่ยส.๐๐๐๔๐๙ ลงวํน่ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ใหไซ้ข้อความในสัญญานี้~งคับ 

และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัณูญาขัดแย้งกันเอง ผ้รู บัจ้างจะต้องปฏิ~ติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างคำวินิจฉัยของ 

ผ้วู า่จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค ๅ่เสียหายหรึอค่าใซ้~~ๅยใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้า~ งิส่ิน้ 

ข้อ ๓. หลักประกัน่การปฏิบัติตามสัญญา 

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกัน่เป็นหนังสือคํ้าประกัน่ ธนาคาร~ยพาณิชย์ จำก ดั (มหาชน) 

เลขที่ ค ๔๗๖๙๐๓๕๙๔๙๖๐๐๐ ลงวํ~ที่ ๗ ๗ มิ ถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘๗,๘๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นเจ็ด~นแปดร้อยบาทถ้วน) 

ซึง่เท่าับร้อยละ ๕(ห้า)ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประันการปฏิบ~ตามสัญญานี้ 

กรณีผู้รับ้างใช้หนังสือคํ้าประกํนมาเป็นหลํ'กประกันการปฏิบัติตามสัญณูาหนังสือคํ้าประกัน 

ด งักล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 

ที ไ่ด้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คํา้ประกันตามประกาศของธนาคาร 

แห'งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที'ธนาคารแห'งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบ 

ที ค่ณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกัน 

อิ เล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมร~ชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้น 

ข อ้ผูกพันตามสัญญานี้ 

หลักประันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่งจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของ 

ผ้รู บัจ้างตลอดอายุสั'ญญา ถ า้หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุม 

ถึ
งความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา 

ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผ้รู บัจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จห~อ 

ว นัครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใดผู้รับจ้างต้อง 

หาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) 

ว นันับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหลักประกัน่ที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผ้วู า่จ้างจะคืนให้แก่ 

ผ้รู บัจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจๅกข้อผูกพัน และควๅมรับผิดทั้งปวงตๅมสัณูญานี้แล้ว 

(ลงชื่อ) ~~5-'^'~/ ผ้วู่าจ้าง (ลงชื่อ) 

(นายชลธี ย งัตรง) 
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ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

ผ ว้่าจ้าง ตกลงจ่าย และผ้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๗๕๖,๐๐๐.๐๐.- บาท (หนึ่งล้าน 

~U ~U . 

เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ ง่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๑๔,๘๗๘.๕๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่~น 

แปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และี่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม 

เป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ด งันี้ 

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๕,๓๖๐.๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ด งันี้ 

- งานรื้อถอน ทั ง้หมดแล้วเสร็จ 

- งานกรุผนัง ห้องโสต แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

_ งานติดตั้งฝัาเพดาน ห้องโสต แล้วเสร็จ 

- งานเดินสายไฟ พร้อมติดตั้งดวงโคมอุปกรณ์ ห้องโสต แล้วเสร็จ 

- งานซุ้มประตูทางเข้าและติดตั้งประตูทางเข้าห้องโสต และหุ้มประตู ทางเข้าห้องเก็บฃอง แล้วเสร็จ 

- งานเชื่อมต่อระบบไฟฬาห้องโสต แล้วเสร็จ 

- งานทาสีห้องโสต แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ มิ ถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรับ~สดุได้ดำเนินการตรวจรับงาน 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ ๒  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๑๐,๗๒๐.๐๐.- (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ด งันี้ 

- งานติดตั้งฝัาเพดาน ห้องสมเด็จพระเทพฯ แล้วเสร็จ 

- งๅนติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องสรง แล้วเสร็จ 

- งานเดินสายไฟ พร้อมติดตั้งดวงโคมอุปกรณ์ ห้องสมเด็จพระเทพฯ แล้วเสร็จ 

- งานซุ้มประตูทางเข้าเu~ะติดตั้งประตูทางเข้าห้องสมเด็จพระเทพฯ และหุ้มประตู ทางเข้าห้องเก็บของ 

แล้วเสร็จ 

- งานเชื่อมต่อระบบไฟฬาห้องสมเด็จพระเทพฯ แล้วเสร็จ 

- งานทาสีห้องสมเด็จพระเทพฯ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

- งานติดตั้งตู้เก็บของตู้วางพระรูป ห้องสมเด็จพระเทพฯ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

_ งานติด WALL PAPER ห้องสมเด็จพระเทพฯ แล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
๑๓กรกฎาคม๒๕๖๕คณะกรรมการตรวจรับ~สดุได้ดำเนินการตรวจรับ 

งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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งวดที ๓ เป็นจิานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๑๖,๐๘๐.๐๐.- (สามแสนหนึงหมืนหก~นแปดสิบบาท 

ถ้วน) ของวงเงินในสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบ~งานดังนี้ 

- งานติดตั้งฝัาเพดาน ห้องวัฒ่นธรรม แล้วเสร็จ 

- งานติดตั้งตู้ ชัน้แสดงสินค้า ซัน้แสดงนิทรรศการ ชัน้วางผลิตภัณฑ์ ภายในc,~อง~นธรรม แ แล้วเสร็จ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

- งานติดตั้งพึ้นไม้สำเร็จรูปหุ้มด้วยหณู้าเทียม ห้อง~ฒ่นธรรม แ แล้วเสร็จ 

- งานเดินสายไฟ พร้อมติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ ห้องวัฒนธรรม แล้วเสร็จ 

- งานขัดเคลือบลง wEx พื น้หินขัดเดิม ห้องวัฒ่นธรรม แล้วเสร็จ 

- งานทาสีห้องวํ'ฒนธรรม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

- งานเชื่อมต่อระบบไฟฬาห้องวํฒ่นธรรม แล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒สิงหาคม๒๕๖๕คณะกรรมการตรวจับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงาน 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

งวดี ๔  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕๘,๐๔๐.๐๐.- (หนึงแสนห้าหมืนแปด~นสีสิบบาทถ้วน) 

ของวงเงินในสัญญาจ้าง จะจ่า~เห้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบ~งานดังนี้ 

- งานบุผนัง ห้องโถงประวัติเมืองยโสธร แล้วเสร็จ 

- งานติดตั้งฝัาเพดาน ห้องโถงประวัติเมืองยโสธร แล้วเสร็จ 

- งานขัดเคลือบลง wEx พื น้หินขัดเดิม ห้องโถงประวัติเมืองยโสธรและบั~ดขึ้น-ลง แล้วเสร็จ 

- งานทาสีห้องโถงประวัติเมืองยโสธร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

- งานเซื่อมต่อระบบไฟฬาห้องโถงประวัติเมืองยโสธร แล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗สิงหาคม๒๕๖๕คณะกรรมการตรวจรับ~สดุได้ดำเนินการตรวจรับ 

งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ ๕  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒๒,๙๒๐.๐๐.- (หนึ่งแสนสองห~นสอง~นเก้าร้อยยี่สิบ 

บาทถ้วน) ของวงเงินในสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิ~ติงานดังนี้ 

_ งานติดตั้ง ฉากระแนงกั้น (F๑-๐๘) มุมคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จ 

_ งานติดตั้ง ที น่ั ง่เบาะนั่งหนังเทียม (F๑-๐๙) มุมคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จ 

- งานติดตั้ง โต๊ะคอมพิวเตอร์ (F๑-๑๑) มุมคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ ก นัยายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงาน 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

.--.-ั-=---~ ห าังหัุนฝวน~กัด 

(ลงซื่อ) ~่'~'' ผ้วู่าจ้าง (ลงชือ) ฺ่ ~ ยโส~~็น 

(นายชลธี ย งัตรง) 
(นายเสถียร~'~|~~าดิิาโห~ๆฺj ๐.เึ๐:, จ.ยโส~ร 
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งวดที่ ๖  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒๒,๙๒๐.๐๐.- (หนึ่งแสนสองหมื่นสอง~นเก้าร้อยยี่สิบ 

บาทถ้วน) ของวงเงินํเนสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้~จ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 

- งานติดตั้ง ชัน้วางของเล่นทรงกลมและโซฟา (F๑-๑๒) มุมเด็ก แล้วเสร็จ 

- งานติดตั้ง ต้วูางหนังสือการ์ตูน ๑๖ ช่อง (F๑-๑๓) มุมเด็ก แล้วเสร็จ 

_ งานติดตั้ง โซฟารูปตัวแอล (F๑-๑๔) มุมเด็ก แล้วเสร็จ 

- งานติดตั้ง ชัน้วางของรูปหกเหลี่ยม (F๑-๑๕) มุมเ็ก แล้วเสร็จ 

- งานติดตั้ง ชัน้ลอยวางของเล่นแล้วเสร็จ (F๑-๑๖) มุมเด็ก แล้วเสร็จ 

_ งานติดตั้ง WALL PAPER ผนังลายการ์ตูน มุมเด็ก แล้วเสร็จ 

_ งานติดตั้ง ว สัดุปูพื้น ม มุเด็ก แล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ ก นัยายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรับ~สดุได้ดำเนินการตรวจรับงาน 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๕,๓๖๐.๐๐.- (หนึ่งแสนห้า~นสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

ของวงเงินในสัญญาจ้าง จะจ่าย~เห้เมี่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 

- งานติดตั้ง ต้วูางหนังสือแบบสองหน้า (F๑-๐๑) บริเวณมุมหนังสือ แล้วเส~จ 

_ งานติดตั้ง ต้วูางหนังสือ (F๑-0๒) บริเวณมุมหนังสือ แล้วเสร็จ 

_ งานติดตั้ง ้วางหนังสือ (F๑-๐๓) บริเวณมุมหนังสือ แล้วเสร็จ 

_งาน~ดตั้ง้วางหนํง่สือ(~๑-๐๔)บริเวณมุมหนังสือ 

- งานปูพื้นกระเบื้องยาง แล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงาน 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๗๕๖๐๐.๐๐.-(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้า~นหกร้อยบาทถ้วน) 

ของวงเงินในสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้' 

- งานกรุเสา (F๑-๐๕) บริเวณมุมศาสนา แล้วเสร็จ 

_ งานติดตั้ง้วางหนังสือติดผนัง (F๑-๐๖) บริเวณมุมศาสนา แล้วเสร็จ 

งานทำความสะอาดพื้น้เดิม บริเวณมุมศาสนา แล้วเสร็จ 

งานติดตั้งฝัาเพดาน บริเวณโถงพระบรมฦายาลักษณ์ แล้วเสร็จ 

งานติดตั้งป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ (F๑-๐๗) บริเวณโถงพระบรมฉายาลักษณ์ แล้วเสร็จ 

งานติดตั้งไม้ระแนง บริเวณโถงพระบรมฉายาลักษณ์ แล้วเสร็จ 

- งานทาสีบริเวณโถงพระบรมฉายาลักษณ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรับ~สดุได้ดำเนินการตรวจรับงาน 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

' 

9~~างใ~นสวน~~~'ั~' 

่~,,, 

,M.,. 
~ 

~ 

ย~~ ~ ~ 

'~20ม12 
·า~หฝอ,เมืองา.ยlสธร 

(นายชลธี ย งัตรง) (นายเสถียรพงศ์~~) ร-~_่,:~ 
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งวดที่ ๙  (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๓๙,๐๐๐.๐๐.- (สี่แสนสามหมื่นเก้า~น 

บาทถ้วน) ของวงเงินในสัญญาจ้าง จะจ่าย~เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบ~งานดังนี้ 

- งานติดตั้งประตู ทางเข้า-ออกอาคาร แล้วเสร็จ 

- งานกรุผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต บริเวณทางเข้า-ออกอาคาร แล้วเสร็จ 

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ 

- ทำการก่อสร้างงานอื่นๆ ส่วนที่เหลือตามทีปรากฏตามแบบแปลนให้เสร็จเรียบร้อย รวมทั้งเก็บทำ 

ความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว~ข้อ ๒๐ 

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจรับ~สดุได้ดำเนินการตรวจรับ 

/. งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

หมายเหตุ ผ้รู บัจ้างต้องส่งงานงวดที่ ๑ ก่อน แล้วจึงสามารถส่งมอบงานข้ามงวดตามผลการปฏิบ~งานจริง 

โดยไม่ต้องเรียงลำดํบ่ตามงวดงานได้ ยกเว้นงวดที ๙ (งวดสุดท้าย) ตามสัญญาจ้าง 

การจ่ายเงินตามเงื'อนไขแห่งสัญญานี้ ผ้ วู่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ ผ้ รู บัจ้าง 

ชือ่ ธนาคารกรุงไทยจำ~ (มหาชน) สาขายโสธร ชือ่บัญชี ห า้งหุ้นส่วนจำกัด ยโสธรร่มเย็น เลขที่~ญชี ๓๑๕-๖๐๒๘๘๕-๑ 

ทั ง้นี้ ผ้รู บัจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการ 

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ใหไช้ข้อความในสัญญานี้ 

บ งัคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันิ่เอง ผ้รู บัจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 

คำว นิิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็น~สุด แ และผู้รับจ้ๅงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ๅจ้าง ค า่เสียหายหรือค่ๅใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจาก 

ผ้ วู่าจ้างทั้งสิ้น(ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct 

Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของ 

ร ฐัเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี) 

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า 

ผ้วู่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน _ บาท ซึง่เท่าับร้อย 

ละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัณูณูาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔ 

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงิน 

ค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภาย~ประเทศ หรือ~น่ ตร 

ร ฐับาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่~าจ้าง ผ้รู บัจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงห~า 

ตามแบบที่~าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้าง 

ล ว่งหน้านั้นดังตอไปนี้ 

ห้
า,~ใ~ฝวน~~ำกัด Ii 

(ลงชีอ) ~~~~-´'' ผ้วู่าจ้าง (ลงชื่อ) 
FJ~6~~~เF~น 

~~ล่ธี ~~ง) 

~~~รทฺ่ง~ภู~~~~~~~~! 
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๕.๑ ผ้ รู บัจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิ~ติงานตามสัญญา 

เท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้าง 

อาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้~ นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประ~น่การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 

๕.๒ เมื่อผ้ว่าจ้างเรียกร้อง ผ้ร บัจ้างต้องแสดงหลัก~rานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
<U <U dS 

เพื่อพิสจน์´ว|าไ~เป็นไปตาม๐ข้อ ๕.๑ภ'ายในกํ~าหนด ๑๕(สิบห้า)วันนับถัดจากวัน~เด้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้ๅง 

หากผ้รับจ้างไม่อาจแสดงหลัก่านดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) ว นั ผ้ว่าจ้างอาจเรี~Jกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น 
<iJ ่ บ 

คืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 

. ๐ ๐~ ~ ~ ๘ 

๕.๓ (ข) (สาหรบสญญาทเปนราคาเหมารวม) 

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผ้รับจ้างตามข้อ ๔ ผ ~้าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวด 
บ บ 

เพื่อชดใซ้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตาม 

จำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงิน 

ค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก ต็ามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่~าจ้างเพื่อซำระหนี้หรือเพื่อชดใซ้ 

ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ~าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะ~~าชดใช้คืนเงิน 

ค า่จ้างล่วงหน้า 

๕.๕ ในกรณีทีมีการบอกเลิกสัญณูา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าทีเหลือเกินกว่าจำนวนเงิน 

ทีผ่้รู บัจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใซ้ในกรณีอื่นแล้ว ผ้รู บัจ้ๅงจะต้องจ่ๅยคืนเงินจํๅนวนที่เหลือนั้นให้แก่~าจ้างภายใน 

๗ (เจ็ด) ว นั น บัถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจๅก~าจ้าง 

. , ๐ cL~ c~~ ~ ๘, , 

๕.๖ (ข) (สาหรบสญญาทเบนราคาเหมารวม) 

ผ้วู า่จ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต อ่เมื่อผู้ว่าจ้าง 

ได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามฃ้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแตในกรณีดังต่อไปนี้ ผ้รู บัจ้างมีสิทธิขอคืน 

หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้ 

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉ~บเดียว หากผู้ 

ว า่จ้ๅงได้หักเงินค่ๅจ้ๅงล่วงหน้าไปแล้ว ผ้รู บัจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกัน่กๅรรับเงินี่ๅจ้ๅงล่วงหน้ๅในส่วนที่ผู้ว่าจ้าง 

ได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประ~น่การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉ~บใหม่ที่มีมูลค่า 

เท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่~าจ้าง 

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉ~บ ซึง่แต่ 

ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับ่จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้าง 

จะต้องหักไว~นแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผ้รู บัจ้างมีสิทธิ 

ขอคืนหลักประันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้ 

. ´. .. . -..-ร.....-. --.่.
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ข้อ ๖. การหักเงินประกัน่ผลงาน 

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผ้รับจ้างแต่ละงวด ผ้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้อง 
~u บ 

จ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประ~ผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ตํ่ากว่า - บาท 

ผ้รู บัจ้างมีสิทธิที่จะ๐ป้อเงินประกัน่ผลงานคืนโดยนำหนังสือคํ้าประกันฃองธนาคารห~อหนังสือคํ้าประันอิเล็กทรอนิกส์ 

ซึง่ออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทน่เด้ 

ผ้วู่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาค'ารดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง 

โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย 

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

ผ้รู บัจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๙ มิ ถุนายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ 

บริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงาน 

ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เซื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 

หรือจะแล้วเสร็จล'ๅซ้ๅเกินกว่ากำหนดเวลๅ หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญๅข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ 

เด็ดขาด หรือตกเป็นผ้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปภิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับ~สดหรือผ้ควบคมงาน 
ข <~~ 9 บ <i 

หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนๅจจากผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้ๅงมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ไ่และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้าง 

รายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่'dงไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา่นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้อง 

ค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง 

การที่ผู้ว่าจ้างไมใซ้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง~นจากความรับผิดตาม 

ส ญัญา 

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง 

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ 

ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุซำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใน 

กำหนด ๒ (สอง) ปี น บัถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ ง่ความซำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความ 

บกพร่องของ ผ้รู บัจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว~ม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่ง 

หลักวิชา ผ้ รู บัจ้างจะต้องรีบทำการแ้เขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักซ้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆในการนี้ 

ทัง้สิ้นหาก ผ้รู บัจ้ๅงไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) ว นั น บัถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผ้วู า่ 

จ้างหรือไม่ทำการแกไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้าง 

ผ้อูืน่ให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใ~ายเองทั้งสิ้น 

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแกไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ 

ผ้รู บัจ้างแกไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ~าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแกไขเหตุชํๅรุดบกพร่องหรือเสียหาย 

นั น้เอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใซ้จ่ายทั้งหมด 
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การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุด~น 

จากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใซ้ค่ๅใซ้จ่ๅยหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิ~งคับ 

จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ 

ข้อ ๙ การจ้างซ่วง 

ผ้ รู บัจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างซ่วงอีกทอดหนึ่งเว้นแต่ 

การจ้างซ่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงาน 

แต่บางส่วนดังกล่า~ น ไม่เป็นเหตให้ผ้รับจ้างหลดพ้นจาก ความรับ่ผิดหรือ~นธะหน้าที่ตามสัฌณานี้ และผ้รับจ้าง 
q cu c, ~, ๐, ~ 

จะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วง 

V น นัทุกประการ 

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหปัง ้รับจ้างต้องซำระค่าปรับ 

ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินฃองงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั ง้นี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้าง 

ในการบอกเลิกสัญญา 

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 

ผ้ รู บัจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความซำนาญ และใน 

, ,, ~~, g., ~., ~., 6ๅ 9,=* 2J ~ ๐ ๘ ๘ 9~o~ ~ ~,๐~ 9J ~, 

ระหวางทางานทรบจางจะตองจดเหมผูแทนซงทางานเตมเวลาเปนผูรบผดซอบควบคุมงานของ ผูรบจาง ผู แทน 

ด งักล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้ับจ้าง คำ สั ง่หรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผ้ ~ู~´าจ้าง คเนะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ผ้คูวบคุมงาน ~ฦ่รือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้ 

แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

การเปลี'ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นซอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก'อน 

ผ้ วู่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง 

และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อฃยายอายุ 

ส ญัญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้ 

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง 

ผ้ รู บัจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อ นัเกิดจากการปฏิ~ติงาน 

ของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการ 

ปฏิบ~งานของผู้รับจ้างช่วงด้วย ( (ถ้ามี) 

ความเสียหายใดๆ อ นัเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม 

ผ้ รู บัจ้างจะต้องรับ่ผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให~หมโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหาย 

นัน้เกิดจๅกควๅมผิดของผู้ว่าจ้ๅงทั้ง~ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อ~าจ้างได้รับมอบงาน 

ครั้งสุดท้าย ซึ ง่หลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือควฺามเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ 
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ผ้ รู บัจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อ นัเกิดจาก การปฏิ~ติงานของ 

ผ้รู บัจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ๅมี) ตามสัญญๅนี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือ 

ฬองร้องหรือต้องชดใซ้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผ้รู บัจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เีอให้มีการว่าต่างแก้ 

ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ 

อ นัเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกท้องร้องให้แก่~าจ้างทันที 

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 

ผ้รู บัจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้ๅงที่ผู้รับจ้ๅง~เด้จ้างมาในอัตราและตๅมกำหนดเวลๅ ทีผ่้รู บัจ้าง 

ได้ตกลงหรือทํๅสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดัง่กล่าว 

ถ า้ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ~าจ้างมีสิทธิ 

ทีจ่ะเอาเงินค่า.~างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และ6 ถ อืว่ๅผู้ว่ๅจ้ๅงได้จ่ายเงิน 

จำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 

ผ้รู บัจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความ 

ร บัผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย 

ซึง่เกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต อ่ลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ทีผ่้รู บัจ้างหรือผู้รับจ้างซ่วงจ้างมาทำงาน ผ้รู บัจ้าง 

จะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกัน่ภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่~าจ้างเมื่อ~าจ้างเรียกร้อง 

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง 

ถ้าผู้ว่าจ้างแต'งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ้คูวบคุมงาน หรือบริษัท ที ป่รึกษา เพื่อควบคุม 

การทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ ร บัพัสดุ ผ้คูวบคุมงาน หรือบริษัที่ปรึกษ~ น มีอำนาจเข้าไปตรวจ 

การงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้ับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความซ่วยเหลือ 

9, ในการนันตามสมควร 

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ้คูวบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้าง~น 

ความรับผิดซอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่ 

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 

ผ้ รู บัจ้างหรือทางเทคนิค ผ้ รู บัจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคิาวินิจฉัยรับรองว่าได้ตรวจสอบและ 

ทำความเข้าใจในแบบรปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด 

หรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ~สดุ ผ้คูวบคุมงาน หรือบริษัท 

ทีป่รึกษาที่ผู้ว'าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำว นิิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง 

ี่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุ~ญญาไม่ได้ 

(ลงชื่อ) ~~l~~ ผ ว้่าจ้าง 
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-๑๑-

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 

ผ้ รู บัจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับฬ'สดุ ผ้ คูวบคุมงาน หรือบริษัท ที ป่รึกษาที่ผู้ว่าจ้าง 

แต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม ส ญัญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แf~ขเปลี่ยนแปลง 

เพิ่มเิม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิปัติตาม ผ้ วู่าจ้างคณะกรรมการตรวจ ร บั~สดุ 

ผ้คูวบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที จ่ะสั่งให้หยุดการนั้นซั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผ้รู บัจ้างจะถือ 

เป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบ~งานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไมได้ทั้งสิ้น 

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้เขงาน 

ผ้วู า่จ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยูในเอกสาร 

ส ญัญานี้หๅกงานพิเศษนั้นๆ อยูในขอบข่า~Jั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้นอ~ๅจๅกนี้~าจ้างยังมีสิทธิสั่ง 

ให้เปลี่ยนแปลงหรือแก~ขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกส~ารสัณูญานี้ด้วย 

อ ตัราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใซ้ในสํญญานี้ให้กำหนดใซ้สำ่ บงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติม 

ขึ น้หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคิาสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัณูญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะ 

นำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผ้วู่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ต~าลงกันที่จะกำหนดอัตรา 

ค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) ก ~ัหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกัน 

ไม่ได้ ผ้ วู่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ ง่ผู้รับจ้างจะต้อง 

ปฏิบัติงานตามคำสั่งของ~าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง 

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ 

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ 

บอกเลิกสัญญา ผ้รู บัจ้างจะต้องซำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๗๕๖.๐๐-บาท (หนึ่ง~นเจ็ดร้อย 

ห้าสิบหกบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้~าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อ 

หนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ๓ . บาท(สามร้อยบาทถ้วน)นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตาม 

ส ญัญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยํ~ย~าทำงานให้ จนถึงวันที่ทํๅงๅนแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผ้รู บัจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง 

เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใซ้จ่ายดังกล่าว 

ได้อีกด้วย 

ในระหว่า~ ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัณณานั้น หากผ้ว่าจ้างเห็นว่าผ้รับจ้าง จะไม่สามารถปภิบ~ 
บ Q, G, บ บ ~·, 

ตามสัญญาต่อไปได้ ~าจ้างจะใซ้สิทธิบอกเลิกสัณูญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ~เด้ และถ้า~าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไป 

ย งัผู้รับจ้างเมื่อครบกิาหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ซำระค่าปรับแล้ว ผ้วู ๅ่จ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน่บอก 

เลิกสัญญาได้อีกด้วย 

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผ้วู่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจน 

แล้วเสร็จก็ได้ ผ้วู า่จ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใซ~นการก่อสร้าง สิง่ที่สร้างขึ้นชั่วครๅวสํๅหรับงๅน 

ก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึง่เห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตฺา·ม·ที่จะเ~สมฺคว~... ~. . =.=,~~:.:.~ 
หัาง~น~วนำ~ด 

(ลงชื่อ) ~~-~-''·'' ผ้วู่าจ้าง (ลงชื่อ) ~ ยโฟิ~~ม~~รน 

~ 

ร -. .. (นายชลธี ย งัตรง) 
(นายเสถี~ี่''~~ร~' าเห าเหฦjอ.เ~องจ.ยโสธรฺฺ 



-๑๒-

ในกรณีดังกล่าว ผ้ วู่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิ~ติตามสัญญาทั้งหมด 

หรือบางส่วนตามแต'จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผ้ รู บัจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่า 

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจน 

ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึง่~าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกัน่ผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที จ่ะจ่ายให้แก่ 

ผ ร้ บัจ้างก~ด้ 
บ 

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนื่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตใุห้เกิดค่าปรับ 

ค า่เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผ้รู บัจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค า่เสียหาย หรือค่ๅใซ้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

โดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) ว นั น บัถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ 

ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่า~างที่ต้องซำระ หรือจาก 

เงินประกันผลงาน ของผู~รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 

หากค่าปรับ ค่ าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประันผลงาน 

หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผ้ รู บัจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที ~่งขาดอยู่จนครบถ้วน 

ตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใซ้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) ว นั น บัถัดจากวันท่ฯู่ด้รับแจ้งเป็นห~งสือ 

จากผู้ว่าจ้าง 

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญณูาทีหักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใ~~จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีก 

เท่าใด ผ้วู า่จ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้ง่หมด 

ข้อ ๒๐ การทิาบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 

ผ้ รู บัจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิง่อำนวย 

ความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลู กจ้าง ต วัแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมี 

ประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทิางานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช~นการ 

ทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั ง้จะต้องกลบเกลี่ย9~ดินให้เรียบร้อยเพื่อให้ 

บริเวณทั้งหมดอยในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที 

บ 

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรึอการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเ~ด 

จากพฤติการณ์อันหนึ่ง~น่ใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ห หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึง่ออก 

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ 

ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผ้ รู บัจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็น 

หนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรีอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) ว นันับถัดจากวันที่ 

เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดัง่กล่าว แล้วแต่กรณี · ห า้,~~ฝว~.เ'~~~ ~ 

~j[ส~·~ ~มเย็น 

(ลงชื่อ) ผ้วู่าจ้าง (ลงซื่อ) 1320 ม.12 (~,.~~ , ~ , ~~ ~.ยโสธรฺ' 
=~ 

~, 
=~ 

, 
~~,. 

~ ~~~~~,~ 

(นายซลธ ยงตรง) (นายเสถยรพงศ ภค'า) 

(ลงชือ) 

(นายซลธี ย งัตรง) 

ผ้วู่
าจ้าง (ลงซือ) 



-๑๓-

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหีงให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง 

ในการที'จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั ง้สิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจาก 

ความผิดหรือความบกพร่องของฝายผ้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักธานชัดแจ้ง หรือผ้ว'าจ้างทราบดี อย'แล้วตั้งแต่ต้น 
<u <*a บ บ 

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง 

ที จ่ะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๒๒. มาตรธานีฝมือช่าง 

<=3 
ผ้รู บัจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัณูว่าผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง 

จากสถาบันทางราชการับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ่ ปวซ.ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถา~นการศึกษาที่ ก.พ. 

ร บัรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวน 

อย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่าง ด งัต่อไปนี้ 

๒๒.๑ ช่างก่อสร้าง 

๒๒.๒ ซ่างโยธา 

ผ้ รู บัจ้างจะต้องจัดทำบัญซีแสดงจำนวนซ่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาซ่างและระดับ 

ซ่าง พร้อมกับระบรายชื่อซ่างผ้ที่ผ่านการทดสอบมาตา~านฝึมือช่างหรือผ้มีวฒิ~ตรดังกล่าวในวรรคหนื่งนำมาแสดง 
,9 'u ,*a บ <งฺ 

พร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อ~Jที่จะให้ผู้ว่าจ้าง 

หรือเจ้าหน้าที่ของ~าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญ~ ของผู้รับจ้าง 

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง 

ผ้วู่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให~ช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ 

โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการ 

ต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ 

คณะรั~มนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผ้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือ 
*9 ~U 

สำน กัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที  ่นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวํนิ่ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ สูตรก'ารปรับราคา (สูตรค่า K) 

จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว~นวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว~นสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผ้ วู่าจ้าง ได้ขยาย 

ออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๓ 

(ลงซื่อ) ~~~~'·-''' ผู้ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) 

(นายชลธี ย งัตรง) 



-๑๔-

(ลงชื่อ) 

(ลงชื่อ) 

ส ณัูญานี้ทำขึ้นเป็นสองฦบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ค่ สู ญัญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 

โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ่ต่อห~าพยาน และคู่สัญญาต่าง 

ย ดึถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฦบับ 

(ลงชื่อ)  ~~-~~  ผ้วู่าจ้าง 

(นายชลธี ย งัตรง) 

ผ้วู่าราชการจังหวัดยโสธร 
~ 

. 
._~~~~.__, 

~ 
ห้

างหุ้นฝวน~',~i~~| I 

(ลงชื่อ) 
ยโสธร~~~ , , 

~~i?ต

~~~

~~~~.1 

(นายเสถียรพง~ ฎคา~- . .-··-

ห้นุส่วนผู้จัดการ 

(ลงชอ) ~ ~,  พยาน 

('~วัใ~ยโท จำนงค์ นนทะมาศ) 

ผ้อูำนวยการ สิานักงาน กศน.จังหวัดยโสธร 

,~ 

(ลงชื่อ)  '' '́  พยาน 

(นางสุวาลี บุญปัญญา) 

รองผ้อำนวยการ สำน กังาน กศน.จังหวัดยโสธร 

จ=, 


