
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านทรายค า หมู่ท่ี ๔ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๖ นิว้ ความลึก ๔๒.๕๐ เมตร พร้อมท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิว้ ชัน้ ๘.๕ จ านวน ๕ 

ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง ได้มีโครงการ จ้างโครงการขดุเจาะบอ่บาดาล บ้านทรายค า 
หมูท่ี่ ๔ ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง ๖ นิว้ ความลกึ ๔๒.๕๐ เมตร พร้อมท่อ PVC เส้นผา่นศนูย์กลาง ๖ นิว้ ชัน้ ๘.๕ 
จ านวน ๕ ทอ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               จ้างโครงการขดุเจาะบอ่บาดาล บ้านทรายค า หมูท่ี่ ๔ ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง ๖ นิว้ ความลกึ ๔๒.๕๐ 
เมตร พร้อมท่อ PVC เส้นผ้านศนูย์กลาง ๖ นิว้ ชัน้ ๘.๕ จ านวน ๕ ทอ่น จ านวน ๑ แห่ง ผู้ได้รับการคดัเลือก 
ได้แก่ ร้านเอ ๋1,000 วตัต์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๗๙,๙๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนเก้าพนัเก้าร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๙ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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(นายวิเชียร ธรรมรักษา) 
นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



สัญญาจ้างก่อสร้าง 
  

  สญัญาเลขท่ี ๙/๒๕๖๓ 
  

 
                  สญัญาฉบบันีท้ าขึน้ ณ องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง ต าบล/แขวง หนองปลิง อ าเภอ/เขต นิคมน า้
อนู จงัหวดั สกลนคร เม่ือวนัท่ี ๑๐ มิถนุายน ๒๕๖๓ ระหวา่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง โดย นายวิเชียร ธรรม
รักษา ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกวา่ "ผู้วา่จ้าง" ฝ่ายหนึง่ กบั ร้านเอ ๋๑,๐๐๐ วตัต์  อยูบ้่านเลขท่ี ๑๔/๓๘ หมู่ ๓ ต าบล/
แขวง เหลา่พฒันา อ าเภอ/เขต นาหว้า จงัหวดั นครพนม ผู้ ถือบตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี ๓๔๐๙๙๐๐๒๐๑๒๘๑ แนบ
ท้ายสญัญานี ้ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกวา่ "ผู้ รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึง่ 
                  คูส่ญัญาได้ตกลงกนัมีข้อความดงัตอ่ไปนี ้
  
                  ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง 
                              ผู้วา่จ้างตกลงจ้างและผู้ รับจ้างตกลงรับจ้างท างาน โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล บ้านทรายค า หมูท่ี่ ๔ 
ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง ๖ นิว้ ความลกึ ๔๒.๕๐ เมตร พร้อมทอ่ PVC เส้นผา่นศนูย์กลาง ๖ นิว้ ชัน้ ๘.๕ จ านวน ๕ ทอ่น 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บ้านทรายค า หมู่ท่ี ๔ ต าบล/แขวง หนองปลิง อ าเภอ/เขต นิคมน า้อนู จงัหวดั สกลนคร ตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขแหง่สญัญานีร้วมทัง้เอกสารแนบท้ายสญัญา 
                              ผู้ รับจ้างตกลงท่ีจะจดัหาแรงงานและวสัด ุเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ตลอดจนอปุกรณ์ตา่งๆ ชนิดดีเพ่ือใช้ใน
งานจ้างตามสญัญานี ้
  
                  ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 
                               เอกสารแนบท้ายสญัญาดงัตอ่ไปนีใ้ห้ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญานี ้
                              ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จ านวน ๒ (สอง) หน้า 
                              ๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จ านวน ๒ (สอง) หน้า 
                              ๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จ านวน ๑ (หนึง่) หน้า 
                              ๒.๔ ผนวก ๔ ใบตอ่รองราคา จ านวน ๑ (หนึง่) หน้า 
                              ๒.๕ ผนวก ๕ ภาคผนวก ก จ านวน ๔ (ส่ี) หน้า 
  
                                ความใดในเอกสารแนบท้ายสญัญาท่ีขดัหรือแย้งกบัข้อความในสญัญานี ้ให้ใช้ข้อความในสญัญานี ้
บงัคบั และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสญัญาขดัแย้งกนัเอง ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัิตามค าวินิจฉยัของผู้วา่จ้าง ค าวินิจฉยัของ
ผู้วา่จ้างให้ถือเป็นท่ีสดุ และผู้ รับจ้างไมมี่สิทธิเรียกร้องคา่จ้าง คา่เสียหายหรือคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิ่มเตมิจากผู้วา่จ้างทัง้สิน้ 



  
                  ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัตติามสัญญา 
                                ในขณะท าสญัญานีผู้้ รับจ้างได้น าหลกัประกนัเป็น เงนิสด เป็นจ านวนเงิน ๕,๘๖๕.๐๐ บาท (ห้าพัน
แปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ซึง่เทา่กบัร้อยละ ๗.๓๔ (เจ็ดจุดสามส่ี) ของราคาคา่จ้างตามสญัญา มามอบให้แก่ผู้วา่จ้าง
เพ่ือเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญานี ้
                                กรณีผู้ รับจ้างใช้หนงัสือค า้ประกนัมาเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา หนงัสือค า้ประกนัดงักลา่ว
จะต้องออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาต
ให้ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค า้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตาม
รายช่ือบริษัทเงินทนุท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและการ
บริหารพสัดภุาครัฐก าหนดหรืออาจเป็นหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนดก็ได้ และจะต้อง
มีอายกุารค า้ประกนัตลอดไปจนกวา่ผู้ รับจ้างพ้นข้อผกูพนัตามสญัญานี  ้
                                หลกัประกนัท่ีผู้ รับจ้างน ามามอบให้ตามวรรคหนึง่ จะต้องมีอายคุรอบคลมุความรับผิดทัง้ปวงของผู้
รับจ้างตลอดอายสุญัญา ถ้าหลกัประกนัท่ีผู้ รับจ้างน ามามอบให้ดงักลา่วลดลงหรือเส่ือมคา่ลง หรือมีอายไุมค่รอบคลมุถึง
ความรับผิดของผู้ รับจ้างตลอดอายสุญัญา ไมว่า่ด้วยเหตใุดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้ รับจ้างสง่มอบงานลา่ช้าเป็นเหตใุห้
ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวนัครบก าหนดความรับผิดในความช ารุดบกพร่องตามสญัญาเปล่ียนแปลงไป ไมว่า่จะเกิดขึน้คราว
ใด ผู้ รับจ้างต้องหาหลกัประกนัใหมห่รือหลกัประกนัเพิ่มเตมิให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึง่มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจากผู้วา่จ้าง 
                                หลกัประกนัท่ีผู้ รับจ้างน ามามอบไว้ตามข้อนี ้ผู้วา่จ้างจะคืนให้แก่ผู้ รับจ้าง โดยไมมี่ดอกเบีย้ เม่ือผู้
รับจ้างพ้นจากข้อผกูพนั และความรับผิดทัง้ปวงตามสญัญานีแ้ล้ว 
  
                  ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 
                              ผู้วา่จ้าง ตกลงจา่ย และผู้ รับจ้างตกลงรับเงินคา่จ้างจ านวนเงิน ๗๙,๙๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนเก้าพนัเก้า
ร้อยบาทถ้วน) ซึง่ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม จ านวน ๕,๒๒๗.๑๐ บาท (ห้าพนัสองร้อยย่ีสิบเจ็ดบาทสิบสตางค์) ตลอดจน ภาษี
อากรอ่ืน ๆ และคา่ใช้จา่ยทัง้ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และก าหนดการจา่ยเงิน เป็นงวด ๆ ดงันี ้ 
                           งวดท่ี ๑ เป็นจ านวนเงิน ๗๙,๙๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนเก้าพนัเก้าร้อยบาทถ้วน) เม่ือผู้ รับจ้างได้
ปฏิบตังิาน จ้างโครงการขดุเจาะบอ่บาดาล บ้านทรายค า หมูท่ี่ ๔ ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง ๖ นิว้ ความลึก ๔๒.๕๐ เมตร 
พร้อมทอ่ PVC เส้นผ้านศนูย์กลาง ๖ นิว้ ชัน้ ๘.๕ จ านวน ๕ ทอ่น เม่ือได้สง่มอบงานครบถ้วนตามสญัญานัน้ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๗ มิถนุายน ๒๕๖๓     
 
                  ข้อ ๕. เงนิค่าจ้างล่วงหน้า 



                              ผู้วา่จ้างตกลงจา่ยเงินคา่จ้างลว่งหน้าให้แก่ผู้ รับจ้างเป็นจ านวนเงิน - บาท ซึง่เทา่กบัร้อยละ - ของราคา
คา่จ้าง ตามสญัญาท่ีระบไุว้ ในข้อ ๔ 
                              เงินคา่จ้างลว่งหน้าดงักล่าวจะจา่ยให้ภายหลงัจากท่ีผู้ รับจ้างได้วางหลกัประกนัการรับเงินคา่จ้าง
ลว่งหน้าเป็น....................เต็มตามจ านวนเงินคา่จ้างลว่งหน้านัน้ให้แก่ผู้วา่จ้าง ผู้ รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินคา่จ้าง
ลว่งหน้า ตามแบบท่ีผู้ว่าจ้างก าหนดให้ และผู้ รับจ้างตกลงท่ีจะกระท าตามเง่ือนไขอนัเก่ียวกบัการใช้จา่ยและการใช้คืนเงิน
คา่จ้างลว่งหน้านัน้ดงัตอ่ไปนี ้
                                ๕.๑ ผู้ รับจ้างจะใช้เงินคา่จ้างลว่งหน้านัน้เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการปฏิบตังิานตามสญัญาเทา่นัน้หากผู้
รับจ้างใช้จา่ยเงินคา่จ้างลว่งหน้า หรือสว่นใดสว่นหนึง่ของเงินคา่จ้างลว่งหน้านัน้ในทางอ่ืนผู้วา่จ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้าง
ลว่งหน้านัน้คืนจากผู้ รับจ้างหรือบงัคบัเอาจากหลกัประกนัการรับเงินคา่จ้างลว่งหน้าได้ทนัที 
                                ๕.๒ เม่ือผู้วา่จ้างเรียกร้อง ผู้ รับจ้างต้องแสดงหลกัฐานการใช้จา่ยเงินคา่จ้างลว่งหน้าเพ่ือพิสจูน์วา่ได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วนั นบัถดัจากวนัได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้ รับจ้างไมอ่าจแสดง
หลกัฐานดงักลา่วภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วนั ผู้วา่จ้างอาจเรียกเงินคา่จ้างลว่งหน้านัน้คืนจากผู้ รับจ้าง หรือบงัคบัเอาจาก
หลกัประกนัการรับเงินคา่จ้างลว่งหน้าได้ทนัที 
                                ๕.๓ (ข) (ส าหรับสญัญาท่ีเป็นราคาเหมารวม) 
                                          ในการจา่ยเงินคา่จ้างให้แก่ผู้ รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้วา่จ้างจะหกัเงินคา่จ้างในแตล่ะงวดเพ่ือชดใช้
คืนเงินคา่จ้างลว่งหน้าไว้จ านวนร้อยละ - ของจ านวนเงินคา่จ้างในแตล่ะงวดจนกว่าจ านวนเงินไว้จะครบตามจ านวนเงินท่ีหกั
คา่จ้างลว่งหน้าท่ีผู้ รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นคา่จ้างงวดสดุท้ายจะหกัไว้เป็นจ านวนเทา่กบัจ านวนเงินคา่จ้างลว่งหน้าท่ีเหลือ
ทัง้หมด 
                                ๕.๔ เงินจ านวนใด ๆ ก็ตามท่ีผู้ รับจ้างจะต้องจา่ยให้แก่ผู้วา่จ้างเพื่อช าระหนีห้รือเพ่ือชดใช้ความรับผิด
ตา่งๆ ตามสญัญา ผู้วา่จ้างจะหกัเอาจากเงินคา่จ้างงวดท่ีจะจา่ยให้แก่ผู้ รับจ้างก่อนท่ีจะหกัชดใช้คืนเงินคา่จ้างลว่งหน้า 
                                ๕.๕ ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสญัญา หากเงินคา่จ้างลว่งหน้าท่ีเหลือเกินกวา่จ านวนเงินท่ีผู้ รับจ้างจะ
ได้รับหลงัจากหกัชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องจา่ยคืนเงินจ านวนท่ีเหลือนัน้ให้แก่ผู้วา่จ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วนั นบัถดั
จากวนัได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจากผู้วา่จ้าง 
                                ๕.๖ (ข) (ส าหรับสญัญาท่ีเป็นราคาเหมารวม) 
                                          ผู้วา่จ้างจะคืนหลกัประกนัการรับเงินคา่จ้างลว่งหน้าให้แก่ผู้ รับจ้างตอ่เม่ือผู้ว่าจ้างได้หกัเงิน
คา่จ้างไว้ครบจ านวนเงินคา่จ้างลว่งหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) 
 
                  ข้อ ๖. การหักเงนิประกันผลงาน 
                                ในการจา่ยเงินคา่จ้างให้แก่ผู้ รับจ้างแตล่ะงวด ผู้วา่จ้างจะหกัเงินจ านวนร้อยละ - ของเงินท่ีต้องจา่ยใน
งวดนัน้เพ่ือเป็นประกนัผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกนัผลงานถกูหกัไว้แล้วเป็นจ านวนเงินไมต่ ่ากวา่ - บาท ผู้ รับจ้างมีสิทธิท่ีจะ



ขอเงินประกนัผลงานคืน โดยน าหนงัสือค า้ประกนัของธนาคารหรือหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ซึง่ออกโดยธนาคาร
ภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลกัประกนัแทนก็ได้ 
                                ผู้วา่จ้างจะคืนเงินประกนัผลงาน และ/หรือหนงัสือค า้ประกนัของธนาคารดงักลา่วตามวรรคหนึ่งโดยไม่
มีดอกเบีย้ให้แก่ผู้ รับจ้างพร้อมกบัการจ่ายเงินคา่จ้างงวดสดุท้าย 
 
                  ข้อ ๗ (ข) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
                           ผู้ รับจ้างต้องเร่ิมท างานท่ีรับจ้างภายในวนัท่ี ๑๑ มิถนุายน ๒๕๖๓ และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จบริบรูณ์
ภายในวนัท่ี ๑๗ มิถนุายน ๒๕๖๓ ถ้าผู้ รับจ้างมิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลา หรือไมส่ามารถท างานให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลา หรือมีเหตใุห้เช่ือได้วา่ผู้ รับจ้างไมส่ามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จลา่ช้าเกินกวา่
ก าหนดเวลา หรือผู้ รับจ้างท าผิดสญัญาข้อใดข้อหนึง่ หรือตกเป็นผู้ถกูพิทกัษ์ทรัพย์เดด็ขาด หรือตกเป็นผู้ ล้มละลาย หรือ
เพิกเฉยไมป่ฏิบตัิตามค าสัง่ของคณะกรรมการตรวจรับพสัดหุรือผู้ควบคมุงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาซึง่ได้รับมอบอ านาจจากผู้
วา่จ้าง ผู้วา่จ้างมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสญัญานีไ้ด้ และมีสิทธิจ้างผู้ รับจ้างรายใหมเ่ข้าท างานของผู้ รับจ้างให้ลลุ่วงไปด้วย การใช้
สิทธิบอกเลิกสญัญานัน้ไมก่ระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างท่ีจะเรียกร้องคา่เสียหายจากผู้ รับจ้าง 
                           การท่ีผู้วา่จ้างไมใ่ช้สิทธิเลิกสญัญาดงักลา่วข้างต้นไมเ่ป็นเหตใุห้ผู้ รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสญัญา 
 
  
                  ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 
                           เม่ืองานแล้วเสร็จบริบรูณ์ และผู้วา่จ้างได้รับมอบงานจากผู้ รับจ้างหรือจากผู้ รับจ้างรายใหม ่ในกรณีท่ีมี
การบอกเลิกสญัญาตามข้อ ๗ หากมีเหตชุ ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึน้จากการจ้างนี ้ภายในก าหนด ๑ (หนึง่) ปี นบัถดั
จากวนัท่ีได้รับมอบงานดงักล่าว ซึง่ความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนัน้เกิดจากความบกพร่องของผู้ รับจ้างอนัเกิดจากการใช้
วสัดท่ีุไมถ่กูต้องหรือท าไว้ไมเ่รียบร้อย หรือท าไมถ่กูต้องตามมาตรฐานแหง่หลกัวิชา ผู้ รับจ้างจะต้องรีบท าการแก้ไข ให้เป็นท่ี
เรียบร้อยโดยไมช่กัช้า โดยผู้วา่จ้างไมต้่องออกเงินใดๆ ในการนีท้ัง้สิน้ หากผู้ รับจ้างไมก่ระท าการดงักลา่วภายใน
ก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไมท่ าการแก้ไขให้ถกูต้องเรียบร้อยภายใน
เวลาท่ีผู้วา่จ้างก าหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะท าการนัน้เองหรือจ้างผู้ อ่ืนให้ท างานนัน้ โดยผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ย
เองทัง้สิน้ 
                           ในกรณีเร่งดว่นจ าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตชุ ารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไมอ่าจรอให้ผู้ รับจ้างแก้ไข
ในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตามวรรคหนึง่ได้ ผู้วา่จ้างมีสิทธิเข้าจดัการแก้ไขเหตชุ ารุดบกพร่องหรือเสียหายนัน้เอง หรือจ้างผู้ อ่ืน
ให้ซอ่มแซมความช ารุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้ รับจ้าง ต้องรับผิดชอบช าระคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
                           การท่ีผู้วา่จ้างท าการนัน้เอง หรือจ้างผู้ อ่ืนให้ท างานนัน้แทนผู้ รับจ้าง ไมท่ าให้ผู้ รับจ้าง หลดุพ้นจากความ
รับผิดตามสญัญา หากผู้ รับจ้างไมช่ดใช้คา่ใช้จา่ยหรือคา่เสียหายตามท่ีผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้วา่จ้างมีสิทธิบงัคบัจาก



หลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาได้ 
  
                  ข้อ ๙ การจ้างช่วง 
                           ผู้ รับจ้างจะต้องไมเ่อางานทัง้หมดหรือแตบ่างสว่นแหง่สญัญานีไ้ปจ้างชว่งอีกทอดหนึง่ เว้นแตก่ารจ้างชว่ง
งานแตบ่างสว่นท่ีได้รับอนญุาตเป็นหนงัสือจากผู้วา่จ้างแล้ว การท่ีผู้วา่จ้างได้อนุญาตให้จ้างชว่งงานแตบ่างสว่นดงักลา่วนัน้ 
ไมเ่ป็นเหตใุห้ผู้ รับจ้างหลดุพ้นจาก ความรับผิดหรือพนัธะหน้าท่ีตามสญัญานี ้และผู้ รับจ้างจะยงัคงต้องรับผิดในความผิด
และความประมาทเลินเลอ่ของผู้ รับจ้างชว่ง หรือของตวัแทนหรือลกูจ้างของผู้ รับจ้างชว่งนัน้ทกุประการ 
                           กรณีผู้ รับจ้างไปจ้างชว่งงานแตบ่างสว่นโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้ รับจ้างต้องช าระคา่ปรับให้แก่ผู้วา่
จ้างเป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานท่ีจ้างชว่งตามสญัญา ทัง้นี ้ไมต่ดัสิทธิผู้วา่จ้างในการบอกเลิก
สญัญา 
  
                  ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
                           ผู้ รับจ้างจะต้องควบคมุงานท่ีรับจ้างอย่างเอาใจใส ่ด้วยประสิทธิภาพและความช านาญ และในระหวา่ง
ท างานท่ีรับจ้างจะต้องจดัให้มีผู้แทนซึง่ท างานเตม็เวลาเป็นผู้ รับผิดชอบควบคมุงานของ ผู้ รับจ้าง ผู้แทนดงักล่าวจะต้องได้รับ
มอบอ านาจจากผู้ รับจ้าง ค าสัง่หรือค าแนะน าตา่งๆ ท่ีผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพสัด ุผู้ควบคมุงาน หรือบริษัทท่ี
ปรึกษาท่ีผู้วา่จ้างแตง่ตัง้ ได้แจ้งแก่ผู้แทนเชน่วา่นัน้ ให้ถือวา่เป็นค าสัง่หรือค าแนะน าท่ีได้แจ้งแก่ผู้ รับจ้าง การแตง่ตัง้ผู้แทน
ตามข้อนีจ้ะต้องท าเป็นหนงัสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนงัสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปล่ียนตวัหรือแตง่ตัง้ผู้แทนใหมจ่ะ
ท ามิได้หากไมไ่ด้รับความเห็นชอบ เป็นหนงัสือจากผู้วา่จ้างก่อน 
                           ผู้วา่จ้างมีสิทธิท่ีจะขอให้เปล่ียนตวัผู้แทนตามวรรคหนึง่ โดยแจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ รับจ้าง และผู้ รับจ้าง
จะต้องท าการเปล่ียนตวัผู้แทนนัน้โดยพลนั โดยไม่คดิคา่จ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตเุพ่ือขยายอายสุญัญาอนั
เน่ืองมาจากเหตนีุ ้
  
                  ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
                           ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตอ่อบุตัเิหต ุความเสียหาย หรือภยนัตรายใดๆ อนัเกิดจาก การปฏิบตังิานของผู้
รับจ้าง และจะต้องรับผิดตอ่ความเสียหายจากการกระท าของลกูจ้างหรือตวัแทน ของผู้ รับจ้าง และจากการปฏิบตัิงานของผู้
รับจ้างชว่งด้วย (ถ้ามี) 
                           ความเสียหายใดๆ อนัเกิดแก่งานท่ีผู้ รับจ้างได้ท าขึน้ แม้จะเกิดขึน้เพราะเหตสุดุวิสยั ก็ตาม ผู้ รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบโดยซอ่มแซมให้คืนดีหรือ เปล่ียนให้ใหม่โดยคา่ใช้จา่ยของผู้ รับจ้างเอง เว้นแตค่วามเสียหายนัน้เกิดจากความผิด
ของผู้วา่จ้าง ทัง้นี ้ความรับผิดของผู้ รับจ้างดงักล่าวในข้อนีจ้ะสิน้สดุลงเม่ือผู้วา่จ้างได้รับมอบงานครัง้สดุท้าย ซึง่หลงัจากนัน้ผู้
รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีช ารุดบกพร่อง หรือความเสียหายดงักลา่วในข้อ ๘ เทา่นัน้ 



                           ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตอ่บคุคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อนัเกิดจาก การปฏิบตังิานของผู้ รับจ้าง หรือ
ลกูจ้างหรือตวัแทนของผู้ รับจ้าง รวมถึงผู้ รับจ้างชว่ง (ถ้ามี) ตามสญัญานี ้หากผู้วา่จ้างถกูเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้
คา่เสียหายให้แก่บคุคลภายนอกไปแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้อง ด าเนินการใดๆ เพ่ือให้มีการวา่ตา่งแก้ตา่งให้แก่ผู้วา่จ้างโดย
คา่ใช้จา่ยของผู้ รับจ้างเอง รวมทัง้ผู้ รับจ้างจะต้องชดใช้คา่เสียหายนัน้ๆ ตลอดจนคา่ใช้จ่ายใดๆ อนัเกิดจากการถกูเรียกร้อง
หรือถกูฟ้องร้องให้แก่ผู้วา่จ้างทนัที 
  
                  ข้อ ๑๒ การจ่ายเงนิแก่ลูกจ้าง 
                           ผู้ รับจ้างจะต้องจา่ยเงินแก่ลกูจ้างท่ีผู้ รับจ้างได้จ้างมาในอตัราและตามก าหนดเวลา ท่ีผู้ รับจ้างได้ตกลงหรือ
ท าสญัญาไว้ตอ่ลกูจ้างดงักล่าว 
                           ถ้าผู้ รับจ้างไมจ่า่ยเงินคา่จ้างหรือคา่ทดแทนอ่ืนใดแก่ลกูจ้างดงักล่าวในวรรคหนึง่ ผู้วา่จ้างมีสิทธิท่ีจะเอา
เงินคา่จ้างท่ีจะต้องจา่ยแก่ผู้ รับจ้างมาจา่ยให้แก่ลกูจ้างของผู้ รับจ้างดงักลา่ว และให้ถือวา่ผู้วา่จ้างได้จา่ยเงินจ านวนนัน้เป็น
คา่จ้างให้แก่ผู้ รับจ้างตามสญัญาแล้ว 
                           ผู้ รับจ้างจะต้องจดัให้มีประกนัภยัส าหรับลกูจ้างทกุคนท่ีจ้างมาท างาน โดยให้ครอบคลมุถึงความรับผิดทัง้
ปวงของผู้ รับจ้าง รวมทัง้ผู้ รับจ้างชว่ง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายท่ีคดิคา่สินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึง่เกิดจาก
อบุตัเิหตหุรือภยนัตรายใดๆ ตอ่ลกูจ้างหรือบคุคลอ่ืน ท่ีผู้ รับจ้างหรือผู้ รับจ้างชว่งจ้างมาท างาน ผู้ รับจ้างจะต้องสง่มอบ
กรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว พร้อมทัง้หลกัฐานการช าระเบีย้ประกนัให้แก่ผู้วา่จ้างเมื่อผู้วา่จ้างเรียกร้อง 
  
                  ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง 
                           ถ้าผู้วา่จ้างแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรับพสัด ุผู้ควบคมุงาน หรือบริษัท ท่ีปรึกษา เพ่ือควบคมุการท างาน
ของผู้ รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพสัด ุผู้ควบคมุงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษานัน้ มีอ านาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ
สถานท่ีก่อสร้างได้ทกุเวลา และผู้ รับจ้างจะต้องอ านวยความสะดวกและให้ความชว่ยเหลือในการนัน้ตามสมควร 
                           การท่ีมีคณะกรรมการตรวจรับพสัด ุผู้ควบคมุงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษานัน้ หาท าให้ผู้ รับจ้างพ้นความ
รับผิดชอบตามสญัญานีข้้อใดข้อหนึง่ไม่ 
  
                  ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน 
                           ผู้ รับจ้างรับรองวา่ได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ่ีถ้วนแล้ว หาก
ปรากฏวา่แบบรูปและรายการละเอียดนัน้ผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือน ไปจากหลกัการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้ รับจ้าง
ตกลงท่ีจะปฏิบตัติามค าวินิจฉยัของผู้วา่จ้าง คณะกรรมการตรวจรับพสัด ุผู้ควบคมุงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผู้วา่จ้างแต่งตัง้ 
เพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบรูณ์ ค าวินิจฉัยดงักล่าวให้ถือเป็นท่ีสดุ โดยผู้ รับจ้างจะคิดคา่จ้าง คา่เสียหาย หรือคา่ใช้จา่ยใดๆ 
เพิ่มขึน้ จากผู้วา่จ้างหรือขอขยายอายสุญัญาไมไ่ด้ 



  
                  ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
                           ผู้ รับจ้างตกลงวา่คณะกรรมการตรวจรับพสัด ุผู้ควบคมุงาน หรือบริษัท ท่ีปรึกษาท่ีผู้วา่จ้างแตง่ตัง้ มี
อ านาจท่ีจะตรวจสอบและควบคมุงานเพ่ือให้เป็นไปตาม สญัญานี ้และมีอ านาจท่ีจะสัง่ให้แก้ไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม หรือตดั
ทอนซึง่งานตามสญัญานี ้หากผู้ รับจ้างขดัขืน ไมป่ฏิบตัิตาม ผู้วา่จ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพสัด ุผู้ควบคมุงาน หรือบริษัทท่ี
ปรึกษา มีอ านาจ ท่ีจะสัง่ให้หยดุการนัน้ชัว่คราวได้ ความลา่ช้าในกรณีเชน่นี ้ผู้ รับจ้างจะถือเป็นเหตขุอขยายระยะเวลา การ
ปฏิบตังิานตามสญัญาหรือเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ ไมไ่ด้ทัง้สิน้ 
  
                  ข้อ ๑๖ งานพเิศษและการแก้ไขงาน 
                           ผู้วา่จ้างมีสิทธิท่ีจะสัง่เป็นหนงัสือให้ผู้ รับจ้างท างานพิเศษซึง่ไมไ่ด้แสดงไว้หรือรวมอยูใ่นเอกสารสญัญานี ้
หากงานพิเศษนัน้ๆ อยูใ่นขอบขา่ยทัว่ไปแหง่วตัถปุระสงค์ของสญัญานี ้นอกจากนี ้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสัง่ให้เปล่ียนแปลงหรือ
แก้ไขแบบรูปและข้อก าหนดตา่งๆ ในเอกสารสญัญานีด้้วย 
                           อตัราคา่จ้างหรือราคาท่ีก าหนดใช้ในสญัญานี ้ให้ก าหนดใช้ส าหรับงานพิเศษ หรืองานท่ีเพิ่มเตมิขึน้ หรือ
ตดัทอนลงทัง้ปวงตามค าสัง่ของผู้วา่จ้าง หากในสญัญาไมไ่ด้ก าหนดไว้ถึงอตัราคา่จ้าง หรือราคาใดๆ ท่ีจะน ามาใช้ส าหรับ
งานพิเศษหรืองานท่ีเพิ่มขึน้หรือลดลงดงักลา่ว ผู้วา่จ้าง และผู้ รับจ้างจะได้ตกลงกนัท่ีจะก าหนดอตัราคา่จ้างหรือราคาท่ี
เพิ่มขึน้หรือลดลง รวมทัง้การขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กนัใหมเ่พ่ือความเหมาะสม ในกรณีท่ีตกลงกนัไมไ่ด้ ผู้วา่จ้างจะก าหนด
อตัราจ้าง หรือราคาตามแตผู่้วา่จ้างจะเห็นวา่เหมาะสมและถกูต้อง ซึง่ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตังิานตามค าสัง่ของผู้วา่จ้างไป
ก่อนเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่งานท่ีจ้าง 
  
                  ข้อ ๑๗ ค่าปรับ 
                           หากผู้ รับจ้างไมส่ามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนดไว้ ในสญัญาและผู้วา่จ้างยงัมิได้บอกเลิก
สญัญา ผู้ รับจ้างจะต้องช าระคา่ปรับให้แก่ผู้วา่จ้างเป็น จ านวนเงินวนัละ ๑๐๐.๐๐ - บาท (หนึง่ร้อยบาทถ้วน) และจะต้อง
ช าระคา่ใช้จา่ยในการควบคมุงาน (ถ้ามี) ในเม่ือผู้วา่จ้าง ต้องจ้างผู้ควบคมุงานอีกตอ่หนึง่เป็นจ านวนเงินวนั
ละ ........................ บาท  (.....................)  นบัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสญัญาหรือวนัท่ีผู้วา่จ้าง
ได้ขยายเวลาท างานให้ จนถึงวนัท่ีท างานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี ้ผู้ รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกคา่เสียหายอนัเกิดขึน้จากการ
ท่ีผู้ รับจ้างท างานล่าช้าเฉพาะสว่นท่ีเกินกวา่จ านวนคา่ปรับและคา่ใช้จ่ายดงักลา่วได้อีกด้วย 
                           ในระหวา่งท่ีผู้วา่จ้างยงัมิได้บอกเลิกสญัญานัน้ หากผู้วา่จ้างเห็นวา่ผู้ รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบตัติาม
สญัญาตอ่ไปได้ ผู้วา่จ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้วา่จ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยงัผู้
รับจ้างเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ช าระคา่ปรับแล้ว ผู้วา่จ้างมีสิทธิท่ีจะปรับผู้ รับจ้างจนถึงวนับอกเลิก
สญัญาได้อีกด้วย 



  
                  ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
                           ในกรณีท่ีผู้วา่จ้างบอกเลิกสญัญา ผู้วา่จ้างอาจท างานนัน้เองหรือวา่จ้างผู้ อ่ืนให้ท างานนัน้ตอ่จนแล้วเสร็จก็
ได้ ผู้วา่จ้างหรือผู้ ท่ีรับจ้างท างานนัน้ตอ่มีสิทธิใช้เคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง สิ่งท่ีสร้างขึน้ชัว่คราวส าหรับงานก่อสร้าง และวสัดุ
ตา่งๆ ซึง่เห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบตังิานตามสญัญา ตามท่ีจะเห็นสมควร 
                           ในกรณีดงักลา่ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบงัคบัจากหลกัประกนัการปฏิบตัติามสญัญาทัง้หมด หรือบางสว่น 
ตามแตจ่ะเห็นสมควร นอกจากนัน้ ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในคา่เสียหายซึง่เป็นจ านวน เกินกวา่หลกัประกนัการปฏิบตัิ
ตามสญัญา รวมทัง้คา่ใช้จา่ยท่ีเพิ่มขึน้ ในการท างานนัน้ตอ่ให้แล้วเสร็จตามสญัญา ตลอดจนคา่ใช้จา่ยในการควบคมุงาน
เพิ่ม (ถ้ามี) ซึง่ผู้วา่จ้างจะหกั เอาจากเงินประกนัผลงานหรือจ านวนเงินใดๆ ท่ีจะจา่ยให้แก่ผู้ รับจ้างก็ได้ 
  
                  ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
                           ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างไมป่ฏิบตัิตามสญัญาข้อหนึง่ข้อใดด้วยเหตใุดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตใุห้เกิดคา่ปรับ 
คา่เสียหาย หรือคา่ใช้จา่ยแก่ผู้วา่จ้าง ผู้ รับจ้างต้องชดใช้คา่ปรับ คา่เสียหาย หรือคา่ใช้จา่ยดงักลา่วให้แก่ผู้วา่จ้างโดยสิน้เชิง
ภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจากผู้วา่จ้าง หากผู้ รับจ้างไมช่ดใช้ให้ถกูต้องครบถ้วน
ภายในระยะเวลาดงักลา่วให้ผู้วา่จ้างมีสิทธิท่ีจะหกัเอาจากจ านวนเงินคา่จ้างท่ีต้องช าระ หรือจากเงินประกนัผลงาน ของผู้ รับ
จ้าง หรือบงัคบัจากหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาได้ทนัที 
                           หากคา่ปรับ คา่เสียหาย หรือคา่ใช้จา่ยท่ีบงัคบัจากเงินคา่จ้างท่ีต้องช าระ เงินประกนัผลงาน หรือ
หลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาแล้วยงัไมเ่พียงพอ ผู้ รับจ้างยินยอมช าระสว่นท่ีเหลือ ท่ียงัขาดอยูจ่นครบถ้วนตามจ านวน
คา่ปรับ คา่เสียหาย หรือคา่ใช้จา่ยนัน้ ภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจากผู้วา่จ้าง 
                           หากมีเงินคา่จ้างตามสญัญาท่ีหกัไว้จา่ยเป็นคา่ปรับ คา่เสียหาย หรือคา่ใช้จ่ายแล้วยงัเหลืออยู่อีกเทา่ใด 
ผู้วา่จ้างจะคืนให้แก่ผู้ รับจ้างทัง้หมด 
  
                  ข้อ ๒๐ การท าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
                           ผู้ รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานท่ีปฏิบตังิานตามสญัญานี ้รวมทัง้โรงงานหรือ สิ่งอ านวย ความสะดวก
ในการท างานของผู้ รับจ้าง ลกูจ้าง ตวัแทน หรือผู้ รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภยั และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน
ตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อท างานเสร็จสิน้แล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเคร่ืองใช้ในการท างานจ้างรวมทัง้วสัด ุขยะมลู
ฝอย และสิ่งก่อสร้างชัว่คราวตา่งๆ (ถ้ามี) ทัง้จะต้องกลบเกล่ียพืน้ดนิให้เรียบร้อยเพ่ือให้บริเวณทัง้หมดอยูใ่นสภาพท่ีสะอาด
และใช้การได้ทนัที 
  
                  ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัตงิานตามสัญญา 



                           ในกรณีท่ีมีเหตเุกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้วา่จ้าง หรือเหตสุดุวิสยั หรือเกิดจาก
พฤตกิารณ์อนัหนึง่อนัใดท่ีผู้ รับจ้างไมต้่องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตอ่ืุนตามท่ีก าหนด ในกฎกระทรวง ซึง่ออกตามความใน
กฎหมายวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ ท าให้ผู้ รับจ้างไมส่ามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขและ
ก าหนดเวลาแหง่สญัญานีไ้ด้ ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งเหตหุรือพฤตกิารณ์ดงักลา่วพร้อมหลกัฐานเป็นหนงัสือให้ผู้วา่จ้างทราบ เพ่ือ
ของดหรือลดคา่ปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วนันบัถดัจากวนัท่ีเหตนุัน้สิน้สดุลง หรือตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวงดงักลา่ว แล้วแตก่รณี 
                           ถ้าผู้ รับจ้างไมป่ฏิบตัใิห้เป็นไปตามความในวรรคหนึง่ ให้ถือวา่ผู้ รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการท่ีจะขอ
งดหรือลดคา่ปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปโดยไมมี่เง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ เว้นแต ่กรณีเหตเุกิดจากความผิดหรือความ
บกพร่องของฝ่ายผู้วา่จ้าง ซึง่มีหลกัฐานชดัแจ้ง หรือผู้วา่จ้างทราบดี อยูแ่ล้วตัง้แตต้่น 
                           การงดหรือลดคา่ปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึง่ อยูใ่นดลุพินิจของผู้ว่าจ้างท่ีจะ
พิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
  
                  ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย 
                                  ในการปฏิบตัิตามสญัญานี ้หากผู้ รับจ้างจะต้องสัง่หรือน าของเข้ามาจากตา่งประเทศรวมทัง้เคร่ืองมือ
และอปุกรณ์ท่ีต้องน าเข้ามาเพ่ือปฏิบตังิานตามสญัญา ไมว่า่ผู้ รับจ้างจะเป็นผู้ ท่ีน าของเข้ามาเองหรือน าเข้ามาโดยผา่น
ตวัแทนหรือบคุคลอ่ืนใด ถ้าสิ่งของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดนิเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับ
ขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ รับจ้างต้องจดัการให้สิ่งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทยหรือ
เรือท่ีมีสิทธิเชน่เดียวกบัเรือไทยจากตา่งประเทศมายงัประเทศไทยเว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ก่อนบรรทกุของนัน้
ลงเรืออ่ืนท่ีมิใชเ่รือไทยหรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้ ทัง้นี ้ไมว่า่การ
สัง่หรือน าเข้าสิ่งของดงักลา่วจากตา่งประเทศจะเป็นแบบใด 
                                  ในการสง่มอบงานตามสญัญาให้แก่ผู้วา่จ้าง ถ้างานนัน้มีสิ่งของตามวรรคหนึง่ ผู้ รับจ้างจะต้องสง่
มอบใบตราสง่ (Bill of lading)หรือส าเนาใบตราสง่ส าหรับของนัน้ ซึง่แสดงวา่ได้บรรทกุมาโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิ
เชน่เดียวกบัเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกบัการสง่มอบงานด้วย 
                                  ในกรณีท่ีสิ่งของดงักลา่วไมไ่ด้บรรทกุจากตา่งประเทศมายงัประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิ
เชน่เดียวกบัเรือไทย ผู้ รับจ้างต้องสง่มอบหลกัฐานซึง่แสดงวา่ได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุของโดยเรืออ่ืนได้หรือ
หลกัฐานซึง่แสดงว่าได้ช าระคา่ธรรมเนียมพิเศษ เน่ืองจากการไมบ่รรทกุของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการสง่เสริมการ
พาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึง่แก่ผู้วา่จ้างด้วย 
                                  ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างไมส่ง่มอบหลกัฐานอย่างใดอยา่งหนึง่ดงักลา่วในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้วา่
จ้างแตจ่ะขอสง่มอบงานดงักลา่วให้ผู้วา่จ้างก่อนโดยยงัไมรั่บช าระเงินคา่จ้าง ผู้วา่จ้างมีสิทธิรับงานดงักลา่วไว้ก่อน และช าระ
เงินคา่จ้างเมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัถิกูต้องครบถ้วนดงักล่าวแล้วได้ 



 
                  ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง 
                                  ผู้ รับจ้างตกลงเป็นเง่ือนไขส าคญัวา่ ผู้ รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือชา่ง 
จาก........................  หรือผู้ มีวฒุิบตัรระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศกึษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้า
รับราชการได้ ในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแตล่ะสาขาชา่ง แตจ่ะต้องมีชา่งจ านวนอยา่งน้อย ๑ (หนึง่) คน ในแต่
ละสาขาชา่งดงัตอ่ไปนี ้
                                   ๒๓.๑ โยธา 
                                   ๒๓.๒ ก่อสร้าง 
                                 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าบญัชีแสดงจ านวนชา่งทัง้หมดโดยจ าแนกตามแตล่ะสาขาชา่งและ ระดบัชา่ง
พร้อมกบัระบรุายช่ือชา่งผู้ ท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือชา่งหรือผู้ มีวฒุิบตัรดงักล่าวในวรรคหนึง่น ามาแสดงพร้อม
หลกัฐานตา่งๆ ตอ่คณะกรรมการตรวจรับพสัดหุรือผู้ควบคมุงาน ก่อนเร่ิมลงมือท างาน และพร้อมท่ีจะให้ผู้ว่าจ้างหรือ
เจ้าหน้าท่ีของผู้วา่จ้างตรวจสอบดไูด้ตลอด เวลาการท างานตามสญัญานีข้องผู้ รับจ้าง 
 
                  ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง 
                                  ผู้วา่จ้างและผู้ รับจ้าง ตกลงกนัให้ใช้สญัญาปรับราคาได้ ส าหรับราคางานก่อสร้างตามสญัญานีโ้ดย
การน าสตูร Escalation Factor (K) มาใช้ค านวณราคาคา่งานท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยวิธีการตอ่ไปนี ้ตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ 
สตูรและวิธีค านวณท่ีใช้กบัสญัญาแบบปรับราคาได้ตามมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ืองการพิจารณา
ชว่ยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนงัสือส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัท่ี ๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                                 สตูรการปรับราคา (สตูรคา่ K) จะต้องคงท่ีท่ีระดบัท่ีก าหนดไว้ในวนัแล้วเสร็จตามท่ีก าหนดไว้ใน
สญัญา หรือภายในระยะเวลาท่ี ผู้วา่จ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สตูรของทางราชการท่ีได้ระบตุามภาคผนวก ก 
 
                           สญัญานีท้ าขึน้เป็นสองฉบบั มีข้อความถกูต้องตรงกนั คูส่ญัญาได้อา่นและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือช่ือ พร้อมทัง้ประทบัตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคญัตอ่หน้าพยาน และคูส่ญัญาตา่งยึดถือไว้ฝ่ายละหนึง่
ฉบบั 
  

  
(ลงช่ือ)..............................................................ผู้วา่จ้าง 

(นายวิเชียร ธรรมรักษา) 
  

  (ลงช่ือ)..............................................................ผู้ รับจ้าง 



(นายอศัจรรย์ ละดาพงษ์) 
  

  
(ลงช่ือ)..............................................................พยาน 

(นางสวุรรณา ถนัชมนาง) 
  

  
(ลงช่ือ)..............................................................พยาน 

(นางสาววทันพร เกตสุวุรรณ) 
เลขท่ีโครงการ ๖๓๐๖๗๑๓๔๖๑๕ 
เลขคมุสญัญา  ๖๓๐๖๒๒๐๐๙๖๐๙ 
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