
สัญญาจ้างก่อสร้าง 
  

  สญัญาเลขที่ CNTR๐๓๙๑/๒๕๖๒ 
  

 
                  สญัญาฉบบันีท้  าขึน้ ณ องคก์ารบริหารสว่นต าบลท่าเรือ ต าบล/แขวง ท่าเรือ อ าเภอ/เขต เมือง
นครศรีธรรมราช จงัหวดั นครศรีธรรมราช เมื่อวนัที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง องคก์ารบริหารสว่นต าบลท่าเรือ โดย นาย
ช านาญ ลกัษณะชฎา ซึ่งต่อไปในสญัญานีเ้รียกว่า "ผูว้่าจา้ง" ฝ่ายหนึ่ง กบั บริษัทรกัษาความปลอดภยั สยามนคร จ ากดั ซึ่ง
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ ส านกังานทะเบียนหุน้ส่วนบรษิัท จงัหวดันครศรีธรรมราช กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์มีส  านกังานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๔๑ หมู่ ๗ ต าบล/แขวง นาเคียน อ าเภอ/เขต เมือง
นครศรีธรรมราช จงัหวดั นครศรีธรรมราช โดยนายจรญั ภาสภกัดี ผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลปรากฏตามหนงัสือ
รบัรองของ ส านกังานทะเบียนหุน้สว่นบรษิัท จงัหวดันครศรีธรรมราช กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ที่ ลง
วนัที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และหนงัสือมอบอ านาจลงวนัที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ แนบทา้ยสญัญานี ้ซึ่งต่อไปในสญัญานี ้
เรียกว่า "ผูร้บัจา้ง" อีกฝ่ายหนึ่ง 
                  คู่สญัญาไดต้กลงกนัมีขอ้ความดงัต่อไปนี ้
  
                  ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง 
                              ผูว้่าจา้งตกลงจา้งและผูร้บัจา้งตกลงรบัจา้งท างาน โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายหวัหมอน หมู่ที่ ๕ 
ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) ณ หมู่ที่ 
๕ ต าบลท่าเรือ ต าบล/แขวง ท่าเรือ อ าเภอ/เขต เมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดั นครศรีธรรมราช ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไข
แห่งสญัญานีร้วมทัง้เอกสารแนบทา้ยสญัญา 
                              ผูร้บัจา้งตกลงที่จะจดัหาแรงงานและวสัด ุเครื่องมือเครื่องใช ้ตลอดจนอปุกรณต่์างๆ ชนิดดีเพื่อใชใ้น
งานจา้งตามสญัญานี ้
  
                  ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 
                               เอกสารแนบทา้ยสญัญาดงัต่อไปนีใ้หถื้อเป็นสว่นหนึ่งของสญัญานี ้
                              ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสรา้ง จ านวน ๑๒ (สิบสอง) หนา้ 
                              ๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจง้ปรมิาณงานและราคา จ านวน ๑ (หนึ่ง) หนา้ 
                              ๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จ านวน ๒ (สอง) หนา้ 
                              ๒.๔ ผนวก ๔ ตารางเปรียบเทียบราคาฯ จ านวน ๑ (หนึ่ง) หนา้ 
                              ๒.๕ ผนวก ๕ หนงัสือมอบอ านาจ จ านวน ๑๓ (สิบสาม) หนา้ 
                              ๒.๖ ผนวก ๖ แบบป้ายประชาสมัพนัธ ์จ านวน ๔ (สี่) หนา้ 



                              ๒.๗ ผนวก ๗ ใบเสรจ็รบัเงินค า้ประกนัสญัญา จ านวน ๑ (หนึ่ง) หนา้ 
                              ๒.๘ ผนวก ๘ สตูรการปรบัราคา (สตูรค่า K) จ านวน ๔ (สี่) หนา้ 
  
                                ความใดในเอกสารแนบทา้ยสญัญาที่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในสญัญานี ้ใหใ้ชข้อ้ความในสญัญานี ้
บงัคบั และในกรณีที่เอกสารแนบทา้ยสญัญาขดัแยง้กนัเอง ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามค าวินิจฉยัของผู้ว่าจา้ง ค าวินิจฉยัของ
ผูว้่าจา้งใหถื้อเป็นที่สดุ และผูร้บัจา้งไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าจา้ง ค่าเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผูว้่าจา้งทัง้สิน้ 
  
                  ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
                                ในขณะท าสญัญานีผู้ร้บัจา้งไดน้ าหลกัประกนัเป็น เงนิสด เป็นจ านวนเงิน ๒๘,๗๐๐.๐๐ บาท (สอง
หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจา้งตามสญัญา มามอบใหแ้ก่ผูว้่าจา้งเพื่อเป็น
หลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญานี ้
                                กรณีผูร้บัจา้งใชห้นงัสือค า้ประกนัมาเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญา หนงัสือค า้ประกนัดงักลา่ว
จะตอ้งออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบรษิัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัอนญุาต
ใหป้ระกอบกิจการเงินทนุเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจ ค า้ประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบรษิัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งและการ
บรหิารพสัดภุาครฐัก าหนดหรืออาจเป็นหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกสต์ามวิธีการที่กรมบญัชีกลางก าหนดก็ได ้และจะตอ้ง
มีอายกุารค า้ประกนัตลอดไปจนกว่าผูร้บัจา้งพน้ขอ้ผกูพนัตามสญัญานี ้
                                หลกัประกนัที่ผูร้บัจา้งน ามามอบใหต้ามวรรคหนึ่ง จะตอ้งมีอายุครอบคลมุความรบัผิดทัง้ปวงของผู้
รบัจา้งตลอดอายสุญัญา ถา้หลกัประกนัที่ผูร้บัจา้งน ามามอบใหด้งักลา่วลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายไุม่ครอบคลมุถึง
ความรบัผิดของผูร้บัจา้งตลอดอายสุญัญา ไม่ว่าดว้ยเหตใุดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผูร้บัจา้งสง่มอบงานลา่ชา้เป็นเหตใุห้
ระยะเวลาแลว้เสรจ็หรือวนัครบก าหนดความรบัผิดในความช ารุดบกพรอ่งตามสญัญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึน้คราว
ใด ผูร้บัจา้งตอ้งหาหลกัประกนัใหม่หรือหลกัประกนัเพิ่มเติมใหม้ีจ  านวนครบถว้นตามวรรคหนึ่งมามอบใหแ้ก่ผูว้่าจา้ง
ภายใน ๗ (เจ็ด) วนั นบัถดัจากวนัที่ไดร้บัแจง้เป็นหนงัสือจากผูว้่าจา้ง 
                                หลกัประกนัที่ผูร้บัจา้งน ามามอบไวต้ามขอ้นี ้ผูว้่าจา้งจะคืนใหแ้ก่ผูร้บัจา้ง โดยไม่มีดอกเบีย้ เมื่อผู้
รบัจา้งพน้จากขอ้ผกูพนั และความรบัผิดทัง้ปวงตามสญัญานีแ้ลว้ 
  
                  ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 
                              ผูว้่าจา้ง ตกลงจ่าย และผูร้บัจา้งตกลงรบัเงินค่าจา้งจ านวนเงิน ๕๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หา้แสนเจ็ดหมื่นสี่
พนับาทถว้น) ซึ่งไดร้วมภาษีมลูค่าเพิ่ม จ านวน ๓๗,๕๕๑.๔๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพนัหา้รอ้ยหา้สิบเอ็ดบาทสี่สิบ
สตางค)์ ตลอดจน ภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใชจ้่ายทัง้ปวงดว้ยแลว้ โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ ์และก าหนดการจ่ายเงิน 
เป็นงวด ๆ ดงันี ้ 



                           งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงิน ๕๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หา้แสนเจ็ดหมื่นสี่พนับาทถว้น) เมื่อผูร้บัจา้งได้
ปฏิบติังาน งานบรกิารก่อสรา้งถนนทางหลวงและถนนอ่ืนๆ(๗๒.๑๔.๑๐.๐๑ ) เมื่อไดส้ง่มอบงานครบถว้นตามสญัญานัน้ ให้
แลว้เสรจ็ภายใน ๘ กนัยายน ๒๕๖๒     
 
                  ข้อ ๕. เงนิค่าจ้างล่วงหน้า 
                              ผูว้่าจา้งตกลงจ่ายเงินค่าจา้งลว่งหนา้ใหแ้ก่ผูร้บัจา้งเป็นจ านวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ - ของราคา
ค่าจา้ง ตามสญัญาที่ระบไุว ้ในขอ้ ๔ 
                              เงินค่าจา้งลว่งหนา้ดงักล่าวจะจ่ายใหภ้ายหลงัจากท่ีผูร้บัจา้งไดว้างหลกัประกนัการรบัเงินค่าจา้ง
ลว่งหนา้เป็น....................เต็มตามจ านวนเงินค่าจา้งลว่งหนา้นัน้ใหแ้ก่ผูว้่าจา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งออกใบเสรจ็รบัเงินค่าจา้ง
ลว่งหนา้ ตามแบบที่ผูว้่าจา้งก าหนดให ้และผูร้บัจา้งตกลงที่จะกระท าตามเงื่อนไขอนัเก่ียวกบัการใชจ้่ายและการใชคื้นเงิน
ค่าจา้งลว่งหนา้นัน้ดงัต่อไปนี ้
                                ๕.๑ ผูร้บัจา้งจะใชเ้งินค่าจา้งลว่งหนา้นัน้เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการปฏิบติังานตามสญัญาเท่านัน้หากผู้
รบัจา้งใชจ้่ายเงินค่าจา้งลว่งหนา้ หรือสว่นใดสว่นหนึ่งของเงินค่าจา้งลว่งหนา้นัน้ในทางอื่นผูว้่าจา้งอาจจะเรียกเงินค่าจา้ง
ลว่งหนา้นัน้คืนจากผูร้บัจา้งหรือบงัคบัเอาจากหลกัประกนัการรบัเงินค่าจา้งลว่งหนา้ไดท้นัที 
                                ๕.๒ เมื่อผูว้่าจา้งเรียกรอ้ง ผูร้บัจา้งตอ้งแสดงหลกัฐานการใชจ้่ายเงินค่าจา้งลว่งหนา้เพื่อพิสจูนว์่าได้
เป็นไปตามขอ้ ๕.๑ ภายในก าหนด ๑๕ (สิบหา้) วนั นบัถดัจากวนัไดร้บัแจง้เป็นหนงัสือจากผูว้่าจา้งหากผูร้บัจา้งไม่อาจแสดง
หลกัฐานดงักลา่วภายในก าหนด ๑๕ (สิบหา้) วนั ผูว้่าจา้งอาจเรียกเงินค่าจา้งลว่งหนา้นัน้คืนจากผูร้บัจ้าง หรือบงัคบัเอาจาก
หลกัประกนัการรบัเงินค่าจา้งลว่งหนา้ไดท้นัที 
                                ๕.๓ (ข) (ส าหรบัสญัญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
                                          ในการจ่ายเงินค่าจา้งใหแ้ก่ผูร้บัจา้งตามขอ้ ๔ ผูว้่าจา้งจะหกัเงินค่าจา้งในแต่ละงวดเพื่อชดใช้
คืนเงินค่าจา้งลว่งหนา้ไวจ้  านวนรอ้ยละ - ของจ านวนเงินค่าจา้งในแต่ละงวดจนกว่าจ านวนเงินไวจ้ะครบตามจ านวนเงินที่หกั
ค่าจา้งลว่งหนา้ที่ผูร้บัจา้งไดร้บัไปแลว้ ยกเวน้ค่าจา้งงวดสดุทา้ยจะหกัไวเ้ป็นจ านวนเท่ากบัจ านวนเงินค่าจา้งลว่งหนา้ที่เหลือ
ทัง้หมด 
                                ๕.๔ เงินจ านวนใด ๆ ก็ตามที่ผูร้บัจา้งจะตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูว้่าจา้งเพื่อช าระหนีห้รือเพื่อชดใชค้วามรบัผิด
ต่างๆ ตามสญัญา ผูว้่าจา้งจะหกัเอาจากเงินค่าจา้งงวดที่จะจ่ายใหแ้ก่ผูร้บัจา้งก่อนที่จะหกัชดใชคื้นเงินค่าจา้งลว่งหนา้ 
                                ๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสญัญา หากเงินค่าจา้งลว่งหนา้ที่เหลือเกินกว่าจ านวนเงินที่ผูร้บัจา้งจะ
ไดร้บัหลงัจากหกัชดใชใ้นกรณีอ่ืนแลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งจ่ายคืนเงินจ านวนที่เหลือนัน้ใหแ้ก่ผูว้่าจา้ง ภายใน ๗ (เจ็ด) วนั นบัถดั
จากวนัไดร้บัแจง้เป็นหนงัสือจากผูว้่าจา้ง 
                                ๕.๖ (ข) (ส าหรบัสญัญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
                                          ผูว้่าจา้งจะคืนหลกัประกนัการรบัเงินค่าจา้งลว่งหนา้ใหแ้ก่ผูร้บัจา้งต่อเมื่อผูว้่าจา้งไดห้กัเงิน
ค่าจา้งไวค้รบจ านวนเงินค่าจา้งลว่งหนา้ตามขอ้ ๕.๓ (ข) 



 
                  ข้อ ๖. การหักเงนิประกันผลงาน 
                                ในการจ่ายเงินค่าจา้งใหแ้ก่ผูร้บัจา้งแต่ละงวด ผูว้่าจา้งจะหกัเงินจ านวนรอ้ยละ - ของเงินที่ตอ้งจ่ายใน
งวดนัน้เพื่อเป็นประกนัผลงาน ในกรณีที่เงินประกนัผลงานถกูหกัไวแ้ลว้เป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า - บาท ผูร้บัจา้งมีสิทธิที่จะ
ขอเงินประกนัผลงานคืน โดยน าหนงัสือค า้ประกนัของธนาคารหรือหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกสซ์ึ่งออกโดยธนาคาร
ภายในประเทศมามอบใหผู้ว้่าจา้งเพื่อเป็นหลกัประกนัแทนก็ได ้
                                ผูว้่าจา้งจะคืนเงินประกนัผลงาน และ/หรือหนงัสือค า้ประกนัของธนาคารดงักลา่วตามวรรคหนึ่งโดยไม่
มีดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูร้บัจา้งพรอ้มกบัการจ่ายเงินค่าจา้งงวดสดุทา้ย 
 
                  ข้อ ๗ (ข) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
                           ผูร้บัจา้งตอ้งเริ่มท างานที่รบัจา้งภายในวนัที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และจะตอ้งท างานใหแ้ลว้เสรจ็บรบิรูณ์
ภายในวนัที่ ๘ กนัยายน ๒๕๖๒ ถา้ผูร้บัจา้งมิไดล้งมือท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่สามารถท างานใหแ้ลว้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา หรือมีเหตใุหเ้ชื่อไดว้่าผูร้บัจา้งไม่สามารถท างานใหแ้ลว้เสรจ็ภายในก าหนดเวลา หรือจะแลว้เสรจ็ลา่ชา้เกินกว่า
ก าหนดเวลา หรือผูร้บัจา้งท าผิดสญัญาขอ้ใดขอ้หนึ่ง หรือตกเป็นผูพ้ิทกัษท์รพัยเ์ด็ดขาด หรือตกเป็นผูล้ม้ละลาย หรือเพิกเฉย
ไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจรบัพสัดหุรือผูค้วบคมุงานหรือบรษิัทที่ปรกึษาซึ่งไดร้บัมอบอ านาจจากผูว้่าจา้ง 
ผูว้่าจา้งมีสิทธิที่จะบอกเลิกสญัญานีไ้ด ้และมีสิทธิจา้งผูร้บัจา้งรายใหม่เขา้ท างานของผูร้บัจา้งใหล้ลุว่งไปดว้ย การใชส้ิทธิ
บอกเลิกสญัญานัน้ไม่กระทบสิทธิของผูว้่าจา้งที่จะเรียกรอ้งค่าเสียหายจากผูร้บัจา้ง 
                           การที่ผูว้่าจา้งไม่ใชส้ิทธิเลิกสญัญาดงักลา่วขา้งตน้ไม่เป็นเหตใุหผู้ร้บัจา้งพน้จากความรบัผิดตามสญัญา 
 
  
                  ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 
                           เมื่องานแลว้เสรจ็บรบิูรณ ์และผูว้่าจา้งไดร้บัมอบงานจากผูร้บัจา้งหรือจากผูร้บัจา้งรายใหม่ ในกรณีที่มี
การบอกเลิกสญัญาตามขอ้ ๗ หากมีเหตชุ ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึน้จากการจา้งนี ้ภายในก าหนด ๒ (สอง) ปี นบัถดั
จากวนัที่ไดร้บัมอบงานดงักล่าว ซึ่งความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนัน้เกิดจากความบกพรอ่งของผูร้บัจา้งอนัเกิดจากการใช้
วสัดทุี่ไม่ถกูตอ้งหรือท าไวไ้ม่เรียบรอ้ย หรือท าไม่ถกูตอ้งตามมาตรฐานแห่งหลกัวิชา ผูร้บัจา้งจะตอ้งรีบท าการแกไ้ข ใหเ้ป็นที่
เรียบรอ้ยโดยไม่ชกัชา้ โดยผูว้่าจา้งไม่ตอ้งออกเงินใดๆ ในการนีท้ัง้สิน้ หากผูร้บัจา้งไม่กระท าการดงักลา่วภายใน
ก าหนด ๑๕ (สิบหา้) วนั นบัถดัจากวนัที่ไดร้บัแจง้เป็นหนงัสือจาก ผูว้่าจา้งหรือไม่ท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งเรียบรอ้ยภายใน
เวลาที่ผูว้่าจา้งก าหนด ใหผู้ว้่าจา้งมีสิทธิที่จะท าการนัน้เองหรือจา้งผูอ่ื้นใหท้ างานนัน้ โดยผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่าย
เองทัง้สิน้ 
                           ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นตอ้งรีบแกไ้ขเหตชุ ารุดบกพรอ่งหรือเสียหายโดยเรว็ และไม่อาจรอใหผู้ร้บัจา้งแกไ้ข
ในระยะเวลาที่ก าหนดไวต้ามวรรคหนึ่งได ้ผูว้่าจา้งมีสิทธิเขา้จดัการแกไ้ขเหตชุ ารุดบกพรอ่งหรือเสียหายนัน้เอง หรือจา้งผูอ่ื้น



ใหซ้่อมแซมความช ารุดบกพรอ่งหรือเสียหาย โดยผูร้บัจา้ง ตอ้งรบัผิดชอบช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
                           การที่ผูว้่าจา้งท าการนัน้เอง หรือจา้งผูอ่ื้นใหท้ างานนัน้แทนผูร้บัจา้ง ไม่ท าใหผู้ร้บัจา้ง หลดุพน้จากความ
รบัผิดตามสญัญา หากผูร้บัจา้งไม่ชดใชค่้าใชจ้่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผูว้่าจา้งเรียกรอ้งผูว้่าจา้งมีสิทธิบงัคบัจาก
หลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญาได ้
  
                  ข้อ ๙ การจ้างช่วง 
                           ผูร้บัจา้งจะตอ้งไม่เอางานทัง้หมดหรือแต่บางสว่นแห่งสญัญานีไ้ปจา้งช่วงอีกทอดหนึ่ง เวน้แต่การจา้งช่วง
งานแต่บางสว่นที่ไดร้บัอนญุาตเป็นหนงัสือจากผูว้่าจา้งแลว้ การที่ผูว้่าจา้งไดอ้นญุาตใหจ้า้งช่วงงานแต่บางสว่นดงักลา่วนัน้ 
ไม่เป็นเหตใุหผู้ร้บัจา้งหลดุพน้จาก ความรบัผิดหรือพนัธะหนา้ที่ตามสญัญานี ้และผูร้บัจา้งจะยงัคงตอ้งรบัผิดในความผิด
และความประมาทเลินเลอ่ของผูร้บัจา้งช่วง หรือของตวัแทนหรือลูกจา้งของผูร้บัจา้งช่วงนัน้ทกุประการ 
                           กรณีผูร้บัจา้งไปจา้งช่วงงานแต่บางสว่นโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผูร้บัจา้งตอ้งช าระค่าปรบัใหแ้ก่ผูว้่า
จา้งเป็นจ านวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จา้งช่วงตามสญัญา ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิผูว้่าจา้งในการบอกเลิก
สญัญา 
  
                  ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
                           ผูร้บัจา้งจะตอ้งควบคมุงานที่รบัจา้งอย่างเอาใจใส ่ดว้ยประสิทธิภาพและความช านาญ และในระหว่าง
ท างานที่รบัจา้งจะตอ้งจดัใหม้ีผูแ้ทนซึ่งท างานเต็มเวลาเป็นผูร้บัผิดชอบควบคมุงานของ ผูร้บัจา้ง ผูแ้ทนดงักลา่วจะตอ้งไดร้บั
มอบอ านาจจากผูร้บัจา้ง ค าสั่งหรือค าแนะน าต่างๆ ที่ผูว้่าจา้ง คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุผูค้วบคมุงาน หรือบริษัทที่
ปรกึษาที่ผูว้่าจา้งแต่งตัง้ ไดแ้จง้แก่ผูแ้ทนเช่นว่านัน้ ใหถื้อว่าเป็นค าสั่งหรือค าแนะน าที่ไดแ้จง้แก่ผูร้บัจา้ง การแต่งตัง้ผูแ้ทน
ตามขอ้นีจ้ะตอ้งท าเป็นหนงัสือและตอ้งไดร้บัความเห็นชอบเป็นหนงัสือ จากผูว้่าจา้ง การเปลี่ยนตวัหรือแต่งตัง้ผูแ้ทนใหม่จะ
ท ามิไดห้ากไม่ไดร้บัความเห็นชอบ เป็นหนงัสือจากผูว้่าจา้งก่อน 
                           ผูว้่าจา้งมีสิทธิที่จะขอใหเ้ปลี่ยนตวัผูแ้ทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูร้บัจา้ง และผูร้ ับจา้ง
จะตอ้งท าการเปลี่ยนตวัผูแ้ทนนัน้โดยพลนั โดยไม่คิดค่าจา้งหรือราคาเพิ่มหรืออา้งเป็นเหตเุพื่อขยายอายสุญัญาอนั
เนื่องมาจากเหตนุี ้
  
                  ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
                           ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดต่ออบุติัเหต ุความเสียหาย หรือภยนัตรายใดๆ อนัเกิดจาก การปฏิบติังานของผู้
รบัจา้ง และจะตอ้งรบัผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลกูจา้งหรือตวัแทน ของผูร้บัจา้ง และจากการปฏิบติังานของผู้
รบัจา้งช่วงดว้ย (ถา้มี) 
                           ความเสียหายใดๆ อนัเกิดแก่งานที่ผูร้บัจา้งไดท้ าขึน้ แมจ้ะเกิดขึน้เพราะเหตสุดุวิสยั ก็ตาม ผูร้บัจา้งจะตอ้ง
รบัผิดชอบโดยซ่อมแซมใหคื้นดีหรือ เปลี่ยนใหใ้หม่โดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้งเอง เวน้แต่ความเสียหายนัน้เกิดจากความผิด



ของผูว้่าจา้ง ทัง้นี ้ความรบัผิดของผูร้บัจา้งดงักล่าวในขอ้นีจ้ะสิน้สดุลงเมื่อผูว้่าจา้งได้รบัมอบงานครัง้สดุทา้ย ซึ่งหลงัจากนัน้ผู้
รบัจา้งคงตอ้งรบัผิดเพียงในกรณีช ารุดบกพร่อง หรือความเสียหายดงักลา่วในขอ้ ๘ เท่านัน้ 
                           ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดต่อบคุคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อนัเกิดจาก การปฏิบติังานของผูร้บัจา้ง หรือ
ลกูจา้งหรือตวัแทนของผูร้บัจา้ง รวมถึงผูร้บัจา้งช่วง (ถา้มี) ตามสญัญานี ้หากผูว้่าจา้งถูกเรียกรอ้งหรือฟ้องรอ้งหรือตอ้งชดใช้
ค่าเสียหายใหแ้ก่บุคคลภายนอกไปแลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้ง ด าเนินการใดๆ เพื่อใหม้ีการว่าต่างแกต่้างใหแ้ก่ผูว้่าจา้งโดย
ค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้งเอง รวมทัง้ผูร้บัจา้งจะตอ้งชดใชค่้าเสียหายนัน้ๆ ตลอดจนค่าใชจ้่ายใดๆ อนัเกิดจากการถกูเรียกรอ้ง
หรือถูกฟ้องรอ้งใหแ้ก่ผูว้่าจา้งทนัที 
  
                  ข้อ ๑๒ การจ่ายเงนิแก่ลูกจ้าง 
                           ผูร้บัจา้งจะตอ้งจ่ายเงินแก่ลกูจา้งที่ผูร้บัจา้งไดจ้า้งมาในอัตราและตามก าหนดเวลา ท่ีผูร้บัจา้งไดต้กลงหรือ
ท าสญัญาไวต่้อลกูจา้งดงักล่าว 
                           ถา้ผูร้บัจา้งไม่จ่ายเงินค่าจา้งหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลกูจา้งดงักล่าวในวรรคหนึ่ง ผูว้่าจา้งมีสิทธิที่จะเอา
เงินค่าจา้งที่จะตอ้งจ่ายแก่ผูร้บัจา้งมาจ่ายใหแ้ก่ลกูจา้งของผูร้บัจา้งดงักลา่ว และใหถื้อว่าผูว้่าจา้งไดจ้่ายเงินจ านวนนัน้เป็น
ค่าจา้งใหแ้ก่ผูร้บัจา้งตามสญัญาแลว้ 
                           ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัใหม้ีประกนัภยัส าหรบัลกูจา้งทกุคนที่จา้งมาท างาน โดยใหค้รอบคลมุถึงความรบัผิดทัง้
ปวงของผูร้บัจา้ง รวมทัง้ผูร้บัจา้งช่วง (ถา้มี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนไดต้ามกฎหมาย ซึ่งเกิดจาก
อบุติัเหตหุรือภยนัตรายใดๆ ต่อลกูจา้งหรือบคุคลอ่ืน ที่ผูร้บัจา้งหรือผูร้บัจา้งช่วงจา้งมาท างาน ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่มอบ
กรมธรรมป์ระกนัภยัดงักลา่ว พรอ้มทัง้หลกัฐานการช าระเบีย้ประกนัใหแ้ก่ผูว้่าจา้งเมื่อผูว้่าจา้งเรียกรอ้ง 
  
                  ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง 
                           ถา้ผูว้่าจา้งแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุผูค้วบคมุงาน หรือบรษิัท ที่ปรกึษา เพื่อควบคมุการท างาน
ของผูร้บัจา้ง คณะกรรมการตรวจ รบัพสัด ุผูค้วบคมุงาน หรือบริษัทที่ปรกึษานัน้ มีอ านาจเขา้ไปตรวจการงานในโรงงานและ
สถานที่ก่อสรา้งไดทุ้กเวลา และผูร้บัจา้งจะตอ้งอ านวยความสะดวกและใหค้วามช่วยเหลือในการนัน้ตามสมควร 
                           การที่มีคณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุผูค้วบคมุงาน หรือบรษิัทที่ปรกึษานัน้ หาท าใหผู้ร้บัจา้งพน้ความ
รบัผิดชอบตามสญัญานีข้อ้ใดขอ้หนึ่งไม่ 
  
                  ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน 
                           ผูร้บัจา้งรบัรองว่าไดต้รวจสอบและท าความเขา้ใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ่ีถว้นแลว้ หาก
ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนัน้ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลกัการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผูร้บัจา้ง
ตกลงที่จะปฏิบติัตามค าวินิจฉยัของผูว้่าจา้ง คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุผูค้วบคมุงาน หรือบรษิัทที่ปรกึษาที่ผูว้่าจา้งแต่งตัง้ 
เพื่อใหง้านแลว้เสรจ็บรบิรูณ ์ค าวินิจฉัยดงักล่าวใหถื้อเป็นที่สดุ โดยผูร้บัจา้งจะคิดค่าจา้ง ค่าเสียหาย หรือค่าใชจ้่ายใดๆ 



เพิ่มขึน้ จากผูว้่าจา้งหรือขอขยายอายสุญัญาไม่ได ้
  
                  ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
                           ผูร้บัจา้งตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุผูค้วบคมุงาน หรือบริษัท ที่ปรกึษาที่ผูว้่าจา้งแต่งตัง้ มี
อ  านาจที่จะตรวจสอบและควบคมุงานเพื่อใหเ้ป็นไปตาม สญัญานี ้และมีอ านาจที่จะสั่งใหแ้กไ้ขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตดั
ทอนซึ่งงานตามสญัญานี ้หากผูร้บัจา้งขดัขืน ไม่ปฏิบติัตาม ผูว้่าจา้ง คณะกรรมการตรวจ รบัพสัด ุผูค้วบคมุงาน หรือบริษัทที่
ปรกึษา มีอ านาจ ท่ีจะสั่งใหห้ยดุการนัน้ชั่วคราวได ้ความลา่ชา้ในกรณีเช่นนี ้ผูร้บัจา้งจะถือเป็นเหตขุอขยายระยะเวลา การ
ปฏิบติังานตามสญัญาหรือเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ ไม่ไดท้ัง้สิน้ 
  
                  ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน 
                           ผูว้่าจา้งมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนงัสือใหผู้ร้บัจา้งท างานพิเศษซึ่งไม่ไดแ้สดงไวห้รือรวมอยู่ในเอกสารสญัญานี ้
หากงานพิเศษนัน้ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวตัถุประสงคข์องสญัญานี ้นอกจากนี ้ผูว้่าจา้งยงัมีสิทธิสั่งใหเ้ปลี่ยนแปลงหรือ
แกไ้ขแบบรูปและขอ้ก าหนดต่างๆ ในเอกสารสญัญานีด้ว้ย 
                           อตัราค่าจา้งหรือราคาที่ก าหนดใชใ้นสญัญานี ้ใหก้ าหนดใชส้  าหรบังานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึน้ หรือ
ตดัทอนลงทัง้ปวงตามค าสั่งของผูว้่าจา้ง หากในสญัญาไม่ไดก้ าหนดไวถ้ึงอตัราค่าจา้ง หรือราคาใดๆ ที่จะน ามาใชส้  าหรบั
งานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึน้หรือลดลงดงักลา่ว ผูว้่าจา้ง และผูร้บัจา้งจะไดต้กลงกนัที่จะก าหนดอตัราค่าจา้งหรือราคาที่
เพิ่มขึน้หรือลดลง รวมทัง้การขยายระยะเวลา (ถา้มี) กนัใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกนัไม่ได ้ผูว้่าจา้งจะก าหนด
อตัราจา้ง หรือราคาตามแต่ผูว้่าจา้งจะเห็นว่าเหมาะสมและถกูตอ้ง ซึ่งผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบติังานตามค าสั่งของผูว้่าจา้งไป
ก่อนเพื่อมิใหเ้กิดความเสียหายแก่งานที่จา้ง 
  
                  ข้อ ๑๗ ค่าปรับ 
                           หากผูร้บัจา้งไม่สามารถท างานใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเวลาที่ก าหนดไว ้ในสญัญาและผูว้่าจา้งยงัมิไดบ้อกเลิก
สญัญา ผูร้บัจา้งจะตอ้งช าระค่าปรบัใหแ้ก่ผูว้่าจา้งเป็น จ านวนเงินวนัละ ๕๗๔.๐๐ บาท (หา้รอ้ยเจ็ดสิบสี่บาทถว้น) และ
จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายในการควบคมุงาน (ถา้มี) ในเมื่อผูว้่าจา้ง ตอ้งจา้งผูค้วบคมุงานอีกต่อหนึ่งเป็นจ านวนเงินวนั
ละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองรอ้ยบาทถว้น) นบัถดัจากวนัที่ครบก าหนดเวลาแลว้เสรจ็ของงานตามสญัญาหรือวนัที่ผูว้่าจา้งได้
ขยายเวลาท างานให ้จนถึงวนัที่ท างานแลว้เสรจ็จรงิ นอกจากนี ้ผูร้บัจา้งยอมใหผู้ว้่าจา้งเรียกค่าเสียหายอนัเกิดขึน้จากการที่
ผูร้บัจา้งท างานลา่ชา้เฉพาะสว่นที่เกินกว่าจ านวนค่าปรบัและค่าใชจ้่ายดงักลา่วไดอี้กดว้ย 
                           ในระหว่างที่ผูว้่าจา้งยงัมิไดบ้อกเลิกสญัญานัน้ หากผูว้่าจา้งเห็นว่าผูร้บัจา้ง จะไม่สามารถปฏิบติัตาม
สญัญาต่อไปได ้ผูว้่าจา้งจะใชส้ิทธิบอกเลิกสญัญาและใชส้ิทธิตามขอ้ ๑๘ ก็ได ้และถา้ผูว้่าจา้งไดแ้จง้ขอ้เรียกรอ้งไปยงัผู้
รบัจา้งเมื่อครบก าหนดเวลาแลว้เสรจ็ของงานขอใหช้ าระค่าปรบัแลว้ ผูว้่าจา้งมีสิทธิที่จะปรบัผูร้บัจา้งจนถึงวนับอกเลิก



สญัญาไดอี้กดว้ย 
  
                  ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
                           ในกรณีที่ผูว้่าจา้งบอกเลิกสญัญา ผูว้่าจา้งอาจท างานนัน้เองหรือว่าจา้งผูอ่ื้นใหท้ างานนัน้ต่อจนแลว้เสรจ็ก็
ได ้ผูว้่าจา้งหรือผูท้ี่รบัจา้งท างานนัน้ต่อมีสิทธิใชเ้ครื่องใชใ้นการก่อสรา้ง สิ่งที่สรา้งขึน้ชั่วคราวส าหรบังานก่อสรา้ง และวสัดุ
ต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะตอ้งสงวนเอาไวเ้พื่อการปฏิบติังานตามสญัญา ตามที่จะเห็นสมควร 
                           ในกรณีดงักลา่ว ผูว้่าจา้งมีสิทธิรบิหรือบงัคบัจากหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญาทัง้หมด หรือบางสว่น 
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนัน้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจ านวน เกินกว่าหลกัประกนัการปฏิบติั
ตามสญัญา รวมทัง้ค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ ในการท างานนัน้ต่อใหแ้ลว้เสรจ็ตามสญัญา ตลอดจนค่าใชจ้่ายในการควบคมุงาน
เพิ่ม (ถา้มี) ซึ่งผูว้่าจา้งจะหกั เอาจากเงินประกนัผลงานหรือจ านวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายใหแ้ก่ผูร้บัจา้งก็ได ้
  
                  ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
                           ในกรณีที่ผูร้บัจา้งไม่ปฏิบติัตามสญัญาขอ้หนึ่งขอ้ใดดว้ยเหตใุดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตใุหเ้กิดค่าปรบั 
ค่าเสียหาย หรือค่าใชจ้่ายแก่ผูว้่าจา้ง ผูร้บัจา้งตอ้งชดใชค่้าปรบั ค่าเสียหาย หรือค่าใชจ้่ายดงักลา่วใหแ้ก่ผูว้่าจา้งโดยสิน้เชิง
ภายในก าหนด ๗ (เจ็ด) วนั นบัถดัจากวนัที่ไดร้บัแจง้เป็นหนงัสือจากผูว้่าจา้ง หากผูร้บัจา้งไม่ชดใชใ้หถ้กูตอ้งครบถว้นภายใน
ระยะเวลาดงักล่าวใหผู้ว้่าจา้งมีสิทธิที่จะหกัเอาจากจ านวนเงินค่าจา้งที่ตอ้งช าระ หรือจากเงินประกนัผลงาน ของผูร้บัจา้ง 
หรือบงัคบัจากหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญาไดท้นัที 
                           หากค่าปรบั ค่าเสียหาย หรือค่าใชจ้่ายที่บงัคบัจากเงินค่าจา้งที่ตอ้งช าระ เงินประกนัผลงาน หรือ
หลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญาแลว้ยงัไม่เพียงพอ ผูร้บัจา้งยินยอมช าระสว่นที่เหลือ ที่ยงัขาดอยู่จนครบถว้นตามจ านวน
ค่าปรบั ค่าเสียหาย หรือค่าใชจ้่ายนัน้ ภายในก าหนด ๗ (เจ็ด) วนั นบัถดัจากวนัที่ไดร้บัแจง้เป็นหนงัสือจากผูว้่าจา้ง 
                           หากมีเงินค่าจา้งตามสญัญาที่หกัไวจ้่ายเป็นค่าปรบั ค่าเสียหาย หรือค่าใชจ้่ายแลว้ยงัเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผูว้่าจา้งจะคืนใหแ้ก่ผูร้บัจา้งทัง้หมด 
  
                  ข้อ ๒๐ การท าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
                           ผูร้บัจา้งจะตอ้งรกัษาบรเิวณสถานที่ปฏิบติังานตามสญัญานี ้รวมทัง้โรงงานหรือ สิ่งอ านวย ความสะดวก
ในการท างานของผูร้บัจา้ง ลกูจา้ง ตวัแทน หรือผูร้บัจา้งช่วง (ถา้มี) ใหส้ะอาด ปลอดภยั และมีประสิทธิภาพในการใชง้าน
ตลอดระยะเวลาการจา้ง และเมื่อท างานเสรจ็สิน้แลว้จะตอ้งขนยา้ยบรรดาเครื่องใชใ้นการท างานจา้งรวมทัง้วสัด ุขยะมลู
ฝอย และสิ่งก่อสรา้งชั่วคราวต่างๆ (ถา้มี) ทัง้จะตอ้งกลบเกลี่ยพืน้ดินใหเ้รียบรอ้ยเพื่อใหบ้รเิวณทัง้หมดอยู่ในสภาพที่สะอาด
และใชก้ารไดท้นัที 
  



                  ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
                           ในกรณีที่มีเหตเุกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผูว้่าจา้ง หรือเหตสุดุวิสยั หรือเกิดจาก
พฤติการณอ์นัหนึ่งอนัใดที่ผูร้บัจา้งไม่ตอ้งรบัผิดตามกฎหมาย หรือเหตอ่ืุนตามที่ก าหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน
กฎหมายว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั ท าใหผู้ร้บัจา้งไม่สามารถท างานใหแ้ลว้เสรจ็ตามเงื่อนไขและ
ก าหนดเวลาแห่งสญัญานีไ้ด ้ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้เหตหุรือพฤติการณด์งักลา่วพรอ้มหลกัฐานเป็นหนงัสือใหผู้ว้่าจา้งทราบ เพื่อ
ของดหรือลดค่าปรบั หรือขยายเวลาท างานออกไปภายใน ๑๕ (สิบหา้) วนันบัถดัจากวนัที่เหตนุัน้สิน้สดุลง หรือตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวงดงักลา่ว แลว้แต่กรณี 
                           ถา้ผูร้บัจา้งไม่ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถื้อว่าผูร้บัจา้งไดส้ละสิทธิเรียกรอ้ง ในการที่จะขอ
งดหรือลดค่าปรบั หรือขยายเวลาท างานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทัง้สิน้ เวน้แต่ กรณีเหตเุกิดจากความผิดหรือความ
บกพรอ่งของฝ่ายผูว้่าจา้ง ซึ่งมีหลกัฐานชดัแจง้ หรือผูว้่าจา้งทราบดี อยู่แลว้ตัง้แต่ตน้ 
                           การงดหรือลดค่าปรบั หรือขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดลุพินิจของผูว้่าจา้งที่จะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร 
  
                  ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย 
                                  ในการปฏิบติัตามสญัญานี ้หากผูร้บัจา้งจะตอ้งสั่งหรือน าของเขา้มาจากต่างประเทศรวมทัง้เครื่องมือ
และอปุกรณท์ี่ตอ้งน าเขา้มาเพื่อปฏิบติังานตามสญัญา ไม่ว่าผูร้บัจา้งจะเป็นผูท้ี่น  าของเขา้มาเองหรือน าเขา้มาโดยผ่าน
ตวัแทนหรือบคุคลอ่ืนใด ถา้สิ่งของนัน้ตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถใหบ้รกิารรบั
ขนไดต้ามที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูร้บัจา้งตอ้งจดัการใหส้ิ่งของดงักลา่วบรรทุกโดยเรือไทยหรือ
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทยเวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากกรมเจา้ท่าก่อนบรรทกุของนัน้
ลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้ทัง้นี ้ไม่ว่าการ
สั่งหรือน าเขา้สิ่งของดงักลา่วจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด 
                                  ในการสง่มอบงานตามสญัญาใหแ้ก่ผูว้่าจา้ง ถา้งานนัน้มีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่
มอบใบตราสง่ (Bill of lading)หรือส าเนาใบตราสง่ส าหรบัของนัน้ ซึ่งแสดงว่าไดบ้รรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกบัเรือไทยใหแ้ก่ผูว้่าจา้งพรอ้มกบัการสง่มอบงานดว้ย 
                                  ในกรณีที่สิ่งของดงักลา่วไม่ไดบ้รรทกุจากต่างประเทศมายงัประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกบัเรือไทย ผูร้บัจา้งตอ้งสง่มอบหลกัฐานซึ่งแสดงว่าไดร้บัอนญุาตจากกรมเจา้ท่า ใหบ้รรทุกของโดยเรืออ่ืนไดห้รือ
หลกัฐานซึ่งแสดงว่าไดช้ าระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทกุของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าดว้ยการสง่เสรมิการ
พาณิชยนาวีแลว้อย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผูว้่าจา้งดว้ย 
                                  ในกรณีที่ผูร้บัจา้งไม่สง่มอบหลกัฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดงักลา่วในวรรคสองและวรรคสามใหแ้ก่ผูว้่า
จา้งแต่จะขอสง่มอบงานดงักลา่วใหผู้ว้่าจา้งก่อนโดยยงัไม่รบัช าระเงินค่าจา้ง ผูว้่าจา้งมีสิทธิรบังานดงักลา่วไวก้่อน และช าระ
เงินค่าจา้งเมื่อผูร้บัจา้งไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นดงักล่าวแลว้ได้ 



 
                  ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง 
                                  ผูร้บัจา้งตกลงเป็นเงื่อนไขส าคญัว่า ผูร้บัจา้งจะตอ้งมีและใชผู้ผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง 
จาก........................  หรือผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีและใชผู้ม้ีวฒุิบตัรระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจาก
สถาบนัการศกึษาที่ ก.พ. รบัรองใหเ้ขา้รบัราชการได ้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะตอ้งมีช่าง
จ านวนอย่างนอ้ย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดงัต่อไปนี ้
                                    ช่างโยธาหรือช่างก่อสรา้ง 
                                 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัท าบญัชีแสดงจ านวนช่างทัง้หมดโดยจ าแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดบัช่าง
พรอ้มกบัระบรุายชื่อช่างผูท้ี่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผูม้ีวฒุิบตัรดงักล่าวในวรรคหนึ่งน ามาแสดงพรอ้ม
หลกัฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรบัพสัดหุรือผูค้วบคมุงาน ก่อนเริ่มลงมือท างาน และพรอ้มที่จะใหผู้ว้่าจา้งหรือ
เจา้หนา้ที่ของผูว้่าจา้งตรวจสอบดไูดต้ลอด เวลาการท างานตามสญัญานีข้องผูร้บัจา้ง 
 
                  ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง 
                                  ผูว้่าจา้งและผูร้บัจา้ง ตกลงกนัใหใ้ชส้ญัญาปรบัราคาได ้ส าหรบัราคางานก่อสรา้งตามสญัญานีโ้ดย
การน าสตูร Escalation Factor (K) มาใชค้ านวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี ้ตามเงื่อนไข หลกัเกณฑ ์
สตูรและวิธีค านวณที่ใชก้บัสญัญาแบบปรบัราคาไดต้ามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณา
ช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสรา้ง ตามหนงัสือส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัที่ ๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                                 สตูรการปรบัราคา (สตูรค่า K) จะตอ้งคงที่ที่ระดบัที่ก าหนดไวใ้นวนัแลว้เสรจ็ตามที่ก าหนดไวใ้น
สญัญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผูว้า่จา้ง ไดข้ยายออกไป โดยจะใชส้ตูรของทางราชการที่ไดร้ะบุตามภาคผนวก ๘ 
 
                           สญัญานีท้  าขึน้เป็นสองฉบบั มีขอ้ความถกูตอ้งตรงกนั คู่สญัญาไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความ โดยละเอียด
ตลอดแลว้ จึงไดล้งลายมือชื่อ พรอ้มทัง้ประทบัตรา (ถา้มี) ไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน และคู่สญัญาต่างยึดถือไวฝ่้ายละหนึ่ง
ฉบบั 
  

  
(ลงชื่อ)..............................................................ผูว้่าจา้ง 

(นายช านาญ ลกัษณะชฎา) 
  

  
(ลงชื่อ)..............................................................ผูร้บัจา้ง 

(นายจรญั ภาสภกัดี) 
  



  
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน 

(นายเ้กียรติพงษ ์พลูสวสัดิ)์ 
  

  
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน 

(นายสธุน สขุเกษม) 
เลขที่โครงการ ๖๒๐๓๗๓๒๑๙๘๒ 
เลขคมุสญัญา  ๖๒๐๘๒๒๐๐๗๘๒๗ 

 


