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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร o  ๒๒๔๕ ๕๙๖๕, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗ 
ท่ี สกม. (กนก.) / ๒๕๖๓ วันท่ี ๙ '  ตุลาคม ๒๕๖๓

เร่ือง ส่งสำเนาแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างลิฟท์ โดยสารพร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ เขตการเดินรถที่ ๕ 
เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑ ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ซ.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑ 

สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตล. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ. ผอ.ซดร.๕

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จ ัดทำสัญญาจ้างก่อสร้างลิฟท์ โดยสารพร้อมติดตั้ง 
แ ล ะอ ุป ก รณ ์ เข ต ก าร เด ิน ร ถ ท ี่ ๕ ต าม ส ัญ ญ า เลขท ี่ จ .๘๓ /๒ ๕ ๖๓  ลงว ันท ี่ ๑ ต ุล าค ม  ๒๕๖๓ 
กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรไซยซนะกิจ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมาบี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย^ไาพสวัสดิ้) 
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิ'บตการแทน ผอ.สกม.
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สัญญาจ้างก่อสร้างลิฟท์ โดยสารพร้อมติดต้ังและอุปกรณ์ เขตการเดินรถท่ี ๕
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สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม
แ ข ว งห ้วยข วาง เข ต ห ้ว ยข ว าง ก ร ุง เท พ ม ห าน ค ร เม ื่อว ัน ท ี่ .«๐-..นนัร,I.Ofjพ.๒£*>๓........................................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การ 
ขนส่งมวลซนกรุงเทพที่ ๘๐๔/๒๕:๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ ผ ู้ว ่าจ ้าง” 
ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรไซยขนะกิจ โดย นายทรงพล น ิเวศขนะจิต ห ุ้นส ่วนผู้จ ัดการผู้ม ีอำนาจ 
ลงนามผูกพันห้าง ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครปฐม ซึ่งจดทะเบียนเปีน 
นิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิซย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๗๓๓๔๒๗๐๐๐๔๔๙ ตามหนังสือ 
รับรองฉบับที่ นฐ. ๐๐๒๔๓๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๔๖๓ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ ๓ ๙/๑ หมู่ท่ี ๖ ตำบลวังตะกู 
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญา ได้ตกลงกัน 
มืฃ้อความดังต่อไปนี้

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมืฃ้อความ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างลิฟทํ โดยสารพร้อมติดตั้ง 
และอุปกรณ์ ณ องค์การ เขตการเดินรถที่ ๔ เลขที่ ๖ ๖ /๑ ๙  หมู่ ๔ ถนนพระราม ๒ ซอย ๙๔ แขวงแสมดำ 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ 

ผู้ร ับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใข้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ 
ซนิดดีเพื่อใข้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี๋ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๒.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 

เขตการเดินรถที่ ๔ ท่ี ๔๒๒/๒๔๖๓
เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ 
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างลิฟทํ โดยสาร 
พร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์ เขตการเดินรถที่ ๔ 
ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๔๖๓ , จำ;พวน ๒ หน้า

/ ๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอิยด



๒

๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดขอบเขตของงาบ (TOR)
จ้างก่อสร้างลิฟท์ โดยสาร
พร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์ เขตการเดินรถที่ ๕
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคากลางงานก่อสร้างอาคารและผังบริเวณ 
โครงการงานก่อสร้างลิฟท์ โดยสาร 
พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ เขตการเดินรถที่ ๕ 
ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เร่ือง 
ประกาศผู้ซนะการเสนอราคา ประกวดราคา 
จ้างก่อสร้างลิฟท์ โดยสารพร้อมติดตั้ง 
และอุปกรณ์ เขตการเดินรถที่ ๕ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

จำนวน ๖ หน้า

จำนวน ๘ หน้า

จำนวน ๑ หน้า

ความ ใดใน เอกส ารแน บ ท ้ายส ัญ ญ าท ี่ข ัดห ร ือแย ้งก ับ ข ้อความ ใน ส ัญ ญ าน ี้ ให ้ใช ้ข ้อความ 
ในสัญญานี้บ ังคับ และในกรณ ีท ี่เอกสารแนบท้ายส ัญญาขัดแย้งก ันเอง ผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องปฏ ิบ ัต ิตามคำวิน ิจฉ ัย 
ของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือคํ้าประกันของ ธนาคารกสิกรไทย 

จำกัด (มหาซน) สาขาเทสโก้ โลตัส นครปฐม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔๘ ข้ัน ๑ ถนนเพซรเกษม ตำบลสนามจันทร์ 
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม หนังสือคํ้าประกันเลขที่ ๑๐๐๐๓๔๓๓๖๖๑๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
เป็นจำนวน ๑๕๔,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) เป็นจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้าง 
ทั้งหมด มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ร ับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้า 
ประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน 
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศของ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซ ื่อบริษ ัทเง ินท ุนท ี่ธนาคารแห ่งประเทศไทยแจ้งเว ียนให ้ทราบตามแบบที่ 
คณ ะกรรมการนโยบายการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสด ุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป ็นหน ังส ือค ํ้าประก ัน 
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนก33ย้ฐบจ้างพัน 
ข้อผูกพันตามสัญญานี้ /

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอ!!(ฬลุง^^รับฒ)ท ั้ง 
ปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อน ุ^ ^ (พ^อิ^ปุไม่ 
ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผ ู้'รพ (ร ิ§ m m jงาน 
ล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป 
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบ^นตาบณ์รุรตุหนึ่ง 
มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง $ ^ ' —  ~

หลักประกัน......



๓

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย 
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว ่าจ ้าง ตกลงจ ่าย และผ ู้ร ับจ ้างตกลงร ับเง ินค ่าจ ้างจำนวนเง ิน  ๓,๐ ๘ ๖ ,๐ ๐ ๐  บาท 

(สามล้านแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๐๑,๘๘๗.๘๔ บาท (สองแสนหนึ่งพัน 
แปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือ 
ราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเง ิน เป ็นงวดเดียวเป ็นจำนวนเงิน ๓,๐๘๖,๐๐ บาท (สามล้าน 
แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างสิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ เขตการเดินรถที่ 
๕ และได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผ ู้ร ับ จ ้างต ้อ งส ่ง ม อ บ งาน ให ้แ ล ้ว เส ร ็จ ภ าย ใน  ๑๒ ๐ วัน น ับ ถ ัด จ าก ว ัน ล งน าม  

ในสัญญา ถ้าผู้ร ับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 
หร ือม ีเหต ุให ้เช ื่อได ้ว ่าผ ู้ร ับจ ้างไม ่สามารถทำงานให ้แล ้วเสร ็จภายในกำหนดเวลา ห ร ือจะแล ้ว เส ร ็จล ่าข ้า 
เก ินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถ ูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็น 
ผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสังฃองคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา 
ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงาน 
ของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้าง ท ี่จะเร ียกร้องค่าเส ืยหาย 
จากผู้รับจ้าง

การที่ผ ู้ว ่าจ ้างไม่ใช ้ส ิทธิเล ิกสัญญาดังกล่าวข ้างต้นไม่เป ็นเหตุให ้ผ ู้ร ับจ้างพ ้นจากความ
รับผิดตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ 

ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด 
๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่อง 
ของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา 
ผู้ร ับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น 
หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว ่าจ้าง 
หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่น 
ให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ใบกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอ 
ให้ผ ู้ร ับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผ ู้ว ่าจ ้างม ีส ิทธิเข ้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่อง 
หรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระ 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างทำการน ั้นเอง หรือจ้างผู้อ ื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้ร ับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รัน 
หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ซดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อ 
มีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

/ข ้อ ๗. การ



ข้อ ๗. การจ้างช่วง
ผู้ร ับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส ่วนแห ่งส ัญญานี้ไปจ้างช ่วงอ ีกทอดหนึ่ง 

เว ้นแต ่การจ ้างช ่วงงานแต ่บางส ่วนท ี่ไต ้ร ับอน ุญ าตเป ็นห น ังส ือจากผ ู้ว ่าจ ้างแล ้ว การท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างไต ้อน ุญ าต 
ให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ 
และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้าง 
ของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าแนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับ 
ให้แก่ผู้ว ่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (ลิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ 
ผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่ร ับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ 

และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซี่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดขอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง 
ผ ู้แทนด ังกล ่าวจะต ้องไต ้ร ับมอบอำนาจจากผ ู้ร ับจ ้าง คำส ั่งหร ือคำแนะนำต ่างๆ ที่ผ ู้'ว ่าจ้าง คณ ะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปร ึกษาท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างแต่งต้ัง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่ง 
หรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องไต้รับความเห็นขอบ 
เป็นหนังสือ จากผู้ว ่าจ ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิไต้หากไม่ได้รับความเห็นขอบ เป็นหนังสือ 
จากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง 
และผู้ร ับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนต ัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม ่ค ิดค ่าจ ้างหรือราคาเพ ิ่มหรืออ ้างเป ็นเหตุเพ ื่อ 
ขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องร ับผ ิดต ่ออ ุบ ัต ิเหต ุ ความเส ียหาย หรือภยันตรายใดๆ อ ันเก ิดจาก 

การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง 
และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ล้ามี)

ความเสียหายใดๆ อับเกิดแก่งานที่ผ ู้ร ับจ้างไต้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุส ุดวิส ัย 
ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้ร ับจ้างเอง เว้นแต่ 
ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้าง 
ไต้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้ร ับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร้อง หรือความเสียหาย 
ดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้ร ับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติ 
งานของผู้ร ับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ร ับจ้าง รวมถืงผู้ร ับจ้างช่วง (ล้ามี) ตามส ัญญาน ี้ หากผ ู้ว ่าจ ้าง 
ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องขดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้ร ับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ 
เพื่อให้มีการว่าต่างแล้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องขดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที



ข้อ ©๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้ร ับจ ้างจะต ้องจ ่ายเง ินแก ่ล ูกจ ้างท ี่ผ ู้ร ับจ ้างได ้จ ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา 

ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้าง ดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้าง 

ม ีส ิทธิท ี่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผ ู้ร ับจ้างมาจ่ายให้แก่ล ูกจ้างของผู้ร ับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว ่าจ้าง 
ได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุม 
ถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้ร ับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างข่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่ค ิดค่าสินไหมทดแทนได้ 
ตามกฎหมาย ซึ่งเก ิดจากอุบ ัต ิเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ท ี่ผ ู้ร ับจ้างหรือผู้ร ับจ้างช่วงจ้าง 
มาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง
ถ้าผ ู้ว ่าจ ้างแต ่งต ั้งคณะกรรมการตรวจรับพ ัสด ุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ท ี่ปรึกษา 

เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจ 
เข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้ร ับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ 
ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่ม ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ 
ผู้รับจ้างพันความรับผิดขอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผ ู้ร ับจ ้างร ับรองว ่าได ้ตรวจสอบและทำความเข ้าใจในแบบรูปและรายการละเอ ียด 

โดยถี่ถ ้วนแล้ว ห ากป รากฏว ่าแบบร ูปและรายการละเอ ียดน ั้น ผ ิดพ ลาดห ร ือคลาดเคล ื่อน  ไปจากหล ักการ 
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้ร ับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบุรณี คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด 
โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้ร ับจ ้างตกลงว ่าคณ ะกรรมการตรวจรับพ ัสด ุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา 

ที่ผู้-ว่า'จ้างแต่งต้ัง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือดัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว ่าจ้าง คณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าข้าในกรณีเช่นนี้ 
ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว ่าจ ้างมีส ิทธิท ี่จะสั่งเป ็นหนังส ือให้ผ ู้ร ับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได ้แสดงไว้หรือรวม 

อยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผ ู้ว ่าจ ้าง 
ยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย \
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อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองาน 
ที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคา 
ใดๆ ท ี่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพ ิ่มข ึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผ ู้ว ่าจ ้าง และผู้ร ับจ้างจะได้ตกลงกัน 
ที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม 
ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผ ู้ว ่าจ ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผ ู้ว ่าจ ้างจะเห ็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง 
ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง 

ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ร ับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผ ู้ว ่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๐๘๖ บาท (สามพัน 
แปดสิบหกบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาบ (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว ่าจ ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงาน 
อีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓,๐๘๖ บาท (สามพันแปดลิบหกบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลา 
แล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว ่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ 
ผ ู้ร ับจ้างยอมให ้ผ ู้ว ่าจ ้างเร ียกค่าเส ียหายอันเก ิดข ึ้นจากการท ี่ผ ู้ร ับจ ้างทำงานล่าข ้าเฉพาะส ่วนที่เก ินกว่าจำนวน 
ค่าปรับและค่าใช้จ่ายตังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว ่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว ่าจ ้างเห ็นว่าผู้ร ับจ้าง จะไม่สามารถ 
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว ่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง 
ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ 
ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ©๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว ่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อ ื่นให้ทำงาน 

นั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว 
สำหรับงาบก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร 

ในกรณีตังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบติตามสัญญาทั้งหมด 
หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่า 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจน 
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาบเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่าย
ให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีท ี่ผ ู้ร ับจ้างไม่ปฏิบ ัต ิตามสัญญาข้อหนึ่งข ้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ 

ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว ่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องขดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายตังกล่าว 
ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง 
ไม ่ซดใช้ให้ถ ูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาตังกล่าวให้ผ ู้ว ่าจ ้างมีส ิทธิท ี่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต ้อง 
ชำระหรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ ่ายท ี่บ ังค ับจากเงินค่าจ ้างท ี่ต ้องชำระ เงินประกัน
ผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบ ัต ิตามสัญญาแล้วยังไม่เพ ียงพอ ผู้ร ับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ย ังขาด 
อยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน น ับ โ * " ^ * ^  
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผ้ว่าจ้าง
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หากมีเง ินค ่าจ ้างตามส ัญญาท ี่ห ักไว้จ ่ายเป ็นค ่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค ่าใช ้จ ่ายแล ้วย ัง 
เหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผ ู้ร ับ จ ้างจ ะ ต ้อ งร ัก ษ าบ ร ิเว ณ ส ถ าน ท ี่ป ฏ ิบ ัต ิง าน ต าม ส ัญ ญ าน ี้ รวมท ั้งโรงงาน 

หรือสิ่งอำนวย ความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ 
ในการทำงานจ้างรวมท ั้งว ัสด ุ ขยะม ูลฝอย และสิ่งก ่อสร้างช ั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ท ั้งจะต ้องกลบเกลี่ยพ ื้นด ิน 
ให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบ ัติงานตามสัญญา
ในกรณีท ี่ม ีเหตุเก ิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว ่าจ ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนี่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน 
ให ้แล ้วเสร ็จตามเง ื่อนไขและกำหนดเวลาแห ่งส ัญญาน ี้ได ้ ผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องแจ ้งเหต ุหร ือพฤต ิการณ ์ด ังกล ่าว 
พร้อมหลักฐานเป ็นหนังส ือให้ผ ู้ว ่าจ ้างทราบ เพ ื่อของดหรือลดค่าปรับ หร ือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 
(ร)๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ ้าผ ู้ร ับจ้างไม่ปฏิบ ัต ิให ้เป ็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผ ู้ร ับจ้างไต้สละสิทธิ 
เรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ กรณีเหตุ 
เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานขัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดิ อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ 
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. มาตรฐาน!!เมือช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน 

แมีอช่าง จากผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!!เมือช่างจากสถาบันพัฒนา!!เมือแรงงานแห่งชาติ 
หรือหรือผู้ม ีว ุฒ ิบ ัตรระดับ ปวข. ปวส. และปวท. หรือเท ียบเท ่าจากสถาบ ันการค ืกษาท ี่ ก.พ. รับรองให้เช้า 
รับราชการไต้ ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕ (ห้า) ชองแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หน่ึง) คน 
ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ ช่างก่อสร้าง 
๒๒.๒ ช่างเชื่อม 
๒๒.๓ ช่างไฟฟ้า
ผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องจ ัดทำบ ัญชีแสดงจำนวนช่างท ั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช ่าง 

และระดับช่างพร้อมกับระบุรายซื่อช่าง ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!!เมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว ในวรรคหนึ่ง 
นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อม



สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีฃ้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเซ้าใจข้อความโดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึง'ไต้ลงลายมีอซื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป ็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่ส ัญญาต่างยืดถือ 
ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลง'ช่ือ.................. I.......................ผู้ว่าจ้าง
(นางพนิดา ทองสุข)

ลฟ่อ.............

โดย นายทรงพล นิเวศชนะจิต ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันห้างหุ้นส่วนจำกัด)

ลงซ่ือ

ลงซ่ือ
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๙๗๐๐๘๓๙๙ 
เลขคุมสัญญา ๖๓๐๙เอ๒๐๓๓๘๐๕


