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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร o ๒๒๔๕ ๕๙๖๕, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗
ที่ สกม. (กนก.)

เรื่อง
เรียน

/ ๒๕๖๓

วันที่

๙ ' ตุลาคม ๒๕๖๓

ส่งสำเนาแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างลิฟท์ โดยสารพร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ เขตการเดินรถที่ ๕
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 กลุ่ม งานนิต ิก รรม สำนัก กฎหมาย ได้จ ัด ทำสัญ ญาจ้า งก่อ สร้า งลิฟ ท์ โดยสารพร้อ มติด ตั้ง
และอุป กรณ ์ เข ตก ารเดิน รถท ี่ ๕ ต าม ส ัญ ญ า เลขที่ จ .๘๓/๒๕๖๓ ลงวัน ที่ ๑ ตุล าคม ๒๕๖๓
กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรไซยซนะกิจ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญ ญาที่แนบมาบี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย^ไาพสวัสดิ้)
ซ.ผอ.สกม.
ปฏิ'บตการแทน ผอ.สกม.
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Bangkok Mass Transit Authority

สำนักงาน'โหรy เลขที่ ๑๓® ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. ๑0๓ ๑0
โทร. 0-๒๒๔๖-๐๓๓๙, ๐-๒๒๔๖-๐๗๔๑-๙, ๐-๒๒๔๖-๐๗๔๐-๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๗-๒๑๘๙

สัญญาจ้างก่อสร้างลิฟท์ โดยสารพร้อมติดตัง้ และอุปกรณ์ เขตการเดินรถที่

๕

สัญญาเลขท ี่. . . ! ^ ๘ ® /.!รพ?.!8S9.............
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม
แขวงห ้ว ยขวาง เขตห ้ว ยขวาง กรุง เทพ มห าน คร เมื่อ วัน ที่ .«๐-..นนัร,I.Ofjพ.๒£*>๓........................................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อ ำนวยการฝ่ายบริห าร ตามคำสั่งองค์ก าร
ขนส่งมวลซนกรุงเทพที่ ๘๐๔/๒๕:๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุล าคม ๒๔๖๑ ซึ่งต่อ ไปในสัญ ญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว ่า จ้า ง”
ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้า งหุ้น ส่ว นจำกัด ฉัต รไซยขนะกิจ โดย นายทรงพล นิเวศขนะจิต หุ้น ส่ว นผู้จ ัด การผู้ม ีอ ำนาจ
ลงนามผูก พัน ห้าง ตามหนังสือรับ รองของสำนัก งานทะเบียนหุ้น ส่วนบริษ ัท จังหวัดนครปฐม ซึ่งจดทะเบีย นเปีน
นิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิซย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๗๓๓๔๒๗๐๐๐๔๔๙ ตามหนังสือ
รับรองฉบับที่ นฐ. ๐๐๒๔๓๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๔๖๓ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ ๓๙/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังตะกู
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “ผู้ร ับ จ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญา ได้ตกลงกัน
มืฃ้อความดังต่อไปนี้
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมืฃ้อความ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับ จ้างตกลงรับ จ้างทำงานก่อสร้างลิฟ ทํ โดยสารพร้อมติดตั้ง
และอุป กรณ์ ณ องค์ก าร เขตการเดิน รถที่ ๔ เลขที่ ๖ ๖ /๑ ๙ หมู่ ๔ ถนนพระราม ๒ ซอย ๙๔ แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒
ผู้ร ับ จ้า งตกลงที่จ ะจัด หาแรงงานและวัส ดุ เครื่อ งมือ เครื่อ งใข้ ตลอดจนอุป กรณ์ต ่า งๆ
ซนิดดีเพื่อใข้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี๋ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
เขตการเดินรถที่ ๔ ที่ ๔๒๒/๒๔๖๓
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างลิฟทํ โดยสาร
พร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์ เขตการเดินรถที่ ๔
ลงวันที่ 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
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เรื่อง
ประกาศผู้ซนะการเสนอราคา ประกวดราคา
จ้างก่อสร้างลิฟท์ โดยสารพร้อมติดตั้ง
และอุปกรณ์ เขตการเดินรถที่ ๕
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

จำนวน ๖ หน้า

จำนวน ๘ หน้า

จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้า ยสัญ ญ าที่ข ัด หรือ แย้ง กับ ข้อ ความในสัญ ญ านี้ ให้ใ ช้ข ้อ ความ
ในสัญ ญานี้บ ัง คับ และในกรณีท ี่เอกสารแนบท้า ยสัญ ญาขัด แย้ง กัน เอง ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งปฏิบ ัต ิต ามคำวิน ิจ ฉัย
ของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ
เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือคํ้าประกันของ ธนาคารกสิกรไทย
จำกัด (มหาซน) สาขาเทสโก้ โลตัส นครปฐม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔๘ ขั้น ๑ ถนนเพซรเกษม ตำบลสนามจันทร์
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม หนังสือคํ้าประกันเลขที่ ๑๐๐๐๓๔๓๓๖๖๑๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
เป็นจำนวน ๑๕๔,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) เป็นจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้าง
ทั้งหมด มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
กรณีผ ู้ร ับ จ้างใช้ห นัง สือ คํ้า ประกัน มาเป็น หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญา หนังสือคํ้า
ประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่ง ประเทศไทย ตามรายซื่อ บริษ ัท เงิน ทุน ที่ธ นาคารแห่ง ประเทศไทยแจ้ง เวีย นให้ท ราบตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ กำหนดหรือ อาจเป็น หนัง สือ คํ้า ประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้อ งมีอ ายุก ารคํ้าประกันตลอดไปจนก33ย้ฐ บจ้างพัน
ข้อผูกพันตามสัญญานี้
/
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้อ งมีอ ายุค รอ!!(ฬลุง ^^รับ ฒ)ทั้ง
ปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อน ุ^ ^ (พ^อิ^ปุไม่
ครอบคลุม ถึงความรับ ผิดของผู้รับ จ้างตลอดอายุส ัญ ญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้'รพ(ริ§ m m jงาน
ล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบ^นตาบณ์รุรตุหนึ่ง
มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง $ ^ ' — ~
หลักประกัน......

๓

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว ่า จ้า ง ตกลงจ่า ย และผู้ร ับ จ้า งตกลงรับ เงิน ค่า จ้า งจำนวนเงิน ๓,๐๘ ๖,๐๐๐ บาท
(สามล้านแปดหมื่น หกพัน บาทถ้ว น) ซึ่ง ได้ร วมภาษีม ูล ค่า เพิ่ม จำนวน ๒๐๑,๘๘๗.๘๔ บาท (สองแสนหนึ่งพัน
แปดร้อ ยแปดสิบ เจ็ด บาทแปดสิบ ห้า สตางค์) ตลอดจน ภาษีอ ากรอื่น ๆ และค่า ใช้จ ่า ยทั้ง ปวงด้ว ยแล้ว โดยถือ
ราคาเหมารวม เป็น เกณฑ์ และกำหนดการจ่า ยเงิน เป็น งวดเดีย วเป็น จำนวนเงิน ๓,๐๘๖,๐๐ บาท (สามล้าน
แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างสิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ เขตการเดินรถที่
๕ และได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้ร ับ จ้า งต ้อ งส ่ง ม อ บ งาน ให ้แ ล ้ว เส ร็จ ภ ายใน ๑๒ ๐ วัน น ับ ถัด จาก วัน ล งน าม
ในสัญ ญา ถ้าผู้ร ับ จ้า งมิไ ด้ล งมือ ทำงานภายในกำหนดเวลา หรือ ไม่ส ามารถทำงานให้แ ล้ว เสร็จ ตามกำหนดเวลา
หรือ มีเหตุใ ห้เชื่อ ได้ว ่า ผู้ร ับ จ้า งไม่ส ามารถทำงานให้แ ล้ว เสร็จ ภายในกำหนดเวลา หรือ จะแล้ว เสร็จ ล่า ข้า
เกิน กว่า กำหนดเวลา หรือผู้ร ับ จ้างทำผิด สัญ ญาข้อ ใดข้อ หนึ่ง หรือ ตกเป็น ผู้ถ ูก พิท ัก ษ์ท รัพ ย์เด็ด ขาด หรือตกเป็น
ผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสังฃองคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา
ซึ่งได้รับ มอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญ ญานี้ได้ และมีสิท ธิจ้างผู้รับ จ้างรายใหม่เข้าทำงาน
ของผู้รับ จ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้ส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญานั้น ไม่กระทบสิท ธิข องผู้ว่าจ้าง ที่จ ะเรีย กร้อ งค่า เสืย หาย
จากผู้รับจ้าง
การที่ผ ู้ว ่า จ้า งไม่ใ ช้ส ิท ธิเลิก สัญ ญาดัง กล่า วข้า งต้น ไม่เป็น เหตุใ ห้ผ ู้ร ับ จ้า งพ้น จากความ
รับผิดตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่
ในกรณีท ี่มีการบอกเลิกสัญ ญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุช ำรุดบกพร่อ งหรือเสียหายเกิดขึ้น จากการจ้างนี้ ภายในกำหนด
๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุด บกพร่อ งหรือ เสียหายนั้น เกิด จากความบกพร่อ ง
ของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งรีบ ทำการแก้ไ ข ให้เป็น ที่เรีย บร้อ ยโดยไม่ซ ัก ข้า โดยผู้ว ่าจ้างไม่ต ้อ งออกเงิน ใดๆ ในการนี้ท ั้งสิ้น
หากผู้รับ จ้างไม่ก ระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว ่าจ้าง
หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่น
ให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ใบกรณีเร่งด่วนจำเป็น ต้องรีบ แก้ไขเหตุช ำรุด บกพร่อ งหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอ
ให้ผ ู้ร ับ จ้า งแก้ไ ขในระยะเวลาที่ก ำหนดไว้ต ามวรรคหนึ่ง ได้ ผู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิเข้า จัด การแก้ไ ขเหตุช ำรุด บกพร่อ ง
หรือเสียหายนั้น เอง หรือจ้างผู้อื่น ให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับ จ้าง ต้องรับผิดชอบชำระ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การที่ผ ู้ว ่า จ้า งทำการนั้น เอง หรือ จ้า งผู้อ ื่น ให้ท ำงานนั้น แทนผู้ร ับ จ้าง ไม่ท ำให้ผู้รัน
หลุด พ้น จากความรับ ผิดตามสัญ ญา หากผู้รับ จ้างไม่ซ ดใช้ค ่าใช้จ ่ายหรือ ค่าเสียหายตามที่ผ ู้ว่าจ้างเรียกร้อ
มีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้
/ข้อ ๗. การ

ข้อ ๗. การจ้างช่วง
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งไม่เอางานทั้ง หมดหรือ แต่บ างส่ว นแห่ง สัญ ญานี้ไ ปจ้า งช่ว งอีก ทอดหนึ่ง
เว้น แต่ก ารจ้า งช่ว งงานแต่บ างส่ว นที่ไ ต้ร ับ อนุญ าตเป็น หนัง สือ จากผู้ว ่า จ้า งแล้ว การที่ผ ู้ว ่า จ้า งไต้อ นุญ าต
ให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้
และผู้รับ จ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้าง
ของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าแนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับ
ให้แ ก่ผ ู้ว ่า จ้า งเป็น จำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๑๐ (ลิบ) ของวงเงิน ของงานที่จ ้างช่ว งตามสัญ ญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ
ผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้ร ับ จ้างจะต้อ งควบคุม งานที่ร ับ จ้างอย่างเอาใจใส่ ด้ว ยประสิท ธิภ าพและความชำนาญ
และในระหว่างทำงานที่ร ับ จ้างจะต้อ งจัด ให้ม ีผ ู้แ ทนซี่งทำงานเต็ม เวลาเป็น ผู้รับ ผิด ขอบควบคุม งานของ ผู้รับ จ้าง
ผู้แ ทนดัง กล่า วจะต้อ งไต้ร ับ มอบอำนาจจากผู้ร ับ จ้า ง คำสั่ง หรือ คำแนะนำต่า งๆ ที่ผ ู้'ว่า จ้า ง คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ผู้ค วบคุม งาน หรือบริษัทที่ป รึก ษาที่ผ ู้ว ่า จ้า ง แต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผ ู้แ ทนเช่น ว่านั้น ให้ถ ือ ว่าเป็น คำสั่ง
หรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับ จ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้อ งทำเป็น หนังสือ และต้องไต้รับ ความเห็น ขอบ
เป็นหนังสือ จากผู้ว ่า จ้า ง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิไต้ห ากไม่ได้รับ ความเห็น ขอบ เป็นหนังสือ
จากผู้ว่าจ้างก่อน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง
และผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งทำการเปลี่ย นตัว ผู้แ ทนนั้น โดยพลัน โดยไม่ค ิด ค่า จ้า งหรือ ราคาเพิ่ม หรือ อ้า งเป็น เหตุเพื่อ
ขยายอายุส ัญ ญาอัน เนื่อ งมาจากเหตุน ี้

ข้อ ๙. ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งรับ ผิด ต่อ อุบ ัต ิเหตุ ความเสีย หาย หรือ ภยัน ตรายใดๆ อัน เกิด จาก
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับ ผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูก จ้างหรือ ตัวแทน ของผู้รับจ้าง
และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ล้ามี)
ความเสีย หายใดๆ อับ เกิด แก่ง านที่ผ ู้ร ับ จ้างไต้ท ำขึ้น แม้จ ะเกิด ขึ้น เพราะเหตุส ุด วิส ัย
ก็ตาม ผู้ร ับ จ้างจะต้องรับ ผิดชอบโดยซ่อ มแซมให้ค ืน ดีห รือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ ่ายของผู้ร ับ จ้างเอง เว้นแต่
ความเสียหายนั้น เกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้าง
ไต้ร ับ มอบงานครั้ง สุด ท้าย ซึ่งหลัง จากนั้น ผู้ร ับ จ้างคงต้อ งรับ ผิด เพีย งในกรณีช ำรุด บกพร้อ ง หรือ ความเสีย หาย
ดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งรับ ผิด ต่อ บุค คลภายนอกในความเสีย หายใดๆ อัน เกิด จาก การปฏิบ ัต ิ
งานของผู้ร ับ จ้า ง หรือ ลูก จ้า งหรือ ตัว แทนของผู้ร ับ จ้า ง รวมถืง ผู้ร ับ จ้า งช่ว ง (ล้ามี) ตามสัญ ญานี้ หากผู้ว ่า จ้า ง
ถูก เรีย กร้อ งหรือ ฟ้อ งร้อ งหรือ ต้อ งขดใช้ค ่าเสีย หายให้แ ก่บ ุค คลภายนอกไปแล้ว ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ ง ดำเนิน การใดๆ
เพื่อให้ม ีการว่าต่างแล้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับ จ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องขดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ
ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ©๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งจ่า ยเงิน แก่ล ูก จ้า งที่ผ ู้ร ับ จ้า งได้จ ้า งมาในอัต ราและตามกำหนดเวลา
ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้าง ดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้าง
มีส ิท ธิท ี่จ ะเอาเงิน ค่า จ้า งที่จ ะต้อ งจ่า ยแก่ผ ู้ร ับ จ้า งมาจ่า ยให้แ ก่ล ูก จ้า งของผู้ร ับ จ้า งดัง กล่า ว และให้ถ ือ ว่าผู้ว ่าจ้าง
ได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุม
ถึงความรับ ผิด ทั้ง ปวงของผู้ร ับ จ้าง รวมทั้งผู้รับ จ้างข่ว ง (ถ้ามี) ในกรณีค วามเสีย หายที่ค ิด ค่าสิน ไหมทดแทนได้
ตามกฎหมาย ซึ่ง เกิด จากอุบ ัต ิเหตุห รือ ภยัน ตรายใดๆ ต่อ ลูก จ้า งหรือ บุค คลอื่น ที่ผ ู้ร ับ จ้า งหรือ ผู้ร ับ จ้างช่ว งจ้า ง
มาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง
เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง
ถ้า ผู้ว ่า จ้า งแต่ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ ผู้ค วบคุม งาน หรือ บริษ ัท ที่ป รึก ษา
เพื่อควบคุม การทำงานของผู้รับ จ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจ
เข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก ่อ สร้างได้ท ุก เวลา และผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งอำนวยความสะดวกและให้
ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร
การที่ม ีค ณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ ผู้ค วบคุม งาน หรือ บริษ ัท ที่ป รึก ษานั้น หาทำให้
ผู้รับจ้างพันความรับผิดขอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้ร ับ จ้า งรับ รองว่า ได้ต รวจสอบและทำความเข้า ใจในแบบรูป และรายการละเอีย ด
โดยถี่ถ ้ว นแล้ว หากปรากฏว่า แบบรูป และรายการละเอีย ดนั้น ผิด พลาดหรือ คลาดเคลื่อ น ไปจากหลัก การ
ทางวิศ วกรรมหรือ ทางเทคนิค ผู้ร ับ จ้า งตกลงที่จ ะปฏิบ ัต ิต ามคำวิน ิจ ฉัย ของผู้ว ่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ
ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบุรณี คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด
โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้ร ับ จ้า งตกลงว่า คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ ผู้ค วบคุม งาน หรือ บริษ ัท ที่ป รึก ษา
ที่ผู้-ว่า'จ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญ ญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือดัดทอนซึ่งงานตามสัญ ญานี้ หากผู้รับ จ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว ่าจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าข้าในกรณีเช่นนี้
ผู้รับ จ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิท ี่จ ะสั่ง เป็น หนัง สือ ให้ผ ู้ร ับ จ้า งทำงานพิเศษซึ่ง ไม่ไ ด้แ สดงไว้ห รือ รวม
อยู่ในเอกสารสัญ ญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว ่า จ้า ง
ยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย \
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อัต ราค่าจ้างหรือ ราคาที่ก ำหนดใช้ใ นสัญ ญานี้ใ ห้ก ำหนดใช้ส ำหรับ งานพิเศษ หรืองาน
ที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคา
ใดๆ ที่จ ะนำมาใช้ส ำหรับ งานพิเศษหรือ งานที่เพิ่ม ขึ้น หรือ ลดลงดัง กล่า ว ผู้ว ่า จ้า ง และผู้ร ับ จ้า งจะได้ต กลงกัน
ที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม
ในกรณีท ี่ต กลงกัน ไม่ได้ ผู้ว ่า จ้า งจะกำหนดอัต ราจ้า ง หรือ ราคาตามแต่ผ ู้ว ่า จ้า งจะเห็น ว่า เหมาะสมและถูก ต้อ ง
ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญ ญาและผู้ว่าจ้าง
ยังมิไ ด้บ อกเลิก สัญ ญา ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งชำระค่าปรับ ให้แ ก่ผ ู้ว ่าจ้างเป็น จำนวนเงิน วัน ละ ๓,๐๘๖ บาท (สามพัน
แปดสิบหกบาทถ้วน) และจะต้อ งชำระค่า ใช้จ ่า ยในการควบคุม งาบ (ถ้ามี) ในเมื่อ ผู้ว ่าจ้าง ต้อ งจ้างผู้ค วบคุม งาน
อีก ต่อ หนึ่งเป็น จำนวนเงิน วัน ละ ๓,๐๘๖ บาท (สามพัน แปดลิบ หกบาทถ้วน) นับ ถัด จากวัน ที่ค รบกำหนดเวลา
แล้วเสร็จของงานตามสัญ ญา หรือ วัน ที่ผ ู้ว ่าจ้างได้ข ยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้
ผู้ร ับ จ้า งยอมให้ผ ู้ว ่า จ้า งเรีย กค่า เสีย หายอัน เกิด ขึ้น จากการที่ผ ู้ร ับ จ้า งทำงานล่า ข้า เฉพาะส่ว นที่เกิน กว่า จำนวน
ค่าปรับและค่าใช้จ่ายตังกล่าวได้อีกด้วย
ในระหว่างที่ผ ู้ว ่าจ้างยัง มิได้บ อกเลิก สัญ ญานั้น หากผู้ว ่า จ้า งเห็น ว่า ผู้ร ับ จ้า ง จะไม่สามารถ
ปฏิบ ัต ิตามสัญ ญาต่อ ไปได้ ผู้ว ่าจ้างจะใช้ส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญาและใช้ส ิท ธิต ามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แ จ้ง
ข้อ เรีย กร้อ งไปยังผู้รับ จ้างเมื่อ ครบกำหนดเวลาแล้ว เสร็จ ของงานขอให้ช ำระค่าปรับ แล้ว ผู้ว่าจ้างมีส ิท ธิท ี่จะปรับ
ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ©๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีท ี่ผ ู้ว ่า จ้า งบอกเลิก สัญ ญา ผู้ว ่าจ้างอาจทำงานนั้น เองหรือ ว่า จ้า งผู้อ ื่น ให้ท ำงาน
นั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว
สำหรับงาบก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร
ในกรณีตังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบติตามสัญญาทั้งหมด
หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้ร ับ จ้างจะต้องรับ ผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็น จำนวน เกิน กว่า
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจน
ค่าใช้จ ่ายในการควบคุม งาบเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงิน ประกัน ผลงานหรือจำนวนเงิน ใดๆ ที่จ ะจ่า ย
ให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีท ี่ผ ู้ร ับ จ้า งไม่ป ฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาข้อ หนึ่ง ข้อ ใดด้ว ยเหตุใ ดๆ ก็ต าม จนเป็น เหตุ
ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสีย หาย หรือ ค่าใช้จ ่ายแก่ผ ู้ว ่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องขดใช้ค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือค่าใช้จ่ายตังกล่าว
ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง
ไม่ซ ดใช้ใ ห้ถ ูก ต้อ งครบถ้ว นภายในระยะเวลาตัง กล่า วให้ผ ู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิท ี่จ ะหัก เอาจากจำนวนเงิน ค่า จ้า งที่ต ้อ ง
ชำระหรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
หากค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่า ยที่บ ัง คับ จากเงิน ค่า จ้า งที่ต ้อ งชำระ เงินประกัน
ผลงาน หรือ หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาแล้ว ยัง ไม่เพีย งพอ ผู้ร ับ จ้า งยิน ยอมชำระส่ว นที่เหลือ ที่ย ัง ขาด
อยู่จ นครบถ้ว นตามจำนวนค่า ปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด ) วัน น ับ โ * " ^ * ^
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผ้ว่าจ้าง
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หากมีเงิน ค่า จ้า งตามสัญ ญาที่ห ัก ไว้จ ่า ยเป็น ค่า ปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่า ยแล้ว ยัง
เหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อ สร้างให้เรียบร้อ ย
ผู้ร ับ จ้า งจะต ้อ งรัก ษ าบ ริเ วณ ส ถาน ท ี่ป ฏ ิบ ัต ิง าน ต าม ส ัญ ญ าน ี้ รวมทั้ง โรงงาน
หรือสิ่งอำนวย ความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้
ในการทำงานจ้า งรวมทั้ง วัส ดุ ขยะมูล ฝอย และสิ่ง ก่อ สร้า งชั่ว คราวต่า งๆ (ถ้า มี) ทั้ง จะต้อ งกลบเกลี่ย พื้น ดิน
ให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที
ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือ การขยายเวลาปฏิบ ัต ิง านตามสัญ ญา
ในกรณีท ี่ม ีเหตุเกิด จากความผิด หรือ ความบกพร่อ งของฝ่า ยผู้ว ่า จ้า ง หรือเหตุส ุดวิส ัย
หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนี่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน
ให้แ ล้ว เสร็จ ตามเงื่อ นไขและกำหนดเวลาแห่ง สัญ ญานี้ไ ด้ ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งแจ้ง เหตุห รือ พฤติก ารณ์ด ัง กล่า ว
พร้อ มหลัก ฐานเป็น หนัง สือ ให้ผ ู้ว ่า จ้า งทราบ เพื่อ ของดหรือ ลดค่า ปรับ หรือ ขยายเวลาทำงานออกไปภายใน
(ร)๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ถ้า ผู้ร ับ จ้า งไม่ป ฏิบ ัต ิใ ห้เป็น ไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถ ือ ว่าผู้ร ับ จ้างไต้ส ละสิท ธิ
เรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุ
เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานขัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดิ อยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับ หรือ ขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๒๐. มาตรฐาน!!เมือช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
แมีอช่าง จากผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!!เมือช่างจากสถาบันพัฒนา!!เมือแรงงานแห่งชาติ
หรือ หรือ ผู้ม ีว ุฒ ิบ ัต รระดับ ปวข. ปวส. และปวท. หรือ เทีย บเท่า จากสถาบัน การคืก ษาที่ ก.พ. รับ รองให้เช้า
รับราชการไต้ ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕ (ห้า) ชองแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน
ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
๒๒.๑ ช่างก่อสร้าง
๒๒.๒ ช่างเชื่อม
๒๒.๓ ช่างไฟฟ้า
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งจัด ทำบัญ ชีแ สดงจำนวนช่า งทั้ง หมดโดยจำแนกตามแต่ล ะสาขาช่า ง
และระดับช่างพร้อมกับระบุรายซื่อช่าง ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!!เมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว ในวรรคหนึ่ง
นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อม

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีฃ้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญ ญาไต้อ่านและเซ้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึง'ไต้ลงลายมีอซื่อ พร้อ มทั้ง ประทับ ตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น สำคัญ ต่อ หน้าพยาน และคู่ส ัญ ญาต่า งยืด ถือ
ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ลง'ชื่อ.................. I.......................ผู้ว่าจ้าง
(นางพนิดา ทองสุข)
ลฟ่อ .............
โดย นายทรงพล นิเวศชนะจิต ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันห้างหุ้นส่วนจำกัด)
ลงซื่อ

ลงซื่อ
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)
เลขที่โครงการ ๖๓๐๙๗๐๐๘๓๙๙
เลขคุมสัญญา ๖๓๐๙เอ๒๐๓๓๘๐๕

