
 

 

 ขอ้มลูสญัญาหรอืขอ้ตกลง

 

 

สัญญาจางทั่วไป

 

 สัญญาเลขที่ ๑๙/๒๕๖๑

 

 

                  สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี ตําบล/แขวง ทาพี่เลี้ยง อําเภอ/เขต เมือง

สุพรรณบุร ีจังหวัด สุพรรณบุร ีเมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหวาง องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายบุญชู

จันทรสุวรรณ ซึ่งตอไปนี้ในสัญญาเรียกวา "ผูวาจาง" ฝายหนึ่ง กับ รานบางลี่โฆษณา โดยนายยิ่งยศ วิภาณุรัตนอยูบาน เลขที่ ๗๖

ถนนราษฎรนิยม ซอย๒ ตําบล/แขวง สองพ่ีนอง อําเภอ/เขต สองพี่นอง จังหวัด สุพรรณบุรี แนบทายสัญญานี้ ซึ่งตอไปน้ีใน

สัญญาเรียกวา "ผูรับจาง" อีกฝายหนึ่ง
 

                  คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
 

 

                  ขอ ๑. ขอตกลงวาจาง
 

                              ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทํางาน จัดทําปายและถวยรางวัล โครงการมหกรรม

การเกษตร - อุตสาหกรรม ประจําป ๒๕๖๑ ในวันท่ี ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาอําเภอดอนเจดีย อําเภอดอนเจดีย

จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี ตําบล/แขวง ทาพี่เลี้ยง อําเภอ/เขต เมือง

สุพรรณบุร ีจังหวัด สุพรรณบุร ีตามขอกําหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบทายสัญญา

                              ผูรับจางตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เคร่ืองมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ ชนิดดีเพื่อใชใน

งานจางตามสัญญานี้
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                  ขอ ๒. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
 

                           จางจัดทําปายและถวยรางวัล โครงการมหกรรมการเกษตร – อุตสาหกรรม ประจําป ๒๕๖๑
 

ในวันท่ี ๘ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาอําเภอดอนเจดีย อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี มีรายละเอียดดังตอไปนี้
 

                ๑. จัดทําปายดวยวัสดุไวนิลทตีกรอบโครงไม ขนาดกวาง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔ เมตร ขอความ “มหกรรมการเกษตร

– อุตสาหกรรม งานประกวดโคฮินดูบราซิล ประกวดกระบือพันธุดี ประกวดไกพันธุพื้นเมือง วันที่ ๘ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐     

ณ สนามกีฬาอําเภอดอนเจดีย อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี” พรอมติดตั้ง ดังนี้
 

          - ติดตั้งพื้นที่ ๑๐ อําเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอละ ๖ ปาย จํานวน ๖๐ ปาย
 

          - ติดตั้งบริเวณเสนทางเขาสูตัวจังหวัดสุพรรณบุรี เช่ือมตอกับจังหวัดอางทอง กาญจนบุรี นครปฐม ชัยนาท

พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร จํานวน ๓๕ ปาย
 

                ๒. จัดทําถวยรางวัลผลิตจากวัสดุสแตนเลส ขนาด สูง ๑๘ นิ้ว เพื่อมอบใหกับฟารมที่ชนะการประกวดทุกประเภท

ในโครงการมหกรรมการเกษตร – อุตสาหกรรม ประจําป ๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาอําเภอดอนเจดีย

อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี มีรายละเอียดดังนี้
 

                      - ประกวดโคฮินดูบราซิล จํานวน ๑๔๐ ถวย
 

                      - ประกวดกระบือพันธุดี จํานวน ๒๐ ถวย
 

                      - ประกวดไกพันธุเนื้อพ้ืนเมือง จํานวน ๕๕ ถวย
 

      

                                ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความในสัญญานี้บังคับ
 

และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง
 

 

                  ขอ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
 

                                ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน.............-............. เปนจํานวนเงิน .............-.............

บาท   มามอบใหแกผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาน้ี
 

                                หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง ผูวาจางจะคืนใหเมื่อผูรับจางพนจากขอผูกพันตาม

สัญญาน้ีแลว
 

 

                  ขอ ๔ข. คาจางและการจายเงิน
 

                              ผูวาจาง ตกลงจาย และผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน ๔๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่

พันบาทถวน) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวม เปนเกณฑ

และกําหนดการจายเงิน เปนงวด ๆ ดังนี ้
 

                           งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงิน ๔๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถวน) เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

จางจัดทําปายและถวยรางวัล โครงการมหกรรมการเกษตร - อุตสาหกรรม ประจําป ๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ

สนามกีฬาอําเภอดอนเจดีย อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อไดสงมอบงานครบถวนตามสัญญานั้น ใหแลวเสร็จภายใน ๖

ธันวาคม ๒๕๖๐    

 

                     ขอ ๕. กําหนดเวลาแลวเสร็จ และสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา
 

                                ผูรับจางตองเริ่มทํางานท่ีรับจางภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ และจะตองทํางานใหแลวเสร็จ

บริบูรณภายในวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถาผูรับจางมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตาม

กําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเช่ือไดวา ผูรับจางไมสามารถใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนด

เวลา หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งหรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ ตรวจการ

จาง หรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษา ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิ

จางผูรับจางรายใหม เขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปดวย
 

                                การที่ผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับผิดตามสัญญา
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                   ขอ ๖.ความรับผิดชอบ ในความชํารุดบกพรองของงานจาง
 

                               เม่ืองานแลวเสร็จบริบูรณ และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจาง หรือจากผูรับจางรายใหม ในกรณีที่

มีการบอกเลิกสัญญาตามขอ ๕ หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจางนี้ ภายในกําหนด ๐ เดือน นับถัดจาก

วันท่ีไดรับมอบงานดังกลาว ซึ่งความชํารุดบกพรอง หรือ เสียหายนั้น เกิดจากความบกพรอง ของผูรับจาง อันเกิดจาก การใชวัสดุ

ท่ีไมถูกตอง หรือทําไวไมเรียบรอย หรือทําไมถูกตอง ตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจาง จะตองรีบทําการแกไข ใหเปนที่

เรียบรอย โดยไมชักชา โดยผูวาจางไม ตองออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผูรับจางบิดพลิ้ว ไมกระทําการดังกลาว ภายใน

กําหนด ๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือ จากผูวาจาง หรือ ไมทําการแกไข ใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาที่ผูวาจาง

กําหนดให ผูวาจางมีสิทธิที่จะทําการนั้นเอง หรือจางผูอื่นใหทํางานนั้นโดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย 
 

 

                   ขอ ๗. การจางชวง
 

                              ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกตอหนึ่งโดยไมไดรับความ

ยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีท่ีสัญญานี้จะไดระบุไวเปนอยางอื่น ความยินยอมดังกลาวนั้นไมเปน

เหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาที่ตามสัญญานี้ และผูรับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความ

ประมาทเลินเลอของผูรับจางชวงหรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ 
 

 

                   ขอ ๘. การควบคุมงานของผูรับจาง
 

                                ผูรับจางตองควบคุมงานท่ีรับจางอยางเอาใจใสดวยประสิทธิภาพและความชํานาญและในระหวาง

ทํางานท่ีรับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซึ่งทํางานเต็มเวลาเปนผูควบคุมงานผูควบคุมงานดังกลาวจะตองเปนผูแทนไดรับมอบอํานาจ

จากผูรับจางคําสั่งหรือคําแนะนําตางๆท่ีไดแจงแกผูแทนผูไดรับมอบอํานาจนั้นใหถือวาเปนคําสั่งหรือคําแนะนําที่ไดแจงแกผูรับ

จางการแตงตั้งผูควบคุมงานนั้นจะตองทําเปนหนังสือและตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางการเปลี่ยนตัวหรือแตงตั้งผูควบคุม

งานใหมจะทํามิไดหากไมไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางกอน
 

                                ผูวาจางมีสิทธิที่จะขอใหเปลี่ยนตัวแทนไดรับมอบอํานาจนั้น โดยแจงเปนหนังสือไปยังผูรับจาง และ

ผูรับจางจะตองทําการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไมคิดราคาเพ่ิมหรืออางเปนเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุน้ี
 

 

                   ขอ ๙. ความรับผิดชอบผูรับจาง
 

                                ผูรับจางจะตองรับผิดตออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของ

ผูรับจาง และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางของผูรับจาง
 

                                ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแกงานที่ผูรับจางไดทําขึ้น แมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณี

อันเกิดจากความผิดของผูวาจาง ผูรับจางจะตองรับผิดชอบโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปลี่ยนใหใหมโดยคาใชจายของผูรับจางเอง

ความรับผิดของผูรับจางดังกลาว ในขอนี้จะส้ินสุดลงเมื่อผูวาจางไดรับมอบงานครั้งสุดทาย ซ่ึงหลังจากนั้นผูรับจางคงตองรับผิด

เพียงในกรณีชํารุดบกพรอง หรือความเสียหายดังกลาวใน เทานั้น
 

 

                   ขอ ๑๐. การจายเงินแกลูกจาง
 

                                  ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางท่ีผูรับจางไดจางมาในอัตราและตามกําหนดเวลาที่ผูรับจางไดตกลง

หรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว
 

                                  ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอื่นใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคแรกผูวาจางมีสิทธิที่จะ

เอาเงินคาจางที่จะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว และใหถือวาผูวาจางไดจายเงินจํานวนนั้น เปนคา

จางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว
 

                                  ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนที่จางมาทํางานโดยใหครอบคลุมถึงความรับ

ผิดท้ังปวงของผูรับจางรวมท้ังผูรับจางชวงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหาย ที่คิดคาสินไหมทดแทนได ตามกฎหมายซึ่งเกิด

จากอุปทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ตอลูกจางหรือบุคคลอื่นที่ผูรับจางหรือผูรับจางชวงจางมาทํางานผูรับจางจะตองสงมอบ

กรมธรรมประกันภัยดังกลาว พรอมท้ังหลักฐานการชําระเบี้ยประกัน ใหแกผูวาจาง เมื่อผูวาจางเรียกรอง
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                   ขอ ๑๑. การตรวจงานจาง
 

                                 ถาผูวาจางแตงตั้งกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทํางาน

ของผูรับจาง กรรมการตรวจการจาง หรือผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษานั้นมีอํานาจเขาไปตรวจการงาน ในโรงงาน และ

สถานท่ีที่กําลังกอสรางไดทุกเวลา และผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือ ในการนั้นตามสมควร
 

 

                                 การท่ีมีกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหา ทําใหผูรับจางพนความรับผิด

ชอบตามสัญญานี้ขอหนึ่งขอใดไม
 

 

                   ขอ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
 

                                ผูรับจางจะตองรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถวนแลวหาก

ปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิคผูรับจางตกลง

ท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้งเพื่อใหงานแลวเสร็จ

บริบูรณโดยจะคิดคาใชจายใดๆ เพ่ิมขึ้นจากผูวาจางไมได
 

 

                   ขอ ๑๓. การควบคุมงานโดยผูวาจาง
 

                                ผูรับจางตกลงวา กรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้งมีอํานาจที่

จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อใหเปนไปตามเอกสารสัญญาและมีอํานาจที่จะสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่ง

งานตามสัญญาน้ี หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอํานาจที่จะสั่งให

หยุดกิจการน้ันชั่วคราวได ความลาชาในกรณีเชนนี้ผูรับจางจะถือเปนเหตุ ขอขยายวันทําการออกไปมิได
 

 

                   ขอ ๑๔. งานพิเศษและการแกไขงาน
 

                                ผูวาจางมีสิทธิที่จะส่ังใหผูรับจางทํางานพิเศษซ่ึงไมไดแสดงไว หรือรวมอยูในเอกสารสัญญา หากงาน

พิเศษน้ัน ๆ อยูในขอบขายท่ัวไป แหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี้ผูวาจางยังมีสิทธิสั่งให เปลี่ยนแปลงหรือแกไขแบบรูป

และขอกําหนดตาง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ดวย โดยไมทําใหสัญญาเปนโมฆะแตอยางใด
 

                                อัตราคาจางหรือราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ใหกําหนดไวสําหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือ

ตัดทอนลงทั้งปวงตามคําส่ังของผูวาจาง หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจาง หรือราคาใดๆที่จะนํามาใชสําหรับงานพิเศษ

หรืองานที่เพิ่มข้ึนดังกลาว ผูวาจางและผูรับจางจะไดตกลงกันท่ีจะกําหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถามี) กัน

ใหมเพ่ือความเหมาะสม ในกรณีท่ีตกลงกันไมได ผูวาจางจะกําหนดอัตราจางหรือราคาตายตัวตามแตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสม

และถูกตอง ซึ่งผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามคําส่ังของผูวาจางแตอาจสงวนสิทธ์ิที่จะดําเนินการตามขอ ๒๑ ตอไปได
 

 

                   ขอ ๑๕. คาปรับ
 

                                 หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไวในสัญญาและผูวาจางยังมิไดบอกเลิก

สัญญา ผูรับจางจะตองชําระคาปรับ ใหแกผูวาจางเปน จํานวนเงินวันละ ๔๘๔.๐๐ บาท (สี่รอยแปดสิบสี่บาทถวน) และจะตอง

ชําระคาใชจายในการควบคุมงานในเม่ือผูวาจางตองจางควบคุมงานอีกตอหน่ึงเปนจํานวนเงิน วันละ ........................ บาท นับถัด

จากวันที่กําหนดแลวเสร็จตามสัญญาหรือวันท่ีผูวาจางไดขยายใหจนถึงวันที่ทํางานแลวเสร็จจริง นอกจากนี้ ผูรับจางยอมใหผูวา

จางเรียกคาเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนที่เกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย
 

                                 ในระหวางท่ีผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถปฏิบัติตาม

สัญญาตอไปได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ ๑๖ ก็ได และถาผูวาจางไดแจงขอเรียกรองไปยังผูรับจางเมื่อ

ครบกําหนดแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว ผูวาจางมีสิทธิที่จะปรับผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย
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                   ขอ ๑๖. สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา
 

                                 ในกรณีท่ีผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอื่นใหทํางานนั้นตอจนแลว

เสร็จได ผูวาจางหรือผูที่รับจางทํางานนั้นตอมีสิทธิใชเครื่องใชการกอสรางสิ่งที่สรางขึ้นช่ัวคราว สําหรับงานกอสรางและวัสดุตาง

ๆ ซึ่งเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญาตามท่ีจะเห็นสมควร
 

                                 ในกรณีดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางสวนตามแตจะ

เห็นสมควร นอกจากน้ันผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหาย ซึ่งเปนจํานวนเกินกวาหลักประกันการปฏิบัติงาน และคาเสีย

หายตาง ๆ ที่เกิดข้ึน รวมท้ังคาใชจายท่ีเพิ่มขึ้นในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จตามสัญญา และคาใชจายในการควบคุมงานเพิ่ม

(ถามี) ซึ่งผูวาจางจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงินใด ๆ ที่จะจายใหแกผูรับจางก็ได
 

 

                   ขอ ๑๗. การกําหนดคาเสียหาย
 

                                 คาปรับหรือคาเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผูรับจางตามสัญญานี้ ผูวาจางมีสิทธิที่จะหักเอาจากจํานวน เงิน

คาจางท่ีคางจายหรือจากเงินประกันผลงานของผูรับจางหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได
 

                                 หากมีเงินคาจางตามสัญญาที่หักไวจายเปนคาปรับ และคาเสียหายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูวาจาง

จะคืนใหแกผูรับจางท้ังหมด
 

 

                   ขอ ๑๘. การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย
 

                                 ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอํานวยความสะดวก

ในการทํางานของผูรับจาง ลูกจาง ตัวแทนหรือของผูรับจางชวงใหอยูในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใชงาน

ตลอดระยะเวลาการจางและเมื่อทํางานเสร็จส้ินแลวจะตองขนยายบรรดาเครื่องใชในการทํางานจางรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และ

สิ่งกอสรางชั่วคราวตาง ๆ (ถามี) ทั้งจะตองกลบเกล่ียพื้นดินใหเรียบรอย เพื่อใหบริเวณทั้งหมดอยูในสภาพที่สะอาด และใชการได

ทันที
 

 

 

 

                   ขอ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
 

                                  ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพรองของฝายผูวาจาง

หรือพฤติการณอันหน่ึงอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมายทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จ ตามเงื่อนไขและ

กําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพื่อขอ

ขยายเวลาทํางานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
 

                                  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่งใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิ์เรียกรองในการที่จะ

ขอขยายเวลาทํางานออกไปไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งส้ินเวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจางซึ่งมีหลัก

ฐานชัดแจง หรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน
 

                                  การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูวาจางที่จะพิจารณาตามที่เห็น

สมควร
 

 

                                  สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดย

ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละ

หน่ึงฉบับ
 

 

 

(ลงชื่อ)..............................................................ผูวาจาง 
 

(นายบุญชู จันทรสุวรรณ)
 

 

 

(ลงชื่อ)..............................................................ผูรับจาง 
 

(นายยิ่งยศ วิภาณุรัตน)
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(ลงชื่อ)..............................................................พยาน 
 

(นางสาวสลิลรัตน ขุมทอง)
 

 

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

 
(นางสาวปรียานุช ศรีโพธิ์พันธุ)

เลขท่ีโครงการ 60127006035

เลขคุมสัญญา   601205000532
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