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สั ญญาจ้ างทัวไป
สัญญาเลขที ๒๐๓/๒๕๖๐
สัญญาฉบับนีทําขึน ณ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุ พรรณบุรี ตําบล/แขวง ท่าพีเลียง อําเภอ/เขต เมืองสุ พรรณบุรี
จังหวัด สุ พรรณบุรี เมือวันที ๑๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ระหว่าง องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุ พรรณบุรี โดย นายสมคิด ปทุมสูติ
ซึงต่อไปนีในสัญญาเรี ยกว่า "ผูว้ า่ จ้าง" ฝ่ ายหนึง กับ ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด จงสมจิตต์ก่อสร้างซึงจดทะเบียนเป็ น
นิติบุคคลณ สํานักงานทะเบียนหุน้ ส่ วนบริ ษทั จังหวัดสุ พรรณบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีสาํ นักงานใหญ่
อยู่ เลขที ๑๔ หมู่ ๑๔ ตําบล/แขวง จรเข้สามพัน อําเภอ/เขต อู่ทอง จังหวัด สุ พรรณบุรี โดยนายกฤตนัย ทิพย์สุคนธ์ ผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสื อรับรองของ สํานักงานทะเบียนหุน้ ส่ วนบริ ษทั จังหวัดสุ พรรณบุรี กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ที ลงวันที ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ และหนังสื อมอบอํานาจลงวันที ๑๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ แนบท้าย
สัญญานี ซึงต่อไปนีในสัญญาเรี ยกว่า "ผูร้ ับจ้าง" อีกฝ่ ายหนึง
คู่สญ
ั ญาได้ตกลงกันมีขอ้ ความดังต่อไปนี
ข้ อ ๑. ข้ อตกลงว่ าจ้ าง
ผูว้ า่ จ้างตกลงจ้างและผูร้ ับจ้างตกลงรับจ้างทํางาน ปรับปรุ งผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ต
สายบ้านห้วยผาก - บ้านห้วยถํา อําเภอด่านช้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ สายบ้านห้วยผาก - บ้านห้วยถํา อําเภอ
ด่านช้าง จังหวัดสุ พรรณบุรี ตําบล/แขวง ท่าพีเลียง อําเภอ/เขต เมืองสุ พรรณบุรี จังหวัด สุ พรรณบุรี ตามข้อกําหนดและเงือนไข
สัญญานีรวมทังเอกสารแนบท้ายสัญญา
ผูร้ ับจ้างตกลงทีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื องมือเครื องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพือใช้ในงาน
จ้างตามสัญญานี
ข้ อ ๒. เอกสารอันเป็ นส่ วนหนึงของสั ญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี ให้ถือเป็ นส่ วนหนึงของ สัญญานี
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาทีขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี ให้ใช้ขอ้ ความในสัญญานีบังคับ
และในกรณี ทีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยของผูว้ า่ จ้าง
ข้ อ ๓. หลักประกันการปฏิบตั ติ ามสั ญญา
ในขณะทําสัญญานีผูร้ ับจ้างได้นาํ หลักประกันเป็ นหนังสื อคําประกันของธนาคาร เป็ นจํานวนเงิน
๔๐๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สี แสนสองพันสี ร้อยบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผวู ้ า่ จ้างเพือเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญานี
หลักประกันทีผูร้ ับจ้างนํามามอบไว้ตามวรรคหนึง ผูว้ า่ จ้างจะคืนให้เมือผูร้ ับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญานีแล้ว
ข้ อ ๔ข. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
ผูว้ า่ จ้าง ตกลงจ่าย และผูร้ ับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจํานวนเงิน ๘,๐๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านสี หมืนแปด

พันบาทถ้วน) ซึงได้รวมภาษีมลู ค่าเพิม จํานวน ๕๒๖,๕๐๔.๖๗ บาท (ห้าแสนสองหมืนหกพันห้าร้อยสี บาทหกสิ บเจ็ดสตางค์)
ตลอดจน ภาษีอากรอืน ๆ และค่าใช้จ่ายทังปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็ นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงิน เป็ นงวด ๆ
ดังนี
งวดที ๑ เป็ นจํานวนเงิน ๘,๐๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านสี หมืนแปดพันบาทถ้วน) เมือผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน
ขนาดผิวจราจร 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 3 เซนติเมตร และผิวจราจรคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ช่วง กม.ที 9+240 ถึง กม.ที
9+250 กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทางระยะทางยาว 6,970 เมตร ให้แล้วเสร็ จภายใน ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
ข้ อ ๕. กําหนดเวลาแล้ วเสร็จ และสิ ทธิของผู้ว่าจ้ างในการบอกเลิกสั ญญา
ผูร้ ับจ้างต้องเริ มทํางานทีรับจ้างภายในวันที ๑๒ สิ งหาคม ๒๕๖๐ และจะต้องทํางานให้แล้วเสร็ จบริ บูรณ์
ภายในวันที ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถ้าผูร้ ับจ้างมิได้ลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรื อไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็ จตาม
กําหนดเวลา หรื อมีเหตุให้เชือได้วา่ ผูร้ ับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็ จภายในกําหนดเวลา หรื อจะแล้วเสร็ จล่าช้าเกินกว่ากําหนด
เวลา หรื อผูร้ ับจ้างทําผิดสัญญาข้อใดข้อหนึงหรื อตกเป็ นผูล้ ม้ ละลาย หรื อเพิกเฉยไม่ปฏิบตั ิตามคําสังของคณะกรรมการ ตรวจ
การจ้าง หรื อผูค้ วบคุมงานหรื อบริ ษทั ทีปรึ กษา ซึงได้รับมอบอํานาจจากผูว้ า่ จ้าง ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิทีจะบอกเลิกสัญญานีได้ และมี
สิ ทธิจา้ งผูร้ ับจ้างรายใหม่ เข้าทํางานของผูร้ ับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย
การทีผูว้ า่ จ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นเหตุให้ผรู ้ ับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา
ข้ อ๖.ความรับผิดชอบ ในความชํารุดบกพร่ องของงานจ้ าง
เมืองานแล้วเสร็ จบริ บูรณ์ และผูว้ า่ จ้างได้รับมอบงานจากผูร้ ับจ้าง หรื อจากผูร้ ับจ้างรายใหม่ ในกรณี ทีมี
การบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชาํ รุ ดบกพร่ องหรื อเสี ยหายเกิดขึนจากการจ้างนี ภายในกําหนด ๒ ปี นับถัดจาก วันที
ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึงความชํารุ ดบกพร่ อง หรื อ เสี ยหายนัน เกิดจากความบกพร่ อง ของผูร้ ับจ้าง อันเกิดจาก การใช้วสั ดุ ที
ไม่ถกู ต้อง หรื อทําไว้ไม่เรี ยบร้อย หรื อทําไม่ถกู ต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผูร้ ับจ้าง จะต้องรี บทําการแก้ไข ให้เป็ นที
เรี ยบร้อย โดยไม่ชกั ช้า โดยผูว้ า่ จ้างไม่ ต้องออกเงินใด ๆ ในการนีทังสิ น หากผูร้ ับจ้างบิดพลิว ไม่กระทําการดังกล่าว ภายใน
กําหนด ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อ จากผูว้ า่ จ้าง หรื อ ไม่ทาํ การแก้ไข ให้ถกู ต้องเรี ยบร้อยภายในเวลาทีผูว้ า่ จ้าง
กําหนดให้ ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิทีจะทําการนันเอง หรื อจ้างผูอ้ ืนให้ทาํ งานนันโดยผูร้ ับจ้างต้องเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย
ข้ อ๗. การจ้ างช่ วง
ผูร้ ับจ้างจะต้องไม่เอางานทังหมดหรื อบางส่ วนแห่งสัญญานีไปจ้างช่วงอีกต่อหนึงโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมเป็ นหนังสื อจากผูว้ า่ จ้างก่อน ทังนี นอกจากในกรณี ทีสัญญานีจะได้ระบุไว้เป็ นอย่างอืน ความยินยอมดังกล่าวนันไม่
เป็ นเหตุให้ผรู ้ ับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรื อพันธะหน้าทีตามสัญญานี และผูร้ ับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและ
ความประมาทเลินเล่อของผูร้ ับจ้างช่วงหรื อของตัวแทนหรื อลูกจ้างของผูร้ ับจ้างช่วงนันทุกประการ
ข้ อ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้ าง
ผูร้ ับจ้างต้องควบคุมงานทีรับจ้างอย่างเอาใจใส่ ดว้ ยประสิ ทธิภาพและความชํานาญและในระหว่างทํางาน
ทีรับจ้างจะต้องจัดให้มีผแู ้ ทนซึงทํางานเต็มเวลาเป็ นผูค้ วบคุมงานผูค้ วบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็ นผูแ้ ทนได้รับมอบอํานาจจาก
ผูร้ ับจ้างคําสังหรื อคําแนะนําต่างๆทีได้แจ้งแก่ผแู ้ ทนผูไ้ ด้รับมอบอํานาจนันให้ถือว่าเป็ นคําสังหรื อคําแนะนําทีได้แจ้งแก่ผรู ้ ับ
จ้างการแต่งตังผูค้ วบคุมงานนันจะต้องทําเป็ นหนังสื อและต้องได้รับความเห็นชอบจากผูว้ า่ จ้างการเปลียนตัวหรื อแต่งตังผู ้
ควบคุมงานใหม่จะทํามิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผูว้ า่ จ้างก่อน
ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิทีจะขอให้เปลียนตัวแทนได้รับมอบอํานาจนัน โดยแจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูร้ ับจ้าง และผูร้ ับ
จ้างจะต้องทําการเปลียนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิมหรื ออ้างเป็ นเหตุเพือขยายอายุสญ
ั ญาอันเนืองมาจากเหตุนี
ข้ อ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้ าง
ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบตั ิเหตุ ความเสี ยหาย หรื อภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับ
จ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสี ยหายจากการกระทําของลูกจ้างของผูร้ ับจ้าง
ความเสี ยหายใด ๆ อันเกิดแก่งานทีผูร้ ับจ้างได้ทาํ ขึน แม้จะเกิดขึนเพราะเหตุสุดวิสยั นอกจากกรณี อันเกิด
จากความผิดของผูว้ า่ จ้าง ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรื อเปลียนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผูร้ ับจ้างเอง
ความรับผิดของผูร้ ับจ้างดังกล่าว ในข้อนีจะสิ นสุ ดลงเมือผูว้ า่ จ้างได้รับมอบงานครังสุ ดท้าย ซึงหลังจากนันผูร้ ับจ้างคงต้องรับ

ผิดเพียงในกรณี ชาํ รุ ดบกพร่ อง หรื อความเสี ยหายดังกล่าวใน เท่านัน
ข้ อ๑๐. การจ่ ายเงินแก่ ลูกจ้ าง
ผูร้ ับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลกู จ้างทีผูร้ ับจ้างได้จา้ งมาในอัตราและตามกําหนดเวลาทีผูร้ ับจ้างได้ตกลงหรื อ
ทําสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผูร้ ับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรื อค่าทดแทนอืนใดแก่ลกู จ้างดังกล่าวในวรรคแรกผูว้ า่ จ้างมีสิทธิทีจะเอา
เงินค่าจ้างทีจะต้องจ่ายแก่ผรู ้ ับจ้างมาจ่ายให้แก่ลกู จ้างของผูร้ ับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผูว้ า่ จ้างได้จ่ายเงินจํานวนนัน เป็ นค่า
จ้างให้แก่ผรู ้ ับจ้างตามสัญญาแล้ว
ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสําหรับลูกจ้างทุกคนทีจ้างมาทํางานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทัง
ปวงของผูร้ ับจ้างรวมทังผูร้ ับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณี ความเสี ยหาย ทีคิดค่าสิ นไหมทดแทนได้ ตามกฎหมายซึงเกิดจาก
อุปัทวเหตุหรื อภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรื อบุคคลอืนทีผูร้ ับจ้างหรื อผูร้ ับจ้างช่วงจ้างมาทํางานผูร้ ับจ้างจะต้องส่ งมอบ
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทังหลักฐานการชําระเบียประกัน ให้แก่ผวู ้ า่ จ้าง เมือผูว้ า่ จ้างเรี ยกร้อง
ข้ อ๑๑. การตรวจงานจ้ าง
ถ้าผูว้ า่ จ้างแต่งตังกรรมการตรวจการจ้าง ผูค้ วบคุมงานหรื อบริ ษทั ทีปรึ กษาเพือควบคุมการทํางานของ
ผูร้ ับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรื อผูค้ วบคุมงาน หรื อบริ ษทั ทีปรึ กษานันมีอาํ นาจเข้าไปตรวจการงาน ในโรงงาน และสถาน
ทีทีกําลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผูร้ ับจ้างจะต้องอํานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ ในการนันตามสมควร
การทีมีกรรมการตรวจการจ้าง ผูค้ วบคุมงานหรื อบริ ษทั ทีปรึ กษาหา ทําให้ผรู ้ ับจ้างพ้นความรับผิดชอบ
ตามสัญญานีข้อหนึงข้อใดไม่
ข้ อ๑๒. แบบรู ปและรายการละเอียดคลาดเคลือน
ผูร้ ับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทําความเข้าใจในแบบรู ปรายการละเอียดโดยถีถ้วนแล้วหาก
ปรากฏว่าแบบรู ปและรายการละเอียดนันผิดพลาดหรื อคลาดเคลือนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรื อทางเทคนิคผูร้ ับจ้าง
ตกลงทีจะปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรื อผูค้ วบคุมงานหรื อบริ ษทั ทีปรึ กษาทีผูว้ า่ จ้างแต่งตังเพือให้งาน
แล้วเสร็ จบริ บูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิมขึนจากผูว้ า่ จ้างไม่ได้
ข้ อ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้ าง
ผูร้ ับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผูค้ วบคุมงานหรื อบริ ษทั ทีปรึ กษาทีผูว้ า่ จ้างแต่งตังมีอาํ นาจทีจะ
ตรวจสอบและควบคุมงานเพือให้เป็ นไปตามเอกสารสัญญาและมีอาํ นาจทีจะสังให้แก้ไขเปลียนแปลง เพิมเติม หรื อตัดทอน
ซึงงานตามสัญญานี หากผูร้ ับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบตั ิตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผูค้ วบคุมงาน หรื อบริ ษทั ทีปรึ กษามีอาํ นาจทีจะ
สังให้หยุดกิจการนันชัวคราวได้ ความล่าช้าในกรณี เช่นนีผูร้ ับจ้างจะถือเป็ นเหตุ ขอขยายวันทําการออกไปมิได้
ข้ อ๑๔. งานพิเศษและการแก้ ไขงาน
ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิทีจะสังให้ผรู ้ ับจ้างทํางานพิเศษซึงไม่ได้แสดงไว้ หรื อรวมอยูใ่ นเอกสารสัญญา หากงาน
พิเศษนัน ๆ อยูใ่ นขอบข่ายทัวไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี นอกจากนีผูว้ า่ จ้างยังมีสิทธิสงให้
ั เปลียนแปลงหรื อแก้ไข
แบบรู ป และข้อกําหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานีด้วย โดยไม่ทาํ ให้สญ
ั ญาเป็ นโมฆะแต่อย่างใด
อัตราค่าจ้างหรื อราคาทีกําหนดไว้ในสัญญานีให้กาํ หนดไว้สาํ หรับงานพิเศษหรื องานทีเพิมเติมขึนหรื อตัด
ทอนลงทังปวงตามคําสังของผูว้ า่ จ้าง หากในสัญญาไม่ได้กาํ หนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรื อราคาใดๆทีจะนํามาใช้สาํ หรับงาน
พิเศษหรื องานทีเพิมขึนดังกล่าว ผูว้ า่ จ้างและผูร้ ับจ้างจะได้ตกลงกันทีจะกําหนดอัตราหรื อราคา รวมทังการขยายระยะเวลา (ถ้า
มี) กันใหม่เพือความเหมาะสม ในกรณี ทีตกลงกันไม่ได้ ผูว้ า่ จ้างจะกําหนดอัตราจ้างหรื อราคาตายตัวตามแต่ผวู ้ า่ จ้างจะเห็นว่า
เหมาะสมและถูกต้อง ซึงผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิงานตามคําสังของผูว้ า่ จ้างแต่อาจสงวนสิ ทธิทีจะดําเนินการตามข้อ ๒๑ ต่อไป
ได้
ข้ อ๑๕. ค่ าปรับ
หากผูร้ ับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็ จตามเวลาทีกําหนดไว้ในสัญญาและผูว้ า่ จ้างยังมิได้บอกเลิก
สัญญา ผูร้ ับจ้างจะต้องชําระค่าปรับ ให้แก่ผวู ้ า่ จ้างเป็ น จํานวนเงินวันละ ๒๐,๑๒๐.๐๐ บาท (สองหมืนหนึงร้อยยีสิ บบาทถ้วน)

และจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมือผูว้ า่ จ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึงเป็ นจํานวนเงิน วันละ
........................ บาท นับถัดจากวันทีกําหนดแล้วเสร็ จตามสัญญาหรื อวันทีผูว้ า่ จ้างได้ขยายให้จนถึงวันทีทํางานแล้วเสร็ จจริ ง
นอกจากนี ผูร้ ับจ้างยอมให้ผวู ้ า่ จ้างเรี ยกค่าเสี ยหายอันเกิดขึนจากการทีผูร้ ับจ้างทํางานล่าช้าเฉพาะส่ วนทีเกินกว่าจํานวนค่าปรับ
และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย
ในระหว่างทีผูว้ า่ จ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานัน หากผูว้ า่ จ้างเห็นว่าผูร้ ับจ้างจะไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
สัญญาต่อไปได้ ผูว้ า่ จ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผูว้ า่ จ้างได้แจ้งข้อเรี ยกร้องไปยังผูร้ ับจ้าง
เมือครบกําหนดแล้วเสร็ จของงานขอให้ชาํ ระค่าปรับแล้ว ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิทีจะปรับผูร้ ับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้ อ๑๖. สิ ทธิของผู้ว่าจ้ างภายหลังบอกเลิกสั ญญา
ในกรณี ทีผูว้ า่ จ้างบอกเลิกสัญญา ผูว้ า่ จ้างอาจทํางานนันเองหรื อว่าจ้างผูอ้ ืนให้ทาํ งานนันต่อจนแล้วเสร็ จ
ได้ ผูว้ า่ จ้างหรื อผูท้ ีรับจ้างทํางานนันต่อมีสิทธิใช้เครื องใช้การก่อสร้างสิ งทีสร้างขึนชัวคราว สําหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง
ๆ ซึงเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพือการปฏิบตั ิงานตามสัญญาตามทีจะเห็นสมควร
ในกรณี ดงั กล่าว ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาทังหมดหรื อบางส่ วนตามแต่จะเห็น
สมควร นอกจากนันผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสี ยหาย ซึงเป็ นจํานวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบตั ิงาน และค่าเสี ยหาย
ต่าง ๆ ทีเกิดขึน รวมทังค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนในการทํางานนันต่อให้แล้วเสร็ จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิม
(ถ้ามี) ซึงผูว้ า่ จ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรื อจํานวนเงินใด ๆ ทีจะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับจ้างก็ได้
ข้ อ๑๗. การกําหนดค่ าเสี ยหาย
ค่าปรับหรื อค่าเสี ยหายซึงเกิดขึนจากผูร้ ับจ้างตามสัญญานี ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิทีจะหักเอาจากจํานวน เงินค่าจ้าง
ทีค้างจ่ายหรื อจากเงินประกันผลงานของผูร้ ับจ้างหรื อบังคับจากหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาก็ได้
หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาทีหักไว้จ่ายเป็ นค่าปรับ และค่าเสี ยหายแล้วยังเหลืออยูอ่ ีกเท่าใด ผูว้ า่ จ้างจะ
คืนให้แก่ผรู ้ ับจ้างทังหมด
ข้ อ๑๘. การทําบริเวณก่ อสร้ างให้ เรียบร้ อย
ผูร้ ับจ้างจะต้องรักษาบริ เวณสถานทีปฏิบตั ิงานตามสัญญานีรวมทังโรงงานหรื อสิ งอํานวยความสะดวกใน
การทํางานของผูร้ ับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรื อของผูร้ ับจ้างช่วงให้อยูใ่ นความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิ ทธิภาพในการใช้งาน
ตลอดระยะเวลาการจ้างและเมือทํางานเสร็ จสิ นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื องใช้ในการทํางานจ้างรวมทังวัสดุ ขยะมูลฝอย
และสิ งก่อสร้างชัวคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทังจะต้องกลบเกลียพืนดินให้เรี ยบร้อย เพือให้บริ เวณทังหมดอยูใ่ นสภาพทีสะอาด และ
ใช้การได้ทนั ที
ข้ อ ๑๙. กรณีพพิ าทและอนุญาโตตุลาการ
๑๙.๑ ในกรณี ทีมีขอ้ โต้แย้งเกิดขึนระหว่างคู่สญ
ั ญาเกียวกับข้อกําหนดแห่งสัญญานีหรื อเกียวกับการ
ปฏิบตั ิสญ
ั ญานี และคู่สญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรื อข้อพิพาทนันต่ออนุญาโตตุลาการเพือพิจารณา
ชีขาด
๑๙.๒ เว้นแต่คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็ นผูช้ ีขาดการระงับข้อ
พิพาทให้กระทําโดยอนุญาโตตุลาการ ๒ คน โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึงจะทําหนังสื อแสดงเจตนาจะให้มีอนุญาโตตุลาการระงับข้อ
พิพาทและระบุชืออนุญาโตตุลาการคนทีตนแต่งตังส่ งไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงจากนัน ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจาก
วันทีได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีได้รับแจ้งจะต้องแต่งตังอนุญาโตตุลาการคนทีสอง ถ้าอนุญาโตตุลาการทังสองคนดัง
กล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนันได้ให้อนุญาโตตุลาการทังสองคนร่ วมกันแต่งตังอนุญาโตตุลาการผูช้ ีขาด
ภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับจากวันทีไม่สามารถตกลงกัน ผูช้ ีขาดดังกล่าวจะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป กระบวน
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดย
อนุโลม หรื อตามข้อบังคับอืนทีคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายเห็นชอบ และให้กระทําในกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรื อภาษา
อังกฤษเป็ นภาษาในการดําเนินกระบวนการพิจารณา
๑๙.๓ ในกรณี ทีคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงไม่แต่งตังอนุญาโตตุลาการฝ่ ายตนหรื อในกรณี ที
อนุญาโตตุลาการทังสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตังอนุญาโตตุลาการผูช้ ีขาดได้ คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายต่างมีสิทธิร้องขอต่อศาล
แพ่งเพือแต่งตังอนุญาโตตุลาการหรื ออนุญาโตตุลาการผูช้ ีขาดได้แล้วแต่กรณี
๑๙.๔ คําชีขาดของอนุญาโตตุลาการหรื อของอนุญาโตตุลาการผูช้ ีขาดแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็ นเด็ดขาด

และถึงทีสุ ดผูกพันคู่สญ
ั ญา
๑๙.๕ คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายเป็ นผูร้ ับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ ายตนและออกค่าใช้จ่ายอืนๆ ใน
การดําเนินกระบวนพิจารณาฝ่ ายละครึ ง ในกรณี ทีมีการแต่งตังอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรื อมีการแต่งตังอนุญาโตตุลาการผู ้
ชีขาด ให้อนุญาโตตุลาการหรื ออนุญาโตตุลาการผูช้ ีขาดเป็ นผูก้ าํ หนดภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรื อภาระ
ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผูช้ ีขาดคนเดียว แล้วแต่กรณี
ข้ อ๒๐. การขยายเวลาปฏิบตั งิ านตามสั ญญา
ในกรณี ทีมีเหตุสุดวิสยั หรื อเหตุใด ๆ อันเนืองมาจากความผิด หรื อความบกพร่ องของฝ่ ายผูว้ า่ จ้าง หรื อ
พฤติการณ์อนั หนึงอันใดทีผูร้ ับจ้างไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมายทําให้ผรู ้ ับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็ จ ตามเงือนไขและ
กําหนดเวลาแห่งสัญญานีได้ ผูร้ ับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรื อพฤติการณ์ดงั กล่าวพร้อมหลักฐานเป็ นหนังสื อให้ผวู ้ า่ จ้างทราบ เพือ
ขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีเหตุนนสิ
ั นสุ ดลง
ถ้าผูร้ ับจ้างไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามความในวรรคหนึงให้ถือว่าผูร้ ับจ้างได้สละสิ ทธิเรี ยกร้องในการทีจะ
ขอขยายเวลาทํางานออกไปไม่มีเงือนไขใดๆ ทังสิ นเว้นแต่กรณี เหตุเกิดจากความผิดหรื อความบกพร่ องของฝ่ ายผูว้ า่ จ้างซึงมี
หลักฐานชัดแจ้ง หรื อผูว้ า่ จ้างทราบดีอยูแ่ ล้วตังแต่ตน้
การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึง อยูใ่ นดุลพินิจของผูว้ า่ จ้างทีจะพิจารณาตามทีเห็นสมควร
ข้ อ ๒๑. การใช้ เรือไทย
ในการปฏิบตั ิตามสัญญานี หากผูร้ ับจ้างจะต้องสังหรื อนําของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทังเครื องมือและ
อุปกรณ์ทีต้องนําเข้ามาเพือปฏิบตั ิงานตามสัญญา ไม่วา่ ผูร้ ับจ้างจะเป็ นผูท้ ีนําของเข้ามาเองหรื อนําเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรื อ
บุคคลอืนใด ถ้าสิ งของนันต้องนําเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางเดินเรื อทีมีเรื อไทยเดินอยูแ่ ละสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูร้ ับจ้างต้องจัดการให้สิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทยหรื อเรื อทีมีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรื อไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนันลงเรื ออืนที
มิใช่เรื อไทยหรื อเป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออืนได้ ทังนีไม่วา่ การสังหรื อสัง
ซือสิ งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็ นแบบ เอฟโอบี,ซีเอฟอาร์,ซีไอเอฟ หรื อแบบอืนใด
ในการส่ งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผวู ้ า่ จ้าง ถ้างานนันมีสิงของตามวรรคแรก ผูร้ ับจ้างจะต้องส่ งมอบ
ใบตราส่ ง (Bill of ading)หรื อสําเนาใบตราส่ งสําหรับของนัน ซึงแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรื อไทยหรื อเรื อทีมีสิทธิเช่นเดียว
กับเรื อไทยให้แก่ผวู ้ า่ จ้างพร้อมกับการส่ งมอบงานด้วย
ในกรณี ทีสิ งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรื อไทยหรื อเรื อทีมีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรื อไทย ผูร้ ับจ้างต้องส่ งมอบหลักฐานซึงแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรื ออืนได้หรื อ
หลักฐานซึงแสดงว่าได้ชาํ ระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนืองจากการไม่บรรทุกของโดยเรื อไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่ งเสริ มกา
รพาณิ ชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึงแก่ผวู ้ า่ จ้างด้วย
ในกรณี ทีผูร้ ับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึงดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผวู ้ า่ จ้างแต่จะ
ขอส่ งมอบงานดังกล่าวให้ผวู ้ า่ จ้างก่อนโดยยังไม่รับชําระเงินค่าจ้าง ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชําระเงินค่าจ้าง
เมือผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิถกู ต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
ข้ อ ๒๒. มาตรฐานฝี มือช่ าง
ผูร้ ับจ้างตกลงเป็ นเงือนไขสําคัญว่า ผูว้ า่ จ้างจะต้องมีและใช้ผผู ้ า่ นการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่าง จาก
สถาบันทดสอบฝี มือแรงงานหรื อสถาบันของทางราชการอืน หรื อสถาบันของเอกชนทีทางราชการรับรอง หรื อผูม้ ีวฒ
ุ ิบตั ร
ระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ตากว่
ํ าร้อย
ละ๑ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี
นายช่างโยธา หรื อช่างก่อสร้าง จํานวน ๑ คน
ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดทําบัญชีแสดงจํานวนช่างทังหมดโดยจําแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่างพร้อม
กับระบุรายชือช่างผูท้ ีผ่านการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่างหรื อ ผูม้ ีวฒ
ุ ิบตั รดังกล่าวในวรรคแรกนํามาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ
ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรื อผูค้ วบคุมงาน ก่อนเริ มลงมือทํางาน และพร้อมทีจะให้ผวู ้ า่ จ้างหรื อเจ้าหน้าทีของผูว้ า่
จ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทํางานตามสัญญานีของผูร้ ับจ้าง
สัญญานีทําขึนเป็ นสองฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน คู่สญ
ั ญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชือ พร้อมทังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน และคู่สญ
ั ญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึง
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