
 
สัญญาจางทั่วไป

 
 สัญญาเลขที่ ๐๑/๒๕๖๒

 
 

                  สัญญาฉบับน้ีทําข้ึน ณ เทศบาลตําบลถํ้าใหญ ตําบลถํ้าใหญ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑

ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหวาง เทศบาลตําบลถ้ําใหญ โดย นายอนุวัตร นาคฤทธิ ์ซึ่งตอไปนี้ในสัญญาเรียกวา "ผูวาจาง" ฝายหนึ่ง

กับ นายสุทิน วิสุทธยะรัตน อยูบาน เลขท่ี ๕๗ หมู ๑๒ ตําบลควนกรด อําเภอทุงสง จังหวัด นครศรีธรรมราช ผูถือบัตรประจําตัว

ประชาชนเลขที่ ๓๘๐๐๙๐๑๐๒๒๖๔๘ แนบทายสัญญานี้ ซึ่งตอไปนี้ในสัญญาเรียกวา "ผูรับจาง" อีกฝายหนึ่ง
 

                  คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
 

 

                  ขอ ๑. ขอตกลงวาจาง
 

                              ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทํางาน โครงการจางเหมาฝงกลบขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง ณ หมูท่ี ๑๒ ตําบลควนกรด อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามขอกําหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสาร

แนบทายสัญญา

                              ผูรับจางตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ ชนิดดีเพื่อใชใน

งานจางตามสัญญาน้ี
 

 

                  ขอ ๒. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
 

                               เอกสารแนบทายสัญญา ดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของ สัญญานี้
 

                           ๒.๑  รายละเอียดและเง่ือนไขการจาง                                             จํานวน    ๑    หนา
 

                           ๒.๒ เอกสารสิทธ์ิในท่ีดินท่ีใชทําการฝงกลบขยะมูลฝอย                         จํานวน    ๒    หนา  
 

                            ๒.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานผูรับจาง        จํานวน    ๒    หนา          
 

 

 

                                ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความในสัญญานี้บังคับ
 

และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง
 

 

                  ขอ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
 

                                ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปนเงินสด เปนจํานวนเงิน ๓๒,๐๕๒.๐๐ บาท (สาม

หม่ืนสองพันหาสิบสองบาทถวน) มามอบใหแกผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
 

                                หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง ผูวาจางจะคืนใหเมื่อผูรับจางพนจากขอผูกพันตาม

สัญญาน้ีแลว
 

 

                  ขอ ๔ข. คาจางและการจายเงิน
 

                              ผูวาจาง ตกลงจาย และผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน ๖๔๑,๐๒๔.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่น

หน่ึงพันยี่สิบส่ีบาทถวน) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน ..........-...... บาท (ถวน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้ง



ปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวม เปนเกณฑ และกําหนดการจายเงิน เปนงวด ๆ ดังนี ้
 

                           งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงิน ๕๕,๒๙๖.๐๐ บาท (หาหมื่นหาพันสองรอยเกาสิบหกบาทถวน) เมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงาน ทําการฝงกลบขยะมูลฝอย ปริมาณ ๒๗๖.๔๘ ตัน เรียบรอย เม่ือไดดําเนินการสงมอบงานงวดที่ ๑ และคณะกรรมการ

ตรวจรับถูกตอง ครบถวน ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
 

                           งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงิน ๕๓,๒๔๘.๐๐ บาท (หาหมื่นสามพันสองรอยสี่สิบแปดบาทถวน) เมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงาน ทําการฝงกลบขยะมูลฝอย ปริมาณ ๒๖๖.๒๔ ตัน เรียบรอย เม่ือไดดําเนินการสงมอบงานงวดที่ ๒ และคณะกรรมการ

ตรวจรับถูกตอง ครบถวน ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 

                           งวดท่ี ๓ เปนจํานวนเงิน ๕๓,๒๔๘.๐๐ บาท (หาหมื่นสามพันสองรอยสี่สิบแปดบาทถวน) เมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงาน ทําการฝงกลบขยะมูลฝอย ปริมาณ ๒๖๖.๒๔ ตัน เรียบรอย เม่ือไดดําเนินการสงมอบงานงวดที่ ๓ และคณะกรรมการ

ตรวจรับถูกตอง ครบถวน ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
 

                           งวดท่ี ๔ เปนจํานวนเงิน ๕๕,๒๙๖.๐๐ บาท (หาหมื่นหาพันสองรอยเกาสิบหกบาทถวน) เมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงาน ทําการฝงกลบขยะมูลฝอย ปริมาณ ๒๗๖.๔๘ ตัน เรียบรอย เม่ือไดดําเนินการสงมอบงานงวดที่ ๔ และคณะกรรมการ

ตรวจรับถูกตอง ครบถวน ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
 

                           งวดท่ี ๕ เปนจํานวนเงิน ๔๙,๑๕๒.๐๐ บาท (ส่ีหม่ืนเกาพันหนึ่งรอยหาสิบสองบาทถวน) เมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงาน ทําการฝงกลบขยะมูลฝอย ปริมาณ ๒๔๕.๗๖ ตัน เรียบรอย เม่ือไดดําเนินการสงมอบงานงวดที่ ๕ และคณะกรรมการ

ตรวจรับถูกตอง ครบถวน ใหแลวเสร็จภายใน ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
 

                           งวดท่ี ๖ เปนจํานวนเงิน ๕๓,๒๔๘.๐๐ บาท (หาหมื่นสามพันสองรอยสี่สิบแปดบาทถวน) เมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงาน ทําการฝงกลบขยะมูลฝอย ปริมาณ ๒๖๖.๒๔ ตัน เรียบรอย เม่ือไดดําเนินการสงมอบงานงวดที่ ๖ และคณะกรรมการ

ตรวจรับถูกตอง ครบถวน ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
 

                           งวดท่ี ๗ เปนจํานวนเงิน ๕๓,๒๔๘.๐๐ บาท (หาหมื่นสามพันสองรอยสี่สิบแปดบาทถวน) เมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงาน ทําการฝงกลบขยะมูลฝอย ปริมาณ ๒๖๖.๒๔ ตัน เรียบรอย เม่ือไดดําเนินการสงมอบงานงวดที่ ๗ และคณะกรรมการ

ตรวจรับถูกตอง ครบถวน ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
 

                           งวดท่ี ๘ เปนจํานวนเงิน ๕๕,๒๙๖.๐๐ บาท (หาหมื่นหาพันสองรอยเกาสิบหกบาทถวน) เมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงาน ทําการฝงกลบขยะมูลฝอย ปริมาณ ๒๗๖.๔๘ ตัน เรียบรอย เม่ือไดดําเนินการสงมอบงานงวดที่ 1 และคณะกรรมการ

ตรวจรับถูกตอง ครบถวน ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 

                           งวดท่ี ๙ เปนจํานวนเงิน ๕๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หาหมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทถวน) เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

ทําการฝงกลบขยะมูลฝอย ปริมาณ ๒๕๖.๐๐ ตัน เรียบรอย เมื่อไดดําเนินการสงมอบงานงวดที่ ๙ และคณะกรรมการตรวจรับถูก

ตอง ครบถวน ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
 

                           งวดท่ี ๑๐ เปนจํานวนเงิน ๕๕,๒๙๖.๐๐ บาท (หาหมื่นหาพันสองรอยเกาสิบหกบาทถวน) เมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงาน ทําการฝงกลบขยะมูลฝอย ปริมาณ ๒๗๖.๔๘ ตัน เรียบรอย เม่ือไดดําเนินการสงมอบงานงวดที่ ๑๐ และคณะ

กรรมการตรวจรับถูกตอง ครบถวน ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 

                           งวดท่ี ๑๑ เปนจํานวนเงิน ๕๕,๒๙๖.๐๐ บาท (หาหมื่นหาพันสองรอยเกาสิบหกบาทถวน) เมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงาน ทําการฝงกลบขยะมูลฝอย ปริมาณ ๒๗๖.๔๘ ตัน เรียบรอย เม่ือไดดําเนินการสงมอบงานงวดที่ ๑๑ และคณะ

กรรมการตรวจรับถูกตอง ครบถวน ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
 

                           งวดสุดทายเปนเงิน ๕๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หาหมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทถวน) เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

ท้ังหมด ใหแลวเสร็จเรียบรอย ตามสัญญา รวมท้ัง ทําสถานท่ีกอสราง ใหสะอาดเรียบรอย ตามที่กําหนดไว ในขอ ๑๘   

 



                     ขอ ๕. กําหนดเวลาแลวเสร็จ และสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา
 

                                ผูรับจางตองเริ่มทํางานท่ีรับจางภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และจะตองทํางานใหแลวเสร็จบริบูรณ

ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ถาผูรับจางมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนด

เวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวา ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา

หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหน่ึงหรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ ตรวจการจาง

หรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษา ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิจางผูรับ

จางรายใหม เขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปดวย
 

                                การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับผิดตามสัญญา

 

                   ขอ ๖.ความรับผิดชอบ ในความชํารุดบกพรองของงานจาง
 

                               เมื่องานแลวเสร็จบริบูรณ และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจาง หรือจากผูรับจางรายใหม ในกรณีที่

มีการบอกเลิกสัญญาตามขอ ๕ หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจางนี้ ภายในกําหนด ๑ ป นับถัดจาก วันที่

ไดรับมอบงานดังกลาว ซึ่งความชํารุดบกพรอง หรือ เสียหายนั้น เกิดจากความบกพรอง ของผูรับจาง อันเกิดจาก การใชวัสดุ ที่

ไมถูกตอง หรือทําไวไมเรียบรอย หรือทําไมถูกตอง ตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจาง จะตองรีบทําการแกไข ใหเปนที่

เรียบรอย โดยไมชักชา โดยผูวาจางไม ตองออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งส้ิน หากผูรับจางบิดพลิ้ว ไมกระทําการดังกลาว ภายใน

กําหนด ๗ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือ จากผูวาจาง หรือ ไมทําการแกไข ใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาที่ผูวาจาง

กําหนดให ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะทําการน้ันเอง หรือจางผูอื่นใหทํางานนั้นโดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย 
 

 

                   ขอ ๗. การจางชวง
 

                              ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกตอหนึ่งโดยไมไดรับความ

ยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน ท้ังน้ี นอกจากในกรณีท่ีสัญญานี้จะไดระบุไวเปนอยางอื่น ความยินยอมดังกลาวนั้นไมเปน

เหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาที่ตามสัญญานี้ และผูรับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความ

ประมาทเลินเลอของผูรับจางชวงหรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ 
 

 

                   ขอ ๘. การควบคุมงานของผูรับจาง
 

                                ผูรับจางตองควบคุมงานท่ีรับจางอยางเอาใจใสดวยประสิทธิภาพและความชํานาญและในระหวาง

ทํางานที่รับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซึ่งทํางานเต็มเวลาเปนผูควบคุมงานผูควบคุมงานดังกลาวจะตองเปนผูแทนไดรับมอบอํานาจ

จากผูรับจางคําส่ังหรือคําแนะนําตางๆท่ีไดแจงแกผูแทนผูไดรับมอบอํานาจนั้นใหถือวาเปนคําสั่งหรือคําแนะนําที่ไดแจงแกผูรับ

จางการแตงตั้งผูควบคุมงานน้ันจะตองทําเปนหนังสือและตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางการเปลี่ยนตัวหรือแตงตั้งผูควบคุม

งานใหมจะทํามิไดหากไมไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางกอน
 

                                ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะขอใหเปล่ียนตัวแทนไดรับมอบอํานาจนั้น โดยแจงเปนหนังสือไปยังผูรับจาง และ

ผูรับจางจะตองทําการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไมคิดราคาเพิ่มหรืออางเปนเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุน้ี
 

 

                   ขอ ๙. ความรับผิดชอบผูรับจาง
 

                                ผูรับจางจะตองรับผิดตออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของ

ผูรับจาง และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางของผูรับจาง
 

                                ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแกงานที่ผูรับจางไดทําข้ึน แมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณี



อันเกิดจากความผิดของผูวาจาง ผูรับจางจะตองรับผิดชอบโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปลี่ยนใหใหมโดยคาใชจายของผูรับจางเอง

ความรับผิดของผูรับจางดังกลาว ในขอน้ีจะสิ้นสุดลงเมื่อผูวาจางไดรับมอบงานครั้งสุดทาย ซึ่งหลังจากนั้นผูรับจางคงตองรับผิด

เพียงในกรณีชํารุดบกพรอง หรือความเสียหายดังกลาวใน เทานั้น
 

 

                   ขอ ๑๐. การจายเงินแกลูกจาง
 

                                  ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางท่ีผูรับจางไดจางมาในอัตราและตามกําหนดเวลาที่ผูรับจางไดตกลง

หรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว
 

                                  ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอื่นใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคแรกผูวาจางมีสิทธิที่จะ

เอาเงินคาจางท่ีจะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว และใหถือวาผูวาจางไดจายเงินจํานวนนั้น เปนคา

จางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว
 

                                  ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนท่ีจางมาทํางานโดยใหครอบคลุมถึงความรับ

ผิดท้ังปวงของผูรับจางรวมท้ังผูรับจางชวงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหาย ท่ีคิดคาสินไหมทดแทนได ตามกฎหมายซึ่งเกิด

จากอุปทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ตอลูกจางหรือบุคคลอื่นที่ผูรับจางหรือผูรับจางชวงจางมาทํางานผูรับจางจะตองสงมอบ

กรมธรรมประกันภัยดังกลาว พรอมทั้งหลักฐานการชําระเบี้ยประกัน ใหแกผูวาจาง เม่ือผูวาจางเรียกรอง
 

 

                   ขอ ๑๑. การตรวจงานจาง
 

                                 ถาผูวาจางแตงตั้งกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทํางาน

ของผูรับจาง กรรมการตรวจการจาง หรือผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอํานาจเขาไปตรวจการงาน ในโรงงาน และ

สถานท่ีท่ีกําลังกอสรางไดทุกเวลา และผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือ ในการนั้นตามสมควร
 

 

                                 การท่ีมีกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหา ทําใหผูรับจางพนความรับผิด

ชอบตามสัญญาน้ีขอหน่ึงขอใดไม
 

 

                   ขอ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน
 

                                ผูรับจางจะตองรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถวนแลวหาก

ปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดน้ันผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิคผูรับจางตกลง

ท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้งเพื่อใหงานแลวเสร็จ

บริบูรณโดยจะคิดคาใชจายใดๆ เพ่ิมขึ้นจากผูวาจางไมได
 

 

                   ขอ ๑๓. การควบคุมงานโดยผูวาจาง
 

                                ผูรับจางตกลงวา กรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้งมีอํานาจที่

จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อใหเปนไปตามเอกสารสัญญาและมีอํานาจที่จะส่ังใหแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่ง

งานตามสัญญาน้ี หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอํานาจที่จะสั่งให

หยุดกิจการน้ันช่ัวคราวได ความลาชาในกรณีเชนนี้ผูรับจางจะถือเปนเหตุ ขอขยายวันทําการออกไปมิได
 

 

                   ขอ ๑๔. งานพิเศษและการแกไขงาน
 

                                ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะส่ังใหผูรับจางทํางานพิเศษซึ่งไมไดแสดงไว หรือรวมอยูในเอกสารสัญญา หากงาน



พิเศษน้ัน ๆ อยูในขอบขายท่ัวไป แหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี้ผูวาจางยังมีสิทธิสั่งให เปลี่ยนแปลงหรือแกไขแบบรูป

และขอกําหนดตาง ๆ ในเอกสารสัญญาน้ีดวย โดยไมทําใหสัญญาเปนโมฆะแตอยางใด
 

                                อัตราคาจางหรือราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ใหกําหนดไวสําหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือ

ตัดทอนลงท้ังปวงตามคําสั่งของผูวาจาง หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจาง หรือราคาใดๆที่จะนํามาใชสําหรับงานพิเศษ

หรืองานที่เพ่ิมขึ้นดังกลาว ผูวาจางและผูรับจางจะไดตกลงกันที่จะกําหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถามี) กัน

ใหมเพื่อความเหมาะสม ในกรณีท่ีตกลงกันไมได ผูวาจางจะกําหนดอัตราจางหรือราคาตายตัวตามแตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสม

และถูกตอง ซึ่งผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามคําส่ังของผูวาจางแตอาจสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการตามขอ ๒๑ ตอไปได
 

 

                   ขอ ๑๕. คาปรับ
 

                                 หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไวในสัญญาและผูวาจางยังมิไดบอกเลิก

สัญญา ผูรับจางจะตองชําระคาปรับ ใหแกผูวาจางเปน อัตรารอยละ ๐.๒ (๐.๒ %) และจะตองชําระคาใชจายในการควบคุมงาน

ในเมื่อผูวาจางตองจางควบคุมงานอีกตอหนึ่งเปนจํานวนเงิน วันละ ........................ บาท นับถัดจากวันที่กําหนดแลวเสร็จตาม

สัญญาหรือวันท่ีผูวาจางไดขยายใหจนถึงวันท่ีทํางานแลวเสร็จจริง นอกจากนี้ ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดขึ้น

จากการท่ีผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนที่เกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย
 

                                 ในระหวางท่ีผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถปฏิบัติตาม

สัญญาตอไปได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ ๑๖ ก็ได และถาผูวาจางไดแจงขอเรียกรองไปยังผูรับจางเมื่อ

ครบกําหนดแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว ผูวาจางมีสิทธิที่จะปรับผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย
 

 

                   ขอ ๑๖. สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา
 

                                 ในกรณีท่ีผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอื่นใหทํางานนั้นตอจนแลว

เสร็จได ผูวาจางหรือผูท่ีรับจางทํางานนั้นตอมีสิทธิใชเครื่องใชการกอสรางส่ิงท่ีสรางขึ้นช่ัวคราว สําหรับงานกอสรางและวัสดุตาง

ๆ ซึ่งเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร
 

                                 ในกรณีดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางสวนตามแตจะ

เห็นสมควร นอกจากนั้นผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหาย ซึ่งเปนจํานวนเกินกวาหลักประกันการปฏิบัติงาน และคาเสีย

หายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งคาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้นในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จตามสัญญา 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



ส่ิงกอสรางชั่วคราวตาง ๆ (ถามี) ท้ังจะตองกลบเกล่ียพื้นดินใหเรียบรอย เพ่ือใหบริเวณทั้งหมดอยูในสภาพที่สะอาด และใชการได

ทันที
 

 

 

 

                   ขอ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
 

                                  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพรองของฝายผูวาจาง

หรือพฤติการณอันหน่ึงอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมายทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จ ตามเงื่อนไขและ

กําหนดเวลาแหงสัญญาน้ีได ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพื่อขอ

ขยายเวลาทํางานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
 

                                  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่งใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิ์เรียกรองในการที่จะ

ขอขยายเวลาทํางานออกไปไมมีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ินเวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจางซึ่งมีหลัก

ฐานชัดแจง หรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน
 

                                  การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูวาจางที่จะพิจารณาตามที่เห็น

สมควร
 

 

                                  สัญญาน้ีทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดย

ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละ

หน่ึงฉบับ
 

 

 

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

(นายอนุวัตร นาคฤทธ์ิ)
 

 

 

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

(นายสุทิน วิสุทธยะรัตน)
 

 

 

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

(นางสาวธนภัทร ลิ่มตระกูล)
 

 

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

 
(นางสาวนฤมล ไชยศร)

เลขท่ีโครงการ ๖๑๐๙๗๗๐๗๗๑๒

เลขคุมสัญญา  ๖๑๑๐๐๕๐๐๐๔๐๐


