สั ญญาจ้ าง
สั ญญาเลขที่ 07 /2559
สัญญาฉบับนี้ทาํ ขึ้น ณ องค์การบริ หารส่ วนตําบลโพไร่ หวาน ตําบลโพไร่ หวาน อําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ระหว่าง องค์การบริ หารส่ วนตําบลโพไร่
หวาน โดย สิ บเอกวัลลภ แจ่ มจํารั ส นายกองค์ การบริ หารส่ วนตําบลโพไร่ หวาน ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้
เรี ยกว่า "ผูว้ ่าจ้าง" ฝ่ ายหนึ่ ง กับ ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด เพชรบุรี ณัฐกิจ เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งจดทะเบียนเป็ นนิ ติ
บุคคล ณ สํานักงานทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั จังหวัด เพชรบุรี มีสาํ นักงานใหญ่ อยูเ่ ลขที่ 20/2 หมู่ 5 ตําบลนา
ยาง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดย นางขนิษฐา ตั้นไทย ผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตาม
หนังสื อรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั จังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และ
หนังสื อมอบอํานาจ ลงวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยให้นางสาวอริสา แย้ มศิลป์ ลงนามในสัญญา
จ้างตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า "ผูร้ ับจ้าง"อีกฝ่ ายหนึ่ง
คู่สญ
ั ญาได้ตกลงกันมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้ อตกลงว่ าจ้ าง
ผูว้ า่ จ้างตกลงจ้างและผูร้ ับจ้างตกลงรับจ้างทํางานโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าถนนสายหลัก
(ถนนสายห้วยเสื อ) จากเขตหมู่ 5 บ้านเพรี ยง ไปถึงตําบลสมอพลือ ขนาดปากรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50
เมตร ยาว 400 เมตร พร้ อมบ่อพักทุกระยะ 10.00 เมตร จํานวน 40 บ่อ พร้อมป้ ายโครงการ 1 ป้ าย
(รายละเอียด ตามแบบที่ อบต. กําหนด) ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขแห่ งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้าย
สัญญา
ผูร้ ับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิ ดดี
เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้
ข้ อ 2 เอกสารอันเป็ นส่ วนหนึ่งของสั ญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญานี้
2.1 ผนวก 1 แบบรู ป
จํานวน 6 หน้า
2.2 ผนวก 2 รายละเอียดประกอบแบบป้ายมาตรฐานสํ าหรับโครงการ
ของ อบต.
จํานวน 1 หน้า
2.3 ผนวก 3 ใบเสนอราคา
จํานวน 2 หน้า
2.4 ผนวก 4 บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา
จํานวน 2 หน้า
2.5
หลักฐานการต่ อรองราคา
จํานวน 1 หน้า
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขดั แย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ขอ้ ความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณี ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยของผูว้ า่ จ้าง
(ลงชื่อ)สิ บเอก
ผูว้ า่ จ้าง
( วัลลภ แจ่มจํารัส )

(ลงชื่อ)

ผูร้ ับจ้าง
(นางสาวอริ สา แย้มศิลป์ )

ข้ อ 3 หลักประกันการปฏิบตั ิตามสั ญญา
ในขณะทําสัญญานี้ ผูร้ ับจ้างได้นาํ หลักประกันเป็ น หนังสื อคํา้ ประกันสั ญญา ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด
(มหาชน) สาขาท่ ายาง เลขที่ 59-42-3642-6 ลงวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 จํานวนเงิน 33,300 บาท
(สามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผวู ้ า่ จ้าง เพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผรู ้ ับจ้างนํามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผูว้ า่ จ้างจะคืนให้เมื่อผูร้ ับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญานี้แล้ว
ข้ อ 4 ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
(สัญญาเป็ นราคาเหมารวม)
ผูว้ ่าจ้างตกลงจ่ายและผูร้ ับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจํานวนเงิน 666,000 บาท (หกแสนหกหมื่น
หกพันบาทถ้วน) ซึ่ งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จํานวน 43,570.09 บาท (สี่ หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิ บบาทเก้า
สตางค์) ตลอดจนภาษี อากรอื่ น ๆ และค่า ใช้จ่ า ยทั้งปวงด้ว ยแล้ว โดยถื อราคาเหมารวมเป็ นเกณฑ์และ
กําหนดการจ่ายเงินเป็ นงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ 1 เป็ นจํานวนเงิน…….-………บาท (…………………………………….. )
เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
ให้แล้วเสร็ จภายใน……………….-…………………..
งวดที่ 2 เป็ นจํานวนเงิน…….-………บาท (…………………………………….. )
เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
ให้แล้วเสร็ จภายใน……………….-…………………..
งวดที่ 3 เป็ นจํานวนเงิน…….-………บาท (…………………………………….. )
เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
ให้แล้วเสร็ จภายใน……………….-…………………..
งวดสุ ดท้าย เป็ นจํานวนเงิน 666,000 บาท (หกแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผูร้ ับจ้าง
ได้ปฏิบตั ิงานทั้งหมดให้แล้วเสร็ จเรี ยบร้ อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรี ยบร้อยตามที่
กําหนดไว้ในข้อ 18

(ลงชื่อ)สิ บเอก
ผูว้ า่ จ้าง
( วัลลภ แจ่มจํารัส )

(ลงชื่อ)

ผูร้ ับจ้าง
(นางสาวอริ สา แย้มศิลป์ )

ข้ อ 5 ก. กําหนดเวลาแล้ วเสร็จและสิ ทธิของผู้ว่าจ้ างในการบอกเลิกสั ญญา
ภายในกําหนด...............-.................วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผูร้ ับจ้างจะต้องเสนอ
แผนงานให้เป็ นที่พอใจแก่ผวู ้ ่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทํางานและกําหนดเวลาที่ตอ้ งใช้ในการทํางาน
หลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็ จ**
ผูร้ ับจ้างต้องเริ่ มทํางานที่รับจ้างภายในกําหนด............-................วัน นับถัดจากวันได้รับ
หนังสื อแจ้งให้เริ่ มงาน และจะต้องทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนด.............-...........วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสื อแจ้งดังกล่าว
ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรื อไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็ จตามกําหนดเวลาหรื อจะแล้วเสร็ จ
ล่าช้าเกิ นกว่ากําหนดเวลา หรื อผูร้ ับจ้างทําผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ งหรื อตกเป็ นผูล้ ม้ ละลาย หรื อเพิกเฉยไม่
ปฏิบตั ิตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรื อผูค้ วบคุมงาน หรื อบริ ษทั ที่ปรึ กษาซึ่ งได้รับมอบอํานาจ
จากผูว้ ่าจ้าง ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิ ที่จะบอกเลิกสัญญานี้ ได้ และมีสิทธิ จา้ งผูร้ ับจ้างรายใหม่เข้าทํางานของผูร้ ับจ้างให้
ลุล่วงไปได้ดว้ ย
การที่ผวู ้ า่ จ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็ นเหตุให้ผรู ้ ับจ้างพ้นจากความ
รับผิดตามสัญญา
ข้ อ 5 ข. กําหนดเวลาแล้วเสร็จและสิ ทธิของผู้ว่าจ้ างในการบอกเลิกสั ญญา
ผูร้ ับจ้างต้องเริ่ มทํางานที่รับจ้างภายในวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และจะต้อง
ทํางานให้แล้วเสร็ จสมบูรณ์ภายใน วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถ้าผูร้ ับจ้างมิได้ลงมือทํางาน
ภายในกําหนดเวลา หรื อไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็ จตามกําหนดเวลา หรื อมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผูร้ ับจ้างไม่
สามารถทํางานให้แล้วเสร็ จภายในกําหนดเวลา หรื อจะแล้วเสร็ จล่าช้าเกินกว่ากําหนดเวลา หรื อผูร้ ับจ้างทํา
ผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ งหรื อตกเป็ นผูล้ ม้ ละลาย หรื อเพิกเฉยไม่ปฏิบตั ิตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการ
จ้างหรื อผูค้ วบคุมงานหรื อบริ ษทั ที่ปรึ กษา ซึ่ งได้รับมอบอํานาจจากผูว้ ่าจ้าง ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิ ที่จะบอกเลิก
สัญญานี้ได้ และมีสิทธิจา้ งผูร้ ับจ้างรายใหม่เข้าทํางานของผูร้ ับจ้างให้ลุล่วงไปได้ดว้ ย
ข้ อ 6 ความรับผิดชอบในความชํารุ ดบกพร่ องของงานจ้ าง
เมื่องานแล้วเสร็ จบริ บูรณ์ และผูว้ ่าจ้างได้รับมอบหมายงานจากผูร้ ับจ้างหรื อจากผูร้ ับจ้างราย
ใหม่ในกรณี ที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชาํ รุ ดบกพร่ องหรื อเสี ยหายเกิดขึ้นจากงานนี้ ภายใน
กําหนด......1.......ปี ...….-........ เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่ งความชํารุ ดบกพร่ องหรื อ
เสี ยหายนั้นเกิดจากความบกพร่ องของผูร้ ับจ้าง อันเกิดจากการใช้วสั ดุที่ไม่ถูกต้อง หรื อทําไว้ไม่เรี ยบร้อย
หรื อทําไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่ งหลักวิชา ผูร้ ับจ้างจะต้องรี บทําการแก้ไขให้เป็ นที่เรี ยบร้อยโดยไม่ชกั ช้า
โดยผูว้ ่าจ้างไม่ตอ้ งออกเงิ นใด ๆ ในการนี้ ท้ งั สิ้ น หากผูร้ ับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทําการดังกล่าวภายในกําหนด
....7.....วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อจากผูว้ า่ จ้าง หรื อไม่ทาํ การแก้ไขให้ถูกต้องเรี ยบร้อยในเวลาที่ผู ้
ว่าจ้างกําหนด
ให้ผวู ้ ่าจ้างมีสิทธิ ที่จะทําการนั้นเองหรื อจ้างผูอ้ ื่นให้ทาํ งานนั้นโดยผูร้ ับจ้างต้องเป็ นผูอ้ อก
ค่าใช้จ่าย
(ลงชื่อ)สิ บเอก
ผูว้ า่ จ้าง
(ลงชื่อ)
ผูร้ ับจ้าง
( วัลลภ แจ่มจํารัส )
(นางสาวอริ สา แย้มศิลป์ )

ข้ อ 7 การรับจ้ างช่ วง
ผูร้ ับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรื อบางส่ วนแห่ งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้
รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากผูว้ ่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณี ที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น ความ
ยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็ นเหตุให้ผรู ้ ับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรื อพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผูร้ ับจ้าง
จะยังคงต้องรั บผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผูร้ ับจ้างช่ วงหรื อของตัวแทนหรื อลูกจ้างของผู ้
รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
ข้ อ 8 การควบคุมงานของผู้รับจ้ าง
ผูร้ ับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ดว้ ยประสิ ทธิ ภาพและความชํานาญ และ
ในระหว่างทํางานที่รับจ้างจะต้อง ให้มีผแู ้ ทนจัดให้มีผแู ้ ทนซึ่งทํางานเต็มเวลาเป็ นผูค้ วบคุมงาน ผูค้ วบคุมงาน
ดังกล่าวจะต้องเป็ นผูแ้ ทนได้รับมอบอํานาจจากผูร้ ับจ้าง คําสั่งหรื อคําแนะนําต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผูแ้ ทนผู ้
ได้รับมอบอํานาจนั้นให้ถือว่าเป็ นคําสั่งหรื อคําแนะนําที่ได้แจ้งแก่ผรู ้ ับจ้าง การแต่งตั้งผูค้ วบคุมงานนั้นจะต้อง
ทําเป็ นหนังสื อและต้องได้รับความเห็นชอบจากผูว้ ่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรื อแต่งตั้งผูค้ วบคุมงานใหม่ จะทํา
มิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผูว้ า่ จ้างก่อน
ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผูแ้ ทนผูไ้ ด้รับมอบอํานาจนั้น โดยแจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผู ้
รับจ้าง และผูร้ ับจ้างจะต้องทําการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรื ออ้าง เป็ นเหตุเพื่อขยายอายุ
สัญญาอันเนื่องมาจากเหตุน้ ี
ข้ อ 9 ความรับผิดของผู้รับจ้ าง
ผูร้ ั บ จ้า งจะต้อ งรั บ ผิด ต่ อ อุ ปั ท วเหตุ ความเสี ย หาย หรื อ ภยัน ตรายใด ๆ อัน เกิ ด จากการ
ปฏิบตั ิงานของผูร้ ับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสี ยหายจากการกระทําของลูกจ้างของผูร้ ับจ้าง
ความเสี ย หายใด ๆ อัน เกิ ด แก่ ง านที่ ผูร้ ั บ จ้า งได้ท าํ ขึ้ น แม้เ กิ ด ขึ้ น เพราะเหตุ สุ ด วิ สั ย
นอกจากกรณี อนั เกิดจากความผิดของผูว้ ่าจ้าง ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่ อมแซมให้คืนดีหรื อเปลี่ยนให้ใหม่
โดยค่าใช้จ่ายของผูร้ ับจ้างเอง ความรับผิดของผูร้ ับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้ นสุ ดลงเมื่อผูว้ ่าจ้างได้รับมอบงาน
ครั้งสุ ดท้าย ซึ่ งหลังจากนั้นผูร้ ับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณี ชาํ รุ ดบกพร่ อง หรื อความเสี ยหายดังกล่าวใน
ข้อ 6 เท่านั้น
ข้ อ 10 การจ่ ายเงินแก่ ลูกจ้ าง
ผูร้ ับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผรู ้ ับจ้างได้จา้ งมาในอัตรา และตามกําหนดเวลาที่ผรู ้ ับจ้าง
ได้ตกลงหรื อทําสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผูร้ ับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรื อค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผูว้ ่าจ้างมี
สิ ทธิ ที่จะเอาเงิ นค่าจ้างที่ตอ้ งจ่ายแก่ ผูร้ ั บจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผูร้ ับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผูว้ ่าจ้างได้
จ่ายเงินจํานวนนั้นเป็ นค่าจ้างให้แก่ผรู ้ ับจ้างตามสัญญาแล้ว
(ลงชื่อ)สิ บเอก
ผูว้ า่ จ้าง
( วัลลภ แจ่มจํารัส )

(ลงชื่อ)

ผูร้ ับจ้าง
(นางสาวอริ สา แย้มศิลป์ )

ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสําหรับลูกจ้างทุกคนที่จา้ งมาทํางาน โดยให้ครอบคลุมถึง
ความรับผิดชอบทั้งปวงของผูร้ ับจ้าง รวมทั้งผูร้ ับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณี ความเสี ยหายที่คิดว่าค่าสิ นไหม
ทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่ งเกิดจากอุปัทวเหตุหรื อภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรื อบุคคลอื่นที่ผรู ้ ับจ้างช่วงจ้างมา
ทํางาน ผูร้ ับจ้างจะต้องส่ งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชําระเบี้ยประกันให้แก่ผวู ้ ่า
จ้าง เมื่อผูว้ า่ จ้างเรี ยกร้อง
ข้ อ 11 การตรวจงานจ้ าง
ถ้าผูว้ ่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผูค้ วบคุมงานหรื อบริ ษทั ที่ปรึ กษาเพื่อควบคุมการ
ทํางานของผูร้ ับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรื อผูค้ วบคุมงานหรื อบริ ษทั ที่ปรึ กษานั้น มีอาํ นาจเข้าไปตรวจ
การงานในโรงงานและสถานที่ที่กาํ ลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผูร้ ับจ้างจะต้องอํานวยความสะดวกและให้
ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร
การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผูค้ วบคุมงานหรื อบริ ษทั ที่ปรึ กษาหาทําให้ผูร้ ับจ้างพ้นความ
รับผิดชอบตามสัญญานี้ขอ้ ใดข้อหนึ่งไม่
ข้ อ 12 แบบรู ปและรายการละเอียดคลาดเคลือ่ น
ผูร้ ับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทําความเข้าใจในแบบรู ปรายการละเอียดโดยถี่ถว้ น
แล้ว หากปรากฏว่าแบบรู ปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรื อคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม
หรื อทางเทคนิ ค ผูร้ ับจ้างตกลงที่จะปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรื อผูค้ วบคุมงานหรื อ
บริ ษทั ที่ปรึ กษาที่ผูว้ ่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็ จบริ บูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผูว้ ่าจ้าง
ไม่ได้
ข้ อ 13 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้ าง
ผูร้ ับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผูค้ วบคุมงานหรื อบริ ษทั ที่ปรึ กษาที่ผวู ้ ่าจ้างแต่งตั้ง
มีอาํ นาจหน้าที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็ นไปตามเอกสารสัญญาและมีอาํ นาจที่จะสั่งให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรื อตัดทอนซึ่ งงานตามสัญญานี้ หากผูร้ ับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบตั ิตาม กรรมการตรวจ
การจ้าง ผูค้ วบคุมงานหรื อบริ ษทั ที่ปรึ กษา มีอาํ นาจที่จะสัง่ ให้หยุดกิจการนั้นชัว่ คราวได้ ความล่าช้าในกรณี
เช่นนี้ผรู ้ ับจ้างจะถือเป็ นเหตุขอขยายวันทําการออกไปมิได้
ข้ อ 14 งานพิเศษและการแก้ ไขงาน
ผูว้ ่าจ้างมี สิทธิ ที่จะสั่งให้ผูร้ ั บจ้างทํางานพิเศษซึ่ งไม่ ได้แสดงไว้ หรื อรวมอยู่ในเอกสาร
สัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทัว่ ไปแห่ งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผวู ้ ่าจ้างยังมี
สิ ทธิ สั่งให้เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขแบบรู ป และข้อกําหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ ดว้ ย โดยไม่ทาํ ให้
สัญญาเป็ นโมฆะแต่อย่างใด

(ลงชื่อ)สิ บเอก
ผูว้ า่ จ้าง
( วัลลภ แจ่มจํารัส )

(ลงชื่อ)

ผูร้ ับจ้าง
(นางสาวอริ สา แย้มศิลป์ )

อัตราค่าจ้างหรื อราคาที่กาํ หนดไว้ในสัญญานี้ ให้กาํ หนดใช้สาํ หรับงานพิเศษหรื องานที่เพิม่ เติมขึ้นหรื อ
ตัดทอนลงทั้งปวงตามคําสั่งของผูว้ ่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กาํ หนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรื อราคาใด ๆ ที่จะ
นํามาใช้สาํ หรับงานพิเศษหรื องานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผูว้ ่าจ้างและผูร้ ับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกําหนดอัตราหรื อ
ราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณี ที่ตกลงกันไม่ได้ ผูว้ ่าจ้างจะ
กําหนดอัตราจ้างหรื อราคาตายตัวตามแต่ผวู ้ ่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่ งผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิงาน
ตามคําสัง่ ของผูว้ า่ จ้างแต่อาจสงวนสิ ทธิที่จะดําเนินการตามข้อ 19 ต่อไปได้
ข้ อ 15 ค่ าปรับ
หากผูร้ ับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็ จตามเวลาที่กาํ หนดไว้ในสัญญา และผูว้ ่าจ้างยัง
มิได้บอกเลิกสัญญา ผูร้ ับจ้างจะต้องชําระค่าปรับให้แก่ผวู ้ ่าจ้าง เป็ นจํานวนเงินวันละ 666 บาท (หกร้ อยหก
สิ บหกบาทถ้ วน) และจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผูว้ ่าจ้างต้องจ้างผูค้ วบคุมงานอีกต่อ
หนึ่งเป็ นจํานวนเงินวันละ.........-.................บาท นับถัดจากวันที่กาํ หนดแล้วเสร็ จตามสัญญาหรื อวันที่ผวู ้ ่าจ้าง
ได้ขยายให้จนถึงวันที่ทาํ งานแล้วเสร็ จจริ ง นอกจากนี้ ผูร้ ับจ้างยอมให้ผวู ้ ่าจ้างเรี ยกค่าเสี ยหายอันเกิดขึ้นจาก
การที่ผรู ้ ับจ้างทํางานล่าช้า เฉพาะส่ วนที่เกินกว่าจํานวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย
ในระหว่างที่ผวู ้ ่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผูว้ ่าจ้างเห็ นว่าผูร้ ับจ้างจะไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามสัญญาต่อไปได้ ผูว้ า่ จ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผูว้ า่ จ้าง
ได้แจ้งข้อเรี ยกร้องไปยังผูร้ ับจ้างเมื่อครบกําหนดแล้วเสร็ จของงานขอให้ชาํ ระค่าปรับแล้ว ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิที่จะ
ปรับผูร้ ับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้ อ 16 สิ ทธิของผู้ว่าจ้ างภายหลังบอกเลิกสั ญญา
ในกรณี ที่ผวู ้ า่ จ้างบอกเลิกสัญญา ผูว้ า่ จ้างอาจทํางานนั้นเองหรื อว่าจ้างผูอ้ ื่นให้ทาํ งานนั้นต่อ
จนแล้วเสร็ จได้ ผูว้ ่าจ้างหรื อผูร้ ับจ้างทํางานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่ องใช้ในการก่อสร้างสิ่ งที่ก่อสร้างขึ้นชัว่ คราว
สําหรับงานก่ อสร้ างและวัสดุ ต่าง ๆ ซึ่ งเห็ นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบตั ิงานตามสัญญาตามที่จะ
เห็นสมควร
ในกรณี ดงั กล่าว ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิ รับหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาทั้งหมดหรื อบางส่ วน
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสี ยหายซึ่งเป็ นจํานวนเกินกว่าหลักประกัน
การปฏิบตั ิงาน และค่าเสี ยหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทํางานนั้นต่อให้แล้วเสร็ จ
ตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม ( ถ้ามี ) ซึ่งผูว้ ่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรื อ
จํานวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับจ้างก็ได้
ข้ อ 17 การกําหนดค่ าเสี ยหาย
ค่าปรั บหรื อค่าเสี ยหายซึ่ งเกิ ดขึ้นจากผูร้ ั บจ้างตามสัญญานี้ ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิ ที่จะหักเอาจาก
จํานวนเงินค่าจ้างที่คา้ งจ่าย หรื อจากเงินประกันผลงานของผูร้ ับจ้าง หรื อบังคับจากหลักประกันการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาก็ได้
(ลงชื่อ)สิ บเอก
ผูว้ า่ จ้าง
( วัลลภ แจ่มจํารัส )

(ลงชื่อ)

ผูร้ ับจ้าง
(นางสาวอริ สา แย้มศิลป์ )

หากเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หกั ไว้จ่ายเป็ นค่าปรับ และค่าเสี ยหายแล้ว ยังไม่เหลืออยูอ่ ีก
เท่าใด ผูว้ า่ จ้างจะคืนให้แก่ผรู ้ ับจ้างทั้งหมด
ข้ อ 18 การทําบริเวณก่อสร้ างให้ เรียบร้ อย
ผูร้ ับจ้างจะต้องรักษาบริ เวณสถานที่ปฏิบตั ิงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรื อสิ่ ง
อํานวยความสะดวกในการทํางานของผูร้ ับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรื อของผูร้ ับจ้างช่วง ให้อยูใ่ นความสะอาด
ปลอดภัยและมี ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง เมื่อทํางานเสร็ จสิ้ นแล้วจะต้องขนย้าย
บรรดาเครื่ องใช้ในการทํางานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่ งก่อสร้างชัว่ คราวต่าง ๆ ( ถ้ามี ) ทั้งจะต้อง
กลบเกลี่ยพื้นดินให้เรี ยบร้อย เพื่อให้บริ เวณทั้งหมดอยูใ่ นสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทนั ที
*ข้ อ 19 กรณีพพิ าทและอนุญาโตตุลาการ
19.1 ในกรณี ที่มีขอ้ โต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกําหนดแห่ งสัญญานี้
หรื อเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้
ให้เสนอข้อโต้แย้งหรื อข้อ
พิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด
19.2 เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็ นผูช้ ้ ี
ขาด การระงับข้อพิพาทให้กระทําโดยอนุญาโตตุลาการ 2 คน โดยคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งจะทําหนังสื อแสดง
เจตนาจะให้มีอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาท และระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้งส่ งไปยังคู่สัญญาอีก
ฝ่ ายหนึ่ง จากนั้นภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ ายที่ได้รับแจ้งจะต้อง
แต่งตั้งอนุ ญาโตตุลาการคนที่สอง ถ้าอนุ ญาโตตุลาการทั้งสองคนดังกล่าวไม่สามารถประนี ประนอมระงับข้อ
พิพาทนั้นได้ ให้อนุ ญาโตตุลาการทั้งสองคนร่ วมกันแต่งตั้งอนุ ญาโตตุลาการผูช้ ้ ี ขาดภายในกําหนดเวลา 30
วัน นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกัน ผูช้ ้ ี ขาดดังกล่าวจะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป กระบวนพิจารณาขอ
นุ ญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุ ญาโตตุ ลาการของสถาบัน อนุ ญาโตตุลาการกระทรวงยุติ ธรรมโดย
อนุ โลม หรื อตามข้อบังคับอื่ นที่ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายเห็ นชอบ และให้กระทําในกรุ งเทพมหานคร โดยใช้
ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษเป็ นภาษาในการดําเนินกระบวนการพิจารณา
19.3 ในกรณี คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ ายตน หรื อในกรณี
ที่อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผูช้ ้ ีขาดได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายต่าง
มีสิทธิร้องขอต่อศาลแพ่ง เพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรื ออนุญาโตตุลาการผูช้ ้ ีขาดแล้วแต่กรณี
19.4 คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรื อของอนุญาโตตุลาการผูช้ ้ ีขาดแล้วแต่กรณี ให้
ถือเป็ นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สญ
ั ญา

(ลงชื่อ)สิ บเอก
ผูว้ า่ จ้าง
( วัลลภ แจ่มจํารัส )

(ลงชื่อ)

ผูร้ ับจ้าง
(นางสาวอริ สา แย้มศิลป์ )

19.5 คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายเป็ นผูร้ ับภาระค่าธรรมเนี ยมอนุญาโตตุลาการฝ่ ายตน และ
ออกค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น ๆ ในการดํา เนิ น กระบวนการพิ จ ารณาฝ่ ายละครึ่ ง
ในกรณี ที่ มี ก ารแต่ ง ตั้ง
อนุ ญ าโตตุ ล าการคนเดี ย วหรื อมี ก ารแต่ ง ตั้ง อนุ ญ าโตตุ ล าการผู ้ช้ ี ขาด
ให้ อ นุ ญ าโตตุ ล าการหรื อ
อนุญาโตตุลาการผูช้ ้ ีขาดเป็ นผูก้ าํ หนดภาระค่าธรรมเนี ยมอนุญาโตตุลาการคนเดียว หรื อภาระค่าธรรมเนี ยม
อนุญาโตตุลาการผูช้ ้ ีขาดคนเดียว แล้วแต่กรณี
ข้ อ 20 การขยายเวลาปฏิบตั ิงานตามสั ญญา
ในกรณี ที่มีเหตุสุดวิสยั หรื อเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรื อความบกพร่ องของฝ่ ายผู ้
ว่าจ้าง หรื อพฤติการณ์อนั หนึ่งอันใดที่ผรู ้ ับจ้างไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย ทําให้ผรู ้ ับจ้างไม่สามารถทํางานให้
แล้วเสร็ จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแห่ งสัญญานี้ได้ ผูร้ ับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรื อพฤติการณ์ดงั กล่าวพร้อม
หลักฐานเป็ นหนังสื อให้ผวู ้ ่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่
เหตุน้ นั สิ้ นสุ ดลง
ถ้าผูร้ ับจ้างไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผูร้ ับจ้างได้สละสิ ทธิ์เรี ยกร้อง
ในการที่จะขอขยายเวลาทํางานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น เว้นแต่กรณี เหตุเกิดจากความผิดหรื อความ
บกพร่ องของฝ่ ายผูว้ า่ จ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรื อผูว้ า่ จ้างทราบดีอยูแ่ ล้วตั้งแต่ตน้
การขยายเวลากําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูใ่ นดุลยพินิจของผูว้ า่ จ้างที่จะพิจารณา
ตามที่เห็นสมควร
ข้ อ 21 มาตรฐานฝี มือช่ าง
ผูร้ ับจ้างตกลงเป็ นเงื่อนไขสําคัญว่า ผูร้ ับจ้างจะต้องมีและใช้ผผู ้ ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝี มือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรื อผูม้ ีวุฒิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรื อ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 10 ของแต่ละ
สาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
21.1........จบสาขาช่ างก่อสร้ างหรือช่ างโยธา.........................................................
21.2......................................................................................................................
21.3.......................................................................................................................
ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดทําบัญชีแสดงจํานวนช่างทั้งหมด โดยจําแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับ
ช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผูท้ ี่ผา่ นการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่างหรื อผูม้ ีวฒ
ุ ิบตั รดังกล่าวในวรรคแรก นํามา
แสดงพร้อมทั้งหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรื อผูค้ วบคุมงาน ก่อนเริ่ มลงมือทํางาน และ
พร้อมที่จะให้ผวู ้ า่ จ้างหรื อเจ้าหน้าที่ของผูว้ า่ จ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทํางานตามสัญญานี้ของผูร้ ับจ้าง

(ลงชื่อ)สิ บเอก
ผูว้ า่ จ้าง
( วัลลภ แจ่มจํารัส )

(ลงชื่อ)

ผูร้ ับจ้าง
(นางสาวอริ สา แย้มศิลป์ )

สัญญานี้ทาํ ขึ้นสองฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน คูส่ ญ
ั ญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน และคู่สญ
ั ญาต่างยึดถือ
ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)สิ บเอก
ผูว้ า่ จ้าง
( วัลลภ แจ่มจํารัส )
(ลงชื่อ)

ผูร้ ับจ้าง
(นางสาวอริ สา แย้มศิลป์ )
ผูร้ ับมอบอํานาจ

(ลงชื่อ)

พยาน
( นางรุ่ งทิวา เอี่ยมสําอางค์)

(ลงชื่อ)

พยาน
( นางสาวช่อผกา พูลสวน )

เอกสารแนบท้ ายสั ญญาเลขที่ 07/ 2559 ลงวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
รายละเอียดประกอบ
แบบป้ายมาตรฐานสํ าหรับโครงการองค์ การบริหารส่ วนตําบล

โครงการก่ อสร้ างขององค์ การบริหารส่ วนตําบลโพไร่ หวาน
ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายนํ้าถนนสายหลัก (ถนนสายห้วยเสื อ) จากเขตหมู่ 5 บ้านเพรี ยง ไปถึงตําบลสมอพลือ
ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 400 เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10.00 เมตร
จํานวน 40 บ่อ
งบประมาณ 666,000 บาท (หกแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
วันเริ่มสั ญญา 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 วันสิ้นสุ ดสัญญา 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ผู้รับจ้ าง ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด เพชรบุรี ณัฐกิจ เอ็นจิเนียริ่ง กรรมการตรวจงานจ้ าง 1. พ.จ.ท.มนู ศิริรัตน์
ผู้ควบคุมงาน 1. นายวินยั กูน้ าม
2. นายอุดร บัวทอง
2. นายอนันท์ เวสสุ วรรณ
3. นายนิภากร ชูปานกลีบ
3. นายธีระภัทร มุทธากาญจน์
4. นายอนันท์ มีพราย
5. นายเอิบ จิตร์เอื้อ
1.
2.
3.
4.
5.

เสา พื้นป้ ายทาสี เขียวทั้ง 2 ด้าน ใช้สีน้ าํ มัน ก่อนทาสี จริ งให้ทาสี กนั สนิมก่อน 2 ครั้ง
ตัวหนังสื อสี ขาว
ขนาดตัวหนังสื อกําหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กาํ หนดข้างบน
แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
จุดก่อสร้างป้ ายกําหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชดั
(ลงชื่อ)สิ บเอก.........................................ผูว้ า่ จ้าง
( วัลลภ แจ่มจํารัส )
(ลงชื่อ) .....................................................ผูร้ ับจ้าง
(นางสาวอริ สา แย้มศิลป์ )
ผูร้ ับมอบอํานาจ
(ลงชื่อ).....................................................พยาน
(นางรุ่ งทิวา เอี่ยมสําอางค์ )
(ลงชื่อ).....................................................พยาน
(นางสาวช่อผกา พูลสวน )

(ลงชื่อ)สิ บเอก.........................................ผูว้ า่ จ้าง
( วัลลภ แจ่มจํารัส )
(ลงชื่อ) .....................................................ผูร้ ับจ้าง
(นางสาวอริ สา แย้มศิลป์ )
ผูร้ ับมอบอํานาจ
(ลงชื่อ).....................................................พยาน
(นางรุ่ งทิวา เอี่ยมสําอางค์ )
(ลงชื่อ).....................................................พยาน
(นางสาวช่อผกา พูลสวน )

