
 
สัญญาจางกอสราง

 
  สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๓

 

                  สัญญาฉบับน้ีทําข้ึน ณ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักนักงาน กศน. แขวงดุสิต เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหวาง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน กศน. โดย นายดิศกุล

เกษมสวัสดิ ์ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1942/2560  สั่ง ณ

วันท่ี 6 กันยายน  2560  เรื่อง มอบอํานาจเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา "ผู

วาจาง" ฝายหน่ึง กับ กิจการรวมคา โชครุงเรือง & ที ทู เอ็น ซึ่งเกิดจากการทําสัญญาขอตกลงรวมคาระหวางบริษัท โชครุงเรือง

การชาง จํากัด ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

มีสํานักงานใหญอยูเลขที่ 75 ถนนทวีวัฒนา แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือรับรอง เลขที่

100922124133 ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม  2563 และหางหุนสวนจํากัด ที ทู เอ็น ดีเวลอพเมนท ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ

สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีสํานักงานใหญอยูเลขที่ 2 ซอยออนนุช 65

แยก 15-2-5 ถนนออนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือรับรอง เลขที่ E10091220111140  ลงวันที่

14 กรกฎาคม  2563  โดยนายรัญชน ธนวัชรากร ผูมีอํานาจลงนามผูกพันกิจการรวมคาปรากฏตามสัญญาขอตกลง กิจการรวม

คา โชครุงเรือง & ที ทู เอ็น ลงวันท่ี 23 เมษายน  2563 แนบทายสัญญานี้ ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา "ผูรับจาง" อีกฝายหนึ่ง

                  คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้

 

                  ขอ ๑. ขอตกลงวาจาง

                              ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทํางาน จางซอมแซมและปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตร (อาคาร ๒) ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาเอกมัย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย

วิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาเอกมัย เลขที่ ๙๒๘ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตามขอกําหนดและ

เง่ือนไขแหงสัญญาน้ีรวมทั้งเอกสารแนบทายสัญญา

                              ผูรับจางตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ ชนิดดีเพื่อใชใน

งานจางตามสัญญาน้ี

 

                  ขอ ๒. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา

                               เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้

                              ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จํานวน ๖ (หก) หนา 

                              ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูป จํานวน ๗ (เจ็ด) หนา 

                              ๒.๓ ผนวก ๓ แบบรูป จํานวน ๙ (เกา) หนา 

                              ๒.๔ ผนวก ๔ แบบรูป จํานวน ๗ (เจ็ด) หนา 

                              ๒.๕ ผนวก ๕ แบบรูป จํานวน ๔ (ส่ี) หนา 

                              ๒.๖ ผนวก ๖ แบบรูป จํานวน ๔ (ส่ี) หนา 

                              ๒.๗ ผนวก ๗ แบบรูป จํานวน ๗ (เจ็ด) หนา 



                              ๒.๘ ผนวก ๘ แบบรูป จํานวน ๖ (หก) หนา 

                              ๒.๙ ผนวก ๙ แบบรูป จํานวน ๓ (สาม) หนา 

                              ๒.๑๐ ผนวก ๑๐ แบบรูป จํานวน ๕ (หา) หนา 

                              ๒.๑๑ ผนวก ๑๑ แบบรูป จํานวน ๔ (สี่) หนา 

                              ๒.๑๒ ผนวก ๑๒ แบบรูป จํานวน ๖ (หก) หนา 

                              ๒.๑๓ ผนวก ๑๓ แบบรูป จํานวน ๑ (หนึ่ง) หนา 

                              ๒.๑๔ ผนวก ๑๔ แบบรูป จํานวน ๗ (เจ็ด) หนา 

                              ๒.๑๕ ผนวก ๑๕ แบบรูป จํานวน ๘ (แปด) หนา 

                              ๒.๑๖ ผนวก ๑๖ แบบรูป จํานวน ๖ (หก) หนา 

                              ๒.๑๗ ผนวก ๑๗ แบบรูป จํานวน ๘ (แปด) หนา 

                              ๒.๑๘ ผนวก ๑๘ แบบรูป จํานวน ๖ (หก) หนา 

                              ๒.๑๙ ผนวก ๑๙ แบบรูป จํานวน ๕ (หา) หนา 

                              ๒.๒๐ ผนวก ๒๐ แบบรูป จํานวน ๗ (เจ็ด) หนา 

                              ๒.๒๑ ผนวก ๒๑ แบบรูป จํานวน ๑ (หนึ่ง) หนา 

                              ๒.๒๒ ผนวก ๒๒ แบบรูป จํานวน ๑ (หนึ่ง) หนา 

                              ๒.๒๓ ผนวก ๒๓ แบบรูป จํานวน ๗ (เจ็ด) หนา 

                              ๒.๒๔ ผนวก ๒๔ แบบรูป จํานวน ๙ (เกา) หนา 

                              ๒.๒๕ ผนวก ๒๕ แบบรูป จํานวน ๖ (หก) หนา 

                              ๒.๒๖ ผนวก ๒๖ แบบรูป จํานวน ๘ (แปด) หนา 

                              ๒.๒๗ ผนวก ๒๗ แบบรูป จํานวน ๓ (สาม) หนา 

                              ๒.๒๘ ผนวก ๒๘ แบบรูป จํานวน ๑ (หนึ่ง) หนา 

                              ๒.๒๙ ผนวก ๒๙ แบบรูป จํานวน ๑ (หนึ่ง) หนา 

                              ๒.๓๐ ผนวก ๓๐ แบบรูป จํานวน ๑ (หนึ่ง) หนา 

                              ๒.๓๑ ผนวก ๓๑ แบบรูป จํานวน ๑ (หนึ่ง) หนา 

                              ๒.๓๒ ผนวก ๓๒ แบบรูป จํานวน ๑ (หนึ่ง) หนา 

                              ๒.๓๓ ผนวก ๓๓ แบบรูป จํานวน ๑ (หนึ่ง) หนา 

                              ๒.๓๔ ผนวก ๓๔ แบบรูป จํานวน ๒ (สอง) หนา 

                              ๒.๓๕ ผนวก ๓๕ แบบรูป จํานวน ๑ (หนึ่ง) หนา 

                              ๒.๓๖ ผนวก ๓๖ แบบรูป จํานวน ๒ (สอง) หนา 

                              ๒.๓๗ ผนวก ๓๗ แบบรูป จํานวน ๓ (สาม) หนา 

                              ๒.๓๘ ผนวก ๓๘ แบบรูป จํานวน ๑ (หนึ่ง) หนา 

                              ๒.๓๙ ผนวก ๓๙ แบบรูป จํานวน ๑ (หนึ่ง) หนา 

                              ๒.๔๐ ผนวก ๔๐ แบบรูป จํานวน ๑ (หนึ่ง) หนา 

                              ๒.๔๑ ผนวก ๔๑ แบบรูป จํานวน ๔ (สี่) หนา 

                              ๒.๔๒ ผนวก ๔๒ แบบรูป จํานวน ๒ (สอง) หนา 

                              ๒.๔๓ ผนวก ๔๓ แบบรูป จํานวน ๕ (หา) หนา 



                              ๒.๔๔ ผนวก ๔๔ แบบรูป จํานวน ๑ (หนึ่ง) หนา 

                              ๒.๔๕ ผนวก ๔๕ แบบรูป จํานวน ๑ (หนึ่ง) หนา 

                              ๒.๔๖ ผนวก ๔๖ แบบรูป จํานวน ๑ (หนึ่ง) หนา 

                              ๒.๔๗ ผนวก ๔๗ แบบรูป จํานวน ๔ (สี่) หนา 

                              ๒.๔๘ ผนวก ๔๘ แบบรูป จํานวน ๔ (สี่) หนา 

                              ๒.๔๙ ผนวก ๔๙ แบบรูป จํานวน ๓ (สาม) หนา 

                              ๒.๕๐ ผนวก ๕๐ แบบรูป จํานวน ๕ (หา) หนา 

                              ๒.๕๑ ผนวก ๕๑ รายการละเอีย จํานวน ๑๕๓ (หนึ่งรอยหาสิบสาม) หนา 

                              ๒.๕๒ ผนวก ๕๒ ใบแจงปริมาณงานและราคา จํานวน ๑๘ (สิบแปด) หนา 

                              ๒.๕๓ ผนวก ๕๓ ใบแจงปริมาณงานและราคา จํานวน ๑๗ (สิบเจ็ด) หนา 

                              ๒.๕๔ ผนวก ๕๔ ใบแจงปริมาณงานและราคา จํานวน ๑๗ (สิบเจ็ด) หนา 

                              ๒.๕๕ ผนวก ๕๕ ใบเสนอราคา จํานวน ๒ (สอง) หนา 

                              ๒.๕๖ ผนวก ๕๖ แบบรูป จํานวน ๔ (สี่) หนา 

                              ๒.๕๗ ผนวก ๕๗ แบบรูป จํานวน ๕ (หา) หนา 

                              ๒.๕๘ ผนวก ๕๘ ใบแจงปริมาณงานและราคา จํานวน ๑๘ (สิบแปด) หนา 

                              ๒.๕๙ ผนวก ๕๙ ใบแจงปริมาณงานและราคา จํานวน ๑๗ (สิบเจ็ด) หนา 

                              ๒.๖๐ ผนวก ๖๐ สูตรการปรับราคาคางานกอสราง (คา K) จํานวน ๕ (หา) หนา 

 

                                ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความในสัญญานี้

บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง คําวินิจฉัยของผูวา

จางใหถือเปนท่ีสุด และผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง คาเสียหายหรือคาใชจายใด ๆ เพ่ิมเติมจากผูวาจางทั้งสิ้น 

 

                  ขอ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

                                ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน หนังสือคํ้าประกันของธนาคารปนจํานวนเงิน

๕,๗๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หาลานเจ็ดแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน) ซึ่งเทากับรอยละ ๕ (หา) ของราคาคาจางตามสัญญา มามอบ

ใหแกผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

                                กรณีผูรับจางใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกันดังกลาว

จะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อ

บริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดหรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุการคํ้า

ประกันตลอดไปจนกวาผูรับจางพนขอผูกพันตามสัญญานี้ 

                                หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผูรับ

จางตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเส่ือมคาลง หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิด

ของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผูรับจางสงมอบงานลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาแลวเสร็จหรือ

วันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพรองตามสัญญาเปล่ียนแปลงไป ไมวาจะเกิดขึ้นคราวใด ผูรับจางตองหาหลักประกัน



ใหมหรือหลักประกันเพิ่มเติมใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูวาจางภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ

แจงเปนหนังสือจากผูวาจาง

                                หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบไวตามขอนี้ ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจาง โดยไมมีดอกเบี้ย เมื่อผูรับ

จางพนจากขอผูกพัน และความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว

 

                  ขอ ๔ (ข) คาจางและการจายเงิน

                              ผูวาจาง ตกลงจาย และผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน ๑๑๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงรอยสิบ

ส่ีลานหาแสนบาทถวน) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน ๗,๔๙๐,๖๕๔.๒๑ บาท (เจ็ดลานส่ีแสนเกาหมื่นหกรอยหาสิบสี่บาทยี่สิบ

เอ็ดสตางค) ตลอดจน ภาษีอากรอ่ืน ๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวม เปนเกณฑ และกําหนดการจายเงิน

เปนงวด ๆ ดังน้ี 

                           งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงิน ๒,๔๐๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สองลานส่ีแสนสี่พันหารอยบาทถวน) เมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงาน กําหนดแนวพ้ืนท่ี วางผังขอบเขตงาน จัดทําผนังกั้นแนวเขตงานชั่วคราว ทําวัสดุปองกันรักษาพื้นที่นิทรรศการ จัด

พ้ืนท่ีสํานักงานช่ัวคราว จัดทําระบบสาธารณูปโภคใหอาคารที่ทําการปรับปรุงและอาคารอื่น ๆ ที่ไมไดทําการปรับปรุงใหสามารถ

ใชงานไดตามปกติ จัดสงแผนการปองกันและการดําเนินงานท้ังโครงการ จัดทําปายโครงการทั้งหมดแลวเสร็จ รื้อถอนและขนยาย

วัสดุในสวนที่ปรับปรุงออกนอกอาคาร ทดสอบการเจาะสํารวจดิน สงรายงานผลการเจาะสํารวจดิน เสนอคุณภาพเสาเข็ม

คอนกรีตอัดแรงที่นํามาใชในโครงการ สง Blow Design แลวเสร็จ และเมื่อไดดําเนินการสงมอบงานงวดที่ ๑ ใหแลวเสร็จภายใน

๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

                           งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงิน ๙,๓๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาลานสามแสนแปดหมื่นเกาพันบาทถวน) เมื่อผูรับ

จางไดปฏิบัติงาน ร้ือถอนและขนยายสวนโครงหลังคาแลวเสร็จ จัดทําระบบกันซึมหลังคาแลวเสร็จ ซอมแซมสวนโครงสรางรับ

ปลังคาและจัดทําโครงหลังคา ทาสีกันสนิม ทาสีนํ้ามัน ติดตั้ง Metal Sheet ทุกสวนแลวเสร็จ จัดทําระบบระบายนํ้าฝนบริเวณ

หลังคาท้ังหมดแลวเสร็จ จัดทํางานเสาเข็ม  งานคอนกรีต งานแผนคอนกรีต ในสวนของกําแพงกันดิน งานฐานรากลิฟตและ

บันไดท้ังหมดแลวเสร็จ และเมื่อไดดําเนินการสงมอบงานงวดที่ ๒ ใหแลวเสร็จภายใน ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

                           งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงิน ๓,๐๙๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สามลานเกาหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวน) เมื่อผูรับจาง

ไดปฏิบัติงาน ขัดทําความสะอาดและซอมแซมผนังตาง ๆ และโครงสรางเหล็กเดิมภายในทั้งหมด แลวเสร็จ จัดทําโครงสรางบันได

แลวเสร็จ จัดทําโครงสรางสะพานทางเช่ือมในอาคารท้ังหมด และงานโครงสรางพ้ืนริมสระนํ้าแลวเสร็จ ติดตั้งอะลูมิเนียมคอมโพ

สิตบริเวณหลังคาคลุมหองกิจกรรมและหองรับรองแลวเสร็จ ติดตั้งถังเก็บนํ้ารวมอุปกรณโครงสรางแลวเสร็จ งานกําจัดปลวก

ภายในอาคารแลวเสร็จ และเมื่อไดดําเนินการสงมอบงานงวดที่ ๓ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

                           งวดที่ ๔ เปนจํานวนเงิน ๘,๕๘๗,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดลานหาแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) เมื่อ

ผูรับจางไดปฏิบัติงาน ขัดทําความสะอาดและซอมแซมผนังตาง ๆ และโครงสรางเหล็กเดิมภายนอกทั้งหมดแลวเสร็จ งานกออิฐ

ผนัง ทําเคานเตอร กอกระบะตนไมบริเวณทางหนีไฟ ติดตั้งโครงคราวพรอมติดตั้งผนังเบาแลวเสร็จ งานเดินทองานระบบ

สุขาภิบาล รางและทองานระบบไฟฟาและสื่อสารภายในอาคารแลวเสร็จ รอยสายระบบไฟฟาและสื่อสารภายในอาคารแลวเสร็จ

รอยละ ๕๐ และเมื่อไดดําเนินการสงมอบงานงวดท่ี ๔ ใหแลวเสร็จภายใน ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

                           งวดที่ ๕ เปนจํานวนเงิน ๘,๕๘๗,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดลานหาแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) เมื่อ

ผูรับจางไดปฏิบัติงาน ติดตั้งโครงฝาเพดาน แตงผิวทองพ้ืน ฉาบปูนผนังภายในและภายนอกแลวเสร็จ ติดตั้งผนังเกล็ดระบาย

อากาศอะลูมิเนียมท้ังหมดแลวเสร็จ งานติดตั้งงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศยกเวนเครื่องปรับอากาศแลวเสร็จ งานติด

ต้ังทองานระบบระงับอัคคีภัยภายในอาคารแลวเสร็จ รอยสายระบบไฟฟาและส่ือสารภายในอาคารแลวเสร็จทั้งหมด และเมื่อได



ดําเนินการสงมอบงานงวดท่ี ๕ ใหแลวเสร็จภายใน ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

                           งวดที่ ๖ เปนจํานวนเงิน ๙,๐๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท (เกาลานส่ีหม่ืนหาพันหารอยบาทถวน) เมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงาน ปรับปรุงและปูพื้น พ้ืนบันได พ้ืนทางลาดบริเวณภายในและภายนอกอาคารแลวเสร็จ งานกรุตกแตงกระบะตนไม

บริเวณทางหนีไฟแลวเสร็จ ปรับปรุงมาน่ังคอนกรีตแลวเสร็จ งานติดตั้งโครงสรางและปลองลิฟต ติดตั้งลิฟตโดยสาร และลิฟตขน

ของพรอมอุปกรณประกอบแลวเสร็จ งานซอมแซมปรับปรุงในสวนโครงสรางพ้ืน หลังคาอะลูมิเนียมคอมโพสิต ราวบันไดขางสระ

น้ําแลวเสร็จ ติดตั้งฝาเพดานเฉพาะชั้น 1 แลวเสร็จ และเมื่อไดดําเนินการสงมอบงานงวดที่ ๖ ใหแลวเสร็จภายใน ๑ มิถุนายน

๒๕๖๔

                           งวดที่ ๗ เปนจํานวนเงิน ๙,๐๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท (เกาลานส่ีหม่ืนหาพันหารอยบาทถวน) เมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงาน ติดตั้งผนังอะลูมิเนียมคอมโพสิตสวนท่ีเหลือแลวเสร็จ งานกรุเคานเตอรและอุปกรณแลวเสร็จ งานปูพื้น ตกแตงผนัง

ติดต้ังฝาและกระจกภายในหองรับรองแลวเสร็จ งานปรับปรุงพ้ืน ฝา ผนัง โครงสรางรับเกาอี้ภายในพื้นที่หองมหกรรมแลวเสร็จ

งานปูกระเบ้ืองพ้ืน ผนังหองน้ํา ติดตั้งผนังสําเร็จรูป ติดตั้งสุขภัณฑและอุปกรณประกอบหองน้ํา-หองสวมทั้งหมดแลวเสร็จ งาน

ติดต้ังวงกบประตูหนาตาง ติดตั้งบัวพ้ืน ติดตั้งฝาเพดานสวนท่ีเหลือท้ังหมดแลวเสร็จ และเมื่อไดดําเนินการสงมอบงานงวดที่ ๗

ใหแลวเสร็จภายใน ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

                           งวดที่ ๘ เปนจํานวนเงิน ๑๘,๒๐๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดลานสองแสนหาพันหารอยบาทถวน) เมื่อผูรับ

จางไดปฏิบัติงาน ติดตั้งราวกันตก ราวบันได ติดตั้งผนังกระจก ติดตั้งเกาอี้ในหองมหกรรม และติดตั้งกรอบบานประตูหนาตาง

แลวเสร็จ งานทาสีรองพ้ืนภายในและภายนอกอาคารแลวเสร็จ ติดตั้งหมอแปลงไฟฟาแลวเสร็จ ติดตั้งโคมไฟฟา สวิทช เตารับ

พรอมอุปกรณ ไมรวมหลอดไฟฟาแลวเสร็จ ปรับปรุงอาคารไฟฟาทางดานหลังแลวเสร็จ งานโครงสรางฐานรากและพื้นรองรับ

งานระบบปรับอากาศ รองรับงานเครื่องสูบน้ําดับเพลิง รองรับเครื่องกําเนิดไฟฟาทั้งหมดแลวเสร็จ งานจัดทําซุมทางเดินพรอม

โครงสรางแลวเสร็จ งานทําหองแมบานแลวเสร็จ งานโครงสรางแทน ภปร. แลวเสร็จ งานติดตั้งอุปกรณเครื่องปรับอากาศและ

ระบายอากาศแลวเสร็จรอยละ ๕๐ และเมื่อไดดําเนินการสงมอบงานงวดที่ ๘ ใหแลวเสร็จภายใน ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

                           งวดที่ ๙ เปนจํานวนเงิน ๒๖,๗๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบหกลานเจ็ดแสนเกาหมื่นสามพันบาทถวน) เมื่อ

ผูรับจางไดปฏิบัติงาน ติดตั้งอุปกรณกําเนิดไฟฟาแลวเสร็จ ติดตั้งอุปกรณระบบปองกันและระงับอัคคีภัยแลวเสร็จ งานโครงสราง

เสาและหลังคาหองงานระบบแลวเสร็จ ติดตั้งเครื่องสูบนํ้า และอุปกรณประกอบระบบสุขาภิบาลแลวเสร็จ ติดตั้งอุปกรณไฟฟา ตู

ควบคุมไฟฟาพรอมสายตาง ๆ ตามแบบรูปรายการแลวเสร็จ ติดตั้งระบบปองกันอันตรายจากฟาผาแลวเสร็จ งานติดตั้งอุปกรณ

เครื่องปรับอากาศและระบายอากาศแลวเสร็จทั้งหมด งานทดสอบระบบลิฟตแลวเสร็จสมบูรณฺ ติดตั้งปายสัญลักษณ และปายชื่อ

อาคารแลวเสร็จ งานทาสีภายในภายนอกแลวเสร็จ และเมื่อไดดําเนินการสงมอบงานงวดที่ ๙ ใหแลวเสร็จภายใน ๒๙ กันยายน

๒๕๖๔

                           งวดที่ ๑๐ เปนจํานวนเงิน ๑๑,๒๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดลานสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) เมื่อ

ผูรับจางไดปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียพรอมโครงสรางแลวเสร็จ จัดทํารางระบายนํ้ารอบอาคารแลวเสร็จ ติดตั้งหลอด

ไฟฟาแลวเสร็จ ติดตั้งระบบโทรศัพท ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบทีวีวงจรปด ระบบเสียงตามสาย ระบบจอตาง ๆ ละ

ระบบสัญญาณโทรทัศนพรอมอุปกรณประกอบแลวเสร็จ ติดตั้งระบบเครื่องเสียงหองมหกรรมพรอมทดสอบระบบแลวเสร็จ งาน

ทดสอบระบบปองกันและระงับอัคคีภัยแลวเสร็จสมบูรณ งานตกแตงแทน ภปร. แลวเสร็จ งานรื้อถอนและจัดทํานํ้าตกผนังพรอม

โครงสรางแลวเสร็จ รื้อถอนและปรับปรุงลานกิจกรรมดานหนาอาคาร จัดทําพื้นคอนกรีตแสตมป ปรับปรุงที่จอดรถ และทาสี

ตีเสนดานหลังอาคารแลวเสร็จ ทําความสะอาดภายในอาคารแลวเสร็จ และเมื่อไดดําเนินการสงมอบงานงวดที่ ๑๐ ใหแลวเสร็จ

ภายใน ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

                           งวดสุดทายเปนจํานวนเงิน ๘,๑๒๙,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดลานหนึ่งแสนสองหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน)



เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานภูมิสถาปตยกรรมตามแบบรูปรายการท้ังหมดแลวเสร็จ จัดทํางานระบบภายนอกที่เหลือและงาน

สวนอ่ืน ๆ ตามแบบรูปรายการแลวเสร็จ งานกําจัดปลวกภายในและภายนอกอาคารแลวเสร็จ ทดสอบระบบทั้งหมดของอาคาร

แลวเสร็จและสมบูรณ พรอมฝกอบรมเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ งานจัดทําความสะอาดพรอมจัดสงมอบพื้นที่ จัดสงเอกสารคูมือ

ประกอบการใชงานอาคารและงานระบบทั้งหมด รวมท้ังจัดสง As-built แบบกระดาษไข ๑ ชุด พิมพเขียว ๓ ชุด พรอมซอฟท

ไฟลนามสกุล .PDF และ .DWG ๓ ชุด และผูรับจางตองปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งจัดทําสถานที่

กอสรางใหสะอาดเรียบรอยตามที่กําหนดไวในขอ ๒๐ และเมื่อไดดําเนินการสงมอบงานงวดที่ ๑๑ (งวดสุดทาย) ใหแลวเสร็จ

ภายในวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

                              การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับจางชื่อ

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาพัฒนาการ 65 ชื่อบัญช ีกิจการรวมคา โชครุงเรือง & ที ทู เอ็น เลขที่บัญชี

๑๘๘๐๓๔๘๒๗๖ ท้ังน้ี ผูรับจางตกลง เปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งคาใชจายอื่นใด

(ถามี)ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีที่

หนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกผูรับจาง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับจาง

ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังหรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี) 

                  ขอ ๕. เงินคาจางลวงหนา

                              ผูวาจางตกลงจายเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจางเปนจํานวนเงิน - บาท ซึ่งเทากับรอยละ - ของราคา

คาจาง ตามสัญญาท่ีระบุไว ในขอ ๔

                              เงินคาจางลวงหนาดังกลาวจะจายใหภายหลังจากท่ีผูรับจางไดวางหลักประกันการรับเงินคาจางลวง

หนาเปน....................เต็มตามจํานวนเงินคาจางลวงหนานั้นใหแกผูวาจาง ผูรับจางจะตองออกใบเสร็จรับเงินคาจางลวงหนา ตาม

แบบท่ีผูวาจางกําหนดให และผูรับจางตกลงที่จะกระทําตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใชจายและการใชคืนเงินคาจางลวงหนานั้นดัง

ตอไปน้ี

                                ๕.๑ ผูรับจางจะใชเงินคาจางลวงหนานั้นเพื่อเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเทานั้นหาก

ผูรับจางใชจายเงินคาจางลวงหนา หรือสวนใดสวนหนึ่งของเงินคาจางลวงหนานั้นในทางอื่นผูวาจางอาจจะเรียกเงินคาจางลวง

หนาน้ันคืนจากผูรับจางหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที

                                ๕.๒ เมื่อผูวาจางเรียกรอง ผูรับจางตองแสดงหลักฐานการใชจายเงินคาจางลวงหนาเพื่อพิสูจนวาได

เปนไปตามขอ ๕.๑ ภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจางหากผูรับจางไมอาจแสดงหลัก

ฐานดังกลาวภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน ผูวาจางอาจเรียกเงินคาจางลวงหนานั้นคืนจากผูรับจาง หรือบังคับเอาจากหลัก

ประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที

                                ๕.๓ (ข) (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)

                                          ในการจายเงินคาจางใหแกผูรับจางตามขอ ๔ ผูวาจางจะหักเงินคาจางในแตละงวดเพื่อชดใช

คืนเงินคาจางลวงหนาไวจํานวนรอยละ - ของจํานวนเงินคาจางในแตละงวดจนกวาจํานวนเงินไวจะครบตามจํานวนเงินที่หักคา

จางลวงหนาท่ีผูรับจางไดรับไปแลว ยกเวนคาจางงวดสุดทายจะหักไวเปนจํานวนเทากับจํานวนเงินคาจางลวงหนาที่เหลือทั้งหมด

                                ๕.๔ เงินจํานวนใด ๆ ก็ตามที่ผูรับจางจะตองจายใหแกผูวาจางเพื่อชําระหน้ีหรือเพื่อชดใชความรับผิด

ตางๆ ตามสัญญา ผูวาจางจะหักเอาจากเงินคาจางงวดที่จะจายใหแกผูรับจางกอนที่จะหักชดใชคืนเงินคาจางลวงหนา

                                ๕.๕ ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญา หากเงินคาจางลวงหนาท่ีเหลือเกินกวาจํานวนเงินที่ผูรับจางจะได

รับหลังจากหักชดใชในกรณีอื่นแลว ผูรับจางจะตองจายคืนเงินจํานวนท่ีเหลือนั้นใหแกผูวาจาง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน



ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง

                                ๕.๖ (ข) (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)

                                          ผูวาจางจะคืนหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจางตอเมื่อผูวาจางไดหักเงินคา

จางไวครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาตามขอ ๕.๓ (ข)

                  ขอ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

                                ในการจายเงินคาจางใหแกผูรับจางแตละงวด ผูวาจางจะหักเงินจํานวนรอยละ - ของเงินที่ตองจายใน

งวดน้ันเพื่อเปนประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานถูกหักไวแลวเปนจํานวนเงินไมตํ่ากวา - บาท ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงิน

ประกันผลงานคืน โดยนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ

มามอบใหผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันแทนก็ได 

                                ผูวาจางจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกลาวตามวรรคหนึ่งโดย

ไมมีดอกเบ้ียใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคาจางงวดสุดทาย

                  ขอ ๗. กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา

                           ผูรับจางตองเริ่มทํางานที่รับจางภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และจะตองทํางานใหแลวเสร็จบริบูรณ

ภายในวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถาผูรับจางมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนด

เวลา หรือมีเหตุใหเช่ือไดวาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา

หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหน่ึง หรือตกเปนผูถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตาม

คําส่ังของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิที่จะ

บอกเลิกสัญญาน้ีได และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปดวย การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม

กระทบสิทธิของผูวาจางท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากผูรับจาง

                           การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับผิดตามสัญญา

 

                  ขอ ๘ ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง

                           เมื่องานแลวเสร็จบริบูรณ และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจางรายใหม ในกรณีที่มีการ

บอกเลิกสัญญาตามขอ ๗ หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดข้ึนจากการจางนี้ ภายในกําหนด ๒ (สอง) ป นับถัดจากวันที่

ไดรับมอบงานดังกลาว ซึ่งความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูก

ตองหรือทําไวไมเรียบรอย หรือทําไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไข ใหเปนที่เรียบรอยโดยไม

ชักชา โดยผูวาจางไมตองออกเงินใดๆ ในการนี้ท้ังส้ิน หากผูรับจางไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด ๕ (หา) วัน นับถัดจากวัน

ท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจาก ผูวาจางหรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาที่ผูวาจางกําหนด ใหผูวาจางมีสิทธิที่จะ

ทําการน้ันเองหรือจางผูอ่ืนใหทํางานน้ัน โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายเองท้ังส้ิน 

                           ในกรณีเรงดวนจําเปนตองรีบแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายโดยเร็ว และไมอาจรอใหผูรับจางแกไข

ในระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามวรรคหน่ึงได ผูวาจางมีสิทธิเขาจัดการแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเอง หรือจางผูอื่นให

ซอมแซมความชํารุดบกพรองหรือเสียหาย โดยผูรับจาง ตองรับผิดชอบชําระคาใชจายท้ังหมด

                           การท่ีผูวาจางทําการนั้นเอง หรือจางผูอื่นใหทํางานนั้นแทนผูรับจาง ไมทําใหผูรับจาง หลุดพนจากความ



รับผิดตามสัญญา หากผูรับจางไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามท่ีผูวาจางเรียกรองผูวาจางมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ

ปฏิบัติตามสัญญาได 

 

                  ขอ ๙ การจางชวง

                           ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง เวนแตการจางชวง

งานแตบางสวนท่ีไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การที่ผูวาจางไดอนุญาตใหจางชวงงานแตบางสวนดังกลาวนั้น ไมเปน

เหตุใหผูรับจางหลุดพนจาก ความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี้ และผูรับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความ

ประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง หรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ 

                           กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตองชําระคาปรับใหแกผูวา

จางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จางชวงตามสัญญา ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิก

สัญญา 

 

                  ขอ ๑๐ การควบคุมงานของผูรับจาง

                           ผูรับจางจะตองควบคุมงานที่รับจางอยางเอาใจใส ดวยประสิทธิภาพและความชํานาญ และในระหวาง

ทํางานท่ีรับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซึ่งทํางานเต็มเวลาเปนผูรับผิดชอบควบคุมงานของ ผูรับจาง ผูแทนดังกลาวจะตองไดรับมอบ

อํานาจจากผูรับจาง คําสั่งหรือคําแนะนําตางๆ ที่ผูวาจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวา

จางแตงตั้ง ไดแจงแกผูแทนเชนวาน้ัน ใหถือวาเปนคําสั่งหรือคําแนะนําที่ไดแจงแกผูรับจาง การแตงตั้งผูแทนตามขอน้ีจะตองทํา

เปนหนังสือและตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือ จากผูวาจาง การเปล่ียนตัวหรือแตงตั้งผูแทนใหมจะทํามิไดหากไมไดรับ

ความเห็นชอบ เปนหนังสือจากผูวาจางกอน 

                           ผูวาจางมีสิทธิที่จะขอใหเปล่ียนตัวผูแทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจงเปนหนังสือไปยังผูรับจาง และผูรับจางจะ

ตองทําการเปล่ียนตัวผูแทนน้ันโดยพลัน โดยไมคิดคาจางหรือราคาเพิ่มหรืออางเปนเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุน้ี

 

                  ขอ ๑๑ ความรับผิดของผูรับจาง

                           ผูรับจางจะตองรับผิดตออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผูรับ

จาง และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางหรือตัวแทน ของผูรับจาง และจากการปฏิบัติงานของผูรับจาง

ชวงดวย (ถามี) 

                           ความเสียหายใดๆ อันเกิดแกงานที่ผูรับจางไดทําข้ึน แมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผูรับจางจะตอง

รับผิดชอบโดยซอมแซมใหคืนดีหรือ เปลี่ยนใหใหมโดยคาใชจายของผูรับจางเอง เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู

วาจาง ท้ังน้ี ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะส้ินสุดลงเมื่อผูวาจางไดรับมอบงานครั้งสุดทาย ซึ่งหลังจากนั้นผูรับจางคง

ตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรอง หรือความเสียหายดังกลาวในขอ ๘ เทานั้น

                           ผูรับจางจะตองรับผิดตอบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผูรับจาง หรือ

ลูกจางหรือตัวแทนของผูรับจาง รวมถึงผูรับจางชวง (ถามี) ตามสัญญานี้ หากผูวาจางถูกเรียกรองหรือฟองรองหรือตองชดใชคา

เสียหายใหแกบุคคลภายนอกไปแลว ผูรับจางจะตอง ดําเนินการใดๆ เพ่ือใหมีการวาตางแกตางใหแกผูวาจางโดยคาใชจายของ

ผูรับจางเอง รวมท้ังผูรับจางจะตองชดใชคาเสียหายนั้นๆ ตลอดจนคาใชจายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกรองหรือถูกฟองรองใหแก

ผูวาจางทันที 

 



                  ขอ ๑๒ การจายเงินแกลูกจาง

                           ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางที่ผูรับจางไดจางมาในอัตราและตามกําหนดเวลา ที่ผูรับจางไดตกลงหรือ

ทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว 

                           ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอื่นใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคหนึ่ง ผูวาจางมีสิทธิที่จะเอาเงิน

คาจางท่ีจะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว และใหถือวาผูวาจางไดจายเงินจํานวนนั้นเปนคาจางให

แกผูรับจางตามสัญญาแลว

                           ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนที่จางมาทํางาน โดยใหครอบคลุมถึงความรับผิดทั้ง

ปวงของผูรับจาง รวมท้ังผูรับจางชวง (ถามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดคาสินไหมทดแทนไดตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ

หรือภยันตรายใดๆ ตอลูกจางหรือบุคคลอ่ืน ที่ผูรับจางหรือผูรับจางชวงจางมาทํางาน ผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัย

ดังกลาว พรอมท้ังหลักฐานการชําระเบ้ียประกันใหแกผูวาจางเมื่อผูวาจางเรียกรอง 

 

                  ขอ ๑๓ การตรวจงานจาง

                           ถาผูวาจางแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทํางาน

ของผูรับจาง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอํานาจเขาไปตรวจการงานในโรงงานและ

สถานท่ีกอสรางไดทุกเวลา และผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือในการนั้นตามสมควร 

                           การท่ีมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษานั้น หาทําใหผูรับจางพนความรับ

ผิดชอบตามสัญญาน้ีขอใดขอหน่ึงไม 

 

                  ขอ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน

                           ผูรับจางรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถวนแลว หาก

ปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดน้ันผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผูรับจางตกลง

ท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้ง เพื่อให

งานแลวเสร็จบริบูรณ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด โดยผูรับจางจะคิดคาจาง คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผูวา

จางหรือขอขยายอายุสัญญาไมได 

 

                  ขอ ๑๕ การควบคุมงานโดยผูวาจาง

                           ผูรับจางตกลงวาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้ง มี

อํานาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือใหเปนไปตาม สัญญานี้ และมีอํานาจท่ีจะส่ังใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน

ซึ่งงานตามสัญญาน้ี หากผูรับจางขัดขืน ไมปฏิบัติตาม ผูวาจาง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา

มีอํานาจ ท่ีจะสั่งใหหยุดการน้ันชั่วคราวได ความลาชาในกรณีเชนนี้ ผูรับจางจะถือเปนเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน

ตามสัญญาหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆ ไมไดทั้งส้ิน 

 

                  ขอ ๑๖ งานพิเศษและการแกไขงาน 

                           ผูวาจางมีสิทธิที่จะสั่งเปนหนังสือใหผูรับจางทํางานพิเศษซึ่งไมไดแสดงไวหรือรวมอยูในเอกสารสัญญานี้

หากงานพิเศษน้ันๆ อยูในขอบขายท่ัวไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผูวาจางยังมีสิทธิสั่งใหเปลี่ยนแปลงหรือแกไข

แบบรูปและขอกําหนดตางๆ ในเอกสารสัญญานี้ดวย 



                           อัตราคาจางหรือราคาที่กําหนดใชในสัญญานี้ ใหกําหนดใชสําหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด

ทอนลงท้ังปวงตามคําสั่งของผูวาจาง หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจาง หรือราคาใดๆ ที่จะนํามาใชสําหรับงานพิเศษ

หรืองานท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงดังกลาว ผูวาจาง และผูรับจางจะไดตกลงกันท่ีจะกําหนดอัตราคาจางหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

รวมท้ังการขยายระยะเวลา (ถามี) กันใหมเพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไมได ผูวาจางจะกําหนดอัตราจาง หรือราคาตาม

แตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง ซึ่งผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูวาจางไปกอนเพื่อมิใหเกิดความเสียหาย

แกงานท่ีจาง 

 

                  ขอ ๑๗ คาปรับ

                           หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว ในสัญญาและผูวาจางยังมิไดบอกเลิก

สัญญา ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปน จํานวนเงินวันละ ๑๑๔,๕๐๐.๐๐ - บาท (หน่ึงแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหารอย

บาทถวน) และจะตองชําระคาใชจายในการควบคุมงาน (ถามี) ในเม่ือผูวาจาง ตองจางผูควบคุมงานอีกตอหนึ่งเปนจํานวนเงินวัน

ละ ........................ บาท  (.....................)  นับถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผูวาจางไดขยาย

เวลาทํางานให จนถึงวันท่ีทํางานแลวเสร็จจริง นอกจากนี้ ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผูรับจาง

ทํางานลาชาเฉพาะสวนท่ีเกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย 

                           ในระหวางท่ีผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น หากผูวาจางเห็นวาผูรับจาง จะไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา

ตอไปได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ ๑๘ ก็ได และถาผูวาจางไดแจงขอเรียกรองไปยังผูรับจางเมื่อครบ

กําหนดเวลาแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว ผูวาจางมีสิทธิที่จะปรับผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 

 

                  ขอ ๑๘ สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา

                           ในกรณีที่ผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอื่นใหทํางานนั้นตอจนแลวเสร็จ

ก็ได ผูวาจางหรือผูท่ีรับจางทํางานนั้นตอมีสิทธิใชเครื่องใชในการกอสราง สิ่งที่สรางขึ้นชั่วคราวสําหรับงานกอสราง และวัสดุตางๆ

ซึ่งเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามท่ีจะเห็นสมควร 

                           ในกรณีดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางสวน

ตามแตจะเห็นสมควร นอกจากน้ัน ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซึ่งเปนจํานวน เกินกวาหลักประกันการปฏิบัติตาม

สัญญา รวมทั้งคาใชจายที่เพิ่มข้ึน ในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จตามสัญญา ตลอดจนคาใชจายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถามี) ซึ่ง

ผูวาจางจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงินใดๆ ที่จะจายใหแกผูรับจางก็ได 

 

                  ขอ ๑๙. การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย

                           ในกรณีที่ผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใดดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิดคาปรับ คาเสีย

หาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ผูรับจางตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแกผูวาจางโดยสิ้นเชิงภายใน

กําหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง หากผูรับจางไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลา

ดังกลาวใหผูวาจางมีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจํานวนเงินคาจางท่ีตองชําระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผูรับจาง หรือบังคับจาก

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 

                           หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายที่บังคับจากเงินคาจางท่ีตองชําระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก

ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูรับจางยินยอมชําระสวนท่ีเหลือ ที่ยังขาดอยูจนครบถวนตามจํานวนคาปรับ คา

เสียหาย หรือคาใชจายน้ัน ภายในกําหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง



                           หากมีเงินคาจางตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด ผู

วาจางจะคืนใหแกผูรับจางท้ังหมด

 

                  ขอ ๒๐ การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย

                           ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือ สิ่งอํานวย ความสะดวกใน

การทํางานของผูรับจาง ลูกจาง ตัวแทน หรือผูรับจางชวง (ถามี) ใหสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใชงานตลอด

ระยะเวลาการจาง และเมื่อทํางานเสร็จสิ้นแลวจะตองขนยายบรรดาเครื่องใชในการทํางานจางรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง

กอสรางช่ัวคราวตางๆ (ถามี) ท้ังจะตองกลบเกล่ียพื้นดินใหเรียบรอยเพื่อใหบริเวณทั้งหมดอยูในสภาพที่สะอาดและใชการไดทันที

 

                  ขอ ๒๑ การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

                           ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก

พฤติการณอันหน่ึงอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามท่ีกําหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน

กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนด

เวลาแหงสัญญาน้ีได ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพื่อของดหรือ

ลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปภายใน ๑๕ (สิบหา) วันนับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กําหนดในกฎ

กระทรวงดังกลาว แลวแตกรณี 

                           ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิเรียกรอง ในการที่จะขอ

งดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งส้ิน เวนแต กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรอง

ของฝายผูวาจาง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจง หรือผูวาจางทราบดี อยูแลวตั้งแตตน

                           การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูวาจางที่จะ

พิจารณาตามท่ีเห็นสมควร

 

                  ขอ ๒๒. การใชเรือไทย

                                  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผูรับจางจะตองส่ังหรือนําของเขามาจากตางประเทศรวมทั้งเครื่องมือ

และอุปกรณท่ีตองนําเขามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไมวาผูรับจางจะเปนผูท่ีนําของเขามาเองหรือนําเขามาโดยผานตัวแทนหรือ

บุคคลอ่ืนใด ถาส่ิงของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูรับจางตองจัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชน

เดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทากอนบรรทุกของน้ันลงเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทยหรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได ทั้งน้ี ไมวาการสั่งหรือนําเขาสิ่งของ

ดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบใด

                                  ในการสงมอบงานตามสัญญาใหแกผูวาจาง ถางานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผูรับจางจะตองสงมอบ

ใบตราสง (Bill of lading)หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซ่ึงแสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ

ไทยใหแกผูวาจางพรอมกับการสงมอบงานดวย

                                  ในกรณีท่ีสิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ

เชนเดียวกับเรือไทย ผูรับจางตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกของโดยเรืออื่นไดหรือหลัก

ฐานซึ่งแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการพาณิชย



นาวีแลวอยางใดอยางหน่ึงแกผูวาจางดวย

                                  ในกรณีท่ีผูรับจางไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในวรรคสองและวรรคสามใหแกผูวา

จางแตจะขอสงมอบงานดังกลาวใหผูวาจางกอนโดยยังไมรับชําระเงินคาจาง ผูวาจางมีสิทธิรับงานดังกลาวไวกอน และชําระเงิน

คาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได

                  ขอ ๒๓. มาตรฐานฝมือชาง

                                  ผูรับจางตกลงเปนเง่ือนไขสําคัญวา ผูรับจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง

จากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  หรือหรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.

รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ ๑๐ (สิบ) ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ (หนึ่ง)

คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

                                   ๒๓.๑ ชางกอสราง

                                   ๒๓.๒ ชางไฟฟา

                                   ๒๓.๓ ชางเชื่อมโลหะ

                                 ผูรับจางจะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนชางท้ังหมดโดยจําแนกตามแตละสาขาชางและ ระดับชาง

พรอมกับระบุรายชื่อชางผูท่ีผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาวในวรรคหน่ึงนํามาแสดงพรอมหลักฐาน

ตางๆ ตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูควบคุมงาน กอนเริ่มลงมือทํางาน และพรอมท่ีจะใหผูวาจางหรือเจาหนาที่ของผูวา

จางตรวจสอบดูไดตลอด เวลาการทํางานตามสัญญานี้ของผูรับจาง

                  ขอ ๒๔. การปรับราคาคาจาง

                                  ผูวาจางและผูรับจาง ตกลงกันใหใชสัญญาปรับราคาได สําหรับราคางานกอสรางตามสัญญานี้โดย

การนําสูตร Escalation Factor (K) มาใชคํานวณราคาคางานท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยวิธีการตอไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตร

และวิธีคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาชวยเหลือผู

ประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

                                 สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ี ผูวาจาง ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุตามภาคผนวก ๕

                           สัญญาน้ีทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ โดยละเอียด

ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหน่ึงฉบับ 

 

 

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

(นายดิศกุล เกษมสวัสดิ)์

 

 

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

(นายรัญชน ธนวัชรากร)

 

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



(นางอรอัญญาญ ธีรกรณพัฒน)

 

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

(นายสมยิ้ม คงอนันต)

เลขท่ีโครงการ ๖๓๐๓๗๔๓๗๐๑๙

เลขคุมสัญญา  ๖๓๐๗๒๒๐๑๒๐๒๗


