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สัญญาจ้างทั่วไป

สัญญาเลขที่ ผศน.๔/๒๕๖๓

สัญญาQบับน้ีทำข้ึน ณ ศูนย์เทคโนโลยสารสนเทศ กรมทางหลวง ตำบล/แขวง ทุ่งพญาไท อำเภอ/เขต ราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมีอวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง ศูนย์เทคโนโลยสารสนเทศ กรมทางหลวง โดย นายเด่นขัย 
เอ่ียมสุวรรณ ข้ึงต่อไปน๋ึในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง1' ฝ่ายหน่ึง กับ บริษัท ฟาติมา อาร์. ปี. ดี. เอส. อินเตอร์เนช่ํนแนล จำกัดขึ้งจด 
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี 
สำนักงานใหญ่อยู่ เลขท่ี ๑๑๑ ขอยอาริย์สัมพันธ์ ๑ ถนนพหลโยธิน ตำบล/แขวง พญาไท อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร โดยนายอุดมกักด อภชาติธนพัฒน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน 
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และ 
หนังสือมอบอำนาจลงวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ข้ึงต่อไปน๋ีในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง, อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีขัอความดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมฟ้วเตอร์แม่

ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สำนักเคร่ืองกลและส์อสาร ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตำบล/แขวง ทุ่งพญาไท อำเภอ/ 
เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร ตามข้อกำหนดและเง่ือนไขสัญญานี้รวมท้ังเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เคร่ืองมือเคร่ืองใข้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง  ๆ ชนิดดีเพ่ือใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปน้ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของ สัญญาน้ี 

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการฯ จำนวน ๓๕ (สามสืบท้า) หน้า 
๒.๒ ผนวก ๒ ข้อเสนอของผู้รับจ้าง จำนวน ๑๖ (สิบหก) หน้า 
๒.๓ ผนวก ๓ ตารางเปรียบเทียบ จำนวน ๓๖ (สามสิบหก) หน้า 
๒.๔ ผนวก ๔ แผนการดำเนินงาน จำนวน ๒ (สอง) หน้า 
๒.๕ ผนวก ๕ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีขัดแย้งกับข้อความในสัญญาน้ีให้ใช้ข้อความในสัญญาน้ีบังคับ

เพ^นี้ผ^จ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือคํ้าป 
เนหาพัน!เทร้อยท้าสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่า

ยังกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



สัญญาน้ีแล้ว
หลักประก้นท่ีผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหน่ึง ผู้ว่าจ้างจะสืนให้เม่ือผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตาม

ข้อ ๔ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๕ร)๙,๐ ๐ 0.๐ 0 บาท (ห้าล้านห้าแสน 

หน้ีงหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีผูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๖๑,๐๕๖.๐๗ บาท (สามแสนหกหม่ืนหน้ีงพับห้าสิบหกบาทเจ็ด 
สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าไข้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็น 
งวด  ๆ ด้งนี้

งวดท่ี ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๑,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหม่ืนหน้ีงพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เม่ือผู้รับจ้างได้ 
ปฏิบํติงานโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและ 
การเงินการบัญชีเพี่อการบริหารจัดการ เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี 1 ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

งวดท่ี ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๑,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสบห้าหม่ืนหนี้งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เม่ือผู้รับจ้างได้ 
ปฏิบํติงานโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและ 
การเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี 2 ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

งวดท่ี ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๑,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหม่ืนหน่ึงพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ 
ปฏิบํติงานโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและ 
การเงินการบัญชีเพิ่อการบริหารจัดการ เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี 3 ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

งวดท่ี ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๑,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสบห้าหม่ืนหน้ีงพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เม่ือผู้รับจ้างได้ 
ปฏิบัติงาน โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและ 
การเงินการบัญชีเพิ่อการบริหารจัดการ เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี 4 ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

งวดท่ี ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๑,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหม่ืนหน้ีงพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ 
ปฏิบ้ติงานโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสบเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและ 
การเงินการบัญชีเพี่อการบริหารจัดการ เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี 5 ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

งวดท่ี ๖ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๑,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหม่ืนหน่ึงพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ 
ปฏิบัติงานโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและ 
การเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี 6 ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ มีถุนายน ๒๕๖๓

งวดท่ี ๗ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๑,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหม่ืนหน้ีงพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เม่ือผู้รับจ้างได้ 
ปฏิบํติงาน โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสบเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและ 
การเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี 7 ให้แล้วเสร็จภายใบ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

งวดท่ี ๘ เป็นจำบวบเงิน ๕๕๑,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหม่ืนหน่ึงพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เม่ือผู้รับจ้างได้ 
ปฏิบํติงานโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและ 
การเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี 8 ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

ๆนวนเงิน ๕๕๑,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหม่ืนหน่ึงพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เม่ือผู้รับจ้างได้ 
■ แคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและ 
เร เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงาบงวดท่ี 9 ให้แล้วเสร็จภายใบ ๑๓ ก้นยายน ๒๕๖๓ 
JWU ๕๕๑,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหม่ืนหน่ึงพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบ้ติ 
มสัญญา รวมท้ัง ทำสถานท่ีก่อสร้าง ให้สะอาดเริยบร้อย ตามท่ีกำหนุดไว่[ใบข้อ ๑๘
ร. < » * ไ**  (นายเด่น'ฃย เอ ย !:ส ุ-ท ^!^
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ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเร่ิมทำงาบที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ 

บริบุรณ์ภายใบวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ท้าผู้รับจ้างมิไต้ลงมือทำงานภายใบกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม 
กำหนดเวลา หรือมืเหตุ'1ห้พ}อ’ไต้'ร่า ผู้รับจ้างไม,สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเกินกว่า 
กำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหบี่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำลังของคณะกรรมการ 
ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาบหรือบริษัทท่ีปรึกษา นึ่งไต้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ไต้ และ 
มืลิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๖ .ความรับผิดชอบ ในความข้ารุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบุรณ์ และผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณท่ี 

มืการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุข้ารุดบกพร่องหรือเลิยหายเกิดฃี้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๐ ปี ๐ เดือน นับถัด 
จาก วันท่ีไต้รับมอบงานดังกล่าว นึ่งความข้ารุดบกพร่อง หรือ เสิยหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง ของผู้รับจ้าง อันเกิดจาก การ 
ใช้วัสดุ ท่ี1ม่ถูกต้อง หรือทำไวไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวขา ผู้รับจ้าง จะต้องรีบทำการแก้1ข ไห้เป็น 
ที่เรียบร้อย โดยไม่ข้กข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ ต้องออกเงินใด  ๆในการน้ีท้ังสิน หากผู้รับจ้างปิดพล้ิว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายใน 
กำหนด ๑ วัน นับแต่วันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง หรือ ไม่ทำการแก้!ข ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้าง 
กำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การจ้างข้วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาน้ี!ปจ้างช่วงอีกต่อหน่ึงโดยไมไต้รับความ 

ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ บอกจากในกรณท่ีสัญญาน้ีจะไต้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ความยินยอมดังกล่าวน้ันไม่เป็น 
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความ 
ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทบหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงาบของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความข้านาญและใบระหว่าง 

ทำงานท่ีรับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทบนึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาบผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนไต้รับมอบอำนาจ 
จากผู้รับจ้างคำลังหรือคำแบะนำต่างๆที่ไต้แจ้งแก่ผู้แทนผู้!ต้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำลังหรือคำแนะนำที่!ต้แจ้งแก่ผู้รับ 
จ้างการแต่งต้ังผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องไต้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างการเปล่ียนตัวหรือแต่งต้ังผู้ควบคุม 
งานใหม่จะทำมิไต้หากไม่ไต้รับความเห็นขอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะขอให้เปล่ียนตัวแทบไต้รับมอบอำนาจน้ัน โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และ 
ผู้รับจ้างจะต้อง^รเรเแ^ฬวโดยพลันโดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนึ่องมาจากเหตุนี้

ะ ^นอบผูร้บัจา้งข ้̂ 0 ^รปัพ!ยอบผูร้บัจา้ง
„ „ .  1  ฃ แ ^ ต อ้ ง ร บั ผ ดิ ต อ่ อ บุ ตั เิห ต  ุความเสืยหาย หรือภยันตรายใด  ๆ อันเกิดจา;rifiTjปฏิบัต'งาน'ของ 
ผูร้บั'จ้างแเะจะดอแํนผิดตุ^ควา'jjเสืยหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง Iน, 1- / , ,
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ความเสียหายใด  ๆ อันเกิดแก่งานทีผู้รับจ้างได้ทำข้ึน แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณี 
อันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปล่ียนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 
ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสันสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาบคร้ังสุดท้ายซึ่งหลังจากบั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิด 
เพียงในกรณีซ่ารุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน เท่าบ้ัน

ข้อ ๑0. การจ่ายพนแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างทีผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาทีผู้รับจ้างใต้ตกลง 

หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างม่สิทธิทีจะ 

เอาเงินค่าจ้างทีจะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก,ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างไต้จ่ายเงินจำบวบบั้น เป็นค่า 
จ้างให้แก'ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยล่าหรับลูกจ้างทุกคนทีจ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถืงความรับ 
ผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมบั้งผู้รับจ้างข่วงอับหากจะพีงมีใบกรณีความเสียหาย ทีคืดค่าสินไหมทดแทนไต้ ตามกฎหมายซึ่งเกิด 
จากอุปืทวเหตุหรือภยันตรายใด  ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอ่ืนทีผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างซ่วงจ้างมาทำงานผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบ 
กรมรรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการซ่าระเบี้ยประกัน ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ©๑. การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งทั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัททีปรืกบาเพื่อควบคุมการทำงาน 

ของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัททีปรกบาบั้นมีอำนาจเช้าไปตรวจการงาน ในโรงงาน และ 
สถานทีทีกำลังก่อสร้างไต้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความข่วยเหลือ ใบการบ้ันตามสมควร

การทีมีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัททีปรืกบาหา ทำให้ผู้รับจ้างพันความรับผิด 
ขอบตามสัญญาน้ีช้อหน่ีงข้อใดไม่

ข้อ ©to. แบบรูปและรายการละเอยดคลาดเคล่ือน
ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าไต้ตรวจสอบและทำความเช้าใจใบแบบรูปรายการละเอียดโดยล่ีถ้วนแล้วหาก 

ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดบั้นผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลง 
ทีจะปฎิบ้ตตามคำวินิจอัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาบหรือบริษัททีปรกบาทีผู้ว่าจ้างแต่งทั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จ 
บริบุรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่มข้ึนจากผู้ว่าจ้างไม่ไต้

ข้อ ©๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัททีปรืกษาทีผู้ว่าจ้างแต่งทั้งมีอำนาจที่ 

จะต รว^!.\ttt8^วบคุมงาบเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะลี่'งให้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพื่มเติม หรือตัดทอนซ่ึง 
งาโฬ่&สั£ ^ าน เ^ส ิแบจ้าง'ข ัด1ขืน'ไม'ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานหรือบริษัททีปรืกบามีอำนาจทีจะลังให้ 

'ทามล่าช้าในกรณีเซ่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุ ขอขยายวันทำการออกไปมีไต้

ข ้̂ ©'๔.แทนพีเศษและการแก้1ฃงาบ
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ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะลังให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษข้ึงไมได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงาน 
พิเศษนั้น  ๆ อยู่'ใบขอบ1ข่ายที่’ว'ไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาน้ี บอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิลังให้ เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป 
และข้อกำหนดต่าง  ๆในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาท่ีกำหนดไว้ไนสัญญาน้ีไห้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษหรืองาบท่ีเพ่ิมเติมข้ึนหรือ 
ตัดทอนลงทั้งปวงตามคำส์'งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไมได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆที่จะนำมาใช้สำหรับงาบพิเศษ 
หรืองานที่เพิ่มข้ึนดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กัน 
ใหม่เพิ่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห่นว่าเหมาะสม 
และถูกต้อง ขึ้งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสังของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธี้ที่จะดำเนินการตามข้อ ๒๑ ต่อไปไต้

ข้อ <ร>๕. ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ไนสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเสิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องข้าระค่าปรับ ให้แก,ผู้ว่าจ้างเป็น อัตราร้อยดะ ๐.® (๐.๑ %) และจะต้องข้าระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน
ใบเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนี้งเป็นจำนวนเงิน วันละ ............... . บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตาม
สัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างไต้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น 
จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าข้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไต้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตาม 
สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ กิไต้ และถ้าผู้ว่าจ้างไต้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อ 
ครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ข้าระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหสังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ทำงานนั้นต่อจนแล้ว 

เสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ท่ีรับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เคร๋ึองใช้การก่อสร้างสิงท่ีสร้างข้ึนช้วคราว สำหรับงานก่อสร้างและวัสคุต่าง 
 ๆ ข้ึงเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพิ่อการปฏิบ้ติงาบตามสัญญาตามที่จะเห่บสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมดหรือบางส่วนตามแต่จะ 
เห็บสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ข้ึงเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสีย 
หายต่าง  ๆ ที่เกิดข้ึน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนในการทำงาบนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม 
(ถ้ามี) ขึ้งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด  ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างกิได้

ข้อ ©๗. การกำหนดค่าเสียหาย
ค่าปรับหรือค่าเสียหายขึ้งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวน เงิน 

ค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญากิได้
หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้าง

จะคืนให ้แก่เพ ั^เ

ใน'การหทงานข1การพงานของผรบจาง ลูกริบง ติวน 
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ตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสันแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเคร่ืองใช้ใบการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะยูลฝอย และ 
สิ,งก'อสร้างช่ัวคราวต่าง  ๆ (ล้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกล่ียพึ๋นดินให้เรืยบร้อย เพื่อให้บริเวณท้ังหมดอยู่ใบสภาพท่ีสะอาด และใช้การไต้ 
ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏบ้ตงานตามสัญญา
ในกรณืท่ีมีเหตุสุดวิสัย หริอเหตุใด  ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง 

หรือพฤติการณ์อันหน่ืงอันใดท่ีผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเง่ือนไขและ 
กำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ใต้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอ 
ขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุน้ันสันสุดลง

ล้าผู้รับจ้างไม่ปฎิบ้ต๊ให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ืงให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธ้ีเรืยกร้องในการท่ีจะ 
ขอขยายเวลาทำงาบออกไปไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสันเว้นแต่กรณ์เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างชั่งมีหลัก 
ฐานช้ดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดิอยู่แล้วต้ังแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนื่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็น
สมควร

สัญญาน้ีทำข้ึนเป็นสองฉบับ มีช้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเช้าใจข้อความโดย 
ละเอียดตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมีอช่ัอ พร้อมท้ังประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นส์าดัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ 
หน่ืงฉบับ

(ลงช่ัอ).............. *. . . พ . , / . . !   ............ ผู้ว่าจ้าง
" , 1 ! โ  I I(นายเต่นช้ยเอียมสุวรรณ)

ItO *
เช่ัร).................. ...........................................ผู้รับจ้าง

(บายอุดมดักด อภิชาติธนพัฒน์)

ป ีม ^ ..พยาน
(นายวันชัย หลายรัตน์)

(ลงช่ัอ).. ..พยาน
(นายวิรพล สอนทอง)

เลขที่โครงการ ๖๒๑๐๘๑๑๙๙๗๔ 
เลขคุมสัญญา ๖๒๑๒๐๔๐๐๑๖๐๑ I


