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แ บ บ ส ัญ ญ า  
ส ัญ ญ าจ ้าง ก ่อ ส ร ้าง

ส ั ญญาเ ลขที ่  ..นม,...๓๓../๒.๕..๖.?ท.
สัญญาฉบับน้ีทำข้ึน ณ,...แข.วงทุ.างฺ.หลวงนบทบุรี......กรุ.มุ.ทาง.หลวง.......ตำบล/แขวง..........นางทรุ.ะ[สอ  

อำเภอ/เขต .เมือ.ง. จังหวัด.... .นนทบุรี....เม่ือวันที.่...๘. เดือน พฤษภ.ว.คุม........ พ.ศ.....๒๕๖ส1.....ระหว่าง
.กร.มุ.ทาง.หฝ็.ว.ง .โดย...น.ว.ย.สุวิ.พร.....ตัน.ตะ!ย.ริน.....ผู้อำนวย.กุ.ว.รุ.แข.วงท.วง.ห.ลวงน-น.ทุ.บุรี. ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ี
เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหน่ึง กับ...บริษัท...'พีแ.อ.ลตี ณิฬเ.พน.ดุ.แลนด์ส.เ.คุป...จำกัด. ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท .ก.รู.ง.เทพ-มุ-ห.ว-นคุ-ร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขท่ี ๒๑๘ หมู่ท่ี ........ซอย
.จ.รัญ.สนิท.วง.ส ์...๗ ๑...ถนน...จ.รัญฐ.นทิ..ว.งส์...ตำบล/แขวง.....นาง.พลัด......อำเภอ/เขต.....นางพลัด....จังหวัด
.ก.รู.ง.เทพ.มุ.หาน.คุ.ร...โดย..นาย.ป.รัชญ.ว .จัน.หนทัศน์....(กุรุ.ร.มุ.การ.ผู้จัดกุ.ว.รุ)...มอบอำนาจให้...นาย.นิคุ.มุ. ท่านบุ.ข.
.(ผู้รัมมุ.ลบ.ยำ.นาจ).ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนเลขท่ี 
ส.จ,ุ๑.0๐.๕๙๐๕...ลงวันท่ี...๓...กมุ.ภา-พันธ์....๒๕๖๓...(และหนังสือมอบอำนาจลงวันที.่.'๘...พลษ.ภาคมุ..๒๕๖.๓) แนบ
ท้ายสัญญาน้ี (ในกรณีท่ีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่ากับ............... :....................อยู่บ้านเลขท่ี............. -
...................ถนน......... - ......ล ัาบล/แขวง......- .......อำเภอ/เขต........ 7.......จังหวัด...........- ......... )ผู้ถือบัตรประจำตัว
ประขาชนเลขที.่......7....... , .ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประขาซนแนบท้ายสัญญาน้ี) ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ี
เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหน่ึง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีช้อความดังต่อไปน้ี 
ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ทำงานจ้างเหมา.ง..า.น.ข่.อ.มุ.ไฟ..ฟ้ท.แ.สงส.ว่า.งแ.ละ. 
ไฟสัญญาณ.จราจร..(.รหัสงาน...๓.๑๕๓๐)..บน.ทางหลวง-หมาย-เลข...๓๕๖...ด.ฒควบบุมุ..๐๒๐.๑..ตอน.ด่า.งรุะ.ตับ. 
.ลาดหลมุ.Lkaว....-...แยก.นพว.งตํ...ตอน...®....ระหว่าง.ทมุ,๒.๐.+๕๘.๐..-..กุม=๒๔.+๐๐.๐..(.เป็น.ช่วง..ล)..ปริมุ.าณงาน
๑ .แห่ง.(ปริมาณงา.น..๕๑...ตัน). ตำบล/แขวง คู.ชวาง .อำเภอ/เขต....ลาด.ห.ลุมุแก้ว......จังหวัด....ป.บุมุ.รานิ....ตาม
ข้อกำหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญาน้ีรวมท้ังเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ตลอดจนอุปกรณีต่าง  ๆ ชนิดดีเพ่ือใช้ 
ในงานจ้างตามสัญญาน้ี

ข้อ

ลงซ่ือ

เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี
๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน จำนวน ๑....ซด.
๒.๒ ผนวก ๒ รายการราคาค่างานต่อหน่วย (Unit Cost) จำนวน......๒...หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา(ซ่ึงรวมค่าวัสดุ อุปกรณี แรงงาน ภาษี'ประเภทํต่าง  ๆ
และกำไรไว้ด้วยแล้ว) พร้อมใบยืนยันราคา และประกาศผลรับราคา 
๒.๔ ผนวก ๔ แผนการจัดการจราจร
๒.๕ ผนวก ๕ รายการงานท่ีผู้รับจ้างต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องหรือ 

ความเสียหายภายในกำหนดเวลา 
๒.๖ ผนวก ๖  รายละเอียดการให้ข่าวสารเก่ียวกับการก่อสร้าง 
๒.๗ ผนวก ๗ เง่ือนไขการเสนอแผนการทำงาน 
๒.๘ ผนวก ๘ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือ 

ลดค่าใ]!บังวนร่า.งิร่i i กัสิมทาไหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑)

จานวน.....๑.....ชุด
จำนวน.... ๑.....หน้า

จำนวน.....๑.....หน้า
จำนวน.....๑.....หน้า
จำนวน.... ๑.....หน้า

23» gggME? จำนวน.... ๑.....ขุด

(นายนิคม ฟ่า 
ผ้รับมอบอำนขุจ่ ‘ "

0ลงซอ.................)ร่7๘วั....................... ผู้ว่าจ้าง
(นายสุวิ,พุธ ตันตะโยธิน)

ผ้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี
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๒.๙ ผนวก ๙ แบบแผ่น,ป้าย,ประชาสัมพันธ์ งานก่อสร้างทผู้รับจ้างจะต้อง
จัดทำและติดตั้ง จำนวน.......๑....หน้า

๒.๑๐ ผนวก ๑๐ การจ้างช่วง จำนวน.......๑....หน้า
๒.๑๑ ผนวก ๑๑ รายละเอียดและหลักเกณฑ์แนบท้ายสัญญา

งาบบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง จำนวน.....๒......หน้า
๒.๑๒ ผนวก ๑๒ รายละเอียดการปรับราคาค่า K จำนวน....- ชุด
๒.๑๓ ผนวก ๑๓ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่างานผิวทาง จำนวน.....-: หน้า
๒.๑๔ ผนวก ๑๔ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

จำนวน....... :.... เล่ม
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ

และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไมมสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจาก ผู้ว่าจ้างทั้งส้ิน

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเปีน,,เงินสด,...ต.าม.ใบ.เสร็จ.รันเงินเล่มที่..๐.๘/๒.๓ 

เ?.ขที่.๙๒..M วันที่..๘..พฤษภาคม...๒๔๖๓...เปีนจำนวนเงิน...๖๙,®๔๔,๐๐.บาท..(เงินหกหม่ืนเก้าพันหน่ึงร้อยท่ี 
สิบส้ินาทถ้.ว.น)...ข่ี.งเท่ากันร้อยละ..๔..(ห้า}ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพ่ือเปีนหลักประกันการ 
ปฏิบัติตามสัญญาน้ี

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเปีนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกัน 
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ตามรายซ่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที ่
กรมบัญชีกลางกำหนดล็ไต้ และจะต้องมีอายุการค้ําประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพันข้อผูกพันตามสัญญาน้ี

หลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวงของ 
ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเส่ือมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุม 
ถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าข้าเป็นเหตุให้ 
ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความขำรุดบกพร่องตามสัญญาเปล่ียนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดข้ึน 
คราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่
ผู้ว่าจ้างภายใน.....๑.๔..... วัน นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะ คืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อ 
ผู้รับจ้างพันจากข้อผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาน้ีแล้ว

ข้อ ๔. ก. ค ่าจ้างและการจ่ายเงิน
(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)
ผู้ว ่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน...๑,รท๘๒,๘๖๘,<?.<>...บาท (เงิน 

.หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นฝ็องฺพันแปดร้อยหกสิบ.แปดบาทถ้วน} ซึ่งไต้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.๙๐.,๔๖๘,๐๐.
บาท 0งินเก้าหมื่นสี่ร้.อยหกสิ.บ.แปดบาทถ้วน). ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว.โดยถือราคา 
ต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ไต้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาตามเอกสารแนบท้าย 
สัญญาผนวก ๒

ลงซ่ือ

พ ;  เทิฟแอนส์แลนด์สte

(นายนิคม ท่านมุ!ข):. - , 1v v \ ,p and LANDSCAPE",ผัรับมอบอำนาจ'------------------------

0ลงซอ..................0 ^ . . ........................ผู้ว่าจ้าง
(นายสุวิ,พุธ ตันตะโยธิน)

ผ้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี
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คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้ง 
ปริมาณงานและราคาน้ีเป็นจำนวนโดยประมาณเท่าน้ัน จำนวนปริมาณงานท่ีแท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่าน้ีก็ได้ ซ่ึง 
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาท้ังสองฝ่าย 
ต่างตกลงท่ีจะไม'เปล่ียนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการท่ีจำนวนปริมาณงานในแต่ 
ละรายการได้แตกต่างไปจากท่ีกำหนดไว้ในสัญญา ท้ังน้ี นอกจากในกรณีต่อไปน้ี

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๔ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๔๐ (หน่ึงร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานท่ีกำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให้ใน 
อัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๒ เม่ือปริมาณงานท่ีทำเสร็จจริงในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ ๑๔๐ (หน่ึงร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานท่ี 
กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วย 
ตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๔ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานท่ีกำหนดไว้ใน 
สัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่มขดเชยเป็น  
ค่า Overhead และ Mobilization สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณ 
งานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตาม 
สัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มซดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization^งกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างใน 
งวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการ 
จ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามท่ีผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีท่ีผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็น 
ว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับงานอ่ืนท่ีเหลือ อีกท้ังงานท่ีเหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อ 
การจ่ายเงินค่างานท่ีแล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ท้ังน้ีผู้ว่าจ้าง อาจจ่ายเงินท่ีเพ่ิมข้ึนให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงิน 
ค่างานงวดน้ันๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงท่ีจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นหน่ึงงวดตามเน้ืองานท่ีทำเสร็จจริง เม่ือผู้ว่าจ้างหรือ 
เจ้าหน้าท่ีของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานท่ีทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นท่ีพอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาน้ี 
ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานน้ัน ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานท้ังหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการทำ 
สถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง 
ซื่อธนาคาร.ทรงไทย.จำกัด1มหาชน!..สาขาบาข ัน...ช ื่อบ ัญ ช ี..บร ืบ ัท .ล.ด ี..เท ิฟอ ุนด ์แลนด ัสเคป..จำอ ัด..
เลขที่บัญชี...๐ ๙ ๐ .-๐ .-.@ ๔ ๗ ๐ ๔ -.๖  ป.ระเภท.....อ.ฐ.ม..ทุ..รัพ.ย์. .ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้ร ับภาระเงิน
ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเก่ียวกับการโอน รวมท้ังค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ล้ามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มี 
การหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดน้ันๆ

ข้อ ๔ (ข) ค ่าจ้างและการจ่ายเงิน
(สำหรับสัญญาทีเบนราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน.....- ......... บาท ( ............. - ...............3

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 7............ .บาท I .........7.... ) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วย
แล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณ^ลรฒํฒแส์เรฉส์ร่เยนนเป็นงวดๆ ดังนี้

ลงซ่ือ
(นายนิคม ห่าน: Jข)’̂  AND LANDSCAPE.'!,  
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชอ................. ^๔ (โ.......................ผู้ว่าจ้าง
(นายสุวิ,พุธ ดันตะโยธิน)

ผ้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี
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งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน..................- ..........................'บาท L.................. .............................................. )
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบ้ติงาน...............- ........................... .ให้แล้วเสร็จภายใน...........................- ..........................................

งวดท่ี ๒ เป็นจำนวนเงิน.................. - ..........................บาท C.................. .............................................. )
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน...............- ........................... .ให้แล้วเสร็จภายใน...........................- ..........................................

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน,........................ - ........................... .บาท (.................. - .............................. )
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่ 
กำหนดไวในข้อ •๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ซ่ือ
ธนาคาร.......................- ................... .สาขา................... .-........................... .ซ่ือบัญชี.............. -..........................................
เลขที่บัญชี..........-............................................ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใข้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงิน 
โอนในงวดน้ันๆ

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน....๒.0.๙,๙?ท.๐ 1๒๐..บาท (เงิน 

-ฒงแส.นเจ็.ดุ.บันสิ.ร้อย.สาม.!บ.นาท.ย่ีสิบสตางค์) ซ่ึงเท่ากับร้อยละ...๑ ๙ .Cสินห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาท่ีระบุไว้ใน 
ข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง 
ล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ําประกันหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาล 
ไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบท่ี 
ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงท่ีจะกระทำตามเง่ือนไขอันเก่ียวกับการใฃ้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ัน 
ดังต่อไปน้ี

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่าน้ัน หาก 
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงิน 
ค่าจ้างล่วงหน้าน้ันคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพ่ือพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ร)๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ 
อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑ ๙  (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือ 
บังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ก) (สำหรับสัญญาท่ีเป็นราคาต่อหน่วย)
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพื่อ 

ขดใช้คืนเงินคาจ้างลวงหน้าไว้จำนวนร้อยละ....๒.ฉ....(.ยี่.!.น) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนทั้งนี้จนกว่าจำนวน 
เงินท่ีหักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวน
เท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีเหลือท้ังหมด

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาท่ีเป็นราคาเหมารวม)
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อ

ซดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ......(........... -............ ) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่า
จ ำ น ว น Iง ิน ท ี่หักไ ว ^ ดร'! เด ก ำ น 'วน เง ินค'า ก ้า Jล ่ว jvm-าท่ีผู้'̂  เ ถ ้า น ัร ่เไ.ๆ  Iแล ้ๆ  ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็น 
จ ำ น ว น เท า ก ับ จ ำ น ว น เง ิน ค ่ๆ ร ^ t o ^ รัห[เด aลงซ่ือ

(นายนิคม11'J rP And landscapeผ้รับมอบอานพ

ลงขอ................. .ไะไปไ!......................ผู้ว่าจ้าง
(นายสุวิ,พุธ ดันตะโยธิน)

ผ้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี
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๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามท่ีผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือชำระหนีหรือเพ่ือขดไข้ความร้ปนีด 
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนท่ีจะหัก'ซดใข้ดืนเงินด่าจ้างด่ใพจ้'!

๕.๕ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีเหลือเกินกว่าจำนวนเงินท่ีผู้รั'บจ้างจะ 
ได้รับหลังจากหักซดใชํในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนท่ีเหลือน้ันให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน 
นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ก) (สำหรับสัญญาท่ีเป็นราคาต่อหน่วย)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างไต้หักเงิน 

ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)
๕.๖ (ซ) (สำหรับสัญญาท่ีเป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก,ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน 
ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ......๑๐...(ลิม!....ของเงิน

ท่ีต้องจ่ายในงวดน้ันเพ่ือเป็นประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ํากว่า...............
............................................ .- บาท C.....................................) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืนโดย
ผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อ'เป็น 
หลักประกันแทนก็ไต้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหน่ึงให้แก ่
ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ก) กำหนดเว้ลาแล้วเสร็จและลิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ภายในกำหนด...ต/.(เ.จ็.ด) วันนับกัดจากวันลงนามในสัญญาผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นท่ี 

พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงข้ันตอนของการทำงานและกำหนดเวลาท่ีต้องใข้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ
ผู้รับจ้างต้องเร่ิมทำงานท่ีรับจ้างภายในกำหนด.......... - ............ ( ....-  ) วัน นับกัดจากวันที่ไต้รับ

หนังสือแจ้งให้เร่ิมงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด....... - ........ L ...-...J  วัน นับกัดจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งดังกล่าวน้ัน

ล้าผู้รับจ้างมิไต้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้ว 
เสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เซื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม'สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้ว 
เสร็จล่าข้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตก 
เป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบ้ตตามคำสังฃองคณะกรรมการต์รวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา 
ซึ่งไต้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ไต้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงาน 
ของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปไต้ด้วย การใข้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสืยหายจาก 
ผู้รับจ้าง

การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ใซ้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตาม
สัญญา

ลงซ่ือ

ผู้รับมอบอำโm

'11/ V  • ' i . ' S P H3f  AND landscape0 .

&ลงซอ.......................... 1. . . ............................................. ผู้ว่าจ้าง
(นายสุวิพุธ ต้นตะโยธิน)

ผ้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบรี
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ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเร่ิมทำงานท่ีรับจ้าง ภายในวันที่....๘ . . . . . เดือน ....พ-โ!บ:ภาค-ม พ•ก....๒๔!?.รุ'ก และ

จะต้องทำงาบให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ...ด/... เดือน ...กรกฎ.10.ม.. พ .ศ . .๒ ^ สเ..ล้าผู้รับจ้างมิใต้ลงนือ
ทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม'สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เข่ือไต้ว่าผู้รับจ้างไม ่
สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญา 
ข้อใดข้อหน่ึง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา ข่ืงไต้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ 
ที่จะบอกเลิกสัญญานี้ไต้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เช้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิก 
สัญญาน้ันไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การท่ีผู้ว่าจ้างไมใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวช้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพันจากความรับผิดตามสัญญา
ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณี 
ที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด

J ..-ปี......๒๔....(ย่ี.สิบ.ส่ี)..เดือน นับถัดจากวันท่ีไต้รับมอบงานดังกล่าว ซ่ึงความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายน้ัน
เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตาม 
มาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องริบทำการแล้ไขให้เป็นท่ีเรียบร้อยโดยไม่ซักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ
ในการน้ีท้ังสิน หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด.....ฟ ....(เ.จ็.ด)..วัน นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะทำการน้ันเอง 
หรือจ้างผู้อ่ืนให้ทำงานน้ัน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองท้ังส้ิน

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้าง 
แก้ไขในระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเช้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายน้ันเอง 
หรือจ้างผู้อ่ืนให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายท้ังหมด

การท่ีผู้ว่าจ้างทำการน้ันเองหรือจ้างผู้อ่ืนให้ทำงานน้ันแทนผู้รับจ้างไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความ 
รับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ขดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจาก 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้าง 

ช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วน 
ดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับ 
ผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่า'ผินความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ....๑.ฉ...(สิน)...ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งน๋ีไม่ดัดสิทธิผู้ว่าจ้างใน 
การบอกเลิกสัญญา

ผู้รับมอบอำนาจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี
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ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง 

ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้อง 
ไต้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำลังหรือคำแนะนำต่างๆ ท่ีผู้'ว่า'จ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือ 
บริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งไต้แจ้งแก่ผู้แทนเซ่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำส์'งหรือคำแนะนำที่ไต้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การ 
แต่งตั้งผู้แทนตามข้อนั้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างการเปลี่ยนตัวหรือ 
แต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิไต้ษากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และ 
ผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม'คิดค่าจ้างหรือราคาเพ่ิม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุ 
สัญญาอันเน่ืองมาจากเหตุน้ี

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของ 

ผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการ 
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานท่ีผู้รับจ้างไต้ทำข้ึน แม้จะเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้าง 
จะต้องรับผิดขอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปล่ียนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายน้ันเกิดจาก 
ความผิดของผู้ว่าจ้าง ท้ังน้ี ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อน้ีจะสินสุดลง เม่ือผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงานคร้ังสุดท้าย 
ซ่ึงหลังจากน้ันผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร,อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่าน้ัน

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้าง 
หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้าง ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้อง 
หรือต้องขดใช้ค่าเสียหายให้แก'บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก'ผู้ 
ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมท้ังผู้รับจ้างจะต้องขดใช้ค่าเสียหายน้ันๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจาก 
การถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างไต้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างไต ้

ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหน่ึงผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะ 

เอาเงินค่าจ้างท่ีจะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า ผู้ว่าจ้างไต้จ่ายเงินจำนวน 
น้ันเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนท่ีจ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับ 
ผิดท้ังปว่งของผู้รับจ้าง รวมท้ังผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายท่ีคิดค่าสินไหมทดแทนไต้ตามกฎหมาย ซ่ึงเกิด 
จากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นท่ีผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องล่ง 
มอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมท้ังหลักฐานการชำระเบ้ียประกันให้แก'ผู้ว่าจ้างเม่ือผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ผู่ริบมอบอ่านาจ-
(นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี
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ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา เพ่ือควบคุมการ 

ทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาน้ัน มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานใน 
โรงงานและสถานท่ีก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความข่วยเหลือในการนันตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพัน 
ความรับผิดชอบตามสัญญาน้ีข้อใดข้อหน่ึงไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียด โดยถ่ีถ้วนแล้ว 

หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดน้ันผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค 
ผู้รับจ้างตกลงท่ีจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ี 
ผู้ว่าจ้างแต่งต้ัง เพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าว ให้ถือเป็นท่ีสุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเลืยหาย 
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมข้ึนจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งต้ัง 

มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาน้ีและมีอำนาจท่ีจะสั่งให้แก้ไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม 
หรือดัดทอนซ่ึงงานตามสัญญาน้ี หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน 
หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นฃั่วคราวได้ ความล่าข้าในกรณีเซ่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอ 
ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเลืยหายใดๆ ไม่ได้ท้ังสิน

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะส่ังเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสาร 

สัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายท่ัวไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาน้ี นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิส่ังให้ 
เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาน้ีด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติม 
ขึ้น หรือดัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะ 
นำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา 
ค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกัน 
ไม่ได้ ผ ู้ว ่าจ ้างจะกำหนดอัตราจ ้างหรือราคาตามแต ่ผ ู้ว ่าจ ้างจะเห ็นว ่าเหมาะสมและถ ูกต ้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้อง 
ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอก 

เลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ.๓,๔๕๗1๑๗ บาท สามพันส่ัร้.อ-ยห้า-ลิบ
.พ็.ดบา-ทสิAเจ็.ดุ-ส-ตทงค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเม่ือผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีก
ต่อหน่ึงเป็นจำนวนเงิน วันละ.......- ...........บาท C.............................) นับถัดจากวันท่ีครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของ
งานตามสัญญา หรือวับท่ีผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันท่ีทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ 
ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าข้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่าย

ลงข่ือ...............ร ๔ณ์.!........................ผู้ว่าจ้าง
(นายสุวิ'พุธ ดันตะโยธิน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี

ดังกล่าวได้อีกด้วย

ลงซ่ือ

^:,รล^เทิฟแอนด์แลนด์ล^
£ t •1. ‘ IlM «8).2? ' * I §

(นายนิคม ท่านน ุ^  AND LANDSCAPE.1̂  
ผ้รับมอบอำนาจ
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ในระหว่างท่ีผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา,น้ัน หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตาม 
สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้ลิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้ 
รับจ้างเม่ือครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิก 
สัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานน้ันเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ทำงานน้ันต่อจนแล้วเสร็จ 

ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ,งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสัาหรับงาน 
ก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซ่ึงเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญาตามท่ีจะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ท้ังหมดหรือ 
บางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากน้ันผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหายซ่ึงเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญา รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ืมข้ึนในการทำงานน้ันต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ 
ควบคุมงานเพ่ิม (ถ้ามี) ซ่ึงผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด  ๆ ท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ไต้

ข้อ ©๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ ให้เกิดค่าปรับ 

ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดย 
ส้ินเซิงภาย'ในกำหนด....63เ....(เ1ด) วัน นับกัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ขดใช้ให ้
ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างท่ีต้องชำระ หรือจากเงิน 
ประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ด้องชำระ เงินประกันผลงานหรือ 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตาม 
จำนวนค่าปรับ คาเสียหาย ห่รือค่าใช้จ่ายน้ัน ภาย'ในกำหนด...๙..(เจ็.ด.) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีก 
เท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก'ผู้รับจ้างท้ังหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือสิงอำนวยความ 

สะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี)ให้สะอาด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช ้
งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเม่ือทำงานเสร็จส้ินแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเคร่ืองใช้ในการทำงานจ้างรวมท้ังวัสดุ ขยะ 
มูลฝอย และส่ิงก่อสร้างช่ัวคราวต่างๆ (ถ้ามี) ท้ังจะต้องกลบเกล่ียพ้ืนดินให้เรียบร้อยเพ่ือให้บริเวณท้ังหมดอยู่ในสภาพท่ี 
สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก

พฤติการณหับหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม 
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม 
เงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ 
ผู้ว ่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงาบออกไปภายใน ร,๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้น 
ส้ินสุดลง หรือตามท่ีกำหนดในกูฏกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ลงข่ือ

^ \2ลตี ๓ฟแอ,นด์แเฯฒ เฒ ร®  ร %I
ผ ู้แก ่ 'าง

(นายนิค! y ; . m  
ผู้รับมอบอํๆนิ,าจ

0ลงซอ...................................................ผู้ว่าจ้าง
(นายสุวิ'พุธ ดันตะโยธิน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี
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ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการท 
จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทังสินเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือ 
ความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซ่ึงมีหลักฐานขัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ด้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหน่ึง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างท่ีจะ 
พิจารณาตามท่ีเห็นสมควร

ข้อ ๒๒ การใข้เรือไทย
ในการปฏิบัติตามสัญญาน้ี หากผู้รับจ้างจะต้องส่ังหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทังเคร่ืองมือ 

และอุปกรณีท่ีต้องนำเข้ามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ท่ีนำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่าน 
ตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของ.นั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถ 
ให้บริการรับขนไต้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้ส่ิงของตังกล่าว 
บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะไต้รับอนุญาตจาก 
กรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของน้ันลงเรืออ่ืนท่ีมิใซ่เรือไทยหรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น 
ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนไต้ ท้ังน้ีไม่ว่าการส่ังหรือนำเข้าส่ิงของตังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการล่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานน้ันมีส่ิงของตามวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างจะต้องส่ง 
มอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของน้ัน ซ่ึงแสดงว่าไต้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมี 
สิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทยให้แก'ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีท่ีส่ิงของตังกล่าวไม่ไต้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิ 
เซ่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซ่ึงแสดงว่าไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนไต้ 
หรือหลักฐานซ่ึงแสดงว่าไต้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเน่ืองจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหน่ึงแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม,ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก'ผู้ว่า 
จ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และ 
ชำระเงินค่าจ้างเม่ือผู้รับจ้างไต้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตังกล่าวแล้วไต้

ข้อ ๒๓ มาตรฐาน!เมือช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเง่ือนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใซ้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!เมือช่าง 

จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบ!เมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ 
ปวข. ปวส. หรือปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการดีกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการไต้ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 
SIQ..(.สิบ.) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หน่ึง) คน ในแต่ละสาขาช่างตังต่อไปน้ี

๒๓.๑ ..ซ่างโย.EQ..........................................................................................................................
๒๓ ๒ .ซ่า.งไฟฟ้า.........................................................................................................................
๒๓.๓ .ซ่า.ง]เ.1ftฒไ.'ฟ:ฟ้า'หรือแ.ธ๊M..................................................................................................
๒๓.๒ .ซ่า.'3Jเหล็ท.ฟ!ม.คุ.อน.กุ.รี.ต-..................................................................................................
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างท้ังหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อม

กับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!เมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรตังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อม 
หลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเร่ิมลงมือทำงาน และพร้อมท่ีจะให้ผู้ว่าจ้างหรือ

ผู้รับมอบอำนาจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี
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> ๔  การปรับราคาค่าจ้าง
■ พู้ร่05ำงและผู้รับจ้างตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาน้ีโดย 

การนำสูตร Escalation Fact^lSK}mใช้คำนวณราคาค่างานท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยวิธีการต่อไปน้ี
ตามเง่ือนไข หลักเกณ^สูฟ้^และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ืองการพิจารณาขวยPพสือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรีท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๗ร'

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ท่ีระดับท่ีกาหนิดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน 
สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีกรมได้ขยายออกไปโดยจะใช้สูตรของทางราซการตามเอกสารณผู้ายสัญญาผนวก ๑๒% 

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีช้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเขาใพ้ถูความโดย 
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซ่ือ พร้อมท้ังประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู'สัญญาตางย^- 
ไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

ลงซ่ือ

ลงซ่ือ

ลงซ่ือ

ลงซ่ือ

...(3.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน) ผอ.ฃท.นนทบุรี

^ ลด เทิฟแอนด์แลนด์ส^

(นายนิคม ท่านมุข)

J p f '  Qz/lf/' ^F  and landscape
.พยาน

(นางปนิตา ร่มโพธ้ิ)

(นางสาวธนิดา จินตธนะเดซ)
.พยาน

ต้นฉบับหนังสือสัญญาฉบับนี้ได้สลักหลังตราสาร เป็นจำนวนเงิน.................๑,.๒๙๓1.๐๐..............บาท
หนังสือสัญญาฉบับนี้มืรอย ลบ ซีด ฆ่า แก้ ตก เติม รวม....... - .......... แห่ง

ลงซ่ือ .J2..
(นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน)

ผู้'ว่าจ้าง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี
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เอกสารแนบท ้ายส ัญ ญ าจ ้าง ข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ 
รายการราคาค ่างานต ่อหน ่วย (Unit Cost)

ตามสัญญาเลขที่.นม....๓ ๓ /๒ ๕ ๖๓ ...ลงวันที่.๙ ....พฤษภ-ว-ส-มุ-----!?!^?๓ 
.จ้า.งฺฒมา.หางาน.#ม!ฟฟ้าแส.งฝ็!างแร^ฟสัญ.ญ!ณจ-ร.าฉรุ-X lM ง.ว.น-.๓®.๙?ท.๐)...น-นทาง-หร-ว.ง-TAม̂ -ยเ-ลฺ-ข. 

๓ ๙ วนคุ ม. 0 ๒๐.๑...ฒน..ต่างระดับ-ลาด-หลุม-แก้ว..-...เพ.กน.พ.ว.งฺค่.ตอน.-®---ระห-!าง..กุม•.๒-9-+๔๘'?--ะ 
.กุม1๒๔+.QooXkil.y#.ง.ๆ)...ปริมาณงาน...๑...เฟง.!ป.ริ-มาญงาน...๙๑--ต้น)

รายละเอียดต่อท้ายหนังสือสัญญาน้ีทำฃ้ีน เมื่อวันที่....๘.....เดือน....พลุษm ฒ....พ.ศ....๒๕๖๓..ร ะ ห ว ่า  ง
.นริษัห. . . พ ีแอล.ดี...เทิฟแอ.นด์เ.เลนด์สฺ.เดป.....จำทด.:.โดย...นาย-นิคม...-ห่า.นมข..(ผู้รุนมอ.ม-จำนาจ)..ผู้รั'บจ้าง ฝ่ายหน่ึง
กับ กรมทางหลวง โดย..นาย.สุวิพร...ดันตะ!ย.ริน...ผ้อำนาย.การkเข.!ง.ทาง.หล.วง.น.นุ.ห-นรุ..ตัวแทนผู้ว่าจ้าง อีกฝ่ายหน่ึง 

หนังสือรายละเอียดต่อท้ายสัญญาฉบับน้ี นับเน่ืองเป็นอันเดียวกันกับสัญญาท่ี นบ.....๓๓./.๒.(เ^.๓......ส.ง.วันท่ี.
๘ พลุษกา.ธม ๒๕๖๓ ท่ีผู้'ว่า'จ้าง และผู้รับจ้างได้ตกลงกันตามรายละเอียด ด้งนี้-

ลำดับ
ท ี่

รายการและราคา 
ต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ

หน่วย จำนวน ราคาต่อ 
หน่วย 

เป็นตัวเลข
เป็นเงิน

1. งานเปลี่ยนโคมไฟพัา 250 พ .HPร. พร้อมอุปกรณ์ โคม 102 7,030.00 717,060.00
2. สายไฟพัา CV 3 X 10 ตร.มม. (สายไฟฟ้าเด ินระหว่างเสา) เมตร 2,883 130.00 374,790.00
3. สายไฟฟ้า VCT 2 X 2.5 ดร.มม. (สายไฟฟ้าเด ินในเสาถึงดวงโคม) เมตร 1,224 57.00 69,768.00
4. ข ุดวางสายไฟฟ้า เมตร 2,589 50.00 129,450.00
5. งานดันท่อเหล็ก RSC Dia 2 Yx" (สำหรับร้อยสายไฟฟ้าใต้ดันทาง) เมตร 51 1,400.00 71,400.00
6. งานเปลี่ยนฟิวส์ ขนาด 10 แอมป็ ตัว 102 200.00 20,400.00

รวมเงินทั่งสิ้น 1,382,868.00

หมายเหคุ ๑. การตรวจรับ จะใช้วธีตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ณ สถานท่ีส่งมอบ
๒. การจ่ายเงินค่างานจะจ่ายเป็นหน่ึงงวดตามเน้ืองานท่ีทำเสร็จจริงเม่ือกรมหรือเจ้าหน้าท่ีของกรม 

ได้ทำการตรวจสอบผลงานท่ีทำเสร็จแล้วและปรากฏว่าเป็นท่ีพอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ 
๓. ผู้รับจ้างจะต้องนำส่งวัสดุท่ีฃุด ร้ือท่ีแขวงทางหลวงนนทบุรี หรือสถานท่ีท่ีผู้ว่าจ้างกำหนด 
๔. ถ้าการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญานี้ เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ด้วยเหตุ 

ละเมิด หรือด้วยเหตุใดก็ตาม และกรมทางหลวงต้องเสืยค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ือความรับผิดชอบของ 
ผู้รับจ้างดังกล่าวน้ีเป็นจำนวนเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้แทนกรมทางหลวงท้ังส้ิน

๕. ผู้รับจ้างจะต้องทำและติดตั้งป้ายจราจร เคร่ืองหมายไม้กั้นและสิ,งประกอบอื่น ตามแบบของกรม 
ทางหลวง เพื่อความปลอดภัยแก่การจราจร ตั้งแต่เริ่มงานจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ (ตามแบบแนบ)

๖. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และบัญชีเครื่องจักรที่ใช้ปฏิบัติงานตามสัญญา เพื่อให้ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบก่อนเช้าปฏิบัติงาน ซี่งผู้รับจ้างยินยอมแกไขตามคำแนะนำของคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ

ลงซ ื่อ .....



13

๗. หากผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า หรือทำงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้ว่าจ้างจะตัดสิทธ๋ิการเสนอ 
ราคาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติฯ ของกรมทางหลวง

๘. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายประซาสัมพันธ์และติดต้ังฟ้ายขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร ตาม 
มติครม. ท่ี นร.๐๔๐•๔/ว.๒๗ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๔๔๑ ณ จุดเร่ิมต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย ๒ จุด 
โดยให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

๙. ภายในระหว่างกิโลเมตรที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดช้างต้น ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะกำหนดให ้
ดำเนินการในตอนใด กว้างเท่าใดหรือเว้นตอนใด ตามความจำเป็น และเพ่ิมตอนต้น หรือตอนปลาย ภายใน 
ระยะไม่เกินต้านละ กิโลเมตร เพ่ือให้ไต้ปริมาณงานตามท่ีไต้กำหนดไว้ในประกาศ น้ี

ลงซ่ือ
(นายสุวิ,พุธ ตันตะโยธิน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี


