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รายการประกอบแบบการก่อสร้ างอาคาร

ค่าจ้างและการจ่ ายเงิน
ผู้ว่าจ้ างตกลงจ่ายและผู้รับจ้ างตกลงรับเงินค่าจ้ างโดยรวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ ว และได้ รวมค่าใช้ จ่าย ทังปวง
ตลอดจนภาษีอากรอืนๆ โดยกําหนดการจ่ายเงินเป็ น งวด ดังนี
งวดที เป็ นจํ านวนเงิ นในอัตราร้อยละ
ของค่ าจ้าง จะจ่ ายให้ เมือผู้ รับจ้ างได้ ปฏิบัติงาน
ให้ แล้ วเสร็จ ดังนี
ป้ายประกาศ
– ติดตังป้ ายประกาศแสดงรายการก่อสร้ าง แล้ วเสร็จ
สํานักงานสนาม
- ก่อสร้ างสํานักงานชัวคราวสําหรับผู้ว่าจ้ างและผู้ควบคุมงาน แล้ วเสร็จ
โรงเก็บพัสดุ
- ตอกเสาเข็มรับโครงสร้ างและเสาเข็มรองรับพืนอาคาร แล้ วเสร็จ
อาคารหลังคาคลุมพัสดุ
- ตอกเสาเข็ม แล้ วเสร็จ
ประตู-รัวตาข่าย
- ตอกเสาเข็ม แล้ วเสร็จ
และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้ างของผู้ว่าจ้ าง ได้ ทาํ การตรวจรับงานก่อสร้ างดังกล่าว ถูกต้ องตาม
แบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ ว
งวดที เป็ นจํ านวนเงิ นในอัตราร้อยละ
ของค่ าจ้าง จะจ่ ายให้ เมือผู้ รับจ้ างได้ ปฏิบัติงาน
ให้ แล้ วเสร็จ ดังนี
โรงเก็บพัสดุ
- ก่อสร้ างฐานรากและตอม่อ แล้ วเสร็จ
- ก่อสร้ างคานพร้ อมพืนส่วนทีก่อสร้ างพร้ อมคาน ชันที แล้ วเสร็จ
- วางท่องานระบบสุขาภิบาล ส่วนทีอยู่ใต้ พืนและโครงสร้ างอาคาร ชันที แล้ วเสร็จ
- ก่อสร้ างเสารับคาน ชันที แล้ วเสร็จ
อาคารหลังคาคลุมพัสดุ
- ก่อสร้ างฐานรากและตอม่อ พร้ อมติดตังแผ่นเหล็ก (Plate) แล้ วเสร็จ
- ก่อสร้ างเสารับโครงหลังคา (SC) แล้ วเสร็จ
และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้ างของผู้ว่าจ้ าง ได้ ทาํ การตรวจรับงานก่อสร้ างดังกล่าว ถูกต้ องตาม
แบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ ว
งวดที เป็ นจํ านวนเงิ นในอัตราร้อยละ 15 ของค่ าจ้าง จะจ่ ายให้ เมือผู้ รับจ้ างได้ ปฏิบัติงาน
ให้ แล้ วเสร็จ ดังนี
โรงเก็บพัสดุ
- ก่อสร้ างคานพร้ อมพืน ส่วนทีก่อสร้ างพร้ อมคานชันที แล้ วเสร็จ
- ก่อสร้ างคานชันที แล้ วเสร็จ
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- ก่อสร้ างบันได คสล. ขึนชันที แล้ วเสร็จ
- วางแผ่นพืนสําเร็จรูปพร้ อมเทคอนกรีตทับหน้ า แล้ วเสร็จ
- ก่อสร้ างเสาและคานรับโครงหลังคา แล้ วเสร็จ
อาคารหลังคาคลุมพัสดุ
- ติดตังคานรูปตัว (H) แล้ วเสร็จ
- ประกอบโครงหลังคา แล้ วเสร็จ
- ทาสีรองพืน สีกนั สนิม
รางวี คสล.
- ก่อสร้ างรางวี คสล. ได้ ไม่น้อยกว่า
เมตร
ท่อระบายนํา คสล. Ø . เมตร
- วางท่อระบายนํา คสล. Ø . เมตร ได้ ไม่น้อยกว่า
เมตร
บ่อพัก คสล. ขนาด . x . เมตร (ฝาปิ ด คสล.)
– ก่อสร้ างบ่อพัก คสล. ขนาด . x 1.00 เมตร พร้ อมฝาปิ ด คสล. แล้ วเสร็จ
และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้ างของผู้ว่าจ้ าง ได้ ทาํ การตรวจรับงานก่อสร้ างดังกล่าว ถูกต้ องตาม
แบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ ว
งวดที เป็ นจํ านวนเงินในอัตราร้อยละ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ เมือผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงานให้
แล้ วเสร็จ ดังนี
โรงเก็บพัสดุ
- ติดตังโครงหลังคาเหล็กและมุงหลังคาเหล็กรีดลอน
- ก่ออิฐผนังพร้ อมติดตังวงกบส่วนทีเป็ นไม้
- เดินท่องานระบบต่างๆ ส่วนทีจะต้ องฝังในผนัง
อาคารหลังคาคลุมพัสดุ
- ติดตังโครงหลังคา แปเหล็ก และเหล็กรัง
- ทาสีนามั
ํ นทับหน้ า
ประตู – รัวตาข่าย
- ก่อสร้ างฐานราก ประตู – รัวลวดตาข่าย แล้ วเสร็จ
รางวี คสล.
- ก่อสร้ างรางวี คสล. ส่วนทีเหลือทังหมด แล้ วเสร็จ
ท่อระบายนํา คสล. Ø . เมตร
- วางท่อระบายนํา คสล. Ø . เมตร ส่วนทีเหลือทังหมด แล้ วเสร็จ
ท่อระบายนํา คสล. Ø . เมตร
- วางท่อระบายนํา คสล. Ø . เมตร ทังหมด แล้ วเสร็จ
บ่อพัก คสล. ขนาด . x . เมตร (ฝาปิ ด เหล็ก)
- ก่อสร้ างบ่อพัก คสล. ขนาด . x . เมตร พร้ อมฝาปิ ดเหล็ก แล้ วเสร็จ
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ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ เมือผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงานให้

แล้ วเสร็จ ดังนี
โรงเก็บพัสดุ
- ฉาบปูนผนัง เสา คาน และท้ องพืน แล้ วเสร็จ
- ก่อสร้ างพืนห้ อง พร้ อมทําผิว Floor Hardener และบัวเชิงผนัง แล้ วเสร็จ
- ติดตังผนังเหล็กรีดลอน ผนังบานเกล็ดระบายอากาศและผนังเกล็ดโปร่งแสง
ระบายอากาศ แล้ วเสร็จ
- ติดตังถังบําบัดนําเสีย ชนิดไม่เติมอากาศ แล้ วเสร็จ
- ติดตังฝ้ าเพดาน พร้ อมโครงเคร่า และเดินท่อระบบไฟฟ้ าส่วนทีอยู่เหนือเพดาน
อาคารหลังคาคลุมพัสดุ
- มุงหลังคา Metal Sheet พร้ อมแผ่นใสและครอบ พร้ อมเก็บงานรายละเอียด
แล้ วเสร็จ
ประตู – รัวตาข่าย
- ประกอบโครงประตูและลวดตาข่าย แล้ วเสร็จ
- ประกอบโครงรัวและลวดตาข่าย แล้ วเสร็จ
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ก่อสร้ างลานคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า , ตร.ม. แล้ วเสร็จ
และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้ างของผู้ว่าจ้ าง ได้ ทาํ การตรวจรับงานก่อสร้ างดังกล่าว ถูกต้ องตาม
แบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ ว
งวดที เป็ นจํ านวนเงินในอัตราร้อยละ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ เมือผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงานให้
แล้ วเสร็จ ดังนี
โรงเก็บพัสดุ
- ติดตังฝ้ าเพดาน แผ่นเหล็กรีดลอน แล้ วเสร็จ
- ติดตังวงกบประตู – หน้ าต่าง ส่วนทีเป็ นอลูมิเนียม แล้ วเสร็จ
- บุกระเบืองผนัง – ปูกระเบืองพืนห้ องนํา และติดตังสุขภัณฑ์ พร้ อมอุปกรณ์และ
งานระบบสุขาภิบาล แล้ วเสร็จ
- ก่อสร้ างทางเท้ าโดยรอบ แล้ วเสร็จ
- ปูกระเบืองดินเผาสลับทรายล้ าง แล้ วเสร็จ
- ติดตังราวบันไดและทําผิวทรายล้ างบันได แล้ วเสร็จ
- ติดตังหลังคา Polycarbonate แล้ วเสร็จ
- ติดตังแผงบังแดด แล้ วเสร็จ
- ติดตังประตู – หน้ าต่าง (ไม้ ,พีวีซี,กระจก) พร้ อมอุปกรณ์
- ติดตังประตูบานม้ วนพร้ อมอุปกรณ์
- ติดตังงานระบบไฟฟ้ า
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ประตู – รัวตาข่าย
- ติดตังประตู – รัวตาข่าย แล้ วเสร็จ
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ก่อสร้ างลานคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2, ตร.ม. แล้ วเสร็จ
ระบบสายสัญญาณ
- ติดตังสายสัญญาณ Fiber Optic Outdoor และสาย UTP Cat 6 ของอาคารโรง
เก็บพัสดุ แล้ วเสร็จ
งวดที (งวดสุดท้าย) เป็ นจํ านวนเงินในอัตราร้อยละ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ เมือผู้รับจ้ างได้
ปฏิบัติงานให้ แล้ วเสร็จ ดังนี
โรงเก็บพัสดุ
- ทาสีอาคาร แล้ วเสร็จ
- ทดสอบระบบต่างๆ พร้ อมเสนอเอกสารรายงานผลทดสอบ
- ติดตังมู่ลีปรับแสงอลูมิเนียม
- จัดส่งแบบ Asbuilt Drawing และผังบริเวณ จํานวนอย่างละ ชุด พร้ อมแผ่น
CD บรรจุ File เอกสารทังหมด ของงานดังกล่าว
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ก่อสร้ างลานคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนทีเหลือทังหมด แล้ วเสร็จ
สํานักงานสนาม
- รือถอนสํานักงานสนาม แล้ วเสร็จ
พร้อมเก็บงานส่วนทีเหลือทังหมด แล้วเสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ

เสร็จ ภายใน

อาคารโรงเก็บพัสดุ จํานวน หลัง
อาคารหลังคาคลุมพัสดุ จํานวน หลัง
ก่อสร้ าง ลาน คสล., บ่อพัก – รางวี – ท่อระบายนํา, รัวประตูตาข่าย ล้ อมคลังพัสดุ กําหนดแล้ ว
วัน

ในกรณีทรัี ฐบาลประกาศเปลียนแปลงกําหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิมภายหลังสัญญานีมีผลใช้ บังคับ
คู่สญ
ั ญาตกลงให้ ค่าจ้ างตามสัญญานี ปรับเปลียนตามการเปลียนแปลงของอัตราภาษีมูลค่าเพิมดังกล่าว โดยไม่ต้อง
แก้ ไขสัญญา
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กําหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผูว้ ่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
กําหนดเวลาแล้ วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้ างในการบอกเลิกสัญญา
ภายในกําหนด (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้ างจะต้ องเสนอแผนงานให้ เป็ นที
พอใจแก่ผ้ ูว่าจ้ าง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ ายสัญญา
ผู้รับจ้ างต้ องทํางานให้ แล้ วเสร็จภายในกําหนด
(สองร้ อยเจ็ดสิบ) วัน นับถัดจากวันทีลงนามใน
สัญญา หรือวันที กฟภ. ได้ ส่งมอบพืนทีให้ กับผู้รับจ้ าง ถ้ าผู้รับจ้ างมิได้ เสนอแผนงานหรือไม่สามารถทํางานให้ แล้ ว
เสร็จตามกําหนดเวลาหรือจะแล้ วเสร็จล่าช้ าเกินกว่ากําหนดเวลาหรือผู้รับจ้ างทําผิดสัญญาข้ อใดข้ อหนึงหรือตกเป็ นผู้
ล้ มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําสังของผู้ว่าจ้ างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้ างผู้ว่าจ้ างมีสทิ ธิบอกเลิ กสัญญานีได้ และ
มีสทิ ธิทจะเข้
ี าดําเนินการเองหรือจ้ างผู้รับจ้ างรายใหม่เข้ าทํางานของผู้รับจ้ างให้ ลุล่วงไปได้ ด้วย
การทีผู้ ว่าจ้ างไม่ ใช้ สิทธิบอกเลิ กสัญญาดังกล่ าวข้ างต้ น นัน ไม่ เป็ นเหตุให้ ผ้ ู รับจ้ างพ้ นจากความ
รับผิดตามสัญญา
ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพร่องของงานจ้ าง
เมืองานแล้ วเสร็จสมบูรณ์และผู้ว่าจ้ างได้ รับมอบงานจ้ างจากผู้รับจ้ างหรือจากผู้รับจ้ างรายใหม่ใน
กรณีทมีี การบอกเลิกสัญญาตามข้ อ หากมีเหตุชาํ รุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึนจากงานจ้ างนี ภายในกําหนด
(สอง) ปี นับจากวันทีส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้ างได้ ตรวจรับงานทีถูกต้ องไว้ เรียบร้ อยแล้ ว ซึงความ
ชํารุดบกพร่องหรือเสียหายนันเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้ างอันเกิดจากการใช้ วัสดุทไม่
ี ถูกต้ อง หรือทําไว้ ไม่
เรียบร้ อย หรือทําไม่ถูกต้ องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้ างต้ องรีบทําการแก้ ไขให้ เป็ นทีเรียบร้ อยโดยไม่ชักช้ าโดย
ผู้ว่าจ้ างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนีทังสิน ถ้ าผู้รับจ้ างบิดพลิวไม่กระทําการดังกล่าวภายในกําหนด (เจ็ด) วัน นับ
แต่วันทีได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือจากผู้ว่าจ้ างหรือไม่ทาํ การแก้ ไขให้ ถูกต้ องเรียบร้ อยภายในเวลาทีผู้ว่าจ้ างกําหนดให้ ผู้ว่า
จ้ างมีสทิ ธิทจะทํ
ี าการนันเองหรือจ้ างผู้อนให้
ื ทาํ งานนัน โดยผู้รับจ้ างต้ องเป็ น
ผู้ออกค่าใช้ จ่ายทังสิน และผู้รับจ้ างยังคงต้ องรับผิดชอบตามสัญญาทุกประการ
การจ้ างช่วง
ผู้รับจ้ างจะเอางานทังหมดตามสัญญานีไปให้ ผ้ ูอนรั
ื บจ้ างช่วงทําไม่ได้ โดยเด็ดขาด หากผู้รับจ้ างฝ่ า
ฝื น ผู้ว่าจ้ างจะใช้ สทิ ธิบอกเลิกสัญญาทันทีและริบหลักประกันทังหมด รวมทังเรียกร้ องค่าเสียหายอืนๆ (ถ้ ามี) และ
ผู้ว่าจ้ างอาจพิจารณาให้ เป็ นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้ างจากผู้ว่าจ้ างและหรือเป็ นผู้ทงงานตามข้
ิ
อบังคับ
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคว่าด้ วยการจ้ าง หรือระเบียบอืนของทางราชการทีผู้ว่าจ้ างนํามาใช้ บงั คับอยู่ในขณะนันด้ วย
ในกรณีทผูี ้ รับจ้ างต้ องการจ้ างช่วงเป็ นบางส่วน ผู้รับจ้ างจะต้ องได้ รับความยินยอม เป็ นหนังสือจากผู้
ว่าจ้ างก่อนการดําเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้ างจะพิจารณาถึงประวัติความชํานาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผู้
รับจ้ างช่วง เป็ นต้ น ประกอบการพิจารณาให้ ความยินยอมดังกล่าว และความยินยอมดังกล่าวนันไม่เป็ นเหตุให้ ผ้ ูรับจ้ าง
หลุดพ้ นจากความรับผิดหรือพันธะหน้ าทีตามสัญญานี แต่ทงนี
ั ผู้รับจ้ างยังคงต้ องรับผิด
ในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้ างช่วงหรือตัวแทน หรือลูกจ้ างของผู้รับจ้ างช่วงนันทุกประการ
ถ้ าหากผู้รับจ้ างเอางานบางส่วนไปให้ ผ้ ูอนรั
ื บจ้ างช่วง โดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากผู้
ว่าจ้ างถือว่าเป็ นการปฏิบัติผดิ เงือนไขสัญญา ซึงผู้ว่าจ้ างจะใช้ สทิ ธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้
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การควบคุมงานของผู้รับจ้ าง
ผู้ รั บ จ้างจะต้องควบคุ ม งานที รั บ จ้างอย่ า งเอาใจใส่ ด้ ว ยประสิ ท ธิ ภ าพและความชํา นาญและ
ในระหว่างทํางานทีรับจ้ างจะต้ องจัดให้ มีผ้ ูแทน ซึงทํางานเต็มเวลาเป็ นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้ องเป็ น
ผู้แทนได้ รับมอบอํานาจจากผู้รับจ้ าง คําสังหรือคําแนะนําต่างๆ ทีได้ แจ้ งแก่ ผู้แทนผู้ได้ รับมอบอํานาจนันให้ ถือว่าเป็ น
คํา สังหรื อคําแนะนํา ทีได้ แจ้ งแก่ผ้ ู รั บจ้ า ง การแต่ ง ตังผู้ ควบคุ มงานนันจะต้ องทําเป็ นหนัง สือและต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้ าง การเปลียนตัวหรือแต่งตังผู้ควบคุมงานใหม่จะทํามิได้ หากไม่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้ าง
ก่อน
ผู้ว่าจ้ างมีสิทธิทจะขอให้
ี
ผ้ ูรับจ้ างเปลียนตัวผู้แทนผู้ได้ รับมอบอํานาจนัน โดยแจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้
รับจ้ างและผู้รับจ้ างจะต้ องทําการเปลียนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้ างหรือราคาเพิมหรืออ้ างเหตุเพือขยายอายุสัญญา
อันเนืองมาจากเหตุนี
ข้ อ . ความรับผิดของผู้รับจ้ าง
ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้
รับจ้ างและจะต้ องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทําของลูกจ้ างของผู้รับจ้ าง โดยผู้รับจ้ างยินยอมชดใช้ จนครบถ้ วน
ภายใน (สามสิบ) วัน นับตังแต่ได้ รับหนังสือแจ้ งค่าเสียหาย
ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานทีผู้รับจ้ างได้ ทาํ ขึน แม้ จะเกิดขึนเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณี
อันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้ าง ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดโดยซ่ อมแซมให้ คืนดีหรือเปลียนให้ ใหม่ โดยค่าใช้ จ่ายของผู้
รับจ้ างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้ างดังกล่าวในข้ อนีจะสินสุ ดลงเมือผู้ว่าจ้ างได้ รับมอบงานครังสุดท้ าย ซึงหลังจากนันผู้
รับจ้ างคงต้ องรับผิดเพียงในกรณีชาํ รุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้ อ เท่านัน
ข้ อ . การจ่ายเงินแก่ลูกจ้ าง
ผู้รับจ้ างจะต้ องจ่ายเงินแก่ลูกจ้ างทีผู้รับจ้ างได้ จ้างมาในอัตราและตามกําหนดเวลาทีผู้รับจ้ างได้ ตกลง
หรือทําสัญญาไว้ ต่อลูกจ้ างดังกล่าว
ถ้ า ผู้ รั บ จ้ างไม่ จ่ า ยเงิ น ค่ า จ้ างหรื อ ค่ า ทดแทนอื นใดแก่ ลู ก จ้ างดั ง กล่ า วในวรรคแรก ผู้ ว่ า จ้ าง
มีสิทธิทีจะเอาเงินค่ าจ้ างทีจะต้ องจ่ ายแก่ผ้ ูรับจ้ างมาจ่ ายให้ แก่ลูกจ้ างของผู้รับจ้ างดังกล่ าว และให้ ถือว่ าผู้ว่าจ้ างได้
จ่ายเงินจํานวนนัน เป็ นค่าจ้ างให้ แก่ผ้ ูรับจ้ างตามสัญญาแล้ ว
การทีผู้รับจ้ างไม่จ่ายเงินค่าจ้ างให้ แก่ลูกจ้ างของตนตามวรรคหนึง นอกจากยอมให้ ผ้ ูว่าจ้ างจ่ายเงิน
ค่าจ้ างให้ แก่ลูกจ้ างของผู้รับจ้ างแล้ ว ยังให้ ถือว่าผู้รับจ้ างผิดสัญญานีด้ วย และผู้ว่าจ้ างจะบอกเลิกสัญญาเสียทังหมดก็
ได้
ข้ อ . การตรวจงานจ้ าง
ถ้ าผู้ว่าจ้ างแต่งตังกรรมการตรวจรับงานจ้ าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัททีปรึกษา เพือควบคุมการ
ทํางานของผู้รับจ้ าง กรรมการตรวจรับงานจ้ าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัททีปรึกษานัน มีอาํ นาจเข้ าไปตรวจการงาน
ในโรงงานและสถานทีทีกําลังก่อสร้ างได้ ทุกเวลา และผู้รับจ้ างจะต้ องอํานวยความสะดวกและให้ ความช่วยเหลือในการ
นันตามสมควร
การที มี ก รรมการตรวจรั บ งานจ้ าง ผู้ ควบคุ ม งานหรื อ บริ ษั ท ที ปรึ ก ษา หาทํ า ให้ ผู้ รั บ จ้ าง
พ้ นความรับผิดชอบตามสัญญานีข้ อหนึงข้ อใดไม่
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. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลือน
ผู้รับจ้ างจะต้ องรับรองว่าได้ ตรวจสอบและทําความเข้ าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถีถ้ วนแล้ ว
หากปรากฏว่ าแบบรูปและรายการละเอียดนัน ผิดพลาดหรื อคลาดเคลื อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทาง
เทคนิค ผู้ รับจ้ างตกลงทีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉั ยของผู้ควบคุมงานหรื อตัวแทนของผู้ ว่าจ้ าง เพื อให้ งานแล้ วเสร็จ
บริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้ จ่ายใดๆ เพิมเติมจากผู้ว่าจ้ างไม่ได้
ข้ อ . การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้ าง
ผู้รับจ้ างตกลงว่า กรรมการตรวจรับงานจ้ าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัททีปรึกษาทีผู้ว่าจ้ างแต่งตังมี
อํานาจทีจะตรวจสอบและควบคุมงานเพื อให้ เป็ นไปตามเอกสารสัญญาและมีอาํ นาจทีจะสังให้ แก้ ไขเปลี ยนแปลง
เพิมเติมหรือตัดทอน ซึงงานตามสัญญานี หากผู้รับจ้ างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจรับงานจ้ าง ผู้ควบคุมงาน
ห รื อ บ ริ ษั ท ที ป รึ ก ษ า มี อํ า น า จ ที จ ะ สั ง ใ ห้ ห ยุ ด กิ จ ก า ร นั น ชั ว ค ร า ว ไ ด้ ค ว า ม ล่ า ช้ า ใ น ก ร ณี เ ช่ น นี
ผู้รับจ้ างจะถือเป็ นเหตุขอขยายวันทําการออกไปมิได้
ข้ อ . งานพิเศษและการแก้ ไขงาน
ผู้ว่าจ้ างมีสทิ ธิทจะสั
ี งให้ ผ้ ูรับจ้ างทํางานพิเศษ ซึงไม่ได้ แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงาน
พิเศษนันๆ อยู่ในขอบข่ายทัวไปแห่ งวัตถุประสงค์ของสัญญานี นอกจากนี ผู้ว่าจ้ างยังมีสิทธิสังให้ เปลียนแปลงหรือ
แ ก้ ไ ข แ บ บ รู ป แ ล ะ ข้ อ กํ า ห น ด ต่ า ง ๆ ใ น เ อ ก ส า ร สั ญ ญ า นี ด้ ว ย โ ด ย ไ ม่ ทํ า ใ ห้ สั ญ ญ า เ ป็ น โ ม ฆ ะ
แต่อย่างใด
อัตราค่าจ้ างหรือราคาทีกําหนดไว้ ในสัญญานีให้ กาํ หนดไว้ สาํ หรับงานพิเศษ หรืองานทีเพิมเติมขึน
หรือตัดทอนลงทังปวงตามคําสังของผู้ว่าจ้ าง หากในสัญญาไม่ได้ กาํ หนดไว้ ถึงอัตราค่าจ้ างหรือราคาใดๆ ทีจะนํามาใช้
สําหรับงานพิเศษหรืองานทีเพิมขึนดังกล่าว ผู้ว่าจ้ างและผู้รับจ้ างจะได้ ตกลงกันทีจะกําหนดอัตราหรือราคารวมทังการ
ขยายระยะเวลา (ถ้ ามี) กันใหม่เพือความเหมาะสม ในกรณีทีตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้ างจะกําหนดอัตราจ้ างหรือราคา
ตายตัวตามแต่ผ้ ูว่าจ้ างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้ อง ซึงผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิบัติงานตามคําสังของผู้ว่าจ้ าง
ข้ อ . ค่าปรับ
หากผู้รับจ้ างไม่สามารถทํางานให้ แล้ วเสร็จตามเวลาทีกําหนดไว้ ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้ างยังมิได้ บอก
เลิกสัญญา ผู้รับจ้ างจะต้ องชําระค่าปรับให้ แก่ผ้ ูว่าจ้ าง ตามจํานวนวันทีเกินวันละ . % ของราคาจ้ างเหมา นับถัดจาก
วันทีกําหนดแล้ วเสร็จตามสัญญา หรือวันทีผู้ว่าจ้ างได้ ขยายให้ จนถึงวันทีทํางานแล้ วเสร็จจริง นอกจากนีผู้รับจ้ างยอม
ให้ ผ้ ูว่าจ้ างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึนจากการทีผู้รับจ้ างทํางานล่าช้ า (ถ้ ามี) ได้ อกี ด้ วยในระหว่างทีผู้ว่าจ้ างยังมิได้ บอก
เลิกสัญญานัน หากผู้ว่าจ้ างเห็นว่าผู้รับจ้ างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ ว่าจ้ างจะใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญา
และใช้ สทิ ธิตามข้ อ นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้ างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ ด้วย
ข้ อ . สิทธิของผู้ว่าจ้ างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีทผูี ้ ว่าจ้ างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้ างอาจทํางานนันเองหรือว่าจ้ างผู้อนให้
ื ทาํ งานนันต่อจนแล้ ว
เสร็จได้ ผู้ว่าจ้ างหรือผู้ทรัี บจ้ างทํางานนันต่อมีสทิ ธิใช้ เครืองใช้ ในการทํางานจ้ างสิงทีสร้ างขึนชัวคราวสําหรับงานจ้ างและ
วัสดุต่างๆ ซึงเห็นว่าจะต้ องสงวนเอาไว้ เพือการปฏิบัติงานตามสัญญาตามทีจะเห็นสมควร
ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้ างมีสทิ ธิริบหลักประกันตามสัญญาทังหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร
นอกจากนั นผู้ รั บ จ้ า งยั ง จะต้ องรั บผิดชอบในค่ า เสีย หายซึ งเป็ นจํา นวนเกินกว่ าหลั กประกันและค่ า เสีย หายต่ า งๆ
ทีเกิดขึน รวมทังค่าใช้ จ่ายอืนทีเพิมขึนในการทํางานนันต่อให้ แล้ วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้ จ่ายในการควบคุมงานเพิม
(ถ้ ามี) ซึงผู้ว่าจ้ างจะหักเอาจากจํานวนเงินใดๆ ทีจะจ่ายให้ แก่ผ้ ูรับจ้ างก็ได้ นอกจากนี ผู้ว่าจ้ างมีสิทธิพิจารณาให้ ผ้ ู
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รับจ้ างเป็ นผู้ทิงงานตามข้ อบังคับการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคว่ าด้ วยการจ้ าง หรื อระเบียบอืนของทางราชการทีผู้ว่าจ้ าง
นํามาใช้ บังคับอยู่ในขณะนันด้ วย
เมือผู้ว่าจ้ างบอกเลิ กสัญญาแล้ ว บรรดางานทีผู้รับจ้ างได้ ทาํ ขึนและสิงของต่ างๆ ทีได้ นาํ มาไว้ ณ
สถานที ทํ า งานจ้ างนั น โดยเฉพาะเพื องานจ้ างดั ง กล่ า ว ผู้ รั บ จ้ างยอมให้ ตกเป็ นกรรมสิ ท ธิ ของผู้ ว่ า จ้ าง
โดยผู้รับจ้ างจะเรียกร้ องค่าตอบแทนและค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ เลย และผู้รับจ้ างยอมให้ ผ้ ูว่าจ้ างมีสิทธิหัก หรือระงับ
การจ่ ายค่าจ้ างทีค้ างชําระสําหรับงานทีทําไปแล้ ว เพือชําระหนีหรือเป็นประกันการชําระหนีทังหลายตามสัญญานีได้
ทันที และหากเงินค่าจ้ างทีเหลือ ไม่เป็ นการเพียงพอ ผู้รับจ้ างยอมรับผิดชอบใช้ เงินจํานวนทียังขาดอยู่นันจนครบถ้ วน
ข้ อ . การกําหนดค่าเสียหาย
ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึงเกิดจากผู้รับจ้ างตามสัญญานี ผู้ว่าจ้ างมีสิทธิทีจะหักเอาจากจํานวนเงิน
ค่าจ้ างทีค้ างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้ างหรือเงินใดๆ ซึงผู้รับจ้ างมีสทิ ธิได้ รับจากผู้ว่าจ้ างหรือบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้
หากมีเงินค่าจ้ างตามสัญญาทีหักไว้ จ่ายเป็ นค่าปรับและค่าเสียหายแล้ วยังเหลืออยู่อกี เท่าใด ผู้ว่าจ้ าง
จะคืนให้ แก่ผ้ ูรับจ้ างทังหมด
ข้ อ . การทําบริเวณสถานทีก่อสร้ างให้ เรียบร้ อย
ผู้รับจ้ างจะต้ องรักษาบริเวณสถานทีปฏิบัติงานตามสัญญานี รวมทังโรงงาน สิงอํานวยความสะดวก
ในการทํ า งานของผู้ รั บจ้ าง ลู กจ้ าง ตั ว แทนหรื อของผู้ รั บจ้ างช่ วงให้ อยู่ ในความสะอาด ปลอดภั ย
และมีประสิทธิภาพในการใช้ งานตลอดระยะเวลาการจ้ างและเมือทํางานเสร็จสินแล้ ว จะต้ องขนย้ ายบรรดาเครืองใช้ ใน
การทํางานจ้ าง รวมทังขยะมูลฝอยและสิงก่อสร้ างชัวคราวต่างๆ (ถ้ ามี) ทังจะต้ องกลบเกลียพืนดินให้ เรียบร้ อย เพือให้
บริเวณทังหมดอยู่ในสภาพทีสะอาดและใช้ การได้ ทนั ที
ข้ อ . การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีทมีี เหตุสุดวิสยั หรือเหตุใดๆ อันเนืองมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้ าง หรือ
พฤติการณ์อนั หนึงอันใดทีผู้รับจ้ างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทําให้ ผ้ ูรับจ้ างไม่สามารถทํางานให้ แล้ วเสร็จตามเงือนไข
และกําหนดเวลาแห่ งสัญญานีได้ ผู้รับจ้ างต้ องแจ้ งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้ อมหลักฐานเป็ นหนังสือให้ ผ้ ูว่าจ้ าง
ทราบ เพือขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน 15 (สิบห้ า) วัน นับถัดจากวันทีเหตุนันสินสุดลง ทังนี การขยายเวลา
ดั ง ก ล่ า ว ไ ม่ เ ป็ น เ ห ตุ ใ ห้ ผู้ รั บ จ้ า ง มี สิ ท ธิ เ รี ย ก ร้ อ ง ค่ า เ สี ย ห า ย ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ค่ า ช ด เ ช ย ห รื อ
เงินอืนใดในทํานองเดียวกัน
ถ้ าผู้รับจ้ างไม่ปฏิบัติให้ เป็ นไปตามความในวรรคหนึง ให้ ถือว่าผู้รับจ้ างได้ สละสิทธิเรียกร้ องในการที
จะขอขยายเวลาทํ า งานออกไปโดยไม่ มี เ งื อนไขใดๆ ทั งสิ น เว้ นแต่ ก รณี เ หตุ เ กิ ด จากความผิ ด หรื อ
ความบกพร่องของผู้ว่าจ้ าง ซึงมีหลักฐานชัดแจ้ ง หรือผู้ว่าจ้ างทราบดีอยู่แล้ วตังแต่ต้น
การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้ างทีจะพิจารณาตามทีเห็นสมควร
ข้อ . การใช้เรือไทย
ในการปฏิบั ติ ต ามสัญ ญานี หากผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งสังหรื อ นํา ของเข้ า มาจากต่ า งประเทศ รวมทัง
เครืองมือและอุปกรณ์ทต้ี องนําเข้ ามาเพือปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้ างจะเป็ นผู้ทนํี าของเข้ ามาเองหรือนําเข้ ามา
โดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอืนใด ถ้ าสิงของนันต้ องนําเข้ ามาโดยทางเรือในเส้ นทางเดินเรือทีมีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้ บริการรับขนได้ ตามทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้รับจ้ างต้ องจัดการให้ สิงของ
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ดังกล่ าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือทีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับ
อนุญาตจากกรมเจ้ าท่าก่อนบรรทุกของนันลงเรืออืนทีมิใช่เรือไทย หรือเป็ นของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรืออืนได้ ทังนีไม่ว่าการสังหรือสังซือสิงของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็ นแบบ เอฟโอ
บี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอืนใด
ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้ แก่ผ้ ูว่าจ้ าง ถ้ างานนันมีสิงของตามวรรคแรกผู้รับจ้ างจะต้ องส่ ง
มอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราส่งสําหรับของนัน และเอกสารตามทีกรมเจ้ าท่ากําหนด
ซึงแสดงว่าได้ บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสทิ ธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้ แก่ผ้ ูว่าจ้ างพร้ อมกับการส่งมอบงานด้ วย
ในกรณีทสิี งของดังกล่าวไม่ได้ บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสทิ ธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้ างต้ องส่งมอบหลักฐานซึงแสดงว่าได้ รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่าให้ บรรทุกของโดยเรืออืนได้
หรือหลักฐานซึงแสดงว่าได้ ชาํ ระค่าธรรมเนียมพิเศษเนืองจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ส่งเสริมพาณิชยนาวีแล้ วอย่างใดอย่างหนึงแก่ผ้ ูว่าจ้ างด้ วย
ในกรณีทผูี ้ รับจ้ างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึงดังกล่าวในสองวรรคข้ างต้ นให้ แก่ผ้ ูว่าจ้ าง แต่
จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ ผ้ ูว่าจ้ างก่อนโดยยังไม่รับชําระเงินค่าจ้ าง ผู้ว่าจ้ างมีสทิ ธิรับงานดังกล่าวไว้ ก่อน และจะชําระ
เงินค่าจ้ างเมือผู้รับจ้ างได้ ปฏิบัติถูกต้ องครบถ้ วนดังกล่าวแล้ วได้
ข้อ

. การยอมรับงานจ้างทีไม่ตรงตามสัญญา
ในกรณีทผูี ้ ว่าจ้ างยอมรับมอบงานจ้ างทีไม่ตรงตามสัญญาไว้ ใช้ งาน ผู้ว่าจ้ างจะคิดค่าปรับ (Penalty)
ในอัตราร้ อยละ (ห้ า) ของราคางานจ้ างทีส่งมอบไม่ถูกต้ องตามสัญญา และผู้รับจ้ างยังคงต้ องรับผิดชอบตามข้ อ
สัญญาทุกประการ
ข้อ . การโอนสิทธิเรียกร้อง
ผู้ รั บ จ้ างจะต้ องไม่ โ อนสิ ท ธิ เ รี ย กร้ องในหนี อั น เกิ ด จากสั ญ ญานี ที ผู้ ว่ า จ้ างจะต้ องชํ า ระแก่
ผู้รับจ้ างให้ บุคคลภายนอก
ข้อ 23. การบอกกล่าว
บรรดาหนั ง สือ ติ ด ต่ อ ทวงถาม บอกกล่ า ว หรื อ หนั ง สื อ อื นใดทีส่ ง ให้แ ก่ คู่ สั ญญาให้ท าํ เป็ น
หนังสือและเมือได้ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับไปยังสถานทีอยู่ของคู่สัญญาตามทีระบุไว้ในข้างต้นของ
สัญญานีแล้ว ให้ถือว่ าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่ คู่สัญญาได้แจ้งเปลียนภูมิลาํ เนาให้คู่สัญญา

ทราบโดยวิธีดังกล่าว
ในกรณีเร่งด่วน คู่สญ
ั ญาอาจส่งคําบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์กไ็ ด้
แต่จะต้ องโทรศัพท์แจ้ งการส่งให้ ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธกี ารดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

