สัญญาจ้างทั่วไป
สัญญาเลขที่ ๓๐/๒๕๖๑
สัญญาฉบับนีท้ าขึ้น ณ เทศบาลตาบลไชยสถาน ตาบล ไชยสถาน อาเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่ เมื่อวันที่
๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ระหว่าง เทศบาลตาบลไชยสถาน โดย นายบุญโสต สมมนุษย์ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า "ผู้วา่ จ้าง"
ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย มงคล ใจขัน อยู่บ้าน เลขที่ ๒๔/๑ หมู่ ๕ ตาบล ไชยสถาน อาเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่ ผู้ถือบัตร
ประจาตัวประชาชนเลขที่ ๓๕๐๑๓๐๐๒๑๑๖๔๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า "ผูร้ ับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผูว้ ่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทางาน ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก กว้าง
เฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ถมสูงเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร พื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร ณ
บริเวณถนนข้างวัดอุโบสถเชื่อมสะพานใหม่ถึงด้านในสุสานบ้านยวม หมู่ที่ ๕ ตาบลไชยสถาน อาเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อ
ใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้
ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป
จานวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด
จานวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบจ้างปริมาณงานและราคา จานวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา
จานวน ๗ (เจ็ด) หน้า
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทาสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นาหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจานวนเงิน ๔,๐๙๕.๐๐ บาท
(สี่พันเก้าสิบห้าบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๔ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผูว้ ่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจานวนเงิน
๘๑,๙๐๐.๐๐
บาท
(แปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ จานวน ๕,๓๕๗.๙๔ บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาท
เก้าสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จา่ ยทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และ
กาหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

-2งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงิน ๘๑,๙๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.45 เมตร ยาว 35.00 เมตร พืน้ ที่
ดาเนินการไม่น้อยกว่า 175.00 ตารางเมตร บริเวณถนนข้างวัดอุโบสถเชื่อมสะพานใหม่ถึงด้านในสุสานบ้านยวม หมู่ที่ 5
ตาบลไชยสถาน อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ ตุลาคม
๒๕๖๑
ข้อ ๕. กาหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รบั จ้างต้องเริ่มทางานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ และจะต้องทางานให้แล้ว
เสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทางานภายในกาหนดเวลา หรือไม่สามารถทางานให้
แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา หรือจะแล้ว
เสร็จล่าช้าเกินกว่ากาหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทาผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม
คาสั่งของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอานาจจากผู้วา่ จ้าง ผูว้ า่ จ้างมี
สิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทางานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตาม
สัญญา
ข้อ ๖.ความรับผิดชอบ ในความชารุดบกพร่องของงานจ้าง
เมือ่ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผูว้ ่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ใน
กรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกาหนด ๑ ปี ๐
เดือน นับถัดจาก วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชารุดบกพร่อง หรือ เสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง ของผู้รับ
จ้าง อันเกิดจาก การใช้วัสดุ ทีไ่ ม่ถูกต้อง หรือทาไว้ไม่เรียบร้อย หรือทาไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้าง
จะต้องรีบทาการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้าง
บิดพลิ้ว ไม่กระทาการดังกล่าว ภายในกาหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้วา่ จ้าง หรือ ไม่ทาการแก้ไข
ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้วา่ จ้างกาหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทาการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทางานนั้นโดยผู้
รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ข้อ ๗. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าว
นั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด
และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รบั จ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชานาญและใน
ระหว่างทางานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทางานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทน
ได้รับมอบอานาจจากผู้รับจ้างคาสั่งหรือคาแนะนาต่างๆที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอานาจนั้นให้ถือว่าเป็นคาสั่งหรือ
คาแนะนาทีไ่ ด้แจ้งแก่ผู้รับจ้างการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทาเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทามิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน
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และผู้รับจ้างจะต้องทาการเปลี่ยนตัวโดยพลันโดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้
ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง
ผู้รบั จ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทาของลูกจ้างของผู้รับจ้าง
ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทาขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจาก
กรณี อันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้
รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้
รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชารุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน เท่านั้น
ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จา้ งมาในอัตราและตามกาหนดเวลาที่ผู้รับจ้าง
ได้ตกลงหรือทาสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้วา่ จ้างได้จา่ ยเงินจานวน
นั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสาหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทางานโดยให้ครอบคลุมถึง
ความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหาย ที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ ตาม
กฎหมายซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทางานผู้
รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชาระเบี้ยประกัน ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้าง
เรียกร้อง
ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้วา่ จ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการ
ทางานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอานาจเข้าไปตรวจการงาน ใน
โรงงาน และสถานที่ที่กาลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ ในการนั้น
ตามสมควร
การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหา ทาให้ผู้รับจ้างพ้นความ
รับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่
ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รบั จ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทาความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วน
แล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทาง
เทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง
แต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้วา่ จ้างไม่ได้

-4ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รบั จ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้วา่ จ้างแต่งตั้งมี
อานาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอานาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่
ปรึกษามีอานาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุ ขอขยายวันทาการ
ออกไปมิได้
ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้วา่ จ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทางานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา
หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้ เปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขแบบรูป และข้อกาหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทาให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด
อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กาหนดไว้ในสัญญานี้ให้กาหนดไว้สาหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติม
ขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคาสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กาหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆที่จะนามาใช้
สาหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผูว้ ่าจ้างและผู้รบั จ้างจะได้ตกลงกันที่จะกาหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการ
ขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกาหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัว
ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคาสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิ์ที่จะ
ดาเนินการตามข้อ ๒๑ ต่อไปได้
ข้อ ๑๕. ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาและผู้วา่ จ้างยังมิได้
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชาระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น อัตราร้อยละ ๐.๒๕ (๐.๒๕ %) และจะต้องชาระค่าใช้จ่าย
ในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจานวนเงิน วันละ ๓๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่
กาหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทางานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง
เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทางานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจานวนค่าปรับและค่าใช้จา่ ยดังกล่าวได้อีก
ด้วย
ในระหว่างที่ผู้วา่ จ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผูว้ า่ จ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้วา่ จ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้
รับจ้างเมื่อครบกาหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชาระค่าปรับแล้ว ผู้วา่ จ้างมีสิทธิที่จะปรับผูร้ ับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้
อีกด้วย
ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้วา่ จ้างอาจทางานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทางานนั้นต่อจน
แล้วเสร็จได้ ผูว้ ่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทางานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว สาหรับงานก่อสร้าง
และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร
ในกรณีดังกล่าว ผู้วา่ จ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจานวนเกินกว่าหลักประกันการ
ปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทางานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และ
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้วา่ จ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจานวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับ
จ้างก็ได้

-5ข้อ ๑๗. การกาหนดค่าเสียหาย
ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจาก
จานวน เงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้
หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
ข้อ ๑๘. การทาบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผูร้ ับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอานวยความ
สะดวกในการทางานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
ในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทางานเสร็จสิน้ แล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทางานจ้างรวมทั้ง
วัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ใน
สภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที
ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้
ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายทาให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จ ตาม
เงื่อนไขและกาหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่า
จ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทางานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องใน
การที่จะขอขยายเวลาทางานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้
ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การขยายกาหนดเวลาทางานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร
สัญญานี้ทาขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ว่าจ้าง
(นายบุญโสต สมมนุษย์)
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้รับจ้าง
(นายมงคล ใจขัน)
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน
(นายสิรภพ ชมภูจันทร์)
เลขที่โครงการ ๖๑๐๙๗๗๒๕๘๓๔
เลขคุมสัญญา ๖๑๐๙๐๕๐๒๑๘๘๗

(ลงชื่อ)..............................................................พยาน
(นางสาวกนกพร พิงคะสัน)

