บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด

เอกสารประกวดราคา
งานก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑ งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง
เอกสารหมายเลข ๒
เงื่อนไขการประกวดราคา
)Conditions of Contract(

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด )มหำชน(
บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท เอสคิว อำร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด

พฤษภาคม ๒๕๖๒

งานก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑ งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง
เล่ม ๑ : เงื่อนไขของสัญญา
หมวด

หน้า

ภาคผนวก A สำหรับเงื่อนไขของสัญญา

ส-๒

เงื่อนไขทั่วไปของสัญญา

๑-๑

เงื่อนไขเฉพาะของสัญญา

๒-๑

โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑

๑-2

ภาคผนวก A สำหรับการประกวดราคา
ภาคผนวก A สำหรับเงื่อนไขของสัญญา
กําหนดของเวลา อัตรา และเงื่อนไข
หมายเลขของหัวข้อใน
เงื่อนไขทั่วไปของสัญญา

๑. กาหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน

๗๕ วัน

๑๙

๒. จานวนเงินของหลักประกันสัญญา

๕% ของยอดรวมของสัญญา

๒

๓. จานวนเงินประกันภัยบุคคลที่ ๓
๓.๑ จานวนเงินต่าสุดของการประกันภัยบุคคลที่ ๓

………………….. บาท

๘.๒

๓.๒ จานวนเงินประกันภัยระหว่างช่วงระยะเวลา
ประกันความชารุดบกพร่อง

………………….. บาท

๘.๒

๔. จานวนเงินประกันภัยความรับผิดในวิชาชีพ

………………….. บาท

๘.๒

๕. จานวนเงินค่าปรับต่อวันสาหรับการล่าช้า

๐.๐๑% ของมูลค่าสัญญา

๒๒.๑

๖. ค่าปรับสูงสุด

ไม่จากัด

๒๒.๑

๗. ค่าคุมงานต่อวันระหว่างการล่าช้า

ถือตามอัตราที่เห็นพ้ องร่วมกันในสัญญา
ระหว่าง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
จากัด กับตัวแทนของวิศวกร

๒๒.๒

๘. ช่วงระยะเวลาประกันความชารุดบกพร่อง ……………………….…… เดือน

ชื่อผู้ยื่นประกวดราคา :

๒๔.๑

ลายเซ็น :

แผ่น A ๑ เท่านัน้
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑

๑-3

เงื่อนไขทั่วไปของสัญญา
งานก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๖๖๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑ งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง
สารบัญ
ข้อ

หน้า

๑. คำจากัดความและการตีความ (Definition and Interpretations)

๑-๑

๒. หลักประกันสัญญา (Performance Guarantee)

๑-๕

๓. การโอนสิทธิหน้าที่และการทาสัญญาจ้างช่วง (Assignment and Subcontracting)

๑-๕

๔. แบบรูป (Drawings)

๑-๖

๕. ภาระหน้าที่โดยทั่วไป (General Obligations)

๑-๘

๖. การดูแลบารุงรักษางาน (Care of Works)

๑-๑๑

๗. การทาประกันภัยในงาน (Insurance of Works)

๑-๑๒

๘. ความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สิน (Damage to Persons and Property)

๑-๑๒

๙. การแก้ไขกรณีผู้รับจ้างไม่ทาประกันภัย (Remedy on contractor’s Failure to Insure)

๑-๑๔

๑๐. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ (Compliance with Laws and

๑-๑๔

Regulations, etc.)
๑๑. การเข้าพื้นที่ของผู้รับจ้างรายอื่น (Access to other Contractors)

๑-๑๖

๑๒. การดูแลรักษาหน้างานให้สะอาดและปลอดภัย (Maintaining Site Clean and Safe)

๑-๑๖

๑๓. แรงงาน (Labour)

๑-๑๗

๑๔. วัสดุและฝีมือการทางาน (Materials and Workmanship)

๑-๒๐

๑๕. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน และงานที่มองไม่เห็นจากภายนอก

๑-๒๑

(Inspection of Operations and Examination of Hidden Work)
๑๖. งานและวัสดุที่ไม่ถูกต้อง (Improper Work and Materials)
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑

๑-๒๒
๑-๔

สารบัญ (ต่อ)
ข้อ

หน้า

๑๗. การหยุดงาน (Suspension of Works)

๑-๒๒

๑๘. หนังสือแจ้งให้เริ่มงานและการครอบครองพื้นที่หน้างาน

๑-๒๓

(Notice to Proceed, and Possession of Site)
๑๙. กาหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน (Time for Completion)

๑-๒๓

๒๐. การขยายกาหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน (Extension of Time of Completion)

๑-๒๔

๒๑. อัตราความก้าวหน้า การทำงานกลางคืนหรือวันอาทิตย์

๑-๒๔

(Rate of Progress, Night or Sunday Work)
๒๒. ความล่าช้าของงาน (Works Delay)

๑-๒๖

๒๓. หนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงานทั้งหมด (Certificate of Completion)

๑-๒๗

๒๔. งานชารุดบกพร่อง (Defective Works)

๑-๒๘

๒๕. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน การเพิ่มเติมงาน และการยกเลิกงาน

๑-๒๙

(Variations, Additions and Omissions)
๒๖. เครื่องจักรก่อสร้าง อุปกรณ์ของผู้รับจ้าง งานชั่วคราวและวัสดุ

๑-๓๒

(Constructional Plant, contractor’s Equipment, Temporary Works and Materials)
๒๗. การวัดปริมาณงาน (Measurement of Quantities)

๑-๓๓

๒๘. การปรับมูลค่าสัญญาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน

๑-๓๓

(Adjustment of Payment Due to Variations in Quantities)
๒๙. เงินสารองเผื่อการใช้จ่าย (Provisional Sums)

๑-๓๕

๓๐. การจ่ายเงิน และการหักเงินประกันผลงาน (Payment and Retention)

๑-๓๕

๓๑. การเลิกสัญญาโดยผู้ว่าจ้าง (Termination of Contract by the Employer)

๑-๓๖

โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑

๑-1

สารบัญ (ต่อ)
ข้อ

หน้า

๓๒. เหตุสุดวิสัย (Force Majeure)

๑-๓๗

๓๓. การระงับข้อพิพาท (Settlement of Disputes)

๑-๓๘

๓๔. การเลิกสัญญาโดยผู้รับจ้าง (Termination of Contract by the Contractor)

๑-๓๘

๓๕. ความรับผิดคู่สัญญา (Liabilities of the Parties)

๑-๓๘

๓๖. ความช่วยเหลือจากผู้ว่าจ้าง (Assistance by the Employer)

๑-๓๘

๓๗. การบอกกล่าว (Notices)

๑-๓๘

๓๘. ภาษา (Language)

๑-๓๙

๓๙. กฎหมายที่ใช้บังคับ (Law of Contract)

๑-๓๙

๔๐. กฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม (Laws to be Observed)

๑-๓๙

๔๑. การเปลี่ยนแปลงราคา (Changes in Costs)

๑-๓๙

๔๒. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (Rate of Exchange)

๑-๓๙

๔๓. ภาษีและพิกัดศุลกากร (Taxation and Customs Duties)

๑-๓๙

๔๔. อากรแสตมป์ (Stamp Duties)

๑-๔๐

๔๕. การอนุมัติไม่มีผลต่อความรับผิดชอบผู้ว่าจ้าง (Liabilities not Affected by

๑-๔๐

Approval)
๔๖. การใช้วัตถุระเบิด (Use of Explosives)

๑-๔๐

๔๗. การซ่อมแซมเร่งด่วน (Urgent Repairs)

๑-๔๑

๔๘. เอกสารที่อธิบายความหมายร่วมกัน (Documents Mutually Explanatory)

๑-๔๑

๔๙. พื้นที่ทางานอยู่นอกบริเวณหน้างาน (Work Areas outside the Site)

๑-๔๑

๕๐. การให้สินบน (Bribery)

๑-๔๒

๕๑. การกระทาการอันรบกวนต่อสาธารณะ (Interference with the Public)

๑-๔๒

๕๒. สาธารณูปการ (Utilities)

๑-๔๒

โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑

๑-2

สารบัญ (ต่อ)
ข้อ

หน้า

๕๓. การอานวยความสะดวกของสานักงานสนาม (Site Accommodation)

๑-๔๒

๕๔. ที่พักอาศัย (Living Accommodations)

๑-๔๓

๕๕. การบันทึกวีดิทัศน์ (Contract Record)

๑-๔๓

๕๖. ความสัมพันธ์กันระหว่างเอกสารสัญญา

๑-๔๓

๕๗. การประสานงานกับส่วนราชการและผู้รับจ้างรายอื่น

๑-๔๔

โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑

๑-3

เงื่อนไขทั่วไปของสัญญา
งานก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C สัญญาที่ ๑.๑.๑ งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง
เงื่อนไขของสัญญานี้ ต้องทาความเข้าใจและตีความพร้อมกับสัญญาจ้าง ในกรณีที่มีความขัดแย้ง
ระหว่างสัญญาจ้าง และเงื่อนไขของสัญญา ให้ยึดถือสัญญาจ้างเป็นหลัก
เงื่อนไขของสัญญาประกอบด้วย
๑. เงื่อนไขทั่วไปของสัญญา
๒. เงื่อนไขเฉพาะของสัญญา
ในกรณีที่มีข้อสงสัยในข้อความ ผู้ว่าจ้า งจะตีความโดยอาศัยเจตนารมณ์ที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง
เป็นแนวทางประกอบ ทั้งนี้การตีความโดยผู้ว่าจ้างถือเป็นที่สิ้นสุด
ข้อ ๑ คําจํากัดความและการตีความ (Definitions and Interpretations)
๑.๑ คําจํากัดความ (Definitions)
คาและข้อความต่อไปนี้ ไม่ว่าจะปรากฏที่ใดในสัญญานี้ จะมีความหมายตามที่กาหนดไว้
ในข้อนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงความหมายไว้เป็นประการอื่น
• “ผู้ว่าจ้าง (Employer)” หมายถึง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด ซึ่งต่อจากนี้
ไปจะเรียกว่า “ธพส.”
• “หัวหน้าหน่วยงานของผูว้ ่าจ้าง (Head of Government Agency of the
Employer)” หมายถึง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด
• “ผู้รับ จ้าง (Contractor)” หมายถึง บุคคล หรือคณะบุคคล ห้ างหุ้นส่ วนหรือบริษั ท
ผู้ ซ่งึ ได้เข้าทาสัญญากับผู้ว่าจ้างเพื่อดาเนินงานตามที่ระบุในสัญญานี้
• “ผู้รับจ้างช่วง (Subcontractor)” หมายถึง บุคคล คณะบุคคล หรือบริษัท ผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ดาเนินงานส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญา หรือผู้รับโอน หรือผู้ได้รับอนุญาต
จากผู้รับจ้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
• “ผู้ จั ด หาอุ ป กรณ์ (Supplier)”หมายถึ ง บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์
รวมทั้งงานบริการ ให้กับผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วง
• “วิศ วกร (Engineer)” หมายถึง ว ิศ วกรใหญ ่ฝ ่า ยโครงการพ ิเศษและก ่อ สร้า งของ
ผู้ว่าจ้างหรือวิศวกรที่ผู้ ว่ าจ้ างระบุ ชื่อไว้ในหนัง สื อตอบรับ การเสนอราคาของผู้ รับ จ้ า ง
หรือ วิศ วกรที่ได้ รับ การแต่ งตั้งจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง
ผู้รับจ้างถึงการแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่เป็นวิศวกรตามสัญญาแทนวิศวกรที่
เคยระบุชื่อไว้เดิม
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑

๑-๑

• “ตัวแทนวิศ วกร (Engineer’s Representative)” หมายถึง บุคคลหรือกลุ่ มบุคคลที่
ผู้ว่าจ้างได้แต่งตั้งเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กาหนดไว้ในเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาข้อ ๑.๕
ซึ่งวิศวกรจะได้แจ้งผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงอานาจหน้าที่ของตัวแทนวิศวกรนั้น
• “ผู้ อ อกแบบ (Designer)” หมายถึ ง นิ ติ บุ ค คลที่ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
วิศวกรรมควบคุมตามพระราชบั ญ ญั ติวิศ วกรรม พ.ศ. ๒๖๔๒ ซึ่งได้ รับการว่าจ้างจาก
ผู้รับจ้างและได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากวิศวกร ให้เป็นผู้ดาเนินการและ
แก้ไขแบบก่อสร้างของงานถาวรและงานชั่วคราวตามที่จาเป็น
• “งาน (Works)” หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และภาระผู ก พั น และเงื่ อ นไขต่ า งๆ
ตามสัญญา รวมถึงการจัดหาเครื่องจักร และ/หรือวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งงานบริการทั้งหมด
ที่ต้องดาเนินการไม่ว่าเป็นงานชั่วคราว หรืองานถาวรภายใต้เงื่อนไขสัญญานี้
• “งานถาวร (Permanent Works)” หมายถึง งานหรือ โครงสร้างถาวรที่ต้องทาการ
ก่อสร้างและดาเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา
• “งานชั่วคราว (Temporary Works)” หมายถึง งานชั่วคราวทั้งหมดในทุกลักษณะงาน
ทีจ่ าเป็นต่อการดาเนินงานให้แล้วเสร็จหรือต่อการบารุงรักษางาน
• “ส่ ว นของงาน (Section of the Works)” หมายถึ ง งานที่ แ บ่ ง ออกเป็ น ส่ ว นๆ
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในสัญญา
• “ช่วง (Stage)” หมายถึง ส่วนหนึ่งส่วนใดของงานที่มีการออกหนังสือรับรองการรับมอบ
งานให้เป็นการเฉพาะ
• “สัญญา (Contract)” หมายถึง ข้อตกลงอย่างเป็นทางการระหว่างผู้ว่าจ้างและ ผู้รับจ้าง
ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้างพร้อมกับเอกสารทั้งหมด ข้อกาหนดรายการจาเพาะ รายการ
แบบรูป และภาคผนวกของเอกสารที่ได้อ้างอิงถึงในเอกสารนั้นๆ
• “มูลค่าสัญญา” (Contract Sum)” หมายถึง ยอดเงินรวมสาหรับงานทั้งหมดตามที่ได้
ตกลงกันและได้ทาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในสัญญา
• “ราคาสั ญ ญา (Contract Price)” หมายถึ ง ยอดเงิ น รวมที่ ต้ อ งจ่ า ยให้ กั บ ผู้ รั บ จ้ า ง
ตามสัญญา และ/หรือตามที่คานวณได้ตามเงื่อนไขของสัญญา
• “เครื่ องจั กรสํ าหรั บ ก่ อ สร้ าง (Constructional Plant)” และ “อุ ป กรณ์ ข องผู้ รั บ จ้ า ง
(Contractor’s Equipment)” หมายถึง เครื่องจักรกลหรืออุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าชนิดใด ที่ใช้
สาหรับการดาเนินงานการทำงานให้แล้วเสร็จ หรือการบำรุงรักษางานตามสัญญาและงาน
ชั่วคราว แต่ไม่รวมวัสดุหรือสิ่งของอื่นที่ใช้เป็นส่วนประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งของงานถาวร
• “หน้างาน (Site)” หมายถึง ที่ดินหรือสถานที่อื่นใดที่มีการปฏิบัติงานหรือดาเนินงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
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ไม่ ว่าจะเป็ น บน เหนื อ หรือใต้ที่ ดิน หรือสถานที่ ดังกล่ าว และพื้ น ที่ ห รือสถานที่อื่ นซึ่ ง
ผู้ว่าจ้างได้จัดเตรียมไว้สาหรับวัตถุประสงค์ของสัญญา รวมถึงสถานที่อื่นที่อาจกาหนดไว้เป็น
การเฉพาะในเอกสารสัญญาให้เป็นส่วนหนึ่งของหน้างาน
“หนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (Notice to Proceed)” หมายถึง หนังสือของผู้ว่าจ้างแจ้งให้
ผู้ รั บ จ้ า งเริ่ ม ปฏิ บั ติ งานตามสั ญ ญาซึ่ ง ออกให้ ห ลั งจากที่ มี ก ารลงนามตามสั ญ ญาแล้ ว
และหนังสือดังกล่าวได้ระบุวันที่ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทางาน เรียกว่า “วันเริ่มงาน”
“กํ า หนดแล้ ว เสร็ จ ของงาน (Time for Completion)” หมายถึ ง เวลาที่ ใช้ ในการ
ด าเนิ น งานให้ แ ล้ ว เสร็ จ และผ่ า นการทดสอบความสมบู ร ณ์ ข องงาน หรื อ ส่ ว นต่ า งๆ
ของงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในสัญญา ทั้งนี้นับจากวันเริ่มงาน
“เดือน (Month)” หมายถึง เดือนตามปีปฏิทิน
“วัน (Days)” หมายถึง วันตามปีปฏิทนิ ทีน่ ับต่อเนื่องกัน เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
“ข้อกําหนดรายการจําเพาะ (Specifications)” หมายถึง ข้อกาหนดที่อ้างถึงในสัญญา
และการแก้ ไขหรื อ เพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง วิ ศ วกรได้ จั ด ท าหรื อ อนุ มั ติ เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรเป็ น
ครั้งคราวไป
“แบบรูป (Drawings)” หมายถึง แบบรูปตามเอกสารแนบท้ายสัญญา และรวมถึงแบบ
รูปซึ่งมีการแก้ไข ซึ่งวิศวกรได้อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร และแบบรูปอื่นๆ ซึ่งวิศวกรได้
จั ดท าหรื ออนุ มั ติเป็ น ลายลั ก ษณ์ อักษรเป็ น ครั้งคราวไป รวมถึ งแบบรูปที่ ผู้ รับ จ้างและ
ผู้ อ อกแบบของผู้ รั บ จ้ า งได้ จั ด ท าขึ้ น ตาม ข้ อ ก าหนดที่ ร ะบุ ในเอกสารสั ญ ญาส าหรั บ
งานถาวร และได้รับอนุมัติจากวิศวกรแล้ว
“บัญ ชีป ริมาณงาน (Bill Of Quantities)” หมายถึง บัญ ชีป ริมาณงานในสัญ ญาจ้าง
ก่อ สร้า ง เล่ม ๒ ตามที่ได้อ้างถึงในข้อ ๒๗ และข้อ ๒๘ โดยมีรายละเอียดของรายการ
ค่างานที่คิดราคาตามปริมาณที่ได้ประมาณการไว้และคำนวณเป็นมูลค่าสัญญา และตามที่
ได้มีการแก้ไขตามคำสั่งแก้ไขปรับปรุง หรือคำ สั่งเปลี่ยนแปลง
“คําสั่งเปลี่ยนแปลง (Variation Order)” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเอกสาร
สัญญาใดๆ ภายในขอบข่ายของสัญญาซึ่งออกโดยวิศวกรและส่งให้แก่ผู้รับจ้างภายหลัง
จากที่มีการสนองรับราคา ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๒๕ ของเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา
“เหตุ สุ ด วิ สั ย (Force Majeure)” หมายถึ ง เหตุ ใดๆ หรื อ ภั ย พิ บั ติ อั น เกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง ไม่
สามารถป้องกันได้ แม้ฝ่ายที่ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบกับเหตุนั้น จะได้จัดการ
หรื อ มี ม าตรการป้ อ งกั น ระมั ด ระวังอย่ างดี ต ามสมควร อั น พึ งคาดหมายได้ จ ากบุ ค คล
ในฐานะและภาวะเช่นนั้นแล้วก็ตาม

โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
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• “ความเสี่ยงที่ได้รับการยกเว้น (Excepted Risks)” หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก
สงคราม การรุกราน การกระทาของประเทศศัตรู (ไม่ว่าจะมีการประกาศสงครามหรือไม่ก็
ตาม) สงครามกลางเมือง การจลาจล การปฏิวัติ การกบฏ การใช้กาลังทางทหาร หรือการ
แย่งชิงอานาจ ปฏิกิริยาทางนิวเคลียร์ การกระจายของกัมมันตภาพรังสี หรือการปนเปื้ อน
สารกัมมันตภาพรังสีที่มาจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
• “คณ ะกรรมการตรวจรั บ งาน ” (Work Acceptance Committee)” หมายถึ ง
คณะกรรมการที่ ผู้ ว่าจ้ างแต่ งตั้ งเพื่ อ ตรวจสอบงาน และท าหน้ าที่ อ อกหนั งสื อ รับ รอง
การรับมอบงาน (Taking-Over Certificate) ตามข้อ ๒๓ ในเงื่อนไขทั่วไปของสัญญานี้
๑.๒ หัวข้อเรื่อง (Headings)
หั ว ข้ อ เรื่ อ งในเงื่ อ นไขทั่ ว ไปของสั ญ ญาไม่ ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเนื้ อ หา และจะไม่ น า
มาพิจารณาในการแปลความหรือการตีความสัญญา
๑.๓ ค่าใช้จ่าย (Cost)
คาว่า “ค่าใช้จ่าย” หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นอย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล
เนื่องจากสัญญานี้ และไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหรือนอกหน้างานและให้รวมถึงค่าโสหุ้ย (Overhead Costs) แต่ทั้งนี้
ไม่รวมกาไร
๑.๔ หน้าที่ของวิศวกร (Duties of the Engineer)
วิศวกรมีหน้าที่ในการตัดสินใจออกคาสั่งออกหนังสือรับรองหรือคาสั่งการอื่นใดตามที่กาหนด
ไว้ในสัญญา และในกรณีดังต่อไปนี้ วิศวกรต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างก่อน
• การขยายระยะเวลาสั ญ ญารวมถ ึงการพิ จ ารณาค่ า ใช้ จ่ ายใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้น จากการขยาย
ระยะเวลาดังกล่าว
• คำ สั่งใดๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงงานหรือแบบรูปที่มีผลทำ ให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นและ
รวมถึงคำ สั่งอื่นๆ ที่มีผลทาให้ค่าใช้จ่ายของผู้ว่าจ้างเพิ่มขึ้น หรือมีผลทาให้ราคาตามสัญญา
เพิ่มสูงขึ้น หรือเสียสิทธิหรือประโยชน์อื่นใด
• การออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงานทุกประเภท กล่าวคือ หนังสือรับรองการรับ
มอบงาน (Taking-Over Certificate) หนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงาน (Completion
Certificate) และ หนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงานขั้นสุดท้าย (Final Certificate)
๑.๕ ตัวแทนวิศวกร (Engineer’s Representative)
ตัวแทนของวิศวกรต้องรับผิดชอบต่อวิศวกรและต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจาก
วิศวกรตามเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาข้อ ๑.๖ ตัวแทนวิศวกรไม่มีอานาจหน้าที่ปลดเปลื้อง หรือลดภาระผู้รับจ้าง
จากหน้าที่ใดๆ ตามสัญญา หรือสั่งการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความล่าช้าในการทางานให้แล้วเสร็จ หรือทาให้ผู้ว่าจ้าง
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
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ต้องจ่ายเงินค่างานเป็นพิเศษให้กับผู้รับจ้างหรือการเปลี่ยนแปลงงานใดๆ
๑.๖ อำนาจของวิศวกรในการมอบหมายหน้าที่ (Engineer’s Power to Delegate)
• วิศวกรอาจมอบอานาจ การตัดสินใจ ภารกิจ และ/ หรืออานาจหน้าที่ใดๆ ของตนเอง
ให้กับตัวแทนวิศวกรเป็นครั้งคราวโดยทาเป็นหนังสือ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนและวิศวกรสามารถยกเลิกการมอบหมายดังกล่าวเมื่อไร
ก็ได้
• วิศวกรจะต้องส่งสาเนาหนังสือความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง หนังสือมอบหมายหน้าที่ หรื อ
หนังสือยกเลิกการมอบหมายดังกล่าวให้กับผู้รับจ้าง การมอบหมายหน้าที่หรือการยกเลิก
การมอบหมายจะยังไม่มีผล จนกว่าสาเนาหนังสือนั้นได้ส่งถึงผู้รับจ้างแล้ว การตัดสินการ
ออกคาสั่ง หรือการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรใดๆ ที่ตัวแทนวิศวกรแจ้งกับผู้รับจ้างตาม
การมอบหมายหน้าที่นั้นให้มีผลบังคับผู้รับจ้างเช่นเดียวกับที่แจ้งโดยวิศวกรโดยมีเงื่อนไขว่า
(ก) การที่ ตั ว แทนวิ ศ วกรได้ อ นุ มั ติ ก ารใช้ วั ส ดุ ห รื อ การท างานใดๆ ไม่ เป็ น ผลกระทบ
ต่ออานาจของวิศวกร ที่จะยกเลิกการใช้วัส ดุห รือการทางานดังกล่ าว หรือการออก
คาสั่งให้แก้ไขงานใดๆ ในภายหลังตามเงื่อนไขสัญญา
(ข) ถ้าผู้รับจ้างไม่พึงพอใจต่อการตัดสินใจใดๆ ของตัวแทนวิศวกร ให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเสนอ
เรื่องต่อวิศวกร ผู้ซึ่งจะยืนยันการตัดสินกลับคาตัดสินหรือแก้ไขคาตัดสินนั้นก็ได้
ข้อ ๒ หลักประกันสัญญา (Performance Guarantee)
ในขณะที่ ท าสั ญ ญา ผู้ รับ จ้ างต้อ งน าหลั กประกั นสั ญ ญาเป็ น จานวนเงิน อัต ราร้อ ยละ ๕ (ห้ า)
ของวงเงินค่าจ้าง มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ และถ้าหลักประกันดังกล่าว
ลดลงด้ ว ยเหตุ ใดๆก็ ต าม ผู้ รั บ จ้ างจะต้ อ งน ามาวางเพิ่ ม เติ ม ให้ ค รบจ านวนตามข้ อ นี้ ภายใน ๗ (เจ็ ด ) วั น
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่มีการขยายเวลาตามสัญญานี้ออกไปไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็
ตามผู้รับจ้างจะต้องนาหลักประกันใหม่มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างทุกครั้ง โดยมีอ ายุค้าประกันครบความรับผิดตาม
สัญญาทุกครั้งไป
หลักประกันสัญญาที่ผู้รับจ้างนามามอบให้ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อ
ผู ก พั น ทั้ ง หมดตามสั ญ ญานี้ และผู้ รั บ จ้ า งได้ ยื่ น ค าขอหลั ก ประกั น ดั ง กล่ า วคื น หากผู้ รั บ จ้ า งไม่ ยื่ น ค า
ขอหลั ก ประกั น คื น ภายใน ๕ (ห้ า ) ปี นั บ แต่ วัน ที่ พ้ น ข้ อ ผู ก พั น ตามสั ญ ญาแล้ ว ถื อ ว่า ผู้ รั บ จ้ างสละสิ ท ธิ ใน
หลักประกันและแสดงเจตนาให้หลักประกันนั้นแก่ผู้ว่าจ้าง
ข้อ ๓ การโอนสิทธิหน้าที่และการทำสัญญาจ้างช่วง (Assignment and Subcontracting)
๓.๑ ผู้รับจ้างต้องไม่โอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือผลประโยชน์
ของสัญญาให้แก่บุคคลใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็น ชอบเป็นลายลักษณ์ อักษรจากผู้ว่าจ้างก่อน นอกจากการ
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑
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โอนเงินทีค่ รบกาหนดชาระหรือจะครบกาหนดชาระตามสัญญานี้ ให้กับธนาคารผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
๓.๒ ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้างจะโอนสิทธิและหน้าที่หรือทำสัญญาจ้างช่วง สำหรับงานทั้งหมดตาม
สัญญาไม่ได้
๓.๓ ผู้รับจ้างต้องไม่ทาสัญญาจ้างช่วงส่วนใดๆของงาน โดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้ว่าจ้างก่อน อย่างไรก็ดี ความเห็นชอบดังกล่าวของผู้ว่าจ้างไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิด
หรือ พันธะและหน้าที่ตามสัญญานี้ โดยผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้างสาหรับการกระทา และ/หรือความ
ประมาทเลินเล่อ และ/หรือการผิดสัญญาของผู้รับจ้างช่วง ตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วง เสมือนว่าเป็น
การกระทา หรือการผิดสัญญาโดยผู้รับจ้างเอง
๓.๔ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ รวมทั้ง
เอกสารหลักฐานการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบในการนั้น
๓.๖ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อตกลงสัญญาจ้างช่วงระหว่างผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วง
และ/หรือผู้จัดหาอุปกรณ์ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบในการนั้น
ข้อ ๔ แบบรูป (Drawings)
๔.๑ การเก็บรักษาแบบรูป (Custody of the Drawings)
แบบรู ปเป็ น ทรั พย์ สิ นของผู้ ว่าจ้างและอยู่ในการดู แลรักษาของวิศวกรแต่เพี ยงผู้ เดียว
ผู้รับจ้างจะได้รับสาเนา ๑ (หนึ่ง) ชุด โดยไม่คิดมูลค่า ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาสาเนาเพิ่มเติมตามที่ต้องการด้วย
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง
๔.๒ การเก็บแบบรูปไว้ที่หน้างาน (Drawings to be kept on Site)
ผู้รับ จ้างจะต้องเก็บแบบรูปที่จัดให้ผู้รับจ้างดังกล่ าวข้างต้นไว้ที่หน้างาน ๑ (หนึ่ง) ชุด
และจัดทาสาเนาอีก ๒ (สอง) ชุด สาหรับให้ วิศวกรหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบอานาจจากวิศวกรเป็นลาย
ลักษณ์อักษรได้ตรวจสอบและใช้งาน
๔.๓ อุปสรรคความก้าวหน้าของงาน (Disruption of Progress)
เมื่อใดก็ตามที่แผนงาน หรือความก้าวหน้าของงานมีแนวโน้มว่าจะเกิดความล่าช้าหรือ
มีอุป สรรค ผู้ รับ จ้ างจะต้อ งแจ้ งวิศวกรเป็น ลายลั กษณ์ อักษร โดยหนั งสื อแจ้ งดังกล่ าวจะต้ องแจ้งเหตุแ ห่ ง
ความจาเป็นที่ผู้รับจ้างจะต้องได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับแบบรูป และ/หรือคาสั่งเพิ่มเติมใดๆ จากวิศวกร พร้อม
ทั้งต้องแสดงเหตุผ ลและกาหนดระยะเวลาที่ควรจะต้องได้รับ แบบรูป และ/หรือคาสั่ งเพิ่ มเติม จากวิศวกร
ดังกล่าว และแจ้งถึงผลกระทบและความเสียหายต่อระยะเวลาโครงการหากว่ าอุปสรรคดังกล่าวมีความล่าช้า
เนิ่นนานออกไป
๔.๔ แบบรูปและคําสั่งเพิ่มเติม (Further Drawings and Instructions)
วิศวกรมีอานาจเต็มที่ในการจัดส่งแบบรูป และคาสั่งเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับจ้างในเวลาใดๆ
ก็ตามในระหว่างการทางานซึ่งเป็นการจาเป็นเพื่อให้การดาเนินงาน และการบารุงรั กษางานเป็นไปอย่างถูกต้อง
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑
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เหมาะสม โดยผู้รับจ้างต้องดาเนินการตามนั้นและถือเป็นข้อผูกพันตามสัญญา
๔.๕ การอนุมัติแบบรูปของผู้รับจ้าง (Approval of Contractor’s Drawings)
ผู้รับจ้างต้องส่งแบบรูปให้วิศวกรเพื่อการอนุมัติดังนี้
(ก) แบบรูป แบบแผน และแบบจาลองที่ ประกอบเป็นการออกแบบรายละเอียดวิธีหรือ
ลาดับการก่อสร้าง หรือแบบรูปเพื่อการทางานอื่นๆ ตามที่จาเป็นในจานวนและภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน
ข้อกาหนดรายงานจาเพาะ หรือในแผนงานที่ต้องจัดทา ตามข้อ ๕ ของเงื่อนไขทั่วไปแห่งสัญญานี้
(ข) แบบรูปสาหรับการเตรียมการทั่วไป และรายละเอียดของงานที่วิศวกรเห็นว่าจาเป็น
ตามสมควรนั้น ผู้รับ จ้า งต้อ งจัด เตรีย มและส่งให้ ในเวลาอัน สมควรในระหว่า งการทางานตามที่วิศ วกร
เห็น สมควร ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดรายการจำเพาะ หรือแผนงานหลังจากที่ได้รับแบบรูป
ตัวอย่าง แบบแผน และแบบจาลองดังกล่าวแล้ว วิศวกรต้องแจ้งว่าจะอนุมัติหรือไม่ภายในกาหนดระยะเวลา
ที่ร ะบ ุในข้อกาหนดรายการจ าเพาะ ผู ้รับ จ ้า งจะต้อ งจัดท าส าเนาแบบร ูป ที่ ได ้รับ การอน ุม ัติพ ร ้อ มด ้ว ย
รายละเอียดที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดรายการจาเพาะด้วย
กรณีที่วิศวกรไม่อนุมัติแบบรูป ตัวอย่าง รูปแบบ หรือแบบจาลองใดๆ ที่ส่งมา ผู้รับจ้าง
จะต้องทาการปรับปรุงแก้ไขโดยทันทีเพื่อให้เป็นไปตามที่วิศวกรกาหนด และต้องนาส่งให้อนุมัติใหม่อีกครั้ง
ในการอนุมัตินั้น วิศวกรจะต้องลงนามไว้ในแบบ หรือแสดงข้อความการอนุมัติไว้ในแบบรูปนั้น แต่การที่วิศวกรได้
อนุมัติแบบรูปนี้ไม่เป็นผลให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา
๔.๖ งานถาวรที่ผู้รับจ้างออกแบบ (Permanent Works Designed by the Contractor)
กรณีสัญญากาหนดให้ผู้รับจ้างออกแบบส่วนต่างๆ ของงานถาวร ผู้รับจ้างจะต้องนาส่ง
สิ่งต่อไปนี้ให้แก่วิศวกร และผู้ว่าจ้างเพื่อการอนุมัติดังนี้
(ก) แบบรูป ข้อกาหนดรายการจาเพาะ การคานวณ และข้อมูลอื่นๆ ตามความจาเป็น
เพื่อให้เป็นที่พอใจแก่วิศวกรในความถูกต้องเหมาะสมของการออกแบบนั้น ซึ่งลงนามโดยผู้ออกแบบที่ได้รับการ
ยอมรับจากวิศวกร
(ข) คู่มือการใช้งานและบารุงรักษามีรายละเอียดเพียงพอที่ผู้ว่าจ้างจะสามารถนาไปใช้
งาน ถอดออกเป็นส่วนๆ ประกอบเข้าใหม่ และปรับเปลี่ยนงานถาวรที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบ
นั้นได้ งานถาวรจะยังไม่ถือว่าเสร็จสมบูรณ์จนกว่าจะได้มีการส่งมอบคู่มือการใช้งาน และการบารุงรักษาพร้อม
แบบก่อสร้างจริงให้แก่วิศวกรซึ่งได้รับการอนุมัติจากวิศวกรด้วย
๔.๗ การตรวจแบบรูปที่ออกแบบโดยผู้ว่าจ้าง (Inspection of Employer’s Drawing)
ผู้รับจ้างต้องรับผิดและรับความเสี่ยงภัยด้วยตนเองในการตีความ ถอดแบบรูป หรือนำไป
ใช้งานซึ่งแบบรูปของผู้ว่าจ้างตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา และ/หรือเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง
และผู้ รั บ จ้ า งไม่ มี ส ิท ธ ิข อขยายระยะเวลาหร ือ เร ีย กร ้อ งค ่า ใช ้จ ่า ยที่ เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากความผ ิด พลาดใน
การตีความ ถอดแบบรูป หรือนาไปใช้งานซึ่งแบบรูปดังกล่าว
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑
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ข้อ ๕ ภาระหน้าที่โดยทั่วไป (General Obligations)
๕.๑ ความรับผิดชอบโดยทั่วไปของผู้รับจ้าง(Contractor’s General Responsibilities)
(ก) ผู้ รับ จ้างต้องดาเนินงานและบารุงรักษางานด้วยความระมัดระวังอย่างผู้ประกอบ
วิชาชีพและด้วยความขยันหมั่นเพียร ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดหาคนงาน
ทั้งหมด รวมถึงการควบคุมการทางานของคนงานดังกล่าว การจัดหาและส่งมอบวัสดุ
อุปกรณ์ที่ดีและเป็นของใหม่ เครื่องจักรก่อสร้ าง และสิ่งอื่นๆ ทั้งหมด รวมถึงการ
ออกแบบ ไม่ว่าสาหรับงานชั่วคราวหรืองานถาวรก็ตามที่จาเป็นต่อ หรือ สาหรับการ
ดาเนินงานและการบารุงรักษางานดังกล่าวเท่าที่กาหนดหรือประมวลได้จากสัญญา
ข้อกาหนดรายการจาเพาะ หรือเอกสารของสัญญา
(ข) ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบสาหรับความเพียงพอ เสถียรภาพ และความปลอดภัยต่อการ
ปฏิบัติงานที่หน้างานและวิธีการก่อสร้าง รวมถึงการออกแบบหรือข้อกาหนดรายการ
จาเพาะของงานถาวรหรืองานชั่วคราวใดๆ
(ค) ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งแจ้ ง ให้ วิ ศ วกร และผู้ ว่ า จ้ า งทราบโดยเร็ ว เกี่ ย วกั บ ข้ อ ผิ ด พลาด
บกพร่องเกี่ยวกับแบบ หรือรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะในงานนั้น ซึ่งตนได้พบหรือ
ทราบในขณะปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา
๕.๒ การตรวจหน้างาน (Inspection of Site)
(ก) ผู้ว่าจ้างได้ให้ข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้มาจากการวิเคราะห์ตรวจสอบ
ของผู้ว่าจ้างเอง หรือในนามของผู้ว่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างแล้วก่อนลงนามในสัญญา
(ข) ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ตรวจสอบบริเวณหน้างานและสถานที่แวดล้อมโดยรอบ รวมทั้ง
ข้อมูล ที่ เกี่ยวข้องที่ มีอยู่ และผู้ รับ จ้างพึงพอใจทุกประการในรูปแบบ สภาพและ
ลักษณะทั้งหมด รวมถึงสภาพใต้ดิน สภาพอุทกวิทยาและภูมิอากาศ และสภาพ
การจราจร ขอบเขตและสภาวะของงาน วัสดุที่ต้องใช้ เพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์
เส้นทางเข้า-ออกหน้างานและที่พักอาศัย โดยถือว่าผู้รับจ้างได้รับข้อมูลที่จาเป็นต้อง
ทราบทั้งหมดแล้วทั้งในเรื่อง ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน เงื่อนไข และสถานการณ์
อื่นๆ ทั้งหมดซึ่งอาจมีผลกระทบ ต่อมูลค่าสัญญา
(ค) ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใดๆ จากผู้ว่าจ้าง หากปรากฏว่า
ข้อมูล และ/หรือ สภาพความเป็นจริงของหน้างานแตกต่างไปจากที่แสดงในแบบรูป
หรือ ข้อกาหนดรายการจา เพาะตามที่ระบุไว้ในสัญญา
(ง) ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น และไม่มีสิทธิขอขยายระยะเวลา
การทางานอันเนื่องมาจากผู้รับจ้างเข้าใจผิดพลาดหรือตีความคลาดเคลื่อนในข้อมูล
ที่ได้รับจากผู้ว่าจ้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือวิศวกรตามข้อนี้
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑
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๕.๓ ความพอเพียงของข้อมูล (Sufficiency of Information)

ให้ถือว่า ผู้รับ จ ้า งยอมรับ ในความถูก ต้อ งและความเหมาะสมของราคางาน รวมถึง
อัต ราและราคาที่ระบุในบัญชีปริมาณงาน ซึ่งอัตราและราคานั้นจะต้องครอบคลุมภาระหน้าที่ความผูกพันของ
ผู้รับจ้างทั้งหมดภายใต้สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จาเป็นต่อการดาเนินงานและบารุงรักษางาน
๕.๔ การดำเนินงานตามคำสั่งของวิศวกร (Work to be done to the Satisfaction of
the Engineer)
ผู้รับจ้างต้องดาเนินงานและบารุงรักษางานให้เป็นไปตามสัญญาโดยเคร่งครัด และเป็นที่
พึงพอใจของวิศวกร และผู้รับจ้างต้องดาเนินการตามและถือปฏิบัติตามข้อแนะนาและคาสั่งการของวิศวกรโดย
เคร่งครัดในเรื่องใดๆ ไม่ว่าจะมีระบุไว้ในสัญญาหรือไม่ก็ตามซึ่งจาเป็นสาหรับการดาเนินงานตามสัญญา
๕.๕ การส่งแผนงาน (Submittal of Work Programme)
(ก) ผู้รับจ้างต้องส่งแผนงานให้วิศวกรพิจารณาอนุมัติภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจาก
วั น ลงนามในสั ญ ญา โดยแผนงานดั ง กล่ า วต้ อ งครอบคลุ ม งานทั้ งหมด ซึ่ ง ต้ อ งมี
ค าอธิ บ ายถึ งล าดั บ ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารซึ่ ง ผู้ รับ จ้ า งเสนอในการท างาน แผนงาน
ดังกล่าวให้จัดทาโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งหมดด้วยระบบที่วิศวกรอนุมัติ และ
ผู้รั บ จ้ างจะต้องจัดท าคาอธิบ ายในเรื่องการจัดเตรียมการและวิธีการโดยทั่ว ไปซึ่ง
ผู้รับจ้างเสนอที่จะนามาใช้ในการปฏิบัติงานให้แก่วิศวกร
(ข) หากในเวลาใดก็ตามที่วิศวกรพบว่าความก้าวหน้าของงาน ไม่สอดคล้องกับแผนงาน
ที่อนุมัติไว้ ผู้รับจ้างต้องจัดทาแผนงานฉบับปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของวิศวกร
และผู้ว่าจ้าง โดยปรับแผนงานที่ ได้รับอนุมัติเดิมตามความจาเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
งานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในกาหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญา
(ค) การเสนอแผนงานและการได้รับอนุมัติจากวิศวกรในแผนงานดังกล่าวไม่ทาให้ผู้รับ
จ้างหลุดพ้นจากภาระความผูกพันที่จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จในเวลาที่ก ำหนด หรือ
หลุดพ้นจากภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบใดๆ ตามสัญญา
๕.๖ การควบคุมดูแลงานของผู้รับจ้าง (Contractor’s Superintendence)
ผู้ รับ จ้ างต้องจั ดให้ มีการควบคุมดูแลงานตามความจาเป็ นทั้งหมดในขณะปฏิ บัติงาน
ตามสั ญ ญา และตราบเท่ าที่ วิศ วกรพิ จ ารณาเห็ น ว่ าจาเป็ น เพื่ อ ให้ ผู้ รับ จ้ างปฏิ บั ติ ห น้ าที่ แ ละภาระผู ก พั น
ตามสัญญาได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
๕.๗ ตัวแทนของผู้รับจ้าง (Contractor’s Representative)
ผู้รับจ้างต้องเสนอชื่อตัวแทนหรือผู้แทนผู้มีอานาจซึ่งมีความสามารถในการควบคุมดูแล
งาน เพื่อให้วิศวกรอนุมัติเป็นลายลักษณ์อั กษร เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วตัวแทนของผู้รับจ้างจะต้องเข้าทางาน
อย่างต่อเนื่องและต้องอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับการควบคุมดูแลงาน ทั้งนี้ การอนุมัติดังกล่าวจะเพิกถอนเมื่อไร
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑
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ก็ได้ หากวิศวกรเพิกถอนการอนุมัตินั้น ผู้รับจ้างต้องย้ายผู้แทนนั้นออกจากงานทันทีหลังจากได้ รับหนังสือแจ้ง
เพิกถอนจากวิศวกร และต้องไม่จ้างผู้นั้นเข้ามาทางานอีกไม่ว่าในหน้าที่ใดๆ และต้องจัดหาบุคคลอื่นมาแทนโดย
ต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกร ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้างไม่ได้ ตัวแทนหรือ ผู้แทนที่
ได้รับมอบอานาจจะเป็นผู้รับคาสั่งและข้อแนะนาจากวิศวกรในนามของผู้รับจ้าง
๕.๘ ลูกจ้างของผู้รับจ้าง (Contractor’s Employees)
(ก) ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งจั ด เตรีย มและจ้ า งลู ก จ้ างมาประจ าที่ ห น้ า งานเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านและ
บารุงรักษางาน ดังนี้
(๑) เฉพาะตั ว แทนช่ ว ง ผู้ คุ ม งาน และหั ว หน้ าคนงานที่ มี ค วามสามารถในการ
ควบคุมดูแลและมีความชานาญและประสบการณ์ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง
(๒) เฉพาะแรงงานที่มีความชานาญ กึ่งชานาญ และคนงานทั่วไปตามความจาเป็น
สาหรับการดาเนินการอย่างเหมาะสมและตรงตามเวลา
(ข) วิศวกรมีอิสระที่จะปฏิเสธบุคคลใดๆ ที่ผู้รับจ้างได้จ้างไว้สาหรับการดาเนินการและ
บ ารุ งรั ก ษางาน และให้ ผู้ รับ จ้ างย้ ายผู้ นั้ น ออกจากงาน หากวิ ศ วกรเห็ น ว่าผู้ นั้ น
ประพฤติตนไม่ดี ไม่มีความสามารถหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของตัวเอง หรือวิศวกรไม่เห็นชอบด้วยกับการว่าจ้างบุคคลนั้น โดยผู้รับ จ้างจะต้อง
ไม่จ้างบุคคลนั้นเข้ามาทางานอีกโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
จากวิศวกรก่อนผู้รับจ้างจะต้องเสนอบุคคลใหม่แทนที่บุคคลที่ถูกย้ายออกจากงาน
โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ และบุคคลนั้นต้องเป็นคนที่มีความสามารถซึ่งวิศวกรให้
การอนุมัติ
(ค) ในการที่วิศวกรใช้สิทธิให้เปลี่ยนตัวบุคคลตามข้อ ๕.๘ (ข) ข้างต้นนั้น ไม่จาเป็นต้อง
มีคาอธิบายหรือการชี้แจงเหตุผลใดๆ และการสั่งเปลี่ยนตัวบุคคลเช่นนั้น ไม่เป็นเหตุ
ให้ ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องว่าทาให้ งานล่าช้าจากแผนงานหรือเรียกร้องค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมใดๆ อันเนื่องจากเหตุดังกล่าว
๕.๙ การกําหนดพิกัด (Setting-Out)
(ก) ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการก าหนดพิ กั ด ที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมของงานในส่ ว นที่
เกี่ยวเนื่องกับจุด แนว และระดับอ้างอิง ตามที่วิศวกรเป็นผู้กาหนดให้เป็ นลายลักษณ์
อักษรและ ต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของตาแหน่ง ระดับ มิติ หรือแนวของงานทุก
ส่วน
(ข) ผู้รับจ้างต้องปรับแก้ข้อผิดพลาดในการกาหนดพิกัดให้เป็นที่พอใจของวิศวกร หรือ
ตัวแทน ของวิศวกรด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองเมื่อวิศวกรร้องขอให้ดาเนินการ
(ค) การตรวจสอบการกาหนดพิกัด หรือเส้น หรือระดับใดๆ โดยวิศวกรหรือตัวแทนของ
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
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วิศวกร ไม่ถือเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในความถูกต้องของงานนั้น
และผู้รับจ้างต้องใช้ความระมัดระวังในการดูแลปกป้อง และรักษาหมุดระดับ หลักฐานราง
เล็ง แนวหมุด และสิ่งอื่นๆที่ใช้ในการวางกาหนดพิกัดของงาน
๕.๑๐ การดูแลความเรียบร้อยและการจัดให้มแี สงสว่าง (Watching and Lighting)
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีไว้เสมอซึ่งไฟฟ้า พนักงานรักษาความปลอดภัย รั้วกั้นผู้ควบคุมดูแล
และพนักงานตรวจตราในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับงานตามเวลาและสถานที่ที่จาเป็นหรือตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนดโดย
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เพื่อปกป้องงานจากการสูญหายหรือเสียหายและเพื่อความปลอดภัยและความสะดวก
ของสาธารณชนหรือบุคคลอื่น
ข้อ ๖ การดูแลบํารุงรักษางาน (Care of Works)
ผู้รับ จ้ างจะต้องดูแลบ ารุงรักษางานทรัพย์สิ น สิ่งก่อสร้าง และวัสดุอุปกรณ์ ทั้งหมดนับจาก
วันเริ่มงานจนถึงวันที่ได้ระบุไว้ในหนังสือรับรองความแล้วเสร็จของงานทั้งหมดตามเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา
ข้อ ๒๓ และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้ออกหนังสือรับรองการรับมอบงาน (Taking – Over Certificate) สำหรับงาน
ถาวรส่วนใดๆ ผู้รับจ้างยังคงต้องดูแลบาร ุงรักษางานดังกล่าวต่อไปจนถึงวันที่ได้ระบุไว้ในหนังสือรับรองความ
แล้วเสร็จของงานทั้งหมดนอกจากนี้ผู้รับจ้างจะต้องดูแลและบำรุงรักษางานใดๆที่ค้างอยู่ซึ่งเป็นงานที่ผู้รั บจ้าง
จะต้องดาเนินการต่อให้แล้วเสร็จในช่วงระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องจนกว่างานที่ค้างอยู่ดังกล่าวจะ
เสร็จสมบูรณ์
หากงานหรื อส่ วนใดๆของงานเกิดความเสี ยหายหรือสู ญ หายจากสาเหตุใดๆก็ตามที่ไม่ใช่
“ความเสี่ยงที่ได้รับ การยกเว้น ” ในช่ว งเวลาที่ผู้รับ จ้างยัง คงมีห น้า ที่จ ะต้อ งดูแ ลบารุง รัก ษางานดัง กล่า ว
ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการซ่อมแซมและทาให้กลับคืนสภาพดีดังเดิมด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองเพื่อให้งาน
ดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ดี เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา
ภายใต้บังคับเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาข้อ ๓๒ หากความเสียหาย หรือความสูญหายดังกล่าว
ข้างต้นเกิดจาก “ความเสี่ยงที่ได้รับการยกเว้น ” เมื่อผู้ว่าจ้างร้องขอผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการซ่อมแซมและ
ทาให้กลับคืนสภาพดีดังเดิมโดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในความเสียหาย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นกับงานอันเนื่องมาจากการดาเนินงานของตน โดยมีความมุ่ง หมายให้งานใดๆ ที่ค้างอยู่แล้วเสร็จ
หรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาข้อ ๒๔
ข้อ ๗ การประกันภัยในงาน (Insurance of Works)
๗.๑ โดยไม่กระทบถึงภาระหน้าที่ และความรับผิ ดชอบตามเงื่อนไขทั่วไปของสัญ ญาข้อ ๖
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาประกันภัยในนามร่วมของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองเพื่อคุ้มครอง
การสูญหายหรือเสียหายทั้งปวงที่มีต่องานไม่ว่าจากสาเหตุใดๆก็ตาม ทั้งนี้ให้รวมถึงการนัดหยุดงาน การจลาจล
และความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศ ในระหว่างการดำเนินงานตามสัญญานี้ไปจนตลอดระยะเวลาตามที่
ระบุ ไว้ในเงื่อนไขทั่วไปของสั ญญาข้อ ๖ และให้ ครอบคลุมไปถึงความสูญ หาย หรือเสี ยหายที่เกิดขึ้นในช่วง
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑

๑-๑๑

ระยะเวลาประกัน ความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากภยันตรายต่างๆ ที่มีขึ้น ก่อนเริ่มต้น ระยะเวลาประกัน
ความชำรุดบกพร่อง รวมตลอดทั้งความสูญหาย หรือเสียหายที่ผู้รับจ้างก่อขึ้นในระหว่างการดาเนินงานของ
ตน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนตามเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา ข้อ ๒๔ ดังนี้
(ก) ประกันในวงเงินเต็มตามมูลค่าของงานที่ได้ดาเนินการแล้ว พร้อมทั้งวัสดุที่ใช้ประกอบใน
งานดังกล่าวตามมูลค่าประเมินของสัญญา ณ ขณะนั้นหรือมูลค่าเพิ่มเติมตามที่อาจจะได้
กาหนดไว้
(ข) ประกัน ในวงเงิน ที ่ม ีม ูล ค่า เพีย งพอต่อ การเปลี ่ย น หรือ ทดแทนเครื ่อ งจัก รก่อ สร้า ง
อุปกรณ์ของผู้รับจ้าง และสิ่งอื่นๆ ที่ผู้รับจ้างนา มาไว้ที่หน้างาน
๗.๒ การประกัน ภัยดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาประกันภัยกับบริษัทจดทะเบียน หรือ
บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย และตามเงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบ
ทั้งนี้ ผู้รับ จ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ป ระกันภัยพร้อมใบเสร็จแสดงการชาระค่าเบี้ยประกันภัยแก่ผู้ ว่าจ้าง
ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาและทุกครั้งที่มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อ ๘ ความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สิน (Damage to Persons and Property)
๘.๑ ความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สิน (Damage to Persons and Property)
เว้น แต่สั ญ ญาจะกาหนดไว้เป็ น อย่างอื่ น ก่อ นที่ จะเข้าสู่ ห น้ างานหรือเริ่มต้ น งานใดๆ
ผู้รับจ้างจะต้องปกป้อง และชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง วิศวกร และตัวแทนวิศวกรจากการสูญเสีย หรือ
การเรียกร้องสิทธิทั้งปวง อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อ บุคคล หรือวัสดุ หรือความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินไม่ว่าประการใดซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากหรือเป็นผลมาจากการดาเนินงานและการบารุงรักษางาน
นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปกป้องและชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง วิศวกร และตัวแทนวิศวกรจากการ
เรียกร้องสิทธิ การฟ้องร้องดาเนินคดี และการเรียกค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่
ว่าประการใดอัน เนื่ องมาจากหรื อเกี่ย วเนื่อ งกับ เหตุ ใดๆ ข้างต้น ยกเว้นค่ าชดเชย หรือค่าเสี ยหายในส่ ว น
ที่เกี่ยวข้องกับกรณี ดังนี้
(ก) การเข้าใช้ประโยชน์ หรือครอบครองที่ดินอย่างถาวรของงานหรือส่วนใดๆของงานซึ่ง
ไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้รับจ้าง
(ข) การใช้สิทธิของผู้ว่าจ้างในการดาเนินงาน หรือส่วนใดๆของงาน ทั้งบน เหนือ ใต้ ในหรือ
ผ่านที่ดินใดๆ
(ค) การบาดเจ็บ หรือความเสียหายที่เกิดแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการกระทา
หรือการกระทาโดยประมาทของผู้ว่าจ้าง หรือลูกจ้างของผู้ว่าจ้างแต่เพียงฝ่ายเดียว
๘.๒ การประกันภัยความรับผิด (Liability Insurance)
โดยไม่กระทบถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบตามเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาข้อ ๘.๑
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาประกันภัยซึ่งมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันลงนามในสัญญากับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑

๑-๑๒

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยด้วยค่าใช้จ่ายของตนสาหรับความรับผิดดังนี้
(ก) การประกันภัยความรับผิดต่อคนงานและลูกจ้างที่จ้างมาให้ดาเนินงานโครงการนี้
การประกันภัยนี้ จะต้องคุ้มครองความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมถึงผู้รับจ้างช่วง
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่
เกิดแก่คนงาน หรือบุคคลอื่นใดที่จ้าง โดยผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วง
(ข) การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สาม
(ค) ก่ อนเริ่ม ดาเนิ น งาน ผู้ รับ จ้างจะต้องจัดทาประกัน ภัยเพื่ อคุ้มครองความเส ียหาย
ความสูญเสีย หรือการบาดเจ็บ ที่อาจจะเกิด ขึ้น ต่อทรัพ ย์สิน ใดๆ รวมถึงทรัพย์สิน
ของผู้ว่าจ้างวิศวกรและตัวแทนวิศวกรหรือต่อบุ คคลใดๆรวมถึงลูกจ้างของผู้ว่าจ้าง
และลูกจ้างของตัว แทนวิศวกรโดยหรือเกิด จากการดาเนินงานและบารุงรักษางาน
หรือในการดาเนินงานตามสัญญา ซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันสิ้น สุดระยะเวลาประกัน ความ
ชำรุด บกพร่อง การประกัน ภัย นี้จ ะต้องจัดทากับ บริษัท จดทะเบีย น หรือบริษัท ที่
ได ้ร ับ อนุ ญ าตให ้ป ระกอบธ ุร ก ิจ ประก ัน ภั ย ในประเทศไทย โดยมี เงื่ อ นไขการ
ประกั น ภั ย ที่ได้รับความเห็ นชอบจากผู้ ว่าจ้าง และมีว งเงิน ประกันภั ยไม่น้ อยกว่า
จานวนที่ระบุไว้ในภาคผนวก A ของเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาสาหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
แต่ละครั้ง หรือเกิดขึ้นต่อเนื่องกันหลายครั้งอันเนื่องมาจากเหตุการณ์เดียวกัน โดยไม่
จากัดจานวนของเหตุการณ์ และผู้รับ จ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยพร้อม
ใบเสร็จ แสดงการชำระค่า เบี้ ย ประก ัน ภ ัย แก ่ผู้ว ่า จ ้า งภายใน ๓๐ (สามส ิบ ) ว ัน
น ับ แต ่ว ัน ที่ ล งนามในสั ญ ญาและทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารต่ อ อายุ ก รมธรรม์ ป ระกั น ภั ย
นอกจากนี้ในเงื่อนไขของการประกันภัยจะต้อง ระบ ุข้อกาหนดให้ผู้รับ ประกัน ภ ัย
จะต้องชดเชยค่าเสีย หายให้แ ก่ผู้ว่าจ้า ง วิศ วกร และตัว แทนวิศ วกร จากเงินที่ถูก
เรียกร้องและค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิในส่ว นที่ผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับ
เงิ น ชดเชยตามกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ท ี่จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ คุ้ ม ครองผ ู้ว่ า จ้ า ง วิ ศ วกร
และตัวแทนวิศวกร
(ง) การประกันภัยความรับผิดในวิชาชีพ
(จ) ก่อนเริ่มดาเนินงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาประกันภัยความรับผิดในวิชาชีพสาหรั บ
งานออกแบบที่ผู้รับจ้างเป็น ผู้รับ ผิด ชอบดาเนินงาน การประกัน ภัย นี้จ ะต้องจัดทา
กับ บริษัท จดทะเบีย น หรือ บริษัท ที่ได้รับ อนุญ าตให้ป ระกอบธุรกิจ ประกัน ภัย ใน
ประเทศไทย โดยมีเงื่อนไขการประกัน ภัย ที่ได้รับ ความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง และ
มีวงเงินประกันภัยไม่น้อยกว่าจานวนที่ระบุไว้ในภาคผนวก A ของเงื่อนไขทั่วไปของ
สัญญา การประกันภัยนี้จะต้องมีผลคุ้มครองจนถึง ๕ ปี หลังจากวันที่ออกหนังสือ
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑

๑-๑๓

รั บ รองการแล้ว เสร็จ ของงานทั ้ง หมด และผู ้ร ับ จ้า งจะต้อ งส่ง มอบกรมธรรม์
ประกัน ภัย พร้อ มใบเสร็จ แสดงการชำระค ่า เบี้ ย ประก ัน ภ ัย แก ่ผู ้ว ่า จ ้า งภายใน
๓๐ (สามส ิบ ) ว ัน น ับ แต ่ว ัน ที่ ล งนามในส ัญ ญาจ ้า งและทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารต่ อ อายุ
กรมธรรม์ประกันภัย
ข้อ ๙ การแก้ไขกรณีผู้รับจ้างไม่ทำประกันภัย (Remedy on Contractor’s Failure to Insure)
หากผู้รับจ้างไม่ทาประกันภัยหรือไม่ต่ออายุประกันภัยตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา
ข้อ ๗ และข้อ ๘ หรือ การประกัน ภ ัย อื่น ใด ซึ่ง ผู้รับ จ้า งจะต้อ งดาเน ิน การตามส ัญ ญา ผู้ว ่าจ ้างอาจจะท า
ประกันหรือต่ออายุป ระกัน ภัย ดังกล่าวเอง และชำระค่า เบี้ยประกัน ภัย ตามความจาเป็น เพื่อ วัต ถุป ระสงค์
ดังกล่า ว โดยจะหั กค่าใช้จ่า ยดังกล่าวจากเงิน ครบกาหนด หรือจะครบกาหนดชำระให้กับ ผู้รับ จ้างเป็น ครั้ง
คราวไป หรือเรียกคืนจากผู้รับจ้างโดยถือเป็นหนี้ที่ถึงกาหนดชาระ และหากผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายใดๆ
อันเนื่องมาจากการที่ผู้รับจ้างไม่ทาประกันภัย หรือไม่ต่ออายุประกันภัยดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในความ
เสียหายทั้งปวงต่อผู้ว่าจ้าง
ข้อ ๑๐ การปฏิ บั ติ ตามกฎหมายและกฎระเบี ยบต่ างๆ (Compliance with Laws and Regulations
etc.(
๑๐.๑ การส่งหนังสือแจ้งและการชำระเงินค่าธรรมเนียม (Notification and Payment
of Fees)
ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งส่ ง หนั ง สื อ แจ้ ง จั ด หาใบอนุ ญ าต และการให้ สิ ท ธิ ต่ า งๆ รวมทั้ ง จ่ า ย
ค่าธรรมเนียมทั้งหมดตามที่ กาหนดโดยกฎหมายหรือกฎข้อบังคับใดๆ ของท้องถิ่นหรือองค์กรที่มีอานาจหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกั บการดาเนิ นงาน และต้องปฏิ บัติ ตามกฎและระเบี ยบขององค์กรต่ างๆของรัฐ ซึ่งทรัพ ย์สิ นและ
สิทธิ์ถูกกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบไม่ว่าประการใดจากการดาเนินงานตามสัญญา
๑๐.๒ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ( Compliance with Laws,
Regulations etc.)
ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐทั้ง
ในท้องถิ่น หรือหน่ วยงานอื่น ใดที่มีอานาจตามกฎหมายที่อาจมีผลบังคับกับการทางานตามสัญ ญา รวมทั้ง
ปฏิบัติตามกฎและระเบียบของหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐดังกล่าวข้างต้น และต้องจัดการชดเชยแทนผู้ว่าจ้างและ
วิศวกรต่อค่าเสียหายและความรับผิดทุกประการสาหรับการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎข้อบั งคับใดๆ
ดังกล่าว บุคคลใดที่อยู่ในทางการที่จ้างของผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วง เมื่ออยู่ในบริเวณของผู้ว่าจ้างจะต้องเอา
ใจใส่และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งที่ออกเป็นครั้งคราวโดยผู้ว่าจ้างหรือวิศวกร
๑๐.๓ สิทธิบัตรและค่าภาคหลวง (Patent Rights and Royalties)
ผู้รับจ้างต้องปกป้องและชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง วิศวกร และตัวแทนวิศวกร
จากการเรีย กร้องสิท ธิ และการฟ้องร้องดาเนินคดีทั้งปวงจากการละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือชื่อ
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑

๑-๑๔

ผลิตภัณฑ์ หรือสิทธิที่มีการคุ้มครองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรก่อสร้าง เครื่องจักรกล หรือวัสดุที่ใช้ในงาน
หรือส่วนใดๆ ของงาน และจากการเรียกร้อง การดาเนินคดี ค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่
เกี่ยวข้อง ผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าบรรทุกน้าหนัก และค่าภาคหลวงอื่นๆ ค่าเช่า และค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ถ้ามี สาหรับการได้มาซึ่งหิน ทราย กรวด ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในงานหรือส่วนใดๆ ของงาน ทั้งนี้เว้น
แต่จะกาหนดไว้เป็นประการอื่น
๑๐.๔ การรบกวนการสั ญ จรและทรั พ ย์ สิ น ข้ า งเคี ย ง (Interference to Traffic and
Adjoining Properties)
ผู้รับจ้างต้องดาเนินการให้เป็นที่มั่นใจว่า การดาเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้อง
กระทาโดยไม่รบกวนความสะดวกของสาธารณชน หรือทางเข้า -ออก การใช้และการครอบครองถนนและ
ทางเท้าสาธารณะ และทางส่วนบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่นใดโดยไม่จาเป็น
และไม่สมควร
ผู้รับจ้างต้องปกป้องและชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง และตัวแทนวิศวกรจากการ
เรียกร้องสิทธิ การฟ้องร้องดาเนินคดี ค่าเสียหาย ค่าโสหุ้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือ
เกี่ยวข้องกับกรณีใดๆ ดังกล่าวข้างต้น
๑๐.๕ การขนส่ง และการบรรทุกน้ําหนักเกินปกติ(Transportation and Overloading)
ผู้รับจ้างต้องป้องกันทางหลวงหรือสะพานใดๆ ที่ใช้เชื่อมต่อหรืออยู่บนเส้นทางไปยัง
หน้างานไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการขนส่งของผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับจ้าง
จะต้องเลือกใช้เส้นทางและยานพาหนะ รวมถึงน้าหนักบรรทุกเพื่อการขนย้ายเครื่องจั กรและวัสดุออกจากและ
ไปยังหน้างานเพื่อมิให้เกิดการชารุดหรือเสียหายต่อทางหลวงหรือสะพานดังกล่าว
๑๐.๖ การทําความตกลงข้อเรียกร้องจากการขนส่งที่มีน้ําหนักเกิน ปกติ (Demanded
Agreements due to Overloading)
ในขณะด าเนิ น งานหรือ ณ เวลาใดๆ หลั งจากนั้ น หากผู้ รับ จ้ างได้ รับ ข้ อ เรีย กร้อ ง
ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความชารุดหรือความเสียหายของทางหลวงหรือสะพาน
ผู้รับ จ้างต้องรายงานเรื่อ งดังกล่ าวให้ วิศวกรทราบในทันที และหลั งจากนั้นผู้ รับจ้างต้องเจรจาต่อรองและ
ทาความตกลงเรื่องจานวนเงินที่ต้องจ่ายสาหรับข้อเรียกร้องดังกล่าวและต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง
และวิศวกรที่เกิดขึ้นจากการเรียกร้องสิทธิ การฟ้องร้องดาเนินคดี ค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการนั้น
๑๐.๗ ราวกั้นและป้ายเตือน (Barricades and Warning Signs)
กรณีที่งานก่อสร้างมีผลกระทบต่อการจราจรบนถนน ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมให้มีราวกั้น
ไฟราวสีแดงที่เหมาะสมและมีจานวนเพียงพอ สัญญาณอันตราย ป้ายต่างๆ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน
จานวนที่เพียงพอ และดาเนินมาตรการต่างๆ ที่จาเป็นเพื่อคุ้มครองงานและเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑

๑-๑๕

ไว้ตลอดเวลา ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
การปิดการจราจรบนถนนต้องใช้ราวกั้น และบริเวณแผงกั้นต้องจัดให้มีแสงไฟในเวลา
กลางคืน ป้ า ยเตื อนและไฟกระพริบ ต้อ งจ ัด ไว้ ต ามความจาเป ็น ในเวลากลางคืน โดยใช ้โ คมไฟหร ือดวงไฟ
แสงไฟทั้งหมดที่ใช ้ในการนี้ ต้ องเป ิด ตลอดจากเวลาพระอาทิต ย์ ต กถึงพระอาทิต ย ์ขึ้น ผู้รับ จ ้างต้องติ ด ตั้ ง
ป้ายเตือนล่วงหน้าในบริเวณของโครงการซึ่งการทางานจะรบกวนการใช้ถนนของยวดยาน และที่บริเวณจุด
ต่างๆ ที่การทางานตัดหรือทับเส้นถนนที่เปิดใช้อยู่ ป้ายเตือนดังกล่าวต้องจัดทาและติดตั้งตามมาตรฐานของ
กรมทางหลวงหรือตามที่วิศวกรจะสั่งการ
ข้อ ๑๑ การเข้าพื้นที่ของผู้รับจ้างรายอื่น (Access to other Contractors)
ผู้รับจ้างต้องอานวยความสะดวกให้ผู้รับจ้างรายอื่นที่ผู้ว่าจ้างได้ว่าจ้างและคนงานของผู้รับจ้าง
นั้นกับคนงานของผู้ว่าจ้างและของหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ ซึ่งทางานในบริเวณหน้างานหรือบริเวณใกล้เคียง
กัน หรือทาการใดๆ ที่ไม่รวมอยู่ในสัญญานี้ เพื่อให้ได้เข้าทางานตามสมควร
ข้อ ๑๒ การดูแลรักษาหน้างานให้สะอาดและปลอดภัย (Maintaining Site Clean and Safe)
๑๒.๑ การดูแลรักษาหน้างานให้สะอาดและปลอดภัย (Maintaining the Site clean and
safe)
ในระหว่ า งการท างานตามสั ญ ญา ผู้ รั บ จ้ างต้ อ งดู แ ลรัก ษาให้ ห น้ างานสะอาดและ
ปลอดภัยปราศจากสิ่งกีดขวาง และสิ่งที่จ ะเป็น อัน ตรายที่ไม่มีค วามจาเป ็น และต้องเก็บ หรือนำออกไปซึ่ง
เครื่องจักรก่อสร้างใดๆ และวัสดุเหลือใช้ และเคลื่อนย้ายซากขยะ หรืองานชั่วคราว และ/หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ออกไปจากหน้างาน
๑๒.๒ การทําความสะอาดหน้างานเมื่องานแล้วเสร็จ (Site Clearing on Completion)
เมื่ อ งานแล้ ว เสร็ จ ผู้ รั บ จ้ างต้ อ งส่ งเครื่อ งจั ก รและวัส ดุ ที่ เป็ น ของผู้ ว่ าจ้ า งคื น ให้ แ ก่
ผู้ ว่าจ้ างและต้องเคลื่ อนย้ าย เครื่ องจั กรก่อสร้าง วัส ดุเหลื อใช้ ขยะ และงานชั่ว คราวทุ กประเภทออกจาก
หน้างาน รวมตลอดถึงรักษาหน้างานและงานทั้งหมดตามสัญญาให้อยู่ในสภาพสะอาดและพร้อมสาหรับการใช้
งานจนเป็นที่พอใจของวิศวกร
ข้อ ๑๓ แรงงาน (Labour)
๑๓.๑ การจัดหาแรงงาน (Engagement of Labour)
(ก) ผู้รับจ้างต้องดาเนินการจัดหาแรงงานในท้องถิ่นหรือที่อื่นๆ ทั้งหมดด้วยตัวเอง
และจัดการเรื่องการเดินทาง ที่อยู่อาศัย อาหาร และค่าใช้จ่ายให้ด้วย
(ข) ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิร้องขอขยายระยะเวลาของสัญญา ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหา
แรงงานที่มีฝีมือและไร้ฝีมือได้อย่างเพียงพอไม่ ว่าจะด้วยสาเหตุใด รวมถึงแต่ไม่
จากัดการไม่มีช่างฝีมือตามที่ต้องการสถานที่ตั้งในการทางาน วันหยุดประจาปี
หรือวันหยุดราชการ
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑
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๑๓.๒ น้ําประปาและไฟฟ้า (Supply of Water and Electricity)

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีน้าดื่มและน้าใช้อื่นๆ และไฟฟ้าให้เพียงพอสาหรับการใช้สอยของ
เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างและคนงานที่หน้างาน รวมทั้งวิศวกร ตัวแทนวิศวกร และลูกจ้างของผู้ว่าจ้างจนเป็นที่
พอใจของวิศวกร
๑๓.๓ การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกด้านสุขาภิบาล (Provision of Sanitary
Facilities)
ผู้ รั บ จ้ างต้ อ งจั ด ให้ มี สิ่ งอ านวยความสะดวกด้ านสุ ข าภิ บ าลส าหรับ การใช้ ส อยของ
บุ คลากรของผู้ รับ จ้างและของผู ้ว่า จ ้า ง และด ูแ ลรัก ษาในขอบเขต และในสถานที่ซึ่ ง ต้อ งได้รับ อนุมัต ิจ าก
วิศวกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ผู้รับจ้างต้องดูแลให้มั่นใจว่า บุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานได้ใช้สิ่ง
อานวยความสะดวกต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้อย่างเหมาะสม ห้ามปล่อยสิ่งโสโครกที่ยังไม่ผ่านการบาบัดลงทางน้า
สาธารณะ และผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมการชั่วคราวสาหรับการปล่อยสิ่งโสโครก และการระบายน้าที่เกี่ยวข้อง
กับงานทั้งหมดอย่างเหมาะสม และดูแลรักษาให้เป็นที่พอใจของวิศวกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังกล่าว
๑๓.๔ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือยาเสพติด (Alcoholic Liquor or Drugs)
ผู้รับจ้างต้องไม่นาเข้ามา ขาย ให้ แลกเปลี่ยน หรือแจกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือ
ยาเสพติด หรืออนุญาตให้ผู้รับจ้างช่วง ตัวแทนหรือลูกจ้างของตนกระทาการดังกล่าว นอกจากนี้ผู้รับจ้างต้องไม่
ยิน ยอมหรืออนุ ญ าตให้ ผู้ รับ จ้ างช่วงตัวแทนหรือลูกจ้างของตนเสพ ใช้ นาเข้ามา ขาย ให้ แลกเปลี่ ยนหรือ
แจกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลดังกล่าวขณะได้รับการว่าจ้างอยู่ในงาน
๑๓.๕ อาวุธ กระสุนปืน และวัตถุอันตราย (Arm and Ammunition and Hazardous
Materials)
ผู้รับจ้างต้องระมัดระวังและป้องกันมิให้บุคคลใดนามา หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธ
กระสุนปืน และวัตถุอันตรายในบริเวณหน้างาน รวมทั้งต้องป้องกันมิให้มีการแลกเปลี่ยนหรือแจกจ่ายอาวุธ
กระสุนปืน หรือวัตถุอันตรายไม่ว่าชนิดใดให้แก่บุคคลใด
๑๓.๖ เทศกาลและประเพณีทางศาสนา (Festival and Religious Customs)
การทางานของลูกจ้างของผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างนั้น ผู้รับจ้างต้องคานึงถึง
วันนักขัตฤกษ์ วันหยุดพักผ่อน และวันสาคัญทางศาสนา และวันหยุดทางประเพณีทั้งปวงด้วย
๑๓.๗ โรคระบาด (Epidemics)
ในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยแพร่กระจายอันเนื่องมาจากโรคระบาด ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
และดาเนินการตาม กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับที่รัฐบาลหรือหน่วยงานด้านสาธารณสุขของรัฐได้
กาหนดขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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๑๓.๘ การก่อความไม่สงบ (Disorderly Conduct)
ตลอดเวลาการท างานตามสั ญ ญานี้ ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งมี ม าตรการอั น สมควรในการ
ระมัดระวังป้องกันมิให้ลูกจ้างของตนกระทาการใดๆที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดการจลาจล หรือความไม่
สงบขึ้นในกลุ่มของลูกจ้าง และต้องมีมาตรการเพื่อรักษาไว้ซ่ึงความสงบและเพือ่ คุ้มครองบุคคลและทรัพย์สิน
ในบริเวณหน้างานและบริเวณใกล้เคียงจากเหตุความไม่สงบดังกล่าว
๑๓.๙ หนังสือเดินทางการตรวจตรา ใบอนุญาตทํางาน ใบอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
และใบสําคัญถิ่นที่อยู่ (Passports, Visas, Work Permits, Stay Permits and Resident Permits)
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดเตรียมหนังสือเดินทาง การตรวจลงตรา ใบอนุญาต
ทางาน ใบอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และใบสาคัญถิ่นที่อยู่ให้กับบุคลากรชาวต่างประเทศทั้งหมดของ
ผู้รับจ้างที่เข้ามาทางานในประเทศ
๑๓.๑๐ การส่งกลับบุคลากรชาวต่างประเทศ(RepatriationOf Expatriate Personnel)
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบจัดการให้บุคลากรชาวต่างประเทศของผู้รับจ้างเดินทางกลับ
ออกไปภายหลังจากทางานที่มอบหมายให้เสร็จสิ้นแล้ว
๑๓.๑๑ ความสามารถด้ า นภาษาของบุ ค ลากรของผู้ รั บ จ้ า ง (Language Ability Of
Contractor’s Staff) ตัวแทนหรือผู้แทนของผู้รับจ้างต้องสามารถพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี และ
พนั กงานระดับ ผู้ ควบคุม งานอาวุโส ผู้ช่วยด้านเทคนิค และตัวแทนช่วง และหั วหน้าคนงานทั้งหมด ต้องมี
ความรู้ภ าษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษดีพอสมควร ผู้รับจ้างต้องจัดการให้มีพนักงานระดับควบคุมงานที่
สามารถพูดภาษาไทยได้คล่องแคล่วและมีความรู้ภ าษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ในจานวนที่พอเพียงเพื่อ
ประโยชน์ในการประสานงานและเพื่อความปลอดภัยในการทางาน
๑๓.๑๒ การป้องกันอุบัติเหตุ (Accident Prevention)
(ก) ผู้รับจ้างต้องดาเนินการให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าลูกจ้างของตน รวมถึงลูกจ้างของ ผู้รับจ้าง
ช่วงปฏิบั ติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทั้งปวงที่เกี่ยวกับการสาธารณสุ ข
ความปลอดภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย การจราจร การบารุงรักษา และการ
ปฏิบัติงานบริเวณหน้างาน และการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
(ข) ผู้รับ จ้างต้องมีม าตรการระมัดระวังตามสมควรเพื่อ การปกป้องคุ้มครอง และเพื่อ
ความปลอดภ ัย ของบ ุค ลากรทั้ ง หมดที่ เ กี่ ย วข ้อ งในบร ิเ วณหน ้ า งาน และต้ อ ง
ปฏิ บั ติต ามกฎหมาย ระเบีย บ ข้อ บั งคั บมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง และ
บทบัญญัติต่างๆ ของกฎหมาย รวมทั้งคาสั่งของวิศวกรซึ่งจะออกมาใช้บังคับเป็นครั้ง
คราวในเรื่องดังกล่าว
๑๓.๑๓ อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid Facilities)
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีไว้เสมอที่หน้างานซึ่งอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้ นในจานวนที่
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พอเพียงที่สามารถหยิบใช้ได้ง่ายเมื่อมีอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วยเกิดขึ้นในระหว่างการทางาน และจะต้องมียา
และอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลให้ครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ที่จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลดังกล่าวนั้นจะต้องมีป้ายแสดงให้เห็นเด่นชัด
และต้องจัดให้มีลูกจ้างในจานวนที่เพียงพอที่มีความรู้ในด้านการปฐมพยาบาล เพื่อให้สามารถทาการช่วยเหลือ
ปฐมพยาบาลได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นไม่ว่าในเวลาหรือสถานที่ใด
ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีรายชื่อและสถานที่ติดต่อของลูกจ้างที่มีคุณสมบัติ เช่นนั้นติดไว้
ทั้ งภาษาอั งกฤษและภาษาไทยในต าแหน่ งที่ มองเห็ นเด่ นชั ดในบริ เวณหน้ างาน และต้ องด าเนิ นการให้ การ
ช่วยเหลือทันทีหากวิศวกรขอให้ช่วยปฐมพยาบาลใดๆ
๑๓.๑๔ การรายงานอุบัติเหตุ (Reporting of Accident)
หากมีอุบัติเหตุในบริเวณหน้างาน หรือสถานที่ใกล้เคียง หรือที่เกี่ยวกับการทางาน
เกิ ด ขึ้ น ผู้ รั บ จ้ างต้อ งรายงานให้ วิ ศ วกรและหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องทราบภายใน ๒๔ (ยี่สิ บ สี่ ) ชั่ ว โมง
หลังจากเกิดเหตุ
๑๓.๑๕ การจ่ายเงินค่าจ้าง (Payment of Wages)
ผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้คนงานทั้งหมดที่ผู้ รับจ้างได้จ้างมาตามอัตราและตาม
กาหนดเวลาที่ได้ตกลงกัน กรณีที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้กับคนงาน ผู้ว่าจ้างอาจจะจ่ายเงินให้กับคนงาน
ของผู้รับจ้างโดยตรง และถือว่าผู้รับจ้างได้จ่ายเงินนั้นให้แก่คนงานแล้ว ซึ่งผู้ว่าจ้างอาจจะหักเงินดังกล่าวจาก
จานวนเงินใดๆ ทีค่ รบกาหนดชาระ หรือจะครบกาหนดชาระแก่ผู้รับจ้าง หรือเงินประกันผลงาน หรือเงินประกัน
สัญญาของผู้รับจ้างก็ได้
๑๓.๑๖ การปฏิบั ติ ต ามสั ญ ญาโดยผู้ รั บจ้ างช่ว ง (Observance by Subcontractors,
etc) ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างช่วงทราบ และปฏิบัติตามสัญญาโดยเคร่งครัด
๑๓.๑๗ การรายงานเรื่องแรงงาน (Reporting of Labour)
ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานโดยละเอียดให้กับวิศวกรตามแบบ และระยะเวลาที่วิศวกร
กาหนดโดยแสดงจานวนพนักงานระดับผู้ควบคุมดูแลงาน และจานวนแรงงานในระดับต่างๆ ที่ผู้รับจ้างได้จ้างให้
มาทางานที่หน้างาน
ข้อ ๑๔ วัสดุและฝีมือการทํางาน (Materials and Workmanship)
๑๔.๑ คุณ ภาพของวัส ดุ ฝีมือ การทํา งาน และการทดสอบ (Quality of Materials,
Workmanship and Tests)
วัสดุที่ใช้ในการทางานและฝีมือการทางานต้องเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในสัญญา และ
เป็นไปตามคาสั่งการของ วิ ศวกร และจะต้องได้รับการทดสอบเป็นครั้งคราวตามที่วิศวกรสั่งการ ณ สถานที่
ผล ิต หรือ ประกอบ หรื อ ที่ ห น้ างาน หรื อสถานที่ อื่น ๆ ซึ่ งอาจมี ระบุ ไว้ในสั ญ ญา โดยอาจท าการทดสอบ ณ
สถานที่ใดสถานที่หนึ่ งหรือทุกแห่งต่อหน้าวิศวกร หรือมีวิศวกรร่วมอยู่ด้วย ผู้รับจ้างต้องให้ความช่วยเหลื อ
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
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จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักรแรงงานและวัสดุอุปกรณ์ที่ปกติต้องใช้สาหรับการตรวจสอบ การวัด และการ
ทดสอบงาน คุณภาพ น้าหนัก ปริมาณของวัสดุที่ใช้โดยผู้รับจ้างต้องจัดส่งตัวอย่างของวัสดุให้ทาการทดสอบ
ก่อนที่จะประกอบเข้ากับงาน ซึ่งตัวอย่างวัสดุนั้นจะคัดเลือกและกาหนดโดยวิศวกร
ในกรณีที่วิศวกรเห็นว่า วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ได้ทดสอบตามวรรคหนึ่ง มีความบกพร่อง
หรือไม่เป็นไปตามที่กาหนดในสัญญา วิศวกรมีสิทธิปฏิเสธหรือไม่ยอมรับวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว และเมื่อแจ้งให้
ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างต้องทาการปรับปรุงแก้ไขหรือจัดหามาให้ใหม่ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไป
ตามสัญญา และต้องผ่านการทดสอบหรือตรวจสอบใหม่ในสภาพและเงื่อนไขเดียวกันโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
๑๔.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตัวอย่างวัสดุ (Cost of Samples)
ผู้ รั บ จ้ างจะต้อ งจัดหาตัว อย่างวัส ดุทั้ งหมดด้ ว ยค่าใช้จ่ายของผู้ รับ จ้างเอง ถ้าเป็ น ที่
ประจักษ์ชัดว่าการจัดหา ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบเข้ากับงาน
๑๔.๓ ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ (Costs of Tests)
(๑) ผู้ รับ จ้างต้องรับผิ ดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ส าหรับการทดสอบใดๆ ที่เป็นไปเพื่ อ
วัตถุประสงค์ของสัญญาหรือทาให้การดาเนินงานตามสัญญาสาเร็จลุล่วง เว้นแต่การ
ทดสอบที่วิศวกรสั่งให้ทาการงานขึ้นใหม่นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในสัญญา
(๒) การทดสอบใดๆที่วิศวกรสั่งให้ดาเนินการซึง่ ได้แก่ (๑) สั่งในฐานะของงานเพิ่มเติม
(๓) สั่ งให้ ทาการทดสอบโดยบุคคลอิส ระ ณ สถานที่ใดๆนอกเหนือไปจากหน้างาน
หรือ สถานที่ผลิตหรือประกอบวัสดุที่ได้ทาการทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบดังกล่าว หากผลการทดสอบนั้นแสดงให้เห็นว่า ฝีมือการ
ทางานหรือวัสดุไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
๑๔.๔ การใช้วัสดุในประเทศ (Use of Local Material)
ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งใช้ วั ส ดุ ซึ่ ง มี อ ยู่ หรื อ ผลิ ต หรื อ ประกอบในประเทศไทยส าหรั บ
การดาเนินงาน ยกเว้นกรณีที่สัญญากาหนดไว้เป็นประการอื่น
๑๔.๕ การอนุ มั ติ ผู้ จั ด หาอุ ป กรณ์ แ ละแหล่ งผลิ ต วั ส ดุ (Approval of Suppliers and
Sources of Materials)
(ก) ก่อนสั่งวัสดุที่จะนามาใช้ประกอบเข้ากับส่วนหนึ่งของงานตามสัญญา ผู้รับจ้างต้อง
ส่งชื่อผู้ผ ลิต หรือผู้จัดหาให้ แก่วิศวกรเพื่ออนุมัติก่อน พร้อมกับรายละเอียดและ
ตัวอย่างตามที่ขอ หาก ณ เวลาใดก็ตาม วิศวกรไม่พึงพอใจในวัสดุจากผู้ผลิตหรือ
ผู้จัดหาที่ได้อนุมัติไว้ก่อนแล้ว วิศวกรมีอานาจยกเลิกการอนุมัติก่อนหน้านี้ได้ และ
ผู้ รั บ จ้ างไม่ มี สิ ท ธิเรียกร้อ งค่าใช้จ่ายหรือค่ าเสี ย หายใดๆ และไม่ มีสิ ท ธิขอขยาย
ระยะเวลาการทางานจากผู้ว่าจ้างสาหรับการยกเลิกการอนุมัติเช่นนั้น
(ข) ถ้าจาเป็นต้องขุดเจาะบ่อยืม หรือ เจาะหินเพื่อนาวัสดุมาใช้ในการทางานก่อสร้าง
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑
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ผู้ รับ จ้ างต้องส่ งข้อ เสนอให้ กั บวิศวกรเพื่ อการอนุ มัติ พร้อมกับ รายละเอี ยดและ
ตัวอย่างตามที่วิศวกรอาจร้องขอ และห้ามขุดเจาะซ้าโดยไม่ได้รับอนุมัติจากวิศวกร
ก่อน
ข้ อ ๑๕ การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง าน และงานที่ ม องไม่ เห็ น จากภายนอก (Inspection of
Operations and Examination of Hidden Work)
๑๕.๑ การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Inspection of Operations)
ผู้ว่าจ้าง วิศวกร หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าว สามารถเข้าไปได้
ตลอดเวลาในบริเวณปฏิบัติงาน โรงงาน และสถานที่ที่ใช้ในการเตรียมงานทั้งหมด หรือสถานที่ที่วัสดุ สิ่งผลิต หรือ
เครื่องจักรได้ส่งมาให้ใช้ในการทางาน โดยผู้รับจ้างต้องอานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือทุกประการเพื่อ
การเข้าไปในสถานที่ดังกล่าว
๑๕.๒ การต รวจสอบ งาน ก่ อ น ที่ จะถู ก ปิ ด ทั บ (Examination of Works before
Covering Up)
ห้ามผู้รับจ้างก่อทับหรือปิดทับงานจนไม่อาจมองเห็นได้ ก่อนได้รับความเห็นชอบจาก
วิศวกรและผู้รับจ้างต้องให้วิศวกรตรวจสอบและวัดขนาดงานใดๆ ที่จะทาการก่อทับหรือปิดทับ และต้องให้
วิศวกรตรวจสอบงานฐานรากก่อนที่จะก่อสร้างงานถาวรลงไป
ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้วิศวกรทราบล่วงหน้าในเวลาอันสมควร เพื่อการตรวจสอบงานฐาน
รากใดๆ ที่ได้จัดทาแล้วเสร็จพร้อมสาหรับการตรวจสอบ ซึ่งวิศวกรจะตรวจสอบและวัดงานฐานรากนั้น เว้น
แต่วิศวกรเห็นว่าไม่จาเป็นและแจ้งให้ผู้รับจ้างดาเนินการต่อไปได้ ความเห็นชอบดังกล่าวของวิศวกรไม่เป็นเหตุ
ให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา
๑๕.๓ การรื้อถอนและการเจาะเปิด (Uncovering and Making Openings)
ผู้รับจ้างต้องรื้อถอนส่วนใดส่วนหนึ่งของงาน หรือทาการเจาะเปิดงานตามที่วิศวกรจะ
สั่งการเป็นครั้งคราวไป และให้ทากลับสภาพเดิมและแก้ไขให้ดีจนเป็นที่พอใจของวิศวกรด้วยค่าใช้จ่ายของ
ผู้รับจ้างเอง
ข้อ ๑๖ งานและวัสดุที่ไม่ถูกต้อง (Improper Work and Materials)
๑๖.๑ การขนย้าย รื้อถอนงาน และวัสดุที่ไม่ถูกต้อง (Removal and Demolition of
Improper Work and Materials)
ในระหว่างการทางาน วิศวกรมีอานาจสั่งการแก่ผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งคราว ดังนี้
(ก) ให้ ขนย้ ายวัส ดุใดๆ ออกไปจากหน้ างานภายในกาหนดเวลาซึ่งระบุ ไว้ในคาสั่ ง หาก
วิศวกรเห็นว่าไม่เป็นไปตามสัญญา
(ข) ให้เปลี่ยนทดแทนด้วยวัสดุอันสมควรและเหมาะสม
(ค) ให้รื้อถอนและทาขึ้นใหม่ตามสมควรในงานใดๆ ซึ่งวิศวกรมีความเห็นว่าวัสดุหรือฝีมือ
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑
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การท างานไม่ เป็ น ไปตามสั ญ ญา ทั้ งนี้ ไม่ ว่าจะได้ มี ก ารทดสอบไปแล้ ว หรือจะได้ มี
การจ่ายเงินรายงวดนั้นๆ ไปแล้วก็ตาม
๑๖.๒ ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง (Default of Contractor in Compliance)
กรณี ที่ผู้ รั บ จ้ างละเลยการปฏิ บ ัติตามคาสั่ งดั งกล่ าว ผู้ ว่าจ้ างมี ส ิทธิจ้ างและจ่ ายเงิน
ค่าจ้างให้แก่บุคคลอื่นเพื่อให้ดาเนินงานนั้นแทน และผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิด ขึ้นจากการนั้น
หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ว่าจ้างอาจหักจากเงินใดๆ ที่ครบกาหนดหรือจะครบกาหนด
ชาระแก่ผู้รับจ้าง หรือหักจากเงิน ประกัน ผลงาน หรือ เงิน ประกัน สัญ ญา หรือ เรีย กให้ผู้รับ จ้างชาระโดยถือ
เสมือนหนึ่งว่าเป็นหนี้ที่ครบชาระแล้ว
ข้อ ๑๗ การหยุดงาน (Suspension of Works)
๑๗.๑ การหยุดงาน (Suspension of Works)
เมื่อได้รับคาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากวิศวกร ผู้รับจ้างต้องหยุดการทางานทั้งหมด
หรือบางส่วนของงานตามระยะเวลาที่วิศวกรเห็นว่าจาเป็น และในขณะที่หยุดงานนั้นผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการ
เพื่อป้องกัน และรักษางานตามความเหมาะสมเท่าที่วิศวกรเห็นว่าจาเป็น
๑๗.๒ การหยุดงานเกินกว่า ๙๐ วัน (Suspension lasting more than 90 Days)
ในกรณีที่ความก้าวหน้าของงานหรือส่วนใดๆ ของงานหยุดดาเนินการตามคาสั่งของ
วิศวกร และไม่ได้รับอนุญาตจากวิศวกรให้กลับเข้ามาทางานภายในระยะเวลา ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับจากวันหยุด
งาน ผู้รับจ้างอาจส่งคาบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังวิศวกรเพื่อขออนุญาตให้เปิดดาเนิ นงานต่อภายใน
ระยะเวลา ๒๘ (ยี่สิบ แปด) วัน นับ จากวันที่ได้รับหนังสือบอกกล่ าว หากไม่ได้รับอนุญาตภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ผู้รับจ้างอาจเลือกที่จะหยุดงานโดยส่งคาบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแจ้งว่าจะถือคาสั่งการ
หยุดพักงานเป็นการตัดทอนงานส่วนดังกล่าวออกตามเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาข้อ ๒๕ เว้นแต่กรณีการให้หยุด
งานเป็นเพราะความผิดของผู้รับจ้าง
ข้อ ๑๘ หนังสือแจ้ งให้เริ่มงาน และการครอบครองพื้นที่หน้างาน (Notice to Proceed and
Prossession of Site)
๑๘.๑ หนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (Notice to Proceed)
ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มงานตามสัญญาทันทีเมื่อได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน หรือตามวันที่
ได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน
ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งยืนยันวันเริ่มงานจริงให้ผู้ว่าจ้างและวิศวกรทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับจากวันเริ่มงานจริง
๑๘.๒ การครอบครองพื้นที่หน้างาน (Possession of the Site)
(ก) ผู้ว่าจ้างจะส่งมอบการครอบครองพื้นที่บริเวณหน้างานให้ผู้รับจ้างมากที่สุดเท่าที่
จาเป็น เพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถเริ่มงาน และดาเนินงานตามแผนงานตามที่อ้างถึงใน
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑
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เงื่อนไขทั่วไปของสัญ ญาข้อ ๕.๖ บริเวณพื้น ที่ห น ้างานที่ผู ้ว่าจ ้างจะต้องส่งมอบ
การครอบครองให้แก่ผู้รับ จ้าง และลาดับ การทางานในพื้นที่ห น้างานนั้นจะต้อง
เป็นไปตามลาดับขั้นตอนการทางาน และผู้รับจ้างยอมรับว่าหากผู้ว่าจ้างไม่สามารถ
ส่งมอบพื้นที่หน้างานให้แก่ผู้รับจ้างได้บางส่วน ส่งผลให้ผู้รับจ้างต้องประสบความ
ล่าช้าในการทางาน ผู้ว่าจ้างยินยอมขยายระยะเวลากาหนดวันแล้วเสร็จของงาน
ตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง และในกรณีเช่นนั้น ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย
ค่าทดแทน หรือค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการนั้น ไม่ว่ากรณีใดๆ
(ข) การส่งมอบการครอบครองพื้นที่หน้างานนั้น ถือเป็นการอนุญาตให้ครอบครองแบบ
จากัดเท่าที่จาเป็นสาหรับการทางาน เพื่อให้งานแล้วเสร็จและเพื่อการบารุงรักษา
งานได้อย่างมีประสิทธิผลตามสัญญา และไม่ถือเป็นการให้สิทธิครอบครองแต่เพียง
ผู้เดียวแก่ผู้รับจ้าง
๑๘.๓ เขตทางเข้า – ออกหน้างาน ฯลฯ (Wayleaves, etc.)
ผู้รับจ้างต้องรับภาระค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทั้งหมดสาหรับเขตทางพิเศษ หรือ
ชั่วคราวที่ผู้รับจ้างต้องการเพื่อเป็นทางเข้า – ออก ไปยังหน้างาน นอกจากนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาที่พักอาศัย
เพิ่มเติมนอกพื้นที่หน้างานตามที่ผู้รับจ้างเห็นว่าจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการทางานด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
เองด้วย
ข้อ ๑๙ กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน (Time for Completion)
นอกจากจะขึ้นอยู่กับความต้องการใดๆ ของสัญญาจ้างก่อสร้างที่จะให้ส่วนของงานส่วนใดๆ
แล้วเสร็จก่อนงานทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จตามข้อกาหนดของข้อ ๒๓ แห่งเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาภายในเวลา
ที่ระบุในภาคผนวก A ของเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาโดยคานวณจากวันเริ่มงาน
ข้อ ๒๐ การขยายกําหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน (Extension of Time of Completion)
๒๐.๑ การขยายกําหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน (Extension of Time of Completion)
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่าย
ผู้ว่าจ้างหรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายทาให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้ว
เสร็ จตามเงื่อนไขและกาหนดเวลาแห่ งสั ญ ญานี้ได้ ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุห รือพฤติการณ์ ดังกล่ าว พร้อม
หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทางานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับจากวันที่เหตุ
นั้นสิ้นสุดลง
ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคแรก ให้ถือว่าผู้รับจ้างสละสิทธิเรียกร้อง
ในการที่จะขอขยายเวลาทางานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ
บกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
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การขยายกาหนดระยะเวลาการทางานตามวรรคแรก ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่
จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร และไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าทดแทน หรือสิทธิ
ประโยชน์ใดๆ จากผู้ว่าจ้าง
เหตุแห่งความล่าช้าในการทางาน อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ สภาพพื้ นที่ก่อสร้าง
หรือสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม หรือจากความไม่เพียงพอเรื่องแรงงาน หรือทรัพยากรของผู้รับจ้างไม่ว่ากรณีใด
หรือการที่ผู้รับจ้าง ไม่สั่งหรือจัดเตรียมอุปกรณ์ หรือวัสดุ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ไว้ล่วงหน้าในระยะเวลา
พอสมควร เพื่อจะได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เหล่านั้นตามเวลาที่สมควรและจาเป็นแก่ความ
ต้องการไม่ถือเป็นเหตุที่ผู้รับจ้างจะขอขยายกาหนดระยะเวลาการทางานตามสัญญา
๒๐.๒ งานพิเศษหรืองานเพิ่มเติม (Extra or Additional Works)
หากปริมาณของงานพิเศษ หรืองานเพิ่มเติมตามที่วิศวกรสั่งการมีปริมาณงานมากจน
ผู้รับจ้างจาเป็นต้องขอขยายกาหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ
พร้อมกับให้ข้อมูลที่เพียงพอโดยแสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนกาหนดเวลาที่จาเป็นเพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา
กาหนดระยะเวลาที่ต้องขยายออกไป
ข้อ ๒๑ อั ต ราความก้ าวหน้ า การทํ างานกลางคื น หรื อวั น อาทิ ตย์ (Rate of Progress, Night or
Sunday Work)
๒๑.๑ อัตราความก้าวหน้า (Rate of Progress)
หากวิศวกรมีความเห็นว่า อัตราความก้าวหน้าของงานหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงาน
ล่าช้า หรืออาจเสร็จไม่ทันตามกาหนดเวลาแล้วเสร็จ หรือระยะเวลาที่ขยายออกไป วิศวกรจะต้องแจ้งผู้รับจ้าง
เป็ น ลายลักษณ์ อักษรให้ทราบถึงความล่ าช้านั้น และผู้รับจ้างต้องดาเนินการที่จาเป็นเพื่อเร่งรัดการทางาน
เพื่อให้งานหรือส่วนใด ส่วนหนึ่งของงานที่ล่าช้านั้นแล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด หรือในระยะเวลาที่ขยาย
ออกไปดังกล่าว โดยในการนี้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวงซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงานดังกล่าว
และไม่มีสิทธิเรียกร้องขอค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และหากผู้รับ จ้า งจาเป็น ต้องขออนุญ าตวิศวกร เพื่อทางานใน
เวลากลางคืน หรือ วันหยุดราชการ อันเนื่องมาจากหนังสือบอกกล่าวของวิศวกรภายใต้เงื่อนไขสัญญาข้อนี้
วิศวกรจะปฏิเสธโดยไม่มีเหตุอันสมควรไม่ได้
๒๑.๒ การทํางานกลางคืน หรือในวันหยุดราชการ (Night or Public Holidays Work)
เว้นแต่สัญญาจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามผู้รับจ้างทางานถาวรในเวลากลางคืน หรือ
ในวันหยุดราชการ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากวิศวกรเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ยกเว้นเป็นการทางานที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ หรือเป็นความจาเป ็น อย่างยิ่งเพื่อปกป้องชีวิต หรือทรัพ ย์สิน หรือความปลอดภัย ของงานซึ่งผู้รับ จ้าง
จะต้องแจ้งให้วิศวกรทราบทันที
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๒๑.๓ การเบิกจ่ายค่าควบคุมงาน (Reimbursement of Costs of Supervision)
หากผู้ รั บ จ้ า งร้ อ งขอและวิ ศ วกรอนุ ญ าตเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร เพื่ อ ท างานถาวร
นอกชั่วโมงทางานปกติของ ผู้รับจ้างและในวันเสาร์ ซึ่งวิศวกรมีความเห็นว่าจาเป็นต้องมีการควบคุมงานโดย
พนักงานของผู้ว่าจ้างที่หน้างาน วิศวกรจะกาหนดเป็นเงื่อนไขของการอนุมัติเช่นนั้นว่า ผู้รับจ้างจะต้องจ่าย
ค่าควบคุมงานล่วงเวลาของพนักงานของผู้ว่าจ้างที่อยู่หน้างานให้กับผู้ว่าจ้างตามอัตราและภายใต้ข้อกาหนดดังนี้

พนักงานระดับหัวหน้า
พนักงานสนับสนุนทางเทคนิค

อัตราค่าล่วงเวลาปกติ
(บาท/คน – ชั่วโมง)
๗๐๐
๓๐๐

อัตราค่าล่วงเวลาพิเศษ
(บาท/คน – ชั่วโมง)
๙๐๐
๖๐๐

เงื่อนไขและข้อกาหนดดังต่อไปนี้ให้ใช้บังคับกับการทางานล่วงเวลา
(ก) ชั่วโมงทางานปกติของลูกจ้างตัวแทนวิศวกร คือ ๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. จากวันจันทร์ถึง
วันเสาร์ ยกเว้น วันหยุดตามที่ระบุในตารางวันหยุดราชการของผู้ว่าจ้าง
(ข) ชั่วโมงทางานปกติของพนัก งานของผู ้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นผู้ ช่วยตัวแทนวิศวกร และพนัก งานของ
ผู้ว่าจ้างอื่นๆ ทั้งหมด คือ ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. จากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดตาม
ที่ระบุในตารางวันหยุดราชการของผู้ว่าจ้าง
(ค) อัตราค่าล่วงเวลาปกติตามอัตราที่กาหนดไว้ข้างต้นนั้น ให้ใช้เมื่อมีการควบคุมงานโดยพนักงาน
ของตัวแทนวิศวกรที่เป็นคนไทย และโดยพนักงานของผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นการทางานตามคาร้องขอ
อย่างเป็นทางการของผู้รับจ้างซึ่งเกินจากเวลาที่กาหนดในข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้น สาหรับการ
ทางานในวันอาทิตย์และวันหยุดตามที่ระบุในตารางวันหยุดราชการของผู้ว่าจ้างนั้นให้ใช้อัตรา
ค่าล่วงเวลาพิเศษ
ข้อ ๒๒ ความล่าช้าของงาน (Works Delay)
๒๒.๑ ค่าปรับ (Liquidated Damages)
หากผู้ รั บ จ้ างไม่ ส ามารถท างานให้ แ ล้ ว เสร็จ ตามเวลาที่ ก าหนดไว้ ในสั ญ ญา และ
ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู ้รับจ้างจะต้องชาระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น รายวัน ในอัต ราร้อยละ ๐.๐๑
(ศูน ย์จุด ศูน ย์ห นึ่ง) ของจานวนเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง นับจากวันที่ล่วงเลยกาหนดแล้ว เสร็จตามสัญ ญา
หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ (ถ้ามี) จนถึงวันที่ทางานแล้วเสร็จสมบูรณ์จริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง
เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทางานล่าช้าเฉพาะส่วนเกินกว่าจานวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายหลัง
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ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักเอาจาก
จานวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาก็ได้ หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้าง
จะชาระคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
การจ่ ายเงิน หรื อ การหั ก เงิน ค่ าปรั บ ดั ง กล่ า ว ไม่ เป็ น เหตุ ให้ ผู้ รับ จ้ างหลุ ด พ้ น จาก
ภาระหน้าที่ของตนในการทาให้งานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือหลุดพ้นจากภาระหน้าที่หรือความรับผิดอื่นใด
ภายใต้สัญญานี้
๒๒.๒ ผลของความล่าช้า (Consequences of Delay)
ผู้รับจ้างต้องปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ว่าจ้างและตัวแทนของวิศวกรจาก
การเรียกร้องสิทธิ และการฟ้องร้องดาเนิน คดีใดๆ อันเกิดจากผลของความล่าช้าในการทางานให้แล้วเสร็จตาม
กาหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน ซึ่งได้กาหนดไว้ในภาคผนวก A ของเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา
กรณี ที่ผู้ ว่าจ้ างได้ว่าจ้างผู้ รับจ้ างรายอื่น จานวนสองรายหรือมากกว่านั้ น เพื่ อเข้ า
ทางานในส่วนที่สัมพันธ์กัน ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดความล่าช้า หรือเป็นการกีดขวาง
การทางานของผู้รับจ้างรายอื่นโดยไม่จาเป็น ผู้รับจ้างแต่ละรายจะต้องรับผิดชอบต่อผู้รับจ้างรายอื่นสาหรับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความล่าช้าของตนโดยไม่มีเหตุจาเป็น หรือจากการที่ไม่สามารถทางานให้แล้ว
เสร็จภายในกาหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา
นอกจากค่ า ปรั บ ที่ ร ะบุ ข้ า งต้ น แล้ ว ผู้ รับ จ้ า งจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบค่ าใช้ จ่ า ยต่ า งๆ
ที่ผู้ ว่าจ้ างจะต้องช าระให้ แก่วิศวกร หรือตัวแทนวิศวกร หรือลู กจ้างของตัว แทนวิศวกรตามที่กาหนดไว้ใน
ภาคผนวก A ของเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาในระหว่างที่งานล่าช้า
๒๒.๓ การเลิกสัญญาด้วยเหตุความล่าช้าของงาน (Termination for Delay)
ในระหว่างที่มีการเรียกค่าปรับเนื่องจากงานแล้วเสร็จล่าช้านั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่า
ผู้รับจ้างไม่สามารถทางานทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามที่กาหนดไว้ใน
เงื่อนไขทั่วไปของสัญญาข้อ ๓๑ โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างได้จนถึงวันเลิกสัญญา
ข้อ ๒๓ หนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงาน (Certificate of Completion)
๒๓.๑ หนังสือรับรองการรับมอบงาน (Taking – Over Certificate)
ทัน ทีที่ผู ้ว่าจ้างเห็น ว่างานส่ว นใดได้ด ำเนิน การแล้ว เสร็จ สมบูรณ์และได้ผ่านการ
ทดสอบขั้นสุดท้ายตามที่กาหนดไว้ในสัญญาจนเป็นที่พอใจแล้ว และเมื่อได้รับคาร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้รับจ้างเพื่อขอให้ทาการตรวจสอบงานขั้นสุดท้าย คณะกรรมการตรวจรับงานต้องดาเนินการตรวจสอบ
เช่นว่านั้นภายใน ๒๘ (ยี่สิบแปด) วัน นับจากวันได้รับคาร้องขอเช่นว่านั้น หากคณะกรรมการตรวจรับงานเห็น
ว่างานที่ผู้รับ จ้างทา ได้ดาเนิ นการแล้วเสร็จตามสัญญาให้ ผู้ว่าจ้างออกหนังสือรับรองการรับมอบงานให้กับ
ผู้รับจ้าง โดยระบุวันที่ง านได้แล้วเสร็จตามสัญญา หรือหากคณะกรรมการตรวจรับงานเห็น ว่างานยังไม่แล้ว
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑
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เสร็จ หรือมีข้อบกพร่องให้ผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้รับจ้างโดยระบุงานต่างๆ ที่ผู้รับจ้างยังต้อง
ดาเนินการก่อนที่จะออกหนังสือรับรองดังกล่าวให้ อย่างไรก็ดี ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบสาหรับการดูแลรักษา
ส่วนต่างๆ ของงาน ที่ได้ทาแล้วเสร็จให้อยู่ในสภาพดีจนกระทั่งงานทั้งหมดตามสัญญาจะแล้วเสร็จ และผู้ว่าจ้าง
ได้รับมอบงานแล้ว
๒๓.๒ หนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงานทั้งหมด (Completion Certificate)
(ก) ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงานทั้งหมดภายใน ๔๕ (สี่สิบห้า)
วัน หลั งจากงานทั้ งหมดดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีการออกหนังสื อ
รับรองการรับมอบงานทั้งหมดแล้ว ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบสาหรับการดูแลรักษา
ส่วนต่างๆ ของงานที่ได้ทาแล้วเสร็จ
(ข) การออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงานทั้งหมดให้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของ
ระยะเวลาประกัน ความชารุดบกพร่อง โดยเริ่มนับถัดจากวันที่ระบุว่างานแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ในหนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงานทั้งหมด
๒๓.๓ การใช้งานก่อนการรับมอบงาน (Use before Taking – Over)
(ก) การที่ผู้ ว่าจ้างเข้าไปใช้สอยงานไม่ถือว่าผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานแล้ว งานดังกล่าว
ยังคงต้องผ่านกระบวนการรับมอบงานตามที่ระบุในข้อ ๒๓.๑ และ
(ข) ถ้าโดยเหตุจากการผิดสัญญาของผู้รับจ้างทาให้ไม่สามารถออกหนังสือรับรองการ
รับมอบงานสาหรับทุกส่วนของงานหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือช่วงของงานเช่นว่านั้น
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าใช้ประโยชน์ส่วนของงานต่างๆ ที่ยังไม่ได้ออกหนังสือรับรองการ
รับมอบงานนั้นได้ ถ้าและตราบเท่าที่งานหรือส่วนต่างๆ ของงานได้มีการนามาใช้
แล้วดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องได้รับอนุญาตให้สามารถเข้าดาเนินการตามที่จาเป็น
เพื่อให้มีการออกหนังสือรับรองการรับมอบงานได้
ข้อ ๒๔ งานชํารุดบกพร่อง (Defective Works)
๒๔.๑ ระยะเวลาประกันความชํารุดบกพร่อง
(ก) “ระยะเวลาประกันความชารุดบกพร่อง” หมายถึง ระยะเวลารับประกันผลงาน
ตามที่ได้ระบุไว้ใน ภาคผนวก A ของเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา ซึ่งเป็นระยะเวลา ๒๔
(ยี่ สิ บ สี่ ) เดื อ นนั บ จากวั น ที่ งานแล้ ว เสร็ จ สมบู รณ์ ต ามที่ ระบุ ในหนั งสื อ รับ รอง
การแล้ ว เสร็ จ ของงานทั้ ง หมด (Completion Certificate) ซึ่ ง ออกตามเงื่ อ นไข
ทั่วไปของสัญญาข้อ ๒๓.๒
(ข) ภาระหน้าที่ที่ยังต้องดาเนินการซ่อมแซม แก้ไขต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เมื่อพ้น
ระยะเวลาประกันความชารุดบกพร่องตามเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาข้อ ๒๔.๑ (ก)
แล้ ว ผู้ ว่ า จ้ า งจะออกหนั ง สื อ รั บ รองการแล้ ว เสร็ จ ของงานขั้ น สุ ด ท้ า ย (Final
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
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Certificate) ให้ แก่ผู้ รับจ้าง โดยผู้ รับจ้างยังคงต้องรับผิ ดในการปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาก่อนการออกหนังสือรับรองดังกล่าว
ซึ่งยังซ่อมแซมแก้ไขไม่แล้วเสร็จในขณะออกหนังสือรับรองนั้น
๒๔.๒ การซ่อมแซม แก้ไขงาน ฯลฯ (Execution of Work of Repair etc.)
ภายใต้ บั งคั บ เงื่อ นไขทั่ ว ไปของสั ญ ญาข้ อ ๒๔.๑ (ข) และข้ อ ๒๔.๖ ผู้ รั บ จ้ างต้ อ ง
รั บ ผิ ด ชอบซ่ อ มแซมแก้ ไขข้ อ บกพร่ อ งหรื อ ความเสี ย หายของงานส่ ว นใดๆ ซึ่ งปรากฏหรือ เกิ ด ขึ้ น ในช่ ว ง
ระยะเวลาประกันความชารุด บกพร่อง อันเกิดขึ้นจากสาเหตุดังต่อไปนี้
(ก) วัสดุที่นามาใช้ในงานหรือฝีมือการทางานไม่เป็นไปตามสัญญา หรือ
(ข) มีข้อผิดพลาดในการออกแบบ ในกรณีที่ผู้รับจ้างรับผิดชอบสาหรับการออกแบบ
ส่วนของงานถาวร
(ค) การละเลย หรือไม่ ปฏิ บั ติตามภาระผู กพั น ในส่ ว นของผู้ รับจ้างตามที่ กาหนดไว้
โดยชัดแจ้งในสัญญาหรือที่สามารถอนุโลมได้จากข้อสัญญา
๒๔.๓ การแก้ไขกรณีผู้รับจ้างไม่ดําเนินงานตามกําหนด (Remedy on Contractor’s
Failure to Carry Out Work Required)
หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการใดๆ ดังกล่าวข้างต้น ตามที่วิศวกรสั่งการภายใน ๑๕ (สิบ
ห้า ) วัน หรือ ภายในระยะเวลาที่วิศ วกรกาหนด ผู้ ว่ า จ้ า งมี สิ ท ธิทางานนั้ น ด้ว ยคนงานของตั ว เอง หรือ
ว่ าจ้ างให้ บุ ค คลอื่น มาดาเนินงานนั้นแทนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการนั้นหรือที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ผู้ว่า
จ้างสามารถเรียกคืนได ้จากผู้รับจ้าง หรืออาจหักจากเงิน ที่ครบหรือจะครบกาหนดชำระแก่ผู้รับ จ้าง หรือหัก
จากหลักประกันใดๆ ของผู้รับจ้าง
๒๔.๔ ความรับผิดกรณีเลิกสัญญา (Liabilities if Contract is Terminated)
กรณีที่มีการเลิกสัญ ญาก่อนที่งานทั้งหมดจะแล้ว เสร็จ ผู้รับ จ้างยัง คงต้องรับ ผิด ใน
วัสดุที่ไม่ได้คุณภาพ หรือฝีมือการทางานที่บกพร่องสาหรับงานที่แล้วเสร็จบางส่วนเป็นระยะเวลา ๒๔ (ยี่สิบสี่)
เดือน นับจากวันที่ทางานแล้วเสร็จสมบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานแล้ว
๒๔.๕ สิทธิการเข้า – ออก (Right of Access)
ก่อนการออกหนังสือรับรองการจ่ายเงินงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างมีสิทธิในการเข้า – ออก
บริเวณงานเพื่อตรวจสอบการทางาน และเพื่อบันทึกการทางานและการปฏิบัติงานในระหว่างชั่วโมงการทางาน
ปกติด้วยความเสี่ยงภัยและค่าใช้จ่ายของตัวเอง โดยผู้รับจ้างอาจเข้าไปเองหรือโดยตัวแทนผู้ได้ รับมอบอานาจ
ซึ่งได้แจ้งรายชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังวิศวกรแล้ว ทั้งนี้ผู้รับจ้างอาจทาการทดสอบใดๆ ตามที่ผู้รับจ้าง
ต้องการด้วยความเสี่ยงภัยและค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง โดยได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรก่อน ซึ่งวิศวกรจะ
ไม่ให้ความเห็นชอบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรไม่ได้
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๒๔.๖ การตรวจหาสาเหตุความบกพร่องโดยผู้รับจ้าง (Detection for Defects by the
Contractor)
ผู้รับจ้างต้องตรวจหาสาเหตุข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์หรือข้อผิดพลาดใดๆ ตามคาสั่ง
เป็น ลายลักษณ์อักษรของวิศวกร โดยต้องดาเนินการดังกล่าวภายใต้การสั่งการของวิศวกร ในการตรวจหา
สาเหตุนั้น ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย เว้นแต่ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ หรือข้อผิดพลาดนั้นเกิดจาก
เหตุที่อยู่ในความ รับผิดชอบของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจหาสาเหตุ
๒๔.๗ หนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงานขั้นสุดท้าย (Final Certificate)
ภาระหน้าที่ของคู่สัญญาให้ถือว่าสิ้นสุดลง เมื่อวิศวกรได้ออกหนังสือรับรองการแล้ว
เสร็จของงานขั้นสุดท้าย (Final Certificate) โดยความเห็น ชอบของผู้ว่าจ้าง และส่งให้ผู้รับ จ้างโดยระบุว่า
งานแล้วเสร็จ และมีการบารุงรักษาอย่างถูกต้องสมบูรณ์ เป็นที่พอใจของวิศวกรและผู้ว่าจ้างแล้ว โดยวิศวกรจะ
ออกหน ั งส ือ ร ับ รองความแล้ ว เสร็ จ ของงานขั้นส ุด ท ้ายภายใน ๒๘ (ยี่สิ บ แปด) วัน นั บจากวัน สุ ดท้ายของ
ระยะเวลาประกันความชารุดบกพร่อง ในกรณีที่ช่วงเวลาการบารุงรักษางาน หรือการแก้ไขความชารุดบกพร่อง
ของงานแต่ละส่วนมีกาหนดวันสิ้นสุ ดแตกต่างกันให้นับจากวันสุดท้ายของช่วงระยะเวลาที่ครบกาหนดหลังสุด
หรือในกรณีที่มีการสั่งให้แก้ไขงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าวตามเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาข้อ ๒๔.๒ ก็ให้นับจาก
วันหลังจากที่งานนั้นได้ดาเนินการแก้ไขจนแล้วเสร็จเป็นที่พอใจของวิศวกร
ข้อ ๒๕ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน การเพิ่มเติมงาน และการยกเลิกงาน (Variations, Additions
and Omissions)
๒๕.๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน (Variations)
ผู้รับจ้างต้องไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงงานใดๆ ยกเว้นตามที่วิศวกรจะสั่งการเป็นลายลักษณ์
อักษร วิศวกรมีอานาจ เต ็ม ที่ภ ายใต้เงื่อ นไขของสัญ ญาที่จ ะสั่ ง การให ้ผู้รับ จ้า งแก้ไขเปลี่ ย นแปลง ยกเล ิก
เพิ่มเติม หรือปรับ เปลี่ยนส่วนใดๆของงานได้เป็นครั้งคราวในระหว่างการดาเนินงานตามสัญญา โดยการแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู ้รับจ้าง ทั้งนี้จะต้องได้รับ ความเห็น ชอบเป็น ลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างก่อน ซึ่ง
ผู้รับ จ้างต้องดาเนิน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามนั้น และถือว่ามีผลผูกพันผู้รับจ้างภายใต้เงื่อนไขเดิมเสมือนว่า
การเปลี่ยนแปลงนั้นได้มีระบุไว้แต่แรกในแบบรูป ข้อกาหนดรายการจาเพาะ และบัญชีปริมาณงาน (Bill Of
Quantities) อย่างไรก็ดี จะไม่มีการเปลี่ ยนแปลงงานตามคาสั่ งของวิศวกรที่ได้มีสั่งการไว้ก่อนหน้านั้นแล้ ว
หากการเปลี่ยนแปลงงานนั้นทาให้มูลค่าสัญญา (ซึ่งไม่รวมเงินสารองเผื่อการใช้จ่าย) เพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินกว่า
ร้ อ ยละ ๑๕ (สิ บ ห้ า ) ของมู ล ค่ า สั ญ ญาเว้ น แต่ ผู้ รั บ จ้ า งและผู้ ว่ า จ้ า งจะได้ ต กลงกั น ให้ แ ก้ ไขสั ญ ญาเป็ น
ลายลักษณ์อักษร
ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้รับคาสั่งใดๆจากวิศวกร และผู้รับจ้างมีความเห็นว่า จะมีผลทาให้
มูลค่าสัญญาเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่ว่าในขณะนั้นหรือในภายหลังก็ตาม ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดาเนินการตามคาสั่งนั้น
ต่อไป ผู้รับจ้างต้องแจ้งวิศวกรเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลกระทบดังกล่าวโดยทันที
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑
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สาหรั บ จ านวนเงิ น ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้น หรื อลดลงจากม ูล ค่ า สั ญ ญานั้ น จะต้ องคำนวณตาม
อัต รา ที่ ร ะบ ุในบ ัญ ช ีปริ มาณงาน หากไม ่ มี ก ารระบ ุ อัต ราอยู่ ในบ ั ญ ช ี ป ร ิม าณงาน หรือ ไม ่ อ าจนำอ ั ต รา
ดั งกล่าวมาใช้กัน ได้จานวนเงินดังกล่าวจะต้องคานวณตามราคาที่เหมาะสมในสภาวการณ์เช่นนั้น โดยผู้ว่าจ้าง
เห็นชอบด้วย และในกรณีที่มีงานบางส่วนที่ดาเนินการไปแล้ว แต่ไม่อาจนามาใช้ประโยชน์ได้อันเนื่องมาจากการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็จะต้องนามาพิจารณาประกอบในการคานวณด้วย
๒๕.๒ คําสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานต้องเป็นลายลักษณ์อักษร (Orders for Variation to
be in writing)
ผู้รับจ้างต้องไม่กระทาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน โดยปราศจากคาสั่งเป็นลายลักษณ์
อักษรจากวิศวกร
๒๕.๓ การคิดราคางานสําหรับงานที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง (Valuation of Variations)
งานพิเศษ หรืองานที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนตามคาสั่งของวิศวกร
ให้คิดราคาโดยใช้อัตราและราคาที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา หากในสัญญาไม่ได้กาหนดอัตราหรือราคาที่สามารถ
นำมาใช้ได้กับงานพิเศษหรืองานที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าวได้ ให้ใช้อัตราหรือราคาที่ได้ตกลงร่วมกัน
ระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กาหนดอัตราหรือราคาตามที่
ผู้ว่าจ้างเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง
๒๕.๔ การเรียกร้องค่างานเพิ่มสำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน (Claims for
Additional Payment for Variations)
ผู้ รับ จ้ างต้ องส่ งบั ญ ชีค่างานให้ วิศวกรทุ กๆ เดือน เดือ นละ ๑ (หนึ่ง ) ครั้ง ซึ่งแสดง
รายละเอียดของข้อเรียกร้องค่างานเพิ่มทั้งหมด (โดยให้ รายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ) สาหรับงาน
พิเศษหรืองานเพิ่มเติมทั้งหมดที่วิศวกรสั่งการซึ่งผู้รับจ้างเห็นว่าตนมีสิทธิจะเรียกได้และผู้รับจ้างได้ดาเนินการไป
แล้วในเดือนที่ผ่านมา ผู้รับ จ้างจะไม่ได้รับการพิจารณาข้อเรียกร้องค่างานเพิ่ม (ไม่ว่ารายงวดหรืองวดสุดท้าย)
นอกเสียจากว่าข้อเรียกร้องเงินเพิ่มนั้นได้รวมอยู่ในบัญชีค่างานดังกล่าว
๒๕.๕ การเปลี่ยนแปลงงานเกินกว่าร้อยละ ๑๕ (Variations exceeding 16 percent)
หากราคารวมของงานที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงทั้ งหมดตามค าสั่ ง ภายใต้มู ล ค่ าสั ญ ญา
(ซึ่งหักเงินสารองเผื่อการใช้จ่ายออกแล้ว) มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของมูลค่าสัญญา โดยผู้รับจ้าง
และผู้ว่าจ้างเห็น ชอบเป็นลายลัก ษณ์ อัก ษร ผู้ว่า จ้า งและผู้รับ จ้างจะต้อ งทาการแก้ไขเปลี่ย นแปลงมูล ค่า
สัญญาดังกล่าวโดยทาเป็ นข้อตกลงเพิ่มเติมตามแบบพิธีเช่นเดียวกับการทาสัญญานี้
๒๕.๖ รายการค่างานรายวัน (Day works)
หากวิศวกรต้องการหรือเห็นว่าเป็นการจาเป็น วิศวกรอาจสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ ผู้รับจ้างทางานส่วนที่เพิ่มขึ้นหรืองานส่วนที่ทาทดแทนนั้นบนเกณฑ์ค่างานรายวัน ผู้รับจ้างจะได้รับการ
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
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จ่ายเงินสาหรับงานนั้น ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในตารางรายการค่างานรายวันซึ่งรวมอยู่ ในบัญชีปริมาณงาน
และตามอัตราและราคาที่ผู้รับจ้างระบุไว้ในใบเสนอราคาของตน
ผู้รับจ้างต้องส่งใบเสร็จรับเงินหรือใบรับรองการจ่ายเงินอื่นๆ ให้กับวิศวกรตามความ
จาเป็น เพื่อเป็นหลักฐานแสดงจานวนเงินที่จ่ายออกไป และก่อนการสั่งซื้อวัสดุ ผู้รับจ้างต้องส่งใบเสนอราคา
สาหรั บ วัส ดุนั้ น ให้ กับ วิศวกร เพื่อขออนุ มัติในส่ วนของงานทั้ งหมดที่ดาเนิน การบนเกณฑ์ค่างานรายวันนั้ น
ผู้รับจ้างต้องส่งบัญชี รายชื่อซึ่งแสดงชื่อ ตาแหน่ง และเวลาการทางานของคนงานทั้งหมดที่จ้างมาสาหรับงานนั้น
เป็ นคู่ฉบั บที่ถูกต้องตรงกันให้กับตัวแทนของวิศวกรทุ กวันในระหว่างการดาเนินงาน พร้อมกับบัญชีวัสดุและ
เครื่องจักร ซึ่งต้องจัดทาเป็นคู่ฉบับเช่นกัน โดยแสดงรายละเอียดและปริมาณของวัสดุทั้งหมด และเครื่องจักรที่ใช้
งานหรือสานักงาน (นอกจากเครื่องจักรที่รวมอยู่ในรายการงานเพิ่มตามเปอร์เซ็นต์ตามตารางรายการที่อ้างถึงก่อน
หน้านี้)
หากเห็นว่าบัญชีรายชื่อและบัญชีวัสดุดังกล่าวถูกต้องและเห็นชอบด้วยแล้ว ตัวแทน
วิศวกรจะลงนาม และส่งคืนให้ผู้รับจ้าง ๑ (หนึ่ง) ชุด
ในวัน สุดท้ายของแต่ละสั ปดาห์ ผู้ รับจ้างต้องส่ งบัญชีค่าใช้จ่ายสาหรับแรงงาน วัส ดุ
และเครื่องจักรที่ใช้อื่นๆ ที่ยังไม่สามารถเบิกเงินได้ให้กับตัวแทนของวิศวกร นอกเสียจากว่าบัญชีต่างๆ ดังกล่าว
ได้ส่งมอบครบถ้วนและตรงตามกาหนดเวลา อย่างไรก็ดี หากวิศวกรพิจารณาเห็นว่า การส่งบัญชีต่างๆตามที่ได้
กล่าวข้างต้นไม่อาจปฏิบัติได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด วิศวกรมีสิทธิอนุญาตให้จ่ายเงินโดยอาจจ่ายเป็นค่างานรายวัน
หากพอใจเวลาที่ใช้ในการทางาน เครื่องจักร และวัสดุที่ใช้ในงานนั้น หรือจ่ายตามมูลค่าของงานนั้นตามที่
วิศวกรเห็นว่าเป็นธรรมและเหมาะสม
ข้อ ๒๖ เครื่องจักรก่อสร้าง อุปกรณ์ของผู้รับจ้าง งานชั่วคราวและวัสดุ (Construction Plant,
Contractor’s Equipment, Temporary Works and Materials)
๒๖.๑ เครื่องจักรก่อสร้าง อุปกรณ์ ของผู้รับจ้าง งานชั่วคราวและวัสดุ ใช้เฉพาะสําหรับ
งานตามสัญญา (Constructional Plant, etc. Exclusive Use for the Works)
เครื่องจั กรก่อสร้าง อุปกรณ์ ของผู้ รับจ้าง งานชั่วคราว และวัสดุทั้งหมดซึ่งผู้ รับจ้าง
จัดหามาเมื่อนาเข้ามายังหน้างาน ให้ถือว่านามาเพื่อใช้ในการทางานเท่านั้น และผู้รับจ้างต้องไม่เคลื่อนย้ายสิ่ง
ดังกล่าวหรือส่วนหนึ่งส่วนใดออกไป เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากวิศวกร หรือเป็น
การเคลื่อนย้ายจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่งภายในหน้างานนั้น
๒๖.๒ สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับงานชั่วคราว (Facilities for Temporary Works)
การจัดสถานที่ตั้ง การปฏิบัติงาน และการบารุงรักษาอาคารและสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ ทั้งหมดของงานชั่วคราวของผู้รับจ้างจะต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรก่อน
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๒๖.๓ การขนย้ายเครื่องจักรก่อสร้าง อุปกรณ์ ของผู้รับจ้าง งานชั่วคราวและวัสดุที่ใช้
เฉพาะสําหรับงานตามสัญญา (Demobilization of Constructional Plant, etc)
เมื่ อ งานแล้ ว เสร็ จ ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งขนย้ า ยเครื่ อ งจั ก รก่ อ สร้ า ง อุ ป กรณ์ ข องผู้ รั บ จ้ า ง
และงานชั่วคราวที่ยังเหลืออยู่ และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งผู้รับจ้างจัดหามา ออกไปจากหน้างานโดยเร็ว
๒๖.๔ ผู้ว่าจ้างไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายของเครื่องจักรก่อสร้าง อุปกรณ์ของผู้รับจ้าง
งานชั่ ว คราว และวั ส ดุ ที่ ใ ช้ เฉพาะสํ า หรั บ งานตามสั ญ ญา (Employer not Liable for Damage to
Constructional Plant, etc.)
ไม่ว่าเวลาใดๆ ก็ตาม ผู้ว่าจ้างไม่ต้องรับผิดชอบสาหรับการสูญหายหรือความเสียหายที่
เกิดกับเครื่องจักร ก่อสร้าง อุปกรณ์ของผู้รับจ้าง งานชั่วคราว หรือวัสดุ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากการ
กระทาของผู้ว่าจ้าง หรือลูกจ้างของผู้ว่าจ้างเพียงฝ่ายเดียวตามเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาข้อ ๘.๑ (ค)
๒๖.๕ การนําเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ของผู้รับจ้าง งานชั่วคราวและวัสดุที่ใช้เฉพาะสําหรับ
งานตามสัญญา โดยผ่านพิธีการทางศุลกากร (Customs Clearance of Imported Plant)
ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบแต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย วส าหรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ย ค่ า ภาษี อ ากรต่ า งๆ
ค่ า ธรรมเนี ย มในการด าเนิ น การให้ เ ป ็ น ไป ตาม ระเบ ีย บ พ ิ ธ ีก ารศ ุ ล กากรทั้ ง ห มดจน เสร ็จ สมบ ู ร ณ์
เพื่อการนำเข้า และส่ งกลั บ ออกไปซึ่งวั ส ดุ เครื่องจักรก่อสร้าง อุปกรณ์ของผู้รับจ้างและสิ่งของอื่นๆ ที่จาเป็น
สาหรับการทางานตามสัญญา ทั้งนี้ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างสาหรับความ
ล่าช้าที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าว
๒๖.๖ การอนุมัติวัสดุ (Approval of Materials, etc. not implied)
การดาเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาข้อ ๒๖.๑ ถึง ๒๖.๓ ผู้รับจ้างไม่
สามารถอ้างได้ว่า วิศวกรเห็นชอบกับวัสดุหรือสิ่งของอื่นใดๆ ที่อ้างถึงนี้ และไม่เป็นการห้ามวิศวกรที่จะปฏิเสธ
หรือบอกปัดวัสดุดังกล่าวในเวลาใดๆ ก็ตาม
๒๖.๗ รายงานการส ่ง ค ืน เครื่ อ งจ ัก รก ่อ สร ้า งและอ ุป กรณ ์ข องผู ้ร ับ จ ้า ง (Returns of
Constructional Plant and Contractor’s Equipment)
ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายงานการส่งคืนเครื่องจักรก่อสร้างและอุปกรณ์ของผู้รับจ้างให้แก่
วิศวกรตามแบบฟอร์มและตามช่วงระยะเวลาที่วิศวกรกาหนด โดยจะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องจักร
ก่อสร้างและอุปกรณ์ของผู้รับจ้างตามที่วิศวกรต้องการ
ข้อ ๒๗ การวัดปริมาณงาน (Measurement of Quantities)
๒๗.๑ ปริมาณงาน (Quantities)
ปริ มาณที่ กาหนดในบัญ ชีป ริมาณงานเป็น จานวนปริม าณงานโดยประมาณเท่านั้ น
และไม่ถือเป็ น จ านวนที่ ถูกต้องแท้จ ริงของงานที่ผู้ รับจ้างต้องดาเนินการแล้ วเสร็จสมบูรณ์ ตามภาระหน้าที่
ในสัญญา
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
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๒๗.๒ งานที่ต้องวัดปริมาณ (Work to be Measured)
เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น วิศวกรต้องตรวจสอบและกาหนดมูลค่าโดยการวัด
ปริมาณของงานที่ดาเนินการแล้วเสร็จจริงตามเงื่อนไขของสัญญา ส่วนใดของงานที่ต้องทาการวัดปริมาณงาน
วิศวกรจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างทราบ เพื่อให้ผู้รับจ้างเข้าร่วมหรือส่งตัวแทนหรือผู้แทนที่มี
คุณสมบัติ และได้รับมอบอานาจจากผู้รับจ้าง ให้เข้าร่วมและช่วยเหลือวิศวกรในการวัดปริมาณงานนั้นและให้
ข้อมูลทั้งหมดตามที่วิศวกรต้องการ หากผู้รับจ้างไม่เข้าร่วม หรือเพิกเฉย หรือไม่จัดส่งตัวแทนดังกล่าว วิศวกรมี
สิทธิทาการวัดปริมาณงานได้และถือว่าการวัดปริมาณของงานดังกล่าวนั้นถูกต้อง
๒๗.๓ วิธีการวัดปริมาณงาน (Method of Measurement)
การวัดปริมาณงานนั้นจะทาการวัดเป็นปริมาณสุทธิที่ทาแล้วเสร็จจริง แม้จะมีวิธีการ
โดยทั่วไปหรือของท้องถิ่นได้กาหนดไว้เป็นประการใดก็ตาม ทั้งนี้เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา
๒๗.๔ การจั ด ทํ า รายการราคาค่ า งานย่อ ยของงานเหมารวม (Breakdown of Lump
Sum Items)
เพื่อวัตถุประสงค์ของการยื่นคาขอรับเงินตามเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาข้อ ๓๐ ผู้รับจ้าง
จะต้องส่งราคาค่างานแต่ละรายการงานย่อยในบัญชีปริมาณงานอันเป็นรายการเหมารวมที่ไม่ต้องมีการวัด
ปริมาณซึ่งรวมอยู่ในใบเสนอราคาแล้ว โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งให้แก่วิศวกรภายใน ๖๐ (หกสิบ) วันนับจากวัน
เริ่มงาน รายการราคาค่างานดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรด้วย
ข้ อ ๒๘ การปรั บ มู ล ค่ า สั ญ ญา เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงในปริ ม าณงาน (Adjustment of
Contract Sum Due to Variations in Quantities)
๒๘.๑ สัญญาราคาต่อหน่วย (Remeasured or Unit Price Contract)
ค่าจ้างตามสัญญานี้บางส่วนเป็นราคาต่อหน่วยและบางส่วนเป็นราคาเหมารวมตามที่
กาหนดไว้ในบัญชีปริมาณงาน ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทาสาเร็จจริง
ตามราคาต่อหน่วยที่กาหนดไว้ในบัญชีปริมาณงาน ยกเว้นกรณีที่ปริมาณงานมากกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อย
ยี่ สิ บ ห้ า) หรื อน้ อยกว่าร้ อยละ ๗๕ (เจ็ ด สิ บห้ า) ของปริม าณงานที่ กาหนดในสั ญ ญาให้ ป รับ ราคาต่อ หน่ ว ย
ดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อปริมาณงานที่ทาเสร็จจริงในแต่ละรายการ ส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่ง
ร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กาหนดไว้
ในสัญญา หรือบัญชีปริมาณงาน จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อ
หน่วยตามสัญญา
(ข) เมื่อปริมาณงานที่ท ำเสร็จจริงในแต่ละรายการ ส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่ง
ร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือบัญชีปริมาณงาน จะจ่ายให้ใน
อัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
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(ค) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในแต่ละรายการ ส่วนที่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบ
ห้า) ของปริมาณงานที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือบัญชีปริมาณงานจะจ่ายให้ตามราคา
ต่อหน่ วยในสั ญ ญาและจะจ่ายเพิ่ มชดเชย เป็นค่า Overhead และ Mobilization
สาหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่าง ระหว่างปริมาณงาน
ทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณ
ด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา
(ง) หากผู้ ว่ า จ้ า งพบว่ า รายการงานใดๆ ในใบแจ้ งปริ ม าณงานและราคา (Bill Of
Quantities) ไม่มีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจมีคำสั่ง
เป็ นหนั งสื อให้ ผู้รับจ้างตัดรายการดังกล่าวออกจากสัญญาโดยจะไม่มีการจ่ายเงิน
ชดเชยให้แก่ผู้รับจ้างสาหรับรายการที่ตัดออกตามข้อนี้
(จ) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหั กลดเงินในแต่ล ะกรณี ดังกล่าวข้างต้นในงวด
สุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนหน้านั้น ตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร
ผู้ ว่า จ้ า งจะจ่ า ยเงิน ค่ า จ้ า งให ้แ ก่ผู้ รับ จ้ า งเป็ น รายเดื อ นตามเนื้อ งานที่ทาเสร็จ
จริง และเมื่อ ผู้ ว่ า จ้ างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทาการตรวจสอบผลงานที่ทา
เสร็จแล้วนั้นปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ
ในกรณี ที่ค่ าจ้ างบางส่ ว นกาหนดเป็ น การจ่ ายเงิน แบบราคาเหมาจ่ ายตามหลั กเกณฑ์ ก าร
จ่ายเงิน ที่กาหนดไว้ในบั ญ ชีป ริมาณงาน จะจ่ายโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และจะแบ่งจ่ายเงินเป็นงวดๆ
ตามรายการที่ทาแล้ว เสร็จจริงการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย จะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จ
สมบูรณ์ทุกประการ
๒๘.๒ ข้อเรียกร้อง (Claims)
(ก) ผู้รับ จ้างต้องส่งข้อเรียกร้องให้ชำระเงินค่างานเพิ่มเติม ให้วิศ วกรทุกๆเดือน โดย
แสดงรายละเอียดทั้งหมดเท่าที่จะทาได้ สาหรับงานพิเศษหรืองานเพิ่มเติมทั้งหมด
ที่วิศวกรสั่งซึ่งผู้รับจ้างเห็นว่าตนมีสิทธิจะเรียกได้และผู้รับจ้างได้ดาเนินการไปแล้ว
ในเดือนที่ผ่านมา
(ข) ผู้รับจ้างจะไม่ได้รับการพิจารณาข้อเรียกร้องให้ชาระเงินสาหรับงาน หรือค่าใช้จ่าย
(ไม่ ว่ารายงวดหรือ งวดสุ ดท้ าย) หากไม่ ได้ก าหนดไว้ในรายละเอีย ดตามเงื่อนไข
ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี วิศวกรมีสิทธิอนุญาตให้ทาการชาระเงินสาหรับงานหรือ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ แม้ว่าผู้รั บจ้างจะไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการส่งข้อเรียกร้อง
ข้างต้น หากผู้รับจ้างได้แจ้งให้วิศวกรทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าตนตั้งใจที่ยื่นข้อ
เรียกร้องสาหรับงานดังกล่าวโดยเร็วทันทีที่มีโอกาสจะทาได้
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ข้อ ๒๙ เงินสํารองเผื่อการใช้จ่าย (Provisional Sums)
๒๙.๑ คำจำกั ด ความของ “เงินสำรองเผื่อการใช้จ่า ย” (Definition of “Provisional
Sum (includes Provisional Item)”)
“เงินสารองเผื่อการใช้จ่าย” หมายถึง จานวนเงินที่รวมอยู่ในสัญญา และกาหนดไว้ใน
บัญชีปริมาณงาน เพื่อการดาเนินงาน หรือจัดหาสิ่งของ วัสดุ หรือการบริการ หรือเพื่อการสารองในกรณีฉุกเฉิน
ซึ่งจานวนเงิน ดังกล่ าวอาจจะใช้ทั้งหมดหรือใช้เพียงบางส่วนหรือไม่ใช้เลยก็ได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับคาสั่งหรือดุลพิ นิจของวิศวกรจานวนเงินงวดสุดท้ายที่ได้รับการรับรองของงานที่ได้ดาเนินการภายใต้
สัญญาจะรวมเงินสารองเผื่อการใช้จ่ายตามจานวนที่วิศวกรเห็นชอบหรือกาหนดตามเงื่อนไขสัญญาข้อนี้ด้วย
๒๙.๒ การใช้เงินสํารองเผื่อการใช้จ่าย (Use of Provisional Sums)
วิศวกรสามารถสั่งให้ผู้รับจ้างดำเนินงานรวมถึงจัดหาสิ่งของ วัสดุ หรือบริการในเวลา
ใดๆ ในระหว่างการทำงานโดยใช้เงิน สำรองเผื่อการใช้จ่ายได้ มูลค่าสุดท้ายที่ได้รับการรับรองของงานที่ได้
ดำเนิน การภายใต้สัญญาจะรวมมูล ค่าของงานที่ได้ดาเนินการ หรือมูลค่าของสิ่งของวัสดุ หรือบริการที่ได้มี
การจัดหาตามเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาข้อ ๒๖
๒๙.๓ การแสดงหลักฐานการจ่ายเงิน ฯลฯ (Production of Vouchers, etc.)
เมื่อวิศวกรร้องขอ ผู้รับจ้างต้องนาส่งใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้ ใบสาคัญจ่าย และบัญชี
หรือใบเสร็จรับเงิน หรือ เอกสารอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการใช้เงินสารองเผื่อการใช้จ่ายให้แก่วิศวกร
ข้อ ๓๐ การจ่ายเงินค่าจ้าง (Payments)
ผู้ ว่าจ้ างจะจ่ ายค่ าจ้ างซึ่งได้รวมภาษี มูลค่ าเพิ่ ม ตลอดจนภาษี อื่ นๆ และค่ าใช้ จ่ายทั้ งปวงแล้ ว
โดยถื อราคาเหมารวมเป็ นเกณฑ์ และจะท าการจ่ ายเงินค่ าจ้ างทั้ งหมดตามสั ญญาเป็ นงวดเดี ยว เมื่ อผู้ รั บจ้ าง
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จครบถ้วนตามแบบก่อสร้างและรายการต่างๆที่กาหนด
ข้อ ๓๑ การเลิกสัญญาโดยผู้ว่าจ้าง (Termination of Contract by the Employer)
๓๑.๑ การผิดสัญญาของผู้รับจ้าง
ถ้าผู้รับจ้าง หรือนิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งซึ่งประกอบอยู่ในกิจการร่วมค้าของ ผู้รับจ้าง
ตกเป็นผู้ล้มละลายหรืออยู่ในระหว่างถูกฟ้องล้มละลาย หรือศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือเด็ดขาด หรือ
เป็นบริษัทที่อยู่ในระหว่างการชาระหนี้ (เว้นแต่เป็นการชาระหนี้โดยความสมัครใจเพื่อการควบรวมกิจการหรือ
ปรับโครงสร้างหนี้ใหม่) หรือถ้าผู้รับจ้างโอนสิทธิหน้าที่ตามสัญญาโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้ว่าจ้างก่อน หรือมีการบังคับคดียึดทรัพย์ของผู้รับจ้างหรือนิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งซึ่งประกอบอยู่
ในกิจการร่วมค้าของผู้รับจ้าง หรือถ้าในความเห็นของวิศวกรเห็นว่าถ้ามีเหตุดังจะกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้รับจ้าง
ได้กระทาผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างอาจบอกเลิกสัญญาได้
(ก) ได้ละทิ้งงาน หรือ
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
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(ข) ไม่ เริ่ มงานตามระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ในสั ญญาหรือมี เหตุ ผลเชื่ อได้ ว่าผู้ รับจ้ างไม่
สามารถทางานให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลาที่ระบุในสัญญา หรือตามที่ได้รับ
อนุ ญ าตให้ ข ยายเวลาสั ญ ญาออกไปหรื อ ไม่ ส ามารถท างานให้ แล้ ว เสร็ จภายใน
กาหนดเวลาตามสัญญา หรือภายในเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ขยายออกไปดังกล่าว หรือ
(ค) กระทาผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดหรือเงื่อนไขต่างๆของ
สัญญานี้ หรือ
(ง) ไม่ทาการเคลื่อนย้ายวัสดุออกจากหน้างาน หรือไม่ทาการรื้อถอนและเปลี่ยนทดแทน
งานภายใน ๒๘ (ยี่ สิ บแปด) วั น หลั งจากวิ ศวกรได้ แจ้ งเป็ นหนั งสื อให้ ด าเนิ นการ
ดังกล่าวหรือ
(จ) ไม่ท างานตามสั ญญา หรือละเลยการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ตามสั ญญาอย่ างต่อเนื่องและ
ชัดแจ้ง ทั้งที่วิศวกรได้เคยตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหน้านั้นแล้ว หรือ
(ฉ) ทาการช่วงงานส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญา อันส่งผลเสียหายต่องานตามสัญญาจ้าง
หรืออันเป็นการขัดคาสั่งของวิศวกร หรือ
(ช) มีพฤติการณ์ใดๆ ที่เป็นการให้สินบนแก่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง
การบอกเลิกสัญญาของผู้ว่าจ้าง ให้แจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า ๑๔ (สิบสี่) วัน และเมื่อครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าไปยังหน้างาน และขับไล่ผู้รับจ้าง
ออกไป และผู้ว่าจ้างอาจทางานให้แล้วเสร็จด้วยตัวเอง หรืออาจว่าจ้างผู้รับจ้างรายอื่นมาทางานให้ แล้วเสร็จ
ในกรณี ซึ่งผู้ว่าจ้างจ้างผู้รับ จ้างรายอื่น มาทางานให้ แล้ วเสร็จ ผู้ ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างรายอื่นอาจใช้เครื่องจักร
ก่อสร้าง อุปกรณ์ของผู้รับจ้าง งานชั่วคราว วัสดุ และเครื่องจักรได้มากเท่าที่ต้องการเพื่อทางานให้แล้วเสร็จ
โดยถือว่าได้สงวนไว้เฉพาะสาหรับ การทางานภายใต้เงื่อนไขของสัญญาตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร และผู้ว่าจ้าง
อาจขายเครื่องจักรก่อสร้าง อุปกรณ์ของผู้รับจ้าง งานชั่วคราว และวัสดุที่ยังไม่ได้ ใช้ดังกล่าวในเวลาใดก็ตาม
และนาเงินที่ได้จากการขายมาชาระหนี้เงินใดๆ ที่ผู้รับจ้างต้องชาระแก่ผู้ว่าจ้างซึ่งครบกาหนดชาระหรือจะครบ
กาหนดชาระภายใต้สัญญา
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่า ยทั้งหมดรวมถึงการสึกหรอตามปกติของเครื่องจักรก่อสร้าง
และอุปกรณ์ของผู้รับจ้าง และค่าใช้จ่ายที่เกิดแก่ผู้ว่าจ้าง รวมทั้งค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานที่เพิ่มขึ้นในการ
ทางานตามสัญญาให้แล้วเสร็จซึ่งจะหักจากยอดเงินใดๆ ที่ครบหรือจะครบกาหนดชำระให้กับผู้รับจ้างหรือเงิน
ประกันผลงาน หรือหลักประกันสัญญา ส่วนจานวนเงินที่เกินจากนั้นให้ถือเป็นยอดหนี้ที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายให้กับ
ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างต้องจ่ายตามนั้นหลังจากที่ได้มีการหักเงินตามที่กล่าวแล้ว
๓๑.๒ การจ่ายเงินหลังจากการเข้าถือเอางานและการยึดถือทรัพย์ของผู้รับจ้าง (Payment
after Forfeiture)
(ก) ในกรณี ที่ มี ก ารบอกเลิ ก สั ญ ญาดั งกล่ า วในเงื่อ นไขทั่ ว ไปของสั ญ ญาข้ อ ๓๑.๑
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
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ผู้ ว่าจ้ างมี สิ ท ธิเข้ าไปในงานและขั บ ไล่ ผู้ รับ จ้ างออกไปตามข้ อ นี้ ผู้ ว่าจ้างไม่ ต้ อ ง
รับผิดชอบจ่ายเงินใดๆ ตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างจนกว่าจะเป็นที่ทราบแน่ชัดแล้วถึง
จานวนเงินค่าใช้จ่ายในการทางานและค่าบารุงรักษา รวมทั้งค่าเสียหายจากความ
ล่าช้าในการทางาน (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ว่าจ้างต้องเสียไป
(ข) ผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับเฉพาะจานวนเงิน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นเงินที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
ตามสัญญาสาหรับงานที่ผู้รับจ้างได้ทาไว้แล้วเสร็จ ทั้งนี้หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายและ
ค่าเสียหายต่างๆ ดังกล่าวแล้ว
(ค) หากยอดรวมทั้งหมดของค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกินกว่าจานวนเงินที่ต้อง
จ่ ายให้ กับ ผู้ รั บ จ้าง เพื่ อ เป็ นค่ างานที่ ผู้ รับ จ้างได้ท าไว้แล้ วเสร็จ ผู้ รับ จ้างจะต้อ ง
จ่ายเงินให้ผู้ว่าจ้างสาหรับยอดที่เกินนั้น ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจาก ผู้ว่าจ้างให้ชาระ
ข้อ ๓๒ เหตุสุดวิสัย (Force Majeure)
ในสัญญานี้ เหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุใดๆอันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้มีผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจ
ป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึง
คาดหมายๆได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น
๓๒.๑ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ไม่ว่าจะโดยการชดเชยค่าเสียหาย หรือวิธีอื่น
ใดในส่วนที่เกี่ยวข้อง ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บของคู่สัญญา บุคคลที่สาม หรือทรัพย์สินอันเนื่องมาจาก
เหตุสุดวิสัย
๓๒.๒ ในระหว่างสัญญา หากเกิดการประทุของสงครามในส่วนหนึ่งส่วนใดของโลก ไม่ว่าจะมี
การประกาศสงคราม หรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าจะมีผลกระทบทางด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ต่อการดาเนินงาน
หรือไม่ ผู้รับจ้างจะต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่ สุดที่จะดาเนินงานต่อไปจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ว่าจ้างใช้
สิทธิบอกเลิกสัญญา โดยส่งคาบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และให้สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อมีการส่งคาบอก
กล่าวนั้น ยกเว้นสิทธิของคู่สัญญาภายใต้เงื่อนไขทั่วไปของสัญญาข้อนี้ และข้อ ๓๔ อย่างไรก็ตาม การบอกเลิก
สัญญาจะไม่ลบล้างสิทธิของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่มีอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระทาผิดเงื่อนไขสัญญาที่
เกิดขึ้นก่อนแล้ว
๓๒.๓ ในกรณี ที่มีการบอกเลิ กสั ญ ญาตามเงื่อนไขสั ญ ญาข้างต้นนี้ ผู้รับจ้างจะต้องขนย้าย
เครื่องจักรก่อสร้างทั้งหมดออกจากพื้นที่หน้างานโดยเร็ว และจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างช่วงของตนกระทาการ
ดังกล่าวโดยเร็วด้วย
๓๒.๔ ในกรณีที่มีการเลิกสัญญาตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะชาระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็น
จำนวนเงินหรือตามรายการที่ยั งไม่ชาระให้ สาหรับงานที่ได้ทาไปแล้วก่อนวันที่สัญญาจะสิ้นสุดในอัตราและ
ราคาตามที่ระบุในสัญญา อย่างไรก็ดีในการชาระเงินดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักกลบลบหนี้กับเงินทดรอง
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
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จ่ายสาหรับ เครื่องจักร ก่อ สร้าง เครื่องจักรกล อุป กรณ์ข องผู้รับ จ้าง และวัส ดุใดๆ ที่ค้างชา ระรวมถึงเงิน
จานวนอื่นใดๆ ณ วันเลิกสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องชาระคืนให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใต้เงื่อนไขสัญญานี้
ข้อ ๓๓ การระงับข้อพิพาท (Settlement of Disputes)
ถ้ามีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับการตีความสัญญาหรือใน
เรื่องใดๆ หรือสิ่งใดๆ ที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวกับสัญญา ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะฟ้องร้องดาเนินคดี ณ ศาลไทยที่มีเขต
อำนาจ
ข้อ ๓๔ การเลิกสัญญาโดยผู้รับจ้าง (Termination of Contract by the Contractor)
-ไม่ใช้บังคับข้อ ๓๕ ความรับผิดของคู่สัญญา (Liabilities of the Parties)
การเลิ กสั ญ ญานี้ ไม่ว่าด้ว ยเหตุใดก็ตาม จะไม่ทาให้ เสื่ อมสิทธิห รือเป็นผลกระทบต่อสิท ธิ
ข้อเรียกร้อง หรือความรับผิดใดๆ ภายใต้สัญญาที่มีขึ้นอยู่ก่อน
ข้อ ๓๖ ความช่วยเหลือจากผู้ว่าจ้าง (Assistance by the Employer)
เมื่อผู้รับจ้างร้องขอ ผู้ว่าจ้างจะให้ความช่วยเหลือตามสมควรในการขอใบอนุญาตหรือการ
ออกหนังสือรับรองใดๆ ที่ผู้รับจ้างจาเป็นต้องมีเพื่อการดาเนินงานตามสัญญา
ข้อ ๓๗ การบอกกล่าว (Notices)
หนังสือรับรอง หนังสือบอกกล่าว หรือคาสั่งที่เป็นหนังสือทั้งหมดภายใต้สัญญานี้ ให้ถือว่าส่ง
โดยถูกต้องแล้ว หากได้มีการส่งโดยถือไปส่งให้หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ตามที่
คู่สัญญา ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบหรือในกรณีส่งทางจดหมายทางอิเล็กทรอนิคส์
(E-mail) หรื อ โทรสาร ให้ ถื อ ว่ า ส่ ง โดยถู ก ต้ อ งแล้ ว หากมี ก ารยื น ยั น ภายหลั ง โดยทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียน
ข้อ ๓๘ ภาษา (Language)
หนังสือบอกกล่าวคาสั่งการ หนังสือติดต่อ หรือเอกสารใดๆ ที่มีลั กษณะเดียวกันนี้ จะต้อง
จัดทาเป็นภาษาไทย
ข้อ ๓๙ กฎหมายที่ใช้บังคับ (Law of contract)
สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับ และการตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
ข้อ ๔๐ กฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม (Law to be observed)
ในการดาเนินงานภายใต้สัญญานี้ ผู้รับจ้าง ผู้แทน บุคลากร ช่างเทคนิค ลูกจ้างหรือบริวาร
ของผู้รับจ้างต้อง ปฏิบัติตามกฎหมายไทย

โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑

๑-๓๘

ข้อ ๔๑ การเปลี่ยนแปลงราคา (Changes in Costs)
มูล ค่าสัญ ญาเป็ น ราคาที่ก ำหนดไว้ โดยมีและไม่มีตารางการปรับราคา (ค่า K) ตามที่ระบุใน
เอกสารประกวดราคา เล่ม ๒ (ข้อมูลด้านราคา) แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้บังคับการวัดปริมาณงานที่ได้ทาเสร็จจริง
ข้อ ๔๒ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (Rate of Exchange)
-ไม่ใช้บังคับข้อ ๔๓ ภาษีและพิกัดศุลกากร (Taxation and Customs Duties)
๔๓.๑ ใบอนุญาต ภาษี และค่าธรรมเนียม (Permits and Licenses, Tax and Fee)
ผู้รับจ้างต้องจัดหาใบอนุญาตต่างๆจ่ายค่าธรรมเนียม พิกัดศุลกากร ค่าบริการและภาษี
ทั้งหมด รวมถึงส่งหนังสือบอกกล่าวตามที่จาเป็นและที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย
๔๓.๒ การนําเข้า (Importation)
(ก) ผู้ รับ จ้ างจะต้องปฏิบั ติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผ่านพิ ธีการศุล กากรของ
ประเทศไทย และช าระค่าภาษี ค่ าธรรมเนี ยมในการน าเข้ าเครื่อ งจั ก รก่อ สร้าง
อุปกรณ์ของผู้รับจ้าง และเครื่องจักรที่จาเป็นสาหรับการทางานตามสัญญานี้
(ข) ผู้นาเข้าอาจจาเป็นต้องทาสัญญากับกรมศุลกากรว่าจะส่งกลับออกไปซึ่งอุปกรณ์
และเครื่องจั กรที่น าเข้ ามานั้ นภายในช่ ว งระยะเวลาที่ กาหนดไว้ และอธิบ ดีกรม
ศุ ล กากรอาจเรี ย กให้ ส่ ง มอบหลั ก ประกั น เป็ น จ านวนเงิ น ตามที่ อ ธิ บ ดี เห็ น ว่ า
เหมาะสม และจะคืนหรือถอนหลั กประกันนั้นให้ ห ลั งจากที่พ้นภาระผู กพั นตาม
สัญญาแล้ว
๔๓.๓ ภาษีเงินได้ (Income Tax)
ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ลูกจ้างของผู้รับจ้าง และลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วง จะต้องชาระ
ค่าภาษีเงินได้ตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
๔๓.๔ ความรับผิดชอบ (Responsibility)
นอกจากหน้าที่ตามข้อดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
กฎหมายและระเบีย บข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และในเรื่องของอัตราค่าบริการ ฯลฯ ของพิกัดภาษีนำเข้า
ค่าธรรมเนี ย มที่เรี ย กเก็บ และภาษีต่า งๆ ทุก ประเภท ฯลฯ ที่ ต้องช าระ ผู ้ว ่าจ้า งจะไม่รับ ผิด ชอบในความ
เสียหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ของผู้รับจ้างที่เกิดขึ้นจากการคานวณภาษี ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ โดยใช้
อัตราที่ไม่ถูกต้อง
๔๓.๕ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)
ผู้รับจ้างจะต้องนาส่งภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับไปจากผู้ว่าจ้าง ให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐตามมูลค่าของ งานที่ผู้รับจ้างได้ดาเนินการ และจะต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวนั้นเข้าไว้กับราคาค่า
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งานก่อนหั กเงิน ประกัน ผลงาน แต่ห ลั งจากได้หั กคืนเงินค่าจ้างล่ ว งหน้าแล้ ว อย่างไรก็ดี ภาษีมูล ค่าเพิ่ม ที่
ผู้รับจ้างจ่ายให้แก่ ผู้ขาย ผู้จัดหา หรือบุคคลอื่นใด จะไม่นามารวมเข้าไว้กับราคาค่างานในใบแจ้งราคางานของ
ผู้รับจ้าง มูลค่าสัญญานี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว
ข้อ ๔๔ อากรแสตมป์ (Stamp Duties)
ผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายอากรแสตมป์ทั้งหมดที่เกิดจากการทาสัญญา และจากการทา
ข้อตกลง เพิ่มเติมใดๆ
ข้อ ๔๕ การอนุมัติไม่มีผลต่อความรับผิดของผู้รับจ้าง(Liabilities not Affected by Approval)
การอนุมัติหรือความเห็นชอบใดๆ โดยผู้ว่าจ้างหรือวิศวกรตามเงื่อนไขของสัญญานี้ ไม่เป็นเหตุ
ให้ ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากภาระผูกพัน หน้าที่ ความรับผิด และความรับผิดชอบใดๆ ไม่ว่าตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย หรือภายใต้เงื่อนไขของสัญญานี้
ข้อ ๔๖ การใช้วัตถุระเบิด (Use of Explosives)
๔๖.๑ บททั่วไป (Generally)
วัตถุระเบิดจะใช้ได้เฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตจากวิศวกรเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน และ
เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับทั้งหมดของรัฐบาล ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานของ
กองทัพเรือ กองทัพบก และหรือตารวจที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย การขนส่ง การเก็บรักษา และการใช้วัตถุ
ระเบิดนั้น
๔๖.๒ การเก็บรักษา (Storage)
วัตถุระเบิดต้องเก็บรักษาในลักษณะที่ปลอดภัยตามกฎหมายและข้อบังคับ และสถานที่
เก็บต้องมีเครื่องหมายแสดงเด่นชัดเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับการ
เก็บรักษาต้องกระทาโดยให้เป็นที่พอใจของวิศวกร และต้องอยู่ห่างจากหน้างาน หรือจากอาคารหรือที่พักไม่
น้อยกว่า ๓๐๐ (สามร้อย) เมตร
๔๖.๓ การประกาศแจ้งแก่ประชาชน (Notices to the Public)
ผู้ รั บ จ้ างต้ อ งแจ้ งเจ้ าของหรือ ผู้ ค รอบครองทรั พ ย์ สิ น แต่ ล ะรายที่ มี สิ่ งปลู ก สร้ างอยู่
ใกล้เคียงกับบริเวณหน้างาน ให้ทราบถึงความประสงค์ของผู้รับจ้างที่จะใช้วัตถุระเบิด โดยต้องแจ้งให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองทรัพย์สินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน
มีเวลาเตรียมการที่จาเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของตน อนึ่ง การแจ้งเช่นนั้นไม่ทาให้ผู้รับ
จ้างหลุดพ้นจากความรับผิดสาหรับความเสียหายอันเป็นผลจากการใช้ระเบิดของผู้รับจ้าง
ข้อ ๔๗ การซ่อมแซมเร่งด่วน (Urgent Repairs)
หากจะต้องมีการแก้ไข หรืองานซ่อมแซมอื่นๆ โดยสาเหตุจากอุบัติเหตุ หรือการไม่ปฏิบัติตาม
สัญ ญา หรือมีเหตุการณ์ อื่น ใดที่เกิดขึ้น ในหรือเกี่ยวข้องกับงานหรือส่ วนใดๆ ของงาน ไม่ว่าในระหว่างการ
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ทางาน หรือในระหว่างช่วงระยะเวลาประกันความชารุดบกพร่อง และวิศวกรเห็นว่าต้องเร่งซ่อมแซมแก้ไขโดย
ด่วนเพื่อความปลอดภัยของงาน หากผู้รับจ้างไม่ทาการแก้ไขหรือซ่อมแซมงานนั้นในทันที ผู้ว่าจ้างอาจจ้าง
บุคคลอื่น และจ่ายค่าตอบแทนให้เพื่อแก้ไขหรือซ่อมแซมงานดังกล่าวตามที่วิศวกรพิจารณาว่าจาเป็น ถ้าการ
แก้ไขหรือการซ่อมแซมที่ผู้ว่าจ้างดาเนินการนั้น หากวิศวกรเห็นว่าเป็นงานซึ่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบดาเนินการ
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองตามสัญญา ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งค่าเสียหาย (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างนั้น
ผู้รับจ้างต้องชดใช้คืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างอาจหักออกจากเงินที่ครบหรือจะครบกาหนดชาระแก่ผู้รับจ้าง
หรือหลักประกันใดๆที่ผู้รับจ้างมอบไว้แก่ผู้ว่ าจ้าง ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่า วิศวกรต้องแจ้งให้ ผู้รับจ้างทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรโดยเร็วภายหลังจากเกิดเหตุที่ต้องทางานฉุกเฉินเช่นนั้น
ข้อ ๔๘ เอกสารที่อธิบายความหมายร่วมกัน (Documents Mutually Explanatory)
ความใดในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาขัดหรือแย้ง
กันเองผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
ข้อ ๔๙ พื้นที่ทํางานอยู่นอกบริเวณหน้างาน (Work Areas Outside the Site)
๔๙.๑ พื้นที่ทํางานเพิ่มเติมอยู่นอกหน้างาน(Additional Work Area Outside the Site)
ผู้รับจ้างต้องจากัดพื้นที่สาหรับงานชั่วคราว เครื่องจักรก่อสร้าง วัสดุ และเครื่องใช้สอย
อื่น ๆ ทั้ งหมด และ/ หรื ออุ ป กรณ์ ให้ อยู่ ในบริเวณหน้างาน หากผู้ รับ จ้างพบว่าเป็ น การจาเป็ น หรือ จะเป็ น
ประโยชน์ที่จะใช้พื้นที่เพิ่มเติมใดๆนอกพื้นที่หน้างานเพื่อการอันใดก็ตาม ผู้รับจ้างต้องจัดการและดาเนินการ
เพื่อให้ได้ใช้สอยพื้นที่เพิ่มเติมนั้นด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง
๔๙.๒ สิทธิการเข้า-ออกของผู้ว่าจ้างและวิศวกร (Employer’s and Engineer’s Right
of Access)
ผู้ว่าจ้าง วิศวกร และบุคคลใดๆ ผู้ซึ่งได้รับมอบอานาจจากผู้ว่าจ้างหรือวิศวกรมีสิทธิ
เข้า-ออกยังพื้นที่ทางานและสถานที่ที่ผู้รับจ้างใช้ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของหน้างาน
ข้อ ๕๐ การให้สินบน (Bribery)
การให้อามิสสินจ้าง ประโยชน์ ของขวัญ รางวัล หรือสินบน หรือเงินอื่นใดที่เสนอให้โดยหรือ
ในนามของผู้รับจ้าง หรือตัวแทนผู้มีอานาจทาการแทนผู้รับจ้าง หรือตัวแทนหรือลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดต่อ
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน สมาชิกในครอบครัวหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง หรือของวิศวกรของผู้ว่าจ้างหรือแก่
บุคคลอื่นใดที่กระทาการแทนบุคคลดังได้กล่าวไว้แล้วนี้ อันเกี่ยวกับการให้ได้มาซึ่งหรือในการดาเนินการตาม
สัญญา หรือสัญญาอื่นใดที่ผู้ว่าจ้างอาจทาการผูกพันเพิ่มเติมอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญา นอกจากความรับผิดทาง
อาญาแล้ว ผู้ว่าจ้างอาจถือเป็ นเหตุบอกเลิกสั ญญา และสัญญาอื่นใดที่ผู้ว่าจ้างทาการผูกพั นเพิ่มเติมได้ตาม
เงื่อนไขทั่วไปของสัญญาข้อ ๓๑ และ ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายอันเป็นผลมาจาก
การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวด้วย
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
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ข้อ ๕๑ การกระทําการอันรบกวนต่อสาธารณะ (Interference with the Public)
ในขณะดาเนินงานตามสัญญา ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงใดๆ จะไม่กระทาการ ดังนี้
(ก) กระท าการในลั กษณะซึ่งเป็ นอันตรายต่อความปลอดภั ย หรือรบกวนโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายต่อความสะดวกของสาธารณชนหรือของผู้ว่าจ้าง
(ข) ทำการรบกวนมากเกินความจาเป็นต่อการจราจรบนถนนสาธารณะ ถนนส่วนบุคคล
ทางเดิน ทางเท้า ชานชาลาของทางรถไฟ หรืออาคารสถานที่
ข้อ ๕๒ สาธารณูปการ (Utilities)
๕๒.๑ หน่วยงานสาธารณูปการอื่นๆ (Other Utility Agencies)
งานภายใต้สัญ ญานี้ อาจเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพั น กับการทางานในบริเวณใกล้เคียงกั น
หรือต้องย้ายในส่วนต่างๆ ของท่อก๊าซ ท่อประปา หรือท่อน้ามัน สายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ รวมถึงเคเบิ้ลใย
แก้ วสื่ อสารของหน่วยงานอ ื่น ๆ ทั้ งภาคร ัฐ และเอกชน หากเกี่ยวข้อ งกับ งานตามสั ญ ญานี้ ให้ ถือเป็ น ความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างในการดาเนินการจนแล้วเสร็จด้วยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง
๕๒.๒ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่ าจ้างจากการเรียกร้องค่าเสียหายค่าใช้จ่ายข้อเรียกร้อง
และค่ า เสี ย หายต่ อ เนื่ อ งที่ เกิ ด ขึ้ น จากหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การท างานซึ่ งขั ด ขวางหรื อ ก่ อ ความเสี ย หายต่ อ
สิ่งสาธารณูปโภคใดๆ นับจากเริ่มต้นทางานจนกระทั่งออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงานขั้นสุดท้ายตาม
เงื่อนไขทั่วไปของ สัญญาข้อ ๒๔.๗
ข้อ ๕๓ การอํานวยความสะดวกของสํานักงานสนาม (Site Accommodation)
๕๓.๑ โรงซ่อมบํารุงและสํานักงานของผู้รับจ้าง (Contractor’s Accommodation)
ผู้ว่าจ้างต้องจัดพื้นที่ของผู้ว่าจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้างใช้เป็นโรงซ่อมบารุงที่หน้างาน ผู้รับจ้าง
ต้องทารั้ว และจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกทั้งหมด หากผู้รับจ้างได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่สร้างสานักงานใน
บริเวณหน้างาน ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกรวมทั้งน้าประปา สุขาภิบาล ไฟฟ้าแสงสว่าง และ
โทรศัพท์ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น
๕๓.๒ สํานักงานของตัวแทนของวิศวกร (Engineer’s Representative’s
Accommodation)
ผู้รับ จ้ างต้องจั ดเตรียมส านักงานส าหรับตัวแทนของวิศวกรในสถานที่ ที่แสดงไว้ใน
เอกสารสัญญา โดยต้องจัดให้มีเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ สานักงาน และสิ่งอานวยความสะดวกตามที่ระบุไว้ใน
เอกสารสั ญญา สานักงาน ดังกล่าวต้องเสร็จสมบูรณ์ และพร้อมใช้งานภายในกาหนดระยะเวลาเริ่มทางาน
ตามที่ระบุในเอกสารสัญญา
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการแบ่งกั้นห้องในสำนักงานสาหรับตัวแทนของวิศวกร
และการจัด ให้มีไฟฟ้า น้ า การระบายน้า เครื่อ งสุ ข อนามั ย ต่ า งๆ การกาจัด ของเสีย โทรศัพ ท์ และการ
เชื่อ มต่อ ข้อ มูล ที่เหมาะสมเพื่ อการท างาน ทั้ งนี้ ตามที่ กาหนดไว้ในข้อกาหนดรายการจาเพาะด้านเทคนิ ค
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
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ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง
๕๓.๓ การบํารุงรักษา
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาอาคารระหว่างการใช้สอยและซ่อมแซมอาคาร
ให้คืนสภาพเดิมเมื่อออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จของงานฉบับสุดท้ายด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง
๕๓.๔ งานแล้วเสร็จ
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น อุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างจัดหาเพื่อให้วิศวกรและตัวแทนของ
วิศวกรใช้จะคืนกลับให้ผู้รับจ้างในเวลาอันสมควรสาหรับการใช้อุปกรณ์นั้นๆ
๕๓.๕ พนักงานประจําสํานักงาน
ผู้รับ จ้างต้องจัดจ้างพนักงานประจาสานักงานตามที่กาหนดไว้ใ นข้อกาหนดรายการ
จาเพาะด้านเทคนิคนับแต่เริ่มงานจนงานทั้งหมดตามสัญญาแล้วเสร็จด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง
ข้อ ๕๔ ที่พักอาศัย (Living Accommodation)
ผู้รับจ้างต้องจัดหาและดูแลรักษาที่พักอาศัยสาหรับลูกจ้างของผู้ รับจ้างในโครงการให้สะอาด
และถูกสุขลักษณะด้วยค่าใช้จ่ ายของผู้รับจ้างเอง อาคารสาหรับอยู่อาศัยต้องมีไฟฟ้า น้าประปา และเครื่อง
สุขอนามัยต่างๆ และต้องติดตั้งอย่างเหมาะสม
ข้อ ๕๕ การบันทึกวีดิทัศน์ (Contract Record)
ไม่บังคับใช้
ข้อ ๕๖ ความสัมพันธ์กันระหว่างเอกสารสัญญา
เงื่อนไขทั่วไปของสัญญาพร้อมทั้งส่วนเพิ่มเติม คุณลักษณะเฉพาะและข้อกาหนดรายละเอียด
การก่อสร้าง แบบและเอกสารประกอบอื่นๆ นับว่าเป็นส่วนสาคัญของสัญญา ดังนั้นข้อกาหนดที่กล่าวไว้ใน
เอกสารหนึ่งก็ถือเสมือนว่าได้กล่าวไว้แล้วในเอกสารอื่นๆ ด้วย โดยวัตถุประสงค์แล้ว เอกสารดังกล่าวข้างต้น
สมควรใช้ประกอบซึ่งกันและกันเพื่อการอธิบายและเพื่อให้งานในโครงการนี้สาเร็จลงด้วยดี ในกรณีที่มีความ
ขัดแย้งใดๆ ระหว่างแบบและตัวเลขที่ เขียนปรากฏในนั้น ให้ถือตัวเลขเป็นใหญ่เหนือกว่าขนาดที่วัดได้จากแบบ
เว้น แต่จะเห็ น ได้ชัดแจ้งว่าตัวเลขนั้ น ผิ ด ในกรณี ที่เกิดความขัดแย้งกัน ในระหว่างเอกสารสั ญ ญาให้ ถือตาม
เอกสารที่มีความสาคัญมากกว่าเป็นหลัก โดยหากว่าวิศวกรมิได้สั่งการเป็นอย่างอื่นให้เรียงลาดับความสาคัญ
ดังนี้
อันดับที่ ๑ : สัญญา
อันดับที่ ๒ : เงื่อนไขเฉพาะของสัญญา
อันดับที่ ๓ : เงื่อนไขทั่วไปของสัญญา
อันดับที่ ๔ : บัญชีปริมาณงาน
อันดับที่ ๕ : แบบรูป
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
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อันดับที่ ๖ :
ข้อกาหนดรายการจาเพาะ
ในกรณีที่เอกสารลาดับเดียวกันขัดแย้งกันเอง หรือ ความขัด แย้งกัน ในระหว่างเอกสาร
สัญ ญาซึ่งถือตามเอกสารที่มีความสาคัญมากกว่าตามการเรียงลาดับความสาคัญข้างต้นเป็นหลักนั้นพบว่าไม่
ถูกต้อง ผู้รับจ้ างจะต้องปฏิบั ติตามคาวินิจฉัยของวิศวกร และ/หรือตัวแทนวิศวกร โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ
เพิ่มขึ้น จาก ผู้ ว่าจ้าง ไม่ไ ด้ร วมถึง การขอขยายระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญ ญา และจะเรีย กค่า เสีย หาย
ค่าทดแทน หรือสิทธิ ประโยชน์ใดๆ จากผู้ว่าจ้างไม่ได้ทั้งสิ้น
ค าสั่ ง เปลี่ ย นแปลง ข้ อ ตกลงเพิ่ ม เติ ม และการแก้ ไขแบบและคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะและ
ข้อกาหนดรายละเอียด การก่อสร้างที่ได้รับการอนุมัติแล้วจะมีลาดับความสาคัญเหนือกว่าเอกสารที่กล่าวใน
วรรคก่อน นอกจากนี้ แผนผังที่แสดงรายละเอียดจะมีลาดับความสาคัญเหนือกว่าแผนผังทั่วๆ ไป
ข้อ ๕๗ การประสานงานกับส่วนราชการและผู้รับจ้างรายอื่น
ผู้รับจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และกับผู้รับจ้าง
รายอื่นของผู้ว่าจ้าง รวมถึงต้องรับผิดชอบในการประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานอื่นใดของผู้ว่าจ้าง หรือของส่วน
ราชการอื่นที่จาต้องเข้ามาทางานในสถานที่ทางาน (หน้างาน) หรือบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อให้งานที่ต้องมีการ
ทางานร่วมกัน (Interface Work) หรืองานที่ต้องมีการให้ความร่วมมือต่อกัน (Coordinated Work) สามารถ
ดาเนิ น ไปได้ตามระยะเวลาและแผนงานของผู้ รับจ้าง และผู้ รับจ้างรายอื่น และผู้ ปฏิบัติงานรายอื่นใดและ
ผู้รับจ้างมีหน้าที่นาเสนอผลการประสานงานดังกล่าวต่อวิศวกรและตัวแทนวิศวกรเป็นระยะๆ โดยต้องแสดงถึง
รายละเอียดของกาหนดเวลาที่ผู้รับจ้างรายอื่ นสามารถเข้ามาทางานในสถานที่ทางาน หรือบริเวณใกล้เคียงกัน
ได้โดยสะดวก นอกจากนี้ผู้รับจ้างจะต้องมีหน้าที่ในการศึกษาและเรียนรู้เงื่อนไขรวมถึงข้อกาหนดต่างๆ ของ
ผู้รับจ้างรายอื่นเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผู้รับจ้างและผู้รับจ้างรายอื่นสามารถประสานการทางานระหว่างกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วและไม่ดาเนินการตามข้อนี้ให้เป็น ที่ยอมรับได้ของตัวแทนวิศวกร
แล้ววิศวกรมีสิทธิชะลอการจ่ายค่าจ้าง หรือบังคับหลักประกันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
ผู้ รั บ จ้ างจะต้ อ งด าเนิ น การเพื่ อ ให้ แ น่ ใจว่ างานตามสั ญ ญาจะได้ รับ การประสานงานจาก
ผู้รับจ้างรายอื่น ที่เกี่ยวข้องอย่างเรียบร้อย และจะแล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาตามสัญญา รวมทั้งผู้รับจ้าง
จะต้องให้ความร่วมมือกับผู้รับจ้างรายอื่นตามที่วิศวกรกาหนด หรือตามคาสั่งของตัวแทนวิศวกร นอกจากนี้
ผู้รับจ้างตกลงจะดาเนินการดังนี้
(ก) ปรึกษา ติดต่อประสานงาน และร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น และ/
หรือผู้รับ จ้า ง รายอื่น รวมทั้ง เตรีย มการออกแบบ เตรีย มแผนประสานงาน วิธีการ
ติดตั้ง การประสานงานการ ออกแบบและข้อกาหนดของงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานตามสัญญา
(ข) ทาการทดสอบร่วมกับผู้รับจ้างรายอื่นจนเป็นที่พอใจของตัว แทนวิศวกรว่างานตามสัญญา
ได้มีการก่อสร้าง และผ่านการทดสอบอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และสอดคล้องกับงานอื่นๆ
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
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(ค) ด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามความต้ อ งการของวิศ วกร และ/หรือ ตั ว แทนวิศ วกรในการ
ประสานงานของตน ตามเวลาที่ วิศ วกรหรือ ตั วแทนวิศวกรก าหนดขึ้น และให้ โอกาส
ผู้รับจ้างรายอื่นได้ปฏิบัติงานของตน ตามแผนการดาเนินงานที่ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างราย
อื่นได้จัดทาขึ้น และได้รับการอนุมัติจากวิศวกร หรือตัวแทนวิศวกรแล้ว
(ง) ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้รับผลของความล่าช้า หรือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่
ผู้รับ จ้างรายอื่น ไม่ส ามารถประสานงานให้ แล้ วเสร็จตามวันที่กาหนดไว้ ซึ่งการล่าช้า
เช่นนั้นไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้างเอง หรือหากการดาเนินงานตามข้อ ๕๗ นี้มีส่วนทาให้
ผู้ รั บ จ้ า งเกิ ด ความล่ าช้ า ผู้ รั บ จ้ า งจะถื อ เอาการล่ าช้ านั้ น มาเป็ น เหตุ ในการขอขยาย
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญ ญา และ/หรือเรียกค่าเสี ยหาย ค่าทดแทน หรือสิทธิ
เรียกร้องใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างมิได้
(จ) ในกรณีที่ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้รับจ้างรายอื่นกระทาหรืองดเว้นกรทาการใดๆ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มเป็ น เหตุ ให้ ก ารด าเนิ น งานต้ อ งล่ า ช้ า ผู้ ว่ าจ้ างอาจจะพิ จ ารณา
หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและค่าเสียหายทั้งปวงจากเงินค่าจ้างเพื่อนาไปชาระต่อผู้เสียหาย
จบเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา
End of General Conditions of Contract

โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑
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