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( สํ าเนา )
สั ญญาจ้างโครงการป้องกันนําท่ วมหมู่บ้านชัยพฤกษ์ บางบัวทอง
สัญญาฉบับนีทําขึนทีนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร ชัยพฤกษ์บางบัวทอง เมือวันที 1สิ งหาคม 2555 ระหว่าง นิติบุคคล
หมู่บา้ นจัดสรร ชัยพฤกษ์บางบัวทอง ถือบัตรหนังสื อสําคัญการจดทะเบียนจัดตังนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร เลขที 8/2550 ออก
ให้ ณ จังหวัดนนทบุรี วันออกบัตร 14 กันยายน 2550 อยูบ่ า้ นเลขที 201/1 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตําบลพิมลราช อําเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีโดย นาย นัทธี จิตสว่าง ในฐานะประธานกรรมการ นิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรชัยพฤกษ์ บางบัว
ทองซึ งต่อไปในสัญญานีเรี ยกว่า “ผูว้ ่าจ้าง” ฝ่ ายหนึงกับ บริ ษทั ยิงเจริ ญทรัพย์ ก่อสร้าง จํากัด ผูค้ วบคุมงานโดย นายเกษม
มาสนะ อยูบ่ า้ นเลขที 345 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา จังหวัดกรุ งเทพฯ ซึ งต่อไปในสัญญานีเรี ยกว่า
“ผูร้ ับจ้าง” ฝ่ ายหนึง

คุ่สัญญาทังสองฝ่ ายตกลงทําสัญญากันดังมีขอ้ ความต่อไปนี
1. ผูว้ ่าจ้างตกลงจ้าง และผูร้ ับจ้างตกลงรับจ้าง ทํากําแพงกันนําฉาบปูนกันนําหมู่บา้ นชัยพฤกษ์บางบัวทองตาม
แบบ ให้แล้วเสร็ จภายใน 75 วัน เริ มวันที 20 สิ งหาคม 2555ทังนีต้องทําการก่อสร้างตามรู ปแบบรายละเอียด
ของแบบและรายละเอียดกําหนดการดําเนินงานทีแนบท้ายสัญญา โดยถือเป็ นส่ วนหนึงของสัญญานี
2. คู่สัญญาตกลงราคาค่าจ้างปรับปรุ งดังกล่าวเป็ นเงินทังสิ น 4,000,000 บาท แบ่งเป็ นค่าของ 2,800,000 บาท
ค่าแรง 1,200,000 บาทโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม 7 % ทังนีไม่รวมค่าธรรมเนียมในการขออนุญาติทุกชนิด (ค่า
ภาษี 3% หักตามกฏหมายสําหรับค่าแรง)
3. ผูร้ ับจ้างเป็ นผูจ้ ดั ทําการจัดหาเครื องมือเครื องใช้ต่างๆ ทีต้องการในการดําเนินงาน
4. ผูร้ ับจ้างต้องวางเช็คสั งจ่ายผูว้ ่าจ้าง เพือประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา จํานวนเงิน 200,000.00 บาท (สองแสน
บาทถ้วน)เมือมารับเงินในงวดที 1 และผูว้ ่าจ้างจะคืนให้กบั ผูร้ ับจ้างเมือได้รับมอบงานในงวดสุ ดท้าย
5. ผูว้ ่าจ้างตกตงชําระค่าจ้าง แบ่งเป็ นงวดงานดังนี
a. งวดที 1 จํานวนเงิน 1,000,000 เมือผูร้ ับจ้างทํางาน ซอย 4,4/1 ยาว 143 ม. แล้วเสร็ จ
b. งวดที 2 จํานวนเงิน 1,000,000 เมือผูร้ ับจ้างทํางาน ซอย 4/3 ยาว145 ม. แล้วเสร็จ
c. งวดที 3 จํานวนเงิน 1,000,000 เมือผูร้ ับจ้างทํางาน ซอย 4/3ยาว145 ม. แล้วเสร็ จ
d. งวดที 4 จํานวนเงิน 1,000,000 เมือผูร้ ับจ้างทํางาน ซอย 4/5 ส.น.ง นิติและสโมสร ยาว 149.5
แล้วเสร็ จ
การเบิกเงินทุกงวดจะต้องหักเงินคําประกันไว้ 5% ผูว้ ่าจ้างจะคืนเงินคําประกันนีแก่ผรู ้ ับจ้างใน 6 เดือน นับแต่มี
การตรวจรับมอบงานงวดสุ ดท้ายเรี ยบร้อย โดยจะมีการปรับลดตามค่างานจริ ง
6. ผูว้ ่าจ้างอาจเข้าตรวจตราการดําเนินงานได้เป็ นครังคราวตามสมควร แต่ตอ้ งไม่เป็ นการรบกวนหรื อขัดขวาง
การทํางานของผูร้ ับจ้าง
7. ผูว้ ่าจ้างต้องทําการตรวจรับงานจ้างภายใน 5 วัน นับแต่วนั ทีได้รับการแจ้งจากผูร้ ับจ้าง หากไม่ดาํ เนินการ
ดังกล่าวภายในกําหนดเวลานี ถือว่าผูว้ ่าจ้างยอมรับงานดังกล่าวแล้วโดยปริ ยาย
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8. ผูร้ ับจ้างจะต้องมีหวั หน้าช่างดูแลงานตลอดทีปฏิบตั ิงาน และต้องรับผิดชอบในอุบตั ิภยั ต่างๆ ทีเกิดขึน
โดยตรงหรื อเป็ นผลจากการดําเนินงาน พร้อมชดใช้ค่าเสี ยหายแก่ผไู ้ ด้รับความเสี ยหายดังกล่าวด้วย
9. ในกรณี ทีผูว้ ่าจ้างผิดนัดไม่ทาํ การชําระค่าจ้างงวดหนึงงวดใด หรื อคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงผิดสัญญาข้อใดข้อ
หนึงแล้วและได้แจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายแก้ไขภายใน 3 วัน คู่สัญญาทีเหลืออยูห่ รื อผูร้ ับจ้างสามารถทําการบอก
เลิกสัญญาได้ทนั ที และให้กรรมสิ ทธิของวัสดุอุปกรณ์และสิ งของต่างๆ ตกเป็ นของคู่สัญญาฝ่ ายทีไม่ผิด
สัญญา ฝ่ ายทีผิดสัญญาไม่มีสิทธิเรี ยกร้องค่าเสี ยหายต่างๆ ได้
10. ในกรณี ทีผูร้ ับจ้างทําการส่ งมองงานล่าช้า ผูว้ ่าจ้างสามารถทําการปรับเป็ นเงิน ได้ไม่เกินวันละ 5,000 บาท (ห้า
พันบาทถ้วน) และกรณี ทีผูร้ ับจ้างก่อความเสี ยหายอืนๆ อีก ผูร้ ับจ้างต้องชดใช้ค่าเสี ยหายดังกล่าวแก่ผวู ้ ่าจ้าง
ด้วย
11. ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิในการเปลียนแปลงแก้ไขแบบหรื อรายการ เพิ มงานหรื อลดงานได้ โดยผูร้ ับจ้างจะเสนอราคา
งานดังกล่าวและตกลงกันก่อนดําเนินการ ซึ งระยะเวลาแล้วเสร็ จงานมีการเปลียนแปลงได้และยังคงตาม
สัญญาเดิม
12. ผูว้ ่าจ้างมีอาํ นาจและสิ ทธิสั งหยุดงานก่อสร้าง ได้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เมือเห็นว่างานทีผูร้ ับจ้างปฏิบตั นิ นไม่
ั
ถูกต้องตามแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ
13. ผูว้ ่าจ้างมีอาํ นาจและหน้าทีในการสั งรื อทําใหม่ แก้ไข หรื อซ่ อมแซมงานทีได้กระทําไปแล้ว แต่ไม่ได้คุณภาพ
ฝี มือตามต้องการ หรื อใช้วสั ดุหรื อกระทําไม่ถูกต้องตามแบบแปลนและข้อกําหนดประกอบแบบโดยคําสั ง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงผูร้ ับจ้าง และผูร้ ับจ้างจะต้องแก้ไขงานนันภายในเวลา 3 วันนับแต่วนั ทีได้รับแจ้ง
14. ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิระงับหรื อหน่วงเหนียวหรื อไม่จ่ายเงินค่างวดการก่อสร้างเมือพบว่า
a. ผูร้ ับจ้างไม่แก้ไขซ่ อมแซมส่ วนทีเสี ยหาย หรื อบกพร่ องตามทีผูว้ ่าจ้าง หรื อตัวแทนของผูว้ ่าจ้างตรวจ
รับมอบงานตรวจพบ
b. เมือลูกจ้างโครงการได้เรี ยกร้องหรื อฟ้ องคดีต่อศาลแรงงานตามกฏหมาย เพือเรี ยกค่าเสี ยหายค่าจ้าง
ค่าชดเชยใดๆ จากผูร้ ับจ้าง และการเรี ยกร้องดังกล่าวนัน ทําให้ผวู ้ ่าจ้างต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย
นันแล้ว ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิหกั เงินค่าจ้างทังหมดหรื อบางส่ วน เพือชําระแก่ลูจา้ งขอบผูร้ ับจ้าง โดยผูร้ ับ
จ้างจะไม่โต้แย้งใดๆ ทังสิ น
c. ภายหลังการตรวจรับมอบงานแล้ว ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิจะหน่วงเหนียวหรื อไม่จ่ายเงินงวดต่อไป หาก
ตรวจพบว่ามีความเสี ยหายเกิดขึนในผลงานทีตรวจรับแล้วในงวดก่อนหน้านี และผูร้ ับจ้างเพิกเฉยที
จะทําการซ่ อมแซมให้เสร็ จทันก่อนมีการเบิกเงินงวดทีทําการเบิกต่อไป
d. ผูร้ ับจ้างไม่กระทําการหรื อกระทําการผิดสัญญาข้อหนึงข้อใด ซึ งทางผูว้ ่าจ้างหรื อตัวแทนของผู ้
ว่าจ้างได้แจ้งให้ทราบก่อนหน้า 3 วัน
15. ผูร้ ับจ้างจะต้องซ่ อมแซมงานทีบกพร่ อง เสี ยหาย อันเกิดจากการก่อสร้างทีบกพร่ อง หรื อไม่ได้มาตรฐานตาม
หลักวิศวกรรม หลังจากทีได้ส่งมอบงานแล้วภายในระยะเวลาประกันผลงานภายใน 7 วัน นับจากวันทีผู ้
ว่าจ้างแจ้งให้ผรู ้ ับจ้างทราบ ถ้าผูร้ ับจ้างไม่เข้าดําเนินงานแก้ไขตามกําหนดเวลาดังกล่าว ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิในการ
ใช้เงินคําประกันในการว่าจ้างผูอ้ ืนเข้ามาดําเนินงานแก้ไขจนเสร็ จ ผูร้ ับจ้างยอมรับในการว่าจ้างซ่ อมแซมนี จะ
เรี ยกคือเงินคําประกันไม่ได้
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16. การบอกเลิกสัญญา
a. ก่อนหรื อระหว่างทีผูร้ ับจ้างดําเนินการก่อสร้างตามสัญญานี หากเกิดกรณี ใดกรณี หนึงหรื อหลาย
กรณี เช่นทีจะกล่าวกต่อไปนี ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างนีได้ทนั ที โดยบอกกล่าวเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
b. ผูร้ ับจ้างมีหนีสิ นล้นพ้นตัว หรื อตกเป็ นบุคคลล้มละลายหรื อมีคาํ พิพากษาถึงทีสุ ดต้องรับโทษทาง
อาญา คดีอาญาใดๆ หรื อคดีอนั เกิดจากความผิดจากการใช้เช็ค
c. ปฏิเสธหรื อละเลยไม่จดั หาช่างฝี มือดีและจํานวนมากเพียงพอแก่ปริ มาณงาน มาดําเนินการก่อสร้าง
ให้เป็ นผลดีและก้าวหน้าแก่งานก่อสร้างนี หรื อทําการโกงหรื อมีพฤติกรรมการส่ อว่าจะฉ้อโกงวัสดุ
หรื อพยายามจะใช้วสั ดุทีไม่ถูกต้องตามตัวอย่าง หรื อตามทีได้รับอนุมิติจากผูว้ ่าจ้างและตามแบบ
แปลนและข้อกําหนดประกิบแบบก่อสร้าง
d. ทํางานล่าช้าโดยไม่มีเหตุอนั ควร
e. หยุดงานก่อสร้างติดต่อกันเกินกว่า 7 วัน หรื อละทิ งงานโดยไม่มีเหตุผลสมควร
f. ไม่ปฏิบตั ิตามคําชีขาด คําสั ง คําแนะนําของสถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรระบบหรื อผูแ้ ทน
ของผูว้ ่าจ้าง ซึ งได้กระทําไปตามอํานาจหน้าทีเพือให้เกิดผลดีแก่งานก่อสร้าง
g. ไม่ปฏิบตั ิหรื อละเมิดสัญญาจ้างก่อสร้างข้อหนึงข้อใดหรื อหลายข้อเมือผูว้ ่าจ้างเล็งเห็นว่าผูร้ ับจ้างไม่
สามารถทํางานแล้วเสร็ จตามเวลาสมควรหรื อทํางานล่าช้ากว่าแผนงานหลักทีได้จดั ส่ งให้กบั ผูว้ ่า
จ้างโดยไม่มีเหตุอนั ควร
17. ในกรณี ผวู ้ ่าจ้างบอกเลิกสัญญาต่อผูร้ ับจ้าง โดยไม่ใช่ความผิดของผูร้ ับจ้าง ให้ถือว่าสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
ฉบับนีเป็ นอันยกเลิกไป โดยผูร้ ับจ้างมีสิทธิเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูว้ ่าจ้าง เฉพาะไม่เกินส่วนของผลงานทีผู ้
รับจ้างได้ทาํ เท่านัน โดยทีไม่มีสิ ทธิเรี ยกร้องค่าเสี ยหายอืนๆ อีก
18. ในกรณี ทีผูว้ ่าจ้างได้มีการบอกเลิกสัญญาต่อผูร้ ับจ้างนัน ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิให้ผรู ้ ับจ้างรายอืนสามารถเข้ามา
ดําเนินงานต่อได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผรู ้ ับจ้างรับทราบ
สัญญาฉบับนีทําขึนเป็ นสองฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทังสองฝ่ ายได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญานีดีแล้ว จึงลงลายมือชือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชือ นัทธี จิตสว่าง ผูว้ า่ จ้าง
( นาย นัทธี จิตสว่าง )
ประธานคณะกรรมการนิติบุคคล
หมู่บา้ นจัดสรรชัยพฤกษ์ บางบัวทอง

ลงชือ เกษม มาสนะ
ผูร้ ับจ้าง
( นาย เกษม มาสนะ )

ลงชือ ____________________ พยาน

ลงชือ ____________________ พยาน

