ข้อควรรู้
ใน

นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

วิศวกรควบคุม ระดับสามัญวิศวกรโยธา

สัญญาก่อสร้าง

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

หมู่นี้

ผมมักได้เจอค�ำถามที่ว่า ”ต้องการจะปลูกบ้านเอง
ช่วยแนะน�ำประเด็นทีต่ อ้ งคุยกับผูร้ บั เหมาให้หน่อย”
จากเพือ่ นทีร่ จู้ กั ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะด้วยช่วงวัยทีเ่ ป็นช่วงทีก่ ำ� ลังอยาก
จะมีบ้านเป็นของตัวเอง และเริ่มมีความพร้อมด้านทุนทรัพย์ มูลค่า
บ้าน 1 หลังรวมค่าที่ดินราคาไม่ใช่ถูกๆ กอปรกับในช่วงชีวิตหนึ่งจะมี
โอกาสมีบ้านได้สักกี่หลัง ท�ำให้โอกาสในการเรียนรู้ข้อผิดพลาดเพื่อ
น�ำไปป้องกันปัญหาเป็นไปได้ยาก จึงเป็นทีม่ าของความกังวลใจต่างๆ
นานาเมื่อคิดจะสร้างบ้านเอง ส่วนตัวผมเห็นว่าประเด็นที่มีความ
ส�ำคัญอย่างมากทีจ่ ะลดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างเจ้าของบ้านกับผูร้ บั
เหมาก็คอื “สัญญาก่อสร้าง” ทีค่ รบถ้วน และมีความชัดเจน เพราะเป็น
ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร และมีผลทางกฎหมาย บ่อยครั้งที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับงานก่อสร้างก็เพราะความเข้าใจของเจ้าของบ้านกับ
ผู้รับเหมาไม่ตรงกัน ฉะนั้นในตอนนี้เราจะมาว่ากันด้วยหัวข้อหลักๆ
ในสัญญาก่อสร้าง
สัญญา คือ ข้อตกลงที่มีผลทางกฏหมาย นั่นก็แสดงว่าข้อ
ตกลงทีท่ ำ� ขึน้ นัน้ จะต้องไม่ขดั แย้งกับกฎหมายนัน่ เอง สัญญาก่อสร้าง
ที่ท�ำขึ้นจะมีส่วนประกอบอยู่ 6 ส่วน คือ
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1) ส่วนของการเสนอราคาของผู้รับเหมา
(Bid Form or Proposal)

คื อ เอกสารแสดงรายละเอี ย ดในการเสนอราคาในการ
ก่อสร้างของผู้รับเหมาก่อสร้างเรียกสั้นๆ ให้เข้าใจง่ายว่า “ใบเสนอ
ราคา” ซึ่งแบบฟอร์มในการเสนอราคานั้นจะประกอบไปด้วยสาระ
ส�ำคัญหลัก คือ
1.1) ราคาที่น�ำเสนอ ทางผู้รับเหมาก่อสร้างมักเสนอเป็น
ราคา ค่าของ ค่าแรง ในการด�ำเนินการก่อสร้าง ค่าบริหารจัดการ
(มักคิดมาจากอัตราส่วน % ของค่าของ และค่าแรงในงานก่อสร้าง)
และก�ำไร จนเป็นราคาสุทธิ ในส่วนราคาสุทธินจี้ ะมีการระบุทงั้ ตัวเลข
และตัวอักษรก�ำกับไว้ กรณีที่ราคาที่ระบุไว้เป็นตัวเลขกับตัวอักษร
ไม่ตรงกันจะยึดตัวอักษรเป็นหลัก
หากเป็นการจัดจ้างแบบเป็นทางการทางเจ้าของโครงการมัก
ก�ำหนดรูปแบบในการเสนอราคาเป็นมาตรฐาน เพื่อสะดวกในการ
พิจารณาเปรียบเทียบราคาค่าจ้าง หรือพิจารณาเพิม่ หรือลดงาน หาก
ราคาที่น�ำเสนอมาไม่ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ตั้งไว้
1.2) ช่วงระยะเวลาก่อสร้าง รายละเอียดจะระบุไว้อย่าง
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ชัดเจนว่ามีจำ� นวนระยะเวลาในการก่อสร้างกีว่ นั และเริม่ นับจากวันที,่
เดือน, พ.ศ.ไหน ถึงวันที่, เดือน, พ.ศ.ไหน
1.3) แผนงานในการก่อสร้าง (Schedule) ทางผู้รับเหมาจะ
เสนอแผนงานให้สอดคล้องกับงวดงานที่ถูกก�ำหนดโดยผู้ว่าจ้างหรือ
งวดงานที่น�ำเสนอโดยผู้รับเหมาหากผู้ว่าจ้างไม่ได้ก�ำหนด การน�ำ
เสนออาจก�ำหนดเป็นงานที่ต้องแล้วเสร็จในแต่ละเดือนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือท�ำเป็นแผนงานแบบแผนภูมิแท่ง (Bar chart) เพื่อ
ให้ทราบว่าจะมีงานก่อสร้างย่อยๆ อะไรบ้างเกิดขึน้ ในแต่ละช่วงเวลา
ที่ท�ำการก่อสร้าง แผนงานก่อสร้างที่น�ำเสนอนี้จะมีความสอดคล้อง
กับงวดเงินที่ทางผู้ว่าจ้างต้องช�ำระ
1.4) เงื่อนไขการช�ำระเงิน เป็นการะบุเงื่อนไขต่างๆ เช่น จะ
จ่ายโดยวิธีใด และจะจ่ายเงินให้หลังจากวันที่งานเสร็จเรียบร้อยลง
แล้ว หรือหลังจากวันที่ตรวจรับงานกันกี่วัน
1.5) การลงนามตามกฎหมาย เป็นการลงนามรับรองการ
เสนอราคา ผู้ที่ลงนามจะต้องเป็นผู้ที่มีอ�ำนาจในการกระท�ำบันทึก
สัญญา กรณีเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้กระท�ำการแทนจะต้อง
มีหนังสือมอบอ�ำนาจแนบมาด้วย และถ้าผู้รับมอบอ�ำนาจนั้นกระท�ำ
แทนนิติบุคคล ต้องมีตราของนิติบุคคลนั้นๆ ประทับตรงต�ำแหน่ง
ลายเซ็นต์ชื่อผู้นั้นด้วย

การควบคุมงานคุณภาพของวัสดุ และฝีมือในการท�ำงาน การรับเหมาช่วง การดูแลรักษาหรือการค�ำ้ ประกันภัยของงานก่อสร้าง เครือ่ ง
มือเครือ่ งจักรกลทีใ่ ช้ทำ� งาน การสัง่ หยุดงาน การท�ำงานล่วงเวลา การ
ขยายเวลาท�ำงาน ความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน การผิด
สัญญา การยกเลิกสัญญา การยกเลิกงานก่อสร้าง อุบตั เิ หตุ และการ
บาดเจ็บของคนงาน การคุ้มครองแรงงาน การรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง
ชั่วคราว ภัยจ�ำเพาะที่ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย
การปรับ การรับประกันผลงานก่อสร้างของผู้รับเหมา เป็นต้น

2) ส่วนของข้อตกลง (Agreement Form)

เป็นเงื่อนไขหรือข้อก�ำหนดทางด้านเทคนิคที่แตกต่างกับ
มาตรฐานงานก่อสร้างทั่วไป เป็นงานเฉพาะอย่างยิ่งที่ต้องการ
มาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานการก่อสร้างตามปกติ หรืออาจเป็นการ
ดัดแปลงเพิ่มเติม แก้ไข ให้แตกต่างจากแบบรูปหรือรายการก่อสร้าง
หรือเนือ่ งมาจากการเกิดปัญหาทางเทคนิคงานก่อสร้าง จึงจ�ำเป็นต้อง
ดัดแปลงแก้ไขให้เปลี่ยนไปจากข้อก�ำหนดเดิม ซึ่งจะระบุไว้เป็น
เงื่อนไขในสัญญาก่อสร้าง
หากคุณมีคำ� ถาม ปัญหา อยากเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์
เกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างหรือมีข้อเสนอแนะ ติชม ผมยินดีรับฟังผ่าน
ทางอีเมล์ kobdeksangban@yahoo.co.th ครับ

เป็นส่วนของเนื้อหาของสัญญาข้อตกลงที่ท�ำร่วมกัน โดย
จะมีรายละเอียดของเงื่อนไขต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง และผู้รับเหมาก่อสร้าง
ตกลงไว้รว่ มกัน สัญญาก่อสร้างจะถูกเขียนด้วยข้อความทีส่ นั้ กะทัดรัด
เป็นทางการ เนื้อหาชัดเจนไม่คลุมเครือ
เนือ้ หาของส่วนข้อตกลงจะมีประเด็นทีส่ ำ� คัญเรียงตามล�ำดับ
เช่น ค�ำจ�ำกัดความของคู่สัญญาหรือตัวแทนของคู่สัญญา วันที่ที่ท�ำ
สัญญา ราคางานทีต่ กลงร่วมกัน ขอบข่ายข้อก�ำหนดเกีย่ วกับงานทีท่ ำ�
วันเริม่ ต้นท�ำงาน วันทีง่ านจะแล้วเสร็จ เงือ่ นไขการจ่ายเงิน วิธกี ารจ่าย
เงิน ขอบเขตของสัญญาหรือเอกสารที่อ้างอิง ข้อก�ำหนดพิเศษหรือ
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม การค�้ำประกันสัญญา การตรวจหรือ
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3) มาตรฐานรายการก่อสร้าง
(Standard Specifications)

หรือรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง เป็นเอกสารเกี่ยวกับ
การก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร
ฝีมอื แรงงานทีใ่ ช้ในการก่อสร้าง รวมถึงก�ำหนดขัน้ ตอนวิธกี ารก่อสร้าง
นิยมเรียกกันสัน้ ๆ ว่า “สเปค” เป็นเอกสารทีก่ ำ� หนดขึน้ มาจากสถาปนิก
และวิศวกรที่ออกแบบ รายละเอียดที่ระบุไว้จะน�ำไปเชื่อมโยงกับ
แบบงานก่อสร้าง (Drawing) เพือ่ ให้งานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ผู้ออกแบบได้ก�ำหนด และออกแบบเอาไว้

4) ข้อกำ�หนดพิเศษ (Special Provisions)

อ่าน ต่อฉบับหน้า
									

