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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 
เร่ือง  หลักเกณฑการประกันความเสียหายที่เกิดจากการขุดดินและถมดิน 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่เปนสมควรใหมีขอบัญญัติวาดวยหลักเกณฑการประกันความเสียหายที่เกิดข้ึนแก
ทรัพยสินของราชการในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  อันเนื่องมาจากการขุดดินและถมดิน
ทั้งในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะและพื้นที่ใกลเคียง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  (๕)  ประกอบกับมาตรา  ๗  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะและ
นายอําเภอเมืองนครราชสีมา  จึงออกขอบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  เร่ือง  หลักเกณฑ
การประกันความเสียหายที่เกิดจากการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  ในกรณีที่ยัง

มิไดมีการออกกฎกระทรวง  ถาตอมามีกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการประกันความเสียหายที่เกิด
จากการขุดดินและถมดินใชบังคับแลว  หากขอบัญญัตินี้สวนใดขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงใหยกเลิก
และใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงใชบงัคับตอไป   

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้  
“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงเจาพนักงานทองถิ่นแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม

ขอบัญญัตินี้ 
“ดิน”  หมายความรวมถึง  หิน  กรวด  ดินทราย  และอินทรียวัตถุตาง ๆ  ที่เจือปนกับดิน 
“พื้นดิน”  หมายความวา  พื้นผิวของที่ดินที่เปนอยูตามสภาพธรรมชาติ 
“ส่ิงกอสราง”  หมายความรวมถึง  ถนนคอนกรีต  ถนนลาดยาง  ถนนหินคลุก  ถนนดินลูกรัง  

ที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะดวย  ทั้งนี้ไมวาจะสรางข้ึนดวยงบประมาณขององคการ
บริหารสวนตําบลบานเกาะหรือไมก็ตาม 
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“ขุดดิน”  หมายความวา  กระทําแกพื้นดินเพื่อนําดินข้ึนจากพื้นดินหรือทําใหพื้นดินเปนบอดิน 
“ถมดิน”  หมายความวา  การกระทําใด ๆ  ตอดินหรือพื้นดินเพื่อใหระดับดินสูงข้ึนกวาเดิม 
“เนินดิน”  หมายความวา  ดินที่สูงข้ึนกวาระดับพื้นดินโดยการถมดิน  
“เจาของที่ดิน”  หมายความวา  ผูที่ขุดดินหรือถมดิน  ทั้งนี้ไมวาจะขุดดินหรือถมดินในเขต

องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะหรือนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะก็ตาม 
“ผูรับจางขุดดินหรือถมดิน”  หมายความวา  ผูที่รับดําเนินการขุดดินหรือถมดินในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลบานเกาะและในเขตพื้นที่ใกลเคียง  ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึงลูกจางของบุคคล
ดังกลาวนั้นดวย   

ขอ ๕ เพื่อเปนการประกันความเสียหายที่เกิดข้ึนแกทรัพยสินของราชการในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลบานเกาะอันเนื่องมาจากการขุดดินและถมดิน  ใหผูรับจางขุดดินหรือถมดินซ่ึงใช
เสนทางอันเปนส่ิงกอสรางที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ   ย่ืนคําขอเพื่อวาง
หลักประกันเปนเงินสดหรือหลักทรัพยอื่นใดตามอัตราและแบบสัญญาประกันที่กําหนดไวทาย
ขอบัญญัตินี้   

หลักประกันตามวรรคหนึ่งนั้น  ใหถือเปนเพียงสวนหนึ่งของการประกันความชํารุดบกพรอง
ของสิ่งกอสรางที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  ถามูลคาความเสียหายมีจํานวนมากกวา
หลักประกันแลว  ผูวางหลักประกันยังคงตองชดใชคาเสียหายใหแกองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ
ในสวนที่ขาดอยูนั้น   

ขอ ๖ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวาการขุดดินหรือการถมดินของผูรับจางนั้นอาจจะ
กอใหเกิดความเสียหายตอส่ิงกอสรางของราชการอันมีมูลคาความเสียหายสูงกวาหลักประกันตามขอ  ๕  
ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานตอเจาพนักงานทองถิ่น  เพื่อใหมีคําส่ังเปนหนังสือใหผูรับจางหยุดการขุดดิน
หรือถมดินไวเปนการชั่วคราวแลวใหผูรับจางวางหลักประกันเพิ่มเติมกอนที่จะใหดําเนินการตอไปก็ได   

ในกรณีที่ผูรับจางไมวางหลักประกันเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําส่ัง
เปนหนังสือใหผูรับจางหรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือถมดินไดทันที   

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเรงดวน  ถาหากไมดําเนินการอาจจะเกิดความเสียหายแกทางราชการ  
พนักงานเจาหนาที่อาจมีคําส่ังใหผูรับจางขุดดินหรือถมดินหรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือถมดิน  
หรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน  หรือจัดการแกไขการขุดดินหรือถมดินนั้นตามที่เห็นวา
จําเปนได  แลวรายงานใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบโดยเร็ว  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบดวยกับ
คําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําส่ังเปนหนังสือภายใน  ๒  วันทําการ  นับแต
วันที่พนักงานเจาหนาที่ไดมีคําส่ังใหบุคคลดังกลาวปฏิบติัตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่  และใหถือวา
คําส่ังของพนักงานเจาหนาที่เปนคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นมาต้ังแตตน   
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ถาเจาพนักงานทองถิ่นไมมีหนังสือส่ังภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม   ใหคําส่ังของ

พนักงานเจาหนาที่เปนอันส้ินผล   

ขอ ๗ เจาของที่ดินจะวางหลักประกันความเสียหายตามขอ  ๕  และขอ  ๖  แทนผูรับจาง

ขุดดินหรือถมดินก็ได   

กรณีที่เจาของที่ดินจะวางหลักประกันความเสียหายแทนผูรับจางขุดดินหรือถมดินนั้น   

ใหนําความในขอ  ๕  และขอ  ๖  มาใชบังคับโดยอนุโลม   

ขอ ๘ ใหผูรับจางขุดดินหรือถมดินแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงาน

เจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบความชํารุดบกพรองภายใน  ๕  วันทําการ  นับแตวันที่ขุดดินหรือถมดิน

แลวเสร็จ 

ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบความชํารุดบกพรองใหแลวเสร็จพรอมรายงานให

เจาพนักงานทองถิ่นทราบภายใน  ๕  วันทําการ  นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูรับจางขุดดินหรือถมดิน   

กรณีที่มีความชํา รุดบกพรองใหพนักงานเจาหนาที่ คํานวณคาความเสียหายและริบ

หลักประกันสัญญาตามมูลคาความเสียหาย  และใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดําเนินการคืนหลักประกัน

สัญญาตามสวนที่ไดหักมูลคาความเสียหายไวแลวใหแกผูวางหลักประกันภายใน  ๕  วันทําการ   

นับแตวันที่ไดรับการอนุมัติจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในกรณีที่ไมมีความชํารุดบกพรอง  ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดําเนินการคืนหลักประกันสัญญา

ใหแกผูวางหลักประกันภายใน  ๕  วันทําการนับแตวันที่ไดรับการอนุมัติจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ผูรับจางขุดดินหรือถมดินหรือเจาของที่ดินผูวางหลักประกันจะย่ืนคําขอคืนหลักประกัน 

มาพรอมกับหนังสือที่แจงใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบ 

ความชํารุดบกพรองตามวรรคหนึ่งก็ได 

คําขอใด ๆ  ที่ ย่ืนตามขอบัญญัตินี้ใหเปนไปตามแบบที่นายกองคการบริหารสวนตําบล 

บานเกาะกําหนด 

ขอ ๙ ในการปฏิบัติหนาที่ตามขอบัญญัตินี้  พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว

พนักงานเจาหนาที่ตอบุคคลที่เกี่ยวของ   

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนด 

แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  พ.ศ.  ๒๕๔๔   
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ขอ ๑๐ ในการปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่น  และพนักงานเจาหนาที่

เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา   

คาธรรมเนียมและคาปรับ 

ขอ ๑๑ บรรดาคาธรรมเนียม  คาใชจาย  เงินที่ไดริบตามสัญญาประกันความชํารุดบกพรอง

ตามขอ  ๕  และคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ   

การอุทธรณ 

ขอ ๑๒ ผูรับจางขุดดินหรือถมดิน  หรือเจาของที่ดินผูใดไมพอใจคําส่ังของเจาพนักงาน

ทองถิ่นตามขอ  ๖  ใหมีสิทธิอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน  ๑๕  วันทําการ   

นับแตวันที่รับทราบคําส่ัง   

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   

ถาผูอุทธรณประสงคจะขอทุเลาการบังคับตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  ใหย่ืนคําขอทุเลา 

พรอมอุทธรณ   

ในกรณีเชนนี้เจาพนักงานทองถิ่นจะอนุญาตใหทุเลาโดยมีเง่ือนไขหรือไมก็ได  และให 

เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาคําวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จ  ภายใน  ๓๐  วันทําการ  นับแตวันที่ไดรับ

อุทธรณ   

คําวินิจฉัยของเจาพนักงานทองถิ่นใหเปนที่สุด   

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๑๓ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้มีความผิด  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ ๑๔ บรรดาความผิดตามขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผู ซ่ึงเจาพนักงาน

ทองถิ่นมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับผูฝาฝนได  เมื่อผูฝาฝนไดชําระคาปรับตามจํานวน 

ที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลวใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   

ขอ ๑๕ ในกรณีที่หางหุนสวน  บริษัทหรือนิติบุคคลอื่น  กระทําความผิดตามขอบัญญัตินี้  

กรรมการ  ผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทําอันเปนความผิดนั้น  ตองระวางโทษตามที่

บัญญัติ  ไวสําหรับความผิดนั้น ๆ  ดวย  เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิได 

รูเห็นหรือยินยอมดวย   



 หนา   ๙๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๑๖ ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามขอบัญญัตินี้  ใหถือวาเจาของอสังหาริมทรัพย 
ที่อยูใกลชิด  หรือติดตอกับที่ดินที่มีการกระทําความผิดเกิดข้ึน  และไดรับความเสียหาย  เนื่องจาก 
การกระทําความผิดนั้น  เปนผูเสียหายตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา   

บทเฉพาะกาล 
ขอ ๑๗ บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบและคําส่ังอื่นใด  ในสวนที่มิไดตราไวในขอบัญญัตินี้  

ใหบังคับตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
ขอ ๑๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะเปนผูรักษาการใหเปนตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัติ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
วัชรพล  จอนเกาะ 

นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 



    อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจาย 
..................................................................................... 

 

ขอ ๑  คาธรรมเนียม 
 (๑)  คาธรรมเนียมในการทําสัญญาประกันความเสียหาย               ฉบับ      ๒๐ บาท 
 (๒)  คาคัดสําเนาหรือถายเอกสาร     หนาละ      ๑ บาท 
 
 

ขอ ๒     หลักประกันตามสัญญาประกันกันความชํารุดบกพรองของส่ิงกอสราง     เชน        ถนนคอนกรีต 
             เสริมเหล็ก    ถนนลาดยาง  ถนนหินคลุก   ถนนดินลูกรัง ฯลฯ    
 (๑) สําหรับการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินไมเกินสามเมตร    หรือมีพ้ืนท่ีปากบอไม
เกิน   
                  หนึ่งหมื่นตารางเมตร                                                     
                                                                                                          ใชหลักประกันจํานวน   ๑๐,๐๐๐  บาท 
 (๒) สําหรับการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตร แตไมเกินส่ีเมตร   หรือมีพ้ืนท่ี 
                  ปากบอเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรแตไมเกินสองหมื่นตารางเมตร                                                     
                                                                                                           ใชหลักประกันจํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 (๓) สําหรับการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินส่ีเมตร     หรือมีพ้ืนท่ีปากบอเกิน 
                  สองหมื่นตารางเมตร                                                     
                                                  ใหเจาพนักงานทองถ่ินใชดุลยพินิจกําหนดหลักประกันตามความเหมาะสม 
 (๔) สําหรับการถมดนิท่ีมีพ้ืนท่ีของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร                                                     
                                                                                                          ใชหลักประกันจํานวน   ๑๐,๐๐๐  บาท 
 (๕) สําหรับการถมดินท่ีมีพ้ืนท่ีของเนินดินเกินสองพันตารางเมตร แตไมเกินสามพันตารางเมตร                            
                                                                                                          ใชหลักประกันจํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 (๖) สําหรับการถมดินท่ีมีพ้ืนท่ีของเนินดินเกินสามพันตารางเมตร    
                                                 ใหเจาพนักงานทองถ่ินใชดุลยพินิจกําหนดหลักประกันตามความเหมาะสม 
 
 เม่ือเสร็จส้ินระยะเวลาการดําเนินการ แจงใหเจาพนักงานทองถ่ิน หรือพนักงานเจาหนาท่ี
ดําเนินการตรวจสอบความชํารุดบกพรอง 
 กรณีท่ีมีความชํารุดบกพรองใหพนักงานเจาหนาท่ีคํานวณคาความเสียหายและริบหลักประกัน
สัญญาตามมูลคาความเสียหาย    หากไมมีความชํารุดบกพรองใหคืนหลักประกันสัญญา 
 
 
 
 



 
สัญญาประกันความเสียหาย 

เลขที่ ................... /................... 
 

ทําท่ี............................................................... 
 

วันท่ี............ เดือน  ................................  พ. ศ. ................ 
สัญญาประกันความเสียหายอันเกิดจากการขุดดินหรือถมดินนี้ทําขึ้น   
ระหวาง ................................................................โดย .....................................................................    

อายุ ........... ป   สัญชาติ...................  เช้ือชาติ .................. อยูบานเลขที่....................   หมูท่ี .............    ตรอก/
ซอย..................................... ถนน ........................................ ตําบล......................................อําเภอ
........................... จังหวัด....................................        ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “ ผูใหสัญญา  ”    ฝายหนึ่ง 
 กับ   องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ           โดย ........................................................................
ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ   ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา     “ ผูรับสัญญา  ”  อีกฝายหนึ่ง              

ท้ังสองฝายตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑.  ผูใหสัญญาเปนผูรับดําเนินการขุดดินหรือถมดินบริเวณ      โฉนดที่ดิน / น.ส. ๓ ก / น.ส. ๓ / 
ส.ค. ๑ เลขที่....................... เลขที่ดิน ......................................ตําบล...............................................................
อําเภอเมืองนครราชสีมา    จังหวัดนครราชสีมา    ซ่ึงเปนท่ีดินของ ............................................................... 
ตามใบอนุญาตขุดดินหรือถมดิน( ขถด. ๒ )  เลขที่ ................ ลงวันท่ี  ........... เดือน .................................... 
พ.ศ. .......................   จํานวนพื้นท่ี  ............................. ตารางเมตร 
 ขอ ๒.  ผูใหสัญญาตกลงวา        ถาผูใหสัญญาดําเนินการขุดดินหรือถมดินไมเปนไปตามแบบที่ไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หรือกระทําการใด ๆ  เกี่ยวกับการขุดดินหรือถมดินและกอใหเกิดความเสียหายตอ
สิทธิหรือทรัพยสินของราชการหรือสาธารณะที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะแลว   ผูใหสัญญา
ยินยอมที่จะซอมแซมหรือปรับปรุงหรือชดใชคาเสียหายใด ๆ  เต็มจํานวนใหแกผูรับสัญญา  โดยผูรับสัญญา 
มิตองบอกกลาวหรือทวงถามเปนหนังสือแตอยางใด 
 ขอ ๓.  ผูใหสัญญาจะใชรถยนตบรรทุกดินขนาดไมเกิน.....ลอ บรรทุกดินไดไมเกิน...............ลูกบาศกเมตร  
จํานวน ................ คัน  ทําการขนถายดินโดยใชเสนทางตามแผนผังบริเวณการขุดดินหรือถมดินแนบทายสัญญา  
และใหถือวาแผนผังดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย  
 ขอ  ๔.   ผูใหสัญญายินยอมมอบหลักประกันสัญญาเปน   เงินสด  / หนังสือค้ําประกัน         จํานวน
.................................. บาท (..................................................)  ใหไวตอผูรับสัญญา  เพ่ือเปนประกันการชํารุด
หรือเสียหายแกทรัพยสินของราชการซ่ึงเกิดจากการกระทําใด ๆ  เกี่ยวกับการขุดดินหรือถมดินของผูใหสัญญา 
 ขอ  ๕. หลักประกันท่ีผูใหสัญญาใหไวตามขอ ๔. นั้น  ผูรับสัญญาจะคืนใหเต็มจํานวนก็ตอเมื่อผูให
สัญญาดําเนินการขุดดินหรือถมดินแลวเสร็จโดยไมกอใหเกิดความชํารุดหรือเสียหายแกทรัพยสินของราชการ 
 
                                                                                                      / เพ่ือใหเจาหนาท่ีของผูรับสัญญา ... 



เพ่ือใหเจาหนาท่ีของผูรับสัญญาไดทําการตรวจสอบความชํารุดหรือเสียหายแกทรัพยสินของราชการ
เปนไปดวยความเรียบรอยและเปนธรรมกอนคืนหลักประกันสัญญา         ผูใหสัญญาตองแจงใหผูรับสัญญา
ทราบภายใน  ๕  วันนับแตวันท่ีดําเนินการขุดดินหรือถมดินแลวเสร็จ    
 ขอ  ๖.  ผูใหสัญญายินยอมใหผูรับสัญญาริบหลักประกันสัญญาเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการ
ซอมแซมหรือปรับปรุงถนนสาธารณะ  หรือทรัพยสินอ่ืนของราชการ  ท่ีเกิดการชํารุดหรือเสียหายจากการ
กระทําของผูใหสัญญาไดเต็มตามมูลคาความเสียหาย                               

ถาหลักประกันตาม ขอ ๔. ไมเพียงพอแกการดําเนินการซอมแซมหรือปรับปรุงดังกลาวแลว  ผูให
สัญญายินยอมชดใชคาเสียหายในสวนท่ีขาดอยูนั้นใหแกผูรับสัญญาจนเต็มจํานวนมูลคาความเสียหายท้ังหมด
ตามที่กําหนดไวใน ขอ  ๒. 

ขอ  ๗.  หลักประกันสัญญาตาม ขอ ๔.  นั้น  ใหรวมถึงการประกันคาใชจายในกรณีท่ีผูรับสัญญาตอง
ดําเนินการทําความสะอาดถนนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ดินตกหลนมาจากรถยนตบรรทุกท่ีผูใหสัญญา
ไดใชบรรทุกดินตาม ขอ  ๓. ดวย 
  ผูรับสัญญาตกลงวาจะคืนหลักประกันสัญญาใหแกผูวางหลักประกันภายใน  ๕  วันทําการนับแตวันท่ี
ไดรับการอนุมัติจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
 สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน  โดยมอบใหยึดถือไวฝายละฉบับ    คูสัญญาทั้งสอง
ฝายไดอานและเขาใจขอความในสัญญาโดยตลอดแลว  
 เพ่ือเปนหลักฐานในการทําสัญญานี้ จึงไดลงลายมือช่ือไวตอหนาพยาน 
 
 

                                                                           (ลงช่ือ)....................................................... ผูใหสัญญา 
   (.......................................................)    

 
                                                                           (ลงช่ือ)....................................................... ผูรับสัญญา 

     (.................................................)    
 
                                                                    (ลงช่ือ).................................................................. พยาน 

    (.................................................................) 
 
                                                                    (ลงช่ือ).................................................................. พยาน 

    (.................................................................) 
                 
  


