สัญญาจ้างก่อสร้าง
สัญญาเลขที่ ๖๘/๒๕๖๔
สัญญาฉบับนี้ทำขี้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบล/แขวง ป่าสัก อำเภอ/เขต เมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราซการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน ที่ ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง’' ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท
เอกทวิทรัพย์ คอนสตรัคซั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบ ุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเขียงใหม่ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ อาคาร บริษัท เอกทวิท รัพ ย์ คอนสตรัคฃั่น จำกัด เลขที่ ๑๔๗/ร)๗๑ หมู่ ๒
ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ตำบล/แขวง หางดง อำเภอ/เขต หางดง จังหวัด เขียงใหม่ โดยนางสาวเฃมืกา วงค์ใหญ่ ผู้รับมอบอำนาจ
จาก นายกิติพ ัฒ น์

ศรีบุญป่วน

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน

บริษัท จังหวัดเขียงใหม่ กรมพัฒ นาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชม. ๐๑๓๕๘๘ ลงวับที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และ
หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญ ญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เริยกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกับมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ©. ข้อ ตกลงว่า จ้า ง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมกำแพงกันดิน
สายบ้านสะปง หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงน้อย เชื่อมบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สายบ้านสะป่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงน้อย เชื่อมบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบล
ป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงาบและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดติเพื่อใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้
ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนึ๋ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด
๒.๒ ผนวก ๒ แบบบีายประขาสัมพันธ์โครงการ
๒.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับ ราคา
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ผนวก ๕ สำเนาบัญ ชีรายการก่อสร้าง
ผนวก ๖ สำเนาหนังสือรับ รองการจดทะเบียน
ผนวก ๗ สำเนาหนังสือคํ้าประกันสัญ ญา
ผนวก ๘ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ

.ผัว 'าจัาง

(ลงชื่อ ).
(นายวิช ัย

บุญ อุด มพร)

หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญ ญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับ จ้างจะต้องปฏิบ ัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของ
ผู้ว่าจ้างใ'ท้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม,มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
ข้อ ๓. หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือคํ้าประกันสัญญา ของธนาคารกรุงไทย
สาขา ศูน ย์ปฏิบัติการ เชียงใหม่ ๒ เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐0๕๓๘/๐๑๕๖/๖๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒<£๖๔ เป็นจำนวนเงิน
๓๙,๐๐๐.-.บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ ๕.(ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญ ญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อ
เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกันดังกล่าว
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
ประกอบกิจการเงิน ทุบเพื่อการพาณีซย์และประกอบธุรกิจ

หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

ตามรายชื่อ

บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้อ งมีอายุก ารคํ้า
ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนี่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของ
ผู้รับ จ้างตลอดอายุสัญ ญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความ
รับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้ว
เสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหา
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สืบห้า) วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามช้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก'ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อ
ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๔ (ข) ค่า จ้า งและการจ่า ยเงิน
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับ จ้างตกลงรับ เงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่น
บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๑,๐๒๘.๐๔ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันยี่สิบแปดบาทสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น
ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถึอราคาเหมารวม เป็น เกผฑ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมกำแพงกันดิน สายบ้านสะบัง หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงน้อย เชื่อมบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบล
ปาซาง อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ค่า จ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับ จ้างได้วางหลักประกันการรับ เงินค่าจ้างล่วง
หน้าเป็นหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงิน ค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ
ผู้รับ จ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้
๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญ ญาเท่านั้นหาก
ผู้รับ จ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วง
หน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที
๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ ๕.® ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับกัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม,อาจแสดงหลัก
ฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงิน ค่าจ้างล่ว งหน้านั้น คืน จากผู้รับ จ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก
ประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที
๕.๓ (ข) (สำหรับสัญ ญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ในการจ่ายเงิน ค่าจ้างให้แก'ผู้รับ จ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่ทักค่า
จ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะทักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด
๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก,ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิด
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะทัก เอาจากเงิน ค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แ ก่ผู้รับ จ้างก,อบที่จะหักซดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า
๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญ ญา หากเงิน ค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกิน กว่าจำนวนเงินที่ผู้รับ จ้างจะได้
รับหลังจากหักขดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับ จ้างจะต้องจ่ายคืนเงิน จำนวนที่เหลือนั้น ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที'เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืบหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก,ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างไต้ทักเงินค่า
จ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาบ
ในการจ่ายเงิน ค่าจ้างให้แก,ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหัก เงิน จำนวนร้อ ยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายใน
งวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ตํ่ากว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงิน
ประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกับอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ
มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้
ผู้ว่าจ้างจะคืนเงิน ประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดย
ไม่ม ีด อกเบี้ยให้แก่ผู้รับ จ้างพร้อมกับ การจ่ายเงิน ค่าจ้างงวดสุด ท้าย

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที'รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์
ภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๔ ล้าผู้รับจ้างมิไต้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด
เวลา หรือมิเหตุให้เชื่อไต้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือ จะแล้วเสร็จล่าช้าเกิน กว่ากำหนดเวลา
หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาช้อใดช้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือ ตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม
คำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซี่งใต้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมิสิทธิที'จะ
บอกเลิกสัญญานี้ไต้ และมิสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เช้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่
กระทบสิท ธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับ จ้าง
การที่ผู้ว่าจ้างไมใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวช้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพันจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องาบแล้วเสร็จบริบูรณ์ และ ว่าจ้างไต้รับมอบงานจาก รับจ้างหรือจาก รับจ้างรายใหม่ ในกรณี การ
บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมิเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่
ไต้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที'ไม,ถูก
ต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม,ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องริบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่
ซักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม,กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๔ (สิบห้า) วัน นับถัด
จากวันที่ไต้รันแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม,ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที'ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมิสิทธิ
ที'จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ผ ู้

ผ ู้

ผ ู้

ท ี' ม ิ

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข
ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งไต้ ผู้ว่าจ้างมิสิทธิเช้าจัดการแก้ไขเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่บให้
ซ่อมแซมความขำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดขอบขำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การ ว ่า จ้า ง การนั้นเอง หรือจ้าง อื่นให้ งานนั้นแทน รับจ้าง ไม่ ให้ รับจ้าง หลุดพันจากความ
ท ี' ผ ู้

ท ำ

ผ ู้

ท ำ

ผ ู้

ท ำ

ผ ู้

รับผิดตามสัญ ญา หากผู้รับจ้างไม่ขดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมิสิทธิบังคับจากหลักประกัน การ
ปฏิบัติตามสัญญาไต้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม,เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง
งานแต่บางส่วนที่ไต้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที'ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็น
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญ ญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความ
ประมาทเลินเล่อของผู้รับ จ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่า'ผินความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องขำระค่าปรับให้แก'
ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงิน ในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที'จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ดัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก
สัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที'รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิท ธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง
ทำงานที,รับ จ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซี่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดขอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องไต้รับมอบ
อำนาจจากผู้รับ จ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผ ู้ว ่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที,
ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ไต้แจ้งแก'ผู้แทนเซ่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ไต้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามฃ้อนี้จะต้อง
ทำเป็นหนังสือและต้องไต้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว ่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิไต้หากไมไต้รับ
ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ
ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลับ โดยไม่คิด คำจ้างหรือ ราคาเพิ่ม หรือ อ้างเป็น เหตุเพื่อขยายอายุส ัญ ญาอัน เนื่อ งมาจากเหตุน ี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อัน เกิด จาก การปฏิบัติงานของ
ผู้รับจ้าง และจะต้อ งรับ ผิด ต่อ ความเสียหายจากการกระทำของลูก จ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของ
ผู้รับจ้างข,วงด้วย (ถ้ามี)
ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก1งานที่ผู้รับจ้างไต้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหมโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของ
ผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างตังกล่าวในช้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้าง
คงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายตังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น
ผู้รับจ้างจะต้องรับ ผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อัน เกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ
ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถืงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญ ญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่า
เสียหายให้แก'บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก'ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ
ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องขดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่
ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงซื่อ).

ว ่า จ้า ง

.ผ ู้

(นายวิช ัย

บุญอุดมพร)

ญ JL ti

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างไต้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างไต้ตกลงหรือ
ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างตังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน
ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างไต้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้
แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที'จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลมถืงความรับผิดทั้ง
ปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนไต้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ
หรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

(ลงซื่อ).
(นางสาวเฃมิกา

ข์ฮ ๑๓ การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปริกษา เพื่อควบคุมการทำงาน
ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปริกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ
สถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร
การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพันความรับ
ผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หาก
ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลง
ที่จะปฏิบ้ติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปริกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้
งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จาก
ผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้
ข้อ ๑๔ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับ จ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ป รึก ษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มี
อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญ ญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือดัดทอน
ซึ่งงาบตามสัญ ญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิษัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา
มีอ ำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าข้าในกรณีเซ่นนี้ ผู้รับ จ้างจะถือ เป็น เหตุข อขยายระยะเวลา การปฎิษัติงาน
ตามสัญ ญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้
หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญ ญานี้ด้วย
อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญ ญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือดัด
ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไมได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ
หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว ่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไมได้ ผู้ว ่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม
แต่ผ ู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบ ้ติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมีให้เกิดความเสียหาย
แก,งานที,จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

(ลงซื่อ)........................ โ ^ ไ............................ ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

หากผู้รับจ้างไม,สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญ ญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บ อกเลิก
สัญญา ผู้รับ จ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๙๕๐.๐๐ - บาท (หนี่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ล้ามี) ในเมือผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ
.... บาท (.-.... ) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญ ญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้
จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้

ผู้ร ับ จ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอัน เกิด ขี้น จากการที่ผ ู้รับ จ้างทำงานล่าช้า

เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไต้อีกด้วย
ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญ ญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็น ว่าผู้รับ จ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ไต้ และล้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ©๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีท ี่ผ ู้ว่าจ้างบอกเลิก สัญ ญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ
ก็ไต้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ
ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญ ญา ตามที่จะเห็นสมควร
ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับ จ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง
ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก'ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสิยหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสีย
หาย หรือค่าใช้จ่ายแก'ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก'ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายใน
กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม'ขดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะ
เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีส ิท ธิท ี่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประถัน ผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไต้ทันที
หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บ ังดับ จากเงิน ค่าจ้างที่ต้อ งชำระ เงินประถันผลงาน หรือหลัก
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม1เพียงพอ ผู้รับ จ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบล้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่า
เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หากมีเงิน ค่าจ้างตามสัญ ญาที่หักไว้จ่ายเป็น ค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้
ว่าจ้างจะคนให้แก่ผู้รับจ้างพังหมด
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ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวย ความสะดวกใน
การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ล้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด
ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง
ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ล้ามี) ทั้ง จะต้อ งกลบเกลี่ย พื้น ดิน ให้เรีย บร้อ ยเพื่อ ให้บ ริเวณทั้ง หมดอยู่ใ นสภาพที่ส ะอว่ด ทัน ที
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(ลงซื่อ)...................โ....................................... ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)
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(ลงซื่อ)................^w...........ไ^'ป:^.)^^^.
(นางสาวเฃมิกา วพใบุณ ่) t
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ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีท ีมเหตุเกิด จากความผิด หรือ ความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก
พฤติการณีอันหนึ่งอันใดที'ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที,กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน
กฎหมายว่าด้วยการจัด ซื้อจัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด
เวลาแห่งสัญญาบี๋ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณีดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ
ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที'กำหนดในกฎ
กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้รับจ้างไม,ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม,มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ
พิจารณาตามที'เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานผิมือช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใข้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานผิมือช่าง
จากกระทรวงแรงงาน หรือหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวซ. ปวส. และปวท. หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที' ก.พ. รับรองให้
เข้ารับราซการได้ใบอัตราไม,ตากว่าร้อ ยละ ๑๐ (สิบ )ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช ่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง)คน ใน
แต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
๒๒.๑ โยซา
๒๒.๒ สำรวจ
๒๒.๓ ก่อสร้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญ ชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง
พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที'ผ่านการทดสอบมาตรฐานผิมีอช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของ
ผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูไต้ตลอด เวลาการทำงาบตามสัญ ญานี้ของผู้รับ จ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงถันให้ใช้สัญญาปรับราคาไต้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาไต้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญาหรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างไต้ขยายออกไปโดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ไต้ระบุตามภาคผนวก
'•>พ ุ^ง

(ลงซื่อ)........................ ไ ^ ^ ...................... ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงซื่อ)..
(นางสาวเฃมิกา วงศ,

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีฃัอความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือ'ไว้ฝ่ายละหบี่งฉบับ

(ลงชื่อ) ................ ’น

ุน

' ............ ...พยาน

(นางสุพร่รณี จุ่มจันทร์)
เลขทีโครงการ ๖๔๐๓๗๐๑๘๑๐๘
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๘๒๒๐๒๓๑๘๑

ผนวก ๒
โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
โทร. 0-๕๓๕๙-61/๒๖๐
ประเภทของสิ่ง ก่อ สร้าง

โครงการก่อ สร้า งถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก พร้อ มกำแพงกัน ดิน สายบ้า นสะปุง หมู่ท ี่
๓ ตำบลม่ว งน้อ ย เชื่อ มบ้า นฉางข้า วน้อ ยเหนือ หมู่ท ี่ ๓ ตำบลป่า ซาง อำเภอป่า ซาง
จัง หวัด ลำพูน
ผิว จราจรกว้า ง ๕ ๐ ๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ หรือ มีพ ื้น ที่ผ ิว จราจรไม,น้อ ยกว่า
๓ ๖ ๐.๐ ๐ ตารางเมตร รายละเอีย ดตามปริม าณ งานและแบบแปลนของ
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน

ปริม าณงานก่อ สร้า ง

ขื่อ ที่อ ยู่ หมายเลขโทรศัพ ท์ ผู้ร ับ จ้าง
บริษ ัท เอกทวีท รัพ ย์ คอนสตรัค ฃั่น จำกัด
สำนัก งาน เลขที่ ๑๔๗/๑๗ ๑ หมู่ท ี่ ๒
ตำบลหางดง อำเภอหางดง จัง หวัด เขีย งใหม่
โทร. ๐๘ - ๘๒๔๘ - ๒๘๒๔
ระยะเวลาเริ่ม ต้น
วัน ที่ ๒๗ เดือ น
สิง หาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
ระยะเวลาสิ้น สุด
วับ ที่ ๒๔ เดือ น
ธัน วาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
วงเงิน งบประมาณที่ไ ต้ต ั้ง ไว้
๘ ๙ ๙ ,๐ ๐ ๐ .-บาท
ราคากลาง
๑ ,๐ ๐ ๖ ,๐ ๐ ๐ .-บาท
วงเงิน ค่า ก่อ สร้า งตามที่ไ ต้ล งนามในสัญ ญาจ้า ง
๗ ๘ ๐,๐๐๐.-บาท

รวม ๑๒๐ วัน

คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ โทร. 0-๔๓๕๙--๗๒๖๐ ต่อ ๑๐๒

๑. นายพิท ัก ษ์ อ่อ นน้อ ม

ผู้อ ำนวยการกองช่า ง
หัว หน้า ฝ่า ยเครื่อ งจัก รกล
นายช่า งโยธาอาวุโ ส

๒. นางจีร าภรณ ์ ผัด ดวงธรรม
๓. นายสุก ิจ ปีน ตาสุข

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ค วบคุม งาน โทร. ๐-๔๓๔๙-๗๒๖๐ ต่อ ๑๐๒

๑. นายธนากร โพธิว งค์

นายช่า งผัง เมือ งปฏิบ ัต ิง าน
๒. นายพยุง ศัก ดึ๋ คำซาว
ผู้ช ่ว ยนายช่า งเขีย นแบบ
“ดำเนิน การก่อ สร้า งด้ว ยเงิน ภาษีอ ากรของประซาขน”

หัว หน้า ผู้ค วบคุม งาน
ผู้ค วบคุม งาน

๑. ให้จ ัด ทำบ้า ยขนาดกว้า ง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ บ้า ย

หมายเหดุ

โดยใข้ว ัส ดุท ี่ม ีค วามมั่น คงแข็ง แรง
๒. ติด ตั้ง ไว้ ณ จุด เริ่ม ต้น และจุด สิ้น สุด งานก่อ สร้า งที่ส ามารถมองเห็น ได้ซ ัด เจน
ภายใน ๗ วัน นับ แต่ว ัน เริ่ม ต้น โครงการ
๓. บ้า ยประซาสัม พัน ธัโ ครงการนี้ถ ือ เบ้น ส่ว นหนึ่ง ของสัญ ญาจ้า ง

(ลงชื่อ )

v

ผัว ่า จำง

(นายวิช ัย บุญ อุด มพร)
(ลงชื่อ )

( น ี้' - X) เภ
พยาน
(นางสาวเอี่ย มศิร ิ สุร ิย ะ)

ผนวก ๓
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง
สูต รและวิธ ีก ารคำนวณที่ใ ฃ้ก ับ สัญ ญาแบบปรับ ราคาได้
ก. เงื่อ นไขและหลัก เกณฑ์

๑. สัญ ญาแบบปรับ ราคาได้น ี๋ใ ห้ใ ช้ก ับ งานก่อ สร้า งทุก ประเภท รวมถึง งานปรับ ปรุง และซ่อ มแซม
ซ ึ่ง เบ ิก จ่า ยค ่า งาน ใน ลัก ษ ณ ะห ม วดค ่า ครุภ ัณ ฑ ์ ที่ด ิน และสิ่ง ก่อ สร้า ง หมวดเงิน อุด หนุน และห ม วด รายจ่า ยอื่น ท ี่
เบิก จ่า ยในลัก ษณะค่า ที่ด ิน และสิ่ง ก่อ สร้า ง ทีอ่ ยู่ใ นเงื่อ นไขและหลัก เกณฑ์ต ามที่ไ ด้ก ำหนดนี้
๒. สัญ ญาแบบปรับ ราคาได้น ี๋ใ ห้ใ ช้ท ั้ง ในกรณีเพิ่ม หรือ ลดค่า งานจากค่า งานเดิม ตามสัญ ญา เมื่อ ดัช นี
ราคาซึ่ง จัด ท ำโดยกระท รวงพ าณ ิช ย์ มีก ารเป ลี่ย นแป ลงสูง ขึ้น ห รือ ลดลงจากเดิม ขณ ะเมื่อ วัน เบิด ซองประกวดราคา
สำหรับ กรณีท ี่จ ัด จ้า งโดยวิธ ีอ ื่น ให้ใ ช้ว ัน เบิด ซองราคาแทน

๓.

การ นำสัญ ญาแบบปรับ ราคาได้ไ ปใช้น ั้น ผูว้ ่า จ้า งต้อ งแจ้ง และประกาศให้ผูร้ ับ จ้า งทราบ เข่น ใน
ประกาศประกวดราคาฯ และต้อ งระบุใ นสัญ ญาจ้า งด้ว ยว่า งานจ้า งเหมานั้น ๆ จะใช้ส ัญ ญา แบบปรับ ราคาไต้ พร้อ ม
ทั้ง กำหนดประเภทของงานก่อ สร้า ง สูต รและวิธ ีก ารคำนวณที่ใ ห้ม ีก ารปรับ เพิ่ม หรือ ลดค่า งานไวิใ ห้ช ัด เจน
ในกรณีท ี่ม ีง านก่อ สร้า งหลายประเภทในงานจ้า งคราวเดีย วกัน จะต้อ งแยกประเภท งานก่อ สร้า งแต่
ละประเภทให้ช ัด เจนตามลัก ษณะของงานก่อ สร้า งนั้น ๆ และให้ส อดคล้อ งกับ สูต รที่ก ำหนดไว้
๔. ก าร ข อ เง ิน เพ ิ่ม ค ่า ง า น ก ่อ ส ร ้า ง ต า ม ส ัญ ญ า แ บ บ ป ร ับ ร า ค า ไ ด ้น ี้ เป ็น ห น ้า ท ี่ข อ งผ ู้ร ับ จ ้า ง
ที่จ ะต้อ งเรีย กร้อ งภายในกำหนด ๙ ๐ วัน นับ ตั้ง แต่ว ัน ที่ผ ู้ร ับ จ้า งได้ส ่ง มอบงานงวดสุด ท้า ย หากพ้น กำหนดนี้ ไปแล้ว
ผู้ร ับ จ้า งไม่ม ีส ิท ธิท ี่จ ะเรีย กเงิน เพิ่ม ค่า งานก่อ สร้า งจากผู้ว ่า จ้า งได้อ ีก ต่อ ไป และในกรณ ีท ี่ผ ู้ว ่า จ้า งจะต้อ งเรีย กเงิน คืน
จากผู้ร ับ จ้า ง ให้ผ ู้ว ่า จ้า งที่เ ป็น คู่ส ัญ ญ ารีบ เรีย กเงิน คืน จากผู้ร ับ จ้า งโดยเร็ว หรือ ให้ห ัก ค่า งานของงวดต่อ ไป หรือ ให้ห ัก
เงิน จากหลัก ประกัน สัญ ญาแล้ว แต่ก รณี
๕. การพ ิจ ารณ าคำน วณ เงิน เพ ิ่ม ห รือ ลด แล ะการจ่า ยเงิน เพ ิ่ม ห รือ เรีย กเงิน คืน จากผู้ร ับ จ้า งตาม
เงื่อ น ไขของสัญ ญ าแบบปรับ ราคาไต้ ต้อ งได้ร ับ การตรวจส อบ และเห ็น ขอบ จากสำน ัก งบ ป ระมาณ และให้ถ ือ การ
พิจ ารณาวิน ิจ ฉัย ของสำนัก งบประมาณ เป็น ที่ส ิ้น สุด

ข. ประเภทงานก่อ สร้า งและสูต รที่ใ ช้ก ับ สัญ ญาแบบปรับ ราคาได้
ในการพิจ ารณ าเพิ่ม หรือ ลดราคาค่า งานจ้า งเหมาก่อ สร้า งให้ค ำนวณ ตามสูต ร ดัง นี้
p
= (PO) X (K)
โดยกำหนดให้
P
= ราคาค่า งานต่อ หน่ว ย หรือ ราคาค่า งานงวดที่ต ้อ งจ่า ยให้ก ับ ผู้ร ับ จ้า ง
P0
= ราคาค่า งานต่อ หน่ว ยที่ผ ู้ร ับ จ้า งประมูล ได้ หรือ ราคาค่า งานเป็น งวด
ซึ่ง ระบุไ ว้ไ นสัญ ญา แล้ว แต่ก รณี
K

= ESCALATION FACTOR ที่ห ัก ด้ว ย ๔ % เมื่อ ต้อ งเพิ่ม ค่า งาน
หรือ บวกเพิ่ม ๔ % เมื่อ ต้อ งเรีย กค่า งานคืน

หมวดห ๒ งานดุน
๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุด ดิน การตัก ดิน การบดอัด ดิน การขุด เปิด หน้า ดิน การเกลี่ย บดอัด
ดิน การขุด -ถมบดอัด แน่น เขื่อ น คลอง คัน คลอง คัน กั้น นํ้า คัน ทาง ซี่ง ต้อ งใช้เครื่อ งจัก รเครื่อ งมือ กลปฏิอ ัต ิง าน
ลำหรับ การถมดิน ให้ห มายความถึง การถมดิน หรือ ทรายหรือ วัส ดุอ ื่น ที่ม ืก ารควบคุม คุณ สมบัต ิ
ของวัส ดุน ั้น ๆ และมืช ้อ กำหนดวิธ ีก ารถม รวมทั้ง มืก ารบดอัด แน่น โดยใช้เครื่อ งจัก รเครื่อ งมือ กลเพื่อ ให้ไ ด้ม าตรฐาน
ตามที่ก ำหนดไว้ เข่น เดีย วกับ งานก่อ สร้า งถนนหรือ เขื่อ นชลประทาน
ทั้ง นี้ใ ห้ร วมถึง งานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTERATED
BASE และ SHOULDER

ใช้ส ูต ร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/lo + ๐.๔๐ Et/Eo + ๐.๒๐ Ft/Fo
หมวดที่ ๓ งานทาง
งานผิว ถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก หมายถึง ผิว ถนนคอนกรีต ที่ใ ช้เหล็ก เสริม ซี่ง ประกอบด้ว ย
ตะแกรงเหล็ก ลวดเหล็ก กล้า เชื่อ มติด (WELDED STEEL WIRE FARRICHหล็ก เดือ ย (DOWEL BAR) เหล็ก ยึด
(DELORMEDTIE BAR) และรอยต่อ ต่า ง ๆ (JOINT) ทั้ง นี้ใ ห้ห มายความรวมถึง แผ่น พื้น คอนกรีต เสริม เหล็ก บริเ วณ
คอสะพาน(R.C.BRIDGE APPROACH) ด้ว ย

ใขสูต ร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/lo + ๐.๓๔ Ct/Co + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๑๔ St/So
ดัช นีร าคาที่ใ ช้ค ำนวณตามสูต รที่ใ ช้ก ับ สัญ ญาแบบปรับ ราคาได้ วัด ทำขึ้น โดย กระทรวงพาณิช ย์
K

It
๒

ct
Co

Mt
Mo
St
So
Gt
Go
At
Ao
Et
Eo
Ft

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ESCALATION FACTOR
ดัช นีร าคาผู้บ ริโ ภคทั่ว ไปของประเทศ ในเดือ นที่ส ่ง งานแต่ล ะงวด
ดัช นีร าคาผู้บ ริโ ภคทั่ว ไปชองประเทศ ในเดือ นที่เปิด ซองประกวดราคา
ดัช นีร าคาซีเมนต์ ในเดือ นที่ส ่ง งานแต่ล ะงวด
ดัช นีร าคาซีเมนต์ ในเดือ นที่เปิด ซองประกวดราคา
ดัช นีร าคาวัส ดุก ่อ สร้า ง (ไม่ร วมเหล็ก และซีเมนต์) ในเดือ นที่ส ่ง งานแต่ล ะงวด
ดัช นีร าคาวัส ดุก ่อ สร้า ง (ไม่ร วมเหล็ก และซีเมนต์) ในเดือ นที่เปิด ซองประกวดราคา
ดัช นีร าคาเหล็ก ในเดือ นที่ส ่ง งานแต่ล ะงวด
ดัช นีร าคาเหล็ก ในเดือ นที่เปิด ซองประกวดราคา
ดัช นีร าคาเหล็ก แผ่น เรีย บที่ผ ลิต ในประเทศ ในเดือ นที่ส ่ง งานแต่ล ะงวด
ดัช นีร าคาเหล็ก แผ่น เรีย บที่ผ ลิต ในประเทศ ในเดือ นที่เปิด ซองประกวดราคา
ดัช นีร าคาแอสฟ้ล ทํ ในเดือ นที่ส ่ง งานแต่ล ะงวด
ดัช นีร าคาแอสฟ้ล ทํ ในเดือ นที่เปิด ซองประกวดราคา
ดัช นีร าคาเครื่อ งจัก รกลและบริภ ัณ ฑ์ ในเดือ นที่ส ่ง งานแต่ล ะงวด
ดัช นีร าคาเครื่อ งจัก รกลและบริภ ัณ ฑ์ ในเดือ นที่เปิด ซองประกวดราคา
ดัช นีร าคานี้า มัน ดีเซลหมุน เร็ว ในเดือ นที่ส ่ง งานแต่ล ะงวด

(ลงขื่อ )......... .......ฟ ้^ ................ผู้ว ่า จ้า ง
(l เยวิช ัย บุญ อุด มพร)

!t-j*

(ลงขื่อ )........
.พยาน
(นางสาวเอี่ย มคิร ิ สุร ิย ะ)

(ลงขื่อ )................ ^ .............
(นางสาวเฃมิก า วงศ'

y'ไ /

(ลงขื่อ )......................\_ _ iบั ...............พยาน
(นางสุพ รรณ จุ่ม จัน ทร์)

Fo
= ดัช นีร าคานํ้า มัน ดีเซลหมุน เร็ว ในเดือ นที่เปิด ซองประกวดราคา
A ct
= ดัช นีร าคาท่อ ซีเมนต์ใ ยหิน ในเดือ นที่ส ่ง งานแต่ล ะงวด
ACo
= ดัช นีร าคาท่อ ซีเมนต์ใ ยหิน ในเดือ นที่เปิด ซองประกวดราคา
PVCt = ดัช นีร าคาท่อ PVC ในเดือ นที่ส ่ง งานแต่ล ะงวด
PVCo = ดัช นีร าคาท่อ PVC ในเดือ นที่เปิด ซองประกวดราคา
GIPt
= ดัช นีร าคาท่อ เหล็ก อาบสัง กะสี ในเดือ นที่ส ่ง งานแต่ล ะงวด
GlPo = ดัช นีร าคาท่อ เหล็ก อาบสัง กะสี ในเดือ นที่เปิด ซองประกวดราคา
PEt
= ดัช นีร าคาท่อ HYDENSITY POLYETFIYLENE ในเดือ นที่ส ่ง งานแต่ล ะงวด
PEo = ดัช นีร าคาท่อ HYDENSITY POLYETPIYLENE ในเดือ นที่เปิด ซองประกวดราคา
wt
= ดัช นีร าคาสายไฟฟ้า ในเดือ นที่ส ่ง งานแต่ล ะงวด
Wo
= ดัช นีร าคาสายไฟฟ้า ในเดือ นที่เปิด ซองประกวดราคา

ค. วิธ ีค ำนวณที่ใซ้ก ับ สัญ ญาแบบปรับ ราคาได้

๑. การคำนวณ ค่า K จากสูต รตราลัก ษณะงานนั้น ๆ ให้ใ ช้ต ัว เลขดัช นีร าคาวัส ดุก ่อ สร้า งชองกระทรวง

พ าณ ิช ย์ โดยใช้ฐ านของปี ๒๕๓๐ เปีน เกณฑในการคำนวณ
๒. การคำน วณ ค่า K สำห รับ กรณ ีท ี่ม ีง านก่อ สร้า งหลายประเภทรวมอยู่ใ น สัญ ญ าเดีย วกัน จะต้อ ง
แยกค่า งานก่อ สร้า งแต่ล ะประเภทให้ซ ัด เจนตามลัก ษณะชองงานนั้น และให้ส อดคล้อ งกับ สูต รที่ไ ด้ก ำหนดไว้
๓. การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม ๓ ตำแหน่งทุกชั้นตอนโดยไม่มกี ารปิด เศษและกำหนดให้ทำ
เลขสัม พัน ธ์( เปรีย บเทีย บ)ให้เปีน ผลสำเร็จ ก่อ นแล้ว จึง นำผลลัพ ธ์ไ ปคูณ กับ ตัว เลขคงที่ห น้า เลขสัม พัน ธ์ นั้น
๔. ให้พ ิจ ารณ าเงิน เพ ิ่ม ห รือ ลดราคาค่า งาน จากราคาท ี่ผ ู้ร ับ จ้า งท ำส ัญ ญ าตกลงกับ ผู้ว ่า จ้า ง เมื่อ ค่า K
ตามสูต รสำหรับ งานก่อ สร้า งนั้น ๆ ในเดือ นที่ส ่ง มอบงานมีค ่า เปลี่ย นแปลงไปจากค่า K ในเดือ นเปิด ซองราคามากกว่า
๔ % ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่ว นที่เกิน ๔ % มาคำนวณ ปรับ เพิ่ม หรือ ลดค่า งานแล้ว แต่ก รณ ี (โดยไม่ค ิด ๔ % แรก

ให้)
๕. ใน ก รณ ีท ี่ผ ู้ร ับ จ้า งไม ่ส าม ารถ ท ำก ารก ่อ ส ร้า งให ้แ ล ้ว เส ร็จ ต าม ระยะเวล าใน ส ัญ ญ า โดยเปีน
ความผิด ของผู้ร ับ จ้า ง ค่า K ตามสูต รต่า ง ๆ ที่จ ะนำมาใช้ใ นการคำนวณค่า งานให้ใ ช้ค ่า K ชองเดือ นสุด ท้า ยตามอายุ
สัญ ญา หรือ ค่า K ของเดือ นที่ส ่ง มอบงานจริง แล้ว แต่ว ่า ค่า K ตัว ใดจะมีค ่า น้อ ยกว่า
๖. ก า ร จ ่า ย เง ิน แ ต ่ล ะ ง ว ด ใ ห ้จ ่า ย ค ่า จ ้า ง ง า น ท ี่ผ ู้ร ับ จ ้า ง ท ำ ไ ด ้แ ต ่ล ะ ง ว ด ต า ม ส ัญ ญ า ไ ป ก ่อ น
ส่ว น ค่า งาน เพิ่ม หรือ ค่า งาน ลดลงซึ่ง จะคำน วณ ได้ต ่อ เมื่อ ท ราบ ดัช น ีร าคาวัส ดุก ่อ สร้า งซึ่ง นำมาคำน วณ หาค่า K ของ
เดือ น ที่ส ่ง มอบงานงวดน ั้น ๆ เปีน ที่แ น่น อนแล้ว เม ื่อ ค ำน วณ เงิน เพ ิ่ม ได ้ ให ้ท ำความตกลงเรื่อ งการเงิน กับ ส ำน ัก
งบประมาณ

ผิ'ว่าจ้าง

(ลงชื่อ )
(นายวิช ัย บุญ อุด มพร)
(ลงซื่อ )

- ง ^
พยาน
(นางสาวเอี่ย มคิร ิ สุร ิย ะ)

ใบ เส น อ ราค าจ้า งด ้ว ยวิธ ีป ระ ก วด ราค าอ ิเ ล ็ก ท รอ น ิก ส ์ (e-b id d in g)
เรียน นายกองค์ก ารบรีห ารส่วนจังหวัด ลำพูน

๑. ข้า พเจ้า บริษัท เอกทวีท รัพ ย์ คอนสตรัคขั่น จำกัด อาคาร บริษัท เอกทวีท รัพ ย์ คอนสตรัคชั่น
จำกัด เลขที่ ๑๔๗/๑๗๑ หมู1ที่ ๒ ถนน เขียงใหม่ - ฮอด ตำบล หางดง อำเภอ หางดง จังหวัด เขียงใหม่ รหัส
ไปรษณีย์ ๔๐๒๓๐ โทรศัพท์ ๐๘๘๒๕๘๒๘๒๔ โดย นายกิต ิพ ัฌ น์ ศรีบุญ ปวน ผู้ล งนามข้า งท้า ยนี้ไ ด้พ ิจ ารณา
เงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ และเอกสารเพิ่ม เติม (ถ้ามี) เลขที่ ๔๔/๒๔๖๔โดยตลอดและ
ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับ รองว่าข้าพเจ้าเป็น ผู้มีคุณ สมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็น ผู้ท ิ้ง
งานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมกำแพงกัน
ดิน สายบ้านสะปง หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงน้อย เชื่อมบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัด
ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบ
เสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว
๓. คำเสนอนี้จ ะยืน อยู่เป็น ระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับ แต่วัน เสนอราคา และ องค์การบริหารส่วน „

•• J
พ ร ^ ..

จังหวัดลำพูน อาจรับ คำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก ่อ นที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ห ร ือ ร ร ^ โ ด ้ย ดื 0 0
o น ร้Vองขอ i’(.
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๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบ^านตามเงื่อนไขที่เอกสา!&)ระกวดรูาค่'ทั้: t <
เนดไว้
บทงสาวเซนิส า 'ว ง ศ ! '^ ^ ^ ^
อิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้
รับรองที่จะ

C

๔. ในกรณีท ี่ข ้า พเจ้า ได้ร ับ การพิจ ารณาให้เป็น ผู้ช นะการประกวดราคาเแ^กทรอมู^ ข้า พเจ้^ ะะะ5 ^ =^ รุ ลงท์? '................L .r:....
.........................

(นางสาไแยยมครุ รใย

๔.๑ ทำสัญ ญาตามแบบสัญ ญาจ้างแนบท้ายเอ่ก สารการประกวดร^าอิเล็^ ๆร^)นิก ส กบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสอไหไปทำสัญญชุ1»รร'ร •จมจนพ'>

พยาน

๔.๒ มอบหลัก ประกัน การปฏิบ ัติตามสัญ ญา ตามที่ระบุไว้ใ'นิข้อ 1๗'ชเองเอก;สารการํประกวด.-.....
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญ ญาเป็นจำนวนร้อยละ ๔
ของราคาตามสัญ ญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อ เป็น หลักประกัน การปฏิบ ัติตามสัญ ญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ป ฏิบ ัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างด้น นี้ ข้า พเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ริบ หลัก ประกัน การเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อ อกหนังสือ คํ้าประกัน รวมทั้งยิน ดีชดใช้ค่าเสืยหายใดที่อาจมี
แก่ องค์การบริหารส่วน จังหวัดลำพูน และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีส ิท ธิจะให้ผ้เสนอราคารายอื่น เป็น ผั
ประกวดราคาได้หรือองค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน อาจเรีย กประกวดราคาใหม่ก ็ไ ด้
๖. ข้า พเจ้ายอมรับ ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ไม่ม ีความผูก พัน ที่จะรับ คำเสนอนี้ หรือใบ
เสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อัน อาจเกิด ขึ้น ในการที่ข ้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา
๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ
เสนอนี้ ข้า พเจ้ามอบ - เพื่อ เป็น หลัก ประกัน การเสนอราคาเป็น เงิน จำนวน - บาท มาพร้อ มนี้
----------

๘. ข้าพเจ้าได้ต รวจทานตัว เลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่น พร้อมใบเสนอราคานีเ้ ด ย
ละเอีย ดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ไม่ต้องรับผิดขอบใด ๆ ในความผิด พลาด หรือ ตกหล่น
๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบรืสุทธิ๋ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อ ฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่ ๑๒ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายกิต ิพ ัฒ น์ ศรีบุญปวน)
กรรมการผู้จ ัด การ
ใบเสนอราคาเลขที่ 6403160019580
รหัสอ้างอิง OTP MUyr
เลขประจำตัว ผู้เสีย ภาษี ๐๕๐๕๕๓๘๐๐๑๒๒๔

ห!เาที่ 1 / ;

บัญ สิรายการก่อสร้าง (หรือ?บปริมาณราคา)
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมกำแพงกันดิบ
สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านสะบ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงน้อย เชื่อมบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้า‘ชาง อำเภอบ้าขาง จังหวัดลำพูน
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร 1 ยาว ๗0.๐0 ฌตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านสะบ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงน้อย เชื่อมบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้าขาง อำเภอบ้าขาง จังหวัดลำพูน
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ลำดับ ท ี่

บ้ริมาณงาน

รายการ

ปริมาณ

หน่วย

๒ ๑ ๖ .๐ ๐

ตร.ม.

ค่างานต้นทุน ราคารวม(บาท)
รา ท พ ณ ่ว ย

หมายเหตุ

ราทา/'vrนวย

บ้ระ๓ทงานทาง (พื้นที่บ้กติ)
งานรื้อโครงสร้างเติม
๑ .๓

งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม (ขนทั้ง) (หนา ๑๕ ซม.)
งานติน

๒ .๓ (๑)
๒.๔(๒)
ดา.๑
๓ .๔

งาบขุดตัดดิน (ขบทั้ง)
งานทรายถมตันทาง
งาบรองพื้นทางและพื้นทาง
งานพื้นทาง (ลูกรัง)
งาบทรายรองใต้พื้นทางคอนกรีต

๔.๓(๒)
๔ .๓ (๓ )
๔.๓ (๔ )

คอนกรีตเสริมเหล็ก
Expansion Joint
Contraction Joint
Longitudinal Joint

๓๓๔.๔๔
๑ ๗ ๙ .๓ ๐

ลบ.ม.
ลบ.ม.

๖ .๑ (๖ )

เส้นจราจร
กำแพงกันดิน สูง ๒ .๐ ๐ ม. (ไม่มีเสาเข็ม)
บ้ายโครงการ

-

๒ ๓ .๙ ๔

๘ ,๐๓ ๒ .๑๘

๔ ๔ ๓ .๖๓

๗ ๙,๔๔๒ .๘๔

-

๔ ๔ .๐ ๐
๑ ๘ .๐ ๐

ลบ.ม.
ลบ.ม.

-

๑ ๒ ๔ .๖ ๖

๖ ,๗ ๓ ๑ .๖ ๔

๔ ๗ ๖ .๘ ๖

๘,๔๘๓.๔๘
-

-

๓ ๖ ๐ .๐ ๐
๑ ๐ .๐ ๐
๒ ๕ .๐๐
๗ ๒ .๐ ๐

ตร.ม.
ม.
ม.
ม.

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
๔ .๗ (๑ .๑ )

๑ ๒ ,๔ ๙ ๙ .๙ ๒

-

คอนกรีตเสริมเหล็ก
๔ .๓ (๑ )

๔๗.๘๗

๒ ๔ ๐.๙๒

๙ ๐ ,๓ ๓ ๑ .๒ ๐

๑ ๐ ๘ .๙ ๙

๑ ,๐ ๘ ๙ .๙ ๐

๘ ๕ .๐๘

๒ ,๑ ๒ ๗ .0๐

๓ ๗ .๑ ๐

๒ ,๖๗ ๑.๒ ๐

.................. ...............—

๒ ๔.๓๐
๗ ๒ .๐๐
๑ .๐ ๐

ตร.ม.
ม.
บ้าย

‘นิ, R i

. ไ

๒๒ ๔.๔๖
๕ ,๙ ๑ ๕ . ๙ ๐

๓๕๓,๘๗๒.๘๐

๒ ,๒ ๙๓ .C.๓" • พ ย พ

* พ
~ T

f

t

h

างส'ท เชน กา วง
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(นาง-สิ

รง ซ&........
รวมค่างานต้นทุน
ค่าแรงงาบ + ค่าดำเนินการ + กำไร + ภาบี + อื่นๆ

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสัน

า จ - เ ร ี่^
......................พ

จำนวน
£๗๓,I,๒๓๔ ๓"๗'
จำนวน
๑.๓๖๐๗
จำนวน
๗๘๐,๐๐๐.0๐
ตัว อัก ษร เจ็ด แสนแปดหมี่น บาทถ้ว น

^

ร - ส ร ----- -

■■ฯt

......-----VitH’

\ -๘

(ลงชื่อ)
(นายกิติพัฒน์ สรืบุญบ้วน)
กรรมการผ้จัดการ
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