
สัญญาจ้างก่อศร้าง

สัญญาเลขท่ี ๗๕/๒๕๖๔.

สัญญาฉบับน้ีทำข้ึน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบล/แขวง ป่าสัก อำเภอ/เขต เมืองลำพูน จังหวัด 
ลำพูน เม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง 

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำส่ังองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหน่ีง กับ ห้างหุ้น 
ส่วนจำกัด บ้านทาก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขท่ี ๑๒ หมู่ ๖ ถนนแม่ทา-ท่าจักร ตำบล/แขวง ทาสบเส้า อำเภอ/เขต แม่ทา 
จังหวัด ลำพูน โดย นายศราวุธ แสนโยเมือง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ ลำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฌนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๐๔ แนบท้าย 
สัญญาน้ี ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้รับจ้าง'' อีกฝ่ายหน่ึง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปน้ี

•f •*

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างสะพานคอนกรีดเสริมเหล็กบ้านฮ่องกอก 

หมู่ท่ี ๔ เช่ือมบ้านไร่ หมู่ท่ี ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเสือก ณ บ้านฮ่องกอก หมู่ท่ี ๔ เช่ือม 
บ้านไร, หมู่ท่ี ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญาน้ีรวมท้ังเอกสารแนบท้าย 
สัญญา

ผู้รับจ้างตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพ่ือใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน๋ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี
๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด จำนวน 1รว๗ แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ แบบบีายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ แผ่น
๒.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา จำนวน ๓ แผ่น
๒.๔ ผนวก (£! สำเนาใบเสนอราคา จำนวน 1อ แผ่น
๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาบัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น
๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน ๒ แผ่น
๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาหนังสือค้ําประกันสัญญา จำนวน ๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีชัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาน้ีให้ใช้ข้อความในสัญญาน้ี 
บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้รับจ้างไม,มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างท้ังสิ้น

(ลงซ่ือ).........................ะ?
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(นายศร เวุซ แสนโยเมt .ง) ะ
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ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญาน้ีผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ําประกันสัญญา ของธนาคารกรุงไทย สาขา 

แม่ทา เลขท่ี ๐๐๐๑๙/๒๐๐๕๓๑/๐๐๒๔/๖๔ ลงวับท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๖๑,๐๐๐.-.บาท (หกหม่ืน 
หน่ึงพันบาทถ้วน) ฃ่ีงเทำกับร้อยละ ๕.(ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม 
สัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ําประกันดังกล่าวจะ 
ต้องออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ 
บริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้า 
ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพับข้อผูกพันตามสัญญาน้ี

หลักประกับท่ีผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหน่ึง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของ 
ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเส่ือมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความ 
รับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้ว 
เสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความขำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดข้ีนคราวใด ผู้รับจ้างต้องหา 
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ืมเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหน่ึงมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สืบห้า) วัน นับถัด 
จากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประถันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามช้อน้ี ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบ้ีย เม่ือ 
ผู้รับจ้างพันจากข้อผูกพัน และความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาน้ีแล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้านสอง 

แสนสองหม่ืนบาทถ้วน) ซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จำนวน ๗๙,๘๑๓.๐๘ บาท (เจ็ดหม่ืนเถ้าพันแปดร้อยสืบสามบาทแปดสตางค์) 
ตลอดจน ภาษีอากรอ่ืน  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด  ๆ
ดังน้ี

งวดท่ี ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้านสองแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) เม่ือผู้รับจ้างได้ 
ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหลัก บ้านฮ่องกอก หมู'ท่ี ๔ เช่ือมบ้านไร่ หมู่ท่ี ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน เม่ือได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาน้ัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ มกราคม ๒๕๖๕

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซ่ึงเท่ากับร้อยละ - ของราคา 

ค่าจ้าง ตามสัญญาท่ีระบุไว้ ในข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วง 

หน้าเป็นหนังสือค้ําประกันหรือหนังสือประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย 
เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบท่ีผู้ว่าจ้างกำหนด
ให้ และผู้รับจ้างตกลงท่ีจะกระทำตามเง่ือนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปน้ี 

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญ■ เ

(ลงซ่ือ)............................ ................................ ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงซื่อ)
(นายศราวุธ แสนโยเมือง)'"ปปํไม:าบุ่นั^



ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันในทางอ่ืนผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วง 
หน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพ่ือพิสูจน์ว,าใด้ 
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลัก 
ฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก 
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อซดใช้ 

คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินท่ีหักค่า 
จ้างล่วงหน้าท่ีผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือท้ังหมด 

๕.๔ เงินจำนวนใด  ๆ ก็ตามที,ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก,ผู้ว่าจ้างเพ่ือชำระหน้ีหรือเพื่อขดใช้ความรับผิด 
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนทีจะหักซดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้ 
รับหลังจากหักขดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนท่ีเหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน 
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก,ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่า 

จ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกับผลงาน
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก'ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินท่ีต้องจ่ายใน 

งวดน้ันเพ่ือเป็นประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ํากว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิท่ีจะขอเงิน 
ประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ซ่ีงออกโดยธนาคารภายในประเทศ 
มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหน่ึงโดย 
ไม่มีดอกเบ้ียให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเร่ิมทำงานที่รับจ้างภายในวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ 

ภายในวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารททำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด
เวลา หรือมีเหตุให้เซ่ือได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา 
หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม 
คำส่ังของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะ 
บอกเลิกสัญญาน้ีได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เช้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ันไม, 
กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไมใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวช้างด้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างท้นจากความรับผิดตามสัญญา
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ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความขำรุดบกพร่องของงานจ้าง
ฌื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณ์ท่ีมีการ 

บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันท่ี 
ได้รับมอบงานดังกล่าว ซี่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายน้ันเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการไข้วัสดุที่ไม่ถูก 
ต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิซา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นท่ีเรียบร้อยโดยไม่ 
ชักข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการน้ีท้ังส้ิน หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (ลิบห้า) วัน นับถัด 
จากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ 
ท่ีจะทำการน้ันเองหรือจ้างผู้อ่ืนให้ทำงานน้ัน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองท้ังส้ิน

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข 
ในระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ตามวรรคหน่ึงได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้!ขเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ 
ซ่อมแซมความขำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดซอบขำระค่าใช้จ่ายท้ังหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ทำงานน้ันแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ 
รับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ซดใข้ค่าใข้จ่ายหรือค่าเสียหายตามท่ีผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ 
ปฏิบัติตามสัญญาไต้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแด่บางส่วนแห่งสัญญาน้ี!ปจ้างฃ่วงอีกทอดหน่ึง เว้นแด่การจ้างช่วง 

งานแด่บางส่วนท่ีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแด่บางส่วนดังกล่าวน้ัน ไม่เป็น 
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าท่ีตามสัญญาน้ี และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความ 
ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไป่จ้างช่วงงานแด่บางส่วนโดยฝ่าผินความในวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างต้องขำระค่าปรับให้แก,
ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ท้ังน้ีไม,ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิก 

สัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสีทธิภาพและความขำนาญ และใบระหว่าง 

ทำงานท่ีรับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซ่ึงทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ 
อำนาจจากผู้รับจ้าง คำส่ังหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรืก'พาท่ี 
ผู้ว่าจ้างแต่งต้ัง ได้แจ้งแก,ผู้แทนเซ่นว่าน้ัน ให้ถือว่าเป็นคำส่ังหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อน้ีจะต้อง 

ทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นซอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปล่ียนตัวหรือแต่งต้ังผู้แทนใหม่จะทำมีได้หากไม่ได้รับ 
ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะขอให้เปล่ียนตัวผู้แทนตามวรรคหน่ึง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ 
ต้องทำการเปลี่ยนดัวผู้แทนนั้นโดยพลันโดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของ 

ผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง แ ล ะ จ า ก ก า ร ป ^ บ ั^ ร ู่^ ^ ร ^
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ผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)
ความเสียหายใดๆ อับเกิดแก่งานท่ีผู้รับจ้างได้ทำข้ึน แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง 

รับผิดขอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปล่ียนให้ใหมโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของ 
ผู้ว่าจ้าง ทั้งน้ี ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในช้อนี้จะส้ินสุดลงเม่ือผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานคร้ังสุดท้าย ซ่ืงหลังจากน้ันผู้รับจ้าง 

คงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่าน้ัน
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ 

ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมสีงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องซดใช้ค่า 
เสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ 
ผู้รับจ้างเอง รวมท้ังผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายน้ันๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างไต้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ท่ีผู้รับจ้างไต้ตกลงหรือ 

ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทริที่จะเอาเงิน 

ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก'ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างไต้จ่ายเงินจำนวนนั้นเปีนค่าจ้างให้ 
แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนท่ีจ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถืงความรับผิดท้ัง 
ปวงของผู้รับจ้าง รวมท้ังผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คืดค่าสินไหมทดแทนไต้ตามกฎหมาย ซ่ึงเกิดจากอุบัติเหตุ 
หรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมรรรม่ประกันภัย 
ดังกล่าว พร้อมท้ังหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที'ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงาน 

ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาน้ัน มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ 
สถานที'ก่อสร้างใต้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลอในการน้ันตามสมควร

การท่ีมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาน้ัน หาทำให้ผู้รับจ้างพันความรับ 
ผิดชอบตามสัญญาน้ีข้อใดข้อหน่ึงไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าไต้ตรวจสอบและทำความเช้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ่ีถ้วนแล้ว หาก 

ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลง 
ที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งต้ัง เพ่ือให้ 
งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมข้ึน จาก 
ผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไมใต้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

(ลงซ่ือ)........................ .................................... ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)



ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปริกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มี 
อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือให้เป็นไปตาม สัญญาน้ี และมีอำนาจท่ีจะส่ังให้แก้ไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน 
ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา 
มีอำนาจ ท่ีจะส่ังให้หยุดการน้ีนฃ่ัวคราวได้ ความล่าข้าในกรณีเซ่นน้ี ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน 
ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะส่ังเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซ่ึงไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยูในเอกสารสัญญาน้ี 

หากงานพิเศษน้ีนๆ อยู่ในขอบข่ายท่ัวไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาน้ี นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิส่ังให้เปล่ียนแปลงหรือแก้ไข 
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาน้ีด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใข้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานท่ีเพ่ิมเติมข้ึน หรือตัด 
ทอนลงท้ังปวงตามคำส่ังของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไมใต้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ 
หรืองานท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันท่ีจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาท่ีเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพ่ือความเหมาะสม ในกรณีท่ีตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม 
แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซ่ึงผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพ่ือมีให้เกิดความเสียหาย 
แก่งานท่ีจ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องขำระค่าปรับให้แก,ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๐๕๐.- บาท (สามพันห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้อง 
ขำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาบ (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหน่ึงเป็นจำนวนเงินวันละ ......... บาท
(..-....... ) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันท่ีผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันท่ี

ทำงาบแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าข้าเฉพาะส่วนที่ 
เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายตังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาน้ีน หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา 
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และล้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเม่ือครบ 
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ขำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนี้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานน้ีนต่อจนแล้วเสร็จ 

ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ท่ีรับจ้างทำงานน้ีนต่อมีสิทธิใช้เคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง ส่ิงท่ีสร้างข้ึนซ่ัวคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ 
ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามท่ีจะเห็นสมควร

ในกรณีตังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกับการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมด หรือบางส่วน 
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม 
สัญญา รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน ในการทำงานน้ันต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถ้ามี) ซ่ึง 
ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ท่ีจะจ่ายให้แก'ผู้รับจ้างก็ไต้ 

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใข้จ่าย

(ลงขื่อ)............................ะ .................ผู้ว ่าจ้าง (ลงขื่อ)
(นาย'วิขัย บุญชุตมพร) (นายศรา')ธ แ ส น โ ย เม อ ^ -น ัว ้น ัร ่^ '



ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหน่ึงข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสีย 
หาย หรือค่าใชจ้ ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยส้ินเซิงภายใน 
กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะ 
เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที,ต้องขำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ 
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายน้ัน ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างท้ังหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือ ส่ิงอำนวย ความสะดวกใน 

การทำงานซองผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างซ'วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด 
ระยะเวลาการจ้าง และเมือทำงานเสร็จส้ินแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และส่ิง 
ก่อสร้างฃ่ัวคราวต่างๆ (ถ้ามี) ท้ังจะต้องกลบเกลี่ยพ้ืนดินให้เรียบร้อยเพ่ือให้บริเวณท้ังหมดอยู่ในสภาพท่ีสะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒© การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อันหน่ึงอันใดท่ีผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกำหนด ในกฎกระทรวง ซ่ีงออกตามความใน 
กฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขและกำหนด 
เวลาแห่งสัญญาน้ีได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือของดหรือ 
ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันท่ีเหตุน้ันส้ินสุดลง หรือตามท่ีกำหนดในกฎ 
กระทรวงตังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการท่ีจะขอ 
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม,มีเง่ือนไขใด  ๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง 
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซ่ีงมีหลักฐานขัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบติ อยู่แล้วต้ังแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ 
พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐาน!เมือช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเง่ือนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!เมือช่าง 

จากกระทรวงแรงงาน หรือหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที' ก.พ. รับรองให้เช้ารับราชการ 
ได้ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาก่อสร้าง/โยธา/สำรวจ/ชลประทาน/สงแวดล้อม หรือผู้ประกอบวิซาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท 
ภาคีเป็นผู้ลงนามในแผนการทำงาน พร้อมหุ้นส่วนผู้จัดการกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด/กรรมการผู้จัดการ กรณีบริษัทจำกัด ลงนามใน 
แผนการทำงาน พร้อมรับรองและแนบสำเนาใบประกอบวิซาชีพวิศวกรรมควบคุม ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
สาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หน่ึง) คน ในแต่ละสาขาช่างตังต่อไปนี้ แ '

(ลงซือ)................................................................ ผ ู้ว ่าจ้าง (ลงซอ)......................
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายศราวุธ [แสนโยเมือง)



๒๒.๑ ข่ารก่อสร้าง 
๒๒.๒ ช่างโยธา 
๒๒.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างท้ังหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง 
พร้อมกับระบุรายซ่ือช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!เมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหน่ึงนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน 
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของ 
ผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูไต้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาไต้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาน้ีโดยการนำ 

สูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปล่ียนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปน้ี ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธี 
คำนวณท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาไต้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕:๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ 
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังลือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีกำหนดไร้ในสัญญา 
หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ไต้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราขการที่ไต้ระบุตามภาคผนวก ๓

สัญญาน้ีทำฃ้ีนเปีนสองฉบับ มีช้อความถูกต้องตรงกัน คู,สัญญาไต้อ่านและเช้าใจข้อความ โดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือซ่ือ พร้อมท้ังประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยีดลือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

(ลงซ่ือ).. 3 ^ .ผ้ว่าจ้าง

(ลงซ่ือ).. ......... i . . บ ับ ุ/ ' : ' '
(นางสุ1{ ป ีรณี จุ่มจันทร์)

.พยาน

เลขทีโครงการ ๖๔๐๘๗๐๒๕๒๓๕ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๙๒๒๐๑๑๒๖๘



ผนวก ๒
โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

โทร. 0-๕๓๕๙-๗๒๖๐
ประเภทของสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฮ่องกอก หมู่ท่ี ๔ เช่ือมบ้านไร่

หมู่ท่ี ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
ปริมาณงานก่อสร้าง ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ

แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ขื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท ์ ผู้ร ับจ้าง

หางหุ้นส่วนจำกัด บ้านทาก่อสร้าง
สำนักงาน เลขท่ี ๑๒ หมู่ท่ี ๖
ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
โทร. ๐<£๓ - ๙๗๖๔๐๐

ระยะเวลาเริ่มต้น วันท่ี ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ระยะเวลาส ิ้นสุด วันท่ี ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รวม ๑๒๐ วัน
วงเงินงบประมาณที่ไต ้ต ั้งไว้ ๑,๒๒๑,๐๐๐.-บาท
ราคากลาง ๑,๔๕๒,๐๐๐.-บาท
วงเง ินค ่าก ่อสร้างตามท ี่ไต ้ลงนามในส ัญญ าจ้าง ๑,๒๒๐,๐๐๐.-บาท
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โทร. ๐-๕๓๕๙-๗๒๖0 ต่อ ๑๐๒
๑. นายพิทักษ์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการกองซ่าง
๒. นางจีราภรณี ผัดดวงธรรม หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
๓. นายดลวัฒน์ วงษ์แดง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ผู้ควบคุมงาน โทร. 0-๕๓๕๙-๗๒๖๐ ต่อ ๑๐๒  
๑. นายกฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์ วิศวกรโยธาขำนาญการ
๒. นายสมขาย มณีขัย ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

“ดำเนินการก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประขาขน"

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน 
ผู้ควบคุมงาน

หมายเหดุ ๑. ให้จัดทำษีายขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ บ้าย 
โดยใช้วัสดุที่มืความมั่นคงแข็งแรง

๒. ติดต้ังไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างที่สามารถมองเห็นไต้ขัดเจน 
ภายใน ๗ วันนับแต่วันเริ่มต้นโครงการ 

๓. บ้ายประขาสัมพันธ์โครงการนี้ถือเปีนส่วนหนี่งของสัญญาจ้าง

(ลงข่ือ)...... .............ร พ .......  ....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิขัย บุญอุดมพร)

(ลงข่ือ)......... [.JL.r... .•บ..'บ............... พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)



ผนวก ๓
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง

สูตรและว ิธ ีการคำนวณ ที่ใฃ ้ก ับส ัญ ญ าแบบปรับราคาได ้

ก. เง ื่อนไขและหลักเกณฑ์
๑. สัญญาแบบปรับราคาได้นี๋ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุง และซ่อมแซม 

ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่นที่ 
เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

๒. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เม่ือดัชนี 
ราคาซึ่งจัดทำโดยกระทรวงพาณีขย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา 
สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

๓. การน่าสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เซ่น ใน 
ประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้น  ๆ จะใช้สัญญา แบบปรับราคาได้ พร้อม 
ทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือ ลดค่างานไวให้ซัดเจน

ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภท งานก่อสร้างแต่ 
ละประเภทให้ซัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น  ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรท่ีกำหนดไว้

๔. การขอเง ิน เพ ิ่มค ่างานก ่อสร ้างตามส ัญ ญ าแบบปรับราคาได ้น ี้ เป ็นหน้าท ี่ของผู้ร ับจ ้าง 
ที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ ไปแล้ว 
ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืน 
จากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หัก 
เงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

๕. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตาม 
เงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นขอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการ 
พิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณ เป็นท่ีส้ินสุด

ข. ประเภทงานก ่อสร ้างและส ูตรท ี่ใข ้ก ับส ัญญ าแบบปรับราคาได ้
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้ 

p = (PO) X (K)
โดยกำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วย หรือราคาค่างานงวดที่ต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้าง

P0 = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด 
ซ่ึงระบุไว้ในสัญญา แล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔ % เมื่อต้องเพิ่มค่างาน



หมวดท ๒ งานดุน
ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐ .๑ ๐  lt/lo  + ๐.๔ ๐ Et/Eo + ๐.๒๐ Ft/Fo  

หมวดที่๓ งานหาง
งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ใซสูตร K = ๐.๓๐ + ๐ .๑ ๐  lt/lo  + ๐.๓๔ C t/C o + ๐ .๑ ๐  M t/M o + ๐ .๑๔  S t/S o

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเข ื่อนกันตลิ่งพ ัง
ใช ้ส ูตร K = ๐.๓๐ + ๐ .๑ ๐  lt/lo  + ๐ .๑๔  C t/C o + ๐.๒๐ M t/M o + ๐.๒๔ S t/S o

ด ัชน ีราคาท ี่ใช ้คำนวณ ตามส ูตรท ี่ใช ้ก ับส ัญ ญ าแบบปรับราคาได ้ จ ัดทำขึ้นโดย กระทรวงพาณ ิชย์
K = ESCALATION FACTOR
It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปชองประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
เ0 = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปีดซองประกวดราคา 
c t  = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
Mt = ดัชนีราคาวัลดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
At = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Ao = ดัชนีราคาแอสฟ้ลทํ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
Ft = ดัชนีราคานํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Fo = ดัชนีราคานํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดจองประกวดราคา 
Act = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
ACo = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
GIPt = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
GlPo = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
PEt = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ใน เด ือน ท ี่เป ิดซองประกวดรว ัท ั่าท ั่^ว ั^^
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w t  = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
W o = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เป ิดซองประกวดราคา

ค. ว ิธ ีคำนวณท ี่ใซ ้ก ับส ัญญ าแบบปรับราคาได ้
๑. การคำนวณค่า K จากสูตรตราลักษณะงานนั้น  ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวง 

พาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑไนการคำนวณ
๒. การคำนวณค่า K สำหรับกรณิที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้อง 

แยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรท่ีได้กำหนดไว้
๓. การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม๓ ตำแหน่งทุกข้ันตอนโดยไม่มีการปิดเศษและกำหนด ให้ทำเลข 

สัมพันธ์(เปรียบเทียบ)ให้เป็นผลสำเร็จก่อนแล้วจึงน่าผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์ น้ัน
๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K 

ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น  ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า 
๔ % ข้ึนไป โดยน่าเฉพาะส่วนที่เกิน ๔ % มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๔ % แรก 
ให้)

๕. ในกรณีที่ผ ู้ร ับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็น 
ความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง  ๆ ที่จะน่ามาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุ 
สัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

๖. ก ารจ ่าย เง ิน แต ่ละงวดให ้จ ่ายค ่าจ ้างงาน ท ี่ผ ู้ร ับ จ ้างท ำได ้แต ่ละงวดต าม ส ัญ ญ าไป ก ่อน  
ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของ 
เดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น  ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ ให้ทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนัก 
งบประมาณ

(ลงขื่อ) . . .  ผว่าจ่าง (ลงขื่อ) 1 ...... f c l
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายศราวุฮ แสน'โยเ!เอง)ไ:

(ลงขื่อ) (นั้ -  xJ ^  พยาน (ลงขื่อ) t % ^ ใ
(นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ) (นางสุฟรรณี จุ่มจันทร์)


