
สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขท่ี ๕/๒๕๖๕

สัญญาฉบับน้ี'ทำข้ี,น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลปาสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมือ 
วันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒(ราว๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่งรองนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ปฎิปตราซการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน ท่ี ๖๐/๖๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๖๕๖๔ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง,, ฝ่ายหน่ึง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
มนรุ่งเรืองก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง 
พาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขท่ี ๕๙ หมู่ ๘ ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัด ลำพูน โดยนายนพพล ธุวานันท์ ผู้มื 
อำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิขย์ ท่ี ๑๐๐๙๒๒๑๓๔๙๖๐ ลงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซ่ึงต่อไปใบสัญญาน้ีเรียกว่า 
''ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหน่ึง

คู'สัญญาได้ตกลงกันมีช้อความดังต่อไปน้ี

เช่ือมบ้านหนองป่าตึง หมู่ท่ี ๒ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ณ สายทางทล.๑๑๘๔ เช่ือมบ้านหนองป่าตึง หมู่ท่ี ๒ ตำบลทุ่งหัวช้าง 
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมท้ังเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ขนิดดีเพ่ือใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผัว่าจ้างตกลงจ้างและผ้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทล.๑๑๘๔

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด
๒.๒ ผนวก ๒ แบบบีายประขาสัมพันธ์โครงการ
๒.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา
๒.๔ ผนวก ๔ ลำเนาใบเสนอราคา
๒.๕ ผนวก ๕ ลำเนาบัญชีรายการก่อสร้าง
๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาใบเสร็จรับเงิน

จานวน ๓ หนา 
จำนวน ๒ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า

จำนวน ๑๒ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ฃัดหรือแย้งกับข้อความใบสัญญานี้ให้ใซ้ฃัอความในสัญญาน้ี 
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้างให้ถือเปีนท่ีสุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสืยหายหรือค1าใข้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญาน้ีผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๒1๔<£๐.๐๐ บาท (สอง 

หม่ืนสองพันส่ีร้อยห้าสิบ) ซี่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก'ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็น 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใข้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ําประกัน 
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีไต้รับ 
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือm ประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธิการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ไต้ และจะ 
ต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหน่ึง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของ 
ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึง 
ความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะ 
เวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด 
ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 
๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อน้ี ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก,ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบ้ีย เม่ือ 
ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีแสนส่ีหม่ืน 

เถ้าพันบาทถ้วน) ซึ่งไต้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๙,๓๗๓.๘๓ บาท (สองหม่ืนเถ้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบสาม 
สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน 
เป็นงวด  ๆ ดังน้ี

งวดที ่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๙1๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีแสนส่ีหม่ืนเถ้าพันบาทถ้วน) เม่ือผู้รับจ้างไต้ปฏิบัติ 
งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทล.๑๑๘๔ เช่ือมบัานหนองปาติง หมู่ท่ี ๒ ตำบลทุ่งหัวข้าง อำเภอทุ่งหัวข้าง 
จังหวัดลำพูน เมื่อไต้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาน้ัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ^ มกราคม ๒๔๖๔

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหนัา
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน-บาทซี่งเท่•รกัปร้อยละ -ของ 

ราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ๔ / y  ^

(ลงชื่อ.....................ะ?’̂ . r r ....................... ผ้ว่าจ้าง (ลงช่ือ).
(นายวิขัย บุญอุดมพร)

......................... • /......ะ*-''4-;,
(นายนพพล ธุวานันที่r

ะะ^ .ฟ ้ร ็ป จ ้า ง



เงินคาจ้างล่วงหน้าดังกลาวจะจายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วง 
หน้าเน้นหนังสือครประกันหรือหนังสือครประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยเต็มตาม 
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด 
ให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเง่ือนไขอันเกี่ยวกับการใซัจ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพ่ือเน้นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่าน้ันหาก 
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนี่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วง 
หน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่า 
ไต้เน้นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับลัดจากวันไต้รับแจ้งเน้นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจ 
แสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอา 
จากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เน้นราคาเหมารวม)
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อ 

ชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงิน 
ท่ีหักค่าจ้างล่วงหน้าท่ีผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เน้นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ 
เหลือท้ังหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด  ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหน้ีหรือเพื่อซดใช้ความรับ 
ผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก,ผู้รับจ้างก่อนทีจะหักซดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า 

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้าง 
จะได้รับหลังจากหักซดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับ 
ลัดจากวันได้รับแจ้งเน้นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาท่ีเน้นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หัก 

เงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินท่ีต้องจ่าย 

ในงวดน้ันเพ่ือเน้นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเน้นจำนวนเงินไม่ตํ่ากว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที,จะ 
ขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงออกโดยธนาคาร 
ภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพ่ือเน้นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหน้ีง 
โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

(ลงซ่ือ.

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเร่ิมทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ey ตุลาคม ๒๕๖๔ และจะต้องบุางานให้นล็วเสร็จ

.....ผู้ว่าจ้าง (ลงซื่อ)......... ^ ? " ม ื่^ ......... รับจ้า-
(นายนพพล ธุวาน ัานท ี')"'''"'''''''

.......... ร ^ ........
(นายวิชัย บุญอุดมพร)



บริบุรณ์ภายในวันท่ี ๑ ^ มกราคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ 
ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เขื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกิน 
กว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาช้อใดช้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือ 
เพิกเอยไม่ปฏิบัติตามคำสังฃองคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรืกษาซ่ึงได้รับมอบอำนาจจาก 
ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานึ้1ด้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เช้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้ 
สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไมใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวช้างด้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพับจากความรับผิดตามสัญญา

ช้อ ๘ ความรับผิดขอบใบความขำรุดบกพร่องของงานจ้าง
เม่ืองานแล้วเสร็จบริ-ถูรณี และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีท่ีมี 

การบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง)J ใ นับถัด 
จากวันท่ีได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้ 
วัสดุท่ีไม่ถูกด้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องริบทำการแก1ข ให้เป็นท่ี 
เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการน้ีท้ังสิน หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ 
(สิบห้า) วับ นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาท่ีผู้ว่าจ้าง 
กำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อืนให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้าง 
แก้ไขในระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ตามวรรคหน่ึงได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเช้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้าง 
ผู้อื่นให้ซ่อมแชมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดขอบชำระค่าใช้จ่ายท้ังหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ทำงานน้ันแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพันจาก 
ความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙  การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม,เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาน้ีไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแด่การจ้าง 

ช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวน้ัน 
ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพันจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและ 
ความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือชองตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าผินความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญาทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอก 
เลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนุาญุ"และในระหว่าง, 

ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทุน้ัดังๆล่าวจะต้องได้รับ

(ลงขื่อ........................ ........................................ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงขื่อ).
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นผู้ร้ับจ้าง-



มอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำส่ังหรือค0าแนะนำต่างๆ ที่ผู้,ว่า,จ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรืกษา 
ที่ผู้,ว่า’จ้างแต่งต้ัง ได้แจ้งแก'ผู้แทนเข่นว่าน้ัน ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแบะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามฃ้อน้ี 
จะต้องทำเป็นหนังสือและด้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปล่ียนตัวหรือแต่งต้ังผู้แทนใหม่จะทำมิได้ 
หากไม่ได้รับความเห็นซอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะซอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหน่ึง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้าง 
จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนน้ันโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมา 
จากเหตุนี้

ข้อ ๑๑  ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบ้ติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของ 

ผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของ 
ผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานท่ีผู้รับจ้างได้ทำข้ึน แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะ 
ต้องรับผิดขอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปล่ียนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสิยหายนั้นเกิดจากความผิด 
ของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างตังกล่าวในข้อน้ีจะสิ้นสุดลงเม่ือผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซ่ึงหลังจากน้ัน 
ผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีขำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายตังกล่าวในข้อ ๘ เท่าน้ัน

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถืงผู้รับ'จ้าง1ช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้อง 
ซดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดย 
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมท้ังผู้รับจ้างจะต้องซดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้อง 
หรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที'ผู้รับจ้างได้ตกลง 

หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างตังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างตังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะ 

เอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก,ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างตังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็น 
ค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถืงความรับผิด 
ท้ังปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซ่ึงเกิดจาก 
อุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบ 
กรมธรรม้ประกันภัยตังกล่าว พร้อมท้ังหลักฐานการขำระเบ้ียประกันให้แก,ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

(ลงซ่ือ.

การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรืสิ้บุ่า,เพื่อควบคุมการ

^  เ ^ '  1
..... ผู้ว่าจ้าง (ลงซื่อ) — ............ ^ . . . . . . ^ ^ น ั^ บ จ ้า ง

(น า ย น พ พ ล ร ุว า น ับ ท )^ - '''"
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(นายวิซัย บุญอุดมพร)



ทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทท่ีปรึกษาน้ัน มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานใน 
โรงงานและสถานท่ีก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร 

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาน้ัน หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความ 
รับผิดซอบตามสัญญาน้ีข้อใดข้อหน่ึงไม,

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจใบแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หาก 

ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้าง 
ตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผู้ว่าจ้างแต่งต้ัง 
เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเปีนที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใข้จ่ายใดๆ เพ่ิม 
ข้ึน จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไมใต้

ข้อ ๑๔ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มี 

อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เปีนไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือดัด 
ทอนซ่ึงงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท 
ที่ปรึกษา มีอำนาจ ท่ีจะส่ังให้หยุดการน้ันข่ัวคราวได้ ความล่าข้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเปีนเหตุขอขยายระยะเวลา การ 
ปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไมใต้ท้ังส้ิน

ข้อ ๑ ๖  งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสีทธิท่ีจะส่ังเปีนหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซ่ึงไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา 

นี้ หากงานพิเศษน้ันๆ อยู่ในขอบข่ายท่ัวไปแห่งวัตถุประสงคํของสัญญาน้ี นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิส่ังให้เปลี่ยนแปลงหรือ 
แก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาน้ีด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพ่ิมเติมข้ึน 
หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำส่ังของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ลืงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ท่ีจะนำมาใช้สำหรับ 
งานพิเศษหรืองานที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้น 
หรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพ่ีอความเหมาะสม ในกรณีท่ีตกลงกันไมใต้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง 
หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพ่ือ 
มิให้เกิดความเสียหายแก'งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอก 

เลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องขำระค่าปรับให้แก1ผู้ว่าจ้างเปีน จำนวนเงินวันละ (ริ),(ริ) Id 10̂ ๔0 - บาท (หน่ึงพันหน่ึงร้อยย่ีสิบสอง 
บาทห้าสิบสตางค์) และจะต้องขำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุม,งานอีทดุอัหน่ึงเป็น 
จำนวนเงินวันละ  - บาท ( - )

(ลฬ ่อ ........................^ . ^ . . . .............
(นายวิขัย บุญอุดมพร) (นายนพพล ^าน ิน ั้ท ํ^ : ^ : .



ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง บอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ 
ผู้รับจ้างทำงานล่าข้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกล้ญญานี้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม1สามารถปฏิบัติตาม 
สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใข้ลิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ กิได้ และล้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง 
เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีก 
ด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่บให้ทำงานบั้นต่อจนแล้ว 

เสร็จกิได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ท่ีรับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง ส่ิงท่ีสร้างข้ึนช่ัวคราวสำหรับงานก่อสร้าง และ 
วัสดุต่างๆ ซึ่งเห็บว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามท่ีจะเห็บสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิใวัติตามสัญญาท้ังหมด หรือบาง 
ส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหายซึ่งเปีนจำนวน เกินกว่าหลักประกันการ 
ปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพื่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุม 
งานเพ่ิม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างกิไต้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหน้ีงช้อใดด้วยเหตุใดๆ กิตาม จนเปีนเหตุให้เกิดค่าปรับ 

ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องขดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยส้ินเขิง 
ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า^วับ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเปีนหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ขดใช้!.ห้ถูกต้องครบถ้วน 
ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของ 
ผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก 
ประกันการปฏิบ้ติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยิบยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายน้ัน ภายในกำหนด ๑๕ (สิบyp) วัน นับถัดจากวันท่ีไดัรับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างท้ังหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือ ส่ิงอำนวย ความ 

สะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างข่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการ 
ใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะ 
มูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพ้ืนดินให้เรียบร้อยเพ่ือให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพท่ี 
สะอาดและใช้การได้ทันที / \

/

1 ร่เ 3 % :  . . .(ลงขอ........................... .ไไโโโ.............................. ผู้ว่าจ้าง
(นายวิขัย บุญอุดมพร)



ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีทีมเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อันหน่ึงอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความใน 
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขและ 
กำหนดเวลาแห่งสัญญาน้ีได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือ 
ของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันท่ีเหตุน้ันส้ินสุดลง หรือตามท่ีกำหนด 
ในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

V  1 / 1 /  V  M I | «  V  ๘ . VI 1 «1 ต ุ 1 /cS  I v r u  «/ M V  .  ■ => «  «  _  V  " I  พ  _ถ้าผู้รบจ้าง เมปฎบต เหเบน เปตามความไนวรรคหนง ใหถอว่าผู้รับจ้าง เดสละสทธเรัยกรอง เนการทจะ 
ของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ 
บกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซ่ึงมีหลักฐานซัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างท่ีจะ 
พิจารณาตามท่ีเห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐาน!เมือช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใข้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!เมือช่าง 

จากกระทรวงแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวซ. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการดีกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้า 
รับราชการได้ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หน่ึง) คน ใน 
แต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ ช่างก่อสร้าง หรือ 
๒๒.๒ ช่างโยธา หรือ 
๒๒.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง 
พร้อมกับระบุรายช่ือช่างผู้ที'ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!เมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน 
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริมลงมือทำงาน และพร้อมท่ีจะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ 
ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาน้ี 

โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปน้ี ตามเง่ือนไข หลัก 
เกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ืองการ 
พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีกำหนดไว้ใน 
สัญญา หรือภายใบระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภ'^ผนวก; ๓

(ลงขื่อ............................ ....................................ผ้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

411
(ลงชีอ)...................................... รับจ้าง 1.&โ.ยูใ

(นายนพพล ธุวานันทํ)



สัญญาน้ีทำฃ้ีนเปีนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือขื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เปีนสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืดถือไว้ฝ่ายละหนึ่ง 
ฉบับ

(ลงขื่อ)............................................................. พยาน
(นางสืริรัตน์ อินซ์)

เลขท่ีโครงการ ๖๔๐๘๗๕๔๔๓๔๒ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๙๒๒๐๔๖๕๖๙


