
สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที ๑๐/๒๕๖๕

สัญญาอนับบ้ีทำข้ึน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที ๑๒๕ หมู่ที ๑๕ ตำบลงาสัก อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน เม๋ึอวันที ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำล่ังองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ที ๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ชงต่อใบโนสัญญาบ้ีเริยกว่า "ผู้ว่าจ้าง, ฝ่ายหนง กับ บริษัท 
เทียงใหม่มโชค จ้า!วัด ช่ืงจดทะเนัยนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเนยนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที ๒๘๘ หมู่ ๕ ตำบลเหมีองจ้ี อำเภอเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนายจักรพงบ่ 
'พการัตน์ ผู้รับมอบอำนาจจาก นายลุภัควิ ชนใจดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน่รากฎตาบหนังแอรับรองชอง สำนักงาน 
ทะเนัยนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจทารค้า กระทรวงพาณิชย์ ที ลพ. 0 ๐๓๒๑01 ลงวันที ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
และหนังแอมอบอำนาจลงวันที ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญาบ้ี ชงต่อใปในสัญญาบ้ีเริยกว่า "ผู้รับจ้าง’ อึกฝ่ายหบ้ีง 

' คู่สัญญา'โต้ตกลงกับมีข้อความด้งต่อ'โปบ้ี

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ้ลทํคอนกริต 

พร้อมระบบระบายน้ําคอนกริตเสริมเหล็ก สายทางเสียบลำเหมีองจ่าแส้ ตำบลโนเมีรง เช่ือมตำบล!.หมีองง่า อำเภอเมีองลำพูน 
จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกร้าง ๕.0๐ เมตร ยาว ๘๘0 .0 ๐ เมตร หริอมีท้ันทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๔0 ๐.๐0  ตารางเมตร 
ณ ลำเหมืองจ่าแส้' ตำบลในเมือง เช่ือมตำบลเหมืองง่า อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเง่ํอบใขแห่งสัญญาบ้ี 
รวมท้ังเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงทีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพ่ือใช้ใน
งานจ้างดามสัญญาบ้ี

ข้อ ๒, เอกสารอันเป็นส่วนหบ่ีงของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อใปบ้ีให้ทอเป็นส่วนหบ้ีงของสัญญาบ้ี 
๒.® ผนวก ๑ แบบแปลนและรายการละเอึยด 
๒.๒ ผนวก ๒ แบบป็ายประขาสัมพันธ์โครงการ 
๒.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา 
๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบเสนอราคา 
๒.๕ ผนวก ๕ สำเนานัญทีรายการก่อสร้าง 
๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนังแอรับรองการจดทะเนัยน

จำนวน ๔๕ หน้า
จ้านวน ๑ หน้า
จานวน ๔ หน่า
จานวน ๒ หน้า
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๒.๗ ผนวก ๗ สำเบา,หนังสือมอ'บอำนาจ จำนวน ® หน้า
๒.๘ ผนวก ๘ สำเนาหนังสิอค้ําประกัน จำนวน ® หน้า
ความไดในเอกสารแบบท้ายสัญญาท่ีขัดหรึอแย้งกัพ้อความในสัญญาน้ีให้ใช้ช้อความใบสัญญาน้ี 

นังศับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฎิพ้ตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้างให้กอเป็นท่ีสุด และผู้รับจ้างใม่มีสิทธิเรึยกร้องค่าจ้าง ค่าเสิยหายหรึอค่าใช้จ่ายใดๆ เพมเต้มจากผู้ว่าจ้างท้ังส้ิน

ช้อ (ท. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ใบขณะทำสัญญาน้ีผู้รัปจ้างใต้นำหลักประกันเป็น หนังสิอคํ้าประกัน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย 
จำกัด (มหาชน) สาขาเชนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เลขท่ี 0 0 0 0 ๔๕๒(*>๕๗๘๙ ลงวันที่ 0 ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็น 
จำนวนเงิน ๙ ๔๕ ,000.00 บาท {เก้าแสนลี่หนี้นห้าพับบาทถ้วน) ชงเท่ากับร้อยละ ๕  (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มา 
มอบให้แท่ผู้ว่าจ้างเท่ีอเป็นหลักประกับการปฏิน้ต้ตามสัญญาน้ี

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสิอค้ําประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิพ้ตามสัญญาหนังสีอค้ําประกับดังกล่าว 
จะต้องออกโดยธนาคารท่ีประกอบกัจการในประเทศไทย หรึอโดยบริษัทเงินทุนหรึอบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ห้เต้รับอนุญาตให้ 
ประกอบกิจการเงินทุนเท่ีอการพาณิชย์แสะประกอบธุรกิจ ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายซอ 
บริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวิยนให้ทราบดามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดช้ือจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดหริอ่อาจเป็นหนังสีอ่ค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้และจะต้องมีอายุการค้ํา 
ประกับตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้พ้อผูกพันตามสัญญาน้ี

หลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหน้ีง จะต้องมีอาอุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวงของ 
ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหริ:อเสอมค่าลง หริอมีอายุไม่ครอบคลุมกงความ 
รับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหดุใดๆ ก็ตาม รวมถ้งกรณี ผู้รับจ้างล่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้ว 
เสร็จหริอวันครบกำหนดความรับผิดในความขำรุตบกพร่องตามสัญญาเปล่ียนแปลงไปไม่ว่าจะเกิดช้ืนคราวใดผู้รับจ้างต้องหา 
หลักประกันใหม่หริอหลักประกันเท่ีมเต้มให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหน้ีงมามอบให้แท่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับกัด 
จากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสิอจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตาพ้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคนให้แก่ผู้รับจ้าง โคย'ไม่มีดอกเบ้ีย เมอ 
ผู้รับจ้างพันจากข้อผูกพัน และความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาน้ีแล้ว

ช้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน «๘ ,๙ 00,000 .00 บาท (สิบแปดล้าน 
เก้าแสนบาทล้วน) ขื่งได้รวมภาษียูลค่าเท่ีม จำนวน ®,๒๓๖,๔๔๘.๖0 บาท (หน้ีงล้านสองแสนสามหน้ีนหกพันล่ีร้อยล่ีสิบแปต 
บาทหกสิบสตางค์) ตลอดจบ ภาษีอากรอ่ีบ  ๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงด้วยแล้ว โดยกอราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการ 
จ่ายเงิน เป็นงวด  ๆดังน้ี

งวดที่ «  (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน «๘ ,๙ 00 ,000 .00  บาท (สิบแปดล้านเก้าแสบบาทล้วน)
เมอผู้ร้บจ้างได้ปฏิบัติงานดังน้ี

น ี้, '. ' 'บ ั'< โ

(ลงขื่อ).................ป ี^ . .............................ผู้ว่าจ้าง (ลงขื่อ) 
(บายวิชัย บุญอุดมพร) (นายจักรพงษั พ ัการ ิ^น ี้เ^Chok
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- ส่งแผนการดำเนินงานก่อลร้าง ลงนามโดยาศวภรโยธานละหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
- ส่งรายงายผลการออกแบบส่วนมสมแอสฟ้ลทํคอนกรีต
- ส่งรายงาบผลการทดสอบความหนาแน่นของดินนนละหินคลุก

- ส่งรายงาบผลการทดสอบเหล็กและก้อนตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ส่งรายงานพลการทดลอบก้อนตัวอย่าง AC และผลการทดสอบค่าการสะทอนแสงของเส้นจราจร

- งาบร้ือถอนทางข้าม คสล. และทางเข้าออก แล้วเสร็จ
-  งานรองพบหาง (ลูกรังบดอัดแน่น) แล้วเสร็จ

- งานหินคลุกบดอัดแน่นแล้วเสร็จ

- งาน Prime Coat แล้วเสร็จ
- งานบ่ผวจราจรแอสฟ้ลท์คอนกรีต (บน Prime Coat) แล้วเสร็จ
- งานดินขุด งานทรายหยาบบดอัดแน่น (ถมกลับ) แล้วเสร็จ

- งาบรางท่อเหสียม สำเร็จรูป ขนาด m.cxsi.zm.o เมตร แล้วเสร็จ

- งานบ่อพัก คสล.ทร้อมฝาตะแกรงเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานกำแพงกันดิน คลล. แล้วเสร็จ
- งานร้ือ่ถอนและติดด้ัง Guard Rail งานติดด้ังป้ายจราจร แล้วเสร็จ
- งานตเส้นจราจร งานตดด้ังป้ายโครงการ และอ๋ึน  ๆท้ังหมดแล้วเสร็จ
พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ ตลอดจนทำความสะอาด 

บริเวณสถานทกอสร้างให้สะอาดเรียบร้อย แสะเมอไค้ส่งมอบงานครบถัวนคามสัญญาน้ัน ให้แล้วเสร็จภายใน ร)๔ เมษายน 
๒๕๖๕

การจ่ายเงินตามเงอนไขแห่งสัญญาน้ั ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างช่ือ 
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาขน) สาขาเชียงใหม่ ชึ๋อบัญชี บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด เลขทึ๋บัญชี <nao๖00)๕6 ๙0 ทั้งนี้ 
ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินคาธรรมเนิยมหริอค่าบริการอ๋ึนใดเก๋ึยวกับการโอนรวมท้ังค่าใช้จ่ายอนใด (ล้ามี)ท'ธนาคารเรียก 
เก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินตังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดน้ันๆ (ความในวรรคน้ีใช้สำหรับกรณท๋ึหน่วยงานของรัฐจะจ่าย 
เงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง {ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเช้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ดามแนวทางท่ึกระทรวง 
การคลังหริอหบ่วองานชองรัฐเจ้าของงบบ่ระมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณึ)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าไห้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ชีงเท่ากับร้อยละ - ของราคา 
ค่าจ้าง ตามสัญญาทระบุไว้ โนข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าตังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากท่ีผู้รับจ้างไค้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วง

หน้าเป็นหนังสือค้ําประกันหริอหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม 
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะค้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ดามแบบท่ึผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ 
ผู้รับจ้างตกลงท๋ึจะกระทำตามนอนไขอับเก๋ึยวกับการใช้จ่ายและการใช้คนเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันตังต่อไปน้ี

<r.® ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันเพิบเป็นค่าใช้จ่ายใบการปฏิบัติงาบตาม^ญาเท,วฺน้ันหาก *•15

(ลงชื่อ).................. ...........................................ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ}................ น ั้^ ^ . ? ท ั้^ บ า ^ บ ^ ^ ^ ^
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายจักรพงษั พิการ ' ^ -
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ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หริอส่วนใดส่วนหนงของเงินคำจ้างล่วงหน้าน้ันใบทางอบผู้ว่าจ้างอาจจะเริยกเงินค่าจ้างล่วง 
หน้า'น้ันคืบจากผู้รับจ้างหริอบังคับเอาจากหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไค้ทันที

๕.๒ เมีอผู้ว่าจ้างเริยกร้อง ผู้รับจ้างต้องน?(คงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพ่ือพิสูจน์ว่าไค้ 
เบนไปคามข้อ ๕.® ภายในกำหนค ๑๕ (สิบห้า) รัน นับถัดจากวันไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแลดงหลัก 
ฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) รัน ผู้ว่าจ้างอาจเริอกเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันคืนจากผู้รันจ้าง หริรบังคับเอาจากหลัก 
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไต้ทันที

๕.๓ (ข) (ลำหรับลัญญาพ่ืเน้นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ๔ ผู้ว่าจ้างจะทักเงินค่าจ้างในแค่ละงวดเพ่ือชดใช้ 
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จ้านวนร้อยละ-ชองจำนวนเงินค่าจ้างในแค่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินใรัจะครบตามจำนวนเงินพ่ืทักค่า 
จ้างล่วงหน้าทผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะทักไว้เน้นจำนวนเทากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าทเหลอท้ังหมด 

๕.๔ เงินจำนวนใด  ๆทตามทผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือชำระหน้ืหริอเพ่ือชดใช้ความรับผิด 
ต่าง  ๆคามสัญญา ผู้วำจ้างจะหัณอาจากเงินค่าจ้างงวดที'จะจำยให้แก่ผู้รับจ้างท่อนท่ีจะหักซดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕ ,๕ในกรฟ้ท่ีมีการบอกเลิก:สัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีเหลือเก็นกว่าจำนวนเงินท่ีผู้รับจ้างจะได้ 
รับหลังจากหักซดใช้[นกรณือนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนท่ีเหลอน้ันให้นก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) รับ นับถัดจากวัน 
ได้รับแจ้งเน้นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) {ลำหรับสัญญาท่ีเน้นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเม๋ึอผู้ว่าจ้างไต้หักเงิน 

ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.รท (ซ) แล้ว เว้นแค่ในกร{รดังต่อไปน้ี ผู้รับจ้างมีสิทธิซอคืนหลักประกันภารรับ 
เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนไต้

{๑) กรณผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดยว หากผู้ว่าจ้างได้หัก 
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิซอคืบหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนท่ีผู้ว่าจ้างไค้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป 
แล้วน้ัน ใดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ท่ีมีมลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีเหลืออยู่มา 
วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

{๒) ภรณผู้รับจ้างไต้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างลวงหน้าไว้หลายฉบับ ชงแค่ละฉบับมี 
มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว 
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดน้ันได้

ข้อ to. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแค่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ชองเงินท่ีต้องจ่ายใน 
งวดน้ันเพ่ือเป็นประกันผลงาน ในกรเนท่ีเงินประกันผลงานถูกหักใว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ํากว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิท่ีจะซอเงิน 
ประกันผลงานคืนโดยน์าหนังลือคํ้าประกันชองธนาคารหริอหนังสือm ประกันอิเล็กทรอนิกส์ซ๋ึงออกโดยธนาคารภายในประเทศ 
มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หริอ'หนังสือค้ํา'ประกับ'ชองธนาคารดังภสู่ว- 
ไม่มีดอกเบ้ียให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

(ลงซอ)..................น ั้^ ? ^ใ .....................ผู้ว่าจ้าง
(นายว้ขัย •บุญอุดมพร)

(ลงซอ).
{บายจักรพงษ
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ข้อ ๗ (ซ) กำหนดเวลาแล้วเลร็จน,ละสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเร่ิมทำงานท่ีรับจ้างภายใบวันท่ี ร)๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงาบให้แล้วเส!อ 
บริบูรณ์ภายในวันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕ ล้าผู้รับจ้างมไต้ลงมอทำงานภายใบกำหนดเวลา หรอไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ 
ตามกำทนดเวลา หริอมเหตุให้เช่ือใต้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานไห้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หริอจะแล้วเสร็จลำช้าเกินกว่า 
กำหนดเวลา หริอผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดซอหน๋ึง หริอตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์แดชาด หริอดกเป็นผู้ล้มละลาย หริอเพิกเฉย 
ไม่ปฎน้พดามดำส่ังซองคถแะกรรมการตรวจรันพัสดุหริอผู้ควบคุมงานหริอบริษัทท่ีปริกษาช่ืงไต้รันมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานัเ้ต ้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เช้าทำงานซองผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิก 
สัญญาน้ันไม่กระทบสิทธิชองผู้ว่าจ้างท่ีจะเริยกร้องค่าเสิยหายจากผู้รับจ้าง

การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาด้งกล่าวช้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพันจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
เมองานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหริอจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณ์ท่ีมีการ 

บอกเลิกสัญญาดามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหริอเสยหายเกิดเนจากการจ้างน้ั ภายในกำหนด ๒ (ลอง) ปี นับถัดจากวันท่ี 
ได้รับมอบงานด้งกล่าว ช่ืงความชำรุดบทพร่องหริอ่เสยหายน้ันเกิดจากความบกพร่องซองผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุท่ีไม่ถูก 
ต้องหริอทำไวั1ม่เรียบร้อยหริอทำไม่ถูกต้องดามมาตรฐานแห่งหลักวัซา ผู้รับจ้างจะต้องริบทำการแล้1ฃไห้เป็นท่ีเริยบร้อยโดยไม่ 
ซักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงนใดๆ ในภารน๋ึท้ังล้ิน หากผู้ร้บจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัด 
จากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังลิอจากผู้ว่าจ้างหรอไม่ทำการแก้ไซให้ถูกต้องเรียบร้อยภายโนเวลาท่ีผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ 
ท่ีจะทำการน้ันเองหรีอจ้างผู้อีนให้ทำงาบน้ันโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองท้ังล้ิน

โนกรณ์เร่งด่วนจำเป็นต้องริบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหริอเสืยหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไซ 
ในระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ดามวรรคหนงใต้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเช้าจัดการแล้!ซเหตุชำรุดบกพร่องหริอเลิยหายน้ันเอง หริอจ้างผู้อ๋ึนให้ 
ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรอเสิยหายโดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดซอบชำระค่าใช้จ่ายท้ังหมด

การท่ีผู้ว่าจ้างทำการน้ันเอง หริอจ้างผู้อ๋ึบให้ทำงานน้ันแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพับจากความ 
รับผิดตามสัญญา ทากผู้รับจ้างไม่ซดใช้ค่าใช้จ่ายหริอค่าเสิยหายตามท่ีผู้ว่าจ้างเริยกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประก้นการ 
ปฐบ้ลิตามสัญญา'ไต้

ช้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหริอแด่บางส่วนแห่งสัญญาน่ํไปจ้างช่วงอีกทอดหนง เว้นแด่การจ้างช่วง 
งานแด่บางส่วนท่ีไต้รับอบุญาตเป็นหนังสิอจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแด่บางส่วนดังกล่าวน้ันไม่เป็น 
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพันจาก ความรับผิดหริอพันธะหน้าท่ีตามสัญญาน้ัและผู้รับจ้างจะยังคงต้องรัชผิดไนความผิดและความ 
ประมาทเลินเล่อซองผู้รับจ้างช่วง หริอซองตัวแทนหริอลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแด่บางส่วนโดยฝ่า,ผินความในวรรคหนง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่



สัญญา

ขอ® ๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานท่ีรับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิห!ภาพและความชำนาญ และในระหว่าง 
ทำงานท่ีรัชจ้างจะต้องจัดให้มิผู้แทนซ๋ึฬางาบเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องใด้รับมอบ 
อำนาจจากผู้รับจ้าง คำส่ังหรัอคำแนะนำต่างๆ ทึ๋ผู้ว่าจ้าง คผะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หริอ'บริษัท'ท่ีปริกบ'าท่ี 
ผู้ว่าจ้างแต่งต้ังไต้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่าน้ันให้ถ้อว่าเป็นคำส่ังหริอคำแนะนำท่ี!ต้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งต้ังผู้นทนตามข้อน้ัจะด้รง 
ทำเป็นหนังสือและต้องใต้รับความเฟ้นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปล่ียนตัวหริอแต่งต้ังผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากใมใต้รับ 
ความเฟ้นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมิสิท!ท่ีฉะขอให้เปล่ียนตัวผู้แทนตามวรรคหน๋ึง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ 
ต้องทำการฝล่ียนตัวผู้แทนน้ันโดยพลันโดยไม่คิดคำจ้างหริอราคาเพมหริออ้างเป็นเหตุเพอขยายอายุสัญญาอับเนองมาจากเหตุน้ี

ข้อ ®® ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัตเหตุ ความเสียหาย หริอภยันตรายใด  ๆอันเกิดจาก การปฎ้นัตงานซอง 

ผู้รัชจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำข่องลูกจ้างหริอตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฎิพ!งาบของ 
ผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามิ)

ความเสียหายใด  ๆ อันเกดแก่งานท่ีผู้รับจ้างไต้ทำข้ี'น แม้จะเกิดข้ีนเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง 
รับผิดชอบโดยช่อมนชมให้คินดหริอ เปล่ียนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแด่ความเสียหายน้ันเกิดจากความผิดซอง 
ผู้ว่าจ้าง ท้ังน้ิความรับผิดชองผู้รับจ้างตังกล่าวใบข้อน้ัจะส้ินสุดลงเม,อผู้ว่าจ้างใต้รับมอบงานคร้ังสุดท้าย ข้ีงหลังจากน้ันผู้รับจ้าง 
คงต้องรับผิดเพยงในฑรเรชำรุตบกพร่อง หริอความเสียหายตังกล่าวในข้อ ๘ เท่าน้ัน

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฎิบ้ตงานของผู้รับจ้าง หริอ 
ลูกจ้างหริอตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมกงผู้'รับ!จ้างช่วง (ถ้ามิ) ตามสัญญาน้ี หาทผู้ว่าจ้างถูณริยกร้องหริอฟ้องร้องหริอต้องชดใช้ค่า 
เสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเป็นการใด  ๆ เฟ้อให้มิการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ 
ผู้รับจ้างเอง รวมท้ังผู้รันจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายน้ันๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด  ๆ อันเกิดจากการถูกเริยกร้องหริอถูกฟ้องร้องให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างทันทิ:

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างท่ีผู้รับจ้างไต้จ้างมาในอัตราและดามกำหนดเวลา ท่ีผู้รับจ้างไต้ตกลงหริอ 
ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างตังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหริอค่าทดแทนอ๋ึนใตแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหบ๋ึง ผู้ว่าจ้างมิสิห!ท่ีจะเอาเงิน 
ค่าจ้างท่ีจะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างตังกล่าว และให้ถ้อว่าผู้ว่าจ้างไต้จ่ายเงินจำนวนน้ันเป็นคำจ้างให้ 
แก'ผู้รับจ้างดามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มิประกันภัยล่าหรับลูกจ้างทุกคบท่ีจ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถ้งความรับผิดท้ัง
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หรอภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหริอบุคคลอบ ทีผู้ร้ปจ้างหริอผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้ๆงจะต้องส่งมอบกรมธ;รรม่ประกับภัย 
ดังกล่าว พรัอมท้ังหลักฐานกาฬาระเน้ียประกันให้แก่ผู้วำจ้างเม©ผู้ว่าจ้างเริยกร้อง

จ้อ ®0) การตรวจงาบจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรันพัสดุ ผู้ควบดุมงาน หรอ'บริษัท ทีปรทบา เทีอควบคุมการทำงาน 

ชองผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หริอบรษัหทีปริกษาน้ัน มิอำนาจเช้าไปตรวจการ่งานใบโรงงานและ 
สถานทีก่อสร้างใต้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลอใบการน้ันดามสมควร

การทีมคณะกรรมภารตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรอบริษัททีป'รัก'ษาน้ัน หาทำโห้ผู้รับจ้างพันความรับ 
ผิดชอบตามสัญญาน้ีช้อใดข้อหน้ีงไม่

จ้อ « ๔ นบบรูปและรายการละเอียดคลาดเดล่ีอบ

ผู้รับจ้างรับรองว่าใต้ตรวจสอบและทำความเจ้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี'ถ้วนแล้ว หาก 
ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดน้ันผิดพลาดทริอคลาดเคล่ีอนใปจากหลักการทางวิศวกรรมหริอทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลง 
ทีจะปฎ*ปดดามคำวินิจฉัยชองผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หริอบริษัททีปริกษาทีผู้ว่าจ้างแต่งต้ัง เพ©ให้ 
งานแล้วเส!จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถีอเปีบทีสุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หริอค่าใช้จ่ายใด  ๆ เทีมข้ึน จาก 
ผู้ว่าจ้างหริอชอชยายอายุสัญญาไมใต้

จ้อ ©๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หริอบริษัท ทีปริกษาทีผู้ว่าจ้างแต่งต้ัง มิ 

อำนาจทีจะตรวจสอบและควบคุมงานเทีอให้เปีบใปตาม สัญญาน้ี และมิอำนาจทีจะลังให้แต้ไชเปลียบนปลงเพมเติม หริอดัดทอน 
ขึ้งงานดามสัญญาน้ี หากผู้รับจ้างชัดขบ ไม่ปฎิบดดาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หริอบริษัททีปริกบา 
มิอำนาจ ทีจะส่ังให้หยุดการน้ันช่ัวคราวใต้ ความล่าช้าในกรณ์เช่นน้ี ผู้รับจ้างจะถีอเปีนเหตุ่ขอชยายระยะเวลา การปฏิบัติงาบ 
ตามสัญญาหริอเริยกร้องค่าเสียหายใดๆไมใต้ท้ังส้ิน

จ้อ ®๖ งาบพิเศษและการแต้ไชงาน

ผู้ว่าจ้างมิสีทธทีจะส่ังเป็นหนังสีอให้ผู้รับจ้างทำงาบพิเศษข้ึงไม่ไต้แสดงไว้หริอร่วมอยู่ในเอกสารสัญญาน้ี 
หากงานพิเศษน้ันๆ อยู่ในชอบข่ายท้ัวไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาน้ีนอกจาทน้ัผู้ว่าจ้างยังมิสิทสิส่ังให้เปล่ียนแปลงหริอแถ้ไช 
แบบรูปและจ้อก่าหนดต่างๆในเอกสารสัญญาน้ีต้วร

อัดราค่าจ้างหรอราคาทีกำหนดใช้ในสัญญาน้ีให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หริองาบทีเทีมเติมข้ึน หริอตัด 
ทอนลงท้ังปวงดามคำส่ังของผู้ว่าจ้างหากในสัญญาไมใต้กำหนดไว้ถีงอัตราคำจ้างหริอราคาใดๆทีจะนำมาใช้สำหรับงานพิเคษ 
หริองานทีเทีมข้ึบหริอลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะใต้ตกลงกันทีจะกำหนดอัตราค่าจ้างหริอราคาทีเทีมข้ึนหริอลดลง 
รวมท้ังการชยายระยะเวลา {ถ้ามิ) กันใหม่เทีอความเหมาะสม ในกรณ์ทีตกลงกันไม่ไต้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หริอราคาดาม 
นต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ข้ึงผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานคามคำส่ังชองผู้ว่าจ้างไปก่อนเทีอมิให้เกดควๅมเสียหาย

{ลงซ่ือ).............. ก ั^ • 'โ ...........................ผู้ว่าจ้าง
{นายวิชัย บุญอุดมพร)



■ นกง'านท’จ'ไง

ข้อ ©๗ กำปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกำหนดไว้ใบสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก 
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้อ๗ าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวับละ ๔๗,๒๕0.00 บาท {ลีหมินเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาท 
ล้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ล้ามิ) ในเมิอผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอิกต่อหน๋ึงเป็นจำนวนเงินวันละ

.......... -.............บาท (.......... - .......... ) นับถัดจากวันที,ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหริอวับท่ีผู้วว่จ้างใต้ขยาย
เวลาทำงานให้จนรงวันท่ีทำงานแล้วเสร็จจริงนอกจากน้ัผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเริยกค่าเสียหายอันเกิดข้ึนจากการท่ีผู้รับจ้าง 
ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนท่ีเกนกว่าจำนวนค่าปรับและกำใช้จ่ายดังกล่าวไต้!รกต้วย

ในระหว่างท่ีผู้ว่าจ้างยังมิไต้บอกเลิกสัญญาน้ันหากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติคามสัญญา 
ต่อไ'เ/1ด้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ใต้ และล้าผู้ว่าจ้างไต้แจ้งข้อเรัยกร้องไปยังผู้รับจ้างเมอครบ 
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอไห้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมิสิทธิท่ีจะปรันผู้รับจ้างจนรงวันบอกเลิกสัญญาใต้อิกด้วย

ข้อ ©๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเสิกสัญญา
' ในกรผท่ีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานน้ันเองหรัอว่าจ้างผู้ท่ีนให้ทำงานน้ันต่อจนแล้วเสร็จ 

ก็ไต้ ผู้ว่าจ้างหริอผู้ท่ีรับจ้างทำงาบน้ันต่อมิสิทธิใช้เคร๋ึองใช้!นการก่อสร้าง ส่ิงท่ีสร้างข้ืนซ่ัวคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่าง  ๆ
ซ๋ึงเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพอภารปฎบ้ฅงานตามสัญญา ตามท่ีจะเห็นสมควร

ในกรท!เด้งกล่าว ผู้วำจ้างมิสิทธิริบหรอบังคับจากหลักประกันการปฎนัติตามสัญญาท้ังหมด หรอบางส่วน 
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากน้ัน ผู้รัชจ้างจะต้องรันผดขอบในค่าเสิยหายชงเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกับภารปฎบ้ติตาม 
สัญญา รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีเท่ีมฃ้็น ใบการทำงานน้ันต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพม (ล้ามิ) 
ซ๋ึงผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรัอจำนวนเงินใดๆ ท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ใด้

ข้อ ©๙. การบังดับค่าปรับ ค่าเสียหาย นละกำใช้จ่าย
ใบกรณีท่ีผู้รับจ้างใม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหท่ีงข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็คาม จบเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสิย 

หาย หรอค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสยหาย หรอค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยส้ินเซิงภายใน 
กำหนด (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีใด้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างใม่ขดใช้ให้ถูกต้องครบล้วนภายในระยะ

เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมิสืทธิท่ีจะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างท่ีต้องชำระ หรอจากเงินประกันผลงาบ ของผู้รับจ้าง หร็อบังดับ 
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาใด้ทํนที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หร็อค่าใช้จ่ายท่ีบังดับจากเงินค่าจ้างท่ีต้องขำระ เงินประก้นผลงาน หรัอหลัก
ประกันการปฏินัติตามสัญญาแล้วยังไม่เทียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนทีเหลอ ทยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หริอค่าใช้จ่ายน้ัน ภายในกำหนด ©๕ (สิบห้า) วับ นับถัดจากวันท่ี!ต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมิเงินค่าจ้างตามสัญญาท่ีหักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หริอค่าใช้จ่ายแล้วยังเหสีออยู่อิกเท่าใด 
ผู้ว่าจ้างจะคบให้นก่ผู้รับจ้างท้ังหมด

(ลงซื่อ)................ .*r ? ................
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

.ผัว่าจ้าง



ข้อ ๒0 การ'พำ,บริเวณก่อสร้าง'ให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานตามสัญญาน้ั รวมท้ังโรงงานหริอ ส่ิงอำนวย ศวามสะดวกใน 

การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวนทน หรอผู้รับจ้างร่วง (ถ้าม) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธภาพในการใช้งานตลอด 
ระยะเวลาการจ้าง และเมีพางานเสร็จส้ินแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเคร๋ึองใช้ในการทำงานจ้างรวมท้ังวัสดุ ขยะมลฝอย และส่ิง 
ก่อสร้างช่ัวคราวต่างๆ (ถ้ามี}ท้ังจะข้องกลบเกส่ิยท้ันดินให้เริยบร้อยเพิอให้บริเวณท้ังหมดอยู่ใบสภาพท่ีสะอาดและใช้การใต้ทันท

ข้อ ๒« การงดหรีอลดค่าปรับ หริอการขยายเวลาม่ฏินัติงานตามสัญญา

ใบกรณ์ท่ีมีเหตุเกิด,จากความผิดหริอความบกพร่องของฟ้ายยู้ว่าจ้าง หริอเหตุสุดวิสัย หริอเกิดจาก 
พฤติการณ์อันหนั๋งอันใดท่ีผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายหริอเหตุอ๋ึนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงช่ังออกตามความใน 
กฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขและกำหนด 
เวลาแหงสัญญาน่ํใข้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหริอพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหสักฐานเปีนหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เท่ีอของดหริอ 
ลดค่าปรับหริอขยายเวลาทำงานออกโม่ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับสัตจากวันท่ีเหตุน้ันส้ินสุดลง หริอตามท่ีกำหนดในกฎ 
กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณ์

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิ,บดให้เปีนไปตามความในวรรคหนงให้ถอว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธเริยกร้องในการท่ีจะขอ 
งดหริอลดค่าปรับ หรอขยายเวลาทำงานออทไบโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ กรผเหตุเกิดจากความผิดหริอความบกพร่อง 
ของฟ้ายผู้ว่าจ้าง ช่ังมีหลักฐานชัดแจ้ง ทริอผู้ว่าจ้างทราบติ อยู่แล้วต้ังแต่ด้น

การงดหริอลดค่าปรับ หริอขยายกำหนดเวลาทำงาบตามวรรดหนง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างท่ีจะ 
พิจารณาตามท่ีเห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐาน!!มือร่าง
ผู้รับจ้างตกลงเปีนเง่ือนใขส์าคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ฝานการหดสอบมาตรฐาน'ผิมือร่าง 

จากกระทรวงแรงงาน หริอหริอผู้มีรุฒิบัดรระดับปริญญาตริ หริอเทัยบเทำจากสถาบนการศกษๆท่ี ท.พ. รับรองให้เช้ารับราชการ 
ไต้ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาร่างก่อสร้าง/โยธา/ส์ารวจ/ขลประทาน/สิ่งแวดล้อม หริอผู้ประกอบวิชาชพวิศวกรรมควบคุม 
ประเภทภาคิเปีนผู้ลงนามในแผนการทำงาบ พร้อมห้นส์วนผู้'จัดการกรณ์ห้างห้บส่วนจำกัด/กรรมการผู้จัดการ ทรณ์บริษัทจำกัด 
ลงนามในแผนการทำงาน พร้อมรับรองและแนบสำเนาใบประกอบวิชาช้พวิศวกรรมควบคุม ในอัตราพากว่าร้อยละ ๑0 (สิบ) 
ของแต่ละสาขาร่าง แต่จะด้องมีร่างจำนวนอย่างน้อย ร) (หน๋ึง) คน ในแต่ละสาขาร่างดังต่อไปน้ั

bb.®  ร่างก่อสร้าง 
b b .b  ร่างโยธา 
bb.tti ร่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญขแสดงจำนวนร่างท้ังหมตโดยจำแนกตามแต่ละสาซาร่างและ ระดับร่าง
พร้อมกับระบุรายช่ือร่างผู้ท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐาบผิมีอร่างหริอผู้มีวุตั!บัตรดังกล่าวใบวรรคหน๋ึงนำมาแสดงพร้อมหลักฐาบ 
ต่าง  ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหริอผู้ควบคุมงาน ก่อนเริมลงมือทำงาน และพร้อมท่ีจะให้ผู้ว่าจ้างหริอเจ้าหน้าท่ีของ
ผู้ว่าจ้างตรวจลอบดูได้ดลอด เวลาการทำงานตามสัญญานของผู้รับจ้าง

(ลงช่ือ)............... .ไ’̂ ^ โ . ........................ ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงช่ือ).

aim
/



ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง
ผู้วาจ้างและผู้รับจ้าง ตกสงกันให้!ช้สัญญาปรับราคาไต้ ลำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาน่ํโตย 

การนาสูตร Escalation Factor (K) มาใช้ต้านวณราคาค่างานห่ีเปล่ียนแปลงไป โตยวธิการต่อ'ไปน้ี ตามนอนไข หลักเทณทั สูตร 
และวัธิต้านวณท่ึใช้กับสัญญาแบบปรับราคาไต้ตามมต้คณะรัฐมนตริเมอวันท๒๒ สิงหาคม ๒(£๓๒ เร๋ึองการพิจารณาช่วยเหลอผู้ 
ประภอบอฬพงานก่อสร้าง ตามหนังสือลำนักเลขาธิการคณะรัฐมนดร ทึ๋ นร ๐๒๐๓/ว ร)๐๘ ลงวันท, ๒๙ สิงหาคม ๖๙๓๒ 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท้ัท้ัระตับท๋ึทาหนดไว้!นวันแล้วเสร็จตามท๋ีกาหนตไร้ใน 
สัญญา หรอภาย๒ ระยะเวลาทิ' ผู้ว่าจ้าง ไต้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราซการหเด้ระบุตามภาคผนวก ๓

สัญญาน้ิทำข้ึนเป็นสองฉบับ มืช้อความถูกต้องตรงก้น ดู่สัญญาได้อ่านและเช้าใจข้อความ โตยละเอยด 
ตลอดแล้ว จ้งได้ลงลายมืรข๋ึอ พร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามื) ไว้เป็นลำตัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยดถ้อไว้ฟ้ายละหน้งฉบับ

(ลงขอ).......................
(นาย'วิชัย บุญอุค;

(รงซอ)......

(ลฟอ).

(ลงซอ)......

(นางสาวเอยมศิริ สุริยะ)

............... i l k ..........
(นางสาวอุทุมพร มะโนค่า)

.....พยาน

เลขทโครงการ ๖๔๐๘๗๖๖๓๖๖® 
เลขคุมสัญญา ๖๔®®๒๒๐๐๓๘๓๖
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