
สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขท่ี ๘/๖๕๖๕

สัญญาฉบับน้ีทำข้ึน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูข! ตำบล/นขวง ป่าสัก อำเภอ/เขต เบืองลำพูน จังหวัด 
ลำพูน เบือวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการนทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเริยกว่า 
"ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนี่ง กับ ห้างหนส่วนจำกัด ลำพูนวันเฉลิม ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง1พาณิขย์ บืลำ'นักงาน'ใหญ่อยู่ เลขท่ี ๒๔๒ หมู่ ๔ ตำบล/นขวง ศรีบัวบาน อำ๓ อ/ 
เขต เบืองลำพูน จังหวัด ลำพูน โดย นางวารุณี แขวงแดง ผู้บือำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏดามหนังลือรับรองของ 
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลพ ๐๐๒๔๓๐ ลงวันท่ี ๑
พฤศจิกายน ๒๔๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า ''ผู้รับจ้าง,, อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู่สัญญาไค้ตกลงกับบืข้อความดังต่อฺไปน้ี

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงซ่อมแชฆถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟ้ลทํ 

ดิกคอนกรีต (Over Lay) สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๒๓ สายบ้านเหล่าแมว - บ้านวังสะแกง ตำบลวังผาง อำ๓ อเวิยงหนองล่อง 
จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนๆ) โดยวิธีดัดเลือก ณ สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๒๓ สายบ้านเหล่าแมว - บ้านวังสะแกง ตำบลวังผาง 
อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอบๆ) ตำบล/แขวง ป่าสัก อำเภอ/เขต ฟ้องลำพูน จังหวัด ลำพูน ตามข้อกำหนด 
และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงาบและวัสดุ เคร่ืองมอเคร่ืองใช้ ตลอดจนอุปกรณีต่างๆ ขนิดดีเพ่ือใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปบี๋ให้ถอเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาน้ี

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด จำนวน
๒.๒ ผนวก ๒ แบบบีายประขาสัมพันธ์โครงการ จำนวน
๒.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา จำนวน
๒.๔ ผนวก ๔ ลำเนาใบเสนอราคา จำนวน
๒.๔ ผนวก ๔ ลำเนาบัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน
๒.๖ ผนวก ๖ ลำเนาหนังลือรับรองการจดทะเบียน จำนวน

๑๔ แผ่น 
๑ แผ่น 
๓ แผ่น 
๒ แผ่น 
๑ แผ่น 
๒ แผ่น

(ลงขื่อ)..
(นายวิชัย บุญอุดมพร)
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จำนวน ๑ แผ่น๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาหนังสือคํ้าประกันสัญญา

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ 
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกับเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้างให้ถือเนินที่สุด และผู้รับจ้างไม,มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกับการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างไต้นำหลักประกับเนิน หนังสือคํ้าประกันสัญญา ของธนาคารกรุงไทย สาขาสำพูน 

เลขท่ี ๐๐๐๑๙/๒๐0๕๑๑/0๒๓๙/๕๔ เนินจำนวนเงิน ๓๓๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 
๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเนินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเนิบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกันดังกล่าวจะ 
ต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทคไทยหรือโดยบรืบัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไต้รับอนุญาตให้ 
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาคของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัท 
เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทุราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค 
รัฐกำหนดหรืออาจเนินหนังสือคํ้าประกับอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธิการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ใด้ และจะต้องมีอายุการ คํ้าประกัน 
ตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพับข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันท ี' ผ ู้รับจ้างน ำ มามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องม อีายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผ ู้รับจ้าง 
ตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของ 
ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเนินเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวัน 
ครบกำหนดความรับผิดใบความขำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน 
ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วับ นับถัดจากวันที่ได้ 
รับแจ้งเนินหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามช้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เม่ือ 
ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหกแสน 

บาทถ้วน) ซึ่งไต้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๓๑,๗๗๕.๗๐ บาท (ลี่แสนสามหมื่นหนึ่งพับเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) 
ตลอดจน ภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เนินเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เนินงวด  ๆ
ดังนี้

งวดท่ี ๑ เนินจำนวนเงิน ๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหกแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟ้ลทํติกคอนกรีต (Over Lay) สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๒๓ สายบ้านเหล่าแมว -
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บ้านวังสะแกง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนๆ) เมือได้ส่งมอบงานครบท้วนตามสัญญานั้น ให้ 
แล้วเสร็จภายใน ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕:

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคาร 
กรุงไทยจำกัด (มหาซน) สาขาลำพูน ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนวันเฉลิม เลขที่บัญชี ๕:๑๑๖๐๖๙๔๒๗ ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง 
ตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นโดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นโด (ถ้ามี)ที่ธนาคารเรียกเก็บ และ 
ยินยอมให้มืการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนใบงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที'หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรง 
ให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Paym ent) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง 
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕:. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก'ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา 

ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วง 

หน้าเป็นหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทค หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม 
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ 
ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕:.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก 
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่บผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วง 
หน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕:.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้ 
เป็นไปตามข้อ ๕:.® ภายในกำหนด ร)๕ (ลิบห้า) วัน นับถัดจากวันไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลัก 
ฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕: (ลิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก 
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไต้ทันที

๕:.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที'เป็นราคาเหมารวม)
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างใบแต่ละงวดเพื่อขดใช้ 

คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจบกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า 
จ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 

๕:.๔ เงินจำนวนใด  ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อขดใช้ความรับผิด 
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที,จะจ่ายให้แก'ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักซดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕:.๕:ในกรณีที่มืการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้ 
รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน 
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..................' ^ ' . ว้าโ............................. ผู้ว ่าจ้าง (ลงชื่อ).,
(นายวีขัย บุญอุดมพร)

จ *  £
................................... พ
(นางวารุณี แขวงแร@
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๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก,ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน 

ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ 
เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก 
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป 
แล้วนั้นโดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา 
วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างไต้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมี 
มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไวในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างไต้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว 
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นไต้

ข้อ ๖. การหักเงินประกับผลงาน
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายใน 

งวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ใบกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ดํ่ากว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงิน 
ประกันผลงาบคืน โดยนำหนังลือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายใบประเทศ 
มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดย 
ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเลรืจและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงาบให้แล้วเสร็จบรืบูรณี 

ภายในวันที' ๑๐ มกราคม' ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมีไต้ลงมีอทำงาบภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม
กำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อใต้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเกินกว่า
กำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย 
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาบหรือบริษัทที'ปรึกษาซึ่งไต้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ใต้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงาบของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิก 
สัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที'จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใข้ลืทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความขำรุดบกพร่องของงานจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)
(ลงชื่อ).....................บ ับ ั' ..................................ผู้ว ่าจ้าง (ลงชื่อ)., ® >
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เมืองานแล้วเสร็จบรืบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาบจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มืการ 
บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (ลอง) ปี นับถัดจากวันที่ 
ได้รับมอบงานดังกล่าว ซี่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูก 
ต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ 
ซักข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัด 
จากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายใบเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ 
ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข 
ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งไต้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืน'ให้ 
ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดขอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่บให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ 
รับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ขดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ 
ปฏิบัติตามสัญญาไต้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบทั้งหมดหรือแด่บางส่วนแห่งสัญญานี๋ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง 

งาบแต่บางส่วนที่ไต้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็น 
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความ
ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงาบแต่บางส่วนโดยฝ่าปีนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก’
ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ 0  (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ดัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก 

สัญญา
ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง 
ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดขอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องไต้รับมอบ 
อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแบะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริบัทที,ปรึกษาที่ 
ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ไต้แจ้งแก'ผู้แทนเช่นว่าน้ัน ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ไต้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามช้อนี้จะต้อง 

ทำเป็นหนังสือและต้องไต้รับความเห็บชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งต้ังผู้แทบใหม่จะทำมีไต้หากไมใต้รับ 
ความเห็นขอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทบตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ 
ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลันโดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงขื่อ)....................... เ^^โโโโโโ.....................ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงขื่อ)......................^ ใ . . .
(นางวารุณี แขวเ:
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ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปตเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฎิบ้ตงานของผู้รับจ้าง 

และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฎิปัติงานของ ผู้'รับ'จ้าง'ช่วง 
ด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งาบที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รัขจ้างจะต้อง 
รับผิดขอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของ 
ผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างตังกล่าวใบช้อนี้จะลิ้นสุดลงเมือผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้าง 

คงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายตังกล่าวในข้อ ๘ เท่าน้ัน
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิปตงานของผู้รับจ้าง หรือ 

ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องซดใช้ค่า 
เสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ 
ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องซดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างทื่ผู้รับจ้างไต้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา พื่ผู้รับจ้างไต้ตกลงหรือ 

ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างตังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม,จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างตังกล่าวในวรรคหนี่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที,จะเอาเงิน 

ค่าจ้างที,จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถึอว่าผู้ว่าจ้างไต้จ่ายเงินจำนวนนั้นเนินค่าจ้างให้ 
แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยลำหรับลูกจ้างทุกคนที,จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้ง 
ปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที'คิดค่าสินไหมทดแทบได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุปตเหตุ 
หรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น พื่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบกรมธรรม่ประกันภัย 
ตังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมือผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที,ปริก,พา เพื่อควบคุมการทำงาน 

ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรืก,พาน้ัน มีอำนาจเช้าไปตรวจการงานใบโรงงานและ 
สถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพันความรับ 
ผิดชอบตามสัญญานี้ช้อใดข้อหนึ่งไม,

(ลงชื่อ).........................ะ ไ'..........................ผู้ว่าจ้าง บ้ี )̂, 11 «•—’ \ —  \
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ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หาก 

ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลง 
ที'จะปฎิษัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัลดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพ่ือให้ 
งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเนินที'สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมข้ึน จาก 
ผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๔ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มี 

อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เนินไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที'จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน 
ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฎิษัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที'ปรึกษา 
มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเนินเหตุขอขยายระยะเวลา การปฎิษัติงาน 
ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแกไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที'จะสั่งเนิบหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ใบเอกสารสัญญานี้ 

หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้!ข 
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ใบเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองาบที'เพิ่มเติมข้ึน หรือตัด 
ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที'จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ 
หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที'จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที'เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไมใด้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม 
แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฎินัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย 
แก,งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม,สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที'กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก,ผู้ว่าจ้างเนิน จำนวนเงินวันละ ๑๖,๔0๐.๐๐ - บาท (หน่ึงหมี'บหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเนินจำนวนเงินวันละ

......  บาท (...-.... ) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้
จนถืงวันที'ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า
เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายตังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงซื่อ)....
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ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบ้ติตามสัญญา 
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้ลิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมือครบ 
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาบขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที,จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ©๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อืนให้ทำงานนั้นต่อจบแล้วเสร็จ.

ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที,รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครํ่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งท่ีสร้างขึ้นซั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ 
ซึ่งเห็นวาจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ใบกรณีดังกล่าว ผู้วาจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน 
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม 
สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพื่มขึ้น ในการทำงาบนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี)
ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ไต้

ข้อ ©๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนี่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสีย 

หาย หรือค่าใช้จ่ายแก,ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก,ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายใน 
กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วับ นับกัดจากวับที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะ 
เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ 
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที'ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวับที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒0 การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือ สิ่งอำนวย ความสะดวกใบ 

การทำงาบของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด 
ระยะเวลาการจ้าง และเมือทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และส่ิง 
ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒® การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

(ลงชื่อ). ะ ^ (ลงชื่อ)
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(นายวิชัย บุญอุดมพร)
บิ

(นางวารุณี แขวงแ(ร .£ =

L a ii^ iin 1 ■'Ivanchal erm 
Limited Partnership



ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 
พฤติการณีอับหน่ึงอันไดท่ีผู้รับจ้างไม,ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน 
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม,สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด 
เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเบ็]บหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ 
ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ 
กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฎินัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ 
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง 
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ 
พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐาน'ผีเมีอ’ซ่าง
ผู้รับฺจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใชัผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!เมือช่าง 

จากกระทรวงแรงงาน หรือหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการ 
ได้ ด้านวิศวกรรมคาสตร์ สาขาก่อสร้าง/โยธา/สำรวจ/ชลประทาน/สิ่งแวดล้อม หรือผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท 
ภาคีเป็นผู้ลงนามในแผนการทำงาน พร้อมหุนส่วนผู้จัดการกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด/กรรมการผู้จัดการ กรณีบริษัทจำกัด ลงนามใน 
แผนการทำงาน พร้อมรับรองและแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละ 
สาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หน่ึง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ ช่างสำรวจ 
๒๒.๒ ช่างโยธา 
๒๒.๓ ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง 
พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที'ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!มือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน 
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาบ ก่อนเริ่มลงมีอทำงาบ และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของ 
ผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้1ชัสัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางาบก่อสร้างตามสัญญานี๋โดย 

การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที'เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตร 
และวิธีคำนวณที่ใชักับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ 
ประกอบอาชีพงาบก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

ะ & ? ะ :
(นายวิชัย บุญอุดมพร)
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สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไว้ในวับแล้วเสร็จตามท่ีกำหนดไว้ใน 
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ไต้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการท่ีไต้ระบุตามภาคผนวก ๓

สัญญาน้ีทำข้ึนเป็นสองฉบับ มีช้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเช้าใจข้อความ โดยละเอยด 
ตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือช่ือ พร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหบ่็งฉบับ

(ลงช่ือ).................................พ ............................................. ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงช่ือ).

(ลงช่ือ) 

(ลงช่ือ)

เลขท่ีโครงการ ๖๔๐๙๗๖๖๗๓๒๔ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๑๑๒๒๐๐๔๘๑๙

............. f k .............
(นางวารุณี แขวงแดง)
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