
สัญญาเลขที ่ ๑๗/๒๔๖๔

สญัญาจา้งกอ่สรา้ง

สัญญาฉบับน้ีทำข้ี'น ณ องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำพนู ตำบลปา่สกั อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพนู เม่ือวันท่ี 
๒๑ ธันวาคม ๒๔๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำพนู โดย นายวชิยั บญุอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองคก์ารบรหิาร 
ส่วนจังหวัด ปฏ่บิตัริาชการแทน นายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำพนู ตามคำสัง่องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำพนู 
ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๔๖๔ ซ่ึงต่อไปในสัญญานีเ้รียกว่า "ผูว่้าจ้าง" ฝา่ยหบีง่ กับ บริบัท เชียงใหม่มีโ'ซค จำกดั 
ซึง่จดทะเบยีนเปน็นติบิคุคล ผ  ลำนกังานทะเบยีนหุน้สว่นบริษทัจังหวัดลำพนู กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์ 
มลืำนกังานใหญอ่ยู่ เลขที ่ ๒๘๘ หมู่ ๔ ตำบลเหมอืงจี ้อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพนู โดย บายจกัรพงษ ัพกิารัตน ์ ผู้รับมอบ 
อำนาจ จาก นายสภุคัวิ ซ่ึนใจดี ผูม้อืำนาจลงนามผูกพนันติบิคุคลปรากฏตามหนงัสอืรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน 
บริษทัจังหวัดลำพนู กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์ ท่ี ลพ.๐๐๓๒๑๓ ลงวันท่ี ๔ ตลุาคม ๒๔๖๔ และหนังสือมอบ 
อำนาจลงวันที ่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๖๔ แนบทา้ยสญัญานี ้ซ่ึงต่อไปในสัญญานีเ้รียกว่า ’'ผูร้บัจา้ง', อีกฝา่ยหนึง่ 

คู,สัญญาไค้ตกลงกันมืฃ้อความดังต่อไปน้ี

ขอ้ ๑. ขอ้ตกลงวา่จา้ง
ผูว่้าจ้างตกลงจ้างและผูรั้บจา้งตกลงรับจา้งทำงาน•ปรบัปรงุซอ่มแซมเสรมิผวิจราจรแอสฟล้ตคํอนกรตี 

(Over Lay) สายทางถนนรอบเมอืงนอก ตำบลในเมอืง เช่ือมถนน ทล.๑๐๖ ตำบลต้นธง อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพนู โดยวิธี 
ดดัเลือก กวา้งเฉลีย่ ๙.๔๐ เมตร ยาว ๘๑๐.๐๐ เมตร หรือมืพืบ้ทีผิ่วจราจรไมน่อ้ยกว่า ๗,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร ณ สายทางถนน 
รอบเมืองบอก ตำบลในเมือง เช่ือมถนน ทล.๑๐๖ ตำบลต้นธง อำ๓ อเมอืงลำพนู จังหวัดลำพนู ตามข้อกำหนดและเง่ือนไขแหง่ 
สญัญานีร้วมทัง้เอกสารแนบทา้ยสญัญา

ผูร้บัจ้างตกลงทีจ่ะจัดหาแรงงานและวัสด ุ เครือ่งมอืเครือ่งใช ้ตลอดจนอปุกรณต์า่งๆ ชนิดดีเพ่ือใช้!น
งานจา้งตามสญัญานี้

ขอ้ ๒. เอกสารอนัเปน็สว่นหนึง่ของสญัญา
เอกสารแนบทา้ยสญัญาดังต่อไปนี!้หถ้อืเปน็สว่นหนึง่ของสญัญานี ้
๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอยีด จำนวน ๑๓ แผ่น 
๒.๒ ผนวก ๒ แบบบาียประชาสมัพนัธ!์ครงการ จำนวน ๑ แผ่น 
๒.๓ ผนวก ๓ สตูรการปรบัราคา จำนวน ๓ แผ่น 
๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ แผ่น
๒.๔ ผนวก ๔ ลำเนาบญัชรีายการกอ่สรา้ง จำนวน ๑ แผ่น 
๒.๖ ผนวก ๖ ลำเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน จำนวน ๑ แผ่น 
๒.๗ ผนวก ๗ ลำเนาหนงัสอืมอบอำนาจ จำนวน ๑ แผ่น 
๒.๘ ผนวก ๘ สำเนาหนงัสอืค้ําประกบัสญัญา จำนวน ๑ แผ่น

๘!



ข้อ ๓. หลกัประกบัการปฏบิตัติามสญัญา
ในขณะทำสญัญาบีผู้รั้บจ้างไต้นำหลกัประกนัเปน็ หนงัสอืค้ําประกนัของธนาคาร เปน็จำนวนเงิน 

๑๔๔,๔๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนส่ีหม่ืนส่ีพับสิ'ร้อยบาทถ้วน) ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ ๔ (หา้) ของราคาคา่จา้งตามสญัญา มามอบใหแ้กผู้่ 
วา่จา้งเพือ่เปน็หลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญานี้

กรณผู้ีรับจ้างใขห้นงัสอืคํา้ประกบัมาเปน็หลักประกนัการปฏบิตัติามสญัญา หนงัสือค้ําประกับดังกล่าว 
จะตอ้งออกโดยธนาคารทีป่ระกอบกจิการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษทัเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีไต้รับอนญุาตให ้
ประกอบกจิการเงินทนุเพือ่การพาณชิย์และประกอบธรุกจิ คํา้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตามรายชือ่ 
บริษทัเงินทนุทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนใหท้ราบตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จัดจ้างและการบรหิาร 
พสัดภุาครัฐกำหนดหรืออาจเปน็หนงัสอืคํา้ประกนัอเิลก็ทรอนกิสต์ามวิธกีารทีก่รมบญัชกีลางกำหนดกไิต้ และจะตอ้งมอีายกุาร 
คํา้ประกนัตลอดไปจนกว่าผูรั้บจ้างพน้ข้อผกูพนัตามสญัญานี้

หลักประกนัทีผู้่รับจ้างนำมามอบใหต้ามวรรคหนึง่ จะตอ้งมอีายุครอบคลมุความรับผิดทัง้ปวงของผูรั้บ 
จา้งตลอดอายุสญัญา ถา้หลกัประกนัทีผู่รั้บจ้างนำมามอบใหด้งักลา่วลดลงหรือเสือ่มคา่ลง หรือมีอายุไม'ครอบคลุมถึงความรับผิด 
ของผูร้บัจา้งตลอดอายุสญัญา ไมว่่าต้วยเหตใุดๆ กิตาม รวมถึงกรณ ี ผูรั้บจ้างสง่มอบงานลา่ขา้เปน็เหตใุหร้ะยะเวลาแลว้เสรจ็หรอื 
วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสญัญาเปลีย่นแปลงไป ไมว่่าจะเกดิขึน้คราวใด ผูรั้บจ้างต้องหาหลักประกับ 
ใหม่หรือหลกัประกบัเพิม่เติมใหม้จีำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึง่มามอบใหแ้กผู้่ว่าจ้างภายใน ๗ (เจด็) วัน นับลัดจากวันท่ีไต้รับ 
แจ้งเปน็หนงัสอืจากผูว่้าจา้ง

หลกัประกบัทีผู่รั้บจ้างนำมามอบไว้ตามขอ้นี ้ผูว่้าจ้างจะคบืใหแ้ก'ผูรั้บจา้ง โดยไม'มีดอกเบ้ีย เม่ือผู้รับ 
จ้างพน้จากข้อผูกพนั และความรับผดิทัง้ปวงตามสญัญานีแ้ลว้

ขอ้ ๔ (ข) คา่จา้งและการจา่ยเงนิ
ผูว้า่จา้ง ตกลงจา่ย และผูร้บัจา้งตกลงรบัเงนิคา่จา้งจำนวนเงิน ๒,๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปด 

แสบแปดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) ซึง่ไตร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ จำนวน ๑๘๘,๙๓๔.๔๘ บาท (หน่ึงแสนแปดหม่ืนแปดพนัเก้าร้อย 
สามสิบส่ีบาทหา้สิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษอีากรอืน่  ๆ และคา่ใขจ้า่ยทัง้ปวงดว้ยแลว้ โดยถอืราคาเหมารวม เปน็เกณฑ ์ และ 
กำหนดการจา่ยเงนิ เป็นงวด  ๆ ดงันี้

งวดท่ี ๑ เปน็จำนวนเงิน ๒,๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนแปดหม่ืนแปดพนับาทถ้วน) เม่ือผู้รับ 
จ้างไต้ปฏิบัติงาบ ปรับปรุงซอ่มแซมเสริมผวิจราจรแอสฟล้ต์คอนกรีด (Over Lay) สายทางถนนรอบเมอืงบอก ตำบลในเมือง 
เช่ือมถนน ทล.๑๐๖ ตำบลต้นธง อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพนู ตามแบบแปลบและรายละเอยีด ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ ให้แล้ว 
เสร็จเรยีบรอ้ยครบถว้นตามสญัญานัน้ รวมทัง้ทำสถานทีก่อ่สร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย ตามท่ีกำหนดไว้ใบข้อ ๒๐ ใหแ้ล้วเสร็จ 
ภายใบ ๑๙ กุมภาพนัธ์ ๒๔๖๕

ขอ้ ๕. เงนิคา่จา้งลว่งหนา้
ผูว้า่จา้งตกลงจา่ยเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ใหแ้กผู่ร้บัจา้งเปน็จำนวนเงนิ - บาท ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ - ของราคา 

คา่จา้ง ตามสญัญาทีร่ะบไุว้ในขอ้ ๔
เงินคา่จา้งลว่งหนา้ดงักลา่วจะจา่ยใหภ้ายหลงัจากทีผู่ร้บัจา้งไตว้างหลกัประกนัการรบัเงนิคา่จา้งลว่ง 

หนา้เปน็หนงัสอืคํา้ประกบัหรือหนงัสอืคํา้ประกบัอิเล็กทรอนกิสข์องธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มดาม 
จำนวนเงินคา่จา้งลว่งหนา้นัน้ใหแ้กผ่ว้า่จา้ง ผร้บัจา้งจะตอ้งออกใบเสรจ็รบัเงินคา่จา้งลว่งหนา้ ตามแบบ,ท่ีผ้'ว่าจ้างกำ,หนดุ'ไห้1และ/ '

'  '  ไ "  J  ,  „  J  „  1 ' 1 ^ 1 1 ,  . ถ ู / ^

ผร้บัจา้งตกลงทจะกระทำตามเงอนไขอนัเกยิวกบัการใขจ้า่ยและการใชค้นืเงนิคา่จา้งลว่งหนา้นนัดงัตอ่ไปน'/ไ.:0
โ , ' '  , V 1 * e “ . 1' "  /  ไ / / น ี ้ ; ะ๔.๑ ผู ้ รับจ้างจะใช้เงิ นค่าจ้างล่วงหน้านันเพื่ อเปนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาบ( T If

ลงชื่อ............ '̂ ^ ...................ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายจักรพงษ์ พิการตน)



ผูร้บัจา้งใชจ้า่ยเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ หรือสว่นใดสว่นหนึง่ของเงินคา่จ้างลว่งหนา้นัน้ในทางอืน่ผูว่้าจ้างอาจจะเรียกเงินคา่จ้างลว่ง 
หนา้นัน้คนืจากผูร้บัจา้งหรอืบงัคบัเอาจากหลกัประกบัการรบัเงินคา่จ้างลว่งหนา้ไดท้นัที

๕.๒ เมอืผูว้า่จา้งเรยีกรอ้ง ผูรั้บจ้างตอ้งแสดงหลกัฐานการใชจ่้ายเงินคา่จ้างลว่งหนา้เพือ่พสิจูนว์า่ได ้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วับ นบักดัจากวันได้รับแจ้งเปน็หนงัสอืจากผูว่้าจ้างหากผูรั้บจ้างไมอ่าจแสดงหลกั 
ฐานดงักลา่วภายใบกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผูว้า่จา้งอาจเรยีกเงนิคา่จา้งลว่งหนา้นัน้คนืจากผูร้บัจา้ง หรือบงัคบัเอาจากหลกั 
ประกันการรับเงินค่าจ้างลว่งหนา้ได้ทนัที

๕.๓ (ข) (สำหรบัสญัญาทีเ่ปน็ราคาเหมารวม)
ในการจา่ยเงนิคา่จา้งใหแ้กผู่ร้บัจา้งตามขอ้๔ ผูว้า่จา้งจะหกัเงินคา่จา้งในแตล่ะงวดเพือ่ชดใช ้

คนืเงินคา่จ้างลว่งหนา้ไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินคา่จ้างใบแตล่ะงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินทีห่กัคา่ 
จ้างล่วงหนา้ท่ีผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเวน้คา่จ้างงวดสดุทา้ยจะหกัไว้เปน็จำนวนเทา่กบัจำนวนเงินคา่จ้างลว่งหนา้ทีเ่หลอืทัง้หมด 

๕.๔ เงินจำนวนใด  ๆ กต็ามทีผู่ร้บัจ้างจะตอ้งจา่ยใหแ้กผู่ว่้าจ้างเพือ่ชำระหนีห้รอืเพือ่ซดใชค้วามรับผดิ 
ต่างๆ ตามสญัญา ผูว้า่จา้งจะหกัเอาจากเงนิคา่จา้งงวดทีจ่ะจา่ยใหแ้กผู่ร้บัจา้งกอ่นทีจ่ะหกัซดใชค้นืเงินคา่จา้งลว่งหนา้

๕.๕ ในกรณทีีม่กืารบอกเลกิสญัญา หากเงินคา่จา้งลว่งหนา้ทีเ่หลอืเกนิกวา่จำนวนเงนิทีผู่ร้บัจา้งจะได ้
รับหลังจากหักซดใช้ในกรณอ่ืีนแล้ว ผูร้บัจ้างจะตอ้งจา่ยคนืเงนิจำนวนทีเ่หลอืนัน้ใหแ้กผู่ว้า่จา้ง ภายใบ ๗ (เจด็) วัน นับกัดจากวับ 
ไดร้บัแจ้งเปน็หนงัสอืจากผูว่้าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรบัสญัญาทีเ่ปน็ราคาเหมารวม)
ผูว้า่จา้งจะคนืหลกัประกนัการรบัเงินคา่จา้งลว่งหนา้ใหแ้กผู่ร้บัจา้ง ตอ่เมือ่ผูว่้าจ้างไดห้กัเงิน 

คา่จา้งไวค้รบจำบวบเงินคา่จา้งลว่งหนา้ตามขอ้ ๕.๓ (ซ) แล้ว เว้นแต่ใบกรณดัีงต่อไปนี ้ผู้รับจ้างมีสิทธิซอคืบหลักประกันการรับ 
เงินคา่จ้างลว่งหนา้บางสว่นกอ่นได้

(๑) กรณผีูร้บัจา้งวางหลกัประกนัการรบัเงินคา่จ้างลว่งหนา้ไว้ฉบบัเดยีว หากผู้ว่าจ้างได้หกั 
เงินคา่จ้างลว่งหนา้ไปแลว้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกนัการรับเงินค่าจ้างล่วงหนา้ในสว่นทีผู่ว่้าจ้างได้หกัเงินคา่จ้างลว่งหนา้ไป 
แลว้นัน้โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งนำหลกัประกนัการรบัเงินคา่จา้งลว่งหนา้ฉบบัใหมท่ีม่มีลูคา่เทา่กบัเงินคา่จา้งลว่งหนา้ทีเ่หลอือยู่มา 
วางใหแ้กผู่ว่้าจ้าง

(๒) กรณผีูร้บัจ้างไดว้างหลกัประกบัการรับเงินคา่จ้างลว่งหนา้ไว้หลายฉบบั ซ่ึงแต่ละฉบับมี 
มลูคา่เทา่กบัจำนวนเงินคา่จา้งลว่งหนา้ทีผู่ว้า่จา้งจะตอ้งหกัไวใ้นแตล่ะงวด หากผูว่้าจ้างได้หกัเงินคา่จ้างลว่งหนา้ในงวดใดแล้ว 
ผูรั้บจ้างมสิีทธิซอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหนา้ในงวดนัน้ได้

ขอ้ ๖. การหกัเงนิประกบัผลงาน
ในการจา่ยเงนิคา่จา้งใหแ้ก,ผูร้บัจ้างแตล่ะงวด ผูว้า่จา้งจะหกัเงนิจำนวนรอ้ยละ - ซองเงินท่ีต้องจ่ายใน 

งวดนัน้เพือ่เปน็ประกนัผลงาน ใบกรณทีีเ่งินประกนัผลงาบถกูหกัไว้แล้วเปน็จำนวนเงินไมต่ํา่กว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิท่ีจะขอเงิน 
ประกับผลงานคืน โดยนำหนงัสอืคํา้ประกนัซองธนาคารหรือหนงัสอืค้ําประกบัอเิลก็ทรอนกิสซ์ึง่ออกโดยธนาคารภายในประเทศ 
มามอบใหผู้ว่้าจ้างเพือ่เปน็หลกัประกนัแทบกไ็ด้

ผูว่้าจา้งจะคนืเงนิประกบัผลงาน และ/หรือหนงัสอืค้ําประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึง่โดย 
ไมม่ดีอกเบีย้ใหแ้กผู่ร้บัจา้งพรอ้มกบัการจา่ยเงนิคา่จา้งงวดสดุทา้ย

ขอ้ ๗ (ข) กำหนดเวลาแลว้เสรจ็และสทิธขิองผูว้า่จา้งในการบอกเลกิสญัญา „ 1-., b 1
ผูร้บัจ้างตอ้งเริม่ทำงานท'ีรบัจ้างภายใบวันที ่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ และจะตอ้งทำงาบใหแ้ลว้เสรจ็บรบิรูณ;ี 

ภายใบวับที ่ ๑๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ลา้ผูร้บัจา้งมไีดล้งมอืทำงานภายใบกำหนดเวลา หรือไมสำมารถทำงๆนให้แล้วเสร็จตามกุ..;

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

ลงชือ่.......'.ด»ั เ ^
(นายจกัรพงษ ์ พ กิ า^'"’’"



กำหนดเวลา หรอืมเีหตใุหเ้ชือ่ไดว่้าผูรั้บจ้างไมส่ามารถทำงาบใหแ้ลว้เสร็จภายในกำหนดเวลา หรอืจะแลว้เสรจ็ลา่ชา้เกนิกวา่ 
กำหนดเวลา หรือผูรั้บจ้างทำผิดสญัญาชอ้ใดช้อหนีง่ หรอืตกเปน็ผูถ้กูพทิกัษท์รพัยเ์ดด็ขาด หรอืตกเปน็ผูล้ม้ละลาย หรือเพกิเฉย 
ไมป่ฏบิตัติามคำสัง่ของคณะกรรมการตรวจรับพสัดหุรือผูค้วบคมุงานหรือบริษทัทีป่รืกษาซึง่ไดรั้บมอบอำนาจจากผูว่้าจ้าง 
ผูว่้าจ้างมสีทิธิทีจ่ะบอกเลิกสญัญานีไ๋ด ้และมสีทิธจ้ิางผูรั้บจ้างรายใหมเ่ชา้ทำงานของผูรั้บจ้างใหล้ลุว่งไปดว้ย การใช้สิทธิบอกเลิก 
สัญญาน้ันไม,กระทบสทิธขิองผูว้า่จา้งทีจ่ะเรยีกรอ้งคา่เสยิหายจากผูร้บัจา้ง

ขอ้ ๘ ความรบัผดิขอบใบความชำรดุบกพรอ่งของงานจา้ง
เมอืงานแลว้เสรจ็บรบิรูณ ์ และผูว้า่จา้งไดร้บัมอบงาบจากผูร้บัจา้งหรอืจากผูร้บัจา้งรายใหม ่ในกรณท่ีีมีการ 

บอกเลกิสญัญาตามขอ้ ๗ หากมเีหตชุำรดุบกพรอ่งหรอืเสยิหายเกดิขึน้จากการจา้งนี ้ภายใบกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันท่ี 
ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึง่ความชำรุดบกพร่องหรือเสยีหายนัน้เกดิจากความบกพร่องของผูรั้บจ้างอบัเกดิจากการใชวั้สดทุีไ่มถ่กู 
ต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม'ถูกต้องตามมาตรฐานแหง่หลักวิขา ผูร้บัจ้างจะตอ้งรบีทำการแกไ้ข ให้เป็นท่ีเรียบร้อยโดยไม่ 
ซักช้า โดยผูว่้าจ้างไมต่อ้งออกเงินใดๆ ในการน้ีท้ังสิน หากผูร้บัจา้งไมก่ระทำการดงักลา่วภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัด 
จากวันทีไ่ด้รับแจ้งเปน็หนงัสือจาก ผูว่้าจ้างหรอืไมท่ำการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งเรยีบรอ้ยภายในเวลาทีผู่ว่้าจา้งกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ 
ทีจ่ะทำการนัน้เองหรอืจา้งผูอ้ืน่ใหท้ำงาบนัน้โดยผูร้บัจา้งตอ้งเปน็ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยเองทัง้สนิ

ในกรณเีร่งดว่นจำเปน็ตอ้งรบีแกไ้ขเหตชุำรดุบกพรอ่งหรอืเสยีหายโดยเรว็ และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข 
ใบระยะเวลาทีก่ำหนดไวัตามวรรคหนึง่ได้ ผูว่้าจ้างมสีทิธเิชา้จดัการแกไ้ขเหตชุำรดุบกพรอ่งหรอืเสยีหายนัน้เอง หรือ'จ้างผู้อ่ืน'ให้ 
ซอ่มแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสยีหาย โดยผูร้บัจา้ง ตอ้งรับผดิชอบชำระคา่ใชจ่้ายทัง้หมด

การทีผู่ว้า่จา้งทำการนัน้เอง หรือจ้างผูอ่ื้บใหท้ำงานนัน้แทนผู้รับจ้าง ไม'ทำให้ผู้รับจ้าง หลดุพน้จากความ 
รับผดิตามสญัญา หากผูร้บัจา้งไมข่ดใชค้า่ใชจ้า่ยหรอืคา่เสยีหายตามทีผู่ว้า่จา้งเรยีกรอ้งผูว้า่จา้งมสีทิธบิงัคบัจากหลกัประกนัการ 
ปฏบิตัติามสญัญาได้

ขอ้ ๙  การจา้งขว่ง
ผูรั้บจ้างจะต้องไม'เอางานทัง้หมดหรือแตบ่างสว่นแหง่สญัญานีไ้ปจ้างข่วงอกีทอดหนึง่ เว้นแตก่ารจ้างช่วง 

งานแตบ่างสว่นทีไ่ดรั้บอนญุาตเปน็หนงัสอืจากผูว่้าจา้งแลว้ การทีผู่ว่้าจ้างไดอ้นญุาตใหจ้้างชว่งงานแตบ่างสว่นดงักล่าวนัน้ ไม่เป็น 
เหตุใหผู้รั้บจ้างหลุดพน้จาก ความรับผิดหรือพนัธะหนา้ทีต่ามสญัญานี ้และผูร้บัจา้งจะยังคงตอ้งรบัผดิในความผดิและความ 
ประมาทเลนิเลอ่ของผูร้บัจา้งชว่ง หรือของตวัแทบหรือลูกจ้างของผูรั้บจ้างชว่งนัน้ทกุประการ

กรณผู้ีรับจ้างไปจ้างชว่งงานแต่บางสว่นโดยผาิแนความใบวรรคหนึง่ ผูร้บัจ้างตอ้งชำระค่าปรับใหแ้กผู่ว่้า 
จ้างเปน็จำบวบเงินใบอตัรารอ้ยละ ๑ 0 (สิบ) ของวงเงินของงาบทีจ้่างชว่งตามสญัญา ทัง้นีไ้ม’ดัดสิทธผิูว่้าจ้างใบการบอกเลิก 
สัญญา

ขอ้ ๑๐ การควบคมุงานของผูร้บัจา้ง
ผูร้บัจา้งจะตอ้งควบคมุงาบทีร่บัจา้งอยา่งเอาใจใส ่ ดว้ยประสทีธภิาพและความชำนาญ และใบระหว่าง 

ทำงานทีร่บัจ้างจะตอ้งจัดใหม้ผีูแ้ทนซึง่ทำงาบเตม็เวลาเปน็ผูร้บัผดิขอบควบคมุงานของ ผูร้บัจ้าง ผู้แทบดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ

การทีผู้่ว่าจ้างไมใช้สทิธเิลกิสญัญาดังกล่าวชา้งด้นไม'เปน็เหตุใหผู้รั้บจ้างพน้จากความรับผิดตามสญัญา

ผูว้า่จา้ง ลงซอ
(นายจักรพงษ์ พิการตน)(นายวิชัย บุญอุดมพร)



ความเหบ็ชอบ เปน็หนงัสอืจากผูว่้าจ้างกอ่น
ผูว่้าจ้างมีสทืธิทีจ่ะฃอใหเ้ปล่ียนตวัผู้แทนตามวรรคหบีง่ โดยแจ้งเปน็หนงัสอืไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ 

ตอ้งทำการเปลีย่นตวัผูแ้ทนนัน้โดยพลนัโดยไมค่ดิคา่จา้งหรอืราคาเพิม่หรอือา้งเปน็เหตเุพือ่ขยายอายสุญัญาอนัเนือ่งมาจากเหตนุี้

ขอ้ ๑® ความรบัผดิของผูร้บัจา้ง
ผูรั้บจ้างจะตอ้งรับผิดตอ่อุ'บดเหต ุ ความเสยีหาย หรอืภยนัตรายใดๆ อนัเกดิจาก การปฎินติังาบของผู้รับ 

จ้าง และจะตอ้งรบัผดิตอ่ความเสยีหายจากการกระทำของลกูจา้งหรอืตวัแทบ ของผูร้บัจา้ง และจากการปฏนิตังิานของผูร้บัจา้ง 
ช่วงด้วย (ถา้ม)ี

ความเสยีหายใดๆ อันเกดิแกง่านพิผู่รั้บจ้างไต้ทำขึน้ แมจ้ะเกดิขึน้เพราะเหตสุดุวสิยั กิตาม ผู้รับจ้างจะต้อง 
รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปล่ียนใหใ้หมโ่ดยคา่ใชจ่้ายของผูรั้บจ้างเอง เวน้แตค่วามเสยีหายนัน้เกดิจากความผดิของผู ้
วา่จา้ง ทัง้นี ้ความรับผิดของผูรั้บจ้างตงักลา่วในชอ้นีจ้ะสนิสดุลงเมือ่ผูว่้าจ้างไตรั้บมอบงาบคร้ังสดุทา้ย ซ่ึงหลังจากน้ันผู้รับจ้างคง 
ตอ้งรับผดิเพยีงในกรณชีำรุดบกพร่อง หรอืความเสยีหายตงักลา่วใบขอ้ ๘ เท่านัน้

ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิตอ่บคุคลภายบอกในความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจาก การปฏนิติังาบของผูรั้บจ้าง หรือ 
ลกูจ้างหรอืตวัแทบของผูร้บัจา้ง รวมถงึผู้รับจ้างช่วง (ถา้ม)ี ตามสญัญานี ้หากผูว่้าจา้งถกูเรยีกรอ้งหรอืฟอ้งรอ้งหรอืตอ้งขดใชค้า่ 
เสยีหายใหแ้ก'บคุคลภายบอกไปแลว้ ผูร้บัจ้างจะตอ้ง ดำเนนิการใดๆ เพือ่ใหม้กีารวา่ตา่งแกต้า่งใหแ้กผู่ว้า่จา้งโดยคา่ใชจ้า่ยของ 
ผูร้บัจา้งเอง รวมทัง้ผูร้บัจ้างจะตอ้งชดใชค้า่เสยีหายนัน้ๆ ตลอดจนคา่ใชจ่้ายใดๆ อนัเกดิจากการถกูเรียกร้องหรือถกูฟอ้งร้องใหแ้ก ่
ผูว่้าจ้างทนัที

ขอ้ ๑๒ การจา่ยเงนิแกล่กูจา้ง
ผูร้บัจา้งจะตอ้งจา่ยเงนิแก'ลกูจา้งทีผู่ร้บัจา้งไตจ้า้งมาในอตัราและตามกำหนดเวลา ท่ีผู้รับจ้างไต้ตกลงหรือ 

ทำสญัญาไว้ตอ่ลกูจ้างตงักลา่ว
ถา้ผู้รับจา้งไม'จ่ายเงินคา่จา้งหรือคา่ทดแทนอืน่ใดแก'ลกูจ้างดงักลา่วในวรรคหนึง่ ผูว้า่จ้างมสีทิธทิีจ่ะเอาเงิน 

คา่จา้งทีจ่ะตอ้งจา่ยแก'ผูร้บัจา้งมาจา่ยใหแ้กล่กูจา้งของผูร้บัจา้งดงักลา่ว และใหถ้อึวา่ผูว้า่จา้งไดจ้า่ยเงินจำนวนนัน้เปน็คา่จา้งให ้
แกผู่ร้บัจ้างตามสญัญาแลว้

ผูร้บัจ้างจะตอ้งจัดใหม้ปีระกนัภยัสำหรบัลกูจ้างทกุคนทีจ่า้งมาทำงานโดยใหค้รอบคลมุถงึความรบัผดิทัง้ 
ปวงของผูร้บัจา้ง รวมทัง้ผูรั้บจ้างชว่ง (ถา้ม)ี ใบกรณคีวามเสยีหายทีค่ดิคา่สบิไหมทดแทนไตต้ามกฎหมาย ซึง่เกดิจากอนุติัเหตุ 
หรือภยนัตรายใดๆ ตอ่ลกูจา้งหรอืบคุคลอืน่ ทผีูร้บัจา้งหรอืผูร้บัจา้งชว่งจา้งมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบกรมธรรมป่ระกบัภยั 
ดังกลา่ว พรอ้มทัง้หลกัฐานการชำระเบีย้ประกนัใหแ้ก'ผูว้า่จา้งเมือ่ผูว้า่จา้งเรยีกรอ้ง

ขอ้ ๑๓ การตรวจงานจา้ง
ถา้ผูว้า่จา้งแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ ผูค้วบคมุงาน หรือบริษทั ทีป่รกึษา เพือ่ควบคมุการทำงาบ 

ของผูร้บัจา้ง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษานัน้ มีอำนาจเชา้ไปตรวจการงานในโรงงาบและ 
สถานทีก่อ่สร้างไต้ทกุเวลา และผูร้บัจา้งจะตอ้งอำนวยความสะดวกและใหค้วามชว่ยเหลอืในการนัน้ตามสมควร

การทีม่คีณะกรรมการตรวจรับพสัด ุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษทัทีป่รึกษานัน้ หาทำใหผู้้รับจ้างพน้ความรับ 
ผิดขอบตามสัญญานีช้้อใดข้อหนึง่ไม่



ปรากฏวา่แบบรปูและรายการละเอยีดบัน้ผดิพลาดหรอืคลาดเคลีอ่บไปจากหลกัการทางวศิวกรรมหรอืทางเทคนคิ ผู้รับจ้างตกลง 
ทีจ่ะปฎษิตัติามคำวนิจิฉยัของผูว้า่จา้ง คเบะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรอืบรษิทัทีป่รกึษาทีผู่ว้า่จา้งแตง่ตัง้ เพ่ือให้ 
งาบแลว้เสรจ็บรบิรูณ ์ คำวินจิฉยัตังกลา่วใหถื้อเปน็ทีส่ดุ โดยผูร้บัจา้งจะคดิคา่จา้ง คา่เสยีหาย หรือคา่ใชจ่้ายใดๆ เพิม่1ข้ีบ จากผูว้า่ 
จา้งหรอืขอขยายอายสุญัญาใมใ่ด้

ขอ้ @๕ การควบคมุงานโดยผูว้า่จา้ง
ผูร้บัจ้างตกลงว่าคเบะกรรมการตรวจรับพสัด ุ ผู้ควบคมุงาบ หรือบริษัท ทีป่รกึษาทีผู่ว้า่จา้งแตง่ตัง้ มี 

อำนาจทีจ่ะตรวจสอบและควบคมุงานเพือ่ใหเ้ปน็ไปตาม สญัญาบี ้และมอีำนาจทีจ่ะสัง่ใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิ หรือตัดทอน 
ซืง่งานตามสญัญาบี ้หากผูร้บัจา้งขดัขนื ไม,ปฏบ้ิตติาม ผูว้า่จา้ง คเบะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผูค้วบคมุงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา 
มอีำนาจ ทีจ่ะสัง่ใหห้ยุดการบัน้ชัว่คราวได ้ความลา่ชา้ใบกรณเ์ขน่บี ้ผูร้บัจา้งจะถอืเปน็เหตขุอขยายระยะเวลา การปฎบิติ้งาน 
ตามสญัญาหรอืเรยืกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน

ขอ้ ๑๖ งาบพเิศษและการแกไ้ขงาน
ผูว่้าจ้างมีสทิธิทีจ่ะส่ังเปน็หนงัสอืใหผู้้รับจ้างทำงานพเิศษซ่ึงไมไ่ด้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาบี ้

หากงาบพเิศษบัน้ๆ อยู่ในขอบข่ายทัว่ไปแหง่วัตถปุระสงคข์องสญัญาบี ้บอกจากบี ้ผู้ว่าจ้างยังมีสทิธิสัง่ใหเ้ปล่ียนแปลงหรือแก้1ข 
แบบรปูและขอ้กำหนดตา่งๆในเอกสารสญัญาบีด้ว้ย

อตัราคา่จา้งหรอืราคาทีก่ำหนดใช!้บสญัญาบีใ้หก้ำหนดใชส้ำหรบังาบพเิศษ หรืองานทีเ่พิม่เตมิขึน้ หรือตัด 
ทอนลงทัง้ปวงตามคำสัง่ของผูว้า่จา้ง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถืงอัตราค่าจ้าง หรอืราคาใดๆ ทีจ่ะนำมาใชส้ำหรบังาบพเิศษ 
หรืองานทีเ่พิม่ขึน้หรือลดลงตงักลา่ว ผูว้า่จา้ง และผู้รับจา้งจะไดต้กลงกนัทีจ่ะกำหนดอตัราคา่จา้งหรอืราคาทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง 
รวมทัง้การขยายระยะเวลา (ลา้ม)ี กนัใหม่เพือ่ความเหมาะสม ในกรณท่ีีตกลงกันไม่ได้ ผูว้า่จา้งจะกำหนดอตัราจา้ง หรอืราคาตาม 
แตผู่ว้า่จา้งจะเหบ็วา่เหมาะสมและถกูตอ้ง ซึง่ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฎษิตังิาบตามคำสัง่ของผูว้า่จา้งไปกอ่นเพือ่มใีหเ้กดิความเสยีหาย 
แกง่าบทีจ้่าง

ขอ้ ๑๗ คา่ปรบั
หากผูร้บัจา้งใมส่ามารถทำงานใหแ้ลว้เสรจ็ภายใบเวลาทีก่ำหนดไวใ้นสญัญาและผูว้า่จา้งยังมไีดบ้อกเสกิ 

สัญญา ผูร้บัจา้งจะตอ้งชำระคา่ปรบัใหแ้กผู่ว้า่จา้งเปน็ จำบวบเงินวันละ ฟ,๒๒๐.0๐ - บาท (เจ็ดพนัสองร้อยย่ีสบิบาทลว้น) และ
จะตอ้งชำระคา่ใชจ้า่ยในการควบคมุงาน (ลา้ม)ีใบเมือ่ผูว้า่จา้ง ต้องจ้างผูค้วบคมุงานอกีตอ่หบีง้เปน็จำนวนเงินวันละ  บาท
(....... -............. ) นบัถดัจากวบัทีค่รบกำหนดเวลาแลว้เสรจ็ของงาบตามสญัญาหรอืวนัทีผู่ว้า่จา้งไดข้ยายเวลาทำงานให ้จนถืงวัน

ทีท่ำงานแลว้เสรจ็จรงิ นอกจากบี ้ผูร้บัจา้งยอมใหผู้ว้า่จา้งเรยืกคา่เสยีหายอนัเกดิขึน้จากการทีผู่ร้บัจา้งทำงานลา่ชา้เฉพาะสว่นที ่
เกนิกวา่จำนวนคา่ปรบัและคา่ใชจ้า่ยตงักลา่วไดอ้กีดว้ย

ในระหว่างทีผู่ว่้าจา้งยังมไีดบ้อกเลกิสญัญาบัน้ หากผูว้า่จา้งเหบ็วา่ผูร้บัจา้ง จะไม่สามารถปฏบิติ้ตามสญัญา 
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สทิธิบอกเลกิสญัญาและใชส้ทิธติามขอ้ ๑๘ ก็ได้ และลา้ผูว้า่จา้งไดแ้จง้ชอ้เรยืกรอ้งไปยงัผูร้บัจา้งเมือ่ครบ 
กำหนดเวลาแลว้เสรจ็ของงานขอใหช้ำระคา่ปรบัแลว้ ผูว่้าจ้างมสีทิธิทีจ่ะปรับผู้รับจา้งจบถงืวันบอกเลกิสญัญาไดอ้กีดว้ย

ขอ้ ๑๘ สทิธขิองผูว้า่จา้งภายหลงับอกเลกิสญัญา
ในกรณทีีผู่ว้า่จา้งบอกเลกิสญัญา ผูว้า่จา้งอาจทำงานบัน้ เองหรอืวา่จา้งผ ูอ้ ืน่ ใหท้ำงานบ ัน้ตอ่จน่^^ 

ก็ได้ ผูว้า่จา้งหรอืผูท้ี่รับจ้างทำงานบัน้ต่อมีสทิธิใช้เคร่ืองใช้ใบการก่อสร้าง สงีทีส่ร้างข้ึนช่ัวคราวสำหรับง า น ก อ่ ส ร า้ ง ^  
ซึง่เหน็วา่จะตอ้งสงวนเอาไว้เพือ่การปฏษิตังิานตามสญัญา ตามท่ีจะเหน็สมควร

ลงชื่อ............... ใ 5̂ ......... ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ลงชือ่
(นายจก้รพงษํ



ใบกรณดีงักลา่ว ผูว้ำจ้างมสีทิธิริบหรือบงัคับจากหลกัประกนัการปฏบิติัตามสญัญาทัง้หมด หรือบางส่วน 
ตามแตจ่ะเหบ็สมควร นอกจากบัน้ ผูรั้บจ้างจะตอ้งรับผดิชอบในคา่เสยีหายซึง่เมนีจำนวน เกนิกว่าหลกัประกนัการปฏบิตัติาม 
สัญญา รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยท'ีเพิม่ขึน้ ใบการทำงาบบัน้ตอ่ใหแ้ล้วเสร็จตามสญัญา ตลอดจบคา่ใชจ่้ายในการควบคมุงานเพิม่ (ถา้ม)ี
ซึง่ผูว่้าจ้างจะหกั เอาจากเงินประกนัผลงานหรอืจำนวนเงินใดๆ ทีจ่ะจ่ายใหแ้ก,ผูรั้บจ้างกไ็ต้

ขอ้ ©๙. การบงัคบัคา่ปรบั คา่เสยีหาย และคา่ใชจ้า่ย
ใบกรณทีีผู้่รับจ้างไม,ปฏิบัติตามสญัญาข้อหนึง่ข้อใดด้วยเหตุใดๆ กต็าม จนเมบีเหตใุหเ้กดิคา่ปรบั คา่เสยี 

หาย หรอืคา่ใชจ้า่ยแกผู่ว้า่จา้ง ผูรั้บจ้างต้องชดใชค่้าปรับ คา่เสยีหาย หรือค่าใชจ่้ายดงักลา่วใหแ้กผู่ว่้าจ้างโดยสิน้เชงิภายใบ 
กำหนด ร)๕ (สิบห้า) วับ นบัถดัจากวันทีใ่ตรั้บแจ้งเมบีหนงัสอืจากผูว่้าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ซดใช้ใหถู้กต้องครบถ้วนภายใบระยะ 
เวลาดงักลา่วใหผู้ว้า่จา้งมสีทิธทิีจ่ะหกัเอาจากจำนวนเงนิคา่จา้งทีต่อ้งชำระ หรอืจากเงินประกบัผลงาบ ซองผู้รับจ้าง หรือบังคับ 
จากหลักประกนัการปฏบิตัติามสญัญาไตท้นัที

หากคา่ปรบั คา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ยทีบ่งัคบัจากเงนิคา่จา้งทีต่อ้งชำระ เงินประกนัผลงาน หรือหลัก 
ประกนัการปฏบิตัติามสญัญาแลว้ยงัไมเ่พยีงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนท'ีเหลือ ทียั่งขาดอยู่จนครบถว้นตามจำนวนคา่ปรบั ค่า 
เสยีหาย หรือคา่ใชจ่้ายบัน้ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วับ นบัสดัจากวับทีไ่ตรั้บแจ้งเมบีหนงัลอืจากผูว่้าจ้าง

หากมเีงนิคา่จา้งตามสญัญาทีห่กัไวจ้า่ยเมนีคา่ปรบั คา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ยแลว้ยงัเหลอือยูอ่กีเทา่ใด ผู้ 
ว่าจ้างจะคนืใหแ้กผู่ร้บัจา้งทัง้หมด

ขอ้ ๒๐ การทำบรเิวณกอ่สรา้งใหเ้รยีบรอ้ย
ผูร้บัจา้งจะตอ้งรกัษาบรเิวณสถานทีป่ฏบิตังิานตามสญัญานี ้รวมท้ังโรงงานหรือ ส่ิงอำนวย ความสะดวกใบ 

การทำงานของผูร้บัจา้ง ลกูจา้ง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถา้ม)ี ใหส้ะอาด ปลอดภยั และมีประสิทธิภาพในการใช้งาบตลอด 
ระยะเวลาการจา้ง และเมอืทำงานเสรจ็สิน้แลว้จะตอ้งขนย้ายบรรดาเครือ่งใชใ้นการทำงานจา้งรวมทัง้วสัด ุ ขยะมลูฝอย และส่ิง 
กอ่สร้างขัว่คราวตา่งๆ (ถา้ม)ี ทัง้จะต้องกลบเกลีย่พืน้ดินใหเ้รียบร้อยเพือ่ใหบ้ริเวณทัง้หมดอยู่ใบสภาพทีส่ะอาดและใช้การไต้ทนัที

ขอ้ ๒๑ การงดหรอืลดคา่ปรบั หรอืการขยายเวลาปฏบิตังิาบตามสญัญา
ในกรณทีีม่เีหตเุกดิจากความผดิหรอืความบกพรอ่งของฝา่ยผูว้า่จา้ง หรือเหตุสดุวิสัย หรอืเกดิจาก 

พฤตกิารณอ์นัหนึง่อนัใดท'ีผู้รับจ้างไม่ตอ้งรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอืน่ตามทีก่ำหนด ในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความใน 
กฎหมายวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั ทำให้ผู้รับจ้างไม,สามารถทำงาบใหแ้ลว้เสร็จตามเง่ือนไขและกำหนด 
เวลาแหง่สญัญานึไ๋ต้ ผูรั้บจ้างจะตอ้งแจ้งเหตหุรอืพฤตกิารณดั์งกลา่วพรอ้มหลกัฐานเมนีหนงัสอืใหผู้ว่้าจา้งทราบ เพ่ือของดหรือ 
ลดค่าปรับ หรอืขยายเวลาทำงานออกไปภายใบ ร)๕ (สิบห้า) วับนับถัดจากวับท่ีเหตุบ้ันส้ินสุดลง หรือตามท่ีกำหนดในกฎ 
กระทรวงดังกล่าว แลว้แตก่รณี

ถา้ผูร้บัจา้งไมป่ฏบิตัใิหเ้มนีไปตามความในวรรคหนึง่ใหถ้อืว่าผูร้บัจา้งใตส้ละสทิธเิรยีกรอ้งใบการทีจ่ะขอ 
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ กรณเีหตเุกดิจากความผดิหรอืความบกพรอ่ง 
ของฝา่ยผูว้า่จา้ง ซึง่มหีลกัฐานขดัแจ้ง หรอืผูว่้าจ้างทราบด ี อยู่แล้วต้ังแต่ต้น

การงดหรอืลดคา่ปรบั หรอืขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึง่ อยูใ่นดลุพนิจิของผูว้า่จ้างทีจ่ะ 
พจิารณาตามทีเ่หน็สมควร

ขอ้ ๒๒. มาตรฐานเ!!มอืชา่ง
ผูรั้บจ้างตกลงเมนีเง่ือนไขสำคญัว่า ผูรั้บจ้างจะตอ้งมแีละใชผู้ผ้า่นการทดสอ'

ลงชอิ.............. 'โ...1ๆ .........................ผูว้า่'จา้งฟ ้ร ุ* ;

(นายวชิยั บญุอดุมพร) (นายจักรพงษ์ พิการตนโ



จากกระทรวงแรงงาบ หรือผูม้วุีฒบิตัรระดับ ปริญญาตรี หรอืเทยีบเทา่จากสถาบนัการคกีษาที ่ ก.พ. รบัรองใหเ้ขา้รับรา,!!การได้ 
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขากอ่สรา้ง/โยธา/สำรวจ/ซลประทาน/สิง่แวดลอ้ม หรอืผูป้ระกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคมุ ประเภท 
ภาควีศิวกรเปน็ผูล้งนามในแผนการทำงาน พร้อมทัง้หุน้สว่นผูจั้ดการกรณหีา้งหุน้สว่นจำกดั/กรรมการผูจั้ดการ กรณบีริษทัจำกดั 
ลงนามในแผนการทำงานฯ พร้อมรับรองและแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในอตัราไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ ๑๐ (สิบ) 
ของแตล่ะสาขาชา่ง แตจ่ะตอ้งมชีา่งจำนวนอยา่งนอ้ย ๑ (หนีง) คบ ใบแต่ละสาซาชา่งดังต่อไปนี้

พร้อมกบัระบรุายซือ่ช่างผูท้ีผ่า่นการทดสอบมาตรฐานธีเมอืชางหรือผู้มวุีฒบิตัรดังกลา่วในวรรคหนงีนำมาแสดงพร้อมหลกัฐาน 
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพสัดหุรือผูค้วบคมุงาน ก่อนเร่ิมลงมอืทำงาบ และพรอ้มทีจ่ะใหผู้ว่้าจ้างหรอืเจ้าหนา้ทีซ่องผูว่้า 
จ้างตรวจสอบดูใด้ตลอด เวลาการทำงาบตามสญัญานีข้องผูร้บัจา้ง

ขอ้ ๒๓. การปรบัราคาคา่จา้ง
ผูว้า่จา้งและผู้รับจา้ง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรบัราคางานกอ่สรา้งตามสญัญาน้ีโดย 

การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใชค้ำนวณราคาคา่งานทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยวิธกีารตอ่ไปนี ้ตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ ์สูตร 
และวิธีคำนวณทีใ่ช้กบัสญัญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที ่๒๖ สิงหาคม ๒<£๓๒ เรือ่งการพจิารณาชว่ยเหลอืผู ้
ประกอบอาชพีงาบกอ่สร้าง ตามหนงัลอืสำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ท่ี บร ๐๖๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒ 

สตูรการปรบัราคา (สตูรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีกำหนดไว้ใบ 
สัญญา หรอืภายในระยะเวลาที ่ ผูว้า่จา้ง ไดข้ยายออกไป โดยจะใชส้ตูรของทางราซการทีไ่ด้ระบตุามภาคผนวก ๓

สญัญานีท้ำข้ึนเปน็สองฉบบั มืช้อความถูกตอ้งตรงกบั คู่สญัญาไดอ้า่นและเชา้ใจขอ้ความ โดยละเอยีด 
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมอืซือ่ พร้อมทัง้ประทบัตรา (ถา้ม)ี ไว้เปน็สำคญัตอ่หนา้พยาน และคู่สญัญาต่างยึดถอืไว้ฝา่ยละหนงีฉบบั

๖๒.® โยธา หรือ 
๒๒.๒ ก่อสร้าง หรือ 
๒๒.๓ สำรวจ

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทำบญัชแีสดงจำนวนชา่งทัง้หมดโดยจำแนกตามแตล่ะสาขาชา่งและ ระดับช่าง

(นางสาวเอีย่มครี ี สุริยะ)

(บางสาวสขุาดา เรือนกองเงิน)
เลขท่ีโครงการ ๖๔๑๐๗๒๔๙๔๔๕ 
เลขคุมสญัญา ๖๔๑๒๒๒๐๑๖๔๔๒


