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สัญญาเลขท่ี ๑๘/๒๕๖๕:

สัญญาฉบับ'บ้ี'ทำ1ข้ึน ณ องค์การ'บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ดำ'บล'ป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูบ เมื่อวับท่ี ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ดามคำส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖0 /๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซ่็งต่อไ'ปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฟ้ายหน้ีง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนวันเฉลิม ชังจดทะเบียน 
เบน,นิติบุคคล พ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริบทจังหวัดลำพูน กรมพัดเนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีลำนักงานใหญ่อยู่ 
เลขท่ี ๒๕๒ หมู่ ๔ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนาง'วา'รุal แขวงแดง ผู้มือำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
ปรากฎตามหนังสือรับรองของ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริบัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค์า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี ลพ. 
๐๐๒๕๓๐ ลงวันที ๑ พฤคจั้กายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ชังต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า ''ผู้'รับจ้าง" อิกฝ่ายหน้ีง 

คู่สัญญาไค้ตกลงกันมืข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ©. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้'ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้'ร ับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอส'ทีลค์คอนกรีต 

สายทางแยก ลพ.รท0 0 ๔ บ้านบ่ากล้อง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาสะวาย เชัอมบ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๒ ตำบลครีเต ํ่ย อำเภอบ้านโอ่ง 
จังหวัดลำพูน ฌ ลายทางแยก ลพ.๓0 ๐๔ บ้านบ่ากล้อง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาสะวาย เชัอมบ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีเต ึ๋ย 
อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน ดามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแบบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครีองมือเครื่องใช้ ตลอดจบอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพ่ือใช้ในงานจ้าง
ตามสัญญานี้

ข้อ ๖ . เอกสารอันเป็นส่วนหนี้งฃองสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหน้ี,งของสัญญานี้ 

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปแสะรายละเอยค (TOR) จำนวน ๒๔ แผ่น 
๒.๒ ผนวก ๒ แบบบ้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ แผ่น 
๖.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา จำนวน ๓ แผ่น 
๒.๔ ผนวก ๔ ลำเนาใบเสนอราคา จำนวน ๒ แผ่น 
๒.๕ ผนวก ๕ ลำเนาบัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น 
๖ .๖ ผนวก ๖ ลำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน ๒ แผ่น 
๒.๗ ผนวก ๙ ลำ เบา'หนังสือคา ประกับสัญญา จำนวน ๑ แผ่น 

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรีอแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความใน
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัตหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้เข้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และ 

ในกรณีที่เอกสารแ'พนท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติดามคำวินิจฉยของผู้'ร่าจ้าง ค่าวินิจฉัยซองผู้ร่าจ้างให้ลือเป็น 
ท่ีสุด และผู้'รัชจ้างไม่มืสืทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ รท. หลักประกันการปฏั้บัติดามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างไค้น่าหลักประกันเป็น หนังสือคํ้าประกันของ5นาคาร เป็น'จำนวนเง้บ 

ร)๗๙,๕0๐.๐๐ บาท (หนี้งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ชังเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้ 
แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

ผ้ว่า'จ้าง

L ห้า!หหุ้นรำนจำกัด
รำพูน'บัน1๐ริน
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๒
กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกับการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกันดังกล่าวจะต้อง 

ออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกฐ•บ 
กิจการเงินทุบเพื่อการพาณีซย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกับตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซอบริษัทเงินทุบที 
ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด 
หรืออาจเป็นหนังสือครประกับอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญขีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไป 
จบกว่าผู้รับจ้างพันช้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนี้ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง 
ตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมล็งความรับผิดของ 
ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบ 
กำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือ 
หลักประกันเพื่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนี้งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ แจ้ด} วัน นับถัดจากวับท่ีได้รับแจ้งเป็น 
หนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที,ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามช้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคีนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบ้ีย เม่ือผู้รับจ้างพัน 
จากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓ ,๕ ๙0,000.00 บาท (ลามล้านห้าแสน 

เก้าหมื่นบาทถ้วน) ซ้ืง'ได้'รวมภาษีมูลค่าเพ่ืม จำนวน ๒๓๔,๘๕๙.๘๑ บาท (สองแสบสามหม่ืนส่ืพับแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทแปดสิบ 
เอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน 
เป็นงวด  ๆ ดังน้ี

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๘ ๐,000.00 บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ 
งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(๗๒.®๔.๑0.0๑ ) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาบ้ันให้แล้วเสร็จ.กายใบ 
๖๑ มีนาคม ๖๕๖๕

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ขึ้งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง 

ตามสัญญาท่ีระบุไว้ ในข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างไต้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น 

หนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใบประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงิน 
ค่าจ้างล่วงหน้าบั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้าง 
ตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอับเกียวกับการใช้จ่ายและการใช้คีนเงินค่าจ้างล่วงหน้าบั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าบั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในภารปฏิบัติงานตามสัญญาเท่าบั้นหากผู้รับ 
จ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนี้งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าบั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าบั้นคืบ 
จากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๖ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าไต้เป็น 
ไปตามข้อ ๕.® ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวับได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน 
ดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าบั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกัน 
ภารรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

ผู้ว่าจ้าง
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๓
tT.cn (ข) (สำหรับสัญญาท่ีเป็นราคาเหมารวม)

ใบการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแค่ละงวดเพื่อชดใช้ 
ดิบเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแค่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้าง 
ล่วงหน้าท่ีผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดลฺดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด  ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะด้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อช้าระหนึ๋หรีอเพื่อซดใช้ควานรับผิด 
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักซดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ใบกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับ 
หลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ึนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ท! (เจ็ด) วับ นับถัดจากวันได้รับ 
แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน 

ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ (ะ.๓ (ข) แล้ว เว้นแด่ในกรณีดังต่อไปน้ี ผู้รับจ้างม็สิทธิขอคืนหลักประกับการรับเงิน 
ค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเคืยว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้าง 
ล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประถันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วน้ัน โดย 
ผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้,ว่าจ้าง 

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ชงแด่ละฉบับมีมูลค่า 
เท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแด่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้าง 
มีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดน้ันได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ร ับจ้างแด่ละงวด ผู้ว ่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น 

เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ตํ่ากว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกัน 
ผลงานคืน โดยนำหนังลิอคํ้าประกับของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ซ็่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ 
ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผ ู้ว ่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนี้งโดยไม่มี 
คอกเบี้ยให้แก่ผ ู้ร ับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล ้วเสร ็จและส ิทธ ิของผ ู้ว ่าจ ้างในการบอกเล ิกส ัญญา
ผู้รับจ้างต้องเร็มทำงานที่รับจ้างภายใบวับที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบรบูรณี 

ภายใบวับที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕0๕ ล้าผู้รับจ้างมีได้ลงมีอทำงานภายในกำหนดเวลา หรีอไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด 
เวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเกินกว่ากำหนดเวลา 
หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนี้ง หรือดกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม 
ด้ๆลังัชรงคผะโารรมิกๆรดรวิจิร้บพ้ลคุ่หรือิผู้คท่ชคุมงานหรือบรืบัทท่ีปรืทษาช่ืงได้รืบมยบข่ฯ■ น! เพเทผู้'ว่าจ้าง ผู้,ว่าจ้างรสิทธิที่จะ 
บอกเลิกสัญญานี้เด้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ันไม่ 
กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสืยหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างด้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

. . อ เร . .

ผู้รับจ้างผู้ว่าจ้าง



ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความขำรุดบกพร่องของงาบจ้าง
เมื่องาบแล้วเสร็จบรืบรณ์ และผู้ว่าจ้างได้ร้บมอบงาบจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ใบกรณีท่ีมีการ 

บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างบี้ ภายในกำหบด b  (สอง) ปี นับถัดจากวับท่ีได้ 
รับมอบงานดังกล่าว ชิ่งความขำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอับเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ลูกต้อง 
หรือทำไว้ไม่เรืยบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นท่ีเรียบร้อยโดยไม่ซักข้า 
โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการน้ีท้ังส้ิน หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑<£ (สิบหา) วัน นับถัดจากวับท 
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการ 
นั้นเองหรือจ้างผู้อ๋ึนให้ทำงานบ้ัน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกด่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณิเร่งด่วนจำเปิบต้องรีบแก้'เขเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้เข 
ในระยะเวลาท่ีกำหนดไว้คามวรรคหนงได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเช้าจัดการแก้เขเหตุขำรุดบกพร่องหรือเลียหายนั้นเอง หรือ'จ้างผู้อบ'ให้ 
ซ่อมแชมดวามชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดขอบขำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ทำงานนั้นแทบผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับ 
ผิดตานสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ขดใช้ค่าใช้จ่ายหรือด่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ 
ตามสัญญาได้

ข้อ ๙  การจ ้างช ่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบท้ังหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาน้ีไปจ้างช่วงอีกทอดหนี้ง เว้นแต่การจ้างช่วงงาบ 

แต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงาบแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ 
ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญาบี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดใบความผิดและความประมาท 
เลนเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทบหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่ารี!นความในวรรคหนี้ง ผู้รับจ้างต้องขำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
เป็นจ่าบวบเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (ลีบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ท้ังบี้ ไม่ตัดลีทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข ้อ ® ๐ การควบคุมงานของผ ู้ร ับจ ้าง
ผู้ร ับจ้างจะต้องควบคุมงาบที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความขำบาญ และในระหว่างทำงาน 

ที่ร ับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนขึ้งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจ 
จากผู้ร ับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะน้าต่างๆ ท ี่ผ ู้ว ่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบรืบัทที่ปรืกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง 
ไต้แจ้งแก่ผู้แทนเซ่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ไต้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทบตามข้อบิ้จะต้องทำเป็นหนังสือและ 
ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว ่าจ ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมีได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็น 
หนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมี?,ทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนดามวรรคหน้ีง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ 
ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพมหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุบี้

ข้แ ร)๑ ค ่ว ิามรับผิตฃองพ ู้ร ับจ ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันครายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของ 

ผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทบ ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของ 
ผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง



ความเลียหายใดๆ อันเกิดแก่งานทีผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง 
รับผิด,ซอนโดยซ่อมแซมให้คืบด็หรือ เปล่ืยนให้ไหมโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเลียหายบั้นเกิดจากความผิดของ 
ผู้ว่าจ้าง ท้ังน้ี ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อน้ีจะส้ินสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากบ้ันผู้รับจ้าง 
คงต้องรับผิดเพียงใบกรณีขำรุดบกพร่อง หรือความเลียหายดังกล่าวใบข้อ ๘ เท่าบ้ัน

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเลียหายใดๆ อับเกิดจาก การปฏิบัติงาบของผู้รับจ้าง หรือ 
ลูกจ้างหรือคัวแทบของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้'รับ'จ้าง'ข่วง (ท้าม) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรืยกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องขดใช่ค่าเลีย 
หายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้วผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆเพีอให้ฐการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช่จ้ายของผู้รับจ้างเอง 
รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องขดใช้ค่าเลียหายบั้นๆ ตลอดจนค่าใข้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรืยกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างไต้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ท่ีผู้รับจ้างได้ตกลงหรือ 

ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ท้าผู้รับจ้างไม่จำยเงินค่าจ้างหรือคำทดแทนอนใดแก,ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนี้ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน 

ค่าจ้างทีจะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ท้อว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนบั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ 
ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยลำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาบ โดยให้ครอบคลุมถ็งความรับผิดท้ังปวง 
ของผู้รับจ้าง รวมท้ังผู้รับจ้างซ่วง (ท้ามี) ในกรณีความเลียหายที่คิดค่าลันไหมทดแทนได้ดามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือ 
ภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอึ๋นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างซ่วงจ้างมาทำงาบ ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว 
พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกับให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง
ท้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคผะกรรมการตรวจรับพัลคุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ทีปรีก,บา เพ่ือควบคุมการทำงาน 

ของผู้’รับจ้าง คผะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทท่ีปรืกษาบ้ัน มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานใบโรงงานและสนานท่ี 
ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความซ่วยเหลีอในการบั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาบ้ัน หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิด 
ชอบตามสัญญาน้ีข้อใดข้อหน้ีงไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอิยคคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าไต้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถท้วนแล้ว หากปรากฏ 

ว่าแปบรูปและรายการละเอยดบั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิควกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงท่ีจะ 
ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพ่ือให้งานแล้ว 
เสร็จบริบูรณ์ ค่าวินิจฉัยดังกล่าวให้ท้อเป็นที่ลุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเลียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ืมข้ึน จากผู้ว่าจ้างหรือ 
ขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๔ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผูร้ับจ้างดกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ทีปรกบาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจท่ี 

จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปดาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลื่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตาม 
สัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัคขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว ่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะ 
สั่งให้หยุดการบั้นชั่วคราวได้ ความล่าข้าในกรณีเซ่นนี้ ผ ู้ร ับจ้างจะถือเป็นเหตุซอขยายระยะเวลา การปภิบ ัติงานดามสัน)ณาหรือเรียก 
ร้องค่าเลียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
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ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแกไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศพี่งไมใด้แสดงไว้หรือรวมอยู่ใบเอกลารสัญญานี้ หาก 

งานพิเศษน้ันๆ อยู่ในขอบข่ายท่ัวไปแห่งวัตถุ•ชระสงค์ของสัญญาน้ี บอกจากบี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรึอแกเขแบบรูป 
และข้อกำหนดต่างๆ ใบเอกลารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาท่ีกำหนดใช้ในสัญญาน้ีให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเคษหรืองา'นท่ีเท่ิมเติมข้ึนหรือคัดทอ■ น 
ลงทังปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไมใดกำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ท่ีจะนำมาใข้สำหรับงาบพิเศษหรืองาน 
ที่เทิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เทิ่มขึ้นหรือลดลง รวมท่ังการ 
ขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เที่อความเหมาะสม ในกรณีท่ีตกลงกับไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้าง 
จะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ชั่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาบตามคำสั่งของผู้วำจ้างไปก่อนเพื่อมีให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

สัญญา ผู้ร ับจ้างจะต้องขำระค่าปรับให้แก่ผู้ว ่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๘1๙๗๕.๐๐ - บาท (แปดพับเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 
และ'จะต้องขำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ ้าม ี)ในเมื่อผ ู้ว ่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอิกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ....... บาท
(-) นับถัดจากวันทีครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผ ู้ว ่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้ว 

เสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว ่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้ร ับจ้างทำงาบล่าข้าเอพาะส่วนที่เก ินกว่าจำนวน 
ค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิคามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ 
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ขำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวับบอกเลิกสัญญาได้อิกด้วย

ข้อ ๑๘ ลิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ใบกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงาบนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อนให้ทำงาบนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ 

ผู้ว่าจ้างหรือผู้ท่ีรับจ้างทำงานนั้นฅ่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง ล่ีงท่ีสร้างข้ึนช่ัวคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ช่ังเห็น 
ว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามท่ีจะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั่งหมด หรือบางส่วน 
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหายชั่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม 
สัญญา รวมทั่งค่าใช้จ่ายที่เทิ่มขึ้น ในการทำงาบนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเทิ่ม (ถ้ามี) ช่ัง 
พูวาจางจะหก เอาจากเงนประกนพลงานหรอจานวนเงนใดๆ ทจะจายเหแกพูรบจางกได

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย แสะค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็คาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย 

หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องขดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๑!๕ 
(ลิบห้า} วัน นับถ้ดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสีอจากผู้ว่าจ้าง หากผู้'รับจ้างไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องขำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกับการ 
ปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องขำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพิยงพอ ผู้รับจ้างยินยอมขำระส่วนที่เหสือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย 
หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ร,๕ (สิบห้า) วับ นับถัดจากวับที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ©๗ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ใบสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก

ใบระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา

ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง Lsmphun พรท 
Limited Psrir



หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หริอค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ว่าจ้างจะคืบให้แก่ผู้รับจ้างท้ังหมด

ข้อ ๒๐ การท่าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาบตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหริอ ส่ิงอำนวย ความละดวกใน 

การท่างานของผู้รบจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหริอผู้รับจ้างช่วง (ถามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะ 
เวลาการจ้าง และเมอท่างานเสร็จสินแล้วัจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการท่างานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และส่ิงก่อสร้าง 
ชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ท้ังจะต้องกลบเกล่ียพื้นคืนให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การไค้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์ 

อับหนงอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุ?)บตามท่ีกำหนด ในกฎกระทรวง ชั่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วย 
การจัดชึ๋อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท่าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถท่างานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาน้ี 
ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสอให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยาย 
เวลาท่างานออกไปภายใน ร)๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันท่ีเหตุบ้ันส้ินสุดลง หรือตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความใบวรรคหน๋ึง ให้กิอว่าผู้รับจ้างไค้ลละสิทธิเรียกร้อง ใบการท่ีจะของด 
หรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท่างานออกไปโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของ 
ฝ่ายผู้ว่าจ้าง ชั่งมีหลักฐานขัคแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วต้ังแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาท่างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา
ตามท่ีเห็นสมควร

ข้อ ๖๒. มาตรฐาน!!มีอช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเง่ือนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!เมีอช่าง 

จากกระทรวงแรงงาบ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า'จากสถาบันการคิกษาที่ ก.พ. รับรองไห้เข้ารับราซการไค้ 
ค้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาก่อสร้าง/โยรา/สำรวจ/ชลประทาน/สงแวดล้อม หรือผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาดี 
วิศวภรเป็นผู้ลงนามในแผนการท่างาน พร้อมท้ังห้นส่วนผู้,จัดการกรณีห้างหนส่วนจำกัด/กรรมการผู้จัดการ กรณีบรืษ้ทจำกัด ลงนาม 
ในแผนการท่างานฯ พร้อมรับรองและแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ©o (สิบ) ของ 
แต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ร) (หน่ึง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

๒๒1®) เยรา หรอ 
๖๖.๖ ก่อสร้าง หรอ 
๖๖.๓ สำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดท่าบัญชีแลคงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกดามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่างพร้อม 
กับระบุรายช่ัอช่างผู้ท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐาน!!มีอช่างหรือผู้มีวุฒิบัฅรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อ 
คณะกรรินการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเรืมสงรอท่างาน และพร้อมที่จะไห้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างดรวจลอบ 
ดูไค้ตลอด เวลาการท่างาบตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้าง
© V ....
ผู้ร ับจ้าง

_____
£ ห้า':ทัน๙วนจำกัด
พ ๔ายูน?u iaS y
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ข้อ ๒๓. การปร ับราคาค ่าจ ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกับให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาบ้ีโดย 
การน่าสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างาบที่เปลยบแปลงไป โดยวิธีการต่อไปบ้ี ตามเงอนไข หลักเกณฑ์ สูตร 
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมีอวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๔๓๒ เรองการพิจารณาซ่วยเหลือผู้ 
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือลำนักเลขาธีการคณะรัฐมนตรี ท่ี บร ๐๒๐๓/■ ว ๑๐๙ ลงวับท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะด้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีกำหนดไว้ใบสัญญา 
หรีอภายใบระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราขการท่ีได้ระบุตามภาคผนวก ๓

สัญญาบ้ีทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีช้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเช้าใจช้อความ โดยละเอ็ยดตลอด 
แล้ว จ็ง'ได้ลงลายมือ'ขอ พร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างรดถอไว้ฝ่ายละหบี้งฉบับ

(ลงช่ือ).

(ลงชื่อ).

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)...........................โ!4 ' f.‘~ โโ .'...................พยาน
(นางสาวเรณกา จาอาบาล)

เลขทเครงการ ๖๔๑๐๗๒๔๑๔๐๔ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๑๒๒๒๐๐๐๔๘๔

........... น.}ะ.โโไใ......................ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

......................... 5 L ...... g U g g

(บางวารุณี แขวงแค-งr  "

I f  [ J
.......... .'......โ’...™........................พยาน
(บางสาวเอยมคิรี สุริยะ)


