
สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขท่ี ๒๑/๖๔๖๔

สัญญาฉบับ'น้ี'ทำข้ี'บ ณ องค์การบริหารล่วบจังหวัดลำพู■ น ตำบลป่าสัก อำนา01มองลำพู'น จังหวัดลำพูบ ฟ้อวับท่ี 
๒๗ ธันวาคม ๖๔๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วบจังหวัดลำพูน โดยบายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่งรองบายกองค์การบริหารล,วน 
จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๖๔๖๔ 
ลงวันท่ี ๖๘ มกราคม ๖๔๖๔ ช่ิงตอํไบโบสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง', ฝ่าะ)หน้ีง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกภพก่อลร้าง ช่ิงจด 
พะเบยีนเป็นนิติบุคคล 01 สำนักงาบทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำพูน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาo ชย'
บีส่านักงานใหญ่อยู่ เลขท่ี ๗๘ หมู่ท่ี ๖ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพนู จังหวัดลำพูน โดยนายพรยค เช่ิยงใช่ ผู้รับมอบอำนาจ 
จากนายเอกภพ นพรัตน์ ผู้บีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฎตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์ ท่ี ลพ. ๐๐๑๓๓๔ ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๔๖๔ และหนังสือมอบอำนาจ 
ลงวันท่ี ๖๗ ธันวาคม ๖๔๖๔ แบบท้ายสัญญาน้ี ช่ิงต่อไปใบสัญญาน้ีเรียกว่า ''ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหน้ีง 

คู่สัญญาไค้ตกลงกันบีข้อความดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑. ขอ้ตกลงวา่จา้ง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาบ ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟ้ลตํคอนกรีต ลายทาง 

บ้านจัดสรรคอกข้าง หมู่ท่ี ๘ ตำบลป่าไผ่ เช่ิอมบ้านไหมศวิไล หมู่ท่ี ๑๖ ตำบลลี ้อำเภอลี ้จังหวัดลำพูน o  สายทางบ้านจัดสรร 
คอกข้าง หมู่ท่ี ๘ ตำบลป่าไผ, เขอมบ้านใหม่ศิวิไล หมู่ท่ี ๑๖ ตำบลล้ี อำเภอลี ้จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเงือบไขแห่ง 
สัญญาน้ีรวมท้ังเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ขนิดดีเพ่ือไข้ใบ
งานจ้างตามสญัญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอับเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ีไห้ถือเป็นสวนหน่ึงของสัญญาน้ี
๖.® ผนวก ๑ แบบแปลบและรายละเอียด จำนวน ๖๔ หน้า
๖.๒ ผนวก ๒ แบบบีายประขาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ หน้า

- ๒.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา จำนวน ๓ หน้า
๖.๔ ผนวก ๔ ลำเนาใบเสนอราคาและบันทํกต่อรองราคา จำนวน ๓ หน้า
๖.๔ ผนวก ๔ ลำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน ๖ หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ ลำเนาหนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๑ หน้า
๖.๗ ผนวก ๗ ลำเนาบัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน ๑ หน้า
๖.๘ ผนวก ๘ ลำเบาหนังสือค้ําประกันสัญญา จำนวน ๑ หน้า

ความใดไนเอกสารแบบท้ายสัญญาท่ีชัดหรีอแย่งกับข้อความในสัญญาน้ีให้ไข้ข้อความใบสัญญาน้ีบังคับ 
และไนกรณ์ท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาชัดแย่งกับเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฎษติัตามคำวินิจอัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจิปียจัรังเิ 
ให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้รับจ้างไม่บีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรีอค่าใช้จ่ายใดๆ เพืม่เตมิจากผูว้า่จา้งทัง้เ
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ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ใบขณะทำสัญญาน้ีผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังลือค้ําประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

เลขท่ี ๐๒๒!£๓๖๑๑๐๐๐๓๘ฝ ลงวันท่ี ๒ท1 ธันวาคม ๒!£๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๒๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสบสองหม่ืนหน่ึงพับ 
ห้าร้อยบาทถ้วน) ข้ึงเท่ากับร้อยละ £ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้วำจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติ 
ตามสัญญาบ้ี

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังลือค้ําประกันมาเป็นหลักประกับการปฏิบัติตามสัญญา หนังลือค้ําประกันดังกล่าว 
จะต้องออกโดยธนาคารทีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุบหลักทรัพย์ทีได้รับอนุญาตให้ 
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณซีย์และประกอบธุรกิจ ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซ่ือ 
บริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดข้ึอจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังลือ๓ ประกับอิเล็กทรอนิกส์ตามาธัการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการ 
ค้ําประกันตลอดไปจบกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันดามสัญญาบ้ี

หลักประกันทีผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหน่ึง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวงของผู้รับจ้าง 
ตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันทีผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหริอเล่ีอมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของ 
ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างล่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวัน 
คท!กำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปล่ียนแปลงไข!ไม่ว่าจะเกิดข้ึนคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน 
ไหมหรือหลักประกับเพ่ืมเดิมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหน่ึงมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วับ นับถัดจาก'วับ'ท่ี!ด้รับ 
แจ้งเป็นหนังลือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามช้อบ้ี ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบ้ีย เม่ือ 
ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาบ้ีแล้ว

ข้อ ๔ (ข) คา่จา้งและการจา่ยเงนิ
ผูว่้าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒1๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านล่ีแสบ 

สามหม่ืนบาทถ้วน) ข้ึง'ได้,รวมภาษีมูลค่าเพ่ืม จำนวน ๑๔๘,๙ฅเ๑.๙๖ บาท (หน่ึงแสนห้าหม่ืนแปดพันเถ้าร้อยเจ็ดลืบเอ์ดบาทเถ้า 
ลืบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอ่ืน  ๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงด้วยแล้ว โดยถึอราคาเหมารวม เป็นเกณท์ และกำหนดการจ่าย 
เงิน เป็นงวด  ๆ ดังบ้ี

งวดที ๑ เป็นจำบวบเงิน ๒,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านล่ีแสบสามหม่ืนบาทถ้วน) เม่ือผู้รับจ้างได้ปฎิป็ติ 
งาน ก่อสร้างถนนผิว'จราจรแอลฟิลด์คอบกรืต สายทางบ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่ที ๘ ตำบลป่าไผ่ เข้ึอม1บ้าน'ใหม่คืวีไล หมู่ที ๑๒ 
ตำบลล้ี อำเภอลี ้จังหวัดลำพูน เม่ือได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาบ้ัน ให้แล้วเสร็จภายใบวันที ๒๗ มีนาคม ๒๔๖๔

ข้อ ๕. เงนิคา่จา้งลว่งหนา้
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รัใ.!จ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ข้ึงเท่ากับร้อยละ - ของราคา 

ค่าจ้าง ตามสัญญาทีระบุไว้ ในข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากทีผู้รับจ้างได้วางหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วง 

หน้าเป็นหนังลือค้ําประกับหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม 
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าบ้ันให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบทีผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ 
ผู้รับจ้างตกลงทีจะกระทำตามนอนไขอันเก่ียวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าบ้ันดังต่อไปบ้ี

๔.๑ ผ้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าบ้ันเพ่ืจเป็นค่าใช้จ่ายใบการปฦบัติงาบพาบลัฌอทเท่าบ้ันหากุ 
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหนา้หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของเงินค่าจ้างล่วงหนา้บ้ันใบทางอ่ืบผู้ว่าจ้างอาจจ:เ,

(นายวีขัย บุญอุดมพร)
ผว้า่จา้ง
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หน้าน้ันคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที
๕.๒ เม่ือผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพ่ือพิสูจน์ว่าได้ 

เบ้,บ่ไปตาม'ข้อ ๕.ร) ภายใบกำหนด ร)๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวับไต้รับแจ้งเบ้บหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลัก 
ฐานดังกล่าวภายใบกำหนด ร)๕ (สืบห้า) วับ ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านัน้คืนจากผู้รับจ้าง หรีอบังคับเอาจากหลัก 
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไต้ทันที

£.๓ (ซ) (สำหรับสัญญาท่ีเบ้นราคาเหมารวม)
ใบการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างใบแต่ละงวดเพ่ือซดใช้ 

คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ•ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินพ่ืหักค่า 
จ้างล่วงหน้าพ่ืผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เบ้บจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีเหลือท้ังหมด 

๕.๕ เงินจำนวนใด  ๆ ก็ตามท่ีผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือชำระหน้ีหรีอเพ่ือซดใช้ความรับผิด 
ต่างๆ คามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนท่ีจะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีท่ีมีการ,บอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีเหลือเกินกว่าจำนวนเงินท่ีผู้รับจ้างจะได้ 
รับหลังจากหักซดใช้ในกรณีอึ,บแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำบวบท่ีเหลือน้ันให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ฝ (เจ็ด) วับ นับถัดจากวับ 
ได้รับแจ้งเบ้บหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ซ) (สำหรับสัญญาท่ีเบ้นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืบหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเม่ือผู้ว่าจ้างได้หักเงิน 

ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ'(ร;.๓ (ซ) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ีผู้รับจ้างมีสิทธิซอคืนหลักประกันการรับ่ 
เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก 
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิซอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนท่ีผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป 
แล้วน้ันโดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ท่ีมีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีเหลืออยู่มา 
วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซ่ึงแต่ละฉบับมี 
มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้[นแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว 
ผู้รับจ้างมีสิทธิซอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดน้ันไต้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาบ
ในการจ่ายเงินค่าจ้างใหแ้ก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ซองเงินท่ีต้องจ่ายใบ 

งวดน้ันเพ่ือเบ้นประกันผลงาน ใบกรณีท่ีเงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเบ้นจำนวนเงินไม่ต่ํากว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิท่ีจะขอเงิน 
ประกันผลงาบคืน โดยนำหนังลือค้ําประกันซองรนาคารหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงออกโดยธนาคารภายในประเทค 
มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพ่ือเบ้นหลักประกับแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืบเงินประกันผลงาบ และ/หรือหนังลือค้ําประกันซองธนาคารด้งกล่าวตามวรรคหน่ึงโดย 
ไม่มีดอกเบ้ียให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแลว้เสรจ็และสทิธขิองผูว่้าจ้างในการบอกเลกิสญัญา
ผู้รับจ้างต้องเร่ิมทำงานท่ีรับจ้างภายในวับท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบรีบูรณี 

ภายในวับที'๒๗มีนาคม ๒<£๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงาบภายใบกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้จแพจพ.'น.เณีนงนด_ 
เวลา หรือมีเหตุให้เช่ือได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่พ่ าเ!I I

A '(ลงขอ).....................ะ'..!ก...................ผูว้า่จา้ง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

, A , าง HU สวนฐํ!ก&่
(ลงชีอ) ร ท 'ง

(นายพรยศ เซยงโซ) "



หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม 
คำส่ังของคผะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาบหรือบริษัทท่ีปรืกษาซ่ึงได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะ 
บอกเลิกสัญญาน้ึได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การไข้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ันไม่ 
กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การท่ีผู้วาจ้างไมใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรันผดิขอบไนความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
เม่ืองานแล้วเสร็จบริบูรณ ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณท่ีีมีการ 

บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมเีหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดข้ึนจากการจ้างบ้ี าายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวับท่ี 
ได้รับมอบงานดัรกล่าว ซ่ีงความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายน้ันเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุท่ีไม่ถูก 
ต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องดามมาตรฐานแห่งหลักวิชาผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นท่ีเรียบร้อยโดยไม่ 
ขักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ไนการบ้ีท้ังส้ิน หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัด 
จากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรือบร้อยภายในเวลาท่ีผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีลิทธิ 
ท่ีจะทำการน้ันเองหรือจ้างผู้อ่ืบให้ทำงานน้ันโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองท้ังส้ิน

ไนกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องริบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข 
ในระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ตามวรรคหน่็งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายน้ันเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ 
ซ่อมแซมความขำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ตองรับผิดขอบขำระค่าใช้จ่ายท้ังหมด

การท่ีผู้ว่าจ้างทำการนัน้เอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ทำงาบน้ันแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ 
รับผิดคามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ซดใข้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามท่ีผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประถันการ 
ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างข,วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบท้ังหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาบ้ืไปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง เว้นแต่การจ้างช่วง 

งานแต่บางส่วนท่ีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวน้ัน ไม่เป็น 
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าท่ีตามสัญญาบ้ี และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความ 
ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าผิ!นความใบวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
เป็นจำนวนเงินใบอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาบท่ีจ้างช่วงตามสัญญา ท้ังบ้ีไม่ดัดสิทธิผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑0 การควบคมุงาบของผูร้บัจา้ง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงาบท่ีรับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และใบระหว่าง 

ทำงานท่ีรับจ้าง.จะต้องจัดให้มีผู้แทบซ่ึงทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดขอบควบคุมงาบของ ผู้รับจ้าง ผู้แทบดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ 
อำนาจจากผู้รับจ้าง คำส่ังหรือคำแนะนำต่างๆ ท่ีผู้'ว่า'จ้าง คผะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรืก'ษาท่ีผู้ว่า 
จ้างแต่งท้ัง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่าน้ัน ให้ลิอว่าเป็นคำส่ังหรือคำแนะนำท่ีได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งท้ังผู้แทนตามข้อบ้ีจะต้องทำ 
เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นขอบเป็นหนังสือ จากผูว่้าจ้าง การเปล่ียนตัวหรือแต่งท้ังผู้แทนใหม่จะทำมีได้หากไมใต้รับ 
ความเห็บขอบ เป็นหนังลือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะขอให้เปล่ียนดัวผู้แทบตามวรรคหน่ึง โดยแจ้งเป็น'หนังสือ'ไปยังผู้'รันจ่m*stemพ พ้ พั จ้ ะ .

ร 3ิ? f c ., «; , Q  Q__(ลงขอ).................. ะ:....:.............
(นายวิชัย บุญอุดมพร).

ผว้า่'จา้ง (ลงซ่ือ).
'(นายพรยศ เชียงใซ).



ต้องทำการเปล่ียนตัวผู้แทบน้ันโดยพลันโดยไม่คิดคาจ้างหรือราคาเพ่ีมหรืออ้างเป็นเหตุเพ่ีอขยายอายุสัญญาอับเน้ีองมาจากเหตุน้ี 

ข้อ ๑๑ ความรบัผดิของผูร้บัจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสยีหาย หรือภยับดรายใดๆ อับเกิดจาก การปฏิบัติงาบของ 

ผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทบ ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงาบของผู้รับ 
จ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานทีผู้รับจ้างได้ทำข้ึน แม้จะเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง 
รับผิดขอบโดยซ่อมแซมให้คืนดิหรือ เปล่ียนให้ใหมโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายน้ันเกิดจากความผิดของ 
ผู้ว่าจ้าง ท้ังน้ี ความรับผิดของผู้รับจ้างตังกล่าวในช้อน้ีจะสินสุดลงเม่ือผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาบคร้ังสุดท้าย ข้ึงหลังจากน้ันผู้รับจ้าง 
คงต้องรับผิดเพยงในกรณีขำรุดบกพร่อง หรือความเสยีห'ยตังกล่าวใบช้อ ๘ เท่าน้ัน

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อ■ บุคคลภายนอกใบความเสียหายใด  ๆ อันเกิดจาก การปฏิบัตงาบของผู้รับจ้าง หรือ 
ลูกจ้างหรือตัวแทบของผู้รับจ้าง รวมถีงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ดามสัญญาน้ี หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่า 
เสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพ่ีอให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ 
ผู้รับจ้างเอง รวมท้ังผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายน้ันๆ ดลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้อง 
ให้แก่ผู้ว่าจ้างทับที

ข้อ ๑๒ การจา่ยเงนิแกล่กูจา้ง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างทีผู้รับจ้างไต้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ท่ีผู้รับจ้างไต้ตกลงหรือ 

ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างตังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างตังกล่าวในวรรคหน้ีง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิทีจะเอาเงิน 

ค่าจ้างที’จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายใหแ้ก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างตังกล่าว และให้กอว่าผู้ว่าจ้างไต้จ่ายเงินจำนวนน้ันเป็นค่าจ้างให้ 
แก่ผู้รับจ้างตา! เสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนทีจ้างมาทำงาบโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดท้ัง 
ปวงของผู้รับจ้าง รวมท้ังผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ใบกรณีความเสียหายทีคิดค่าสิบไหมทดแทบไต้ตามกฎหมาย ข้ึงเกิด'จากอุบัติเหตุ 
หรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอ่ืน ทีผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาท่างาบ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม้ประกับภัย 
ตังกล่าว พร้อมท้ังหลักฐานการชำระเบ้ียประกับให้แก่ผู้ว่าจ้างเม่ือผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจา้ง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัททีปรืกษา เพ่ีอควบคุมการทำงาบ 

ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัททีปรึกษาน้ัน มีอำนาจเช้าไปตรวจการงาบใบโรงงาบและสถาน 
ทีก่อสร้างไต้ทุ-':',วลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือใบการน้ันตามสมควร

การทีมีคผะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัททีปรึกษาน้ัน หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับ 
ผิด1ขอบตามสัญญาน้ีช้อ่ได,ข้อ'หน้ีง'ไม่

ข้อ ๑๔ แบบรปูและรายการละเอยีดคลาดเคลือ่น
ผู้รับจ้างรับรองว่าไต้ตรวจสอ'บและทำความเช้าใจใบแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ่ีถ้วนแล้ว หาก 

ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนัน้ผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเ'พคพิเ พูท้เั•พงัดรล ^ 
ทีจะปฏิบัติตามคำวินิจอัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการดรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัททีปรึกษาทีผู้ " ' - "

(ลงชื่อ).......................ไ ? ^ ^ โ บ ี้. .
(นายวิชัย บุญอุดมพร).

ผว้า่,จ้าง (ลงช่ือ),



งาบแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ทอเนิบท่ีสุด โดยผู้รับจ้างจะคิดคำจ้าง คำเสยีหาย หรือคำใช้จ่ายใดๆ เท ีม่พ ี ้
จากผู้ว่าจ้างหริอขอ'!)ยายอายุสัญญาโม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคมุงานโดยผูว้า่จา้ง
ผู้รับจ้างดกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทท่ีปริกษาท่ีผู้ว่าจ้างแต่งด้ัง นิอำนาจ 

ท่ีจะตรวจสอบและควบคุมงาบเพอให้เนิบไปตาม สัญญาบ้ี และนิอำนาจท่ีจะส่ังให้แก้ไขเปล่ียนแปลงเท่ีมเดิม หรือตัดทอนช่็งงาบ 
ดามสัญญาบ้ี หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทท่ีปริกบา มีอำนาจ 
ท่ีจะส่ังให้หยุดการบ้ีบช่ัวคราวได้ ความล่าช้าในกรณเีข่นบ้ี ผูรั้บจ้างจะกอเนบิเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาบตามสัญญา 
หรือเรียกร้องคำเสียหายใดๆ ไมไ่ดท้ัง้พี้

ข้อ ๑๖ งานพเิศษและการแกไ้ขงาบ
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะส่ังเนินหนังสือให้ผู้รับจ้างท่างานพัเศบช่ังไม่ได้แสดงไร้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาบ้ี 

หากงานพิเศษน้ันๆ อยู่ใบขอบข่ายท่ัวไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาบ้ีนอกจากบ้ี ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิส่ังให้เปล่ียนแปลงหรือแก้ไข 
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆในเอกสารสัญญาบ้ีด้วย

อัตราคำจ้างหรือราคาท่ีกำหนดใช้ในสัญญาบ้ีให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรอืงานทีเ่ทีม่เตมิพี ้ หรือตัด 
ทอนลงท้ังปวงตามคำส่ังของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไร้ถึงอัตราคำจ้าง หรือราคาใดๆ ท่ีจะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ 
หรืองานทีเ่ทีม่พีห้รือลดลงตังกล่าว ผูว่้าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันท่ีจะกำหนดอัตราคำจ้างหรือราคาท่ีเท่ีมพ้ีหรือลดลง 
รวมทัง้การขยายระยะเวลา (ท้ามี) กับใหม่เท่ีอความเหมาะสม ในกรณีท่ีตกลงกับไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม 
แต่ผู้ว่าจ้างจะเหบ็ว่าเหมาะสมและถูกต้อง ช่ังผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำส่ังของผู้ว่าจ้างไปก่อนเท่ีอมีให้เกิดความเสียหาย 
แก่งาบท่ีจ้าง

ข้อ ๑๗ คำปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถท่างาบให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกำหนดไร้ใบสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีไต้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องขำระคำปรับใหแ้ก่ผู้ว่าจ้างเนนิ จำนวนเงินวับละ ๖,๐๗๕.๐๐ - บาท (หกพันเจ็ดสิบห้าบาทท้วน) และจะ
ต้องขำระคำใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ท้ามี) ในเมธผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนงเนินจำนวนเงินวันละ - บาท
(..........-......... ) นับถัดจากวับท่ีครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันท่ีผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาท่างาบให้ จนถึงวัน

ท่ีท่างานแล้วเสร็จจริง นอกจากบี ้ผู้รับจ้างยอมใหผู้้ว่าจ้างเรียกคำเสยีหายอับเกดิพีจ้ากการทีผู่รั้บจ้างทา่งานลา่ชา้เฉพาะสว่นที ่
เกินกว่าจำนวนคำปรับและคำใช้จ่ายตังกล่าวได้อีกด้วย

ใบระหว่างท่ีผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้ว่าจ้างเหบ็ว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา 
ต่อไ,ปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และท้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องโปยังผู้รับจ้างเมอครบ 
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาบขอให้ขำระคํไปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีลิทธิท่ีจะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สทิธขิองผูว้า่จา้งภายหลงับอกเลกิสญัญา
ในกรณท่ีีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท่างานน้ันเองหรือว่าจ้างผู้อนให้ท่างานน้ันต่อจนแล้วเสร็จ 

ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ท่ีรับจ้างท่างาบน้ันต่อนิสิทธิใช้เคร่ืองใช้ใบการก่อสร้าง ล่ีงท่ีสร้างพ้ีช่ัวคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ 
ช่ังเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไร้เท่ีอการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามท่ีจะเห็บสมควร

ในกรณีตังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังตับจากหลักประกับการปฏิบัติตามสัญญาท้ังห้̂
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากน้ัน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในคำเสียหายช่ังเนิบจำนวน เกินกว่าหลักปร;! Ir ^ s iss iiid i

if;นสวนจ่า!ว่&?
(ลงขอ)......■ ■ ■ ■ ■ . „ , :จ  A1ภู.่ฆ.r i f l i ร๋ัปีจกง

‘(นายพรยศ เขียงใช่ )'
(ลง1ขื่อ)......................ไ ^ 'พ ี้^ .........ผู้ว่าจ้าง

(นายวิขัย บุญอุดมพร)



สัญญา รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน ใบการทำงานท้ันค่อให้แล้วเสร็จดามสัญญา ตลอดจบค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพ่ิม (ล้าม็)
ข้ึงผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรีอจำนวนเงินใดๆ ท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ใด้

ข้อ ©๙. การบงัคบัคา่ปรับ คา่เลยีหาย และคา่ใขจ้า่ย
ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติดามสัญญาข้อหนงข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จบเปีนเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเลย 

หาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ คา่เสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยล้ินเชิงภายใน 
กำหนด ๑£ (ลิบห้า) วัน นับกัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเปีนหนังลือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกด้องครบล้วนภายในระยะ 
เวลาดังกล่าวให้ผู้วาจ้างมีลืทธิท่ีจะหกัเอาจากจำบวบเงินค่าจ้างท่ีต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ 
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้หันท่ี

หากค่าปรับ ค่าเลีย'หาย หรือค่าใช้จ่ายท่ีบังคับจากเงินค่าจ้างท่ีต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยิบยอมชำระส่วนท่ีเหลือ ท่ียังขาดอยู่จบครบล้วนดามจำบวบค่าปรับ 
คา่เลยีหาย หรือค่าใช้จ่ายน้ัน ภายใบกำหนด ร,๕ (ลืบห้า) วัน นับถัดจากวันท้ัโต้รับแจ้งเป็นหนังลือจากผู้ว่าจ้าง

หากมเีงินค่าจ้างตามสญัญาทีห่กัไว้จ่ายเปน็ค่าปรับคา่เลยีหายหรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อกีเทา่ใด 
ผู้ว่าจ้างจะคืบให้แก่ผู้รับจ้างท้ังหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณกอ่สร้างใหเ้รียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักบาบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานตามสัญญาบ้ี'รวมท้ังโรงงาบหรือ ส่ิงอำนวย ความสะดวกใบ 

การทำงาบของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างซ่วง (ล้ามี) ให้สะอาด ปลอด.กัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด 
ระยะเวลาการจ้าง และเม่ือทำงาบเสร็จล้ินแล้วจะต้องขบย้ายบรรดาเครืองใช้ในการทำงานจ้างรวมท้ังวัสดุ ขยะมูลฝอย และส่ิง 
ก่อสร้างช่ัวคราวตางๆ (ล้ามี) ท้ังจะต้องกลบเกล่ียพ้ิบดินให้เรียบร้อยเพ่ิอให้บริเวณท้ังหมดอยู่ในสภาพท่ีสะอาดและใช้การได้ทับท่ี

ข้อ ๒© การงดหรือลดคา่ปรับ หรอืการขยายเวลาปฏบิตังิานดามสญัญา
ในกรณท่ีีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวลัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อับหนงอับใดท่ีผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกำหนด ใบกฎกระทรวง ข้ึงออกตามความใบ 
กฎหมายว่าด้วยการจัดข้ึอจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขและกำหนด 
เวลาแห่งสัญญาบ้ีได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ตังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังลือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือของดหรือ 
สดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใบ ๑๕ (ลืบห้า) วันนับถัดจากวับท่ีเหตุน้ันล้ินสุดลง หรือตามท่ีกำหนดในกฎ 
กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ล้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนงให้ลือว่าผู้รับจ้างได้สละลืทธิเรืยกร้องในการท่ีจะขอ 
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงาบออกไปโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังล้ิน เว้นแต่ กรณเีหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง 
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ข้ึงมีหลักฐานขัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วต้ังแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหน่ํง อยูในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างท่ีจะ 
พิจารณาตามท่ีเห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานผี]มีอข่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเง่ือนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานผี!มือช่าง 

จากกระทรวงแรงงาบ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับปริญญาตรี หรือเท่ียบเท่าจากสถาบันการคืกบาท่ี ก.พ. รับรอง'ให้เช้า'รับy tซ'fพ ร ไ ต ้̂  
ด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาก่อสร้าง/โยธา/สำรวจ/ซลประทาบ/ส่ิงแวดล้อม หรือผู้ประกอบวิขาชิพวิศวกร 5̂ .•ร พ .~ พ *~

(ลงขื่อ).................ไ ป ํ! ท ั้^ ^ ................ผู้ว่าจ้าง
(นายวิขัย บุญอุดมพร) ..
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เป็นผู้ลงนามในแผนการทำงา'น พร้อมหุ้นส่วนผู้จัดการกรณห้างหุ้นส่วนจำกัด/กรรมการผู้จัดการ กรณีบริษัทจำกัด ลงนามใบ 
แผนการทำงาน พร้อมรับรองและแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ชองแต่ละลาชา 
ช่าง แต่จะต้องมช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หบง) คบ ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปบ้ิ 

๖๒.๑ ก่อสร้าง หริอ 
๒๖.๒ โยธา หริอ 
๖๖.๓ สำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างท้ังหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง 
พร้อมกับระบ/ทยซ่ือช่างผู้ท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานไเมือช่างหริอผู้มืวุฒิบัตรดังกล่าวใบวรรคหน้ีงนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน 
ต่าง  ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหริอผู้ควบคุมงาน ก่อนเริมลงมือทำงาน และพร้อมท่ีจะให้ผู้ว่าจ้างหรีอเจ้าหน้าท่ีชองผู้ว่า 
จ้างตรวจสอบดูไต้ตลอด เวลาการทำงาบตามสัญญาน้ีชองผู้รับจ้าง

ข้อ ๒01. การปรบัราคาคา่จา้ง
ผูว่้าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใข้สัญญาปรับราคาไต้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาน้ีโดย 

การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปน้ี ดามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตร 
และวิธีคำนวณท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาไต้ตามมติคณะรัฐมนตริเม๋ึอวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๔๓๖ เรองการพจิารณาช่วยเหลอผู้ 
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ดามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี บร ๐๖๐๓/ว ๑๐๘ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒ 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไว้ไนํวันแล้วเสริจตามท่ีกำหนดไว้ใน 
สัญญา หริอภายในระยะเวลาที ่ ผูว่้าจ้าง ไต้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการท่ีไต้ระบุตามภาคผนวก ๓

สัญญาน้ีทำข้ึนเป็นสองฉบับ มืช้อความถูกต้องตรงกับ คู่สัญญาไต้อ่านและเช้าใจข้อความ โดยละเอยีด 
ตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือซ่ือ พร้อมท้ังประพับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยดสือไว้ฝ่ายละหนงฉบับ

(ลงซ่ือ)...... . ผูว่้าจ้าง
A

(นายวิชัย บุญอุดมพ,!  ^

(ลงซ่ือ)......
/  1 0^ /  (ร, 

......^ ............... ..........
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(นายพรยศ เซ่ืยงใช่)! 1!น้ี!•JKU ร ' รา้rไ5) 
ร่ท่พก่อสราง

(ลงซ่ือ)..... tJ ....พยาน
(บางสาวเอยมติริ สริยะ)

(ลงซ่ือ)..... % .....พยาน
(นางสาวโชติกา พันธุเศษ)

เลชท่ีโครงการ ๖๔๑๐๗๒๔๑๖๑๖ 
เลขดุมสัญญา ๖๔๑๖๒๒๐๑๔๐๖๐


