
สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๘/๒(1๖๕:

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบรีหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เม่ือวันท่ี
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบรีหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย บายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองบายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวับท่ี ๒๘ มกราคม ๒๔๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญมาทัน 
การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำพน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง 
พาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขท ี่๒๗๖ ห ม ู่๒ ตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน โดยนางอัญชลีศรี1บุรีผู้มื 
อำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองชอง สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี ลพ.๐๐๒๔๗๔ ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซ่ึงต่อไปใบสัญญาน้ีเรียกว่า 
"ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหน่ึง

คู่สัญญาไค้ตกลงกันมืฃ้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนแอสฟิลด์คอนกรีต สายทางบ้าน

สับคะยอม หมู่ท่ี ๑ ตำบลป่าสัก เชื่อมตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ 
เมตร ยาว ๖๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ณ สายทางบ้านสันคะยอม หมู่ท่ี ๑ ตำบล 
ป่าสัก เชื่อมตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและนอนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้าย 
สัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงาบและวัสดุ เครื่องมือเครื่องไข้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพ่ือใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปบื้[ท้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลบและรายละเอียด จำนวน ๑๘ แผ่น x 
๒.๒ ผนวก ๒ แบบบ้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ แผ่น 
๒.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา จำนวน ๓ แผ่น 
๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ แผ่น 
๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาบัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น 
๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน ๑ แผ่น 
๒.๗ ผนวก ฟ สำเนาหนังสือคํ้าประกันสัญญา จำนวน ๑ แผ่น
ความใดใบเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ชัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ใท้ใช้ข้อความในสัญญานี้

บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาชัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้รับจ้างไม่มืสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น



ข้อ ๓. หลักประกับการปฏิบัติตามสัญญา
ใบขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน 

๑๒๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนสองหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซี่งเท่ากับร้อยละ ๔ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบ 
ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพอเป็นหลักประกับการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใข้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกันดังกล่าว 
จะต้องออกโดยธนาคารที,ประกอบกิจการใบประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ 
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายขื่อ 
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้า 
ประกับตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพันข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับ 
จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกับที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด 
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงาบล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ 
วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม,ว่าจะเกิดขี้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน 
ใหม่หรือหลักประกับเพ่ืมเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหน่ึงมามอบให้แก'ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วับ นับถัดจากวันทใด้รับ 
แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืบให้แก'ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เม่ือผู้รับ 
จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๔๔0,๐๐๐.00 บาท (สองล้านส่ีแสบ 

ห้าหม่ืนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๖๐,๒๘๐.๓๗ บาท (หน่ึงแสบหกหม่ืนสองร้อยแปดสิบบาทสามสิบเจ็ด 
สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น  ๆ และค,าใข้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน 
เป็นงวด  ๆ ดังน้ี

งวดท่ี ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๕:๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านลี่แสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ 
งาน ก่อสร้างถนนแอสฟิลต์คอนกรต สายทางบ้านสันคะยอม หมู่ท่ี ๑ ตำบลปาสัก เชื่อมตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน ตามแบบแปลนและรายละเอียด ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนตามสัญญานั้น รวมท้ังทำสถานที, 
ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามท่ีกำหนดไว้ใน ข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ มีนาคม ๒๔๖๔

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา 

ค่าจ้าง ตามสัญญาท่ีระบุไว้ ในข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วง 

หน้าเป็นหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกับอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม 
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ 
ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืบเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๔.® ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก



หน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที
๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้ 

เป็นไปตามช้อ ๕.® ภายใบกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวับได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลัก 
ฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก 
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก'ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้ 

คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ- ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำบวบเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า 
จ้างล่วงหน้าท่ีผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 

๕.๔ เงินจำนวนใด  ๆ ก็ดามท่ีผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก'ผู้ว่าจ้างเพื่อขำระหนี้หรือเพื่อซดใช้ความรับผิด 
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักซดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้ 
รับหลังจากหักซดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืบเงินจำบวบที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน 
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ซ) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน 

ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ใบกรณีดังต่อไปน้ี ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ 
เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก 
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืบหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนท่ีผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป 
แล้วน้ัน โดยผู้รับจ้างจะด้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา 
วางให้แก,ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซ่ึงแต่ละฉบับมี 
มูลค่าเท่ากับจำบวบเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าใบงวดใดแล้ว 
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาบ
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายใน 

งวดนั้นเพ่ือเป็นประกันผลงาบ ในกรณีที่เงินประกับผลงาบถูกหักไว้แล้วเป็นจำบวบเงินไม่ตํ่ากว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิท่ีจะขอเงิน 
ประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ 
มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืบเงินประกันผลงาบ และ/หรือพบงสือคํ้าประกับของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหบี่งโดย 
ไม่มีดอกเบี้ยให้แก'ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที,รับจ้างภายใบวับที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์

I ^ 7^ลงชือ........................ .......................ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นางอัญชลี ศรีบุรี)



หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนี่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิป็ตตาม 
คำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาบหรือบรืษั'ทที่ปรึกษาซึ่งไต้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะ 
บอกเลิกสัญญานี้ไต้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใข้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ันไม่ 
กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรืยกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ไข้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างด้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพันจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิด’ชอบในความชำรุดบกพร่องของงาบจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ใบกรณีที่มีการ 

บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวับที่ 
ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอับเกิดจากการไข้วัสดุที่ไม่ถูก 
ต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที'เรียบร้อยโดยไม่ 
ชักข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการน้ีท้ังส้ิน หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ร>๕ (สิบห้า) วัน นับถัด 
จากวับท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ 
ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม,อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข 
ในระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ตามวรรคหบี่งไต้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ 
ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใข้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพันจากความ 
รับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใข้ค่าใข้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ 
ปฏิบ้ตตามสัญญาไต้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง 

งาบแต่บางส่วนที่ไต้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็น 
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพันจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความ 
ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าแนความใบวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า 
จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งน้ีไม,ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก 
สัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงาบที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง 

ทำงาบที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดขอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องไต้รับมอบ 
อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแบะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผู้ว่า 
จ้างแต่งท้ัง ไต้แจ้งแก่ผู้แทนเซ่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ไต้แจ้งแก,ผู้รับจ้าง การแต่งท้ังผู้แทนตามข้อน้ีจะต้องทำ 
เป็นหนังสือและต้องไต้รับความเห็บขอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปล่ียนตัวหรือแต่งท้ังผู้แทบใหม่จะทำมีไต้หากไมไต้รับ
ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนดามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง แล: «บัจ้าง่จ้ะไวั'

ลงชื่อ................ป ี̂ ' . . ............. ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นางอัญชลี ศรีบุ?



ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทบนั้นโดยพลับโดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้ 

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุ'บดเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับ 

จ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อับเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างไต้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง 
รับผิดขอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใข้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ 
ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างตังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเนื่อผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซ่ึงหลังจากน้ันผู้รับจ้างคง 
ต้องรับผิดเพียงในกรณีขำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายตังกล่าวในข้อ ๘ เท่าน้ัน

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อ,บุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ 
ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถีงผู้รับ'จ้าง1ช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องขดใข้ค่า 
เสียหายให้แก,บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใข้จ่ายของ 
ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องขดใข้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใข้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก, 
ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างพิ่ผู้รับจ้างไต้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ท่ีผู้รับจ้างไต้ตกลงหรือ 

ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวใบวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน 

ค่าจ้างที'จะต้องจ่ายแก'ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างใต้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้ 
แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้ง 
ปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ใบกรณีความเสียหายที่คิดค่าสิบไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ 
หรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที,ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบกรมธรรม'ประกันภัย 
ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกับให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ©๓ การตรวจงาบจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที'ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงาน 

ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาน้ัน มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ 
สถานที่ก่อสร้างไต้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับ 
ผิดชอบตามสัญญาน้ีข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ©๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าไต้ตรวจสอบและทำความเข้าใจใบแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หาก 

ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลือบ ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างดกลุง 
ที่จะปฏิบัติตามดำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทที่ปรืกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้^พื่อให้'

ลงชื่อ.............. ใ . . . ........................ผ ู้* จาง
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นางอัญซลิ ศรบุ



งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดคำจ้าง คำเสียหาย หรือคำใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมข้ึน จาก 
ผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัท ที่ปริกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มี 

อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาบเพิ่อให้เป็นไปตาม สัญญาบี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน 
ซึ่งงานตามสัญญาบี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฎิบ้ตตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทท่ีปรึกษา 
มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเซ่นบี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิษัติงาบ 
ตามสัญญาหรือเรียกร้องคำเสียหายใดๆไมใต้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาบ
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะส่ังเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซ่ึงไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาบ้ี 

หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาบี้ บอกจากบี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิส่ังให้เปล่ียนแปลงหรือแก้ไข 
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาบี้ด้วย

อัตราคำจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ใบสัญญาบี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองาบที่เพ่ิมเติมขึ้น หรือดัด 
ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไมได้กำหนดไว้ถืงอัตราคำจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ 
หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกับที่จะกำหนดอัตราคำจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กับใหม่เพิ่อความเหมาะสม ในกรณีท่ีตกลงกันไมได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม 
แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบ้ติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพิ่อมีให้เกิดความเสียหาย 
แก่งานท่ีจ้าง

ข้อ ๑๗ คำปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระคำปรับให้แก'ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวับละ ๖,ร)๖๕.๐๐/บ า ท  (หกพับหน่็งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
และจะต้องชำระคำใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ
...... -......บาท (......-........) นับกัดจากวันที่ครบกำหนดเ'.ลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวับที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงไบ
ให้จนถืงวันที่ทำงาบแล้วเสร็จจริง นอกจากบี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกคำเสียหายอับเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงาบล่าช้า 
เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนคำปรับและคำใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็บว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารเาปฏิบัติตามสัญญา 
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ 
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระคำปรับแล้ว ผู้ว่า ง้างมีสิทธิท่ีจะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงาบนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื'นให้ทำงาบนั้นต่อจนแล้วเสร็จ 

ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ท่ีรับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง ส่ิงท่ีสร้างข้ึนช่ัวคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ 
ซึ่งเห็บว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงาบตามสัญญา ตามที่จะเห็บสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกับการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่ว! 
ตามแต่จะเห็นสมควร บอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบใบคำเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกับการปฏิ^ตาม-:--:

§ ^ y  v, 1,ลงชื่อ............  ะ:..".!ะ ' . .........ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ
(นางอัญชลี ศรีบุรี)(นายวิชัย บุญอุดมพร)



สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ใบการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ล้ามี) ซ่ึง 
ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ท่ีจะจ่ายให้แก,ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ©๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ใบกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาช้อหน่ีงช้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จบเป็นเหตุให้๓ ดค่าปรับ ค่าเสีย 

หาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิบเซิงภายใน 
กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วับ นับถัดจากวับที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบล้วนภายใบระยะ 
เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำบวบเงินค่าจ้างที่ด้องซำระ หรือจากเงินประกันผลงาบ ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ 
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องขำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมขำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบล้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่า 
เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายใบกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที,หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ 
ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานทีปฏิบัติงาบตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงาบหรือ ส่ิงอำนวย ความสะดวกใน 

การทำงาบของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างซ่วง (ล้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพใบการใช้งาบตลอด 
ระยะเวลาการจ้าง และเมือทำงาบเสร็จสิ้นแล้วจะต้องซบย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงาบจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และส่ิง 
ก่อสร้างซ่ัวคราวต่างๆ (ล้ามี) ท้ังจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณท้ังหมดอยู่ใบสภาพท่ีสะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒© การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงาบตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อันหนึ่งอับใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความใน 
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด 
เวลาแห่งสัญญาบึ๋ไต้ ผู้รับจ้างจรต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือของดหรือ 
ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใบ ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวับท่ีเหตุน้ันส้ินสุดลง หรือตามท่ีกำหนดในกฎ 
กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ล้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบ้ติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอ 
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแด, กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง 
ซองฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซ่ึงมีหลักฐานซัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดิ อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจซองผู้ว่าจ้างที่จะ 
พิจารผาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐาน?เมือข่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเง่ือนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน?เมือช่าง

จากกระทรวงแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการคืกษาที่ ก.พ. รับรองให้เช้ารับราซการไต้



ภาคีวิศวกรเป็นผู้ลงนามในแผนการทำงาน พร้อมทั้งหุ้นส่วนผู้จัดการกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด/กรรมการผู้จัดการ กรณีบริษัทจำกัด 
ลงนามในแผนการทำงานฯ พร้อมรับรองและแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในอัตราไม่ตรกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) 
ชองแต่ละสาชาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หน่ึง) คบ ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

พร้อมกับระบุรายซื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!เมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวใบวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน 
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า 
จ้างตรวจสอบดูไต้ตลอด เวลาการทำงาบตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางาบก่อสร้างตามสัญญานึ๋โดย 

การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตร 
และวิธีคำนวณที่ใซ้กับสัญญาแบบปรับราคาไต้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ 
ประกอบอาชีพงาบก่อสร้าง ตาม'หนังลือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรื ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวับท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒ 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไว้ในวันแล้วเส!จตามท่ีกำหนดไวั1น 
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ไต้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ไต้ระบุตามภาคผนวก ๓

สัญญาน้ีทำข้ึนเป็นสองฉบับ มืช้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเช้าใจข้อความ โดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

๒๒.® โยธา หรือ 
๒๒.๒ ก่อสร้าง หรือ 
๒๒.๓ สำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง

(นางสาวเอยมคิริ สุริยะ)

(นางสาวสุชาดา เรือนกองเงิน)
เลขท่ีโครงการ ๖๔๑๐๗๒๔๑๔๑๗ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๑๒๒๒๐๒๑๔๙๐


