
สัญญาเลขท ๒ร๙ '๒๕๖๕

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ รงค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน เลขที ๑๖๔ หม่ท่ี ๑4: ตำบลงๅสัท อำเภอเมองลำพูน 
จังห'วัดลำคูน เมอวันห ๒๗ รันรา?,ม ๒๕๖๙ ระหว่าง องคำๆรบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โตน น ายพ ย บุญอุคมพร ตำแหน่ง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำชุบ ตามศำส์'งองค์การ1บริหารส่วน 
จังหวัดลํ'ไพูน ห ๖0/๒ 4๖๔ สงวันที fcs มกราคม bcTos ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ริยทว่า '■ ผู้'ว่าจ้าง1' ผานพน่ีง กับ ห้างห้บส่วบจำกัด 
ลำพูนวันเฉลัม ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุศดล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริพัๆ จังหวัดลำพน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง 
พาณ์ซยฆสำนักงาน'ใหญ่อยู่ เลขที่ ๐๔๒หม่ ๔ ตำบลทบว'บาน อ’'เนาอเมองลำชุน .จังหวัดลำพูนโดยนางวารุฌี แขวงแดง 
ผู้มอํ"นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนัสิอร้บรองของ ส่า'วักงานหะห้ำน-ลุ้นสวนฬฟ้ห จังหวัดลำพน โนนพัฒนารุราน 
ท':รำ' กระหรวงพาฟ้ซย์ ท่ี ลห.๐๐๒4๓0 ล?วันห ร-, พฤศจิกายน ๖๔๖๔ แบบท้ายสัญญานี้ วัง?;อไข!ในสัญญาน้ีห้ขทว่า 
"ผู้รับจ้าง'อิกฝ่ายหนี้ง

คู่สัญญา,โต้ตกลงกันรข้อศวามตังต่อ'โปนี้

เ ฮ  ร . ข ้อ ต ก ล พ ่จ ัาง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและ(ฬูบจ้างตกลง!บจ้างทำ?':น ปรับ'ปรุ•ฟอมแซมเส'รนผิวจเราอรแบบนอรพัลต 

ศอนกรด (O ver Lay) ลพ.ถ 0 0 0 0 ๙ สารแรก หล. 0 ๑ - นาบงาเข้]'! อ ้า๓ อฟ ็องลำช ุบ  จังหวัดลำพูน {สบนส่าย'ใ8บฯ) 
ผิวจราจรกว้าง ๔ .00 ■■ ๘.0๐ เมตร ยาว ๔,๖๓0.๐0 เมตร หริอม'เนทั๋ผิวจราจรไม่บอยบกว'' ๓!ห ๗๐๐.0๐ ตารางเมตร 
ณ บ้าบ!J เลย หม่ท่ี «,๓ ตำบล:นะแอแจ้ - บ้านบ้าเบ้า หมู่ท่ี ๙ ตำบลมะเขอแจ้ อำเภอเมองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามข้อทาหนด 
แล:::นอนไซแห่งสัญญานี้รวมที่งเอกลารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างคทลงที่จะจัดหาแรงงาบและวัสต เตรองนอเคริอง’ไข้ คลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนศทีเฟ้อใช้!น
งานจ้างคามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอับเรนส่วนหนึ่งของสัญญา
เอทสารแนบท้ายสัญญากังต่อไบนี้ให้ถิอเป็นส่วนหนงของสัญญานี้ 
๒.ร) ผนวก ffi แบบแบลนและรายการละเอิยต 
๖.๖ พ'นวก ๖ แบบบายประชาสัมพันธ์โครงการ 
๖.รา ผบวก ๓ ล?!รการปรับราคา
๒.๔ พนวก ๔ ลำเนาใบเลนอราคาและลำเนาบ้นที่ทการต่อรรงราคา 
๖..๔ ผนวก ๔ ลำเนาบัญชราฮการก่อสร้าง 
๒.0 ผนวก ๖ ลำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
๒.๗ พบวก ๗ สำเนาหนังลิอคํ้าประกัน

จ้านวน ๑๗ หบ้า 
จำนวน ร:. หน้า 
จำนวน รท หน้า 
จำนวน ค-'. หน้า 
จำนวน ๑ หน้า 
จำนวน ๒ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า

(ลงซื่อ).
(นาย'วัช'ย บุญอุดมพร}

. ผ ูว้ ่าจ ้าง (ลงซอ)........ .................. ส่ห้............................ ผู้ร,บจ่ที ?
(นางวารุณี แขวงแดง')



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาทิชัดหริอแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ 
บังสับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัคแย้งกันเอง ผู้รับข้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าข้าง คำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าข้างให้ถึอเป็นที่สุด และผู้รับข้างไม่มีสิทธเริยกร้องค่าข้าง ฅ่าเสียหายหรอค่าใข้จ่ายใดๆ เพมเติมจากผู้ว่าข้างทั้งสิน

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับข้างใด้นำหลักประกันเป็น หนังสือคํ้าประกัน บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด 

(มหาชน) สาขาคำพูน เลชที่ 0 0 0 ๑ ๙ /๒ 00(£®®/0๒๗๗ ๖๔ ลงวันที่ ๒๗ รนวาคม ๒(£า0๔ เป็นจำนวนเงิน 
ร:๘ ๔ ,0 0 0 .0 0  บาท (สีแสนแปดหมีนส์พันบาทถ้วน) ซึ๋งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ชองราคาค่าข้างดามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่า 
ข้างเพอเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับข้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติดามสัญญา หนังสือคํ้าประกันดังกล่าว 
จะต้องออทโดยธนาคารที่ประกอบกิจการไนประเทคไทย หริอโดยบริษัทเงินทุนหริอบริษัทเงินทุนหลักทร้ทํย์ที่ใต้รับอนุญาตให้ 
ประกอบกิจการเงินทุบพอการพาฌซย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศชองธนาคารแห่งประเทศไทย ทมรายซื่อ 
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแข้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซอจัดข้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดหริออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิแกทรอนิกส์ตามวิธการที่กรมบัญชกลางกำหนดกิใต้ และจะต้องมีอายุการคํ้า 
ประกันํฅลอดไปจนกว่าผู้รับข้างพันข้อผูกพันตามลัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับข้างนำมามอบให้ตานวรรคหนัง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรัชผดทั้งปวงของ 
ผู้รับข้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหสักํประกันที่ผู้รับข้างนำมามอบให้ดังกล่าวสตลงหริอเสึ๋อมค่าลง หริอมีอายุ,น]ตรอบคลุมสิงตวาม 
รับผิดชองผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใตๆ กิตาม รวมก๊งกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานส่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้ว 
เสร็จหรอวันคTJกำหนดความรับผิดใบความชำรุตบกพร่องตามสัญญาฟลึ๋ยนแปลงไป โม่ว่าจะเกิดชี้นคราวใด ผู้รับข้างต้องหา 
หลักประกันใหม่หริอหลักประกันเพมเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนังมามอบให้แก่ผู้ว่าข้างภายใน ร>๕ (สิบห้า) วัน นับถัด 
จากวันที่ใต้รันแข้งเป็นหนังสือจาทผู้ว่าข้าง

หลักประกันที่ผู้รับข้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ผู้ว่าข้างจะคนให้แก่ผู้รับข้างโดยไม่มีดอกเนี้ย เมอ 
ผู้รับจ้างพันจากข้อผูกพันํ และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ซ) ค่าข้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าข้าง ตกสงจ่าย แสะผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘ ,๗ ๘ 0,000 .00  บาท (เล้าสานหก 

แสนเฝศหมื่นบาทถ้วน) ชงได้รวมภาษิมูลค่าเที่ม จำนวน ๖๓!ท,๒๗®.o (ท บาท (หกแสนสามหมี'นสามพันสองร้อยพ็คสืบเอ็ด 
บาทสามสตางค์) ตลอดจน ภา,รอากรอื่น ๆ และค่าใช้'จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่าย 
เงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ 6) (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๙ ,๖ ๘ 0 ,0 0 0 .0 0  บาห (เถ้าล้านหกแสนแปดหมื่น'บาทถ้วน) 
เมื่อผู้รับข้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์คอนกริต (Over Lay) สพ.ถ ๑0๐0๙ สายแยก หล.
๑ ๑  - บ้านปาเป้า อาแกอเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอบๆ) แล้วเสร็จดังนี้

- ส่งแผนการดำเนิบงานก่อ:สร้าง ลงนามโดยวิศวกรโยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
- ส่งรายงานผลการออกแบบส่วนผสม Asphalt Concrete

(ลงซอ). ร ^

(นายว ิช ัย บ ุญอุดมพร)
. . . ผ ู้ว่าข้าง (ลงซื่อ}........

(นางวารุณ ิ แ



- ล่งรายงานผลการทดสอ!!ทอนตัวอย่าง AC และผลการทดสอบค่าการสะห้อบนสงซองเส้นจราจร
- งาน Tack Coat แล้วเสร็จ
- งานปูผวจราจรแอสทัลท์คอนกรีต (บน Tack Coat) แล้วเสร็จ
- งานตเส้นจราจร งาบติดตั้ง,ปิายโครงการ และงานอนๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
พร้อมล่งภาพถ่ายก่อนการดำเบนงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ ตลอดจนทำความสะอาค 

บริเวณสถานที่ภ่อสร้างให้เรียบร้อย แสะเมึ่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน teri มีนาคม ๒๕๖๕
การจ่ายเงินตามเงึ๋อนไซแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ร้บจ้างขอ 

ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาขบ) สาขาลำพูน ขึ๋อบัญชี ห้างหันส่วนจำกัด ลำพูนวันเซสิม เลขทีบัญชี ๔0 ©©o®๘๔๘๙ 
ทั้งนี้ ผู้'รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรm นิยมหร็อค่าบริการรนโดเทียวกับการโอนรวมทั้งค่าไข้จ่ายอนใด {ท้ามี)ที'ธนาคาร 
เรียกเก็บ และยิน่ยอมให้มีการหักเงินตังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ {ความในวรรคนี้H ส์าหรับกรณีทีหน่วยงานของรัฐ 
จะจ่ายเงินตรงให้แท่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการ'โอนเงินเข้''บัญชีเงินฝากธนาคาร1ของผู้รันจ้าง ตามแนวทางทึ๋ 
กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าซองงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างคภลงจ่ายเงินค่าจ้างลวังหน้าให้แท่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ชงเท่ากับร้อยละ .ซองราคา 

ค่าจ้าง ตามสัญญาทีระบุไว้ ใบข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าตังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างใต้วางหลักประกันการรันเงินค่าจ้างล่วง 

หน้าเป็นหบังสิอคาประกับหรือหบังลิอคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทค หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม 
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตานแบบทีผู้ว่าจ้างกาหนตให ้
และผู้รับจ้างตกลงทีจะทระทำตามเง®บไขอันเกึ๋ยวทับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.® ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ!งานตามสัญญาเท่านั้นหาท 
เรับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หริอส่วนใดส่วนหนี้งของเงินคาจ้างล่วงหน้านั้น๒ ทาง0นผู้ว่าจ้างอาจจะเรือทเงินค่าจ้างล่วง 
หน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไต้ท้น่ที

๕.๒ เนอผู้ว่าจ้างเริยกร้อง ผู้ร้บจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้ 
เป็นไปตามข้อ ๕.® ภายใบกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวับไต้รับแจ้งเป็นหนังล้อจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสศงหลัก 
ฐานตังกล่าวภายใบกำหนด ๑๕ {สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืบจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก 
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไล้ทันที

๕.๓ (ข) {ลำหรับสัญญาทีเป็นราคาเหมารวม)
ในภารจ่ายเงินค่าจ้างให้แท่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวตเพื่อซดใช ้

คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไวัจำนวนร้อยละ - ซองจำนวน.งินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบดามจำนวนเงินหหักค่า 
จ้างล่วงหน้าทีผู้ร้บจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเห่ากับจํ"บวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าทีเหลือทั้งหมด 

๕.๔ เงินจำนวนได ๆ ภตามทีผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรีอเพื่อชดไข้ความรับผด 
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่"จ้างจะงง้กเอาจากเงินค่าจ้างงวดทีจะจ่ายให้แก่ผู้ร้บัจ้างก่อนทีจะหักซดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรผิทีมีการบอกเลกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าทีเหลือเกินกว่าจำนวนเงินทีผู้รับจ้างจะได ้
รับหลังจากหักชดใ“๒ กรณีอินแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจวัยคืนเงินจำนวนทีเหลือนั้นไห้นก่ผ้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน

(ลงขื่อ)..
(นายว ิช ัย บ ุญอ ุดมพร)

. . ผ ู ้ว ่าจ ้าง (ลงข ื่อ).........................  °
(บางวาร ุณ ี แขวง1®ง]

\k...... E . ....
บี แขวงแดง)



ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
£ .๖  {ข) (สำหรับสัญญ,m i l นราคาเพ.ทร'วม)

ผู้ว่าจ้างจะด้นหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมึ๋อผู้ว่ากั)บัด้ห้กเงิน 
ค่าจ้างไว้ครบจกันวนเงินค่าจ้างลว่งหน้าตามข้อ £.๓ (จ) แล้ว เวํน้แส่!นกรณีด้งต่อไปนี้ ผู้รับจ้างฆสิท!?ขอด้นหล้ทประกันกาฬ'น 
เงินค่าจ้างลว่งหน้านางส่วนก่อนได้

{๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการfm งินคาจ้างล่วงหน้าไว้อน้บเคยว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่า 
จ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้ร้บจ้างรสิท!h เอคนหลักประก้นการรันไนค่าจ้างล่วงหน้าในส่วน^ผู้วกัจ้างได้หักฝ็นค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว 
น้ัน โดยผู้ร้บจ้างจะด้องน่าหลักบัระกันทารรับเงินf h จ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ทิม๊มูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าหืเหลืออยู่มาวางให้ 
แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับฝ็นค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายพับ ชงแด่ละรบับมี 
มูลค่าเท่ากบจ้านวนนบคาจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักใว้ใบน,ด้ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักพนค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว 
ผู้รับจ้างมสิทธขอคินหลักประทันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖- การหักพนประกันผลงาน
ในทารจ่ายง่ง้นศ่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างนต่ละงวค ผู้วกัจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ซอพินหิ'ต้องจ่ายใน 

งวตนั้นเพื่อIบนประกันผลงๆน ในทรฌีนั้นนประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนฝ็บไม่ฅั๋ากว่า - ■ น่าห ผู้'รับ'จ้างมีสิท&ท่ีจะ'ขอเงิน 
ประทนผลงานคน โคยน้าหนงสือคํ้าประกันของ5นาการหรอหนังสิอคํ้าประกันอิเล็ททรอนกส์ฃ็งออกโดยธนาคารภายโนประเหส 
มามอบให้ผู้ว่าจ้างเนั้อเป็นหลักประทันแทนกันจ้

ผู้ว ่าจ้างจะคนเงฟระกันผลงาน และ/หรือหบังสิอคํ้าประกันของธนาค'n ทังกล่าวตามวรรคหบบั[คย 
ไม่มิตรกเ'บง•ให้แก่คู้!ใาจ้างหร้รมราไ)การจายเงินค่าจ้างงวดสุดห้าย

ข้อ ๗ (ช) กำหนดเวลาแล้วเรรีจและสิหธิของผู้ว ่าจ้างในทารนรทเลิกสัญญา
ผู้รบจ้างล้อง!ริมทำงาบหรับจ้างภาอใบว้น้ทั๋ ๒๖ ล้นวา!กน ๒๕๖๔ และจะต้องห้างานใ'ห้แลัวเลร็จ''น่ร•ชรณี 

ภาย่ใน'วัน'ท่ิ ๒๗ รนาคม ๒๕๖๕ ล้าผู้รันจ้างม!ด้ลงมิอทำงานภายในกำหนดเวลา หริอ,ไม่สามารท'ทำงาน่ไห้แล้วเสร็จตามทาหน?, 
เวลา หรือมึเหตุให้เซึ่อไต้วาผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร่จภายไนท้าหนดเวลา หรึอจะแลวเสร็จล่าช้าเกินกว่าก่ๆหบดเวลา 
หร๊อผู้!บจ้างทำผคลัญญาข้อใดข้อห'นง หริ©ตกเป็นผู้โ)ภพทักษท์รัพย์เm จาด หรือดกเป็นผู้ล้มละลาย หรอเฟ้กเฉย'ไม่'ปฎ*บ?!ดาน 
คำลั่งของคณะกรรมการตรวจรันพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรอบรืพนั้ปริกษาซึ่งได้ร้นนอนส์านTจจา*,ฟ้ว่ๆจ้าง ผู้ว่ๆจ้างม็สิทธน้ัจะ 
บอกเลิกสัญญานื้ได้ และน๊ส็ทสิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รันจ้างไห้ลุล่วงไปคัวย การใช้สิหซ'นอทเลิกสัญญา'&น 
กระหบสืหร‘ชองผู้ว่ๆจ้างหจะเรยภร้องค่าเลยหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้ล้/ข้แลักสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้ร้บจ้างบันจากความรับผดตามลัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชร'บในความข้ารุตบกพร่องของงานจ้าง
เมองานแล้วเสร็จบรันรฟ้ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรึอจากผู้รับจ้า?รายใหม่ ใบกรณี'นั้ม็การ 

บรทเลิกลัญญ'าตาม'ข้อ ๗ หากมิเหตุขำรุด'บก!ฟองหรือเสิยหายเกิดเนจากการจ้างนิ้ ภายในทาหนค ๒ (ลยิง} จ  บันลัดจากว้นนั้ 
ใด้รันมอบงานด้งกล่าว ชิ่งความขำรุดนกนร่องหร็อเสียหาอนั้นเทิดจากความบกพร่องชองผู้รับจ้างอันเกดจากภารใช้วัลลุหื่ไม่ลูก

, ส์ 9 " ^  น ุ' *(ลงขอ)............................. .ป..ไว้.............................. ผ ู้ว ่าจาง
(นายวิชัย บุญอุลมหร)

(ลงขอ).
(นางวารุณี แขวงนรง)

ผู้รบจ้าง



ต้องหรือหำไว้ไม่,ริยบร้อย หรือทH ฆถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะฅัองรืบใฑํการแท้๒ ให้เป็นที่สืยบร้อยโดยไม่ 
อักช้า โดยผู้ว่าจ้างไมต้องออกฝ็น์เดๆ ใบการน้ีVไงส้ิน หากผู้รั,ชจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด <ร>๕(สิบห้า) วัน นับนัด 
จากรันทีไต้รับ!เจ้ง,บนหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหM ม่หํๆกๆรแท้!ขให้ถูกต้องตัยบร้อยภาฟ้นเวลาทีผู้วาจ้กํงกำหนดให้ผู้'ว่า'จ้างมสิทธ 
ห็่จะหำการนั้นเองหริอจ้างผู้อินให้หำงานนี้บ ไคยผู้รับจ้างต้องฟ้นผ้ออกค่าใช้จ่ายเองหั๊งลิ้น

ในกรณีฟงด่วนจำเป็นต้องรบนทไขเหตุรำรุคบท’พร้องหรอเลยหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแท้เข 
ในระยะเวลาทีกำหนดไว้ดามวรรคหบงไต้ ผู้ว่ๆจ้างรสิทธิเช้าจัดการนก!ขเหตุซทัรุคบทพร่องหรือ!สืยหายบั้นเอง หรือจ้างผ้อึ๋นให้ 
ซ่อมแซมความช้ารุดบทพร่องหรือ!ลัยหายโดยผู้รับจ้างต้องรัชปีดซอบชำระค่าใช้จ่ายพหมด

การที่ผู้-ว่า'จ้างหำการนี้'น,รง หรือจ้างผู้อื่นใพ้ทัเงานนี้นแหนผู้รับจ้าง ไม่หำไห้ผู้รับจ้าง หลุลพ้นจากความ 
รับผดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใข้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเลิยหายตาพทีผู้วาจ้างเรืยกร้องผู้ว่าจ้างมิสิทธิบังคับจากหลักประกันการ 
บ่ฎิ'บ้1ดามสัญญา'ไต้

ข้อ ๙  การจ้างช่วง
ผู้รัชจ้างจะต้องไม่เธางานทั้งหมดหรือแด่บางส่วน!เห่งสัญญานี้!ปจ้างช่วงอ๊กทอดหนัง เว้นแต่การจ้างช่วง 

งานแต่บางส่วนท!ด้รับอนุญาตเบนหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การทีผู้วาจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงาบแตบางส่วบดังกลาวนี้นั ไม่เป็น 
เหตุ,ไห้ผู้รับจ้าง'หชุศพับจาก ความรับสิตหรอพ้นธะหน้าทีตามสัญญานี้และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผดในความผตแสะศวาม 
ประมาทเล็น!ล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทบหรือลูกจ้างของผู้รับจ่างช่วงบั้นทุก'ชร!;การ

กรณีผู้รัชจ้างไปจ้างซ่วงงานแค่บางล่วบโด๗ าปีนความในวรรคหนัง ผู้รบจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนฝ็น่!นยัตราร้อยละ ร!o  (รับ}ของวง!ง้นชองงานทีจ้างช่วงตานสัญญา บั้งนี้ไม่ตัดสิหรืผู้ว่าจ้างในการบอกเล็ก 
สัญญา

ข้อ ร)o  การศวนคุฆงานซองผู้รันจ้าง
ผู้!บจ้างจะต้องควบคุมงานทีรันจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยชระสิทธิภาพแสะความช้านาญ และโนระไงว่าง 

ทำงานท็ร้บจ้วงจะต้องจ้ดให้มผู้แทนซื่งหำงาm ต้ม!วสาเปีบผู้รันัผดซอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้น1ทนดังกร่า-วจะต้อง'ไห้รัชมอบ 
ะทัน'าจจ''เกผู้,รัน'จ้าง คำลํ่งหรือคำแบะนำต่างๆ หเว ่าจ ้าง คณะกรรมการตรวจรับพ ัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบรืบัททีปรืก่ษ';ที 
ผู้ว่าจ้างแต่งตงไต้นจ้ง!เก่ผู้แทนฟบว่าบั้นให้นีอว่าเบนคำทีงหรือคำแบะนำที!ต้เ!จังแ! ;ผู้รัชจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตาม'ข้อ'บื้จะต้อง 
หำ!ปีบหนังลอและต้องได้รับความเฟ้นซอบเป็นหนังสิอ จากผู้ว่าจ้าง การฟลี่ย'บตัวหริอแต่งดั้งผู้แทน,ใหม่'จะ'ทำมไต้,หาr M ศ ้ร ัI 
ความเห็นขอบ เบนหนังสิอจากผู้ว่ๆจ้างก่อน

ผู้จ่าจ้างฝ็สืท!ทีจะขอให้!ปลั๋ยนต้วผู้แทนดามวรรคหนึ่ง โศยแจ้งเปีนหนังสือไป่ยังผ้รับจ้าง และผู้!บจ้าง 
จะต้องหำการ,'บ?เย,บตัวผู้แทน’บั้นเคย'พสับ โดยไม่คํคค่ๆจ้างหรือราคาเหมหรืออ้างเป็นเหตุ!'kV j ยายอาธุสัญญาอันเนี้องมาจาก 
เหตุนี้

ข้อ ร® ความรับผดของผู้ร ับจ้าง
ผู้'รับ"จ้าง'จะต้อง,รับผดต่ออุ'บติเหตุ ความ!สีย'หาย หรือภยันตรายใดๆ อ้นเกดจาก การบ่ฎ๊นัฅิงานของ 

ผู้รันจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากทารกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รัยจ้าง และจากการบ่ฎ*ป?เงานของ 
ผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้าม)

(ลงซื่อ).
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ผู้ว่าจ้าง (ลงซื่อ)..
(บางวาร ุณ ี แขวงน.ดง)

..ผ้รัน'จ้าง



ความเสียหายใดๆ อ้นเกิฅแก่งไนทื่ยู้ร้นจ้างไค้หำเน แม้'จะเกิตซี๋นเ,พราะเหตุสุต่วิสัย กิตาม ผู้รับจ้างจะต้อง 
รับผิตซอบใคยจ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนไหเหมโตยคว่ใช้จ่ายซองผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหนบั้นเกิด!จากความผํตซอง 
ผู้ว่าจ้าง บั้งนี้ ความรับผิดซองผู้รับจ้างคังกลาวในช้อนี้จะลิ้นสุดลงเม'อผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงานครั้งสุตทัาย ชื่งหลังจาทบั้นผู้รันจ้าง 
คงฅ้องรับผิดเพยงใบกร{นิชำรุดบกพร่อง หรอความเลียหายด้งทล่าวในข้อ ๘ เห่าบั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลกาขนอกในความเสียหายใดๆ อันเกดจาก การปฏิบ้ติงาบซองผู้รับจ้าง 
หรือลูกจ้างหรอตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมรงผู้รับ'จ้างซ'วง (ถ้ามี} ตามสัญญาบั้ หทกผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรีอฟ้องร้องหรีอต้อง1ชดใช้ 
ค่าเสียหายให้แท่บุคคลภายนอทไปแล้ว ผู้รับจางจะต้อง ตำเนินการโค  ๆ เพึ่อให้รการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโตยค่าใช้จ่ายซอง 
ผู้รับจ้างเอง รวมบั้งผู้รับจ้างจะต้องซดใช้ค่าเสิยหายบั้นๆ ตลอดจบคาใช้จ่ายใดก อันเกิดจากการลูกเรียกร้องหรีอลูกฟ้องร้องใหแท 
ผู้ว่าจ้างทันท

ข้อ ®fe การจ ่ายฝ ็นแท่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจรต้องจ่ายเงํนแก่ลูกจ้างที๋ผู้รันจ้างไต้จ้างมาในอัตราและตามท่าพนดเวลา ท่ีผู้'รับ'จ้าง,โต้ตกลงหรอ

ห่าสัญญาไร้ต่อลูกจ้างด้งกล่าว
ถ้าผู้รับ'จ้าง'โม่-จ่ายเงินค่าจ้าง'พอค่า'ทดแทนอื่น'โดแก่ลูท'จ้างตังกล่าว'ใน'วรรค'ห1นง ผู้ว่าจ้างมิสิทธิที่จะเอาเงํน 

ค่าจ้างทจะต้องจ่ายแก่ผู้รันจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างซองผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถีอว่าผู้ว่าจ้างได้จายพนจพันวนบั้นเป็นค่ภจ้างให้ 
แก่ผู้รับจ้างตามลัญญานล้า

ผู้รับจ้างจะต้องจ้ตใm !ประกินลัยลัาหรับลูกจ้างทุกคบviจ้างมาทัางาน โดยให้ครองjคลุมรงความรับผดบั้ง 
บ่วงของผู้รับจ้าง รวม'บ้ังผู้'รับ'จ้างซ่'วง (ถ้ามิ) ใ’นก'รณิความเสีย'หาย'ทีคิดค่าสิบ’'เหม,หดแทบ;เต้ตามกฎหมาย ซี่ง๓ ด'จากธุบ้ติเหตุ
หรึอภยันคราย'๒  ๆ ต่อลูกจ้างหรอบุคคลอื่น ที่ผ ู้ท ัเจ ้าง,หรือผู้'รัน'จ้าง'ช่วง'จ้างมา'ห้า'ราน ผู้รัน!จ้างจะต้องค่งมอบกรมสรรม์ประกันภั! 
ด้งกล่าว พร้อมทัพลักฐานกาฬาระเบั้ยประอันใทัแก่ผู้ว ่าจ้างเมึ๋อผู้ว ่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้'ว่า'จ้างแต่งตงคณะทร'รมการตรวจ1รันฬลดุ ผู้ควบคุมงาน หรีอบร้ษห่ ฟ้า!รักษา เที่อควบคุมการห่างาน 

ซองผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับหัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หร๊อบริษัทที่ปริกษดบั้น มอำน•'จฟ้าไปตรวจการงา,นใน!รงงานแสะ 
สถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความซ่วยเหลอในการบั้นตามลมควร

การที่รคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หริอ'•บริษัททีปรีทบา'บ้ัน หาทำให้'ผู้รับ'จ้าง1พ้นความ'รับ 
รตชอบดามสัญญานี้ซอใคช้อหนี้งไม่

ข้อ ©๔ แบบรงน,สิะ'รารท'ไรละเอยดคลาดแคลึ๋อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าเต้ตรวจสอบและทำความเช้าใจในแบบรูปและรายโทรละเอียดโตยถี่ถัวนแล้ว หาก 

บ่ราทฎว่าแบบรูปและรายการละเอยคบั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลึ๋รน ไ'ชจากหลักการทาง'รีควกรรมหรีอทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลง 
ทึ๋จะปฎบ้ติตามค้าวนิจพรซองผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรีอบริห้ห่]ที่ปริกบาที่ผู้ว่าจ้างแค่งเง เพอให้ 
งานแล้วเ,ล!'จบ'รี,yรณ คำรินจอํยด้งกล่าวไห้ถือเป็น'ถืลุด โตรผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสีย'หาย หรอค่าใช้จ่ายใดค เหมข้น 
จากผู้ว่าจ้า?หริอชอซอไยอา£|สัญญาไมได้

ข้อ <ร๕ การควบคุมงานโดยผู้ว ่าจ้าง

(ลงซื่อ).
{นายวิชัย บุญอุดมพร)

. ผ ู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ......................................................................................■ .■ ..โ........................................................................................ . ผ ูร้ ับจ ้-ร
(นางวาร ุณ ี แขวงแดง) โ:::'



ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบรืษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มี 
อำนาจทึ๋จะตรวจสอบและควบคุมงานเพิ่อให้เปีนไปตาม สัญญานิ้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้นณีขเปสั่ยนแปลงเหิมเติม หรึอตัดทอน 
ซึ๋งงาบตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัคขิน ไม่'ปฎิ1ปติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับ'พัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือ'บริษัทท'ปรึกษา 
มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยดการนั้นชั่วคราวใต้ ความล่าช้าในกรณีเข่นนี้ผู้รับจ้างจะถึอเบนเหตุขอขยายระยะเวลา การ'ปฏิบ้พงาน 
ตามสัญญาหรือเรืยกร้องค่าเสียหายใดๆ ''เมไค้ท้ังส้ิน

จ้อ ๑ ๖  งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว่ว่จ้างมีสิทธิท่ีจะส่ังเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษข้ึงไม่ใต แ้สดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาน้ี 

หากงานพิเศษน้ันๆ อยู่ใบขอบข่ายพัวไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาน้ีนอกจากน้ี ผู้ว่าจ้างยังมีสิท!ส่ังให้เปลยนแปลงหรือแก้ไซ 
แบบรูปและจ้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาน้ีด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กรัหนดใClนสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานหิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด 
ทอนลงทั้งปวงตามค์าสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไมใต้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ทั้จะนำมาไร้สำหรับงานพิเศษ 
หรืองานที่เหิมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะใต้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที'เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
รวมทั้งการซยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพิ่อความเหมาะลม ใบกรณีที่ตกลงกันไมใต้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม 
แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ขึ้งผู้รับจ้างจะต้องปฏ้บ้ติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเที่อมีให้เกิดความเสียหาย 
แก่งานที่จ้าง

ข้อ ©๗ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่ๆจ้างยังมิไต้บอกเลก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องร้าระค่าปรับให้แท่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินรันละ ๒ ๔ ,๒ 00.00 บาท (ลองหมีนส์พันสองร้อยบา'!'!ถ้วน) 
และจะต้องขำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมอผู้'ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอักต่อหนี้งเป็นจำนวนเงินวันละ
............-............บาท (.......... - ............ ) นับกัดจากว้นที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จรองงาบดามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างไต้ขยาย
เวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเลร็จจรืงนอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรยกค่าเสียหายอับเกิดขึ้นจากการที่ผู้'รับจ้าง 
ทำงานล่าช้าเฉทาะส่วนหเกินกว่าจำนวนค่'ไปรับและค่าใช้จ้ายดังกล่าวใต้รกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิไต้บอกเลิกสัญญานี้นํ หากผู้ว่าจ้างเฟ้นว่าผู้รัปจ้าง จะไม่สามารถปฏบํติตามสัญญา 
ต่อใปโต้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิหธิตามข้อ ร)๘ ก็ไต้ และถ้าผู้ว่าจ้างไต้แจ้งร้อเรืยกร้องไปยังผู้รับจ้างเมีอครบ 
กำหนคเวลาแล้วเสร็จของงานซอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลกสัญญาไต้อกต้วย

ข้อ ©๔ สิทธิของผู้ว ่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อึ๋นให้ทำงาบนั้นต่อจบแล้วเสร็จ 

ก็ใต้ ผู้ว่าจ้กงหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นฅ่อมีสิทธิใช้เครึ๋องใช้ในการก่อสร้าง สั่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ 
ขึ้งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพิ่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามทีจะเห็นสมควร

ในกรณีตังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรืบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน 
ตามแต่จะเฟ้นลมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรันผิดขอบในค่าเสียหายชงเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม 
สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เหิเมขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี;

(ลงช่ือ).
(บายว ิช ัย บ ุญอ ุดมพร)

........ผู้ว่าจ้าง . - 1 . Q i  jลงซอ).................................................(ะ;..;........1X * .... . ว ้ผ ร้บจ้าT - t ' ^
(นางวารุณี แขวงนด.ง)
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ขื่งผ้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประก้นผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างทใต้

ข้อ «๙ . การบังคับค่าปรับ ค ่าเสียหาย และค่าใข้จ่าย
ในกรณีทีผู้รับจ้างไม่บ่ฎิป๋ติตามสัญญาข้อทนึ๋งข้อใคควยเหตุใดๆ ก็?ราม จบเปีนเหตุให้เกิดค่างรับ ค่าเลีย 

หาย หรีอค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้'รัน'จ้างต้อง'ร®ไข้ค่า,บรัฃ ค่าเสียหาย ทรือค่าใข้จ่ายพักล่าวให้แก่ผู้วาจ้างโดยสินเซิงภายใน 
กำหนด ©or (สิ,บห้า) วัน นับถัดจากวันหเคัรับแจ้งเป็นหนังสีอจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะ 
เวลาดังกลาวให้ผู้ว่าจ้างมสิทธห้จะหักเอาจากจ้านวนเง้นค่าจ้าง,พด้อฬาระ ฬร็อจากบันประกับผลงาน ซองผู้รับจ้าง หรอบังคับ 
จาทหลักประก้นการปฏ๊บัดีดทมสัญญาได้หันที่

หากค่าปรัน ค่าเสียหาย หรือค่าใข้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ด้อฬาระ เงินประกันผลงาน หริอหลัก 
ประก้นการปฏิบัติตามสัญญาแล้วพัไม่เพิยงพอ ผู้รับจ้างยินยอมขำระส่วนหเหลือ ท๊ยัทาดอยู่จบครบถ้วนดามจำนวนค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใข้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ©ระ(สิ'บห้า)วัน นับกัดจาทวันหี่ใต้รบัแจ้งเปีนห,นงสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือล่าใช้จ่ายแล้วรงเหลืออยู่อกเปาใด 
ผู้ว่าจ้างจะคีนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒0 การท้าบริเวณท่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับ'จ้างจะต้องรัก-บา1บริเวณสถานท่ี'■ ชฏ-ชติงานตามลิ)ญญาน้ี รวมหงไรท'นหริอ ลิงอ้านวย ความสะดวกใน 

การทำงานของผู้รัใ.!จ้าง ลกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้าม) ให้?,ะอาด ปลอดภัย และรประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด 
ระยะเวลาการจ้าง และเมอท้างานเสริจส์นแส้วจะต้องซนจ้ายบรรดาเครํ่องใช้โนการท้างานจ้างรวมทงว้สตุ ขยะมลฝอย และสิง 
ว่อก๊ว้างชั่วคราวตทง,' (ถ้ามี) หั้งจะห้องท?!บเกลยฬิ้นด็นให้เรียบร้อยเพอพ'บริเวณห้เงหมดอยู่ในลภาพหสะอาดและใช้’การไต้หับ'ห

ข้อ ๒® ทารงคหริอสิตค่าบรัช หรือการฃรายเวลาปฏบ้ตังานดามสัญญา
โนทรณีทิมเหตุเทตจากความผิดหรอความบกท'ร่องชองฝายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรืรเกิดจาก 

พฤติการฟอันหนงอันใตที่ผู้รันจ้างเฆ่ดัองรันผดดามกฎหมาย หรือเหตุรนตามที่กำหนด ในกฎภระหรวง ซึงออกตามความน.น 
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห'ท'■ พัสดุภาครัฐ ท้าใ'ห้ผู้รัใ.'จ้า''ไม่ลามารถ,หำง่าน'ให้แล้วเสร็จตามห้อน'โ'ขและทาหนด 
เวลาแห่งสัญญา'นได้ ผู้'รันจ้างจะค้องแจ้งเหตุหรือพฤตํการณ์พักล่าวพรือมหสักฐานเปีนหบังสิอให้ผู้ว่าจ้างทร’ท) เทือของดหรือ 
ลดค่าปรับ หรือขยายทลาท้างานออกโปภายไน ส,๕ (สิบห้า) วันนับสัต'จาก'วันทเหตุ1น้ันสันชุดลง ห่รือr เมทกำหนดโนกฎ 
กระทรวงพักล่าว แล้วแค่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไมบว่ปห้ให้เบนไ.บล'น!ความในวรรคหนงให้ถอว่าผู้รัปจ้างได้ลละเห!เรียกร้องใบการที่จะซอ 
งด'หรือลคค่าบ่รัน หรือซยายเวลาห้างานออทไปใดยใม่2 ส่ฮนไซใดๆ ท้ังสิน เว้นแล่ กรณีเหตุเกิดจากความผิคหรือดวาม,บกพร่อง 
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซงนืหลักฐ':บซัดแจ้ง หรอผู้ว่าจ้างหราบดี อยู่แล้วดั้งแต่ด้น

การงดหรอสดค่าปรับ หรือขยายกำ'หนดัเวลา'ทำงานดาม'วรรค,หน่ํง อยูในคุลพนิจของผู้ว่าจ้างที่จะ 
พิจาร an ตามทีเฟ้นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐาน®มอช่าง
ผู้รับจ้างดกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รัปจ้างจะค้องมและใข้ผู้ผ่านการทดสอนมาดรฐาน®มอช่าง 

จากกระทรวงแรงงาน หรือหรือผู้'มีวฒ,บัตรระดับ1บ!ริญญาตริ, หรือเทิยบเท่าจากสกาบันการสีกษาท ก.'พ. รัชรองให้เข้'.รับร',ชการ

(ลงขอ)....................... ท'ไ.?.1โไ..........................ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ลงขื่อ).. ฉ '

(นางวารุณี แขวงแดง)
..ผ ู้ร ับจ้าง



ไต้ ล้านวิสวกรรมศาลตร์ สๆ1จา1ซ่างfieสร้าง/พธ'ไ/สำรวจ/ขล,ประทาน/''สิ,งแวดล้อม หริอผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมฅวบคุม 
ประเภทภาคีเป็นผู้ลงนามในแผนการหำงา'น พร้อมทุ้นส่วนผู้จัตทารกรณีห้างทุ้นล่วนจำกัด/ทรรมทารผู้จ้ตการ กรณีบริษัทจำกัด 
ลงนามใบแผนการทำงาน พร้อมรับรองและแบบสำเนาใบประกอ'บวิซๆพิวิศวกรรมควบคุมโนอัตราไม่ดรกว่าร้อยละ ร>o  (สิบ) 
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑  (ห'นง) คบ ในแต่ละลาขาช่างดังต่อใปนี้ 

๒๒.® ช่างโยธา V■ .ริอ 
๒๒,๒ ช่างก่อสร้าง หรึอ 
๖๒.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะล้องจัดทำบัญชีแสคงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาซาช่างและ ระดับช่าง 
พร้อมทบระบุรายซึ๋อข่"งผู้ทีฝานการทดสรบมาตรฐานM อช่างหริอผู้มีวุดแบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ๋งนๆมๆนสดงใฬอมหลักฐาน 
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหริอผู้ควบคุมงาน ก่อนเริมลงมีอทำงาน และพร้อมทีจะให้ผู้ว่าจ้างหริอเจ้าหน้าทีของ 
ผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เว?าการทำงาบตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ ้าง
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงทันใหพสัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานท่อสร้างตามสัญญานี้!ดย 

การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานทีฝลียนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อน๒ หลักเกณฑ์ สูตร 
และวิธีคำนวณทีใช้ไหันสัญญาแบบปรับราคาไต้ตามมติคณะรัฐมนตริเมีอวันที ๒๒ สิงหาคม ๒๕๗ฮ เรึ๋องการพิจารณาช่วยเหลอผู้ 
ประกอบอาชีพงานก่อลร้าง ตามหนังสัอสำนักเลขาเการคณะรัฐมนตริ ที นร ๐ ๒ 0 ๙ ว ๑ 0 ๙  ลงวันที ©๙ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงทีทีระดับทีกำหนดไ'”!นวันแล้วเลร็จตามทีก'"หนตไจ้ใน 
สัญญา หรือภายโบระยะเวลาที ผู้ว่าจ้าง ไต้ขยายออกโป โดยจะใช้สูตรของหางราซการ•ที!ด้ระพามภาคผนวก «ท

สัญญานี้ทำขี้นเป็นสองร'นบ มีช้อความรูกล้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเช้าใจข้อความ ใดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จ้ง'ได้ลงลายมีอชึ๋อ พร้อมทั้งประท้'บตรา {ถ้ามี) ไร่ใป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และถู่ลัญญาต่างรตถ้อ'ไว้ฝ่ายละ'หน้ีงฉบั'I!

(สงซอ).

(สง'รอ).

(ลงซอ} 

(ลงซอ)
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