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ข้อ ©. ขอ้ตกลงรา่จา้ง
ผู้บ้ภร้ภงตกลงจ้ภงและผู้ริบ่จ้างตกลงร้นจ้างหำงาน บุ:ร้น-บ่ไนซ่อม,.:นนท์'บ่นร้ภกฺราวาแนน;,;ะ.สฟ้กบ 

คอนกริก (Over Lay) บุ,ห.โ' ®0 0 B>te ท :อห บ งฝน?ร ิบ ่;ร ้น  หมู่ที่ ๔ พอ!'นานด้นนงะ หนุท่ี ๙ ฟ้า'บล'บ่ระดู'ป่า อำเภอฝอง 
ลำพน ร้งหภ!?;ร้า,ทน (ถนนส่ายโรนฯ) ผวจราจรทจ้าง ๕.00 เมสร ยาว ๑ .£ ๗ 0 .0 0  เมสร หรือมิ,สนที่รวจ'ทจรไม่น้อยกว่า 
บาบ ่; บ ุ: บุบ. ท :บุ'-;;น:ท  โ.; ''■ .กริบระิ - ร ิน :? ใ '';น ุท  บุ':.,กอเมองร้านุน ร้น::,"บ่คบ'"'ไน คาบุ:ร้น:ภ'":"น?น.;.บ;;บ ่อน ฝ:;บุ::;

สัญญา'นิ๋รวมทั้งเอกสารน-นน'ห้ายลญญา
ยูธับจ้าง-ตทลงห้จะฝ'เทนรงงานแสะร้ส่ตฺ เครืองมิอเครืรงไข้ ตลอด'จนลุ'ปกร?นฟ้างๆ ซบ่?!ลิ,'ฝริร้บ่น

งาน'ร้น.'ตาม.■ ร้น'';,;;!''บุ

ข้อ ๒. เอทสๆรอนฝนส่วนหนงของสัญญา
ท้น;?"ร;.บุบุนบุ'าบุร้ญญภฟ้งฟ้อริ,บ่นํ่ใบ่?อ.บ่นส่วนหบ่งของลัญนุ้านํ่ 
๖ ®  ผนวก ร แบบแบลนและรายการละเรยส 
๖,๒ ผนวก C แบบบ่ายประขาลมห้นร์ใครงทาร 
o.en มนวก .T สดรการปริบ่ราคา
๖.๕ ม'นวก ๕ ลำเนาใบเสนอราคาแบุะ:บ่นทึทการ?!อรธงรไค':
ร .๕ มนไก ๕ ลำเบานัญซิรายการก่อสราง
๖.๖ มนวก ๖ ลำเนาหบ่ง?0 ใบรองทภร V คทะฝยน
๒.๗ ผนวก ๘ ส์าเนาหน้งสิบคาประทัน

ฝนรน ๑๖ ภ1'บ่' 
จ้านวน ® หน้า 
ร้านวน ร'; หน้ภ 
จ้านวน รท ใ':บ่'! 
ร้านวน ® หน้า 
จ้านวน ๖ หน้า 
จำบวน (ริ: หน้า

{ลงซอ).



ความไดในเอกสารแนบห้ายสัญญาท่ีฃัดหริอแย้งกับข้อควานในสัญญาน้ืให้ไข้ข้รควานไนสัญญาน้ี,
บังสับ และในกรฌทีเ่อกสารแนบทา้ยสญัญาข้คแยงกนัเอง ผูรั้บย่างจะด้&งปฏบิติัดามคำวินจิฉยัของผูว่้'ย่าง ค้าวินจิรัย'ของผูว่้า 
ย่างให้ถือเบนท่ีสุด นละผู้รับย่างไม่นิสทัธ้'เริยารองค่าย่าง ค่าเสืยหาบหริอค่าไข้จ่ายไดๆ เทีม่เติมจากผูว่้าจ้างทัง้สัน๋

ข้อ {ท, หสกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญา
ในขณะหา% ญา^!ปจา้งไดน้าหณาัประรน!เบน หนงัสือค้ําประกัน บริษัท ธนาคารกสกิรไทย 

จ่าทดั (มหาขน) สาขางาซาง เลขที' ๑000๔๖๗๔0๔0๒ ลงรันที' ๒๙ รนวาคม ๒๔๖๔ เปน็จำนวนเงิน 0๑๔ ,๔ 00.00 
■ บาท (หนึง่แรนลามหมืน่เฝดพนัหา้รอยบาทถว้น) ชงเทา่กบัร้อยละ ๔ (ห้า) ของร''คาคา่ยา่งตามสญัญา มามอ,นเหแ้กผู้่ว่าย่าง 
เฟ้อเป็น'หลัก,ประกันกา'รปฏิ'บัดตามสัญญาน

กรณํ*ผู้รันย่างไซ้หนังสือค่าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัดิดามสัญญา หนังสิอค้ําประกันดังกล่าว 
จะเองออกโดยธนาคารหประกอบกจิการในประเทศ[ทย หรอ'โคย''บริษัทเงิน1ทุบ'หริรบ่ร้ษ้ฑ์เงิน,หุน1หดัก'ท’รัพย์,หเค'้51JSบุญ,ไก่ให้’ 
ประกอบกิจการเงินทุนเท่ีอการ'หาร่นซย์และ’ประกอบธุรกิจ ค้ําประกันตามประกาm iองธนาคารแห๗่ ระเทศไทย ตามรายซอ 
นริบั'ทเงินทุนหรบาคารแฟงประเทศไหยแจ้งเวียนให้ทราบคามแบบทีคณะกรรมการนโยบายการจัคซ้ิอจัดจ่'างและกๆรบริหาร 
พัลคุภาครัฐกำหนดหริ®ราชเป็น๗ฌังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวีธํการท่ีกรมห้ญซทลางกำหนคภ๊ั'เด้ แสะจะต้องมอีายุทารคํา้ 
ประกันคลอคใปจนกวาผู้รับจ้างท้นข้อผูกพนัคามสัญญานึ่

หลักประกันท่ีผู้รับจ้างป้ามามอบให้ดามวรรคพนง จะเองมอีายุครอบคชมุศวามรับผดทัง้ปวงของ 
ผู!้บจา้งตลอดอายุสญัญา ท้าหลักประก้นัห้ผู้รับจ้ไงน้ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหริอเสือมคา่ลง หรอมีอายุ,ไม่ครอบคสุมสิงค'วาม 
รับผดของผู้ร ัน ยา่งตลอดอายุสญัญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ทคาม รวมถงืกรผ ิ ผู้ร้บัย่างสง่มอบงานลา่ช้าเปน็เหตุใหร้ะยะเวลาแลว 
เสร็จ,เพอัว้นค้รบกำหนดความรับมดี[นความขา้รุด,บทพร่องดามสัญญาเปสิยนเฟลงไป ไม่ว่าจะเกิดข่ํนคราวใล ผู้รับจ้างดั®งหา 
หลักประกันใหม่หริอหลักประกันพัมเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรค!หน่ึงมามอบให้แก่ผู้ว่าย่างภายใน 0๔ (สิบห้า) วัน นับกัด 
จาก'วัน,ที!Iดัรับแย่งเป็น,หนงัสือจากผู้'ว่าจ้าง

หลักประทันท้ัผู้รับจางน้ามามอบไว้ดามข้อบ๋ึ' ผูว้า่ยา่งจะศนํใ่หแ้กเ่รน้ยา่ง โดย'โม่มีดอกเ1นย เนอ 
ผู้รับย่างพันจากข้อผูกพนั และควานรัปฟ้ดท้ังปวงดามสัญญาน้ิแล้ว

ข้อ ๔ (ข) คา่จา้งและการจา่ยเงนิ
ผูว้า่จา้ง ตกลงจา่ยและผูร้บ้จัา้งดกลงรบันนิคา่ยา่งจำนวนเงิน๔ ,๗ ๗ 0,000.00บาท (ศองรา,นเจ็ด 

แสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) ซงได้รวมภาษัฆลค่าเฟม้ จำนวน ๑๗®(.๒ร,£.๙๔ บาท (หน่ึงน.สนแปดหม่ืนหน่ึงพนัลองเอยสบิสบิาทเกา้ 
สบิหา้?ดางศ) ตลอดจน ภาษอากรรน  ๆ และค่าไข้จ่ายท้ังปวงด้วยแล้ว โดยทอราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ แสะกำหนดก':รจ่าย 
เงิน เป็นงวด  ๆ ดังนื้

งวดท่ี ® (งวดสุดห้วย) บ็นจำนวนเงิน ๒,๗๗©,000.00 บาห {สองสัานเจ็ดนสนเจ็ดหม่ืนบาทอวน)
เมือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรันปรุงซอมนซมเสริมพวจราจรแบบแอสฟ้สด้คอนกริค (Over Lay) ล■ พ.ถ ๑00๗ 5 ลายทางบ่ทน 
คริบั?วัน หยู่ที ๔ เชอมบ้านตนแงะ หยู่ท่ี K ด่าบลปร!ชุ!บ ่า  อ่านาอเมีองล้าชุน จังหวัดล่าชุ(น (ถนนล่า!)ไอนๆ) แล้วเสร็จดัง,น

- สง่แผนการดำเนนิงานก่อสร้าง สงนามโดยวิศวกรโยธาและหุน้สว่นเจ้ดการ/กรรมการผูจั้คการ
- ส่งผลการออกแบบส่วนผสม Job mix design



- ง'■ ไ,' Tack Coat พรทางแสร้เลเจทัง้หมด, งาบ\!พวจราจรแล้วเสร็จท้ังทมด หรอืมบิัน้ทัฟ้นอ้ยกว่า 
๗,๘๕0.00 ตารางเมตร

- งาบด'เส้นจราจรสิเท®ร้[มทลาลดิกแล้วเลรีจตามแบบแปลน พรอมท้ังหำตวามละอา?:พ้ิบท๋ิ
ตามแบบแปลนและสัญญาจ้างฯ พร้อมส่งผลการทศสอบ Control Test ผู้ควบคมุงานลามารถเช้าตรวจ 

ลอบโรงงานผลมยางนอสฟ้ลท์ดอนกรีดไต้ และผูรั้บจา้งจะตอ้งแจ้งการตาเนนิการy ผ้วยางให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนิน■ ทน 
ไม่น้อยกว่า «  รันทาการ และค้องเจาะก้อนตัวอย่างของข้ันทางนอลฟล้ท์คอนทรืตท๋ัคำเนนิทารแล้วเสร็จ เฟ้อครวจสอบความ 
หนา, หาปรมๆณยาง (ลา้งยาง}. Sieve, Density, Flow, Stability พร้อมโบรบรองผลจากหน่วยงานทางราขการ ผู้รับ'จางจะต้อง 
มิรถ'บคล้อยาง (Pneumatic - Tired Roller) ไม่น้อยกว่า 81 คัน ต้องมิน้ําหนักไม่น้อยกว่า ๑ 0 ดัน และลามารณพิมบ้ําหนักใต้ 
ล้อรถบดต้องเป็นขนิดพวvnHรยีบมขินาดเสน้ฝาคนย์ทลางรองลอ้ (Rim Diameter) ไม่น้อยกว่า ๕00  มิลสิเมดร มิฮว'หน้าล้อ 
ยางโม่นอ้ยกว่า ๖๖๕ มิลลิเมตร มิขนาดและจำนวนข้ันพาใบเท่ากับทุกล้อ รถบดล้อยางขณะใช้งานจะต้องมิดวามดันสมยางเหา่ 
กันหุทล้อ'โดยอนุญาต'ไท้มิค-วามดันลมยางแต่ละล้อแตกต่างกัน'ไต่ใม่เทน 01๕ กิโลปา?เทาล (๕ ปอน?:ต่อตารางน้ิว) และล่ง 
ภาหถา่ยกอ่นการดา่เปน็งาน, ขณะดา่เปน็งาน และงานแล้วเสร็จ และเมอ'ไต้ล่งมอบงานครบล้วนตามสัญญา,นบ ใหแ้ลว้ฟรจ 
ภายใน ©๙ มินาดม ๖๕๖๕

การ'ขายเ'งนตทมเงอน,เขแห่งสัญญา'น้ี ผูว่้าจ้างจะโอนเงิน เชา้บัญซเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ข๋ึอ 
รนาดารกสกิรไทยจา้กดั (มหาชน) สาขาปา่ซาง พ น ญ ? หา้งทน้สว่นจา้กดั กรรณร์รียีะ เสข,ห่ิบัญชี ๒๒๖to๓๗๔๖๙๙ ท้ังน้ี 
ผู้รับจ้างดกลง เป็นผู้รับภาระนนด่ารรรมเป็ยมห่รีอค่าบรีการ*'นใดเ?เยไ!กับการโอนรวมท้ังค่าใช้จ่ายอ๋ึนได (ถา้ม)ิทธีนาคารเรียก 
เก็บ และเฌยอมใหมิ้การพกัเงินดังกล่าวจากจ้าบวบเงินโอนเนงวดบัน้ๆ (ความในวรรคบ้ัเช้ล้าหรับกรณฑ็หน่วยงานของรัฐจะจ่าย 
เงินดรงไท้แก่ผู้ร้น'จ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเช้านญั?เงินฝากธนาคารของผูรั้บจ้าง ■ ดามแบวทางทีกระทรวง 
การดล้งหรอีาฟวยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเปน็ผูก้า่หนด แล้วแต่กรณิ}

เอ  ๕. เงนิคา่จา้งลว่งหนา้
ผูว่้าจ้างดกลงจ่ายพบดา่จ้างลว่งหนา้ใหแ้กผู่ร้้นจ้างเปน็จา้บวบเงิน - บาท ขงเทา่กับร้อยละ - ของราคา 

คา่จา้ง ตามสัญญาทีระบุไร้ ในข้อ ๔
เงนค่าจ้างล่วงหนา้ดังกลา่วจะจ่ายใหภ้ายหสง้จาททัผู้รั้บจ้างโต้วางหลักประกนัการรับเงินค่าจ้างล่วง 

หน้าเบนหนังสือด้ําบ่ระกันหรีอหนังลิอค้ําประภบอิเลิกทรอนิกส์ของธนาคารภายในประ;หค หรีอพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มต:'ม 
จ้านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านัน้ให้แก่ผู้ว่าจ้วง ผู้รับจ้างจะต้องออทโบเส!จรับเงินคา่จ้างลว่งหนา้ ดามแบบที'ผู้ว่าจ้างกัาหบดให ้และ 
ผูรั้นจ้างตกลงฟจ้ะกระทำดามเงอนไชดันเfไยวกับการใช้จ่ายและการใช้คนเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันดังด่อไปน๋ึ

๕.® ผู้รับจ้างจะใช้เง้นค่าจ้างล่วงหนา้นันเทอเป็นด่าใช้จ่ายในการปฎํนด้ังานดามสญ้ญาเท่ๆ'นบหาก 
ผูร้บัจา้งใชจ้า่ยพนคา่จา้งล'วพนา้ หรอีสว่นใดสว่นหนึง๋ของเงินคา่จ้างลว่งฬาาM บทางอึน๋ผูว้า่จา้งอาจจะเรยีกเงินคา่จา้งลว่ง 
พำนัน้คนจากผูร้บัจ้างหรอีบงัดปเอาจากหลกัประกนัการรบัเงินคาจ้'เงลว่งหนา้ใตท้นัที

๕.๒ เมอผูว้า่จา้งเรยีกรอ้ง ผูรั้บจ้างต้องแลดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินด่าจ้างล่วงหนา้เทอีพสิจูนว่์าไต้ 
เป็นโปดามข้อ ๕.® ภายในกำหนด ®๕ (ลิบห้า) วัน นบ้ถ้ดจากวับไต้รับแจ้งเป็นหนงัล้อจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างโม่อาจแลดงหลัก 
ฐานดังกล่าวภายในกำหนด *๕ (สิบห้า) วัน ผูว้า่จ้างอาจเรียกเงินดา่จ้างลว่งหนา้นัน๊สนืจากผูรั้บจ้าง หรือบงัคบัเอาจากหลา้ 
ประกันการรับพนด่าจ้างล่วงหนา้ใต้พนัที

(ลงชือ่). ท ุ?้ £

(นายวชิยั บญุอดุมทร)
ผ ูว้า่จา้ง (ลงชือ่).

(นางกรรณิการ์



๕:. sr,(ซ) (ล้าหรับกัญญาหเปีนราr นหมารวม)
ในการจำยแงน ค่ าจ ้าย ํห ้แก ่ผ ู้รันจ้างดามข้อ ๔ ผู้ว่า'จ้างจะห้กพนค่าจ้างในแต่ละงวดเพอชคใน้ 

คีนพ็นศ่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ขอฬานไ:นพ ินท ่^าฟ ้น๗ ละงไ!?.จนกว่าจ’'เนวนพนH จะ?เรบต';นจำนวนนินทึ๋ห้กค่ท 
จ า ฟ ว 5ห น ้าห ิจ ้างไค ้ร ับ โป แน ้ว  ยทเจ้นค่ฬางงวดอุคท้ายจะหกใว้น้นจํ''นวน.หน้ซั๗ านวนเงนค่าจ้างล่วงหน้าทิเหลึอทั๋งหมล 

๕.๔ นนจำนวนโค  ๆ ก็ตานหผู้'รัชจางจะต้อ-ฟ'ไย'ไหแกผู้่ว่าจ้างเฟ้อ,ชำระหนี๋ห่รอเฟ้อซดโข้ค'วามร้บรด 
ฟางๆ คานกัญญา ผู้ว ่าจ้างจะนันอาจากพันค่าจ้'พงวคฟ้จะจ่ายให้แก่ผู้ร ัชจ้าฟอนหจะหักชดใช้คีบพันค่าจ้างล่วงหน้า

๕ ในกรณิทรท'ไรบอกเลิกล้ทุ่!ญา หากฝ็นค่ๆจ้างล่วงหน้าทึ๋เพลี0๓ นกว่าจำน')นเง็นส์ผูร้บจ้าไจะใสั 
รันหลงจาท'ห้กชค'เข้ใ'นกรฟ้อนแล้'ไ! ผู้รันจ้''ไง'ร่)ะต้อง'จ่ายคนน'น1จำ‘พวนที’เหสิอ'น้ัน'ให้แก่ผู้'ว่าราง ภายใน ๗ (แต) รน นัยภดจากวน 
ไต้'รบแจ้งเป็นพนังล้อ'จ'ทผู้รัน้าง

๕:.๖ {ซ) (ส์'หรัชกัญญาหิฒนราคาเหมารวม)
เร ่"จ ้ารจะ& V'ล ักประ1Tนทารรยน้นค่''น้างล่ว?ยนาใหัแก่ผู้รับเๆง ต่อเมอยู้ว่าซ้พไต้น้ทพัน 

ค่าจ้'ไงไว้ครบจำนวนพันค่าจ้':งส่วงหน้'เต":มข้อ ft.cn {ซ) แล้ว เว้นแฅ่ไนกรผีคงต่อ1น!,น๋ี ยู้รับจำนิ'สิฑร้ซฮคนหลักใ]รร;ทนการรับ 
เงินค่าจ้างล่วงฬนัา‘นางส่วนก่รนใต้

(๗  กรนัผู้ร้นจ้างไทะหลักประทันท'ารรับพันค่าจ้างล้วAหน้า1ว้3น้บเดิอร! หากผู้ว่าจ้างไต้ห้ก 
พันคาจ้างล่วงหน้าไปแลัว ผู้ฟน้ๆงมีสิทธิขอคนหลักประกํน้ทๆรรับพันค่'น้างล่วงหน้'น้นล่วนทิผู้ว่าจ้างได้ไฟพันค่าจ้างล่วงหน้าไป 
แล้วนั้น โคย!!ยจ ้างจะต ้อ๗ าหล้ทบระก้น้โทรรปนนค่าจ้''า;ล่วงหน้ารนัขไหมหนมลค่า;ย่าทับเง๊นค่าจ้างล่วงหน้าหี่เหล้ออยู่ม'': 
วางโน้นกล้ว่าจ้าง

UC) ทรฌิp r จ้างไต้วางหล้กย่ระล้น้ทาร!บนันค่าจ้าฟวงหน้าเว้หลาย0 นับ จ ั๋งแต่ละอ'บน2 
มลค่าเใฟกัปจำนวนพันคาจ้า'ฟวห'น้าหผู้ว่าจ้างจะต้องหน้ไว้(นแดละงวดเ หากผว่าจ้างใต้หกรันค่าจ้างล้วงหน้าในงรศ‘เตแล้ว 
ผู้ร้บจ้างมล้ทธิซ&คนหกัทประล้นการร้ปพันค่"จ้าง:ล่วงหนํน้นงวดนั้นไต้

ข้อ ๖. ทาร'ฒัานนประกนผล'ราน
โนการจ้ายพันล้าจ้าง'เน้แr ผู้รันจ้างแฝกะงวด ผู้ว่าจ้างวะหักนินจ้าน'วนร้อยละ - รองพันหิต้อง'จ่ายใ'น 

งว?!น ั้น.ฟ ้อเป ็นประก้นงาน ในกร;นัหพันประกันผลวานกกหท'ไวแล้วท่ชนจำ-น'วนนิน'โม่ต่ําท'ว่า - ■ บาท ผู้!บจ้างฐลิหรทึ๋จะขอพัน 
ประล้นผกงานล้น โดยน้าหนังล้อคาประทนของธนาคารหริอหน้งสิอน้ฟระล้นอเล็กทรอน้ทส์ซีงออกโคยธนาคารภายในประเหค 
มามอใ.ให้เร่าจ้างเฟ้อเบนหลทประล้นนทนทไต้

ผู้ไกจ้างจะลินนินบระกันผลงาน แสะไ'?:!อหน้งท&คํ้าประล้นรองธนไค''รล้งกล่าวกานวรรคหน็งโดย 
โม่มดอกเบ้ิยใหแ้ท่ผ้ร้ปจ้างยร้อนกปการจ้ายน้นค่าจ้างงวคสุ?:ห้าย

ข้อ ๗ (ข) โรัเหน?รเวลาแล้ร.ลรวน.กะสิทธิของ■ ผู้วาจ้างในทารยอกเลิกสักชญ:ไ
ผู้รันจ้างต้องพัมท้างานทั๋รับจ้างภายในวันทั๋ ะ'o  รันไทคม ๒!£'๖๔ และจะต้องท้า'r im หันล้วเลร็จบริบุรน้ 

ภายในวันห ๒ห รนากน 0๖ ๖ ๖  ล้าผู้รบจ้างนิไต้ลงมอหางานภาย่ในทาหนตเวลา หริอโม่สามารทฑางานให้แล้วเสรจตามกำหนด 
เวลา หรือมีเหตุเน้เซื่อได้ไทผู้!ปจ้างไม่ลามารถท้างานใหแล้ว่เส!จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกันทว่ากำหนดเวลท 
หรือผู้!บจ้างท้าผิดกัญญ':ข้อใศข้อหนั้ง หรือดโนบนผู้เ:กพิทักษ์ทรัพย์เด็ค'ขาด หรือคภเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย'ไม่1ปฎิ,m ดาม

, น ร โ &  v  „(ลงซอ}...........................น ...,.โ ............. .............ผูว้า่จา้ง
{นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงซือ่)...........
• ' ■ 'ซ

............................................... ......g w w
(นางกรรณกิาร ์ โยรยิะ).



ค์าสั่•ชองคณะกรรมการตรวจรันัพ้สัคุหริอผู้ควบคุมงานหริอบร้ชัร่งบปริกบาซื่งไค้รันมอนอำนาจจาทผู้ฑ่จ้าง ยูไ;'ไจ้างมสิท?ทจะ 
บอกเล ิกสัญญานื้แ ;น»ร5สิทรจ้างพูร้บจ้างรายใหม่เข้าทำr i v ยองy r j จ้างใหัชุเร่,; «ไปด้วย กไร'พลหธ'บอทเลกสัญญานี้นัไม่ 
ท'ระทบสิทธิ1ของผู้ว'าจ้':งห'จะ;.ริยทร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

ก ารห ํผ ู้^จ ้าvW H? ทธิเล้ภสัญญาคั?กล่าวซ้'^ต้นม่เนน,หทุ๊ให้ผู้รบเางพ้นจากควารไร้บรดตามสื'ญญ'

ข้อ C ความรบัผดิซ-อบในความชา่รดบทพรอ่งรองงานจา้ง
เรองานนสัวเล!จบริบูรณํ น,ละผู้ว่า'จ้าง'เล้รันนอบงาน'จาทผู้รับรจ้ๆงหรือจาทผู้รัน'จ้างรายเหม่ในทรรหมิการ 

บอกเสิกสัญญ'ไต!มฃ้อ ท' หากฆทงตุช้ารุดบกพร่องหรืณสิยหายเกิคเนr : กภารจ้างนี้ ภายโนก์าหนค ๒ (ลอง] จ นบภัค-';'กวนท 
ได้รัรัมอบงานคงกล่าว ฃิงคT1มช้ารุดบท!ฟองหรือเสียหายนี้นํ:เกดจากความบาทฟองชองผู้รันจ้างด้นเกิดจากกาฟ้ข้วัสดบีใม่กก 
ตองหริขห้าใ.ณิม่เริยบร้อย หริยห-':ไฝถ'' ข้องกามม':ตงฐานแห่ง''ศสัทว'ร' ผู้!บ'จ้าง'จะต้อง'ริบ'ทาทารแจ้b  ให้เป็น'ท็เริยบรัอยใ!':ยไม่ 
ข ้าข ้า โดยผู้ว่าจ้า.นม่ฅ้องออกพ้นใดๆ ในการนี้ทั้งลํ่น หากผู้รับจ้':งใม่กระฟ้าการตังกล่าวภายในกำหนด «?£ ข้า บี- ข้น นบถ้า 
วา"ข้นบีใ:ข้ร้บแจ้ง,ข้นหนังถ้าอ':ท ผู้ว ่ฬๆงหรอไม่หำการแภัเขให้ถ ูกต้องเรียบร้อยภารในเวลาพูว ่าพ ้กำVTUด ให้ผู้ว่าจ้างมสิห:ร 
บีจะหำการอื่นเองใฟ้อจ้"งแนให้หำงานอื่น โตยผู้ร้ไ.!จ้างข้องฟ้นผู้ออกค่':ใจ้จ้ไยเองทั้งเน

ในทรณ๊ฟงต่วนอ่าเป็นต้องริบแจ้เขเหตุช้''รุดบกาฟองหริอเสียหายใดยเรืว และไม่อาจรอไห้ผู้รับจ้างแข้นช 
โนระยะทลาที่กำหนดใจ้ฅ'ไมวรรคหน;ได้ ผู้วาจ้างมีสิหธัสัาจ้ดภารเนาไร:งหตุข้ารุดบกหร่องไงริร.สิยหายนั๋นัเอง ห!อจ้างผู้อื่นให้ 
ซ่อม,เซมความชำรุดบกหร่องหริอเสิยหาย โดยผู้รับ'จ้าง ต้องร้บผิต'ขอบช้าระค่'M จ่ายหงหมด

การทั๋ผู้'ว่าจ้างห้า:ทารอื่นเอง หริอจ้างผู้อึนให้ทางานนนัแหนผู้จ้บจ้าง ไม่หํ■ (ให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากดวาม 
ร้บรค?ทม:สัญญา หากผู้รันจ้างไม่ร;ดใซ้ค่าฬจ่ายใ':ริอด่าเสิยหายตามฟ้ผู้ข้าจ้าง:ริยกรัองผ้ว่าจ้:งมลหรนังสับจากหสัโ๚ระข้นทาร 
บฏบ^ตามสัญญาไต้

ข้อ น: การจ้างช ่วง
ผู้!บจ้างจะตอ4ม่1อางานหงหมดหริอแตบางลานแหงลญญานื้ไบจ้างบ่วงรทหอดหน็ง เวนแต่การจ้างช่าง 

งานแต่บางส่วนหึ๋ไต้’!บอนุญาฅเบนหนังสือจากผู้ว่าจ้างแสัว การทั๋ผู้ร่าจ้'งโดอนุญา?ไห้จ้างบุวงรานแต่บางส่วนดังกส่"วอื่น ไม่เบน 
เหตุให้ผู้!บจ้างหลดพ้นจาท ความรับรr เพ้อพ้นระหน้าหตามสัญญานี้ แกบผู้1รับจ้างจ::อังคพ้อ นับนัด'โน'*ว'ไนม;:,::ถาวาม 
บระมาทเลนฟอของผู้!บจ้าง■ ขวง 'หริอของต้ไนหนหริอลกจ้างของผู้ร้บจ้างช่วงอื่นทุกประการ

กรจ้ผู้รบจ้''หํบ่จ้างช่วงงานแต่นางส่วนโคยฟ้า'รนควาะ.;โนวรรคหนง ผู้!บ:จ้างจ้องชำระค่าบ!บ:ให้แก 
ผู้ร ่าจ้างฌนจ้านวนพ้น์(บอัตราร้อยละ ร?น{สิบ) ชรงวงพ้นชองงานบีจ้างชวงฅามสัญญา m i  '^ฅ้ร:ลบ!:ไ'ว่าร่าพ้น;- '':รบนา,บี:-: 
สัญญา

ข้อ 6.๐ การควบคมง"นชองผู้ร ับจ้าง
ผู้!บจ้างจะต้องควบคุมงานหรับจ้างอย่างเอาเจ ใส่ ด้วย'ประสิบ!)ภาพและศวามช้านาญ และในระหว่าง 

หำงานทั๋รบจ้างจะต้องอั?นห้นผู้แทนชงท้างานเค็มเวลาเบนผู้'รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้,,เบนจ้ไกส่าวจะจ้อบจ้รับมอบ 
อำนาจจากผู้รันจ้าง คำสั่งหริอคำแนะนำต่างๆ หผู้'ว่า'จ้าง คณะกรรมการตรวจรัชพ้สดุ ผู้ศวบคุมงาน หริอบริบ้ทหบ์!กษาบี 
ผู้ร่าจ้างแต่งตง ได้แจ้งแศ่ผู้แทนเซ่น'ร่าอื่น ให้ทึอวา่เบนคำสั่งหรือคำแนะนำบีได้'แจ้งแก่ผู้รบจ้าง การแต่งสั่งผู้แทนดามข้อนี้จะต้อง

. ผ ูว้ ่าจ ้าง (ลงซื่อ).
(น ายว ิช ัย  บ ุญ อ ุดมพร) (นางกรรณ ิการ ์ โยริยะ,) ■ '

ไ ' :  TfihTit l.1..ไผ้ร ับจ้าง



ห่-นป็นหบังล๊อและต้อรได้รันค'รทม!ห็น'รอนพนห,บังm  จากผู้ร่าข้าง การฝนี้ยนถ้ว่หริอมต่งคงผัแทนใหม่จะห่าม๊โm งากโม่ไค้รํบั 
ความเห็นขอบ เป็นหบังสิอจาทผู้ว่าจ้ทงก่อน

ยูร ่าจ ัาพ ิส ิทธทึ๋จะขอให้ฟลึ๋trฟเวผู้แทนคาม')รรAMน๋ึง โดยนจังเป ็นพ ั?เอไปยังผ ู้ร ันจ้าง และผู้รับข้างจะ 
ต้องห้าการเบ่รยนต้วผู้แหบนั๊'นโดยพลับ โคยไม่ทิตคำจ้างหริอราคาเหมหรออ้างเป็'นเหตุเร่อชยายอายุสัญญาอ้นเนี้องมาจากเหคุบิ้

ข้อ ®« ความรับผิดชองผู้ร ับข้าง
ผ ู้!!;จ ้าง,จะต้อง'หับผิต?!ออุ'บ?!เหตุ ควานLลบ,หาย หริอภย้นตรายใลๆ อัน๓ ดจาท การปฎ็บ้?เฑนร!รงผ้รับ 

จ้าง และจะถ้อง!บ!๒ ค่ย้ศวามเลนหายจากทารทระทาของลูทจ้างหริอตัวแทน ชองผู้รับข้าง และจากกาฬฐบั®งาบชองผู้รับข้าง 
ซ่างควย (ถาม

ความเ?,ยหายใดๆ อับ;กิดแก่งา,น1หผู้รับ'จ้าง'ไต้ทำชิ้น แม้จะ๓ คขึ๋นเ1'รราะเหดุลุดวิล้ย ท?!'น ผู้รับข้างจะต้อง 
ท้ฟ้คขอ!ทหยซ่ยมแขมให้สืบติหริอ ฟลย'นให้ใหม่โคยค่'ริช้ซ่ายของยู้ร้บว้านอง ท้นแค่ความเล็ยพ')ยนี้นเกิดจากความผิดของ 
ผู้ว ่าจ้าง ทั้งนี้ ความ-รับผัดของผู้'ไนจ้างfนัเทท้ วๆ'’๒'ข้อนี้'จะสั๋น!รตกงท้อผู้'ว่าจ้าง่ไค้!!เมอบงานครั้งสุค,ห้าย Iงหลไจๆกนี้นผู้ร้บจ้ต้ง 
คงถ้องร้บรดเทียงโนทรรซ่ารุตบก'?ฟอง หรอความ J i n n ยด้งกสาวใน'ข้อ a  เห่านี้น

ผู้ร ้!เจ้าง,จะถ้อง'ร้นผคค่E*นฺคคลวายนอrในศวามเสิยหาย’1ต? อบัเทิตจาก การปฏ้บัตังานจขิงผู้!บจ้าง หริอ 
ลูกจ้างหรอตัวแหบขฺองผู้รับจ้าง รรมถืงผู้รับข้างช่วง เถ้ามี) ตามสัญญานี้ หาทผู้ว่ๆจ้า.บุ!กท้ยทร้องหริอฟ้อฬองหริขถ้รงขฟ้ข้ค่''
เก๊ย'หายเห่'แภ่ทุคค?,ภายนอท'ไปแล้ว ผู้ร้นจ้างจะถ้อง ตาเน ินกา?๒  ๆ ฟ้อใใฒนิารว่าค่างแท้ต่าง!ฟ้เ,ท่ผู้ซ่าจ้?งโคยค่'ฯช้จายขธง 
ผู้ร้นจ้างเอง รวนนี้งผู้รนจ้างจะตองช?!ใช้ค่าแอหายนี้นๆ คลอคจนค'!ไข้จ้าจ้เคๆ อ้นเกดจากการถูกเริยทร้อง'หริอถูท'ห้องร้อง่Iหนา 
ผ ู้'; 'จ ้าง ,!"!โ

ร  ่8 ®te การจา้ยเงนแกเ่กจา้ง
ยู่รับจ้างจะถ้อัง!จ่ายเในแก่ลูกจ้างฑยู้รับจ้างไต้จ้างม'!ใ'นอัตราน.สะตามกาหน?!เวล!' ทผู้รับข้างไต้ดกลงหรอ 

ห่าสัญญา'ไว้'ต่อถูกจ้างคงกล่าว
ถ้าผู้,ไ !ท ้' รโม่จ้?ขท้นค่าจ้างหริอค่าหตแทนอนโ?นเท่ลูกจ้างถ้งทถ้า'ทนวรรคหนง ผู้ว ่าจ้างนิรหเทั้จะเอานิน 

ค ่าจ ้างm รต้องจ่า*'พ่ก่ผู้รับจ้างบาร่ายให้แก่ดูกจ้างขรงผู้รันจ้างอังทล่าว แสะใ'!ฒอว่าผว่“จ้าท้ถ้จ่ายร[ในจ้านวนนี้นฟ้นค่'•จ้างไห 
แก่ผู้รํบข้างตามสัญญาแล้ว

ผู้!!ท้ว่!งจยถ้องจ้ถ้ไ'ห้มประกนภะเส์าหร้งุ่!สูกจ้'งทุกคน-ส์จ้างม'!'หำงาน โดท้หครอนคลุมถิรความนัชผดฑง 
บวงชรงผู้รับจ้าง รา:..:'ทงผู้ไนว่า!!ว; (ถ้าม!โนารนิความเสัยหายทัคคค่าสันไหมหดนทนไถ้ตามทฎใฒาย เงฟ ้ลจากอุน ัฅ ิเหค ุ 
หรอ;' บันตรา?;โตๆ ต่อลูกจ้างฬอบุคคลกิน ห็ผู้ร้นจ้างหรอผู้ร้นจ้า*ช่วงจ้างมารท้งาน ผู้'รน;จ้างจะถ้องล่งมอบภรมรรรม์ป'ระกน/!?. 
ตังกจ้าว ห!อมทั้งหสักฐานการชำระเนี้ยน่ระกันให้แท่ผู้ว่าจ้างเนอผู้ว่าจ้างเริฃท!อง

ข้อ ร!เท การตรวจงานขา้ง
ถ้าผู้-ว่าจ้างแต่งลั้งคผะกรรมการตรวจรับพัลคุ ผู้คาบตุนงาน หริอบ'ริ'ษ้ท ร่บ่ริทไะท เร่อครบคุมการท้างาน 

ชองผู้รับข้าง คณะกรรมการตรวจ รันพ้สคุ ผู้ครบคุมงาบ หริอบ'ริพั'งาห!]1รก'ไรๆ ’บน มอำ'นาจเข้าไปตรวจการงานโบโรงงาบและ 
สถ"นทีก่อลร้างไถ้ทุกเวลา นละ!บุ'บจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกแลท้ห้ค•ทนขวยเหลิอในการ‘นบตามลมควร

(8 ง.- 8 ).................. : : . น ี้? ห .่............
(น ายว ิช ัย บ ุญ อ ุดมพร)



ทารทื่ม ิศกะกรรมm รตรวจรันพ้ลตุ ผู้ค'ร'บคุมงาบ หรอ'J รัไร้ท'ท๋ึปริกน •บน หาท้าฟ!'ผู้รับ'จ้างพ้นควานรัน 
ผิตช อนตานลัญกฺกฟ้ข้อใดข้อหนงไม่

ข้อ »๔ น'บนรูปและ-รายทารสิะเฮยดครารนคส่็อบ
ผู้รับจ้างรับรองวาใต้ตรวจลอบและท้าความเข้าใจแบนบนรูปและรายการละเอชดโตยถ๊ถ้วนแล้ว หาก 

ปรากฎว่าแบบรูปนละรายการละ!บิดร่L ผิดพลาดหรือคลาดเคทอน ไปรุาทหลัทการหางวฅวกรรมห่ร็อหางเทคนก ผู้ร้ปจ้างคกลง 
ห?ะปฏข้^ตามคำใบิจร้ยซองผู้ว ่าจ ้าง ครวะกรรมการตรวรุรันพ?ค ผู้ศว'บคุมงา,น ห!อนริฟ ้าทิปริกษ'm f ว่าจ':รแก่งเง เฟ้อใบ้ 
งานเ!วเส!จ'ชริ'บรรพ ค้าวินิจ2บ้ตังทส่าวโห้ฟ้อฟ้นหสุด โศยผู้ร ับรัางจะค๊คค่าจ้าง คา,!ยหาบ หริฮศ่าไข้จ่ายใศๆ เพมเน จาก 
ผู้รัาจ้างหริอขอฃยากอายุสัญญาโม่ใด้

ขอ้ &๕ การควบคมุงานโตยผูว้า่จา้ง
ผ ู้รับจ้างตกลงจ่าคณะกรรมก' รตรวจร ัน 'รัลตุ ผ ู้ควบคุมทน หริอบร ไิ?ท ทื่บ่ริก’บาทผู้!:จ้างแร5บ ้เง  ร 

อำนาจทจะตรวจลอบและควบรคุมงานเฟ้อให้เบนไปตาม ส้ญญานึ๋ และรอำนาจหจะส้งให้นกไขเปส์ยนนปลงเพมฟ้ม หรอตัดหอน 
ชิ่งงานตามสัญญานํ่ หากผู้รับจ้างชัดข้น ไม่ปฎ้1นัต้ตาม ผู้ไ!าจ้าง คa;รกรรมการตรวจ รับ1พ้สัตุ ผู้ควบคุม-ทน หรือบริษัททปรืภ'พา 
ม ีอำนาจ บ้จะลํ่งใพ้หยูดการนนรวคราวไบ้ ความล่า,r นนทรพิเช่นน ผ ู้รับจ้างจะ?อเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การไเฎนั ? :งาน 
ตามสัญญาหรือเริยทร้รงค่'นสิยหายไตๆ ใ,ม่ใตัหงล่ํน

ข้อ *๖ งานฟ้เศษแสะการแกไชงาน
ผู้•บ ้ไจ้างมั๊ล ิทเบ้จะ^.{๒หนังลิอโฟ้ผู้!ปบ้างห่างานฟ้เคไ^งไม้ใบ้แสดงไว้หริรรวมอยู่ใน1.อกลารสัณญานิ้ 

หาทงานพิเศ'บนนก อย์เนข0บข่ายไทั่ใปนไง่งรัตธุประสงค์ร:องสัญญานิ้ นอกจาก'น ผู้-ว่า-จ้างยังปีสิท?ทง!1ห้เบ่ชิ่ยนนบลงหริอแกhi
น,'บนรู'ชน.สะ'ง้อกำหนตฅางๆใน,,อ;:คาาบ้น;ก:':นั๋บ้วย

อ้ต้ราค่าจ้างหริอราค'ไหท'หนศโซ้ในสัญญานํ่ ไห้ไกหน;บ่.ริ!':บกบง' นพไคษ หริ©งาน'หเพ๋ัน.ทมขึ๋น หรือตัด 
ทอนลฟๆงบวงตามค์าสังขรงผู้ว่า-จ้าง ห าณ น ส ัญ ญ '!M อ ํ':หน!ว ้ถ ํงอ ํตราค ่าจ ้าง หรอราคาโตๆ ทจะน!มาใข้ส์าหบัJ งานพิเค๖ 
หรือง''น'พ ฟ้มช่ํน'1ง่รอลคลรติ'งกลาว ผู้ว่าจ้าง และผู้รนจ้างจะไสัตทลงบันทั๋จะทาบน®ฮตรๆค่าจ้างหรือราคาฑเฟ้ม่ชิ่นหรอรหลง 
รวมฑงทกรชยายระยะเวลา (นๆมิ) ก้นใหม่เฟ้อความเหมาะสม ในกร!ห้ตกสงก้นไกใ! ผู้ว่าจ้างจะอำหนต;ร!ร':จ้าง หริอร"คาตาก 
แต่ผู้ว่าจ้างจะเฟ้นว่าเหมาะสมและดูกด้อง ชิ่งผู้ร้น'จ้างจะต้อ'ปกบ้?งานตามอำลังของผู้ว่าจ้างไปท่อนเฟ้อมีให้เภตศวามเก้ยหาย 
แก่รานท-จ้าง

ข้อ 0 ๗ ?!'ไปรัน
หากP บจ้างไมส่ามารถหา้งานใหแ้ลว้เล!จภ'เฟน้เวลาหทาหนดไจ้ใน!ญญาน,ละผูว่้าจ้า:ยังฐไคน้รกเลแิ 

ลัก;ไอ' ผู้รับจ้างจ ง !องห้':รง:ค่าบรับใฟ้ใเกผู้ว่าจา้ง1ป็น จำนวนเงินวันสะ ๖1๙b ๕.00, บาท (หกพน้เทา้ร©ั©ยีเ่บหา้นาห!วบ) 
และจะฅ้©ง'ซาระค่าใข้จ่ายในการควบคุมงาบ (ถาม)ิในเมอผูว้า่จา้ง ตอ้ง'จา้งผูค้วบคมุงานเกตอ่ห1บงเข้'นจ้าน'วนเงินบันละ
........ - ........ บาท (................ ) นับถ้ตจากวันทครบท้าหนmว?.านสวัเล!จจองงานตามสญัญาหรือวันฟผู้้ว่าจ้างได้ชยายเวลา
ทำงานให ้จนลง็วบ้ททา้งาบแลว้เสรจ็จรงินอกจากนิผู้ร้บัจา้งยอมใหผู้ว้า่จ'้1งรยิกคา่เสยิหายอน้เกศ้ชิน้จากทารฟผู้ร้บัจ้างทา้งาน

{ลงซ่ือ),........................... .ไห้""ชิ้ริ,โโ............................. ผูว้า่จา้ง
(นาย'วซิย บญุอดุมพร)



ล่า't 'u อพาะล่วน'ณกินท'3ฬานวนค่า'ง รันและ?*':'’'ช-จ่ายด้ง;กทไแคอิกค้'วย
ในระพ่างทผู้ไท จ่ '้เงย ัฟ ้,.ส้นอก.ลิกลัญญ'!นั้น หากผู้วๆจ้างIห้น'ภ่ผ ้ร ันจ้าง จะไม่สามารถปฎิบ้ตลามล้ญญ', 

ต่อ'i นได้ ผ ู้ว ่าจ ้างจะฬสิฑรบอกแบ่?Vชอุบ่..ล-Vโล้ไงธตาน1ข้อ ร,๘ ทได้ แ?ะอ ้ไจ ้างไ^เจ ้งช ัอร^ยกร ้อง ่ใป ย ้งผ ้ร1ช^งฟ ้อคร'น 
กำหนตเวลาแล้วเสร็จซองงานขอให้ชัๆระคาบรันแล้ว ผู้ว่าจ้างร?หธิห็จะปรบผู้รับจ้างจบบงในบอก^ทสัญญาได้อกค้วย

1% ๑๘ สิท'ร’ซอ•รร่มู่ท1าจ ้านฑรหลงั1118ทเสิกสัณณา
ในกรณิทิผ้ว่าจ้'’งบอณสิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาวห่างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อ็นให้ห่างานนนค่อจนแล้วเส!จ 

กั้ใด้ ผู1าจางหร็อผูห้ร้บจ้'างห้างานนนฅ่อฐล้ทรพ^รองใช้๒ การกอลรา5 ส{ทีล!างเนเวคราวส์าหรับงานก่อสร้าง และ'วัสดุต่างๆ 
ซง!หันว่าจะตองลงวนเอาไห้เพ็อโ:'m i ฎ้บด้งๆนตามล้ญญๆ ตามทจะเห็นสมควร

ในทรพิด้งกห้าว ผู้ว่'!จ'"งม็สิทธิริบ!ใฬย์ห้ใสับจาทหลักบระทนาารปฐบ้ฅตามล้ญญาใงํ๋งหมด หรอบางลาบ 
ลามนตจะ!หันสมควร นอทจาทนน ผู้รนห้างจะ!'องรันรค1%อบในค่าเสิย'หายชิงเบนอ้านาบ เกนทว่'''หลัก•ช'ระกันการ'ปฏิพตาม 
สัญญา รวมนั้งค่าใช้จ่าฃฑั๋เห็นซนในภารห้างานนํ่นฅ่อใหัแล้วเส!จลามสัญญ'; ลสอลอนค่าให้จ่า?.ในภารควบคุมงานเพัม เทาใ.; 
ซีงผู้วาจ้ๆงจะหัก เอา'จากหัน'บู่ระทนผลงานหริอจ่'ไนวนเงินใดๆ ห็จ๗ ายเห้แกํผู้ร ับจ้างก็ไคั

ขอ ๑๙. ทารบังคบค่าใ]รบ คา่เสยิหาย และคา่ใหจ้า่ย
ในโรห้หัผู้รัง. จางไม่บ ทบัตตานสัญญา'ห้อหนง'ห้อใดห้วนเหตุ’เตๆ ทตาม จนเบนเหตุให้เกดf h ปรัช บ่าเล้ย 

หา'; หรอค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ่าง ย ู้ท ั ห้างต้องข?!ใช้ค่าบร้บ! ค ่าร.'-:■ ห'เย หรอ? าใช้จ่ายผ้าล่าวให้แท่ม้ว่าห้างโคยส์นเซ็งภายโน 
ห้าหนค f . รุ่; (ทบ'ห้า': ใบ •>1!สัตจาทว้นหีใช้รัเ;แห้งเป็นหนังสัอจากผู้ว่าห้าง หากผู้รนห้างไม่;บลให้ร.’หักทต้องครบบัวนภ'•ฟใน'ระยะ 
เวล':ด้งกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมสิท!ห็จะห้ก,อ':จ':กจ่';นวนหันค่าจ้า?ห็ตัอ๗ าระหรอจากหันบระทนผลงาน ของผ้รับจ้าง ไห้บ่บุ้งคบ' 
จวกหสัก'บ่ระทนการ'ปฎิบ้ด๊ตามสัญญา,โต้'ทันทั

หากค่าป รัน  ค ่าเธ ะั,ใ•าE: หรือค ่ห ้จ จ้้านหั'โหัค้บ จาาหับ!กำจ้':งทต้องห้';ระ หันประทนผลงาน หรอหสัก 
บระก้นการปก้ปตตามสัญญาแล้'ห้งใมเห็นงพอ ผู้รบ ง างรนยอม1ซาระล่วนทีเหรอ, ทยงขาดอยู่จนm ? ล้วนคามจ่าบวนค่าบ:รัน ค่า 
เ.สิง!ห'!อ ให้อค่'ไข้จ่ายนั้น ทาบใ.บ'ค่าหบง: ®.๕. (สิบห้า) วับ ‘■ รัช!บัตจาก'ใน'ท!หับนแห้งเป็นV,ให้ใรอจาทผู้'ว่า'ห้าง

หาโ;มหันค่าห้างดานสัญโหห้หัทห้จ้าทุห้ให.''บรบ ค่า;,สิยหา': หรือค่าใช้อ่':ยแล้วยังบ่ห้รอยู่ชณห่'แด ผู้ 
ว่าจ้างจะคินให้นทผรับจ้างหิ้งหมด

ขอ ๒๐ การทำบรเิวณกอ่ธ!างให(้รยิบรอย
ผู้ว่M ก่งจะด้บ่งร้ทใราบริเวณ?กานห็ปท้บ่?งาน?ามสัญญานั้ รวนหิ้งใรังง';'นให้ย ท:บ':นาย ควานส::คไ:■ ใบ 

การห่าง''นของผู้ใบ:จ้าง ลาจ้าง ล้วนใ'น หรอผู้รันจ้าง’ช่วง (ถาน)ให้ละอาค ปลอดภัย แลง'บ่นระล้หใทาในนก'!รใซ้งานตกบ่? 
ระยะเวลาทารจ้าง และเม็อใฑํงานเลรืจลนแล้วจะต้อ;ขนย้ายบรรดาเครืองใช้!นโทรห่างานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสง 
ก่อลร้าง1ช่ัว•ค'ราวต่างๆ (ถามี) ใ^จะจ้องกลบเทสิยหี๋นห็ไห้ห้ห้ยบรัอยเพอให้บริเวฌทงหมตอยูเนสภาพทสะอาดและใช้ทารได้ฟ้นสื

(ลงซือ่).

ห้อ ๒6; การงตหริอลดคา่ปรับ หรอืการขยายเวลาปฎบ๊ต้งานดามสญัญา
ในกรฟ้หั๋มึเหตุเทดจากความผิ?!หรือความบทพร่องของผายผู้ว เจ้าง หรือเหตุสุตบ่สัย หรือเกิดจาก

o

(นายวิชัย บุญอุดมพร)
..ผว้า่จา้ง



พฤติกา-รผ่เอันหนงสัน'เพผู้รับจ้างใม่ต้องรับพด้ตามกฎหมาย หริอเหตุอ๋ันตามพกำหนด '๒กฎกร;:ทรวง ซ่ืงออกตามความใบ 
กฎหมายว่าด้วยการจัดชือ้อดัอ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ หำให้ผู้รับจ้ารไม่สามๆรถทำงานไห้แล้ไ!เสร็จตามนอนไขนละกำหนต 
เวลาแหง่สัญญา1น1ต้ ผู้รับจ้างจะต้องนจ้งเหตุหริอพฤติการณลั์งกล่าวพร้อมหลักฐานป็นหนังสอืใหผู้้วาจ้างหราบ เพอของลหรือ 
ลดค่าปรัน หริอรiยายเวลาทา้งานออกไปภายใน ร,๕ {สิบห้า) วันนับกัด'จากวัน1ท่ีเหตุนบส้ินสุคลง ห่ริอคามท่ีกำหนตในกฎ 
กระทรวงตังกล่าว แล้วแล่กรญ

ลัาผู้รับจ้างใม่ฟ่ฎบคไห้£บ็๒ไปตามความในวรรคหน!ใหถ้อว่าผู้ร้ปจ้างไค้?ละลทัธิเริยกร้อง ในการท่ีจะขอ 
งดหริอดคค่าปรัน หริอชยายเวลาห้างานออกไปโดยไม่มิเงอนไอ้!.ดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ กรผิเหตุเกดิจากความ&คหริอความบกพร่อง 
ชองมายผูว่้าอา้ง จงมิหลักฐานจัดแอ้ง หรือผู้ว่าอ้างทราบด อยู่แล้วลังแด่ต้น

การงดหริอลตค่าปรับ หริอฃยายกำหนคเวลาทำงาบดามวรรคหนึง๋ อยู่ในชุลห้นจ้ของผู้วาอ้างท่ีจะ 
หจ้ารผาดามทีเ่หน็ลมควร

ออ้ ๒๒. มาตรฐานแรอชา่ง
มู้รันอ้างคทลงเป็นเง๋ึอนไชส์าดัญว่า ผู้รับอ้างจะต้องมีและใอ้ผู้ผ่านการทคลอบมาตรฐานผ๊มิอจ่าง

จากกระทรวงแรงงาน หรอร'ริยเมีวุฒิ'บัตรระลับ!(ริญญา?ริ หริอเหิยบฟาจากลลาบับการกิทบาที่ ท.พ. รันรองให้เช้ารับราจการ 
ใต้ ต้าน,วิศวกรรมดาสตร์ สๆซา'ช่างท่อสร้าง.4 ยธา!สำรวจ/จร,ประทาน'สืงน.วดล้อม หรือผู้ประกอบว้ขาขพว้ฅวกรรมศวบตุม 
ปร; เภทภาศ็เบ็เนผู้ลงนามในแผนการทํ'งาน พร้อม1ทุ้นล่ว'.เผู้อัตก'รกรผิห''งชุนส่วน'จากัดท':รรร:ภารผู้:จัดก'ง ก ร น บ :''พ :อ้าลัด 
ลงนามใบแผนการทำราน พ้อนรับรองและ:แนบล้าเบาใบประกอบริจา?พวัควกรรบดวนดม ในอัดราไม่ตากว่าร้อยละ m e  (สิบ) 
ชองแล่สะสาชาข่าง แด่จะต้องมิจ่างอ้านวนออ่างน้อย ® (หนง) ดน ในแต่ละสาขาช่างติงต่อใปนิ้ 

๒๒.® ข่า {เขรา หริอ 
๒๖.๒ จ า่5 ก่อสร้าง หรอ 
๒๒.01 ช่างล้ารวจ

ผูร้บัจ้างจะตอ้งอัตทำนญ้ชแ่ลตงจ์านวนชา่งทัง้หมดโดยอา้แนกคามแตล่ะลา1ฬางนละ ระลบัจ่าง 
พร้อมกันระบุรายขอจ่างต้ท่ีฝานการหด?อบมาตรฐาน{ใมิอช่างห่ริอผ้รวุฒบัิด่รดังทล่าวในวรรคหนงน่ามาแสดงพร้อมหลักฐาน 
ต่างๆ ล่อคณะกรรมการตรวจ'รับพัสดุหริ■ อผู้!ควบคุมงาน ทอนเริมลงมิอทํ,างาน และพร้อมท่ีจะใหผู้้ว่าอ้างหริอเจา้หน้าทีข่องผู้ว่า 
จ้างตรวจลอนดูไต้ตลอด เวลาภารทำงาบคามสญัญานืข้องผู้รับอ้าง

อ้อ ๒๓. การปรบัราคาคา่อา้ง
ผู้ว่าจ้างแสะ!P บจ้าง ดกลงดัผให้!ช้ลัญญาปรันราดาไต้ ล้าหรับราดางานกอ่ลร้างค'!มลญัฒานี!้คอ 

การนา้ศตร Escalation Factor (K) มา,เอ้คา้นวผราคาค่างานทีเ่ปลย'นแปลง'ไป โดยวิ!การล่อไปนํ ่ ตามเงอนไร หลกัเกณ* ลดร 
และวิ!ด> นวณท่ีใซ้กํบสัญญาแบบปรันราดาไต้ดามมติศณะรัฐมนตริฟ้อวันท่ี tote สิงหาคม ©๕๙© เวอ้งการพจัารผาชว่ยเหลอ้ผู ้
ประกอบอาชิพงาบกอ่ลร้าง ตามหนงัสอืสำนกัเลขาธิการคผะรัฐมบตริ ท่ี นร obotn/ว  ®o๒ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๖๕๗0 

สูตรทวรปรับราคา (สูตรค่า (0 จ*ต้องดงท่ีหระลับท่ีกำหนดไว้ในวันแล้วเศร็จตามท่ีกำหนดไว้ไน 
สัญญา หรอิภายในระยะเวลาที ่ผูว้า่จา้ง ไตร้รายออกไป โดยจะไซ้สูตรรองทา?รารการท่ีได้ระบุ{ดามภาคผนวก รท

(ลงซือ่),
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ผูว้า่จา้ง (ลงซือ่)
(นางกรรณิการ์



% ญานํ่ใฟ้ขํ่นฟ้นสองรน้น นิ'ขอความถูกต้องตรงกัน ถูล้ญโซ':'โต้ย่านเiaะเ'บ้าโ?ข้รคว'ร้ม โคยละเอย?ะ 
คลอคน,ล้ว เงได้ลงลายมีอ1ขอ พร้อมทํ๋งนระทนตรา (ถ้ามี: ไว้เนนล์าค้ญต่evrนาพยาน และคู่สัญญาฝางรคลอไว้ฟ้ายละหนงฉบ้น

(ลงขอ).........
(นาไทi ะ! บุญอุคนพร)

ว " # - - '
■ *' /* \ '■■ (ลงจ้ะ).........

% 1H  / - ! ■ *£ ^ ’ ! ; • ! (นางทรรฟ้า'':ง (น ง ว ะ .
> , v \ x V  • - 1 iฟ้  ̂4 ๙ ' ' ลงจ้อ).......

‘ นม'ร ทุ่น ง

(ละขอ).........
(นางส''วอทุม•คร นะโนคา:

«.สร;ห'โครงการ ๖๔๑0๗0๗๗๙0๗ 
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