
สัญญาเลขที่ ๓๘/ ๒๕๖๕

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เม่ือวันท่ี 
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร รองนายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖0/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เริยกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดวินทิตย์วัสดุภัณฑ์ ซ่ึงจด 
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริบัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีลำ,นักงาน'ใหญ่อยู่ 
เลขท่ี ๔๙ หมู่ ๑๑ ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน โดย นางรุ่งทิตย์ ไทยเครือ ผู้มือำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
ปรากฎตามหนังสือรับรองของ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริบัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี 
๑๐๐๙๒๒๑๕๒๒๙๓ ลงวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรืยกว่า "ผู้รับจ้าง', อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมืฃ้อความดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าประปาพร้อมเปลี่ยนท่อ 

ส่งน้ํา บ้านเหล่าแมว หมู่ท่ี ๑ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองส่อง จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก ณ บ้านเหล่าแมว หมู่ท่ี ๑ 
ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพ่ือใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนึ๋ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด
๒.๒ ผนวก ๒ แบบบีายประชาสัมพันธ์โครงการ
๒.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา
๒.๔ ผนวก ๔ ลำเนาใบเสนอราคา
๒.๕ ผนวก ๕ ลำเนาบัญชีรายการก่อสร้าง
๒.๖ ผนวก ๖ ลำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาหนังสือคํ้าประกัน

จำนวน ๑๘ แผ่น 
จำนวน ๑ แผ่น /  
จำนวน ๓ แผ่น ร  
จำนวน ๒ แ ผ ่น / 
จำนวน ๖ แผ่น / 
จำนวน ๑ แผ่น /  
จำนวน ๑ แผ่น /

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ 
บังคับ และในกรณิที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกับเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่า

ลงซิอ.......... .............................. .
(บายวิชัย บุญอุดมพร)

ผู้ว ่าจ้าง ลงชอ..
พ ย ์ ไทยเครือ)



ฟ้างให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเลียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติดามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังลีอคํ้า1ประกัน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด 

(มหาชน) สาขาสี่แยกหนองหอย เชียงใหม่ เลขที่ ๑๐๐๐๔๘๑๓๐๙๖๖ ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ เป็นจำนวนเงิน 
๘๘,๙๔๐.๐๐ บาท (แปดหมี'นแปดพับเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้ 
แก,ผู้ว่าจ้างเพิ่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังลีอคํ้าประกับมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังลีอคํ้าประกันดังกล่าว 
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ 
ประกอบกิจการเงินทุนเพิ่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม'ราย,ช่ือ 
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้า 
ประกับตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพันข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนี้ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับ 
.จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถืงความรับผิด 
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแสัวเสร็จหรือ 
วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน 
ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนี้งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๔ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้ 
รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกับที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามช้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเนี้ย เมื่อผู้รับ 
จ้างพันจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๗๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนี้งล้านเจ็ด 

แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๑๖,๓๘๓.๑๘ บาท (หนี้งแสนหน้ีงหม่ืนหกพันสามร้อยแปดสิบ 
สามบาทสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และ 
กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด  ๆ ดังนี้

งวดท่ี ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนี้งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเถ้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง 
ได้ปฏิบัติงาน งานก่อสร้างระบบประปา(๗๒.๑๔.๑๑.๒๑) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ 
เมษายน ๒๔๖๔

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ร้บจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา 

ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกลำวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินแธุร้วงล่วง

ลงชื่อ..............................................ผ ู้ว ่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

กา S3 กุน;b บจำ
พ

(นางรุ่^ตย์ไทยเครือ)



ห,น้าเป็นหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใบประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม 
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ 
ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.ร) ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฎิบ้ติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก 
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอบผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วง 
หน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าใต้ 
เป็นไปตามข้อ ๕.ร) ภายในกำหนด ร)๕ (สิบห้า) วับ นับถัดจากวันไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลัก 
ฐานดังกล่าวภายในกำหนด ร)๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักุ 
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไต้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ใบการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อขดใช้ 

คืบเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า 
จ้างล่วงหน้าท่ีผู้รับจ้างไต้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 

๕.๕ เงินจำนวนใด  ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อขดใช้ความรับผิด 
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักขดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ใบกรผีทีมการ'บอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะไต้ 
รับหลังจากหักซดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใบ ๗ (เจ็ด) วัน นับกัดจากวัน 
ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างไต้หักเงิน . 

ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ใบกรณีดังต่อไปน้ี ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ 
■ เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนไต้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างใต้หัก 
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าใบส่วนที่ผู้ว่าจ้างไต้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป 
แล้วนั้นโดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยูมา 
วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างใต้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซ่ีงแต่ละฉบับมี 
มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ใบแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างใต้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว 
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นไต้

ข้อ ๖ . การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายใน 

งวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไมตากว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงิน

ะ ? ? ^ลงซื่อ.................. ะ ? ..!:.̂ ..............ผ ู้ว ่าจ ้าง
(นายวิช ัย บุญอุดมพร)

ล ะซ่ือ
ทำงกุบส่วบจ่าโน! 
'ห้ฅiโ ว ั ส น  VIผรับจ'ไง

ไทยเครือ)



มามอบให้ผ้วำจ้างเพื่อเป็นหลักประกับแทนก็ได้
ผู้ว่าจ้างจะคืบเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดย 

ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันพื่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ 

บรืบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕.ล้าผู้รับจ้างมีได้ลงมีอทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม 
กำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเกินกว่า 
กำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย 
ไม่ปฎินัตํตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบรืษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่า 
จ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาบี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงาบของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใข้สิทธิบอกเลิก 
สัญญานั้นไม'กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใข้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างด้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงาบจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบรืบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการ 

.บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างบี้ ภายใบกำหนด ๒^สอง) ปี นับสัดจากวับที่ 
ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการไข้วัสดุที่ไม่ถูก 
ต้องหรือทำไว้ไม่เรืยบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ 
ซักข้า โดยผู้ว่าจ้างไม,ต้องออกเงินใดๆ ใบการบ้ีท้ังส้ิน หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัด 
จากวันทึ๋!ด้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแล้!ฃให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ 
ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใข้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแล้!ขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแล้!ข 
ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแล้!ขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ 
ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดขอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ 
รับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ซดใข้ค่าใข้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ 
ปฏิ,บตตามสัญญาได้

ข้อ ๙  การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาบี้!ปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง 

งานแต่บางส่วนทึ๋!ด้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็น 
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญาบี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความ
ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าผืเนความใบวรรคหน่ึง ผ ู้ร ับ จ ้าง ต ้อ ง ช ำร ะ ค ่าป ^^ ^ ^ า

ลงซื่อ............ ปีโ..........................ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ท้างคุช<๖ นจ่ๅ rtfl 
•รนพิ?ย่ไงุ้รุ FMไณทฺ์ ผรบจิาง

(นางรุ่งทตย์ไทยเครือ)



จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงิน,บองงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก 
สัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความขำนาญ และในระหว่าง 

ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดขอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทบดังกล่าวจะต้องไต้รับมอบ 
อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแบะนำต่างๆ ท่ีผู้'ว่า'จ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่า 
จ้างแต่งตั้ง ไต้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ไต้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนดามข้อน้ีจะต้องทำ 
เป็นหนังสิอและต้องไต้รับความเห็นขอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งต้ังผู้แทนใหม่จะทำมิไต้หากไม่ไต้รับ 
ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนี่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ 
ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลับโดยไม่คิดคำจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑® ความรับผิดของผู้รัชจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบ้ติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฎิบ้ติงานของผู้รับ 

จ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฎิบ้ติงานของผู้รับจ้าง 
ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างไต้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง 
รับผิดขอบโดยซ่อมแซมให้คืบดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าไข้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ 
ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างตังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคง 
ต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายตังกล่าวในข้อ ๘ เท่าน้ัน

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบ้ติงานของผู้รับจ้าง หรือ 
ลูกจ้างหรือตัวแทบของผู้รับจ้าง รวมถืงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดไข้ค่า 
เสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ 
ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องขดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างไต้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ท่ีผู้รับจ้างไต้ตกลงหรือ 

ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างตังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างตังกล่าวใบวรรคหนื่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน 

ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างตังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างไต้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้ 
แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคบที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถืงความรับผิดทั้ง 
ปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนไต้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิด'จากเนู้เฐฐเรฺ*4

ลงซื่อ..............ก ั^ ^ ..............ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ท้างสุนัส่วนจำ!}คๆนทั้^ชวัศคุตัโนท์
ผรับจ้าง

(นางรุ่ง,ทตย์ ไทยเครือ)



หรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย 
ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผ้ว่าจ้างเมื่อผ้ว่าจ้างเรียกร้อง■บ

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบ'รำ?ท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงาน 

บองผู้รับ'จ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ 
สถานท่ีก่อสร้างไต้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพันความรับ 
ผิดชอบตามสัญญาบ้ีข้อใดข้อหน่ืงไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าไต้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หาก 

ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลง 
ที่จะปฎินัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพ่ือให้ 
งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมข้ึน จากผู้ว่า 
จ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ไต้

ข้อ ๑๔ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มี 

อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เปีนไปตาม สัญญาบี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้!ขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเดิม หรือตัดทอน 
ขึ้งงานดามสัญญาบี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฎิษัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรืกษา 
มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวไต้ ความล่าข้าในกรณีเช่นบี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฎิบ้ติงาน 
ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ไต้ท้ังส้ิน

ข้อ ๑ ๖  งานพิเศษและการแกไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะสั่งเป็นหนังลือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษขึ้งไม่ไต้แสดงไว้หรือรวบอยู่ในเอกสารสัญญาบี้ 

หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาบี้ นอกจากบี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแกั!ข 
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาบี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญาบี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเดิมขึ้น หรือดัด 
ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ไต้กำหนดไว้ถืงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้ลำหรับงานพิเศษ 
หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะไต้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
รวมทั้งการขยายระยะเวลา(ถ้าม ี)กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ไต้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตาม 
แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ขึ้งผู้รับจ้างจะต้องปฎิบ้ติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมีให้เกิดความเสียหาย 
แก,งานที่จ้าง

doลงซอ............... .ไไโ .." .... ..
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ผู้ว ่าจ้าง ลงซื่อ...
ทางสุช^วนจ่าฐด 

วิ'น'โน็าษัรัศ (ธภ้ำนท  ํผรบจ้ฯง่
(บางรุ่งที่ตย์ ไทยเครือ)



ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จภายใบเวลาที่กำหนดไว้ใบสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก '

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำบวบเงินวันละ ๑,๗๗๙.0๐ - บาท (หนี้งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเถ้าบา'ท่กัวน)
และจะต้องชำระค่าใซ้จ่ายใบการควบคุมงาบ (ถ้ามิ) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนื่งเป็นจำบวนเงินวันละ
....... .ไ..............บาท (.......... โ...........) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างไต้,ขยาย
เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรืยกค่าเสียหายอันเถึดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง
ทำงานล่าข้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไต้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิไต้บอกเลิกสัญญาบั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฎํนัตตามสัญญา
ต่อไปไต้ ผู้ว่าจ้างจะใข้ลิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ กิไต้ และถ้าผู้ว่าจ้างไต้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวับบอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย

v 4

ข้อ ๑๘ ลิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานบั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานบั้นต่อจนแล้วเสร็จ 

กิไต้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ท่ีรับจ้างทำงานบ้ันต่อมิสิทธิใช้เคร่ืองใซ้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นขั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ 
ขึ้งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมิสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน 
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากบั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายขึ้งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกับการปฎิบัติตาม 
สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพื่มขึ้น ใบการทำงานบั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายใบการควบคุมงานเพื่ม (ถ้ามิ) ข้ึง 
ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างกิไต้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ใบกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนี้งช้อใดด้วยเหตุใดๆ กิตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสีย 

หาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้บเชงภายใน 
กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับกัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ขดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะ 
เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมิสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ 
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไต้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่า 
เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายบั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับกัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมิเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ 
ว่าจ้างจะคนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือ ส่ิงอำนวย ความสะดวกใน 

การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามิ) ให้สะอาด ปลอดภัย และมิประสิทธิภาพในการใช้งานตแอด

ลงซื่อ.............ป ี^ : 'ำ ไ ............ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ท้างอุI๘ชุนจ'าท้ค 
^  ฟ ูร

(นางรุ่งที่ตย์ ไทยเครือ)



รร:ยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องข'นย้ายบรรดาเครื่องใช้ใ’นการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และส่ิง 
ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ใบสภาพที่สะอาดและใช้การไต้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานดามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อันหมื่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ชั่งออกตามความใน 
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนใขและกำหนด 
เวลาแห่งสัญญานี้ไต้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือของดหรือ 
ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใบ ร>๔ (สิบห้า) วันนับถัดจากวับที่เหตุนั้นส้ินสุดลง หรือตามท่ีกำหนดในกฎ 
กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ 
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงาบออกไปโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง 
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ชั่งมีหลักฐานซัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบติ อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ 
พิจารณาตามที่เห็บสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐาน'รเมือ'ช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานผีเมือช่าง 

จากกระทรวงแรงงาน หรือหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ กพ.รับรองให้เช้ารับราขการ 
ไต้ ต้านวิศวกรรมคาสตร์ สาขาช่างก่อสร้าง/โยธา-สำรวจ/ขลประทาน/สิ่งแวดล้อม หรือผู้ประกอบวิขาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ประเภทภาคีเป็นผู้ลงนามในแผนการทำงาน พร้อมรับรองและแนบสำเนาใบปกระกอบวิซาชีพวิศวกรรมควบคุม ในอัตราไม่ตํ่า 
กว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนข่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปน้ี

๒๒.๑ ช่างก่อสร้าง หรือ 
๒๒.๒ ช่างโยธา หรือ 
๒๒.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง 
พร้อมกับระบุรายชั่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานผีเมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งน้ามาแสดงพร้อมหลักฐาน 
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า 
จ้างตรวจสอบดูไต้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาไต้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย 

การน้าสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเง่ือนไข หลักเกณท์ สูตร 
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาไต้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒(ะ๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหสือผู้ 
ประกอบอาชีพงาบก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี บร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔eg๒

J  r  -ลงซอ.............................................ผู้วาจ้าง
(นาย;วิชัย บุญอุดมพร)

ลงซื้อ.
ท้างท้นส่วนจำ(รด

(บางรุ่งทัตย์ ไทยเครือ)



สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน 
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ไต้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตร‘ชวงทางราชการที่ไต้ระบุตามภาคผนวก ๓

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มืช้อความถูกต้องตร'ภัน คู่สัญญาไต้อ่านและเช้าใจข้อความ โดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามื) ไว้เป็นสำคัญต่วหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดกอไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).. ........... ..................... ................ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงซ่ีว), J
_ J r

(นางรุ่งที่ตย์ ไทยเครือ) _ ท้า'3' ^ ^ ^
/  วนท้ตบi สตุ่ภค่แฑ์

(ลงซี่อ).............. t i ' » A ........................ พยาน
(นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ)

(ลงซี่?)..  ............  .....'........ พยาน
(นางสาวภัทราวรรณ จินะการณ์)

เลขทีโครงการ ๖๔๑๒๗๓๒๔๗๐๘ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๒๒๒๐๑๒๗๐๔


