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สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที' ๓๗/๒๕๖๕

สัญญาฉบับบี้ทำขี้'น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมือวันที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร รองนายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด ปฏิบัติราซการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖0/๒๕๖๔ 
ส่ัง ณ วันที, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญาบี้เรียกว่า ’'ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปกาเกอะญอก,อสร้าง 
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ มืลำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓ หมู่ ๘ ตำบลแม่ 
วิบ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายมนตรี ธรรมเลิศสถิต ผู้มือำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฎตามหนังสือรับรองของ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณีซย์ ท่ี ขม.0๐๓๖๘๗ ลงวันที่ ๓5) พฤบภาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญาบี้ ซ่ึงต่อไปใบ 
สัญญาบี้เรียกว่า ''ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู'สัญญาได้ตกลงกับมีฃ้อความดังต่อไปบี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านป่าป่วย 

ตำบลบ้านโอ่ง อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ โรงเรียนบ้านป่าป่วย ตำบลบ้านโอ่ง อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัด 
ลำพูน ตำบลบ้านโอ่ง อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาบี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงาบและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเฟ้อใช้ใน
งาบจ้างตามสัญญาบี้

ข้อ ๒. เอกลารอับเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนึ๋ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาบี้
๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลบและรายละเอียด จำนวน (ร)(ร) แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ แบบบ้ายประซาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ แผ่น
๒.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา จำนวน ๓ แผ่น
๒.๔ ผนวก ๔ ลำเนาใบเสนอราคา จำนวน ๖ แผ่น
๒.๕ ผนวก ๕ ลำเนาบัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น
๒.๖ ผนวก ๖ ลำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน ๑ แผ่น
๒.๗ ผนวก ๗ ลำเนาใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที'ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาบี้ให้ใช้ข้อความในสัญญาบี้บังคับ 
และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาชัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ 
ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสืทธีเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหา

(ลงช่ือ)  .........3 V & Z . .......  ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)



. . • น ุ:!
ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา • ’ ป; '*แ

ในขณะทำสัญญาบี้ผู้รับจ้างได้น่าหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๐๐ บาท (ห้าพนสอ]!! I j l l  
ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเ'ท'ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แณ่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม 
สัญญาบี้ ' ’ ' เ ^ 

กรณิผู้รับจ้างใข้หนังสอคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกันดังกล่าว 
จะต้องออกโดยธนาคารทีประกอบกิจการในประเทคไทย หรัอโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีได้รับอนุญาตให้ ; ร 
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิขย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายขอ 
บริษัทเงินทุบทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร : 11’' p ' ” “ ~ ' I I i l l
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคาประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวีธีการทีกรมบัญขีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคา ; *5 
ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญาบี้

หลักประกันทีผู้รับจ้างน่ามามอบให้ดามวรรคหนี่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับ 
จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างน่ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงคว่ามรับผิตุ่ \ ) 
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ i I 
วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน ’ 
ใหม่หรือหลักประกันเพื่ม'เติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหบี้งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ร)๕ (สิบห้า) วัน นับกัดจากวันทีได้ ; jj ; 
รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ' • ' V ’ I '

หลักประกันทีผู้รับจ้างน่ามามอบไว้ตามข้อบี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก,ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมือผู้รับ 
จ้างพับจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญาบี้แล้ว ''1 M

■ น'.' ; 'ำเบ้
ข้อ ๔ (ข) ค ่าจ ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ร1๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห'บ้ีงแ;สนสี,'พัน 
บาทถ้วน) ซี่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖,๘๐๓.๗๔ บาท (หกพันแปดร้อยสามบาทเจ็ดสิบสี,สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอน 

 ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด  ๆ ดังบี้
งวดที ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห'บ้ีงแสบล่ี'พัน'บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาบ;

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านบัาบัวย ตำบลบ้านโอ่ง อำ๓ อบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้ว่นคาม 
สัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ เมษายน tอพั๖๕

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา 

ค่าจ้าง ตามสัญญาทีระบุไว้ ในข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าด้งกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากทีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วง 

หน้าเป็นหนังสือคํ้าประกับหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม 
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ด ู?ร เ(ท ุ& 'ใ เasp► งส์ว้ห,นดให้ และ 
ผู้รับจ้างตกลงทีจะกระทำตามเงอบไขอันเทียวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

(ลงซ่ือ).................. ............................ ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (บายมนตรี



๕.ร) ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพี่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก 
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอึ๋นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วง 
หน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพี่อพิสูจน์ว่าได้ 
เป็นไปตามข้อ ๕.ร) ภายใบกำหนด ร)๕ (สิบห้า) วัน นับกัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลัก 
ฐานดังกล่าวภายในกำหนด ร)๕ (สิบห้า) วับ ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืบจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก 
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไต้ทันที

(ะ.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ใบการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก'ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพี่อขดใช้ 

คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจบกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า 
จ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 

๕.๔ เงินจำนวนใด  ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพี่อขำระหนี้หรือเพี่อชดใช้ความรับผิด 
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก,ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ใบกรณี,ที่มีการ1บอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้ 
รับหลังจากหักซดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก'ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับกัดจากวับ 
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ะ.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก'ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน 

ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ (ะ.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ใบกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืบหลักประกันการรับ 
เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(ร)) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก 
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าใบส่วนที'ผู้ว่าจ้างไต้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป 
แล้วนั้นโดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา 
วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมี 
มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว 
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกับผลงาบ
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายใน 

งวดนั้นเพี่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ตํ่ากว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงิน 
ประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังลือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายใบประเทศ 
มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพี่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืบเงินประกับผลงาน และ/หรือหนังลือคํ้าประกันของ! ารด
ไม่มีดอกเบี้ยให้แก'ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย 
(ลงซื่อ).......................^ ' . . -Y?....................ผ ้ว ่าจ ้าง (ลงซ ื่อ)..................Y ^ a

Sir z ร  พ“ " บุทตI มูฐรรคห,นงโดย

.......  ........
(นายว ิช ัย บ ุญ อ ุดมพร) (บายมนตรี ธ



ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสรจและสิทธิของผู้ว ่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริมทำงานที่รับจ้างภายในวันที่๒๖ กุมภาพันธ์ ๖๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ 

บริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิไต้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม
กำหนดเวลา หรือมิเหตุให้เชื่อไต้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเกินกว่า 
กำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนี่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเปีย
ไม่ปฎิบ้ติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาบหรือบริษัทที่ปรึกษาช่ืงไต้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่า 
จ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี๋ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิก 
สัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง ร’ 1เ;.;

การที่ผู้ว่าจ้างไมใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา !
i | i

ข้อ ๘ ความรับผิดขอบในความขำรุดบกพร่องของงานจ้าง
เมืองานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที,มีการ

บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขี้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ 
ใต้รับมอบงาบดังกล่าว ชื่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูก 
ต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย' หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ 
ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หาก่ผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัด 
จากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ 
ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงาบนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข 
ใบระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหบ็่งไต้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ 
ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รันจ้าง ต้องรับผิดขอบชำร?ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ 
รับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ 
ปฏิบัติตามสัญญาไต้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานึ๋ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง 

งานแต่บางส่วนทั้1ต้รับอนุญาตเป็นหนังลือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็น 
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความ 
ประนาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าผินความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า



ข้อ ๑0  การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที'รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง 

ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มิผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องไต้รับมอบ 
อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแบะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริบัทที่ปรึกษาที,ผู้ว่า 
จ้างแต่งตั้ง ไต้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ทอว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ไต้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนั้จะต้องทำ 
เป็นหนังสือและต้องไต้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิไต้หากไมใต้รับ 
ความเห็บชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมิสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ 
ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลับ โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนึ่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับ 

จ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
ช่วงด้วย (ถ้ามิ)

คว่ามเสียหายใดๆ อันเกิดแก,งานทีผู้รับจ้างไต้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ดาม ผู้รับจ้างจะต้อง 
รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายขอ่งผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหาย่นั้นเกิดจากความผิดชองผู้ 
ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชองผู้รับจ้างดังกล่าวใบช้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงานคเงสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคง 
ต้องรับผิดเพื่ยงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายบอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานชองผู้รับจ้าง หรือ 
ลูกจ้างหรือตัวแทนชองผู้รับจ้าง รวมถีงผู้รับจ้างช่วง■ (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่า 
เสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มิการว่าต่างแก้ต่างให้แก,ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ 
ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อับเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก, 
ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างไต้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างไต้ตกลงหรือ 

ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างตังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิทีจะเอาเงิน 

ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างชองผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างไต้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้
แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มิประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคบที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้ง 
-ปวงชองผู้รับจ้าง.รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง-(ถ้ามี)-ใบกรณีความเสียห-ายที่คิดคำสินไหมทดแทนไต้ตามกฎ^าย-ซึ่งเกิดจวกอุบัติเหคุ- -  
หรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผ ู้' ร ับ จ ้ฟ ้ฒ พ ึ่อ ุ, ,เ^เรรรม ิ'ป ระก ันภ ัย  
ตังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

(ลงขื่อ)..
.................. .................................

(นายว ิช ัย บ ุญอ ุดมพร)

.ผ ้ว ่าจ ้าง (ลงขื่อ).

(นายมนดรี



ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้คว■ บคุมงาน หรือบริษัท ทีปริกบา เพื่อควบคุมการทำงาน 

ร!องผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัททีปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงาบใบโรงงานและ 
สถานทีก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือใบการนั้นตามสมควร

การทีมีคผะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัททีปริกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับ 
ผิดขอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนี้งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หาก 

ปรากฎว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือหางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลง 
ทีจะปฎิษัติดามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัททีปรึกษาทีผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ 
งาบแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นทีสุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใข้จ่ายใดๆ เพ่ิมขึ้น จากผู้ว่า 
จ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไมได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตก่ลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบ■ คุมงาน หรือบริษัท ทีปริกษ'าทีผู้ว่า'จ้างแต่งตั้ง มี 

อำนาจทีจะตรวจลอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจทีจะสั่งให้แก่ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน 
ซึ่งงาบตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฎิษัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัททีปรึกษา 
มีอำนาจ ทีจะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าข้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฎิษัติงาน 
ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิทีจะสั่งเป็นหนังสิอให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไมได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ 

หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก่ไข 
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาทีกำหนดใข้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานทีเพิ่มเติมขึ้น หรือตัด 
ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไมได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ทีจะนำมาใข้สำหรับงานพิเศษ 
หรืองานทีเพิ่มขึ้นหรือลดลงตังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกับทีจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาทีเพิ่มขึ้นหรือลดลง
รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ใบกรณีทีตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม
แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฎิบ้ตงานตามคำสั่งของผู้วำจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย



ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ใบสัญญานละผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะด้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวับละ ๑๐๔.0๐ - บาท (หนึ่งร้อยสี่บาทถ้วน) และจะต้องชำระ 
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (-) นับถัดจาก 
วับที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาบตามสัญญาหรอวันที่ผู้ว่าจ้างไต้‘บยายเวลาทำงานให้ จบถังวับที่ทำงานแล้วเสร็จจริง 
นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ 
และค่าใช้จ่ายดังกล่าวไต้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิไต้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา 
ต่อไปไต้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สีทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สีทธิตามช้อ ๑๘ ก็ไต้ และถ้าผู้ว่าจ้างไต้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ 
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถังวันบอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย

ข้อ ©๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงาบนั้นต่อจบแล้วเสร็จ 

ก็ไต้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมิสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงาบก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ 
ซึ่งเห็บว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงาบตามสัญญา ตามที่จะเห็บสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรีบหรือบังคับจากหลักประถัน่การปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน 
ดามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม 
สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพื่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาบเพิ่ม (ถ้ามี) ซ่ึง 
ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกับผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ไต้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสิยหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสีย 

หาย หรือค่าใช้จ่ายแก'ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก'ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายใน 
กำหนด ๑๔ (สิบห้า) วับ นับกัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม'ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะ 
เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ 
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไต้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที'บังคับจากเงินค่าจ้างที,ต้องชำระ เงินประกับผลงาน หรือหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังชาดอยู่จบครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่า 
เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับกัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ 
ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงซ่ือ)................ .............................. ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)



ข้อ ๒๐ การหำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือ สิ่งอำนวย ความสะดวกใน 

การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใซ้งานตลอด 
ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อหำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใข้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และส่ิง 
ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกสิ่ยพื้นตินให้เรืยบร้อยเพอให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การไต้ทันท

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงาบตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อับหมื่งอับใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดดามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ใบกฎกระทรวง ซึ่งออกดามความใน 
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถหำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด 
เวลาแห่งสัญญานี้ไต้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ 
ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนี้นสิ้บสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ 
กระทรวงตังกล่าว แล้วแด,กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องใบการที่จะขอ 
งดหรือลดค่าปรับ หรือขย่ายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง 
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง'ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้าง'ทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานดามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ 
พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐาน'ผิมีอ'ช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน'ผิมีอช่าง 

จากกระทรวงแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวซ. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับ 
ราชการได้ในอัตราไม,ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หน่ึง) คน ในแด'ละสาขา 
ช่างดังต่อไปนี้

๖๒.๑ ช่างก่อสร้าง หรือ 
๒๒.๒ ช่างโยธา หรือ 
๖๒.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง 
พร้อมกับระบุรายชี'อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานผิมีอช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน 
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริมลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า 
จ้างตรวจสอบดูไต้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

(ลงซ่ือ)................. ............................. ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร) ถต)



ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย

การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที'เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ดามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร 
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ดามมติคณะรัฐมนตรีเมึ๋อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๔๓๒ เงื่องการพิจารณาช่วยเหลอผู้ 
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวับแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน 
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที' ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุดามภาคผนวก ๓

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีช้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเช้าใจข้อความ โดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงได้ดงลายมือชี’อ พร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือ'ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(นางสาวเอียมคิรี สุรียะ)

(บางสาวทัซซกร จันทร์ด่าย)
เลขที่โครงการ ๖๔๑๒๗๔๘๙๑๗๔ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๒๒๒๐๐๖๑๒๗


