
สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญา!,ลบท่ี รท๙/๒£๖๔

สัญญาป็บับนี้ทำขึ้น รน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำ,พูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 
๒1ร: กุมภาพันธ ๖๔๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ป่ฎิป่ตราขการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ท่ี ๖๐/๖ร ๖๔ ลงวันท่ี ๖๘ มกราคม ๖๔๖๔ ขึ้งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง', ฝ่ายหนี้ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
บ้านทาก่อสร้าง ขึ้งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณ์ซย์ มลำนักงานใหญ่อยู่ นล*ขท่ี ๑๒ หมู่ ๖ รานนแม่ทา-ท่าจักร ตำบลทาสบเล้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดย 
นายศราวุธ แสนโยเมือง ผู้มือำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังลือรับรองของ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณ์ซย์ ท่ี ลพ. ๐๐๐๑๑๐ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๔๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ 
ขึ้งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนี้ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมืข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ถนนคอนกรีตเลริมเหล็ก บ้านจำตาเหิน หมู่ท่ี ๔, 

บ้านหล่ายสาย หมู่ท่ี ๑๖ ตำบลทาสบเล้า เขึ้อมบ้านหนองยางฟ้า หมู่ที่ ๔ ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา อังหวัดลำพูน โดยวิรี 
ดัดเลือก ณ บ้านจำตาเหิน หมู่ท่ี ๔. บ้านหส่ายสาย หมู่ท่ี ๑๖ ตำบลทาสบเล้า เชื่อมบ้านหนองยางฟ้า หมู่ท่ี ๔ ตำบลทาทุ่งหลวง 
อำนาอแม่ทา จังหวัดลำพูน ดามข้อกำหนดและเงอนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแบบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างดกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ขนิดดีเพ่ือใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถอเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๖.® ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด จำนวน ๓๑ แผ่น
๖.๒ ผนวก ๒ แบบบีายประซาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา จำนวน ๓ แผ่น
๖.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบเสนอราคา จำนวน ๒ แผ่น
๖.๔ ผนวก ๔ สำเนาบันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๑ แผ่น
๖.๖ ผนวก ๖ สำเนาบัญขีรายการก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๖.ท) ผนวก ๗ สำเนาหนังลือรับรองการจดทะเบียน จำนวน ๒ แผ่น
๖.๘ ผนวก ๘ สำเนาหนังลือคํ้าประกันสัญญา จำนวน ๑ แผ่น



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ชัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใข้ข้อความในสัญญ่านี้ 
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาชัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฎํบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่า 
จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไมมสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหริอค่าใข้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติดามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างไต้นำหลักประกันเป็นหนังสือคํ้าประกันสัญญาของธนาคารกรุงไทย จำ™ 

(มหาขน) สาขาแม่ทา เลขที่ ๐๐!ว๑๙/๒๐๐๕๓๑/๐๐๐๗/๖๕ ลงวันท่ี ๒๕: กุมภาพันธ์ ๖£๖๕: เป็นจำนวนเงิน 
๑๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างเพิ่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใข้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกันดังกล่ฑ 
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการใบประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุบหรือบริษัทเงินทุบหลักทรัพย์ที่ไต้รับอนุญาตให้ 
ประกอบกิจการเงินทุนเที่อการพาณีซย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกันดามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ 
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ดามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้า 
ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของ 
ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม,ครอบคลุมถึงความ 
รับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลา 
แล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความขำรุดบกพร,องตามสัญญาเปสื่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้าง 
ต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก’ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อ 
ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒1๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้าน 

เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๘๑,๘๖๙.๑๖ บาท (หนึ่งแสบแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย 
หกสิบเก้าบาทสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอน  ๆ และค่าใข้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และ 
กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด  ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๙รา)๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสบเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างไต้ 
ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก บ้านจำตาเหิน หมู่ท่ี ๕:, บ้านหส่ายสาย หมู่ท่ี ๑๖ ตำบลทาสบเล้า เช่ือม 
บ้าน,หนองยาง,ฟ้า หมู่ท่ี ๕ ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จ 
ภายใน ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๘๐๗.๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ 
ปฏิบัติงาบทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตาบสัญญา รวมท้ัง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ต า ม ท ี่ก ํว ร ^ ^ .

(ลงช่ือ)............. 'โ.............................. ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ)
(นายคราวุธ



ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
- ผู้ว่าจ้างดกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก,ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ขื่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา 

ค่าจ้าง ดามสัญญาทีระบุไว้ ในข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง 

ล่วงหน้าเป็นหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย 
เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ดามแบบ,ท่ีผู้'ไท'จ้าง 
กำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใข้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้ 

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพี่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาบดามสัญญาเท่านั้น 
หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้าง 
ล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕๖ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพี่อพิสูจน์ว่าได้ 
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดง 
หลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจาก 
หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไต้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพี่อซดใ? 

คืนเงินค่าจ้างล่ว่งหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หัก 
ค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือ 
ทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด  ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพี่อชำระหนี้หรือเพี่อขดใช้ความรับผิท 
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้นก,ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักขดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ในกรณีที่มีการบอกเสิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหสือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะไค้ 
รับหลังจากหักซดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากาน 
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน 

ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแดในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกับการ 
รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก 
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
ไปแล้วนั้นโดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่ 
มา'วาง'ให้แก่ผู้'ว่า'จ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างลี่วิงหน้าไว้หลาย่ฉิบับ ชงแต่ละฉบับ 
มีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว 
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

(ลงขื่อ). ........... ป ีi I .........
(นาย1วิชัย บุญอุดมพร)

ผู้ว ่าจ้าง (ลงขื่อ).



ข้อ ๖. การหักเงินประกับผลงาบ
ใบการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก'ผู้รับจ้างแด่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่าย 

ในงวดนั้นเพี่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ดํ่ากว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอ 
เงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังลือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังลือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ชิ่งออกโดยธนาคารภายใน 
ประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพี่อเป็นหลักประกันแทนก็ไต้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังลือคํ้าประกันของธนาคารดังกล่าวดามวรรคหที่งโดย 
ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว ่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๖๖ กุมภาพันธ์ ๖๔๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ 

บรืบูรณ์ภายใบวันที่ ๖๖ พฤษภาคม ๖๔๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมีได้ลงมือทำงาบภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ 
ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชิ่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่า 
กำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดช้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือดกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย 
ไม่ปฏิบัติดามคำสั่งของคผะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคมงานหรือบริษัทที่ปรืกษาชิ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเล็กสัญญานึ้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เช้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเสิ a 
สัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไมใช้สิทธิเล็กสัญญาดังกล่าวช้างด้นไม'เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบใบความชำรุดบกพร่องของงาบจ้าง
เมองานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการ 

บอกเล็กสัญญาตามข้อ ๗ ห.ากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างบี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับสัดจากวันที่ 
ได้รับมอบงานดังกล่าว ชิ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ 
ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ใม่เรืยบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องดามมาตรฐานแห่งหลักว้ขา ผู้รับจ้างจะต้องริบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย 
โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการบี้ทั้งลิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายใบกำหนด ๑๔ (สิบห้า) วัน 
นับสัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังลือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายใบเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้าง 
มีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อึ๋นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งลิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องริบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข 
ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ดามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเช้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่บ 
ให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อึ๋บให้ทำงานนั้นแทบผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ 
รับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายดามที่ผู้ว่าจ้างเรืยกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ 
ปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงขื่อ)..............
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ผู้ว่าจ้าง.



ข้อ ๙  การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแด่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนี้ง เว้นแด่การจ้างช่วง 

งานแต่บางส่วนที่ไต้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแด่บางส่วนตังกล่าวนั้นไม่เป็'] 
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความ 
ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแด่บางส่วนโดยฟ้าผิ!นความในวรรคหนี้ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัดราร้อยละ ๑ 0  (ลิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงดามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดลิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก 
สัญญา

ข้อ ©0 การควบคุมงานของผู้ร ับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประลิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง 

ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดขอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องไต้รับมอน 
อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัลดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรืกษาที่ 
ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ไต้แจ้งแก,ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถีอว่าเป็นคำสั่งหรือคำแบะนำที่ไต้แจ้งแก'ผู้รับจ้างการแต่งตั้งผู้แทนดามข้อนี้จะต้อง 
ทำเป็นหนังสือและต้องไต้รับความเห็นขอบเป็นหนังลือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิไต้หากไม่ไต้รับ 
ความเห็นขอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมิสืทธิที่จะขอให้เปลี่ยนดัวผู้แทนตามวรรคหนี้ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ 
ต้องทำการเปลี่ยนดัวผู้แทบนั้นโดยพลันโดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพื่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนี้องมาจากเหดุนี้

ข ้อ ® ๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสืยหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับ 

จ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างไต้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ดาม ผู้รับจ้างจะต้อง 
รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแด่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของ 
ผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างตังกล่าวในช้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้าง 
คงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อับเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ 
ลูกจ้างหรือตัวแทบของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ 
ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายบอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ 
ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องขดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ 
ผู้วาจ้างทนที

, ะน ะ ? ไ & . V !(ลงขอ)................ มีโ...''.มีมี...................ผู้ว ่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)



ข้อ ๑๖ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและดามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรื(เ 

ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธที่จะเอาเงิน 

ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจำยให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถีอว่าผู้ว่าจ้างไต้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง 
ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยลำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิด 
ทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเลียหายที่คดค่าสินไหมทดแทบได้ดามกฎหมาย ซื่งเกิดจากอุบัติเหลุ 
หรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย 
ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรืยกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบรืษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงาน 

ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบรืษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงาบและ 
สถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกแล'ะให้ความช่วยเหลอในการนั้นดามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพันความ 
รับผิดขอบตามสัญญาบี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าไต้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถถ้วนแล้ว หาก 

ปรากฎว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลง 
ที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้วำจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพ่ือให้ 
งาบแล้วเสร็จบรืบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเลียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่มขี้น จาก 
ผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไมใต้

ข้อ ๑๔ การควบคุมงาบโดยผู้ว ่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง 

มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญาบี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่มเติม หรือ 
ดัดทอนซี่งงาบตามสัญญาบี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติคาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท 
ที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวไต้ ความล่าข้าในกรณีเซ่นบี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา 
การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆไมไต้ทั้งสิ้น

(ลงซ่ือ)................ ^ . . ทั้^น ั้ใใ............ผู้ว่าจ้าง
(นายวิขัย บุญอุดมพร)

(ลงซ่ือ)..
วายคราวธ เ สifsi'



ข้อ ๑๖ งาบพิเศษและการแก้Iขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสีอให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไมได้แสดงไว้หรือรวมอยูในเอกสารสัญญานี้ 

หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ใบ,ขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานั้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้1ข 
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ให้กำหนดใข้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพื่มเดิมขึ้น หรือ 
ดัดทอนลงทั่งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ลงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใข้สำหรับงาน 
พิเคษหรืองานที่เที่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เที่มขึ้นหรือ 
ลดลง รวมทังการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพึ๋อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไมได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือ 
ราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาบตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมีให้เกิด 
ความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องขำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๖,๙๕0 .0 ๐  - บาท (หกพันเถ้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และ 
จะต้องขำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาบ (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหมื่งเป็นจำนวนเงินวันละ ....... บา■ ท
(...-...) นับกัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงาน 
แล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรืยกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 
จำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ใบระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม‘สามารถปฏิบัติดามสัญญา 
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรืยกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ 
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว ่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงาบนั้นต่อจนแล้วเสร็จ 

ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครึ๋องใช้ในการก่อสร้าง ลี่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ 
ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา คามที่จะเห็บสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั่งหมด หรือบางส่วน 
ดามแต่จะเห็บสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติดาม 
สัญญา รวมทั่งค่าใช้จ่ายที่เพื่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพื่ม (ถ้ามี) ซ่ึง 
ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก,ผู้รับจ้างก็ได้



ข้อ ©๙. การบังคับค่าปรับ ค ่าเส ียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่,ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติดามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ 

ค่าเสียหาย หรีอค่าใข้จ่ายแก,ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใข้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือด่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก,ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายใา 
กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน 
ระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องซำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ซองผู้รับจ้าง หรือ 
บังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไต้ทันที่

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าไข้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องซำระ เงินประกันผลงาน หรือ 
หลักประกันการปฏิบัติดามสัญญาแล้วยังไม่เพิยงพอ ผู้รับจ้างยินยอมซำระส่วนที่เหลือ ที่ยังซาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่า 
ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายใบกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับกัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลีออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก'ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒0 การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือ สิ่งอำนวย ความสะดวก 

ในการทำงานซองผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างซ่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย นละมีประสิทธิภาพไนการไข้งานตลอด 
ระยะเวลาการจ้าง และเมอทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องซนย้ายบรรดาเครึ๋องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และ 
สิ่งก่อสร้างซั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกสิ่ยพื้นต้นให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การไต้ 
ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบ ัติงานดามสัญญา
ในกรณีที่,มีเหตุเก็ดจากความผิดหรือความบกพร่องซองฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม'ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอีนตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกดามความใบ 
กฎหมายว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไซและกำหนด 
เวลาแห่งสัญญานี้ไต้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือของดหรือ 
ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับกัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดใน 
กฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม,ปฏิบัติให้เป็นไปตามความใบวรรคหนึ่งให้ถีอว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอ 
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง 
ซองฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซ่ึงมี'หลักฐาน,ซัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วทั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานดามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ 
พิจารผาตามที่เห็นสมควร

(ลงช้ือ)............. ..................................ผู้ว่าจ้าง
(บายวิขัย บุญอุดมพร)



ข้อ ๒๒. มาดรฐาน'ผีเมีอ'ช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานผีเมือช่าง 

จากกระทรวงแรงงาน หรือหรือผู้มีวุฒิบัติระดับปริญญาตรี หรือเทิยบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชกาไ 
ใต้ ต้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาก่อสร้าง/โยธา/สำรวจ/ซลประทาน/สิ่งแวดล้อม หรือผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประนาท 
ภาคีเป็นผู้ลงนามในแผนการทำงาน พร้อมหุ้นส่วนผู้จัดการกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด/กรรมการผู้จัดการ กรณีบริษัทจำกัด ลงนามใน 
แผนการทำงาน พร้อมรับรองและแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในอัตราไม่ดํ่ากว่าร้อยละ ๑ 0  (สิบ) ของ 
แด่ละสาขาช่าง แด่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนง) คน ในแด,ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

๒๒.๑ ช่างก่อสร้าง หรือ 
๒๒.๒ ช่างโยธา หรือ 
๒๒.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกดามแด่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง 
พร้อมกับระบุรายขื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานผีเมีอช่างหรือผู้มีวุฒิบัลรดังกล่าวในวรรคหนี้งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน 
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก,อบเรื่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้วำจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า 
จ้างตรวจสอบดูใต้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

. ข้อ ๖๓. การปรับราคาด่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาไต้ สำหรับราคางาบก่อสร้างตามสัญญานี้โดย 

การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตร 
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาไต้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๖๕;๓๖ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือ 
ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ดามหนังลือสำนักเลขาธีการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๖๔ สิงหาคม ๒๔๓๒ 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวับแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใบ 
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ไต้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ไต้ระบุดามภาคผนวก ๓

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีช้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเช้าใจข้อความ โดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึง'ไต้ลงลายมือชี’อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนี้งฉบับ

(ลงชีอ)....................... ง ? ...............................ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร) , .อ ุ;;ล ัว ิ^/ไ^น ้̂ -ะ ^ ร '̂

(ลงข่ือ)..
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(ลงขื่อ)....................บ...ะ:....?..':.......................พยาน
(นางสาวเอี่ยมคีรี สุริยะ)

(ลงขื่อ) ว่าที่ร้อยตรีหญิง...............วั^?.??.^........พยาน
(วันเพ็ญ พานแก้ว)

เลขที่โครงการ ๖๔๑๐๗อ๔๙๑๖๙ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๒๖๒๐๑๘๔๔๔


