
สัญญาจ้างก่อสร้าง

สญัญาเลขที ่ ๔๒/๒<£๖๕

สญัญาฉบบันีท้ำขึน้ ณ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู ตำบลปา่สกั อำ๓ อ เมอืงลำพนู จังหวัดลำพนู เมือ่วันที่
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหวา่ง องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู โดย นายวชิยั บญุอดุมพร ตำแหนง่ รองนายกองคก์ารบรหิาร 
ส่วนจังหวัด ปฏบิตัริาชการแทน นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู ตามตำสัง่องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู 
ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกว่า ''ผูว้า่จา้ง" ฝา่ยหบีง่ กับ หา้งหุน้สว่นจำกดั บญุมาทนั 
การโยธา ซึง่จดทะเบยีนเปน็นติบิคุคล ณ ลำนกังานทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัจงัหวดัลำพนู กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวง 
พาณชิย ์มลีำนกังานใหญอ่ยูเ่ลขที ่ ๒๗๖ หมู่ ๒ ตำบล เวยีงยอง อำเภอเมอืงลำพนู จงัหวดัลำพนู โดยนางอญัชล ี ศรีบุรี ผูม้อีำนาจ 
ลงนามผกูพนันติบิคุคลปรากฎตามหนงัสอืรบัรองของ ลำนกังานทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัจงัหวดัลำพนู กรมพฒันาธรุกจิการคา้ 
กระทรวงพาณชิย ์ ท่ี ลพ. ๐๐๒๕๗๔ ลงวันที ่ ๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ แบบทา้ยสญัญานี ้ซ่ึงต่อไปโบสญัญานีเ้รียกว่า ''ผูรั้บจา้ง"
อกีฝา่ยหนึง่

คูส่ญัญาไคต้กลงกนัมฃีอ้ความดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้ ๑. ขอ้ตกลงวา่จา้ง
ผูว้า่จา้งตกลงจา้งและผูร้บัจา้งตกลงรบัจา้งทำงาน กอ่สรา้งถนนผวิจราจรหนิคลกุ สายทางบา้นอดุม

พฒันา หมู่ท่ี ๑๒ ตำบลศรวีชิยั เชือ่มบา้นแมต่,น หมู่ท่ี ๓ ตำบลแมต่น อำเภอลี ้จงัหวดัลำพนู โดยวธิคีดัเสอืก ผวิจราจรกวา้ง 
๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หรอืมพีืน้ทีผ่วิจราจรไมน่อ้ยกวา่ ๙,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ณ สายทางบา้นอดุมพฒันา หมู่ที, 
๑๒ ตำบลศรวีชิยั เชือ่มบา้นแมต่บิ หมู่ท่ี ๓ ตำบลแมต่บ อำเภอลี ้ จังหวัดลำพนู ตามขอ้กำหนดและเง่ือนไขแหง่สญัญานีร้วมทัง้ 
เอกสารแนบทา้ยสญัญา

ผูร้บัจา้งตกลงทีจ่ะจดัหาแรงงานและวสัด ุ เครือ่งมอืเครือ่งใช ้ตลอดจบอปุกรณต์า่งๆ ชนิดดีเพ่ือใช้ใน
งานจา้งตามสญัญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา
เอกสารนนบทา้ยสญัญาดงัตอ่ไปนีใ้หถ้อืเปน็สว่นหนึง่ของสญัญานี ้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอยีด จำนวน ๒๕ แผ่น 
๒.๒ ผนวก ๒ แบบบาียประชาสมัพนัธโ์ครงการ จำนวน ๑ แผ่น 
๒.๓ ผนวก ๓ สตูรการปรบัราคา จำนวน ๓ แผ่น 
๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ แผ่น 
๒.๕ ผนวก ๕ ลำเนาบญัชรีายการกอ่สรา้ง จำนวน ๑ แผ่น 
๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน จำนวน ๑ แผ่น 
๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาหนงัสอืคํา้ประกบัสญัญา จำนวน ๑ แผ่น 

ความใดในเอกสารแนบทา้ยสญัญาทีช่ดัหรอืแยง้กบัขอ้ความใบสญัญานีใ้หใ้ชข้อ้ความในสญัญานี้
บังคับ และ'ในกรณทิีเ่อกสารแนบทา้ยสญัญา1ชดัแยง้กนัเอง ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏบิตัติามตำวนิจิฉยัของผูว้า่จา้ง ตำวินจิฉยัของ 
ผูว่้าจ้างใหถ้อืเปน็ทีส่ดุ และผูร้บัจา้งไมม่สีทืธเีรยีกรอ้งคา่จา้ง คา่เลยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ เพิม่เตมิจากผูว้า่จา้งทัง้ลีบ้



ขอ้ ๓. หลักประกับการปฏิบัติตามสัญญา
ใบขณะทำสญัญานีผู้ร้บัจา้งไดน้ำหลกัประกนัเปน็ หนงัสอืคํา้ประกนัของธนาคาร เปน็จำนวนเงิน 

๗๑,๖๕๐.00 บาท (เจด็หมืน่หนึง่พนัหกรอ้ยหา้สบิบาทถว้น) ขึง้เทา่กบัรอ้ยละ ๔ (หา้) ของราคาคา่จา้งตามสญัญา มามอบใหแ้ก ่
ผูว้า่จา้งเพือ่เปน็หลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญานี้

กรณผีูร้บัจา้งใขห้นงัสอืคํา้ประกนัมาเปน็หลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญา หนงัสอืคํา้ประกนัดงักลา่ว 
จะดอ้งออกโดยธนาคารทีป่ระกอบกจิการในประเทศไทย หรอืโดยบริบทัเงินทบุหรือบริษทัเงินทนุหลกัทรัพย์ทีไ่ดรั้บอบญุาตให ้
ประกอบกจิการเงนิทนุเพือ่การพาณซียแ์ละประกอบธรุกจิ คํา้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตามรายขือ่ 
บรษิทัเงนิทนุทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวยินใหท้ราบตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิาร 
พสัดภุาครฐักำหนดหรอือาจเปน็หนงัสอืคํา้ประกนัอเิลก็ทรอนกิสต์ามวธิกีารทีก่รมบญัชกีลางกำหนดกไ็ด ้และจะตอ้งมอีายกุารคํา้ 
ประกบัตลอดไปจบกวา่ผูร้บัจา้งพน้ขอ้ผกูพนัตามสญัญานี้

หลกัประกนัทีผู่ร้บัจา้งนำมามอบใหต้ามวรรคหนึง่ จะตอ้งมอีายคุรอบคลมุความรบัผดิทัง้ปวงของ 
ผูร้บัจา้งตลอดอายสุญัญา ถา้หลกัประกนัทีผู่ร้บัจา้งนำมามอบใหด้งักลา่วลดลงหรอืเลีอ่มคา่ลง หรอืมอีายุไมค่รอบคลมุถงีความ 
รบัผดิของผูร้บัจา้งตลอดอายสุญัญา ไม'ว่าดว้ยเหตใุดๆ กต็าม รวมถงึกรณ ี ผูร้บัจา้งลง่มอบงาบลา่ขา้เปน็เหตใุหร้ะยะเวลาแลว้ 
เสรจ็หรอืวับครบกำหนดความรบัผดิในความขำรดุบกพรอ่งตามสญัญาเปลีย่นแปลงไป ไมว่า่จะเกดิขึน้คราวใดผูร้บัจา้งตอ้งหา 
หลกัประกนัใหมห่รอืหลกัประกนัเพืม่เตมิใหม้จีำนวนครบถว้นตามวรรคหนึง่มามอบใหแ้กผู่ว้า่จา้งภายใน ๗ (เจด็) วัน นบัถดัจาก 
วนัทีไ่ดร้บัแจง้เปน็หนงัสอืจากผูว้า่จา้ง

หลกัประกนัทีผู่ร้บัจา้งนำมามอบไวต้ามขอ้นี ้ผูว้า่จา้งจะคนืใหแ้กผู่ร้บัจา้ง โดยใม,มดีอกเบีย้ เมือ่ผูร้บั 
จ้างพน้จากขอ้ผกูพนั และความรบัผดิทัง้ปวงตามสญัญานีแ้ลว้

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผูว้า่จา้ง ตกลงจา่ย และผูร้บัจา้งตกลงรบัเงนิคา่จา้งจำนวนเงนิ ๑,๔๓๓,๐๐๐.00 บาท (หน่ึงล้านล่ีแสน 

สามหม่ืนสามพนับาทถ้วน) ขึง้ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ จำนวน ๙๓,๗๔๗.๖๖ บาท (เกา้หมืน่สามพบัเจด็รอ้ยลีส่บิเจด็บาทหกสบิหก 
สตางค์) ตลอดจน ภาษอีากรอืน่  ๆ และคา่ใชจ้า่ยทัง้ปวงดว้ยแลว้ โดยถอึราคาเหมารวบ เปน็เกณฑ ์ และกำหนดการจา่ยเงนิ 
เปน็งวด  ๆ ดงันี้

งวดท่ี ๑ เปน็จำนวนเงนิ ๑,๔๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึง่ลา้นลีแ่สนสามหมืน่สามพนับาทถว้น) เมือ่ผูร้บัจา้ง 
ไดป้ฏบิตังิาน กอ่สรา้งถนนผวิจราจรหนิคลกุ สายทางบา้นอดุมพฒันา หมู่ท่ี ๑๒ ตำบลศรวี1ิขยั เขือ่มบา้นแมส่บื หมู่ท่ี ๓ ตำบล 
แม่ติ,น อำเภอลี ้จงัหวดัลำพนู ตามแบบแปลบและรายละเอยีด ขอ้ ๖.๑ ผนวก ๑ ใหแ้ลว้เสรจ็เรยีบรอ้ยครบถว้นตามสญัญาบัน้ 
รวมทัง้ทำสถานทีก่อ่สรา้งใหส้ะอาดเรยีบรอ้ย ตามท่ีกำหนดไว้ใน ข้อ ๒๐ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใบ ๘ มถีนุายน ๒๔๖๔

ข้อ ๔. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผูว้า่จา้งตกลงจา่ยเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ใหแ้กผู่ร้บัจา้งเปน็จำนวนเงนิ - บาท ขึง้เ'ทา่กบัรอ้ยละ - ของราคา 

คา่จา้ง ตามสญัญาทีร่ะบไุว้ ในขอ้ ๔
เงนิคา่จา้งลว่งหนา้ดงักลา่วจะจา่ยใหภ้ายหลงัจากทีผู่ร้บัจา้งไดว้างหลกัประกนัการรบัเงนิคา่จา้งลว่ง 

หนา้เปน็หนงัสอืคํา้ประกนัหรอืหนงัสอืคํา้ประกบัอเิลก็ทรอนกิสข์องธนาคารภายในประเทศ หรือพนัธบตัรรัฐบาลไทย เตมิดาม 
จำนวนเงนิคา่จา้งลว่งหนา้บัน้ใหแ้กผู่ว้า่จา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งออกใบเสรจ็รบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ ตามแบบทีผู่ว้า่จา้งกำหนดให ้และ 
ผูร้บัจา้งตกลงทีจ่ะกระทำตามเงือ่นไขอนัเกีย่วกบัการใชจ้า่ยและการใชค้นืเงนิคา่จา้งลว่งหนา้บัน้ดงัตอ่ใปนี้

๔.๑ ผูร้บัจา้งจะใชเ้งนิคา่จา้งลว่งหนา้บัน้เพือ่เปน็คา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตังิาบตามสญัญาเทา่บัน้หาก



หนา้บัน้คนืจากผูร้บัจา้งหรอืบงัคบัเอาจากหลกัประกนัการรบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ไดท้นัที
๕.๒ เมือ่ผูว้า่จา้งเรยีกรอ้ง ผูร้บัจา้งตอ้งแสดงหลกัฐานการใชจ้า่ยเงนิคา่จา้งลว่งหนา้เพือ่พสิจูนว์า่ได ้

เน้นไปตามข้อ ๕.๑ ภายใบกำหนด ๑๕ (สบิหา้) วัน นบัลดัจากวนัไดร้บัแจง้เนน้หนงัสอืจากผูว้า่จา้งหากผูร้บัจา้งไมอ่าจแสดงหลกั 
ฐานดงักลา่วภายใบกำหนด ๑๕ (สบิหา้) วัน ผูว้า่จา้งอาจเรยีกเงนิคา่จา้งลว่งหนา้บัน้คนืจากผูร้บัจา้ง หรอืบงัดบัเอาจากหลกั 
ประกบัการรบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ไดท้นัที

๕.๓ (ข) (สำหรบัสญัญาทเีนน้ราคาเหมารวม)
ใบการจา่ยเงนิคา่จา้งใหแ้ก1ผูร้บัจา้งตามขอ้ ๔ ผูว้า่จา้งจะหกัเงนิคา่จา้งในแตล่ะงวดเพือ่ซดใช ้

คนืเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ไวจ้ำนวนรอ้ยละ - ของจำนวนเงนิคา่จา้งในแตล่ะงวดจนกวา่จำนวนเงินไวจ้ะครบตามจำนวนเงนิทหีกัคา่ 
จ้างลว่งหนา้ทผีูรั้บจ้างไดรั้บไปแลว้ ยกเวน้คา่จา้งงวดสดุทา้ยจะหกัไวเ้นน้จำบวบเทา่กบัจำนวนเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ทเีหลอืทัง้หมด 

๕.๔ เงินจำนวนใด  ๆ กต็ามทผีูร้บัจา้งจะตอ้งจา่ยใหแ้กผู่ว้า่จา้งเพือ่ขำระหนีห้รอืเพือ่ซดใชค้วามรบัผดิ 
ตา่งๆ ตามสญัญา ผูว้า่จา้งจะหกัเอาจากเงนิคา่จา้งงวดท'ีจะจา่ยใหแ้กผู่ร้บัจา้งกอ่นทจีะหกัขดใชค้บืเงนิคา่จา้งลว่งหนา้

๕.๕ในกรณทีมีกีารบอกเลกิสญัญา หากเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ทเีหลอืเกนิกวา่จำนวนเงนิทผีูร้บัจา้งจะได ้
รับหลงัจากหกัขดใช้ในกรณอ่ืีนแลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งจา่ยคนืเงนิจำนวนทเีหลอืบัน้ใหแ้ก,ผูว้า่จา้ง ภายใน ๗ (เจด็) วัน นบัลัดจากวัน 
ไดร้บัแจง้เนน้หนงัสอืจากผูว้า่จา้ง

๕.๖ (ข) (สำหรบัสญัญาทเีนน้ราคาเหมารวม)
ผูว้า่จา้งจะคนืหลกัประกนัการรบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ใหแ้ก'ผูร้บัจา้ง ตอ่เมือ่ผูว้า่จา้งไดห้กัเงิน 

คา่จา้งไวค้รบจำนวนเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ตามขอ้ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแตใ่นกรณดัีงต่อไปนี ้ผูร้บัจ้างมสีทิธขิอคบืหลกัประกนัการรับ 
เงนิคา่จา้งลว่งหนา้บางสว่นกอ่นได้

(๑) กรณผีูร้บัจา้งวางหลกัประกนัการรบัเงนิคำจา้งลว่งหนา้ไวฉ้บบัเดยีว หากผูว่้าจา้งไดห้กั 
เงินคา่จ้างลว่งหนา้ไปแลว้ ผูร้บัจ้างมสีทิธขิอคนืหลกัประกบัการรบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ใบสว่นทผีูว้า่จา้งไดห้กัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ไป 
แลว้บัน้โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งนำหลกัประกนัการรบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้อบบัใหมท่มีมีลูคา่เทา่กบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ทีเ่หลอือยูม่า 
วางใหแ้กผู่ว้า่จา้ง

(๖) กรณผีูร้บัจา้งไดว้างหลกัประกนัการรบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ไวห้ลายฉบบั ซ่ึงแต่ละฉบับมี 
มลูคา่เทา่กบัจำนวนเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ท'ีผูว้า่จา้งจะตอ้งหกัไวใ้นแตล่ะงวด หากผูว้า่จา้งไดห้กัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ใบงวดใดแลว้ 
ผูร้บัจา้งมสีทิธขิอคนืหลกัประกนัการรบัเงินคา่จา้งลว่งหนา้ในงวดบัน้ได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจา่ยเงนิคา่จา้งใหแ้กผู่ร้บัจา้งแตล่ะงวด ผูว้า่จา้งจะหกัเงนิจำนวนรอ้ยละ - ของเงินทดีอ้งจา่ยใน 

งวดบัน้เพือ่เปน็ประกนัผลงาน ในกรณทีเีงนิประกนัผลงานถกูหกัไวแ้ลว้เปน็จำนวนเงนิไมต่ากวา่ - บาท ผูรั้บจ้างมสีทิธทิจีะขอเงิน 
ประกบัผลงานคบื โดยนำหนงัสอืคํา้ประกนัของธนาคารหรอืหนงัสอืคํา้ประกนัอเิลกืทรอนกิสซ์ึง่ออกโดยธนาคารภายในประเทศ 
มามอบใหผู้ว้า่จา้งเพือ่เปน็หลกัประกนัแทนกไ็ด้

ผูว้า่จา้งจะคนืเงนิประกนัผลงาน และ/หรอืหนงัลอืคํา้ประกบัของธนาคารดงักลา่วตามวรรคหนึง่โดย 
ไมม่ดีอกเบีย้ใหแ้กผู่ร้บัจา้งพรอ้มกบัการจา่ยเงนิคา่จา้งงวดสดุทา้ย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผูร้บัจา้งตอ้งเริม่ทำงานทรีบัจา้งภายในวนัท ี ๑๑ มนีาคม ๒๕๖๕ และจะตอ้งทำงานใหแ้ลว้เสรจ็บรบืรูณ ี

ภายในวันที ่ ๘ มถินุายน ๒๕๖๕ ลา้ผูร้บัจา้งมไีดล้งมอืทำงานภายใบกำหนดเวลา หรอืไมส่ามารถทำงานใหแ้ลว้เสรจ็ตามกำหนด 
เวลา หรอืมเีหตใุหเ้ซึอ่ไดว้า่ผูร้บัจา้งไมส่ามารถทำงาบใหแ้ลว้เสรจ็ภายในกำหนดเวลา หรอืจะแลว้เสรจ็ลา่ขา้เกนิกวา่กำหนรุทลา
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หรอืผูรั้บจา้งทำผดิสญัญาขอ้ใดขอ้หนีง่ หรอืตกเปน็ผูถ้กูพทิกัษท์รพัยเ์ดด็ขาด หรอืตกเปน็ผูล้ม้ละลาย หรอืเพกิเฉยไมป่ฏบิตัติาม 
คำสัง่ของคณะกรรมการตรวจรบัพสัดหุรอืผูค้วบคมุงานหรอืบรษืท์ทีป่รกึษาซึง่ไดร้บัมอบอำนาจจากผู้ว่าจา้ง ผูว่้าจ้างมสีทิธทิีจ่ะ 
บอกเลกิสญัญาบํไ่ต ้และมสีทิธจิา้งผูร้บัจา้งรายใหมเ่ขา้ทำงานของผูร้บัจา้งใหล้ลุว่งไปดว้ย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ันไม่ 
กระทบสทิธขิองผูว้า่จา้งทีจ่ะเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากผูร้บัจา้ง

การทีผู่ว้า่จา้งไมใชส้ทิธเิลกิสญัญาดงักลา่วขา้งดน้ไมเ่ปน็เหตใุหผู้ร้บัจา้งพนัจากความรบัผดิตามสญัญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบใบความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
เมือ่งานแลว้เสรจ็บรบิรูณ ์ และผูว้า่จา้งไดร้บัมอบงานจากผูร้บัจา้งหรอืจากผูร้บัจา้งรายใหม ่ในกรณทีีม่กีาร 

บอกเลกิสญัญาตามขอ้ ๗ หากมเีหตชุำรดุบกพรอ่งหรอืเสยีหายเกดิขึน้จากการจา้งนี ้ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นบัถัดจากวันที ่
ไดรั้บมอบงานดังกลา่ว ซึง่ความชำรดุบกพรอ่งหรอืเสยีหายนัน้เกดิจากความบกพรอ่งของผูร้บัจา้งอบัเกดิจากการใชว้สัดทุีไ่มถ่กู 
ตอ้งหรือทำไว้ไมเ่รียบร้อย หรอืทำไมถ่กูตอ้งตามมาตรฐานแหง่หลกัวชิา ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบีทำการแกใัขใหเ้ปน็ทีเ่รยีบรอ้ยโดยไม ่
ซกัขา้ โดยผูว่้าจ้างไม,ตอ้งออกเงินใดๆ ในการนีท้ัง้สนิ หากผูร้บัจา้งไมก่ระทำการดงักลา่วภายใบกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัด 
จากวันทีไ่ดรั้บแจง้เปน็หนงัสอืจาก ผูว้า่จา้งหรอืไมท่ำการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งเรยีบรอ้ยภายใบเวลาทีผู่ว้า่จา้งกำหนด ใหผู้ว่้าจ้างมสีทิธ ิ
ทีจ่ะทำการนัน้เองหรอืจา้งผูอ้ืน่ใหท้ำงานนัน้โดยผูร้บัจา้งตอ้งเปน็ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยเองทัง้ส้ิน

ในกรณเีรง่ดว่นจำเปน็ตอ้งรบีแกไ้ขเหตชุำรดุบกพรอ่งหรอืเสยีหายโดยเรว็ และไม,อาจรอใหผู้รั้บจ้างแกไ้ข 
ในระยะเวลาทีก่ำหนดไวต้ามวรรคหนีง้ไต ้ผูว้า่จา้งมสีทิธเิขา้จดัการแกไ้ขเหตชุำรดุบกพรอ่งหรอืเสยีหายนัน้เอง หรือจ้างผูอ้ืน่ให ้
ซอ่มแซมความชำรดุบกพรอ่งหรอืเสยีหาย โดยผูร้บัจา้ง ตอ้งรบัผดิขอบชำระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด

การทีผู่ว้า่จา้งทำการนัน้เอง หรอืจา้งผูอ้ืบ่ใหท้ำงานนัน้แทนผูร้บัจา้ง ไมท่ำใหผู้ร้บัจา้ง หลดุพบัจากความ 
รบัผดิตามสญัญา หากผูรั้บจ้างไม,ขดใชค้า่ใชจ้า่ยหรอืคา่เสยีหายตามทีผู่ว้า่จา้งเรยีกรอ้งผูว้า่จา้งมสีทิธบิงัคบัจากหลกัประกนัการ 
ปฏบิตัติามสญัญาไต้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง
ผูร้บัจ้างจะตอ้งไมเ่อางานทัง้หมดหรอืแตบ่างสว่นแหง่สญัญานึไ๋ปจา้งชว่งอกีทอดหนึง่ เวน้แตก่ารจา้งชว่ง 

งานแตบ่างสว่นทีไ่ตร้บัอนญุาตเปน็หนงัสอืจากผูว้า่จา้งแลว้การทีผู่ว้า่จา้งไตอ้นญุาตใหจ้า้งชว่งงานแตบ่างสว่นดงักลา่วนัน้ ไมเ่ป็น 
เหตใุหผู้ร้บัจ้างหลดุพนัจาก ความรบัผดิหรอืพนัธะหนา้ทีต่ามสญัญานี ้และผูร้บัจา้งจะยงัคงตอ้งรบัผดิใบความผดิและความ 
ประมาทเลนิเลอ่ของผูร้บัจา้งชว่ง หรอืของตวัแทนหรอืลกูจา้งของผูร้บัจา้งชว่งนัน้ทกุประการ

กรณผีูร้บัจา้งไปจ้างชว่งงานแตบ่างสว่นโดยฝา่'ผนิความในวรรคหนึง่ ผูร้บัจ้างตอ้งชำระคา่ปรบัใหแ้ก,ผูว่้า 
จา้งเปน็จำนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงนิของงานทีจ่า้งชว่งตามสญัญา ทัง้นีไ้มด่ดัสทิธผิูว้า่จา้งในการบอกเลกิ 
สัญญา

ข้อ® o การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผูร้บัจา้งจะตอ้งควบคมุงานทีร่บัจา้งอยา่งเอาใจใส ่ ดว้ยประสทิธภิาพและความชำนาญ และในระหว่าง 

ทำงานทีร่บัจา้งจะตอ้งจดัใหม้ผีูแ้ทนซึง่ทำงานเตม็เวลาเปน็ผูร้บัผดิขอบควบคมุงานของ ผูร้บัจา้ง ผูแ้ทนดงักลา่วจะตอ้งไตรั้บมอบ 
อำนาจจากผูร้บัจา้ง คำสัง่หรอืคำแนะนำตา่งๆ ทีผู่'้วา่จา้ง คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ ผูค้วบคมุงาน หรือบรษิทัทีป่รกึษาทีผู่ว่้า 
จา้งแตง่ตัง้ ไตแ้จง้แกผู่แ้ทนเชน่วา่นัน้ ใหถ้อืวา่เปน็คำสัง่หรอืคำแนะนำทีไ่ตแ้จง้แก'ผูร้บัจา้ง การแต่งต้ังผูแ้ทบตามขอ้นีจ้ะต้องทำ 
เปน็หนงัสอืและตอ้งไตรั้บความเหบ็ชอบเปน็หนงัสอื จากผูว้า่จา้ง การเปลีย่นตวัหรอืแตง่ตัง้ผูแ้ทนใหมจ่ะทำมไิตห้ากไมใตร้บั
ความเหน็ชอบ เปน็หนงัสอืจากผูว้า่จา้งกอ่น

ผูว้า่จา้งมสีทิธทิีจ่ะขอใหเ้ปลีย่นดวัผูแ้ทนตามวรรคหนึง่ โดยแจง้เปน็หนงัสอืไปยังผูร้บัจา้ง แล ะผ ูร้ พั ้
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ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนบั้นโดยพลับโดยไมคดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอับเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิตอ่อบุต้เิหต ุ ความเสยีหาย หรอืภยนัตรายใดๆ อนัเกดิจาก การปฏบิต้งิาบของผูร้บั 

จา้ง และจะตอ้งรบัผดิตอ่ความเสยีหายจากการกระทำของลกูจา้งหรอืตวัแทน ของผูร้บัจา้ง และจากการปฏบิต้งิานของผูร้บัจา้ง 
ชว่งดว้ย (ถา้ม)ี

ความเสยีหายใดๆ อนัเกดิแกง่านทีผู่ร้บัจา้งไตท้ำขึน้ แมจ้ะเกดิขึน้เพราะเหตสุดุวสิยั กต็าม ผูร้บัจา้งจะตอ้ง 
รับผิดชอบโดยซอ่มแซมให้คืนดีหรือ เปลีย่นใหใ้หมโ่ดยคา่ใชจ้า่ยของผูร้บัจา้งเอง เวน้แตค่วามเสยีหายบัน้เกดิจากความผดิของผู ้
วา่จา้ง ทัง้นี ้ความรบัผดิของผูร้บัจา้งตงักลา่วใบชอ้นีจ้ะสิน้สดุลงเมือ่ผูว้า่จา้งไตร้บัมอบงานครัง้สดุทา้ย ซึง่หลงัจากบัน้ผูร้บัจ้างคง 
ตอ้งรับผดิเพยีงในกรณชีำรดุบกพรอ่ง หรอืความเสยีหายตงักลา่วในขอ้ ๘ เทา่บัน้

ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิตอ่บคุคลภายนอกในความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจาก การปฎบิต้งิาบของผูร้บัจา้ง หรือ 
ลกูจา้งหรอืตวัแทนของผูร้บัจา้ง รวมถงีผูร้บัจา้งชว่ง (ถา้ม)ี ตามสญัญานี ้หากผูว้า่จา้งถกูเรยีกรอ้งหรอืฟอ้งรอ้งหรอืตอ้งขดใชค้า่ 
เสยีหายใหแ้ก,บคุคลภายนอกไปแลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้ง ดำเนนิการใดๆ เพือ่ใหม้กีารวา่ตา่งแกต้า่งใหแ้ก,ผูว้า่จา้งโดยคา่ใชจ้า่ยของ 
ผูร้บัจา้งเอง รวมทัง้ผูร้บัจา้งจะตอ้งขดใชค้า่เสยีหายบัน้ๆ ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยใดๆ อนัเกดิจากการถกูเรยีกรอ้งหรอืถกูฟอ้งรอ้งใหแ้ก ่
ผูว้า่จา้งทนัที

ขอ้ ๑๒ การจ่ายเงินแก,ลูกจ้าง
ผูร้บัจา้งจะตอ้งจา่ยเงนิแกล่กูจา้งทีผู่ร้บัจา้งไตจ้า้งมาในอตัราและตามกำหนดเวลา ทีผู่รั้บจ้างไตต้กลงหรือ 

ทำสญัญาไวต้อ่ลกูจา้งตงักลา่ว
ถา้ผูร้บัจา้งไมจ่า่ยเงนิคา่จา้งหรอืคา่ทดแทนอืน่ใดแกล่กูจา้งตงักลา่วใบวรรคหนืง่ ผูว้า่จา้งมสีทิธทิีจ่ะเอาเงนิ 

คา่จา้งทีจ่ะตอ้งจา่ยแกผู่ร้บัจา้งมาจา่ยใหแ้ก,ลกูจา้งของผูร้บัจา้งตงักลา่ว และใหถ้อืวา่ผูว้า่จา้งไตจ้า่ยเงนิจำนวนบัน้เปน็คา่จา้งให ้
แก,ผูร้บัจา้งตามสญัญาแลว้

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัใหม้ปีระกบัภยัสำหรบัลกูจา้งทกุคนทีจ่า้งมาทำงาน โดยใหค้รอบคลมุถงืความรับผดิทัง้ 
ปวงของผูร้บัจา้ง รวมทัง้ผูร้บัจา้งชว่ง (ถา้ม)ี ใบกรณคีวามเสยีหายทีค่ดืคา่สนิไหมทดแทนไตต้ามกฎหมาย ซึง่เกดิจากอบุต้เิหต ุ
หรอืภยนัตรายใดๆ ตอ่ลกูจา้งหรอืบคุคลอืน่ ทีผู่ร้บัจา้งหรอืผูร้บัจา้งชว่งจา้งมาทำงาน ผูรั้บจ้างจะตอ้งลง่มอบกรมซรรม'ประกนัภยั 
ตงักลา่ว พรอ้มทัง้หลกัฐานการชำระเบีย้ประกนัใหแ้กผู่ว้า่จา้งเมือ่ผูว้า่จา้งเรยีกรอ้ง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง
ถา้ผูว้า่จา้งแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ ผูค้วบคมุงาน หรือบริษทั ทีป่รกึษา เพือ่ควบคมุการทำงาน 

ของผูร้บัจา้ง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผูค้วบคมุงาน หรือบริษทัทีป่รึกษาบัน้ มอีำนาจเขา้ไปตรวจการงาบใบโรงงานและ 
สถานทีก่อ่สร้างไตท้กุเวลา และผูร้บัจา้งจะตอ้งอำนวยความสะดวกและใหค้วามชว่ยเหลอืใบการบัน้ตามสมควร

การทีม่คีณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ ผูค้วบคมุงาบ หรอืบรษิทัทีป่รกึษาบัน้ หาทำใหผู้ร้บัจา้งพนัความรบั 
ผดิขอบตามสัญญานีช้้อใดข้อหนืง่ไม,

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผูร้บัจา้งรบัรองวา่ไตต้รวจสอบและทำความเขา้ใจใบแบบรปูและรายการละเอยีดโดยลีถ่ว้นแลว้ หาก 

ปรากฏวา่แบบรปูและรายการละเอยีดบัน้ผดิพลาดหรอืคลาดเคลือ่น ไปจากหลกัการทางวศิวกรรมหรอืทางเทคนคิ ผูร้บัจ้างตกลง 
ทีจ่ะปฏบิตัติามดำวนิจิฉยัของผูว้า่จา้ง คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ ผูค้วบคมุงาน ห ร อื บ ร ษิ ทั ท ีป่ ร กึ ษ าท ีผ่ ูว้ า่จ า้ง แ ต ง่ ^ ^ร ^ ^^ .
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งาบแลว้เสรจ็บรบิรูณ ์คำวนิจิฉยัดงักลา่วใหถ้อืเปน็ทีส่ดุ โดยผูร้บัจา้งจะคดิคา่จา้ง คำเสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ เพ่ิมข้ึน จาก 
ผูว้า่จา้งหรอืขอขยายอายสุญัญาใมใต้

ขอ้ ๑๕ การควบคมุงานโดยผูว้า่จา้ง
ผูร้บัจา้งตกลงวา่คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ ผูค้วบคมุงาน หรือบริษทั ทีป่รกืษาทีผู่ว้า่จา้งแตง่ตัง้ มี 

อำนาจทีจ่ะตรวจสอบและควบคมุงานเพิอ่ใหเ้ปน็ไปตาม สญัญาบี ้และมอีำนาจทีจ่ะสัง่ใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิ หรือดัดทอน 
ซึง่งานตามสญัญาบี ้หากผูร้บัจา้งขดัขนื ไมป่ฎบิต้ติาม ผูว้า่จา้ง คณะกรรมการตรวจ รับพสัดุ ผูค้วบคมุงาบ หรือบริษทัทีป่รึกษา 
มอีำนาจ ทีจ่ะสัง่ใหห้ยุดการนัน้ชัว่คราวไต ้ความลา่ชา้ใบกรณเีซน่บี ้ผูร้บัจา้งจะถอืเปน็เหตขุอขยายระยะเวลา การปฏบิตังิาน 
ตามสญัญาหรอืเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ ไมใต้ท้ังส้ิน

ขอ้ ๑๖ งานพเิศษและการแกไ้ขงาน
ผูว้า่จ้างมสีทิธทิีจ่ะสัง่เปน็หนงัสอืใหผู้ร้บัจ้างทำงานพเิศษซึง่ไมใตแ้สดงไว้หรอืรวมอยู่ในเอกสารสญัญาบี ้

หากงานพเิศษนัน้ๆ อยูใ่นขอบขา่ยทัว่ไปแหง่วตัถปุระสงคข์องสญัญาบี ้นอกจากบี ้ผูว่้าจ้างยังมสีทิธิสัง่ใหเ้ปลีย่นแปลงหรือแกไ้ข 
แบบรปูและขอ้กำหนดตา่งๆ ในเอกสารสญัญาบีด้ว้ย

อตัราคา่จา้งหรอืราคาทีก่ำหนดใชใ้นสญัญาบีใ้หก้ำหนดใชส้ำหรบังานพเิศษ หรอืงานทีเ่พิม่เตมิขึน้ หรือดัด 
ทอนลงทัง้ปวงตามคำสัง่ของผูว้า่จา้ง หากใบสญัญาไมใตก้ำหนดไว้ถงึอตัราคา่จ้าง หรอืราคาใดๆ ทีจ่ะนำมาใชส้ำหรบังานพเิศษ 
หรอืงานทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงดงักลา่ว ผูว้า่จา้ง และผูร้บัจา้งจะไตต้กลงกบัทีจ่ะกำหนดอตัราคา่จา้งหรอืราคาทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง 
รวมทัง้การขยายระยะเวลา (ถา้ม)ี กนัใหมเ่พิอ่ความเหมาะสมในกรณทีีต่กลงกนัไมไ่ต ้ผูว้า่จา้งจะกำหนดอตัราจา้ง หรอืราคาตาม 
แตผู่ว้า่จา้งจะเหน็วา่เหมาะสมและถกูตอ้ง ซึง่ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏบิตังิาบตามคำสัง่ของผูว้า่จา้งไปกอ่นเพือ่มใีหเ้กดิความเสยีหาย 
แกง่านทีจ่า้ง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผูร้บัจา้งไมส่ามารถทำงานใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเวลาทีก่ำหนดไวใ้บสญัญาและผูว้า่จา้งยงัมไีตบ้อกเลกิ 

สัญญา ผูร้บัจา้งจะตอ้งขำระคา่ปรบัใหแ้ก,ผูว้า่จา้งเปน็ จำนวนเงินวันละ ๓,๕๘๒.๕๐ บาท (สามพนัหา้ร้อยแปดลบิสองบาทหา้ 
ลบิสตางค)์ และจะตอ้งขำระคา่ใชจ้า่ยใบการควบคมุงาบ (ถา้ม)ี ในเมือ่ผูว้า่จา้ง ตอ้งจา้งผูค้วบคมุงาบอกีตอ่หนึง่เปน็จำบวบเงนิวนั
ล ะ ....... -........บาท (.......... -......... ) นบักดัจากวนัทีค่รบกำหนดเวลาแลว้เสรจ็ของงานตามสญัญาหรอืวนัทีผู่ว้า่จา้งไตข้ยายเวลา
ทำงานให ้จบถงืวนัททีำงานแลว้เสรจ็จรงิ นอกจากบี ้ผูร้บัจา้งยอมใหผู้ว้า่จา้งเรยีกคา่เสยีหายอบัเกดิขึน้จากการทีผู่ร้บัจา้งทำงาน 
ลา่ชา้เฉพาะสว่นทีเ่กนิกวา่จำนวนคา่ปรบัและคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วไตอ้กีดว้ย

ในระหวา่งทีผู่ว้า่จา้งยงัมไีตบ้อกเลกิสญัญานัน้ หากผูว้า่จา้งเหน็วา่ผูร้บัจา้ง จะไมส่ามารถปฏบิต้ติามสญัญา 
ต่อไปไต้ ผูว่้าจา้งจะใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาและใชส้ทิธติามขอ้ ๑๘ กิไต้ และถา้ผูว้า่จา้งไตแ้จง้ขอ้เรยีกรอ้งไปยงัผูร้บัจา้งเมือ่ครบ 
กำหนดเวลาแลว้เสรจ็ของงานขอใหข้ำระคา่ปรบัแลว้ ผูว่้าจ้างมสีทิธทิีจ่ะปรบัผูร้บัจา้งจบถงึวนับอกเลกิสญัญาไตอ้กีดว้ย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณทีีผู่ว้า่จา้งบอกเลกิสญัญา ผูว้า่จา้งอาจทำงานนัน้เองหรอืวา่จา้งผูอ้ืบ่ใหท้ำงานนัน้ตอ่จนแลว้เสรจ็ 

กิไต้ ผูว่้าจา้งหรอืผูท้ีรั่บจา้งทำงานนัน้ตอ่มสีทิธใิชเ้คร่ืองใขใ้นการกอ่สรา้ง ลีง่ทีส่รา้งขึน้ชัว่คราวสำหรบังาบกอ่สรา้ง และวัสดุต่างๆ 
ซึง่เหน็วา่จะตอ้งสงวนเอาไวเ้พือ่การปฎบํต้งิาบตามสญัญา ตามทีจ่ะเหบ็สมควร

ในกรณดีงักลา่ว ผูว่้าจ้างมสีทิธริบิหรอืบงัคบัจากหลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญาทัง้หมด หรือบางส่วน 
ตามแตจ่ะเหน็สมควร นอกจากนัน้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิขอบในคา่เสยีหายซึง่เปน็จำนวน
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สญัญา รวมทัง้คา่ใซจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ ในการทำงานนัน้ตอ่ใหแ้ลว้เสรจ็ตามสญัญา ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยในการควบคมุงานเพิม่ (ลา้ม)ี
ซึง่ผูว้า่จา้งจะหกั เอาจากเงนิประกนัผลงาบหรอืจำนวนเงนิใดๆ ทีจ่ะจา่ยใหแ้กผู่ร้บัจา้งกไ็ด้

ช้อ ๑๙. การบงัคบัคา่ปรบั คา่เสยีหาย และคา่ใชจ้า่ย
ในกรณทีีผู่รั้บจา้งไมป่ฏบิตัติามสญัญาชอ้หนึง่ชอ้ใดดว้ยเหตใุดๆ กต็าม จนเปน็เหตใุหเ้กดิคา่ปรบั คา่เสยี 

หาย หรอืคา่ใชจ้า่ยแกผู่ว้า่จา้ง ผูรั้บจ้างตอ้ง'ซดใชค้า่ปรับ คา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วใหแ้กผู่ว้า่จา้งโดยสบิเซงิภายใน 
กำหนด ๑๕ (สบิหา้) วัน นบักดัจากวบัทีไ่ดร้บัแจง้เปน็หนงัสอืจากผูว้า่จา้ง หากผูร้บัจ้างไมช่ดใชใ้หถ้กูตอ้งครบลว้นภายใบระยะ 
เวลาดงักลา่วใหผู้ว้า่จา้งมสีทิธทิีจ่ะหกัเอาจากจำบวบเงนิคา่จา้งทีต่อ้งชำระ หรอืจากเงนิประกนัผลงาบ ของผูร้บัจา้ง หรือบังคับ 
จากหลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญาไดท้นัที

หากคา่ปรบั คา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ยทีบ่งัคบัจากเงนิคา่จา้งทีต่อ้งชำระ เงินประกนัผลงาน หรือหลัก 
ประกนัการปฏบิตัติามสญัญาแลว้ยงัไมเ่พยีงพอ ผูร้บัจา้งยนิยอมชำระสว่นทีเ่หลอื ทีย่งัซาดอยูจ่นครบลว้นตามจำนวนคา่ปรบั 
คา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ยนัน้ ภายในกำหนด ๑๕ (สบิหา้) วัน นบักดัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้เปน็หนงัสอืจากผูว้า่จา้ง

หากมเีงนิคา่จา้งตามสญัญาทีห่กัไวจ้า่ยเปน็คา่ปรบั คา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ยแลว้ยงัเหลอือยูอ่กีเทา่ใด 
ผูว้า่จา้งจะคนืใหแ้กผู่ร้บัจา้งทัง้หมด

ขอ้ ๒0 การทำบรเิวณกอ่สรา้งใหเ้รยีบรอ้ย
ผูร้บัจา้งจะตอ้งรกัษาบรเิวณสถานทีป่ฏบิตังิานตามสญัญานี ้รวมทัง้โรงงานหรือ สิง่อำนวย ความสะดวกใน 

การทำงานของผูร้บัจา้ง ลกูจา้ง ตวัแทน ่หรอืผูร้บัจา้งชว่ง (ลา้ม)ี ใหส้ะอาด ปลอดภยั และมปีระสทิธภิาพในการใชง้าบตลอด 
ระยะเวลาการจา้ง และเมือ่ทำงานเสรจ็สิน้แลว้จะตอ้งซนยา้ยบรรดาเครือ่งใชใ้นการทำงานจา้งรวมทัง้วสัด ุ ขยะมลูฝอย และส่ิง 
กอ่สรา้งชัว่คราวตา่งๆ (ลา้ม)ี ทัง้จะตอ้งกลบเกลีย่พืน้ดนิใหเ้รยีบร้อยเพือ่ใหบ้รเิวณทัง้หมดอยูใ่นสภาพทีส่ะอาดและใชก้ารไดท้นัที

ข้อ ๒© การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณทีีม่เีหตเุกดิจากความผดิหรอืความบกพรอ่งของฝา่ยผูว้า่จา้ง หรอืเหตสุดุวิสยั หรอืเกดิจาก 

พฤตกิารณอ์นัหนึง่อนัใดทีผู่รั้บจา้งไมต่อ้งรบัผดิตามกฎหมาย หรอืเหตอุืน่ตามทีก่ำหนด ในกฎกระทรวง ซึง่ออกตามความใน 
กฎหมายวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั ทำใหผู้ร้บัจา้งไมส่ามารถทำงานใหแ้ลว้เสรจ็ตามเงือ่นไขและกำหนด 
เวลาแหง่สญัญานีไ้ต ้ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้เหตหุรอืพฤตกิารณด์งักลา่วพรอ้มหลกัฐานเปน็หนงัสอืใหผู้ว้า่จา้งทราบ เพือ่ของดหรือ 
ลดคา่ปรบั หรอืขยายเวลาทำงาบออกไปภายใน ๑๕ (สบิหา้) วันนบัถดัจากวันทีเ่หตุนัน้สิน้สดุลง หรือตามทีก่ำหนดในกฎ 
กระทรวงดงักลา่ว แลว้แตก่รณี

ลา้ผูร้บัจา้งไมป่ฏบิตัใิหเ้ปน็ไปตามความในวรรคหนึง่ใหถ้อืวา่ผูร้บัจา้งไตส้ละสทิธเิรยีกรอ้งในการทีจ่ะขอ 
งดหรือลดคา่ปรับ หรอืขยายเวลาทำงาบออกไปโดยไม,มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต ่ กรณเีหตเุกดิจากความผดิหรอืความบกพรอ่ง 
ของฝา่ยผูว้า่จา้ง ซึง่มหีลกัฐานซดัแจ้ง หรอืผูว้า่จา้งทราบด ี อยูแ่ลว้ตัง้แตต่น้

การงดหรอืลดคา่ปรบั หรอืขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึง่ อยูใ่นดลุพนิจิของผูว้า่จา้งทีจ่ะ 
พจิารณาตามทีเ่หน็สมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานผีเมีอช่าง
ผูร้บัจา้งตกลงเปน็เง่ือนไขสำคญัวา่ ผูร้บัจา้งจะตอ้งมแีละใชผู้ผ้า่นการทดสอบมาตรฐานตมิอีชา่ง 

จากกระทรวงแรงงาน หรอืผูม้วีฒุบิตัรระดบั ปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเทา่จากสถาบนัการคกืษาที ่ ก.พ. รบัรองใหเ้ชา้รับราซการไต ้
ตา้นวศิวกรรมศาสตร ์สาขากอ่สรา้ง/โยธา/สำรวจ/ซลประทาน/สิง่แวดลอ้ม หรือผู้ประ

ลงชือ่............โ.................................ผ ูว้า่จา้ง



ภาควีศิวกรเปน็ผูล้งนามในแผนการทำงาน พรอ้มทัง้หุน้สว่นผูจ้ดัการกรณหีา้งหุน้สว่นจำกดั/กรรมการผูจ้ดัการ กรณบีรษิทัจำกดั 
ลงนามใบแผนการทำงานๆ พรอ้มรบัรองและแนบสำเนาใบประกอบวขิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ใบอตัราใมต่ํา่กวา่รอ้ยละ ๑๐ (สิบ) 
ของแตล่ะสาขาชา่ง แตจ่ะตอ้งมชา่งจำนวนอยา่งนอ้ย ๑ (หน่ึง) คบ ในแตล่ะสาขาชา่งดงัตอ่ไปนี้

พรอ้มกบัระบรุายซือ่ชา่งผูท้ีผ่า่นการทดสอบมาตรฐานผเีมอืชา่งหรอืผูม้วืฒุบิตัรดงักลา่วในวรรคหนึง่นำมาแสดงพรอ้มหลกัฐาน 
ตา่งๆ ตอ่คณะกรรมการตรวจรบัพสัดหุรอิผูค้วบคมุงาบ กอ่นเริม่ลงมอทำงาบ และพรอ้มทีจ่ะใหผู้ว้า่จา้งหรอิเจา้หนา้ทีข่องผูว้า่ 
จ้างตรวจสอบดไูตต้ลอด เวลาการทำงานตามสญัญานีข้องผูร้บัจา้ง

ขอ้ ๒๓. การปรบัราคาคา่จา้ง
ผูว้า่จา้งและผูร้บัจา้ง ตกลงกบัใหใ้ชส้ญัญาปรับราคาไต ้สำหรบัราคางานกอ่สรา้งดามสญัญานี[้ดย 

การนำสตูร Escalation F actor (K) มาใชค้ำนวณราคาคา่งานทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยวธิกีารตอ่ไปนี ้ตามเงอบไข หลกัเกณท ์ สูตร 
และวธิคีำนวณทีใ่ชก้บัสญัญาแบบปรบัราคาใตต้ามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรอืงการพจิารณาชว่ยเหลอืผู ้
ประกอบอาชพีงานกอ่สรา้ง ตามหนงัลอืสำนกัเลขาธกีารคณะรฐัมนตร ี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒ 

สตูรการปรบัราคา (สตูรคา่ K) จะตอ้งคงทีท่ีร่ะดับทีก่ำหนดไว้ในวับแลว้เสร็จตามทีก่ำหนดไว้ใน 
สญัญา หรอืภายใบระยะเวลาที ่ ผูว้า่จา้ง ไตข้ยายออกไป โดยจะใชส้ตูรของทางราชการทีไ่ตร้ะบตุามภาคผนวก ๓

สญัญานีท้ำขึน้เปน็สองฉบบั มชือ้ความถกูตอ้งตรงกบั คูส่ญัญาไตอ้า่นและเขา้ใจขอ้ความ โดยละเอยีด 
ตลอดแลว้ จงึไตล้งลายมอืซือ่ พรอ้มทัง้ประทบัตรา (ลา้ม)ื ไวเ้ปน็สำคญัตอ่หนา้พยาน และคูส่ญัญาตา่งยึดลอืไวฝ้า่ยละหนึง่ฉบบั

๒๒.๑ โยธา หรือ 
๒๒.๒ กอ่สรา้ง หรือ 
๒๒.๓ สำรวจ

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทำบญัชแีสดงจำนวนชา่งทัง้หมดโดยจำแนกตามแตล่ะสาขาชา่งและ ระดบัชา่ง

(ลงซ่ือ). . ผ ูว้า่จา้ง

(นางสาวเอีย่มศริ ิ สรุยิะ)

(นางสาวสขุาดา เรอืนกองเงิน)
เลขทโีครงการ ๖๔๐๑๗๑๐๖๒®๔ 
เลขคมุสญัญา ๖๔๐๓๒๒๐๐๔๐๔๗


