
สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที' ๔๑/๒<£๖๕

สัญญาฉบับน้ีทำข้ึน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เม่ือวันท่ี 

๑๐ มีนาคม ๒๔๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิซัย บุญอุดมพร ซ่ึงต่อไป่ในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" 

ฝ่ายหน่ึง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวข้างรุ่งเรือง ซ่ึงจดทะเบียนเปีนนิติบุคคล พ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มืลำนักงาน'ใหญ่อยู่ เลขท่ี ๗๗ หมู่ท่ี ๒ ตำบลทุ่งหัวข้าง อำเภอทุ่งหัวข้าง จังหวัด 

ลำพูน โดยนางจินตนา ศุภกา ผู้มือำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 

จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี ซม. ๐๐๖๐๖๐ ลงวันท่ี ๖ กันยายน ๒๔๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ 

ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหน่ึง

คู่สัญญาไค้ตกลงกันมืข้อความดังต่อไป่น้ี

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๗ บ้านสัญชัย 

ตำบลทุ่งหัวข้าง เช่ือม หมูที่' ๘ บ้านดอนมูล ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวข้าง จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๔๙๔.๐๐ เมตร หรือมืพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒1๓๗๖.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก ณ หมู่ท่ี ๗ บ้านสัญชัย ตำบลทุ่งหัวข้าง 

เช่ือม หมู่ท่ี ๘ บ้านดอนมูล ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวข้าง จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญาน้ีรวมท้ัง 

เอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพ่ือใช้ใน

งานจ้างตามสัญญาน้ี

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงชองสัญญาน้ี 

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด 

๒.๒ ผนวก ๒ แบบบีายประซาสัมพันธ์โครงการ 

๒.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา 

๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาในเสนอราคา 

๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาบัญชีรายการก่อสร้าง 

๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาใบเสร็จรับเงน

จำนวน ๒๐ หน้า 

จำนวน ๑ หน้า 

จำนวน ๓ หน้า 

จำนวน ๒ หน้า 

จำนวน ๑ หน้า 

จำนวน ๑ หน้า 

จำนวน ๑ หน้า

(นายวิชัย บญ.อดมพร) (นางจินตนา ศภกา)



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานีใ้ห้ใช้ข้อความในสัญญาน้ี 

บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของ 

ผู้ว่าจ้างให้ถือเบ)นท่ีสุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างท้ังส้ิน

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญาน้ีผู้รับจ้างไต้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๕๗,๓£๐ บาท (ห้าหม่ืน 

เจ็ดพับสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซ่ึงเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกัน 

การปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกับดังกล่าว 

จะต้องออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุบหลักทรัพย์ที,ไต้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือ 

บริษัทเงินทุบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดกัไต้ และจะต้องมีอายุการ 

คํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญาน้ี

หลักประกันที,ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับ 

จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเส่ือมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด 

ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงาบล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ 

วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน 

ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับ 

แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก'ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบ้ีย เม่ือผู้รับ 

จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑1๑๔๗,๐๐๐.0๐ บาท (หน่ึงล้านหน่ึง 

แสนส่ีหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) ซ่ึงไต้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จำนวน ๗๕,๐๓๗.๓๘ บาท (เจ็ดหม่ืนท้าพับสามสิบเจ็ดบาทสามสิบแปด 

สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็น 

งวด ๆ ดังนี้

งวดท่ี ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสนล่ีหม่ืนเจ็ดพับบาทถ้วน) เม่ือผู้รับจ้าง 

ไต้ปฏิบัติงาบ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๗ บ้านสัญขัย ตำบลทุ่งหัวข้าง เช่ือม หมู่ท่ี ๘ บ้านดอนมูล ตำบลป้านปวง 

อำเภอทุ่งหัวข้าง จังหวัดลำพูน เม่ือไต้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาน้ัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซ่ึงเท่ากับร้อยละ - ของราคา

ค่าจ้าง ตามสัญญาท่ีระบุไว้ ในข้อ ๔

(ลงซ่ือ)..................ไ̂ 1 ..................... ผู้ว่าจ้าง

(บายวิชัย บฌอดมพร)



เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากท่ีผู้รับจ้างได้วางหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วง 

หน้าเป็นหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม 

จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที,ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ 

ผู้รับจ้างตกลงท่ีจะกระทำตามเง่ือนไขอันเก่ียวกับการใช้จ่ายและการใช้คืบเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันดังต่อไปน้ี

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่าน้ันหาก 

ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหน่ีงของเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันใบทางอ่ืนผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วง 

หน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไต้ทันที

๕.๒ เม่ือผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพ่ือพิสูจน์ว่าไต้ 

เป็นไปตามข้อ ๕.(ร) ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วับ นับลัดจากวันไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลัก 

ฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก 

ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไต้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาท่ีเป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพ่ือชดใช้ 

คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจบกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินท่ีหักค่า 

จ้างล่วงหน้าท่ีผู้รับจ้างไต้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีเหลือท้ังหมด 

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที'ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก,ผู้ว่าจ้างเพ่ือชำระหน้ีหรือเพ่ือขดใช้ความรับผิด 

ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนท่ีจะหักซดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีเหลือเกินกว่าจำนวนเงินท่ีผู้รับจ้างจะไต้ 

รับหลังจากหักซดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที'เหลือน้ันให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับลัดจากวัน 

ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาท่ีเป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเม่ือผู้ว่าจ้างไต้หักเงิน 

ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ 

เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนไต้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างไต้หัก 

เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนท่ีผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป 

แล้วนั้นโดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีเหลืออยู่มา 

วางให้แก,ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซ่ึงแต่ละฉบับมี 

มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว 

ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดน้ันได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินท่ีต้องจ่ายใน

งวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที’เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ตํ่ากว่า - ข้พงิน

(ลงซ่ือ).........................................

(นายวิชัย บฌอดมพร)

. . ผ ิวาจาง

(นางจินตนา ศภกา)



ประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงออกโดยธนาคารภายในประเทศ 

มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็โด้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดย 

ไม่มีดอกเบ้ียให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสืทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเร่ิมทำงานท่ีรับจ้างภายในวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ 

ภายใบวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมีไต้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม,สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด 

เวลา หรือมีเหตุให้เซ่ึอได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเกินกว่ากำหนดเวลา 

หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม 

คำส่ังของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรืกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะ 

บอกเลิกสัญญาน๋ีไต้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ันไม่ 

กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การท่ีผู้ว่าจ้างไมใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดขอบในความขำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีท่ีมีการ 

บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดข้ึนจากการจ้างบี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับสัดจากวันท่ี 

ไต้รับมอบงานดังกล่าว ซ่ึงความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใข้วัสคุท่ีไม,ถูก 

ต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิขา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นท่ีเรียบร้อยโดยไม่ 

ขักข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการบี้ท้ังส้ิน หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับกัด 

จากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาท่ีผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ 

ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองท้ังส้ิน

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข 

ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายน้ันเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ 

ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดขอบชำระค่าใช้จ่ายท้ังหมด

การท่ีผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ทำงานน้ันแทนผู้รับจ้าง ไม,ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ 

รับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามท่ีผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ 

ปฏิบัติตามสัญญาไต้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบท้ังหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาน๋ึใปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง เว้นแต่การจ้างช่วง 

งานแต่บางส่วนท่ีไต้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวน้ัน ไม่เป็น 

เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความ



กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่า?!นความในวรรคหน่ีง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า 

จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานท่ีจ้างช่วงตามสัญญา ท้ังน้ี ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก 

สัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานท่ีรับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง 

ทำงานท่ีรับจ้างจะต้องจัดให้มิผู้แทนซ่ึงทำงาบเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนตังกล่าวจะต้องไต้รับมอบ 

อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะน่าต่างๆ ท่ีผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผู้ว่า 

จ้างแต่งต้ัง ไต้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่าบ้ัน ให้ถือว่าเป็นคำส่ังหรือคำแบะน่าท่ีไต้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งต้ังผู้แทนตามข้อน้ีจะต้องทำ 

เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปล่ียนตัวหรือแต่งต้ังผู้แทนใหม่จะทำมิไต้หากไมใต้รับ 

ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะขอให้เปล่ียนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ 

ต้องทำการเปล่ียนตัวผู้แทนบั้นโดยพลันโดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพ่ิมหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเน่ืองมาจากเหตุน้ี

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฎินัติงาบของผู้รับ 

จ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิษัติงานของผู้รับจ้าง 

ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที'ผู้รับจ้างไต้ทำข้ึน แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง 

รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปล่ียนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายบั้นเกิดจากความผิดของผู้ 

ว่าจ้าง ท้ังน้ี ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวใบข้อน้ีจะล้ินสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซ่ึงหลังจากบ้ันผู้รับจ้างคง 

ต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่าบ้ัน

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏินัติงานของผู้รับจ้าง หรือ 

ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้'รับ'จ้าง,ช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาน้ี หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่า 

เสียหายให้แก่บุคคลภายบอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพ่ือให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ 

ผู้รับจ้างเอง รวมท้ังผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายบั้บๆ ตลอดจบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ 

ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก,ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างท่ีผู้รับจ้างไต้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ท่ีผู้รับจ้างได้ตกลงหรือ

ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก'ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหน่ึง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะเอาเงิน 

ค่าจ้างที'จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างตังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างไต้จ่ายเงินจำนวนบั้นเป็นค่าจ้างให้

แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โ ด ย ใฟ ้รพ ร ร ื^ ^ iaaฟ ้^ ด ท ั้!

(ลงซ่ือ).................. .................................. ผ้ว่าจ้าง (ลงซ่ือ)..

(นายวิซัย ทถเคดมพร) (บางจินตนา ศภกา)



ปวงของผู้รับจ้าง รวมท้ังผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายท่ีคิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซ่ึงเกิดจากอุบัติเหตุ 

หรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอ่ืน ที'ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย 

ดังกล่าว พร้อมท้ังหลักฐานการขำระเบ้ียประกันให้แก'ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที'ปรึกษา เพ่ือควบคุมการทำงาน 

ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที'ปรึกษาน้ัน มีอำนาจเข้าไปตรวจการงาบในโรงงาบและ 

สถานท่ีก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับ 

ผิดขอบตามสัญญาน้ีข้อใดข้อหน่ีงไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี'ถ้วนแล้ว หาก 

ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลง 

ท่ีจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาที'ผู้ว่าจ้างแต่งต้ัง เพ่ือให้ 

งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมข้ึน จากผู้ว่า 

จ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ท่ีปรึกษาท่ีผู้ว่าจ้างแต่งต้ัง มี 

อำนาจท่ีจะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญาน้ี และมีอำนาจท่ีจะส่ังให้แก้ไขเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม หรือดัดทอน 

ซ่ึงงานตามสัญญาน้ี หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที'ปรึกษา 

มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นช่ัวคราวได้ ความล่าข้าในกรณีเช่นน้ี ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน 

ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที'จะส่ังเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงาบพิเศษซ่ึงไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ใบเอกสารสัญญาน้ี 

หากงานพิเศษน้ันๆ อยู่ในขอบข่ายท่ัวไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาน้ี บอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิส่ังให้เปล่ียนแปลงหรือแก้ไข 

แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาท่ีกำหนดใซ้ในสัญญาน้ีให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานท่ีเพ่ิมเติมข้ึน หรือตัด 

ทอนลงท้ังปวงตามคำส่ังของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ท่ีจะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ 

หรืองานท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันท่ีจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพ่ือความเหมาะสม ในกรณีท่ีตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม 

แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำส่ังของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพ่ือมิให้เกิดความเสียหาย

(นายวิชัย ทถเคดมพร')



แก่งานท่ีจ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก . 

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๘๖๗.๕๐ - บาท (สองพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้า 

สิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเม่ือผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหน่ึงเป็นจำนวนเงิน 

วันละ ....... บาท นับถัดจากวันที,ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาบตามสัญญาหรือวับท่ีผู้ว่าจ้างไต้■บยายเวลาทำงาน

ให้จนถึงวันท่ีทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดข้ึนจากการท่ีผู้รับจ้างทำงานล่าข้า 

เฉพาะส่วนท่ีเกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไต้อีกด้วย

ในระหว่างท่ีผู้ว่าจ้างยังมิไต้บอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม,สามารถปฏิบ้ติตามสัญญา 

ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ไต้ และถ้าผู้ว่าจ้างไต้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเม่ือครบ 

กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานน้ันเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ทำงานน้ันต่อจนแล้วเสร็จ 

ก็ไต้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที,รับจ้างทำงานน้ันต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งท่ีสร้างข้ึนขั่วคราวสำหรับงาบก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ 

ซ่ึงเห็บว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามท่ีจ'ะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรีบหรือบังคับจากหลักประกับการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน 

ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม 

สัญญา รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน ในการทำงานน้ันต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถ้ามี) ซ่ึง 

ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ท่ีจะจ่ายให้แก,ผู้รับจ้างก็ไต้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหน่ึงข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสีย 

หาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยส้ินเซิงภายใน 

กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับกัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะ 

เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างท่ีต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาบ ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ 

จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไต้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายท่ีบังคับจากเงินค่าจ้างท่ีต้องชำระ เงินประกันผลงาบ หรือหลัก 

ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที,เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ 

ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายน้ัน ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาท่ีหักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 

ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างท้ังหมด



ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือ ส่ิงอำนวย ความสะดวกใน 

การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างซ่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด 

ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จส้ินแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเคร่ืองใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และส่ิง 

ก่อสร้างช่ัวคราวต่างๆ (ถ้ามี) ท้ังจะต้องกลบเกล่ียพ้ืนดินให้เรียบร้อยเพ่ือให้บริเวณท้ังหมดอยูในสภาพท่ีสะอาดและใช้การใต้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อันหน่ึงอันใดท่ีผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกำหนด ในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความใน 

กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขและกำหนด 

เวลาแห่งสัญญาน้ีไต้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ตังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือของดหรือ 

ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใบ ร)๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกำหนดในกฎ 

กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ 

งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง 

ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซ่ึงมีหลักฐานซัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วต้ังแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างท่ีจะ 

พิจารณาตามท่ีเห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐาน■ผิมือข่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเง่ือนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานผิเมือช่าง 

จากกระทรวงแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับ 

ราชการไต้ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หน่ึง) คน ในแต่ละสาขา 

ช่างตังต่อไปน้ี

๒๓.๑ ช่างก่อสร้าง หรือ

๒๓.๒ ช่างโยธา หรือ

๒๓.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างท้ังหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง 

พร้อมกับระบุรายซ่ือช่างผู้ที,ผ่านการทดสอบมาตรฐานผิมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรตังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน 

ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเร่ิมลงมือทำงาน และพร้อมท่ีจะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าท่ีของผู้ว่า 

จ้างตรวจสอบดูไต้ตลอด เวลาการทำงาบตามสัญญาน้ีของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงถันให้ใช้สัญญาปรับราคาไต้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาน้ีโดย 

การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานท่ีเปล่ียนแปลงไป โดย1วิธีการต่อไ3]พ้ีเ^าร^,̂ uljprep,ภูณฑ์ สูตร

(ลงซ่ือ)..................^ '!̂ ^ .......................ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บญ.อุดมพร)

(ลงซ่ือ)...........โ

(นางจินตนา

^๕ '̂J



และวิธีคำนวณท่ีใซ้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ 

ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังลือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีกำหนดไวิใน 

สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการท่ีได้ระบุตามภาคผนวก ๓

สัญญาน้ีทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีฃัอความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเช้าใจข้อความ โดยละเอียด 

ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซ่ือ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

(นางสาวเอ่ียมคิริ สุริยะ)

(ลงซ่ือ). .พยาน

(นางคิริรัตน์ ฮินซ์)

เลขทีโครงการ ๖๔๑๒๗๑๙๐๙๐๙ 

เลขคุมสัญญา ๖๕๐๓๒๒๐๐๗๔๐๑


