
สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญานพที่ ๔๘/๒๕๖๕:

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เม่ือวันที
๓๑ มีนาคม ๒๔๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เริยกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนี้ง กับ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังนํ้าทิพย์ คอนสตรัคช่ัน ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที ๔๒ หมู่ ๙ ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน 
โดย นายนิติพงษ์ วังธิยอง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองชอง ลำนักงาบทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที ๑๐๐๙๒๒๐๐๓๖๓๒ ลงวันที ๑๐ มกราคม ๒๔๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ 
ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีฃ้อความดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างคลองส่งนี้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมือง

ดอยแซ่ บ้านแพะยันต์ หมู่ที, ๒ (ทต.ทากาศเหนือ) เชื่อมบ้านเกาะทราย หมู่ที ๔ (ทต.ทากาค) ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัด 
ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กว้าง ๑.๔๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๗.๐๐ เมตร ณ ลำเหมือง 
ดอยแซ่ บ้านแพะยันต์ หมู่ที ๒ (ทต.ทากาศเหนือ) เชื่อมบ้านเกาะทราย หมู่ที ๔ (ทต.ทากาศ) ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัด 
ลำพูน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไชแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงทีจะจัดหาแรงงาบและวัสดุ เครื่องมือเครืองใข้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพ่ือใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแบบท้ายสัญญาดังต่อไปนึ๋ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งชองสัญญานี้ 
๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด จำบวบ ๑๒ แผ่น 
๒.๒ ผนวก ๒ แบบบีายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ แผ่น 
๒.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา จำนวน ๓ แผ่น 
๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ แผ่น 
๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาบัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น 
๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน ๑ แผ่น 
๒.๗ ผนวก ๗ ลำเนาใบเสร็จรับเงินคํ้าประกันสัญญา จำนวน ๑ แผ่น
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาทีชัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้

บังดับ และใบกรณิทีเอกสารแบบท้ายสัญญาชัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยชองผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยชอง 
ผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นทีสุด และผู้รับจ้างไม่มืสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างใต้นำหลักประกับเป็น เงินสด เป็น'จำนวนเงิบุ่'๔๙,๔๐๐.๐๐ บาทบุ



(ห้าหมื่นเก้าพันสี'ร้อยบาทถ้วน) ซื่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ'อเป็นหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกับมาเป็นหลักประกันการปฎิบ้ตตามสัญญา หนังสือค้ําประกับดังกล่าว 
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไต้รับอนุญาตให้ 
ประกอบกิจการเงินทุบเพื่อการพาณีขย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศ‘ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อ 
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้า 
ประกันตลอดไปจบกว่าผู้รับจ้างพ้นช้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกับที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหบี่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวง■ ของ 
ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความ 
รับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างล่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้ว 
เสร็จหรือวับครบกำหนดความรับผิดในความขำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม,ว่าจะเกิดขึ้นคราวใดผู้รับจ้างต้องหา 
หลักประกับใหม่หรือหลักประกับเพื่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนี้งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจาก 
วับที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประถันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามช้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก'ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เม่ือ 
ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ร),๑๘๘,๐0๐.๐๐ บาท (หน้ีงล้านหน้ีงแสบ 

แปดหมื่นแปดพับบาทถ้วน) ซื่งไต้รวมภาษีมูลค่าเพื่ม จำนวน ๗๗,๗๑๙.๖๓ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสืบเก้าบาทหกสิบสาม 
สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถึอราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน 
เป็นงวด  ๆ ดังนี้

งวดท่ี ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หน้ีงล้านหนี้งแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) เม่ือ 
ผู้รับจ้างไต้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างคลองล่งนี้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองดอยแซ่ บ้านแพะยันต์ หมู่ท่ี ๒ (ทต.ทากาศเหนือ) เข'อม 
บ้านเกาะทราย หมู่ท่ี ๕ (ทต.ทากาศ) ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตามแบบแปลนและรายละเอิยด ข้อ ๒.๑ 
ผนวก ๑ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนตามสัญญานั้น รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามท่ีกำหนดไว้ใน ข้อ ๒๐ 
ให้แล้วเสร็จภายใบ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซื่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา 

ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล,ไวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างไต้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วง 

หน้าเป็นหนังสือคํ้าประกับหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม 
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ 
ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก 
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนี้งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นใบทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วง



(ะ.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้ 
เป็นไปตามช้อ (ะ.๑ ภายในกำหนด ๑(ะ (สิบห้า) วับ นับลัดจากวันไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลัก 
ฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑(ะ (สิบห้า) วับ ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าบั้นคืบจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจาก 
หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(ะ.๓ (ข) (สำหรับสัญญาพื่เป็นราคาเหมารวม)
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามช้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างใบแต่ละงวดเพื่อขดใช้ 

คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า 
จ้างล่วงหน้าท่ีผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำบวบเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 

๕.๔ เงินจำนวนใด  ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อขำระหนี้หรือเพื่อขดใช้ความรับผิด 
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักขดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

(ะ.(ะในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที,ผู้รับจ้างจะได้ 
รับหลังจากหักขดใช้ใบกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือบั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับลัดจากวัน 
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก'ผู้รับจ้าง ต่อเมือผู้ว่าจ้างไต้หักเงิน 

ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ (ะ.๓ (ข) แล้ว เว้นแดใบกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมืสิทธิขอคืบหลักประกันการรับ 
เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก 
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมืสิทธิขอคืบหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าใบส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป 
แล้วบั้นโดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าa บับใหม่ที่มืมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา 
วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซ่ีงแต่ละฉบับมี 
มูลค่าเท่ากันจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างไต้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว 
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไนงวดบั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายใน 

งวดบั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ตํ่ากว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิท่ีจะขอเงิน 
ประกับผลงานคืน โดยนำหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกับอิเล็กทรอนิกส์ชื่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ 
มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ไต้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกับผลงาบ และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดย 
ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริมทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒<£๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ 

ภายในวับท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ลัาผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด 
เวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา 
หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือดกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม

ลงซือ ^ ........ ..................ผู้ว่าจ้าง
(นายเสริมชัย ล้ีเขียววงค่โ)



คำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาบหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอ'บอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ 
บอกเลิกสัญญาบึ๋ไต้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงาบของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใข้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ันไม่ 
กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไมไข้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างด้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพันจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดขอบใบความขำรุดบกพร่องของงาบจ้าง
เมื่องาบแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาบจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการ 

บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างบี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ 
ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความขำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการไข้วัสดุที่ไม่ถูก 
ต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิขา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ 
ซักข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการบี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ร)๕ (สิบห้า) วัน นับถัด 
จากวับที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแล้[ขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายใบเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ 
ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่บให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใข้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข 
ใบระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหบี่งไต้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ 
ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบขำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพันจากความ 
รับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ซดใข้ค่าใข้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ 
ปฏิบ้ติตามสัญญาไต้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม'เอางานทั้งหมดหรือแด่บางส่วนแห่งสัญญานึ๋ไปจ้างช่วงอีกทอดหมื่ง เว้นแด่การจ้างซ่วง 

งานแต่บางส่วนที่ไต้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างซ,วงงาบแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม,เป็น 
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพับจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญาบี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความ 
ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างฃ่วง หรือของตัวแทบหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแด่บางส่วนโดยฝ่าแบความใบวรรคหนี่ง ผู้รับจ้างต้องขำระค่าปรับให้แก,ผู้ว่า 
จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งบี้ไม่ดัดสิทธิผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิก 
สัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงาบที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความขำนาญ และในระหว่าง 

ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงาบเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดขอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องไต้รับมอบ 
อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรืกษาที่ผู้ว่า 
จ้างแต่งตั้ง ไต้แจ้งแก่ผู้แทบเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ไต้แจ้งแก,ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อบ้ีจะต้องทำ 
เป็นหนังสือและต้องไต้รับความเห็นขอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปล่ียนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมีไต้หากไม่ไต้รับ 
ความเห็นขอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทบตามวรรคหมื่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ

4  9 ^ ^ลงซอ > ......................... ผ ู้ว ่าจาง
(นายเสริมชัย ลี้เข ียววงคํ’)



ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลันโดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุบี้ 

ข้อ ๑๑ ความรับผิดจองผ ู้ร ับจ ้าง.
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเลียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับ 

จ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเลียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเลียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างไต้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง 
รับผิดขอบโดยซ่อมแซมให้คืนคิหรือ เปล่ียนให้ใหม่โดยค่าไซ้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเลียหายนั้นเกิดจากความผิดของ 
ผู้ว่าจ้าง นั้งบี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างตังกล่าวใบซ้อบี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากน้ันผู้รับจ้าง 
คงต้องรับผิดเพียงใบกรณีขำรุดบกพร่อง หรือความเลียหายตังกล่าวในข้อ ๘ เท่าน้ัน

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายบอกใบความเลียหายใดๆ อับเกิดจาก การปฏิบัติงาบของผู้รับจ้าง หรือ 
ลูกจ้างหรือตัวแทบของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้'รับจ้าง'ช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาบี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องขดใซ้ค่า 
เลียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค,าใซ้จ่ายของ 
ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องซดไซ้ค่าเลียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใซ้จ่ายใดๆ อับเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างพื่ผู้รับจ้างไต้จ้างมาใบอัตราและตามกำหนดเวลา ท่ีผู้รับจ้างไต้ตกลงหรือ 

ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างตังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก'ลูกจ้างตังกล่าวในวรรคหนื่ง ผู้ว่าจ้างมีลีทธิทีจะเอาเงิน 

ค่าจ้างทีจะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างตังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างไต้จ่ายเงินจำบวบนั้นเป็นค่าจ้างให้ 
แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยลำหรับลูกจ้างทุกคนทีจ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถืงความรับผิดท้ัง 
ปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ใบกรณีความเลียหายทีคิดค่าลีบไหมทดแทนไต้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ 
หรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ทีผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบกรมธรรม่ประกันภัย 
ตังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการขำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ©๓ การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ทีปรกไ!ท เพื่อควบคุมการทำงาน 

ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัททีปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ 
สถานทีก่อสร้างไต้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัททีปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับ 
ผิดขอบตามสัญญาบ้ีซ้อใดข้อหน่ืงไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าไต้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หาก 

ปรากฎว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลง



งาบแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมข้ึน จาก 
ผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มี 

อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพิ่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือดัดทอน 
ซี่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทท่ีปรึกษา 
มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการบั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเข่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาบ 
ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไมได้ท้ังส้ิน

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงาบพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ 

หากงาบพิเศษบั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิส่ังให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข 
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ใบเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ใบสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองาบที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด 
ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถืงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงาบพิเศษ 
หรืองาบที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกับที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ล้ามี) กับใหม่เพิ่อความเหมาะสม ใบกรณีที่ตกลงกับไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม 
แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะด้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพิ่อมีให้เกิดความเสียหาย 
แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๙๗๐.๐0 - บาท (สองพันเล้าร้อยเจ็ดสิบบาทล้วน)
และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาบ (ล้ามี) ใบเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงาบอีกต่อหบี่งเป็นจำนวนเงินวันละ
..... -........บาท (....... -......) นับกัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงาบให้
จนถึงวับที่ทำงาบแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอับเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า 
เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาบั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา 
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และล้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ 
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงาบบั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่บให้ทำงานบั้นต่อจนแล้วเสร็จ 

ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานบั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง ลี่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ 
ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงาบตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน 
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากบั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหฐ้กัป.'ระกันภอรปฏิบัติตาม

ลงชือ...... /< ?.'ะ ^ ...โ....ไโโโโ..........ผู้ว่าจ้าง
(นายเสริมชัย ลี้เขียววงคํ)

^ r - — M j . . .  ผู้
ไ (นายนี้^^£ผู้บั้งขียอง)



สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที’เพิ่มข้ึน ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายใบการควบคุมงานเพิ่ม (ล้ามี)
ขึ้งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกับผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที'จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ใบกรผีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งช้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จบเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสีย 

หาย หรือค่าใช้จ่ายแก,ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องขดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใบ 
กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วับ นับถัดจากวับที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะ 
เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที'ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ 
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที'บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาบ หรือหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยิบยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายใบกำหนด ๑(ะ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาบี้ รวมท้ังโรงงาบหรือ สิ่งอำนวย ความสะดวกใบ 

การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพใบการใช้งาบตลอด 
ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขบย้ายบรรดาเครึ๋องใช้ใบการทำงาบจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และส่ิง 
ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพิ่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การไต้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ใบกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อันหนึ่งอันใตที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอึ๋นตามที่กำหนด ใบกฎกระทรวง ขึ้งออกตามความใน 
กฎหมายว่าด้วยการจัดขึ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด 
เวลาแห่งสัญญาบี้ไต้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือของดหรือ 
ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ร)๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดใบกฎ 
กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ลือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอ 
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง 
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ขึ้งมีหลักฐานซัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ 
พิจารผาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานผีเมีอช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานผีเมีอช่าง 

จากกระทรวงแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เช้ารับราชการได้ 
ต้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาก่อสร้าง/โยธา/สำรวจ/ขลประทาน/สิงแวดล้อม หรือผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควุบคม ประเภท

&ทำJลงชือ ำ:โโ.........ผู้ว่าจ้าง
(นายเสรมชัย ลี้เขียว1วงค่’)
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ภาคีวิศวกรเป็นผู้ลงนามในแผนการทำงาน พร้อมทั้งหุ้นส่วนผู้จัดการกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด/กรรมการผู้จัดการ กรณีบริษัทจำกัด 
ลงนามใบแผนการทำงาบๆ พร้อมรับรองและแนบลำเนาใบประกอบวิขาชีพวิศวกรรมควบคุม ใบอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) 
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนง) คบ ใบแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

พร้อมกับระบุรายขื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานผีเมีอช่างหริอผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน 
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาบ ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของ 
ผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใข้สัญญาปรับราคาได้ ลำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานึ๋โดย 

การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใข้คำนวณราคาค่างาบที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตร 
และวิธีคำนวณที่ใข้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวับที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ 
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังลือสำนักเลขาธีการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒ 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ท่ีระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีกำหนดไว้ใบ 
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใข้สูตรของทางราขการทั้ได้ระบุตามภาคผนวก ๓

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จังได้ลงลายมือขื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างรดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

๒๒.๑ ช่างก่อสร้าง หรือ 
๒๒.๒ ช่างโยซา หรือ 
๒๒.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง

(นางสาวเอียมคีรี สุริยะ)

(นางสาวสุขาดา เรือนกองเงิน)
เลขท่ีโครงการ ๖๔๐๒๗๒๑๘๑๖๒ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๓๒๒๐๒๒๑๙๙


