สัญญาจ้างก่อสร้าง
สัญญาเลขที่ £๑/๒๕๖๕

สัญญาฉบับบีท้ ำขีน้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมือ่ วับที่
๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นาย1วชิ ยั บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ปฏิบตั ริ าขการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสัง่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๖๐/๒๕๖๔
ลงวับที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ซึง่ ต่อไปใบสัญญาบีเ้ รียกว่า "ผูว้ า่ จ้าง" ฝ่ายหนึง่ กับ ห้างหุน้ ส่วนจำกัด เชียงใหม่สำราญ การโยธา
ซึง่ จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คล ณ สำนักงาบทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณีซย์
มืสำนักงาน'ใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๔๕ หมู่ ๖ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนายจักรกฤษณ์ อิม่ สอาด ผูร้ บั มอบ
อำนาจจาก บายสำราญ อิม่ สอาด ผูม้ อื ำนาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คลปรากฏตามหนังลือรับรองของสำนักงาบทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั
จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณีซย์ ที่ ลพ. ๐๐๐๑๒๕ ลงวับที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจ
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญาบี้ ซึง่ ต่อไปใบสัญญาบีเ้ รียกว่า "ผูร้ บั จ้าง" อีกฝ่ายหนึง่
คูส่ ญ
ั ญาได้ตกลงกันมืขอ้ ความดังต่อไปบี้
ข้อ ๑. ข้อ ตกลงว่าจ้าง
ผูว้ า่ จ้างตกลงจ้างและผูร้ บั จ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟ้ลค์คอนกรีต
(Over Lay) บ้านสับเจดีย์ - ยางส้ม หมูท่ ่ี ๔ (ทต.บ้านโอ่ง) เชือ่ มบ้านส้อง หมูท่ ่ี ๙ (อบต.เวียงกานต์) ตำบลบ้านโอ่ง อำเภอบ้านโอ่ง
จังหวัดลำพูน ณ บ้านสันเจดีย์ - ยางส้ม หมูท่ ่ี ๔ (ทต.บ้านโอ่ง) เชือ่ มบ้านส้อง หมูท่ ่ี ๙ (อบต.เวียงกานต์) ตำบลบ้านโอ่ง
อำ๓ อบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเงือ่ นไขแห่งสัญญาบีร้ วมทัง้ เอกสารแนบท้ายสัญญา
ผูร้ บั จ้างตกลงทีจ่ ะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ตา่ งๆ ซนิดดีเพีอ่ ใช้Iนงานจ้าง
ตามสัญญาบี้
ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปบึใ๋ ห้ถอื เป็นส่วนหนึง่ ของสัญญาบี้
๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด (TOR) จำนวน ๑๖ แผ่น ^
๒.๒ ผนวก ๒ แบบบีายประซาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ แผ่น /
๒.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา จำนวน ๓ แผ่น ,.
๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบเสนอราคา จำนวน ๒ แผ่น ๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาบัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนังลือรับรองการจดทะเบียน จำนวน ๑ แผ่น
๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาใบเสร็จรับเงินคํา้ ประกับสัญญา จำนวน ๑ แผ่น /
๒.๘ ผนวก ๘ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ จำนวน รุ) แผ่น
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาทีข่ ดั หรือแย้งกับข้อความในสัญญาบีใ้ ห้ใช้ขอ้ ความในสัญญาบี้
บังคับ และในกรณีทเ่ี อกสารแบบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผูร้ บั จ้างจะต้องปฏิบตั ดิ ามคำวินจิ ฉัยของผูว้ า่ จ้าง คำวินจิ ฉัยของผูว้ า่ จ้าง
ไห้ถอื เป็นทีส่ ดุ และผูร้ บั จ้างไม่มสื ทิ ธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ เพิม่ เติม?เากผ้วา่ 'จา้ ง'ทง้ั สิน

ข้อ ๓. หลักประกับการปฏิบัติตามสัญญา
ในฃณะทำสัญญานีผ้ รู้ บั จ้างได้นำหลักประกับเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๖๔,๙๕๐.๐๐ บาท (หกหมืน่ ลีพ่ นั
เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ชีง่ เ'ทา่ กับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญ ญา มามอบให้แก,ผูว้ า่ จ้างเพือ่ เป็นหลักประกับการปฏิบตั ิ
ตามสัญญานี้
กรณีผรู้ บั จ้างใช้หนังสือคํา้ ประกับมาเป็นหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญา หนังสือคํา้ ประกันดังกล่าวจะ
ต้องออกโดยธนาคารทีป่ ระกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษทั เงินทุนหรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์,ท!่ี ด้รบั อนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณีขย์และประกอบธุรกิจ คํา้ ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชือ่ บริษทั
เงินทุบทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบทีค่ ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํา้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธกี ารทีก่ รมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํา้ ประกันตลอด
ไปจนกว่าผูร้ บั จ้างพ้บช้อผูกพันตามสัญญานี้
หลักประกันทีผ่ รู้ บั จ้างนำมามอบให้ดามวรรคหนีง่ จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทัง้ ปวงของผูร้ บั จ้าง
ตลอดอายุสญ
ั ญา ถ้าหลักประกันทีผ่ รู้ บั จ้างนำมามอบให้ดงั กล่าวลดลงหรือเสือ่ มค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของ
ผูร้ บั จ้างตลอดอายุสญ
ั ญา ไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผูร้ บั จ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวัน
ครบกำหนดความรับผิดในความขำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลีย่ นแปลงไป ไม่วา่ จะเกิดขึน้ คราวใดผูร้ บั จ้างต้องหาหลักประกันใหม่
หรือหลักประกันเพิม่ เติมให้มจี ำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึง่ มามอบให้แก,ผูว้ า่ จ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันทีโ่ ต้รบั แจ้งเป็น
หนังสือจากผูว้ า่ จ้าง
หลักประกันทีผ่ รู้ บั จ้างนำมามอบไว้ตามช้อนี้ ผูว้ า่ จ้างจะคืนให้แก,ผูร้ บั จ้าง โดยไม่มดี อกเบีย้ เมือ่ ผูร้ บั จ้างพ้น
จากข้อผูกพัน และความรับผิดทัง้ ปวงตามสัญญานีแ้ ล้ว
ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผูว้ า่ จ้าง ตกลงจ่าย และผูร้ บั จ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๒๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึง่ ล้านสอง
แสนเก้าหมืน่ เก้าพันบาทถ้วน) ชีง่ ไต้รวมภา•รมูลค่าเพิม่ จำนวน ๘๔,๙๘๑.๓๑ บาท (แปดหมืน่ สีพ่ นั เก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบ
เอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอืน่ ๆ และค่าใช้จา่ ยทัง้ ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน
เป็นงวด ๆ ดังนี้
งวดที ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึง่ ล้านสองแสนเก้าหมืน่ เก้าพันบาทถ้วน) เมือ่ ผูร้ บั
จ้างไต้ปฏิบตั งิ าบ จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟ้ลต์คอนกรีต (Over Lay) บ้านสันเจดีย์ - ยางล้ม หมูท่ ่ี ๔
(ทต.บ้านโอ่ง) เชือ่ มบ้านล้อง หมูท่ ่ี ๙ (อบต.เวียงกานต์) ตำบลบ้านโอ่ง อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน เมือ่ ไต้สง่ มอบงานครบถ้วน
ตามสัญญาบัน้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ข้อ ๕. เงิน ค่าจ้างล่วงหน้า
ผูว้ า่ จ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก,ผูร้ บั จ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ชีง่ เท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาทีร่ ะบุไว้ ในข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากทีผ่ รู้ บั จ้างไต้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
เป็นหนังสือคํา้ ประกันหรือหนังสือคํา้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวน
เงินค่าจ้างล่วงหน้าบัน้ ให้แก่ผวู้ า่ จ้าง ผูร้ บั จ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบทีผ่ วู้ า่ จ้างกำหนดให้ และผูร้ บั จ้าง
ตกลงทีจ่ ะกระทำตามเงือ่ นไขอับเกีย่ วกับการใช้จา่ ยและการใช้คนื เงินค่าจ้างล่วงหน้าบัน้ ดังต่อไปนี้
๕.๑ ผูร้ บั จ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าบัน้ เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการปฏิบตั งิ า,
ผูร้ บั จ้างใช้จา่ ยเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึง่ ของเงินค่าจ้างล่วงหน้าบัน้ ในทางอืน่ ผูว้ า่ จ้างอํภจุ จ็ ะเรยกเงิ^ค่าแงล’
บัน้ คืบจากผูร้ บั จ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไต้ทนั ที
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๕.๒ เมือ่ ผูว้ า่ จ้างเรียกร้อง ผูร้ บั จ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จา่ ยเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพือ่ พิสจู น์วา่ ได้เป็น
ใ,ปตามช้อ ๕.ร) ภายในกำหนด ๑(ร: (สิบห้า) วับ นับถัดจากวันไต้รบั แจ้งเป็นหนังสือจากผูว้ า่ จ้างหากผูร้ บั จ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวภายในกำหนด ร)๕ (สิบห้า) วัน ผูว้ า่ จ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าบัน้ คืบจากผูร้ บั จ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกับการ
รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไต้ทนั ที
(ะ.๓ (ซ) (สำหรับสัญญาทีเ่ ป็นราคาเหมารวม)
ใบการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผรู้ บั จ้างตามข้อ ๕ ผูว้ า่ จ้างจะหักเงินค่าจ้างใบแต่ละงวดเพือ่ ซดใช้คบื
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำบวบร้อยละ•ซองจำบวบเงินค่าจ้างไนแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินทีห่ กั ค่าจ้างล่วง
หน้าทีผ่ รู้ บั จ้างไต้รบั ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าทีเ่ หลือทัง้ หมด
๕.๕ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามทีผ่ รู้ บั จ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผวู้ า่ จ้างเพือ่ ชำระหนีห้ รือเพือ่ ซดใช้ความรับผิด
ต่างๆ ตามสัญญา ผูว้ า่ จ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดทีจ่ ะจ่ายให้แก'ผรู้ บั จ้างก่อนทีจ่ ะหักซดใช้คบื เงินค่าจ้างล่วงหน้า
(ร:.๕ ในกรณี'ทม่ี กี าร,บอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าทีเ่ หลือเกินกว่าจำนวนเงินทีผ่ รู้ บั จ้างจะไต้รบั
หลังจากหักซดใช้ในกรณีอน่ื แล้ว ผูร้ บั จ้างจะต้องจ่ายคืบเงินจำบวบทีเ่ หลือบัน้ ให้แก่ผวู้ า่ จ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วับ นับถัดจากวับไต้รบั
แจ้งเป็นหนังสือจากผูว้ า่ จ้าง
(ะ.๖ (ซ) (สำหรับสัญญาทีเ่ ป็นราคาเหมารวม)
ผูว้ า่ จ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผรู้ บั จ้าง ต่อเมือ่ ผูว้ า่ จ้างได้หกั เงินค่า
จ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ (ร:.๓ (ซ) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ผูร้ บั จ้างมีสทิ ธิซอคืบหลักประกับการรับเงินค่า
จ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนไต้
(๑) กรณีผรู้ บั จ้างวางหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผูว้ า่ จ้างได้หกั เงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผูร้ บั จ้างมีสทิ ธิซอคืนหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนทีผ่ วู้ า่ จ้างไต้หกั เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว
บัน้ โดยผูร้ บั จ้างจะต้องน้าหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ทม่ี มี ลู ค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าทีเ่ หลืออยูม่ าวางให้แก่
ผูว้ า่ จ้าง
(๒) กรณีผรู้ ชั จ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึง่ แต่ละฉบับมี
มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าทีผ่ วู้ า่ จ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผูว้ า่ จ้างไต้หกั เงินค่าจ้างล่วงหน้าใบงวดใดแล้ว
ผูร้ บั จ้างมีสทิ ธิซอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดบัน้ ได้
ข้อ ๖. การหักเงินประกับผลงาน
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผร้ บั จ้างแต่ละงวด ผ้วา่ จ้างจะหักเงินจำบวบร้อยละ - ซองเงินทีต่ อ้ งจ่ายใน
งวดบัน้ เพือ่ เป็นประกันผลงาน ในกรณีทเ่ี งินประกันผลงาบถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไมตากว่า - บาท ผูร้ บั จ้างมีสทิ ธิทจ่ี ะซอเงิน
ประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคํา้ ประกันของธนาคารหรือหนังลือคํา้ ประกับอิเล็กทรอนิกส์ซง่ึ ออกโดยธนาคารภายในประเทศมา
มอบให้ผวู้ า่ จ้างเพือ่ เป็นหลักประกันแทนก็ไต้
ผูว้ า่ จ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํา้ ประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึง่ โดยไม่มี
ดอกเบีย้ ให้แก'ผรู้ บั จ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย
ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิท ธิข องผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญ ญา
ผูร้ บั จ้างต้องเริม่ ทำงาบทีร่ บั จ้างภายในวับที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบรู ณ์
ภายใบวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ล้าผูร้ บั จ้างมีไต้ลงมือทำงาบภายในกำหนดเวลา หรือไม'สามารถทำงาน่ไท้แล้รเสูเ จjjm เกำห'

บอกเลิกสัญญานึไ้ ต้ และมีลทิ ธิจา้ งผูร้ บั จ้างรายใหม่เข้าทำงานของผูร้ บั จ้างให้ลลุ ว่ งไปด้วย การใข้ลทิ ธิบอกเลิกสัญญานัน้ ไม่กระทบ
สิทธิของผูว้ า่ จ้างทีจ่ ะเรียกร้องค่าเสียหายจากผูร้ บั จ้าง
การทีผ่ วู้ า่ จ้างไมไข้สทิ ธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างด้นไม่เป็นเหตุให้ผรู้ บั จ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา
ข้อ ๘ ความรับ ผิดชอบใบความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
เมือ่ งานแล้วเสร็จบริบรู ณ์ และผูว้ า่ จ้างได้รบั มอบงานจากผูร้ บั จ้างหรือจากผูร้ บั จ้างรายใหม่ ใบกรณ์ทม่ี กี าร
บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสิยหายเกิดขึน้ จากการจ้างนี้ ภายใบกำหนด ๒ (สอง) ปี นับสัดจากวันทีไ่ ด้
รับมอบงานดังกล่าว ซึง่ ความชำรุดบกพร่องหรือเสิยหายนัน้ เกิดจากความบกพร่องของผูร้ บั จ้างอันเกิดจากการใช้วสั ดุทใ่ี ม่ถกู ต้อง
หรือทำไว้ไม,เรียบร้อย หรือทำไม,ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผูร้ บั จ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นทีเ่ รียบร้อยโดยไม่ชกั ข้า
โดยผูว้ า่ จ้างไม,ต้องออกเงินใดๆ ในการนีท้ ง้ั ลิบ หากผูร้ บั จ้างไม,กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (ลิบห้า) วัน นับสัดจากวันที่
ใต้รบั แจ้งเป็นหนังสือจาก ผูว้ า่ จ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถกู ต้องเรียบร้อยภายในเวลาทีผ่ วู้ า่ จ้างกำหนด ให้ผวู้ า่ จ้างมีสทิ ธิทจ่ี ะทำการ
นัน้ เองหรือจ้างผูอ้ น่ื ให้ทำงานนัน้ โดยผูร้ บั จ้างต้องเป็นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยเองทัง้ สิน้
ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผรู้ บั จ้างแก้ไขใน
ระยะเวลาทีก่ ำหนดไว้ตามวรรคหนีง้ ใต้ ผูว้ า่ จ้างมีลทิ ธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนัน้ เอง หรือจ้างผูอ้ น่ื ให้
ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผูร้ บั จ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
การทีผ่ วู้ า่ จ้างทำการนัน้ เอง หรือจ้างผูอ้ บ่ื ให้ทำงานนัน้ แทนผูร้ บั จ้าง ไม,ทำให้ผรู้ บั จ้าง หลุดพ้นจากความรับ
ผิดตามสัญญา หากผูร้ บั จ้างไม่ซดใช้คา่ ใช้จา่ ยหรือค่าเสียหายตามทีผ่ วู้ า่ จ้างเรียกร้องผูว้ า่ จ้างมีสที ธิบงั คับจากหลักประสันการปฎินตั ิ
ตามสัญญาไต้
ข้อ ๙ การจ้างชํวง
ผูร้ บั จ้างจะต้องไม่เอางาบทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานีไ้ ปจ้างช่วงอีกทอดหนีง้ เว้นแต่การจ้างช่วง
งาบแต่บางส่วนทีใ่ ต้รบั อนุญาตเป็นหนังสือจากผูว้ า่ จ้างแล้ว การทีผ่ วู้ า่ จ้างไต้อนุญาตให้จา้ งช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนัน้ ไม่เป็น
เหตุให้ผรู้ บั จ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าทีต่ ามสัญญานี้ และผูร้ บั จ้างจะยังคงต้องรับผิดใบความผิดและความ
ประมาทเลินเล่อชองผูร้ บั จ้างช่วง หรือชองตัวแทนหรือลูกจ้างของผูร้ บั จ้างช่วงนัน้ ทุกประการ
กรณีผรู้ บั จ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่า'ผนิ ความในวรรคหนึง่ ผูร้ บั จ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผวู้ า่ จ้าง
เป็นจำบวบเงินใบอัตราร้อยละ ๑๐ (ลิบ) ของวงเงินของงาบทีจ่ า้ งช่วงตามสัญญา ทัง้ นีไ้ ม่ตดั สิทธิผวู้ า่ จ้างในการบอกเลิกสัญญา
ข้อ ©๐ การควบคุมงาบชองผู้รับจ้าง
ผูร้ บั จ้างจะต้องควบคุมงานทีร่ บั จ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสีทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง
ทำงานทีร่ บั จ้างจะต้องจัดให้มผี แู้ ทบซึง่ ทำงานเต็มเวลาเป็นผูร้ บั ผิดชอบควบคุมงาบของ ผูร้ บั จ้าง ผูแ้ ทบดังกล่าวจะต้องไต้รบั มอบ
อำนาจจากผูร้ บั จ้าง คำสัง่ หรือคำแนะนำต่างๆ ทีผ่ วู้ า่ จ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูค้ วบคุมงาน หรือบริษทั ที,่ ปรึกษาทีผ่ วู้ า่ จ้าง
แต่งตั้ง ไต้แจ้งแก่ผแู้ ทนเช่นว่านัน้ ให้ถอื ว่าเป็นคำสัง่ หรือคำแนะนำทัไ้ ต้แจ้งแก่ผรู้ บั จ้างการแต่งตัง้ ผูแ้ ทบตามข้อนีจ้ ะต้องทำเป็น
หนังสือและต้องไต้รบั ความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผูว้ า่ จ้าง การเปลีย่ นตัวหรือแต่งตัง้ ผูแ้ ทนใหม่จะทำมิไต้หากไมใต้รบั ความเห็น
ชอบ เป็นหนังสือจากผูว้ า่ จ้างก่อน
ผูว้ า่ จ้างมีสทิ ธิทจ่ี ะขอให้เปลีย่ นตัวผูแ้ ทบตามวรรคหนึง่ โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผูร้ บั จ้าง และผูร้ บั จ้างจะ

๕
ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดต่ออุบตั เิ หตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อัน เกิดจาก การปฏิบตั งิ าบของผูร้ บั จ้าง
และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผูร้ บั จ้าง และจากการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั จ้างช่วง
ด้วย (ถ้ามี)
ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งาบทีผ่ รู้ บั จ้างไต้ทำขึน้ แม้จะเกิดขึน้ เพราะเหตุสดุ วิสยั ก็ตาม ผูร้ บั จ้างจะต้อง
รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คนื ดีหรือ เปลีย่ นให้ใหม่โดยค่าใช้จา่ ยของผูร้ บั จ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนัน้ เกิดจากความผิดของ
ผูว้ า่ จ้าง นัง้ นี้ ความรับผิดของผูร้ บั จ้างตังกล่าวในข้อนีจ้ ะสิบสุดลงเมือ่ ผูว้ า่ จ้างไต้รบั มอบงานครัง้ สุดท้าย ซึง่ หลังจากนัน้ ผูร้ บั จ้าง
คงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายตังกล่าวในข้อ ๘ เท่านัน้
ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายบอกในความเสียหายใดๆ อัน เกิดจาก การปฏิบตั งิ านของผูร้ บั จ้าง หรือ
ลูกจ้างหรือตัวแทนของผูร้ บั จ้าง รวมถึงผู'้ รบั ,จา้ ง'ชว่ ง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผูว้ า่ จ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้คา่ เสีย
หายให้แก,บุคคลภายนอกไปแล้ว ผูร้ บั จ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพือ่ ให้มกี ารว่าต่างแก้ตา่ งให้แก่ผวู้ า่ จ้างโดยค่าใช้จา่ ยของผูร้ บั จ้าง
เอง รวมนัง้ ผูร้ บั จ้างจะต้องซดใช้คา่ เสียหายนัน้ ๆ ตลอดจนค่าใช้จา่ ยใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผวู้ า่ จ้าง
ทันที
ข้อ ๑๒ การจ่ายเงิน แก่ล ูกจ้าง
ผูร้ บั จ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลกู จ้างทีผ่ รู้ บั จ้างไต้จา้ งมาใบอัตราและตามกำหนดเวลา ทีผ่ รู้ บั จ้างไต้ตกลงหรือ
ทำสัญญาไว้ตอ่ ลูกจ้างตังกล่าว
ถ้าผูร้ บั จ้างไม่จา่ ยเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอืน่ ใดแก,ลูกจ้างตังกล่าวในวรรคหนึง่ ผูว้ า่ จ้างมีสทิ ธิทจ่ี ะเอาเงิน
ค่าจ้างทีจ่ ะต้องจ่ายแก่ผรู้ บั จ้างมาจ่ายให้แก่ลกู จ้างของผูร้ บั จ้างตังกล่าว และให้ถอื ว่าผูว้ า่ จ้างได้จา่ ยเงินจำนวนนัน้ เป็นค่าจ้างให้แก่
ผูร้ บั จ้างตามสัญญาแล้ว
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดให้มปี ระกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนทีจ่ า้ งมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถืงความรับผิดทัง้
ปวงของผูร้ บั จ้าง รวมทัง้ ผูร้ บั จ้างช่วง (ถ้ามี) ใบกรณีความเสียหายทีค่ ดื ค่าสิบไหมทดแทนไต้ตามกฎหมาย ซึง่ เกิดจากอุบตั เิ หตุ
หรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอืน่ ทีผ่ รู้ บั จ้างหรือผูร้ บั จ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผูร้ บั จ้างจะต้องล่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย
ตังกล่าว พร้อมทัง้ หลักฐานการชำระเบีย้ ประกันให้แก่ผวู้ า่ จ้างเมือ่ ผูว้ า่ จ้างเรียกร้อง
ข้อ ๑๓ การตรวจงาบจ้าง
ถ้าผูว้ า่ จ้างแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูค้ วบคุมงาน หรือบริษทั ทีป่ รึกษา เพือ่ ควบคุมการทำงาน
ของผูร้ บั จ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผูค้ วบคุมงาน หรือบริษทั ทีป่ รึกษานัน้ มีอำนาจเช้าไปตรวจการงานใบโรงงานและสถาน
ทีก่ อ่ สร้างได้ทกุ เวลา และผูร้ บั จ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนัน้ ตามสมควร
การทีม่ คี ณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูค้ วบคุมงาน หรือบริษทั ทีป่ รืกษานัน้ หาทำให้ผรู้ บั จ้างพ้นความรับผิด
ชอบตามสัญญานีข้ อ้ ใดข้อหนึง่ ไม่
ข้อ ๑๔ แบบรูป และรายการลิะเอียดคลาดเคลี่อน
ผูร้ บั จ้างรับรองว่าไต้ตรวจสอบและทำความเช้าใจใบแบบรูปและรายการละเอียดโดยถีถ่ ว้ นแล้ว หากปรากฎ
ว่าแบบรูปและรายการละเอียดนัน้ ผิดพลาดหรือคลาดเคลือ่ น ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือหางเทคนิค ผูร้ บั จ้างตกลง
ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามคำวินจิ ฉัยของผูว้ า่ จ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูค้ วบคุมงาบ ห รือ บ ริษ ทั ท ป่ี รี]ท 5ุ วท ^ุ 1จ้ร |^^^อให ง้ าน
แล้วเสร็จบริบรู ณ์ คำวินจิ ฉัยตังกล่าวให้ถอื เป็นทีส่ ดุ โดยผูร้ บั จ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือ^าเขจ่ายใดๆ เพ 5 ข 1้ึ ^ ^ \จ า้ ง
หรือขอขยายอายุสญ
ั ญาไม่ไต้
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ข้อ ๑๔ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผูร้ บั จ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูค้ วบคุมงาน หรือบริษทั ทีป่ ริกษาทีผ่ วู้ า่ จ้างแต่งตัง้ มีอำนาจ
ทีจ่ ะตรวจสอบและควบคุมงานเพือ่ ให้เป็นไปตาม สัญญาบี้ และมีอำนาจทีจ่ ะสัง่ ให้แก้ไขเปลีย่ นแปลงเพืม่ เติม หรือตัดทอนซึง่ งาบ
ตามสัญญาบี้ หากผูร้ บั จ้างขัดขืน ไม่ปฏิบตั ติ าม ผูว้ า่ จ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผูค้ วบคุมงาน หรือบริษทั ทีป่ ริกบา มีอำนาจ
ทีจ่ ะสัง่ ให้หยุดการนัน้ ชัว่ คราวได้ ความล่าข้าใบกรณีเซ่นบี้ ผูร้ บั จ้างจะถือเป็น เหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบต้ งิ าบตามสัญญาหรือ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไมได้ทง้ั สิน้
ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผูว้ า่ จ้างมีสทิ ธิทจ่ี ะสัง่ เป็นหนังสือให้ผรู้ บั จ้างทำงานพิเศษซึง่ ไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยูใ่ นเอกสารสัญญาบี้
หากงานพิเศษนัน้ ๆ อยูใ่ นขอบข่ายทัว่ ไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาบี้ นอกจากบี้ ผูว้ า่ จ้างยังมีสทิ ธิสง่ั ให้เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไข
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาบีด้ ว้ ย
อัตราค่าจ้างหรือราคาทีก่ ำหนดใช้ในสัญญาบีใ้ ห้กำหนดใช้สำหรับงาบพิเศษ หรืองานทีเ่ พืม่ เติมขึน้ หรือ
ตัดทอนลงทัง้ ปวงตามคำสัง่ ของผูว้ า่ จ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถงื อัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ทีจ่ ะนำมาใช้สำหรับงาบพิเศษ
หรืองานทีเ่ พืม่ ขึน้ หรือลดลงด้งกล่าว ผูว้ า่ จ้าง และผูร้ บั จ้างจะได้ตกลงกันทีจ่ ะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง
รวมทัง้ การขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กับใหม่เพือ่ ความเหมาะสม ในกรณีทต่ี กลงกับไม่ได้ ผูว้ า่ จ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม
แต่ผวู้ า่ จ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึง่ ผูร้ บั จ้างจะต้องปฏิบต้ งิ านตามคำสัง่ ของผูว้ า่ จ้างไปก่อนเพือ่ มีให้เกิดความเสียหาย
แก่งาบทีจ่ า้ ง
ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผูร้ บั จ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใบเวลาทีก่ ำหนดไว้ในสัญญาและผูว้ า่ จ้างยังมีได้บอกเลิก
สัญญา ผูร้ บั จ้างจะต้องขำระค่าปรับให้แก่ผวู้ า่ จ้างเป็น จำนวนเงินวับละ ๓,๒๔๗.๔๐ - บาท (สามพันสองร้อยสีส่ บิ เจ็ดบาทห้าสิบ
สตางค์) และจะต้องขำระค่าใช้จา่ ยในการควบคุมงาบ (ถ้ามี) ในเมือ่ ผูว้ า่ จ้าง ต้องจ้างผูค้ วบคุมงานอีกต่อหนึง่ เป็นจำนวนเงินวับละ
....... บาท (...-...) นับถัดจากวับทีค่ รบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาบตามสัญญาหรือวันทีผ่ วู้ า่ จ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวัน
ทีท่ ำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากบี้ ผูร้ บั จ้างยอมให้ผวู้ า่ จ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึน้ จากการทีผ่ รู้ บั จ้างทำงาบล่าช้าเอพาะส่วนที่
เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จา่ ยดังกล่าวได้อกี ด้วย
ในระหว่างทีผ่ วู้ า่ จ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานัน้ หากผูว้ า่ จ้างเห็นว่าผูร้ บั จ้าง จะไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญา
ต่อไปได้ ผูว้ า่ จ้างจะใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาและใช้สทิ ธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผูว้ า่ จ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผูร้ บั จ้างเมือ่ ครบ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ขำระค่าปรับแล้ว ผูว้ า่ จ้างมีสทิ ธิทจ่ี ะปรับผูร้ บั จ้างจบถึงวับบอกเลิกสัญญาได้อกี ด้วย
ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญ ญา
ในกรณีทผ่ี วู้ า่ จ้างบอกเลิกสัญ ญา ผูว้ า่ จ้างอาจทำงาบนัน้ เองหรือว่าจ้างผูอ้ น่ื ให้ทำงานนัน้ ต่อจนแล้วเสร็จ
ก็ได้ ผูว้ า่ จ้างหรือผูท้ ร่ี บั จ้างทำงาบนัน้ ต่อมีสทิ ธิใช้เครือ่ งใช้ในการก่อสร้าง สิง่ ทีส่ ร้างขึน้ ชัว่ คราวสำหรับงาบก่อสร้าง และวัสดุตา่ งๆ
ซึง่ เห็นว่าจะ ต้องสงวนเอาไว้เพือ่ การปฏิบตั งิ านตามสัญญา ตามที่จ ะ เห็นสมควร
ในกรณีดง้ กล่าว ผูว้ า่ จ้างมีสทิ ธิรบิ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาทัง้ หมด หรือบางส่วน
ตามแต่จะเห็บสมควร นอกจากนัน้ ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหายซึง่ เป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบตั ติ าม
สัญญา รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ ในการทำงานนัน้ ต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จา่ ยในการค;
ซึง่ ผูว้ า่ จ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ทีจ่ ะจ่ายให้แก่ผรู้ บั จ้างก็ได้
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ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใข้จ่าย
ในกรณีทผ่ี รู้ บั จ้างไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาข้อหนึง่ ข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตามจนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับค่าเสียหาย
หรือค่าใช้จา่ ยแก,ผูว้ า่ จ้าง ผูร้ บั จ้างต้องซดใช้คา่ ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จา่ ยดังกล่าวให้แก่ผวู้ า่ จ้างโดยสิน้ เซิงภายใบกำหนด ร,๕
(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งเป็นหนังสือจากผูว้ า่ จ้าง หากผูร้ บั จ้างไม,ซดใช้ให้ถกู ต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้
ผูว้ า่ จ้างมีสทิ ธิทจ่ี ะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างทีด่ อ้ งซำระ หรือจากเงินประกันผลงาบ ของผูร้ บั จ้าง หรือบังคับจากหลักประกัน
การปฏิบต้ ตามสัญญาได้ทนั ที
หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จา่ ยทีบ่ งั ดับจากเงินค่าจ้างทีต่ อ้ งขำระ เงินประกับผลงาน หรือหลัก
ประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผูร้ บั จ้างยินยอมขำระส่วนทีเ่ หลือ ทีย่ งั ขาดอยูจ่ นครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จา่ ยนัน้ ภายในกำหนด ร,๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งเป็นหนังสือจากผูว้ า่ จ้าง
หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาทีห่ กั ไว้จา่ ยเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จา่ ยแล้วยังเหลืออยูอ่ กี เท่าใด
ผูว้ า่ จ้างจะคืนให้แก่ผรู้ บั จ้างทัง้ หมด
ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผูร้ บั จ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานทีป่ ฏิบตั งิ านตามสัญญาบี้ รวมทัง้ โรงงานหรือ สิงอำนวย ความสะดวกใน
การทำงานซองผูร้ บั จ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผูร้ บั จ้างซ่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะ
เวลาการจ้าง และเมือ่ ทำงาบเสร็จสิน้ แล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครือ่ งใช้ใบการทำงานจ้างรวมทัง้ วัสดุ ขยะมูลฝอย และสิง่ ก่อสร้าง
ซัว่ คราวต่างๆ (ถ้ามี) ทัง้ จะต้องกลบเกลีย่ พืน้ คืบให้เรืยบร้อยเพีอให้บริเวณทัง้ หมดอยูใ่ นสภาพทีส่ ะอาดและใช้การไต้ทนั ที
ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบ ัติงานตามสัญ ญา
ในกรณีทม่ี เี หตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผูว้ า่ จ้าง หรือเหตุสดุ วิสยั หรือเกิดจาก
พฤติการณ์อนั หนึง่ อันใดทีผ่ รู้ บั จ้างไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอน่ื ตามทีก่ ำหนด ในกฎกระทรวง ซืง้ ออกตามความใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผรู้ บั จ้างไม่สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จตามเงือ่ นไขและกำหนด
เวลาแห่งสัญญาบึไ๋ ต้ ผูร้ นั จ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดงั กล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผวู้ า่ จ้างทราบ เพือ่ ของดหรือลด
ค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงาบออกไปภายใบ ร,๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันทีเ่ หตุนน้ั สิน้ สุดลง หรือตามทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ถ้าผูร้ บั จ้างไม่ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามความใบวรรคหนึง่ ให้ถอื ว่าผูร้ บั จ้างไต้สละสิทธิเรืยกร้องใบการทีจ่ ะขอ
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มเี งือ่ นไขใดๆ ทัง้ สิน้ เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของฝ่ายผูว้ า่ จ้าง ขีง่ มีหลักฐานขัดแจ้ง หรือผูว้ า่ จ้างทราบดี อยูแ่ ล้วตัง้ แต่ตน้
การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึง่ อยูใ่ นดุลพินจิ ของผูว้ า่ จ้างทีจ่ ะพิจารณา
ตามทีเ่ ห็บสมควร
ข้อ ๒๒. มาตรฐาน,ฝ็มีอช่าง
ผูร้ บั จ้างตกลงเป็นเงือ่ นไขสำคัญว่า ผูร้ บั จ้างจะต้องมีและใช้ผผู้ า่ นการทดสอบมาตรฐานผี!มือข่าง จากกระ
ทรวงแรงงาน หรือหรือผูม้ วี ฒ
ุ บิ ตั รระดับ ปริญญาตริ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการดีกษาที่ ก.พ. รับรองให้เช้ารับราขการไต้ ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาก่อสร้าง/โยธา/สำรวจ/ขลประทาน/สิง่ แวดล้อม หรือผูป้ ระกอบวิขาขีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคี
วิศวกรเป็นผูล้ งนามใบแผนการทำงาน พร้อมทัง้ หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การกรณีหา้ งหุน้ ส่วนจำกัด/กรรมการผูจ้ ดั JP ร ^ ท จ ฯํ ถ ดั ลง
นามในแผนการทำงานๆ พร้อมรับรองและแนบลำเนาใบประกอบวิชาขีพวิศวกรรมควบคุม ในอัตร;สัมตัา้ กวารอยิร
ของ
แต่ละสาขาซ่าง แต่จะต้องมีชา่ งจำบวบอย่างน้อย ๑ (หนึง่ ) คบ ใบแต่ละสาขาช่างดังต่อไปบี้
ะ?
ผ้วา่ จ้าง

ริ*บจ้าง

๒๒.๑ ก่อสร้าง หรือ
๒๒.๒ โยธา หรือ
๒๒.๓ สำรวจ
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำบวบช่างทัง้ หมดโดยจำแนกตามแต่ละสา,บาช่างและ ระดับช่างพร้อมกับ
ระบุรายซือ่ ช่างผูท้ ผ่ี า่ บการทดสอบมาตรฐาน?เมือช่างหรือผูม้ วี ฒ
ุ บิ ตั รดังกล่าวในวรรคหบีง่ นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูค้ วบคุมงาบ ก่อนเริม่ ลงมือทำงาบ และพร้อมทีจ่ ะให้ผวู้ า่ จ้างหรือเจ้าหน้าทีข่ องผูว้ า่ จ้างตรวจสอบดูโต้
ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานีข้ องผูร้ บั จ้าง
ข้อ ๒๓. การปรับ ราคาค่าจ้าง
ผูว้ า่ จ้างและผูร้ บั จ้าง ตกลงกันให้ใข้สญ
ั ญาปรับราคาไต้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานีโ้ ดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใข้คำนวณราคาค่างานทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยวิธกี ารต่อไปนี้ ตามเงือ่ นไข หลักเกณฑ์สตู ร
และวิธคี ำนวณทีใ่ ข้กบั สัญญาแบบปรับราคาไต้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วับที่ ๒๒ สิงหาคม ๒£๓๒ เรือ่ งการพิจารณาช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังลือสำนักเลขาธีการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงทีท่ ร่ี ะดับทีก่ ำหนดไว้ในวับแล้วเสร็จตามทีก่ ำหนดไว้ในสัญญา
หรือภายในระยะเวลาที่ ผูว้ า่ จ้าง ไต้ขยายออกไป โดยจะไข้สตู รของทางราขการทีไ่ ต้ระบุตามภาคผนวก ๓
สัญญานีท้ ำขึน้ เป็นสองฉบับ มืขอ้ ความถูกต้องตรงกับ คูส่ ญ
ั ญาไต้อา่ นและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอด
แล้ว จึงไต้ลงลายมือซือ่ พร้อมทัง้ ประทับตรา (ถ้าน) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคูส่ ญ
ั ญาต่างยึดถือไว้ฝา่ ยละหนึง่ ฉบับ
...ผัวาจ้าง

(ลงซือ่ )......
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(ลงซือ่ )....
(นางสุพ่ รรณี จุม่ จันทร์)
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