
สัญญาจ้างก่อสร้าง

สญัญาเลขที ่ £๑/๒๕๖๕

สัญญาฉบับบ้ีทำข้ีน ณ องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำพนู ตำบลปา่สกั อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพนู เม่ือวับท่ี 
๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำพนู โดย นาย1วิชัย บญุอุดมพร ตำแหนง่ รองนายกองคก์ารบรหิาร 
ส่วนจังหวัด ปฏบิตัริาขการแทน นายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำพนู ตามคำสัง่องคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดลำพนู ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ 
ลงวับท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ซึง่ต่อไปใบสัญญาบีเ้รียกว่า "ผูว่้าจ้าง" ฝา่ยหนึง่ กับ ห้างหุน้สว่นจำกดั เชยีงใหม่สำราญ การโยธา 
ซึง่จดทะเบยีนเปน็นติบิคุคล ณ สำนกังาบทะเบียนหุน้สว่นบริษทั จังหวัดเชียงใหม่ กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณซีย์ 
มืสำนักงาน'ใหญ่อยู่ เลขที ่ ๑๔๕ หมู่ ๖ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพนู โดยนายจกัรกฤษณ ์ อ่ิมสอาด ผู้รับมอบ 
อำนาจจาก บายสำราญ อิม่สอาด ผู้มือำนาจลงนามผูกพนันติบิคุคลปรากฏตามหนงัลอืรับรองของสำนกังาบทะเบยีนหุน้สว่นบริษทั 
จังหวัดลำพนู กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณซีย์ ท่ี ลพ. ๐๐๐๑๒๕ ลงวับท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ และหนงัสือมอบอำนาจ 
ลงวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ แนบทา้ยสญัญาบี ้ซ่ึงต่อไปใบสัญญาบ้ีเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อกีฝา่ยหนึง่ 

คู่สญัญาได้ตกลงกนัมืขอ้ความดังต่อไปบี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผูว้า่จา้งตกลงจา้งและผูร้บัจา้งตกลงรบัจา้งทำงาน ปรับปรุงซอ่มแซมเสริมผวิจราจรแอสฟล้ค์คอนกรีต

(Over Lay) บา้นสบัเจดยี ์- ยางสม้ หมู่ท่ี ๔ (ทต.บ้านโอ่ง) เช่ือมบ้านส้อง หมู่ท่ี ๙ (อบต.เวยีงกานต)์ ตำบลบ้านโอ่ง อำเภอบา้นโอ่ง 
จังหวัดลำพนู ณ บา้นสนัเจดยี ์ - ยางสม้ หมู่ท่ี ๔ (ทต.บ้านโอ่ง) เช่ือมบ้านส้อง หมู่ท่ี ๙ (อบต.เวยีงกานต)์ ตำบลบ้านโอ่ง 
อำ๓ อบ้านโอ่ง จังหวัดลำพนู ตามขอ้กำหนดและเง่ือนไขแหง่สญัญาบีร้วมทัง้เอกสารแนบทา้ยสญัญา

ผูร้บัจ้างตกลงทีจ่ะจัดหาแรงงานและวัสด ุ เครือ่งมอืเครือ่งใช ้ตลอดจนอปุกรณต์า่งๆ ซนดิดีเพีอ่ใชI้นงานจ้าง

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบทา้ยสญัญาดังต่อไปบึใ๋หถ้อืเปน็สว่นหนึง่ของสญัญาบี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอยีด (TOR) จำนวน ๑๖ แผ่น  ̂
๒.๒ ผนวก ๒ แบบบีายประซาสัมพนัธ์โครงการ จำนวน ๑ แผ่น /
๒.๓ ผนวก ๓ สตูรการปรับราคา จำนวน ๓ แผ่น ,.
๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบเสนอราคา จำนวน ๒ แผ่น - 
๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาบญัชรีายการกอ่สรา้ง จำนวน ๑ แผ่น 
๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนงัลอืรบัรองการจดทะเบยีน จำนวน ๑ แผ่น 
๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาใบเสร็จรับเงินคํา้ประกบัสญัญา จำนวน ๑ แผ่น /  
๒.๘ ผนวก ๘ สำเนาหนงัสอืมอบอำนาจ จำนวน รุ) แผ่น

ความใดในเอกสารแนบทา้ยสญัญาทีข่ดัหรือแย้งกบัขอ้ความในสญัญาบีใ้หใ้ชข้อ้ความในสญัญาบี ้
บังคับ และในกรณทีีเ่อกสารแบบทา้ยสญัญาขดัแยง้กนัเอง ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏบิตัดิามคำวนิจิฉยัของผูว้า่จา้ง คำวินจิฉยัของผูว่้าจ้าง 
ไห้ถือเป็นท่ีสุด และผูร้บัจา้งไมม่สืทิธเิรยีกรอ้งคา่จา้ง คา่เสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ เพิม่เติม?เากผว่้า'จ้าง'ทัง้สนิ

ตามสญัญาบี้



ข้อ ๓. หลักประกับการปฏิบัติตามสัญญา
ในฃณะทำสญัญานีผู้้รับจ้างได้นำหลกัประกบัเปน็ เงินสด เปน็จำนวนเงิน ๖๔,๙๕๐.๐๐ บาท (หกหม่ืนล่ีพัน 

เกา้รอ้ยหา้สบิบาทถว้น) ชีง่เ'ทา่กบัรอ้ยละ ๕ (หา้) ของราคาคา่จา้งตามสญัญา มามอบให้แก,ผูว้า่จา้งเพือ่เปน็หลกัประกบัการปฏบิตั ิ
ตามสญัญานี้

กรณผีูรั้บจา้งใชห้นงัสอืคํา้ประกบัมาเปน็หลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญา หนงัสอืค้ําประกนัดังกล่าวจะ 
ตอ้งออกโดยธนาคารทีป่ระกอบกจิการในประเทศไทย หรือโดยบริษทัเงินทนุหรือบริษทัเงินทนุหลักทรัพย์,ที!่ด้รับอนญุาตให ้
ประกอบกจิการเงนิทนุเพือ่การพาณขียแ์ละประกอบธรุกจิ คํา้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตามรายชือ่บรษิทั 
เงนิทบุทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนใหท้ราบตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั 
กำหนดหรืออาจเปน็หนงัสอืคํา้ประกนัอเิลก็ทรอนกิสต์ามวิธกีารทีก่รมบญัชกีลางกำหนดกไ็ด ้และจะตอ้งมอีายกุารคํา้ประกนัตลอด 
ไปจนกว่าผูรั้บจ้างพบ้ชอ้ผกูพนัตามสญัญานี้

หลักประกันทีผู้่รับจ้างนำมามอบใหด้ามวรรคหนีง่ จะตอ้งมอีายุครอบคลมุความรบัผดิทัง้ปวงของผูร้บัจา้ง 
ตลอดอายุสญัญา ถา้หลกัประกนัทีผู่ร้บัจ้างนำมามอบใหด้งักลา่วลดลงหรอืเสือ่มคา่ลง หรือมอีายุไมค่รอบคลุมถึงความรับผิดของ 
ผูร้บัจา้งตลอดอายสุญัญา ไมว่่าดว้ยเหตใุดๆ กต็าม รวมถึงกรณ ี ผูร้บัจา้งสง่มอบงานลา่ชา้เปน็เหตใุหร้ะยะเวลาแลว้เสร็จหรอืวนั 
ครบกำหนดความรับผดิในความขำรุดบกพร่องตามสญัญาเปลีย่นแปลงไป ไมว่่าจะเกดิขึน้คราวใดผูร้บัจา้งตอ้งหาหลกัประกนัใหม ่
หรือหลักประกันเพิม่เติมใหมี้จำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึง่มามอบใหแ้ก,ผูว้า่จา้งภายใน ๗ (เจด็) วัน นบัถัดจากวันท่ีโต้รับแจ้งเป็น 
หนงัสอืจากผูว่้าจ้าง

หลกัประกนัทีผู้่รับจ้างนำมามอบไว้ตามชอ้นี ้ผูว่้าจ้างจะคนืใหแ้ก,ผูร้บัจ้าง โดยไมม่ดีอกเบีย้ เมือ่ผูร้บัจ้างพน้ 
จากขอ้ผกูพนั และความรับผดิทัง้ปวงตามสญัญานีแ้ลว้

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผูว้า่จา้ง ตกลงจา่ย และผูร้บัจา้งตกลงรบัเงนิคา่จา้งจำนวนเงิน ๑,๒๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้านสอง 

แสนเกา้หมืน่เกา้พนับาทถว้น) ชีง่ไต้รวมภา•รมูลค่าเพิม่ จำนวน ๘๔,๙๘๑.๓๑ บาท (แปดหมืน่สีพ่นัเกา้ร้อยแปดสบิเอด็บาทสามสบิ 
เอด็สตางค)์ ตลอดจน ภาษอีากรอืน่  ๆ และคา่ใชจ่้ายทัง้ปวงดว้ยแลว้ โดยถอืราคาเหมารวม เปน็เกณฑ ์ และกำหนดการจา่ยเงนิ 
เป็นงวด  ๆ ดังน้ี

งวดที ๑ เปน็จำนวนเงิน ๑,๒๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึง่ลา้นสองแสนเกา้หมืน่เกา้พนับาทถว้น) เม่ือผู้รับ 
จ้างไต้ปฏิบัติงาบ จ้างกอ่สร้างปรับปรุงซอ่มแซมเสริมผวิจราจรแอสฟล้ตค์อนกรีต (Over Lay) บา้นสนัเจดย์ี - ยางลม้ หมู่ท่ี ๔ 
(ทต.บ้านโอ่ง) เชือ่มบา้นลอ้ง หมู่ท่ี ๙ (อบต.เวยีงกานต)์ ตำบลบ้านโอ่ง อำเภอบา้นโอง่ จังหวัดลำพนู เม่ือไต้ส่งมอบงานครบถ้วน 
ตามสญัญาบ้ัน ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ขอ้ ๕. เงนิคา่จา้งลว่งหนา้
ผูว้า่จา้งตกลงจา่ยเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ใหแ้ก,ผูร้บัจา้งเปน็จำนวนเงนิ - บาท ชีง่เทา่กบัรอ้ยละ - ของราคา 

คา่จา้ง ตามสญัญาทีร่ะบไุว้ ในขอ้ ๔
เงนิคา่จา้งลว่งหนา้ดงักลา่วจะจา่ยใหภ้ายหลงัจากทีผู่ร้บัจา้งไตว้างหลกัประกนัการรบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้

เปน็หนงัสอืคํา้ประกนัหรือหนงัสอืคํา้ประกนัอเิลก็ทรอนกิสข์องธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เตม็ตามจำนวน 
เงินคา่จา้งลว่งหนา้บัน้ใหแ้กผู่ว้า่จา้ง ผูร้บัจ้างจะตอ้งออกใบเสรจ็รบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ ตามแบบทีผู่ว้า่จา้งกำหนดให ้และผู้รับจ้าง
ตกลงทีจ่ะกระทำตามเง่ือนไขอบัเกีย่วกบัการใชจ้า่ยและการใชค้นืเงินคา่จา้งลว่งหนา้บัน้ดงัตอ่ไปนี้

๕.๑ ผูร้บัจา้งจะใชเ้งนิคา่จา้งลว่งหนา้บัน้เพือ่เปน็คา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตังิา,
ผูร้บัจา้งใชจ้า่ยเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ หรอืสว่นใดสว่นหนึง่ของเงนิคา่จา้งลว่งหนา้บัน้ในทางอืน่ผูว้า่จา้งอภํจุจ็ะเรยกเงิ̂ คา่แงล’ 
บัน้คบืจากผูร้บัจา้งหรอืบงัคบัเอาจากหลกัประกบัการรบัเงินคา่จา้งลว่งหนา้ไตท้นัทีไ ^

ผูว้า่จา้ง ผูร้บัจา้ง \
^ v r  * ~ '

\’cmx



๓

๕.๒ เมือ่ผูว้า่จา้งเรยีกรอ้ง ผูร้บัจ้างตอ้งแสดงหลกัฐานการใชจ่้ายเงินคา่จ้างลว่งหนา้เพือ่พสิจูนว์า่ไดเ้ปน็
ใ,ปตามช้อ ๕.ร) ภายในกำหนด ๑(ร: (สบิหา้) วับ นบัถดัจากวันไตรั้บแจ้งเปน็หนงัสอืจากผูว่้าจ้างหากผูรั้บจา้งไมอ่าจแสดงหลกัฐาน 
ดงักลา่วภายในกำหนด ร)๕ (สบิหา้) วัน ผูว้า่จา้งอาจเรยีกเงนิคา่จา้งลว่งหนา้บัน้คบืจากผูร้บัจา้ง หรอืบงัคบัเอาจากหลกัประกบัการ 
รับเงินคา่จ้างลว่งหนา้ไต้ทนัที

เงินคา่จา้งลว่งหนา้ไวจ้ำบวบรอ้ยละ•ซองจำบวบเงนิคา่จา้งไนแตล่ะงวดจนกวา่จำนวนเงนิไวจ้ะครบตามจำนวนเงินทีห่กัคา่จา้งลว่ง 
หน้าท่ีผู้รับจ้างไต้รับไปแล้ว ยกเว้นคา่จา้งงวดสดุทา้ยจะหกัไวเ้ปน็จำนวนเทา่กบัจำนวนเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ทีเ่หลอืทัง้หมด

๕.๕ เงินจำนวนใด  ๆ กต็ามทีผู่ร้บัจา้งจะตอ้งจา่ยใหแ้กผู่ว้า่จา้งเพือ่ชำระหนีห้รอืเพือ่ซดใชค้วามรับผดิ 
ต่างๆ ตามสญัญา ผูว้า่จา้งจะหกัเอาจากเงนิคา่จา้งงวดทีจ่ะจา่ยใหแ้ก'ผูร้บัจา้งกอ่นทีจ่ะหกัซดใชค้บืเงนิคา่จา้งลว่งหนา้

(ร:.๕ ในกรณ'ีทีม่กีาร,บอกเลกิสญัญา หากเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ทีเ่หลอืเกนิกวา่จำนวนเงนิทีผู่ร้บัจา้งจะไตร้บั 
หลังจากหกัซดใช้ในกรณอ่ืีนแล้ว ผูร้บัจ้างจะตอ้งจา่ยคบืเงนิจำบวบทีเ่หลอืบัน้ใหแ้กผู่ว้า่จา้ง ภายใน ๗ (เจด็) วับ นับถัดจากวับไต้รับ 
แจ้งเปน็หนงัสอืจากผูว่้าจา้ง

จา้งไวค้รบจำนวนเงินคา่จา้งลว่งหนา้ตามขอ้ (ร:.๓ (ซ) แล้ว เว้นแต่ในกรณดัีงต่อไปนี ้ผูรั้บจ้างมสีทิธซิอคืบหลกัประกบัการรับเงินค่า 
จ้างลว่งหนา้บางสว่นกอ่นไต้

คา่จ้างลว่งหนา้ไปแลว้ ผูร้บัจ้างมสีทิธซิอคนืหลักประกบัการรับเงินคา่จ้างลว่งหนา้ในสว่นทีผู้่ว่าจ้างไตห้กัเงินคา่จ้างลว่งหนา้ไปแลว้ 
บัน้โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งนา้หลกัประกนัการรบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ฉบบัใหมท่ีม่มีลูคา่เทา่กบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ทีเ่หลอือยูม่าวางใหแ้ก ่
ผูว่้าจ้าง

มลูคา่เทา่กบัจำนวนเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ทีผู่ว้า่จา้งจะตอ้งหกัไวใ้นแตล่ะงวด หากผูว่้าจา้งไตห้กัเงินคา่จา้งลว่งหนา้ใบงวดใดแลว้ 
ผู้รับจ้างมีสทิธิซอคืนหลักประกนัการรับเงินค่าจ้างล่วงหนา้ในงวดบัน้ได้

งวดบัน้เพือ่เปน็ประกนัผลงาน ในกรณทีีเ่งินประกนัผลงาบถกูหกัไว้แลว้เปน็จำนวนเงินไมตากว่า - บาท ผูรั้บจ้างมีสิทธิทีจ่ะซอเงิน 
ประกันผลงานคืน โดยนำหนงัสอืคํา้ประกนัของธนาคารหรือหนงัลอืคํา้ประกบัอเิลก็ทรอนกิสซ์ึง่ออกโดยธนาคารภายในประเทศมา 
มอบใหผู้ว่้าจา้งเพือ่เปน็หลกัประกนัแทนกไ็ต้

ผูว้า่จา้งจะคนืเงนิประกนัผลงาน และ/หรือหนงัสอืค้ําประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึง่โดยไมม่ ี
ดอกเบีย้ใหแ้ก'ผูร้บัจา้งพรอ้มกบัการจา่ยเงนิคา่จา้งงวดสดุทา้ย

(ะ.๓ (ซ) (สำหรบัสญัญาทีเ่ปน็ราคาเหมารวม)
ใบการจา่ยเงนิคา่จา้งใหแ้กผู่ร้บัจา้งตามขอ้ ๕ ผูว้า่จา้งจะหกัเงินคา่จา้งใบแตล่ะงวดเพือ่ซดใชค้บื

(ะ.๖ (ซ) (สำหรบัสญัญาทีเ่ปน็ราคาเหมารวม)
ผูว้า่จา้งจะคนืหลกัประกนัการรบัเงินคา่จา้งลว่งหนา้ใหแ้กผู่ร้บัจา้ง ตอ่เมือ่ผูว้า่จา้งไดห้กัเงินคา่

(๑) กรณผีูร้บัจา้งวางหลกัประกบัการรับเงินคา่จ้างลว่งหนา้ไว้ฉบบัเดยีว หากผูว่้าจา้งไดห้กัเงิน

(๒) กรณผีูร้ชัจ้างไดว้างหลกัประกนัการรบัเงินคา่จ้างลว่งหนา้ไว้หลายฉบบั ซ่ึงแต่ละฉบับมี

ข้อ ๖ . การหักเงินประกับผลงาน
ในการจา่ยเงนิคา่จา้งใหแ้กผ่ร้บัจา้งแตล่ะงวด ผว้า่จา้งจะหกัเงนิจำบวบรอ้ยละ - ซองเงินทีต่อ้งจา่ยใน

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผูร้บัจา้งตอ้งเริม่ทำงาบทีร่บัจา้งภายในวบัที ่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ และจะตอ้งทำงานใหแ้ลว้เสรจ็บรบิรูณ ์

ภายใบวันที ่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ลา้ผูร้บัจา้งมไีตล้งมอืทำงาบภายในกำหนดเวลา หรือไม'สามารถทำงานไ่ทแ้ล้รเสูเจ jjm เกำห'



บอกเลกิสญัญานึไ้ต้ และมลีทิธจิา้งผูร้บัจา้งรายใหมเ่ขา้ทำงานของผูร้บัจ้างใหล้ลุว่งไปดว้ย การใข้ลิทธิบอกเลิกสัญญานัน้ไม่กระทบ 
สทิธขิองผูว้า่จา้งทีจ่ะเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากผูร้บัจา้ง

การทีผู่ว่้าจ้างไมไขส้ทิธเิลกิสญัญาดงักลา่วขา้งดน้ไมเ่ปน็เหตใุหผู้รั้บจา้งพน้จากความรับผดิตามสญัญา

ขอ้ ๘ ความรบัผดิชอบใบความชำรดุบกพรอ่งของงานจา้ง
เมือ่งานแลว้เสรจ็บรบิรูณ ์ และผูว้า่จา้งไดร้บัมอบงานจากผูร้บัจา้งหรอืจากผูร้บัจา้งรายใหม ่ใบกรณท์ีมี่การ 

บอกเลกิสญัญาตามขอ้ ๗ หากมเีหตชุำรดุบกพรอ่งหรอืเสยิหายเกดิขึน้จากการจา้งนี ้ภายใบกำหนด ๒ (สอง) ปี นับสัดจากวันท่ีได้ 
รับมอบงานดังกล่าว ซึง่ความชำรดุบกพรอ่งหรอืเสยิหายนัน้เกดิจากความบกพรอ่งของผูร้บัจ้างอนัเกดิจากการใชวั้สดทุีใ่มถ่กูตอ้ง 
หรือทำไว้ไม,เรยีบรอ้ย หรือทำไม,ถกูตอ้งตามมาตรฐานแหง่หลกัวชิา ผูร้บัจ้างจะตอ้งรบีทำการแกไ้ข ใหเ้ปน็ทีเ่รียบร้อยโดยไม่ชกัข้า 
โดยผู้ว่าจ้างไม,ต้องออกเงินใดๆ ในการนีท้ัง้ลิบ หากผู้รับจ้างไม,กระทำการดงักลา่วภายในกำหนด ๑๕ (ลบิหา้) วัน นับสัดจากวันท่ี 
ใต้รับแจ้งเปน็หนงัสือจาก ผูว่้าจ้างหรอืไมท่ำการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งเรยีบรอ้ยภายในเวลาทีผู่ว้า่จา้งกำหนด ใหผู้ว่้าจ้างมสีทิธทิีจ่ะทำการ 
นัน้เองหรอืจา้งผูอ้ืน่ใหท้ำงานนัน้โดยผูรั้บจา้งตอ้งเปน็ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยเองทัง้สิน้

ในกรณเีร่งดว่นจำเปน็ตอ้งรบีแกไ้ขเหตชุำรดุบกพรอ่งหรอืเสยีหายโดยเรว็ และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขใน 
ระยะเวลาทีก่ำหนดไว้ตามวรรคหนีง้ใต ้ผูว่้าจ้างมลีทิธเิขา้จดัการแกไ้ขเหตชุำรดุบกพรอ่งหรอืเสยีหายนัน้เอง หรือจ้างผู้อ่ืนให ้
ซอ่มแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสยีหาย โดยผูร้บัจา้ง ตอ้งรับผดิชอบชำระคา่ใชจ่้ายทัง้หมด

การทีผู่ว้า่จา้งทำการนัน้เอง หรือจ้างผูอ่ื้บใหท้ำงานนัน้แทนผู้รับจ้าง ไม,ทำใหผู้ร้บัจ้าง หลดุพน้จากความรับ 
ผดิตามสญัญา หากผูร้บัจา้งไมซ่ดใชค้า่ใชจ้า่ยหรือคา่เสยีหายตามทีผู่ว้า่จา้งเรยีกรอ้งผูว้า่จา้งมสีทีธบิงัคบัจากหลกัประสนัการปฎนิตั ิ
ตามสญัญาไต้

ข้อ ๙  การจ้างชํวง
ผูร้บัจ้างจะตอ้งไมเ่อางาบทัง้หมดหรือแตบ่างสว่นแหง่สญัญานีไ้ปจ้างชว่งอีกทอดหนีง้ เว้นแตก่ารจ้างชว่ง 

งาบแตบ่างสว่นทีใ่ตร้บัอนญุาตเปน็หนงัสอืจากผูว่้าจ้างแลว้ การทีผู่ว่้าจ้างไตอ้นญุาตใหจ้้างชว่งงานแตบ่างสว่นดงักลา่วนัน้ ไม่เป็น 
เหตุใหผู้รั้บจ้างหลุดพน้จาก ความรับผดิหรือพนัธะหนา้ทีต่ามสญัญานี ้และผูร้บัจา้งจะยังคงตอ้งรบัผดิใบความผดิและความ 
ประมาทเลนิเลอ่ชองผูร้บัจา้งชว่ง หรอืชองตวัแทนหรือลกูจ้างของผูรั้บจ้างชว่งนัน้ทกุประการ

กรณผู้ีรับจ้างไปจ้างชว่งงานแต่บางสว่นโดยฝา่'ผนิความในวรรคหนึง่ ผูร้บัจา้งตอ้งชำระคา่ปรบัใหแ้กผู่ว้า่จา้ง 
เปน็จำบวบเงินใบอตัรารอ้ยละ ๑๐ (ลิบ) ของวงเงินของงาบทีจ้่างชว่งตามสญัญา ทัง้นีไ้มต่ดัสทิธผิูว่้าจา้งในการบอกเลกิสญัญา

ข้อ ©๐ การควบคุมงาบชองผู้รับจ้าง
ผูร้บัจา้งจะตอ้งควบคมุงานทีร่บัจา้งอยา่งเอาใจใส ่ ดว้ยประสทีธภิาพและความชำนาญ และในระหว่าง 

ทำงานทีร่บัจ้างจะตอ้งจัดใหม้ผีูแ้ทบซึง่ทำงานเตม็เวลาเปน็ผูร้บัผดิชอบควบคมุงาบของ ผูร้บัจา้ง ผูแ้ทบดังกล่าวจะต้องไต้รับมอบ 
อำนาจจากผูร้บัจา้ง คำสัง่หรอืคำแนะนำตา่งๆ ทีผู่ว้า่จา้ง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ผูค้วบคมุงาน หรือบริษทัที,่ปรกึษาทีผู่ว่้าจา้ง 
แตง่ต้ัง ไตแ้จ้งแกผู่แ้ทนเชน่ว่านัน้ ใหถ้อืวา่เปน็คำสัง่หรอืคำแนะนำทัไ้ตแ้จง้แกผู่ร้บัจา้งการแตง่ตัง้ผูแ้ทบตามขอ้นีจ้ะตอ้งทำเปน็ 
หนงัสือและต้องไต้รับความเหน็ชอบเป็นหนงัสือ จากผูว้า่จา้ง การเปล่ียนตัวหรือแต่งตัง้ผูแ้ทนใหมจ่ะทำมไิต้หากไมใต้รับความเหน็ 
ชอบ เปน็หนงัสอืจากผูว้า่จา้งกอ่น

ผูว่้าจ้างมสีทิธิทีจ่ะขอใหเ้ปลีย่นตวัผูแ้ทบตามวรรคหนึง่ โดยแจ้งเปน็หนงัสอืไปยังผูรั้บจา้ง และผูรั้บจา้งจะ



๕
ข้อ ๑๑  ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิตอ่อบุตัเิหต ุ ความเสยีหาย หรอืภยันตรายใดๆ อนัเกดิจาก การปฏบิตังิาบของผูร้บัจ้าง 
และจะตอ้งรบัผดิตอ่ความเสยีหายจากการกระทำของลกูจา้งหรอืตวัแทน ของผูร้บัจา้ง และจากการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้งชว่ง 
ด้วย (ถา้ม)ี

ความเสยีหายใดๆ อันเกดิแกง่าบทีผู่รั้บจ้างไตท้ำขึน้ แมจ้ะเกดิขึน้เพราะเหตสุดุวสิยั กต็าม ผูร้บัจ้างจะตอ้ง 
รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลีย่นใหใ้หมโ่ดยคา่ใชจ่้ายของผูรั้บจ้างเอง เวน้แตค่วามเสยีหายนัน้เกดิจากความผดิของ 
ผูว้า่จา้ง น้ังน้ี ความรบัผดิของผูร้บัจ้างตงักลา่วในขอ้นีจ้ะสบิสดุลงเมือ่ผูว่้าจา้งไตร้บัมอบงานครัง้สดุทา้ย ซึง่หลังจากนัน้ผู้รับจ้าง 
คงตอ้งรับผดิเพยีงในกรณชีำรุดบกพร่อง หรอืความเสยีหายตงักลา่วในขอ้ ๘ เท่าน้ัน

ผูร้บัจ้างจะตอ้งรบัผดิตอ่บคุคลภายบอกในความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจาก การปฏบิตังิานของผูร้บัจ้าง หรือ 
ลกูจ้างหรือตวัแทนของผูรั้บจ้าง รวมถึงผู้'รับ,จ้าง'ช่วง (ถา้ม)ี ตามสญัญานี ้หากผูว้า่จา้งถกูเรยีกรอ้งหรอืฟอ้งรอ้งหรอืตอ้งชดใชค้า่เสยี 
หายให้แก,บคุคลภายนอกไปแลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้ง ดำเนนิการใดๆ เพือ่ใหม้กีารวา่ตา่งแกต้า่งใหแ้กผู่ว้า่จา้งโดยคา่ใชจ้า่ยของผูร้บัจา้ง 
เอง รวมนัง้ผูรั้บจา้งจะตอ้งซดใชค้า่เสยีหายนัน้ๆ ตลอดจนคา่ใชจ่้ายใดๆ อนัเกดิจากการถกูเรยีกรอ้งหรอืถกูฟอ้งรอ้งใหแ้กผู่ว้า่จา้ง 
ทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผูร้บัจา้งจะตอ้งจา่ยเงนิแกล่กูจา้งทีผู่ร้บัจา้งไตจ้า้งมาใบอตัราและตามกำหนดเวลา ทีผู้่รับจ้างไต้ตกลงหรือ 

ทำสญัญาไว้ตอ่ลกูจ้างตงักลา่ว
ถา้ผูร้บัจา้งไมจ่า่ยเงินคา่จา้งหรอืคา่ทดแทนอืน่ใดแก,ลกูจ้างตงักลา่วในวรรคหนึง่ ผูว้า่จา้งมสีทิธทิีจ่ะเอาเงิน 

คา่จา้งทีจ่ะตอ้งจา่ยแกผู่ร้บัจา้งมาจา่ยใหแ้กล่กูจา้งของผูร้บัจา้งตงักลา่ว และใหถ้อืวา่ผูว้า่จา้งไดจ้า่ยเงนิจำนวนนัน้เปน็คา่จา้งใหแ้ก ่
ผูรั้บจ้างตามสญัญาแลว้

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัใหม้ปีระกนัภยัสำหรบัลกูจา้งทกุคนทีจ่า้งมาทำงาน โดยใหค้รอบคลมุถงืความรับผิดทัง้ 
ปวงของผู้รับจ้าง รวมทัง้ผูร้บัจ้างชว่ง (ถา้ม)ี ใบกรณคีวามเสยีหายทีค่ดืคา่สบิไหมทดแทนไตต้ามกฎหมาย ซึง่เกดิจากอบุตัเิหต ุ
หรือภยันตรายใดๆ ตอ่ลกูจา้งหรอืบคุคลอืน่ ทีผู่ร้บัจา้งหรอืผูร้บัจา้งชว่งจา้งมาทำงาน ผูรั้บจ้างจะตอ้งลง่มอบกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ตังกล่าว พรอ้มทัง้หลกัฐานการชำระเบีย้ประกนัใหแ้กผู่ว้า่จา้งเมือ่ผูว้า่จา้งเรยีกรอ้ง

ข้อ ๑๓ การตรวจงาบจ้าง
ถา้ผูว้า่จา้งแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ ผูค้วบคมุงาน หรือบริษัท ทีป่รกึษา เพือ่ควบคมุการทำงาน 

ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผูค้วบคมุงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษานัน้ มอีำนาจเชา้ไปตรวจการงานใบโรงงานและสถาน 
ท่ีก่อสร้างได้ทุกเวลา และผูร้บัจา้งจะตอ้งอำนวยความสะดวกและใหค้วามชว่ยเหลอืในการนัน้ตามสมควร

การทีม่คีณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษทัทีป่รืกษานัน้ หาทำใหผู้้รับจ้างพน้ความรับผดิ 
ชอบตามสัญญาน้ีข้อใดข้อหน่ึงไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการลิะเอียดคลาดเคลี่อน
ผูร้บัจา้งรบัรองวา่ไตต้รวจสอบและทำความเชา้ใจใบแบบรปูและรายการละเอยีดโดยถีถ่ว้นแลว้ หากปรากฎ

วา่แบบรปูและรายการละเอยีดนัน้ผดิพลาดหรอืคลาดเคลือ่น ไปจากหลกัการทางวศิวกรรมหรอืหางเทคนิค ผูร้บัจ้างตกลง 
ทีจ่ะปฏบิตัติามคำวนิจิฉยัของผูว้า่จา้ง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ผูค้วบคมุงาบ ห รอื บ รษิ ทั ท ีป่ ร ]ีท 5ุวท ุ̂ 1จร้ |^^^อ ให ง้าน  
แลว้เสร็จบริบรูณ ์คำวินจิฉยัตงักลา่วใหถ้อืเปน็ทีส่ดุ โดยผูร้บัจา้งจะคดิคา่จา้ง คา่เสยีหาย หรอื^าเขจา่ยใดๆ เพ 5 ข ึ1้ ^ ^ \จ า้ ง  
หรอืขอขยายอายุสญัญาไมไ่ต้

ผวัา่'จา้ง ผร้บัจา้ง
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ข้อ ๑๔ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผูร้บัจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพสัด ุ ผูค้วบคมุงาน หรือบริษัท ทีป่รกิษาทีผู่ว้า่จา้งแตง่ตัง้ มอีำนาจ 

ทีจ่ะตรวจสอบและควบคุมงานเพือ่ใหเ้ปน็ไปตาม สญัญาบี ้และมอีำนาจทีจ่ะสัง่ใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเพืม่เตมิ หรือตัดทอนซ่ึงงาบ 
ตามสญัญาบี ้หากผูร้บัจ้างขดัขนื ไมป่ฏบิติัตาม ผูว้า่จา้ง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผูค้วบคมุงาน หรือบริษทัทีป่ริกบา มอีำนาจ 
ทีจ่ะสัง่ใหห้ยุดการนัน้ชัว่คราวได้ ความลา่ขา้ใบกรณเีซน่บี ้ผูร้บัจา้งจะถอืเปน็เหตขุอขยายระยะเวลา การปฏบิต้งิาบตามสญัญาหรือ 
เรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ ไมได้ท้ังส้ิน

ข้อ ๑ ๖  งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผูว่้าจ้างมีสทิธิทีจ่ะสัง่เปน็หนงัสอืใหผู้้รับจ้างทำงานพเิศษซึง่ไมไ่ด้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสญัญาบี ้

หากงานพเิศษนัน้ๆ อยู่ในขอบข่ายทัว่ไปแหง่วัตถปุระสงคข์องสญัญาบี ้นอกจากบี ้ผู้ว่าจ้างยังมีสทิธิสัง่ใหเ้ปล่ียนแปลงหรือแก้ไข 
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสญัญาบีด้ว้ย

อตัราคา่จา้งหรอืราคาทีก่ำหนดใชใ้นสญัญาบีใ้หก้ำหนดใชส้ำหรบังาบพเิศษ หรืองานทีเ่พืม่เตมิขึน้ หรือ 
ตัดทอนลงทัง้ปวงตามคำสัง่ของผูว่้าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถืงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ทีจ่ะนำมาใชส้ำหรับงาบพเิศษ 
หรอืงานทีเ่พืม่ข้ึนหรือลดลงด้งกลา่ว ผูว้า่จา้ง และผู้รับจา้งจะไดต้กลงกนัทีจ่ะกำหนดอตัราคา่จา้งหรอืราคาทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง 
รวมทัง้การขยายระยะเวลา (ถา้ม)ี กบัใหมเ่พือ่ความเหมาะสม ในกรณท่ีีตกลงกับไม่ได้ ผูว้า่จา้งจะกำหนดอตัราจา้ง หรอืราคาตาม 
แตผู่ว้า่จา้งจะเหน็วา่เหมาะสมและถกูตอ้ง ซึง่ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏบิต้งิานตามคำสัง่ของผูว้า่จา้งไปกอ่นเพือ่มใีหเ้กดิความเสยีหาย 
แกง่าบทีจ้่าง

ขอ้ ๑๗ ค่าปรับ
หากผูร้บัจา้งไมส่ามารถทำงานใหแ้ลว้เสรจ็ภายใบเวลาทีก่ำหนดไวใ้นสญัญาและผูว้า่จา้งยงัมไีดบ้อกเลกิ 

สัญญา ผูร้บัจา้งจะตอ้งขำระคา่ปรบัใหแ้กผู่ว้า่จา้งเปน็ จำนวนเงินวับละ ๓,๒๔๗.๔๐ - บาท (สามพนัสองร้อยสีสิ่บเจ็ดบาทหา้สิบ 
สตางค์) และจะตอ้งขำระคา่ใชจ้า่ยในการควบคมุงาบ (ถา้ม)ี ในเมือ่ผูว้า่จา้ง ต้องจ้างผูค้วบคมุงานอกีตอ่หนึง่เปน็จำนวนเงินวับละ 
....... บาท (...-...) นบัถดัจากวับทีค่รบกำหนดเวลาแลว้เสรจ็ของงาบตามสญัญาหรอืวนัทีผู่ว้า่จา้งไดข้ยายเวลาทำงานให ้จนถึงวัน
ทีท่ำงานแลว้เสรจ็จรงิ นอกจากบี ้ผูร้บัจา้งยอมใหผู้ว้า่จา้งเรยีกคา่เสยีหายอนัเกดิขึน้จากการทีผู่ร้บัจา้งทำงาบลา่ชา้เอพาะสว่นที ่
เกนิกวา่จำนวนคา่ปรบัและคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วไดอ้กีดว้ย

ในระหว่างทีผู่ว่้าจา้งยังมไีดบ้อกเลกิสญัญานัน้ หากผูว้า่จา้งเหน็วา่ผูร้บัจา้ง จะไม่สามารถปฏบิติัตามสญัญา 
ต่อไปได้ ผูว่้าจ้างจะใชส้ทิธิบอกเลกิสญัญาและใชส้ทิธติามขอ้ ๑๘ ก็ได้ และถา้ผูว้า่จา้งไดแ้จง้ขอ้เรยีกรอ้งไปยังผูร้บัจา้งเมือ่ครบ 
กำหนดเวลาแลว้เสรจ็ของงานขอใหข้ำระคา่ปรบัแลว้ ผูว่้าจ้างมสีทิธิทีจ่ะปรับผูรั้บจา้งจบถงึวับบอกเลกิสญัญาไดอ้กีดว้ย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณทีีผู่ว้า่จา้งบอกเลกิสญัญา ผูว้า่จา้งอาจทำงาบนัน้เองหรือวา่จา้งผูอ้ืน่ใหท้ำงานนัน้ตอ่จนแลว้เสรจ็ 

ก็ได้ ผูว่้าจ้างหรือผูท้ีรั่บจ้างทำงาบนัน้ตอ่มสีทิธใิชเ้คร่ืองใชใ้นการกอ่สร้าง สิง่ทีส่ร้างข้ึนช่ัวคราวสำหรับงาบกอ่สร้าง และวัสดุต่างๆ 
ซึง่เหน็ว่าจ ะตอ้งสงวนเอาไว้เพือ่การปฏบิตังิานตามสญัญา ตามที่จ ะ เห็นสมควร

ในกรณดีง้กลา่ว ผูว่้าจ้างมสีทิธิริบหรือบงัคบัจากหลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญาทัง้หมด หรือบางส่วน 
ตามแตจ่ะเหบ็สมควร นอกจากนัน้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิขอบในคา่เสยีหายซึง่เปน็จำนวน เกนิกว่าหลกัประกนัการปฏบิตัติาม 
สัญญา รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ ในการทำงานนัน้ตอ่ใหแ้ลว้เสร็จตามสญัญา ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยในการค;
ซึง่ผูว่้าจ้างจะหกั เอาจากเงนิประกนัผลงานหรอืจำนวนเงนิใดๆ ทีจ่ะจา่ยใหแ้กผู่รั้บจา้งกไ็ด้

ร d s >
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ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใข้จ่าย

ในกรณทีีผู่รั้บจ้างไมป่ฏบิติัตามสญัญาขอ้หนึง่ขอ้ใดด้วยเหตุใดๆ กต็ามจนเปน็เหตใุหเ้กดิคา่ปรบัคา่เสยีหาย 
หรือค่าใช้จ่ายแก,ผูว้า่จา้ง ผู้รับจ้างต้องซดใชค่้าปรับ คา่เสยีหาย หรือคา่ใชจ่้ายดงักลา่วใหแ้กผู่ว่้าจ้างโดยสิน้เซงิภายใบกำหนด ร ,๕ 
(สิบห้า) วัน นบัถดัจากวันทีไ่ดรั้บแจ้งเปน็หนงัสอืจากผูว่้าจ้าง หากผู้รับจ้างไม,ซดใชใ้หถ้กูตอ้งครบถ้วนภายในระยะเวลาดงักล่าวให ้
ผูว้า่จา้งมสีทิธทิีจ่ะหกัเอาจากจำนวนเงนิคา่จา้งทีด่อ้งซำระ หรอืจากเงินประกนัผลงาบ ของผูร้บัจา้ง หรือบงัคับจากหลักประกัน 
การปฏิบ้ตตามสญัญาได้ทันที

หากคา่ปรบั คา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ยทีบ่งัดบัจากเงินคา่จา้งทีต่อ้งขำระ เงินประกบัผลงาน หรือหลัก 
ประกนัการปฏบิตัติามสญัญาแลว้ยงัไมเ่พยีงพอ ผูร้บัจ้างยินยอมขำระสว่นทีเ่หลอื ทียั่งขาดอยู่จนครบถว้นตามจำนวนคา่ปรบั 
คา่เสยีหาย หรือคา่ใชจ่้ายนัน้ ภายในกำหนด ร ,๕ (สิบห้า) วัน นบัถัดจากวันทีไ่ดรั้บแจ้งเปน็หนงัสอืจากผูว่้าจ้าง

หากมเีงนิคา่จา้งตามสญัญาทีห่กัไวจ้า่ยเปน็คา่ปรบั คา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ยแลว้ยงัเหลอือยูอ่กีเทา่ใด 
ผูว่้าจ้างจะคนืใหแ้กผู่รั้บจ้างทัง้หมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผูร้บัจา้งจะตอ้งรกัษาบรเิวณสถานทีป่ฏบิตังิานตามสญัญาบี ้รวมท้ังโรงงานหรือ สิงอำนวย ความสะดวกใน 

การทำงานซองผูร้บัจ้าง ลกูจา้ง ตัวแทน หรือผูรั้บจ้างซว่ง (ถา้ม)ี ใหส้ะอาด ปลอดภยั และมีประสทิธิภาพในการใช้งานตลอดระยะ 
เวลาการจา้ง และเมือ่ทำงาบเสรจ็สิน้แลว้จะตอ้งขนยา้ยบรรดาเครือ่งใชใ้บการทำงานจา้งรวมทัง้วสัด ุ ขยะมลูฝอย และส่ิงก่อสร้าง 
ซัว่คราวต่างๆ (ถา้ม)ี ทัง้จะตอ้งกลบเกลีย่พืน้คบืใหเ้รืยบร้อยเพอีใหบ้ริเวณทัง้หมดอยู่ในสภาพทีส่ะอาดและใชก้ารไตท้นัที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณทีีม่เีหตเุกดิจากความผดิหรอืความบกพรอ่งของฝา่ยผูว้า่จา้ง หรือเหตุสดุวิสัย หรอืเกดิจาก 

พฤตกิารณอ์นัหนึง่อนัใดทีผู่รั้บจ้างไมต่อ้งรับผดิตามกฎหมาย หรือเหตอุืน่ตามทีก่ำหนด ในกฎกระทรวง ซืง้ออกตามความใน 
กฎหมายวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั ทำใหผู้รั้บจ้างไมส่ามารถทำงาบใหแ้ลว้เสร็จตามเง่ือนไขและกำหนด 
เวลาแหง่สัญญาบึไ๋ต้ ผูร้นัจา้งจะตอ้งแจง้เหตหุรอืพฤตกิารณด์งักลา่วพรอ้มหลกัฐานเปน็หนงัสอืใหผู้ว่้าจ้างทราบ เพือ่ของดหรือลด 
ค่าปรับ หรอืขยายเวลาทำงาบออกไปภายใบ ร ,๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันท่ีเหตุนัน้ส้ินสุดลง หรือตามทีก่ำหนดในกฎกระทรวง 
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถา้ผูร้บัจา้งไมป่ฏบิตัใิหเ้ปน็ไปตามความใบวรรคหนึง่ใหถ้อืว่าผูร้บัจ้างไตส้ละสทิธเิรยืกรอ้งใบการทีจ่ะขอ 
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไมม่เีง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ กรณเีหตเุกดิจากความผดิหรอืความบกพรอ่ง 
ของฝา่ยผูว้า่จา้ง ขีง่มหีลกัฐานขัดแจ้ง หรอืผูว้า่จา้งทราบด ี อยู่แลว้ตัง้แตต่น้

การงดหรอืลดคา่ปรบั หรอืขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึง่ อยูใ่นดลุพนิจิของผูว้า่จา้งทีจ่ะพจิารณา
ตามท่ีเหบ็สมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐาน,ฝ็มีอช่าง
ผูร้บัจ้างตกลงเปน็เง่ือนไขสำคญัว่า ผูร้บัจ้างจะตอ้งมแีละใชผู้้ผา่นการทดสอบมาตรฐานผี!มอืขา่ง จากกระ 

ทรวงแรงงาน หรือหรือผู้มวุีฒบิตัรระดับ ปริญญาตริ หรอืเทยีบเทา่จากสถาบนัการดกีษาที ่ ก.พ. รบัรองใหเ้ชา้รับราขการไต ้ด้าน 
วศิวกรรมศาสตร์ สาขากอ่สรา้ง/โยธา/สำรวจ/ขลประทาน/สิง่แวดลอ้ม หรือผูป้ระกอบวิขาขพีวิศวกรรมควบคมุ ประเภทภาค ี
วิศวกรเปน็ผูล้งนามใบแผนการทำงาน พร้อมทัง้หุน้สว่นผูจั้ดการกรณหีา้งหุน้สว่นจำกดั/กรรมการผูจั้ดJP ร ^ ท จ ฯํ ถ ดั  ลง 
นามในแผนการทำงานๆ พรอ้มรับรองและแนบลำเนาใบประกอบวิชาขพีวิศวกรรมควบคมุ ในอตัร;สมัตัา้กวารอยิร ของ
แต่ละสาขาซา่ง แตจ่ะตอ้งมชีา่งจำบวบอยา่งนอ้ย ๑ (หน่ึง) คบ ใบแตล่ะสาขาชา่งดงัตอ่ไปบี้

ะ ?
ผว้า่จา้ง ร*ิบจา้ง



๒๒.๑ ก่อสร้าง หรือ 
๒๒.๒ โยธา หรือ 
๒๒.๓ สำรวจ

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทำบญัชแีสดงจำบวบชา่งทัง้หมดโดยจำแนกตามแตล่ะสา,บาช่างและ ระดับช่างพร้อมกับ 
ระบรุายซือ่ชา่งผูท้ีผ่า่บการทดสอบมาตรฐาน?เมอืชา่งหรือผูม้วุีฒบิตัรดงักลา่วในวรรคหบีง่นำมาแสดงพร้อมหลกัฐานตา่งๆ ต่อคณะ 
กรรมการตรวจรับพสัดุหรือผูค้วบคมุงาบ กอ่นเร่ิมลงมอืทำงาบ และพรอ้มทีจ่ะใหผู้ว่้าจ้างหรอืเจ้าหนา้ทีข่องผูว่้าจ้างตรวจสอบดโูต ้
ตลอด เวลาการทำงานตามสญัญานีข้องผูร้บัจา้ง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง
ผูว้า่จา้งและผูร้บัจา้ง ตกลงกันให้ใข้สญัญาปรับราคาไต้ สำหรับราคางานกอ่สร้างตามสญัญานีโ้ดย 

การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใขค้ำนวณราคาคา่งานทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยวิธกีารตอ่ไปนี ้ตามเง่ือนไข หลกัเกณฑส์ตูร 
และวิธคีำนวณทีใ่ขก้บัสญัญาแบบปรับราคาไตต้ามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วับที ่๒๒ สิงหาคม ๒£๓๒ เรือ่งการพจิารณาชว่ยเหลอืผู ้
ประกอบอาชพีงานกอ่สร้าง ตามหนงัลอืสำนกัเลขาธกีารคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๘ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒

สตูรการปรบัราคา (สตูรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไว้ในวับแล้วเสร็จตามท่ีกำหนดไว้ในสัญญา 
หรอืภายในระยะเวลาที ่ ผูว้า่จา้ง ไตข้ยายออกไป โดยจะไขส้ตูรของทางราขการทีไ่ตร้ะบตุามภาคผนวก ๓

สัญญาน้ีทำข้ึนเป็นสองฉบับ มขือ้ความถกูต้องตรงกบั คูส่ญัญาไตอ้า่นและเขา้ใจขอ้ความ โดยละเอยีดตลอด 
แล้ว จึงไต้ลงลายมอืซือ่ พร้อมทัง้ประทบัตรา (ถา้น) ไว้เปน็สำคญัตอ่หนา้พยาน และคู่สญัญาต่างยึดถอืไว้ฝา่ยละหนึง่ฉบบั
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เลขท่ีโครงการ ๖๕๐๒๗๐๓๕๒๔๒ 
เลขคมุสญัญา ๖๕๐๓๒๒๐๒๑๐๒๖


