
องค์การบริหารส่วนจังทวัดลำพูน

สญัญาจา้งกอ่สรา้ง

สัญญาเลขท่ี ๕๗/๒๕๖๕

สัญญาฉบับบ้ีทำข้ึน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำ๓ อเมอืงลำพนู จังหวัดลำพูน เม่ือวับท่ี ๒๖ 
เมษายน ๒๕๖(ะ ระหว่าง องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำพูน โดย นายวิขยั บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองคก์ารบริหาร 
ส่วนจังหวัด ปฏบัิตริาซการแทบ บายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำพูน ตามคำส่ังองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำพนู ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ซ่ึงต่อไปในสัญญาบ้ีเรียกว่า "ผูว่้าจ้าง'' ฝ่ายหบ่ีง กับ บริษทั บา้นดลีป ็ ๒๐๐๙ จำกดั ซ่ึงจดทะเบียน 
เป็นนิติบุคคล ณ ลำนักงานทะเบียนหุน้ส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพฒันาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ มืลำนักงาบใหญ่อยู่ 
หมู่บ้าน บ้านวังไอ เลขท่ี ๑๑๔ หมู่ ๗ ตำบลเวยีงยอง อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพูน โดยนายสทิธภิกัด๋ิ ติลประเสริฐ ผู้รับมอบ 
อำนาจจาก บางภกัดี คำพนูศิลป่ กรรมการผูจั้ดการ ผู้มือำนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ ลำนักงาน 
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพนู กรมพฒันาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ ท่ี ลพ. ๐๐๐๓๒๔ ลงวับท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
และหนังสือมอบอำนาจลงวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ แนบทา้ยสัญญาบี ้ซ่ึงต่อไปใบสัญญาบ้ีเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหน่ึง 

คู่สัญญาได้ตกลงกับมืฃ้อความดังต่อไปบ้ี

ข้อ ©. ขอ้ตกลงวา่จา้ง
ผูว้า่จา้งตกลงจา้งและผูรั้บจา้งตกลงรับจา้งทำงาบ ซ่อมแซมท้องน้ํา (พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่เวียงเกาะกลาง)

ภายในบรเิวณวดัเกาะกลาง ณ วดัเกาะกลาง ตำบลบ้านเรือน อำเภอปา่ซาง จังหวัดลำพนู ตามข้อกำหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญาบ้ี 
รวมทัง้เอกสารแนบทา้ยสญัญา

ผู้รับจ้างตกลงทีจ่ะจัดหาแรงงานและวัสดุ เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ ตลอดจบอุปกรณต่์างๆ ชนิดดีเพ่ือไซ้ในงานจ้าง

ข้อ ๒. เอกสารอบัเปน็สว่นหนึง่ของสญัญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน๋ึให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาบ้ี 

๒.® ผนวก ๑ แบบแปลบและรายละเอยีด จำนวน ๑๐ แผ่น 
๒.๒ ผนวก ๒ แบบบีายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ แผ่น 
๒.๓ ผนวก ๓ สตูรการปรับราคา จำนวน ๓ แผ่น 
๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบเสนอราคา จำนวน ๒ แผ่น 
๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาบญัชรีายการกอ่สร้าง จำนวน ๑ แผ่น 
๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีน จำนวน ๑ แผ่น 
๒.๗ ผนวก ฟ สำเนาใบเสร็จรับเงินค้ําประกันสัญญา จำนวน ๑ แผ่น 
๒.๘ ผนวก ๘ สำเนาหนงัสือมอบอำนาจ จำนวน ๑ แผ่น 

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีขัดหรือแย้งกับข้อความใบสัญญาบ้ีใท้ใช้ข้อความใบสัญญาบ้ีบังคับ
และใบกรณทีีเ่อกสารแบบทา้ยสญัญาขัดแย้งกบัเอง ผูร้บัจ้างจะตอ้งปฏบิตัติามคำวินจิฉยัของผูว่้าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างใหถื้อ 
เป็นท่ีสุด และผู้รับจ้างไม่มืสทิธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสยีหายหรือคา่ใชจ่้ายใดๆ เพิม่เตมิจากผูว้า่จา้งทัง้ลิน้

ตามสัญญาน่ึ

ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง



ข้อ ๓. หลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญา
ในขณะทำสัญญาบ้ีผู้รับจ้างได้นำหลักประกับเป็น เงินสด เปน็จำนวนเงิน ๓,๐๙๐.๐o jp าท (สามพันเก้าสิบ 

บาทถ้วน) ซงเทา่กบัร้อยละ ๔ (หา้) ของราคาคา่จา้งตามสญัญา มามอบใหแ้กผู้่ว่าจ้างเพือ่เปน็หลกัประกนัการปฏบิติัตามสญัญาบี ้
กรณผู้ีรับจ้างใช้หนังสอืค้ําประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ําประกับดังกล่าวจะต้อง 

ออกโดยรนาคารท่ีประกอบกิจการใบประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบ 
กิจการเงินทนุเพือ่การพาณซีย์และประกอบธรุกจิ คํา้ประกับตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตามรายข่ือบริษัทเงินทุนท่ี 
ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนใหท้ราบตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายการจัดชือ้จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐกำหนด 
หรืออาจเป็นหนงัสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสต์ามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ําประกันตลอดไป 
จบกว่าผู้รับจ้างพน้ขอ้ผูกพนัตามสญัญาบี้

ตลอดอายุสญัญา ถา้หลกัประกันทีผู้่รับจ้างนำมามอบใหดั้งกล่าวลดลงหรือเล่ีอมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถีงความรับผิดของ 
ผู้รับจ้างตลอดอายุสญัญา ไม,ว่าดว้ยเหตใุดๆ ก็ตาม รวมถีงกรณี ผู้รับจ้างส,งมอบงานลา่ช้าเปน็เหตุใหร้ะยะเวลาแล้วเสร็จหรือวับ 
ครบกำหนดความรับผิดในความขำรุดบกพร่องตามสญัญาเปล่ียนแปลงไป ไมว่่าจะเกดิข้ึนคราวใดผู้รับจ้างต้องหาหลกัประกบัใหม ่
หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหน่ึงมามอบให้แก,ผูว้า่จา้งภายใน ๑๔ (สิบห้า) วัน นับกัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง 
เป็นหนังสอืจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกับท่ีผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามช้อบ้ี ผูว่้าจ้างจะคนืใหแ้กผู่รั้บจ้าง โดยไม่มีดอกเบ้ีย เม่ือผู้รับจ้างพ้น 
จากข้อผูกพัน และความรับผิดท้ังปวงตามสญัญาบ้ีแล้ว

ขอ้ ๔ (ข) คา่จา้งและการจา่ยเงนิ
ผูว้า่จา้ง ตกลงจา่ย และผูรั้บจา้งตกลงรับเงินคา่จ้างจำนวนเงิน ๖๑,๘๐๐.0๐ บาท (หกหม่ืนหน่ึงพับแปด 

ร้อยบาทถ้วน) ข่ืงไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ จำนวน ๔,๐๔๒.๙๙ บาท (ลีพ่นัส่ีสบิสองบาทเก้าสบิเก้าสตางค์) ตลอดจบ ภาษอีากรอืน่  ๆ
และค่าใช้จ่ายทัง้ปวงด้วยแล้ว โดยถอืราคาเหมารวม เป็นเกณฑ ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด  ๆ ดังบ้ี

งวดที ่ 61 เปน็จำนวนเงิน ๖๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หกหม่ืนหน่ึงพันแปดร้อยบาทถ้วน) เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ 
งานซ่อมแซมห้องน้ํา (พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่เวียงเกาะกลาง) ภายในบรเิวณวดัเกาะกลาง ตำบลบา้นเรือน อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน 
เม่ือได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาบ้ัน ใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๖๔

ข้อ ๔. เงนิคา่จา้งลว่งหนา้
ผูว้า่จา้งตกลงจ่ายเงินคา่จ้างลว่งหนา้ใหแ้กผู่ร้บัจ้างเปน็จำนวนเงิน - บาท ขืง่เทา่กบัร้อยละ - ของราคา 

คา่จ้าง ตามสญัญาทีร่ะบไุว้ในข้อ ๔
เงินคา่จ้างลว่งหนา้ดงักลา่วจะจ่ายใหภ้ายหลงัจากทีผู่รั้บจ้างไดว้างหลกัประกนัการรับเงินคา่จ้างลว่งหนา้เปน็ 

หนงัสือค้ําประกันหรือหนงัสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสข์องธนาคารภายใบประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงิน 
ค่าจ้างลว่งหนา้บัน้ใหแ้กผู่ว่้าจ้าง ผูร้บัจ้างจะตอ้งออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างลว่งหนา้ ตามแบบทีผู่ว่้าจ้างกำหนดให ้และผู้รับจ้าง 
ตกลงท่ีจะกระทำดามเง่ือนไขอันเกีย่วกบัการใชจ่้ายและการใชคื้นเงินค่าจ้างล่วงหนา้บัน้ดังต่อไปบี้

หลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหน่ึง จะตอ้งมีอายุครอบคลุมความรับผิดทัง้ปวงของผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ์าง ผู้รับจ้าง



๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินคา่จ้างลวงหนา้นัน้เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายใบการปฏบิติังาบตามสญัญาเทา่นัน้หาก 
ผูรั้บจ้างใชจ่้ายเงินคา่จ้างลว่งหนา้ หรือสว่นใดลว่บหนึง่ของเงินค่าจ้างล่วงหนา้นัน้ใบทางอ่ืนผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินคา่จ้างล่วงหนา้ 
นัน้คบืจากผู้รับจ้างหรือบงัคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหนา้ได้ทนัที

๕.๒ เมือ่ผูว้า่จา้งเรยีกรอ้ง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลกัฐานการใชจ่้ายเงินคา่จ้างลว่งหนา้เพือ่พสิจูนว่์าใด้เปน็ 
ใปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วับ นับถัดจากวับได้รับแจ้งเป็นหนังสอืจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน 
ดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผูว้า่จา้งอาจเรียกเงินคา่จา้งลว่งหนา้นัน้คนืจากผูรั้บจา้ง หรือบงัคับเอาจากหลักประกันการ 
รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที,เปน็ราคาเหมารวม)
ในการจ่ายเงินคา่จา้งใหแ้กผู่ร้บัจ้างตามขอ้ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหกัเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพือ่ขดใช้คืบ 

เงินคา่จ้างล่วงหนา้ไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแตล่ะงวดจบกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำบวบเงินทีห่กัคา่จ้างลว่ง 
หน้าท่ีผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นคา่จ้างงวดสดุทา้ยจะหกัไว้เปน็จำนวนเทา่กบัจำบวบเงินคา่จ้างลว่งหนา้ทีเ่หลือทัง้หมด

๕.๔ เงินจำนวนใด  ๆ ก็ตามที,ผูรั้บจ้างจะต้องจ่ายใหแ้กผู่ว่้าจ้างเพือ่ชำระหนีห้รือเพือ่ขดใช้ความรับผดิ 
ต่างๆ ตามสญัญา ผูว่้าจ้างจะหกัเอาจากเงินคา่จ้างงวดทีจ่ะจ่ายใหแ้กผู่ร้บัจ้างกอ่นทีจ่ะหกัซดใชค้นืเงินคา่จ้างลว่งหนา้

๕.๕ในกรณทีีมี่การบอกเลืกสัญญา หากเงินคา่จ้างลว่งหนา้ทีเ่หลอืเกบ็กว่าจำนวนเงินทีผู่รั้บจา้งจะใตรั้บ 
หลังจากหักขดใช้ใบกรณอ่ืีนแล้ว ผูร้บัจ้างจะตอ้งจ่ายคนืเงินจำนวนทีเ่หลอืนัน้ใหแ้ก่ผูว่้าจ้าง ภายใบ ๗ (เจด็) วัน นับถัดจากวันได้รับ 
แจ้งเปน็หนงัสอืจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสญัญาทีเ่ปน็ราคาเหมารวม)
ผูว่้าจ้างจะคบืหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหนา้ใหแ้ก,ผูรั้บจ้าง ต่อเมือ่ผู้ว่าจ้างได้หกัเงิน 

คา่จ้างไว้ครบจำนวนเงินคา่จ้างลว่งหนา้ตามขอ้ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงิน 
ค่าจ้างล่วงหน้าบางสว่นก่อนได้

(๑) กรณผู้ีรับจ้างวางหลกัประกนัการรับเงินคา่จ้างลว่งหนา้ไว้รนบัเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงิน 
ค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืบหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหนา้ใบส่วนท่ีผู้ว่าจ้างได้หกัเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว 
นัน้โดยผูรั้บจ้างจะตอ้งนำหลกัประกนัการรับเงินคา่จ้างลว่งหนา้ฉบบัใหมท่ีม่มีลูคา่เทา่กบัเงินคา่จ้างล่วงหนา้ทีเ่หลอือยู่มาวางใหแ้ก ่
ผูว่้าจ้าง

(เอ) กรณผู้ีรับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซ่ีงแต่ละฉบับมี 
มลูคา่เทา่กบัจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหนา้ทีผู่ว่้าจ้างจะต้องหกัไว้ในแตล่ะงวด หากผู้ว่าจ้างได้หกัเงินค่าจ้างล่วงหนา้ในงวดใดแล้ว 
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืบหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดน้ันได้

ข้อ ๖. การหกัเงนิประกบัผลงาน
ในการจา่ยเงินคา่จา้งใหแ้กผู่ร้บัจา้งแตล่ะงวด ผูว่้าจ้างจะหกัเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินท่ีต้องจ่ายในงวดน้ัน 

เพือ่เป็นประกันผลงาบ ในกรณท่ีีเงินประกันผลงานถูกหกัไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ํากว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิท่ีจะขอเงินประกัน 
ผลงานคืบ โดยนำหนงัสือค้ําประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ําประกับอิเล็กทรอนกิส์ซีง่ออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ 
ผู้ว่าจ้างเพือ่เปน็หลักประกบัแทบกไ็ด้

ผูว่้าจ้างจะคนืเงินประกนัผลงาบ และ/หรือหนังสือค้ําประกับของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหน่ึงโดยไม่มี 
ดอกเบีย้ใหแ้กผู่ร้บัจ้างพรอ้มกบัการจ่ายเงินคา่จา้งงวดสดุทา้ย

ป ี^ ;
ผูว้า่จา้ง
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ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแลว้เสรจ็และสทิธขิองผูว้า่จา้งใบการบอกเลกิสญัญา
ผู้รับจ้างต้องเร่ิมทำงานท'ีรับจ้างภายใบวับที ่๒๗ เมษายน ๒๕๖๕: และจะต้องทำงาบใหแ้ล้วเสร็จบริบรูณ ์

ภายใบวับที ่๒๕: กรกฎาคม ๒๕๖๕: ถ้าผู้รับจ้างมไิต้ลงมอืทำงาบภายใบกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงาบใหแ้ล้วเสร็จตามกำหนด 
เวลา หรือมีเหตุใหเ้ช่ือไต้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาบใหแ้ล้วเสร็จภายใบกำหนดเวลา หรอืจะแลว้เสรจ็ลา่ชา้เกนิกว่ากำหนดเวลา 
หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึง่ หรือตกเป็นผู้ถูกพพิกัษท์รัพย์เด็ดขาด หรอืดกเปน็ผูล้้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฎิบัด็ตามคำ 
ส่ังของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทท่ี'ปรึกษาซ่ึงไต้รับมอบอำบาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะบอก 
เลิกสัญญาน๋ีไต้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหมเ่ข้าทำงานของผู้รับจ้างใหลุ้ล่วงไปด้วย การใข้สิทธิบอกเลิกสัญญาบ้ันไม,กระทบสิทธิ 
ของผูว้า่จา้งทีจ่ะเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากผูร้บัจา้ง

การท่ีผู้ว่าจ้างไมใช้สทิธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุใหผู้้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสญัญา

ข้อ ๘ ความรบัผดิขอบใบความขำรดุบกพรอ่งของงานจา้ง
เมือ่งานแลว้เสร็จบริบรูณ ์ และผูว้า่จ้างไตรั้บมอบงานจากผูรั้บจ้างหรือจากผูรั้บจ้างรายใหม ่ในกรณีที'มีการ 

บอกเลกิสญัญาตามขอ้ ๗ หากมเีหตขุำรุดบกพรอ่งหรอืเสยีหายเกดิขึน้จากการจ้างนี ้ภายในกำหนด ๒ (สอง)^วบัถดัจากวนัทไีต ้
รับมอบงานดังกล่าว ซึง่ความขำรุดบกพร่องหรือเสยีหายบัน้เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใชวั้สดุทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม,ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแกไ้ข ให้เป็นท่ีเรียบร้อยโดยไม่ซักข้า 
โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ใบการน้ีท้ังส้ิน หากผูรั้บจ้างไมก่ระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวับท่ี 
ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผูว่้าจ้างหรือไมท่ำการแก้ไขใหถ้กูต้องเรียบร้อยภายในเวลาทีผู่ว่้าจ้างกำหนด ใหผู้้ว่าจ้างมีสทิธิทีจ่ะทำการ 
บัน้เองหรือจ้างผู้อืบ่ใหท้ำงานบัน้โดยผูรั้บจ้างต้องเปน็ผู้ออกคา่ใชจ่้ายเองทัง้สิน้

ใบกรณเีร่งด่วนจำเปน็ต้องรีบแกไ้ขเหตขุำรุดบกพร่องหรือเสยีหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้!ขใน 
ระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ตามวรรคหน่ึงไต้ ผู้ว่าจ้างมสีทิธิเขา้จัดการแกไ้ขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสยีหายบัน้เอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ 
ซอ่มแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผูรั้บจ้าง ต้องรับผิดขอบชำระค่าใช้จ่ายท้ังหมด

การทีผู่ว้า่จา้งทำการบัน้เอง หรือจ้างผู้อ่ืบให้ทำงานบ้ันแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับ 
ผิดตามสัญญา หากผูรั้บจ้างไมช่ดใช้คา่ใช้จ่ายหรือค่าเสยีหายตามทีผู้่ว่าจ้างเรียกร้องผูว่้าจ้างมสีทิธบิงัคบัจากหลกัประกนัการปฏบิติั 
ตามสัญญาไต้

ข้อ ๙ การจา้งชว่ง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแด่บางส่วนแหง่สัญญาน้ีไปจ้างช่วงอีกทอดหนึง่ เว้นแต่การจ้างช่วงงาน 

แด่บางส่วนท่ีไต้รับอนญุาตเป็นหนงัสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างใต้อนญุาตใหจ้้างช่วงงานแด่บางส่วนดังกล่าวบ้ัน ไม่เป็นเหตุ 
ให้ผู้รับจ้างหลุดพน้จาก ความรับผิดหรือพนัธะหน้าท่ีตามสัญญาน้ี และผู้รับจ้างจะยังคงตอ้งรับผดิใบความผดิและความประมาท 
เลินเล่อของผู้รับจ้างชว่ง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงบ้ันทุกประการ

กรณผู้ีรับจ้างไปจ้างช่วงงานแด่บางส่วนโดยฝ่าผินความใบวรรคหนึง่ ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับใหแ้กผู่ว่้าจ้าง 
เปน็จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาบทีจ้่างช่วงตามสญัญา ทัง้นี ้ไม'ดัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคมุงานของผูร้บัจา้ง
ผูร้บัจ้างจะตอ้งควบคมุงานทีรั่บจา้งอย่างเอาใจใส ่ ด้วยประสทิธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง 

ทำงานทีรั่บจ้างจะต้องจัดใหม้ผีูแ้ทนซึง่ทำงานเด็มเวลาเปน็ผูรั้บผดิชอบควบคมุงานของ ผูรั้บจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องไต้รับมอบ
อำนาจจากผร้บัจา้ง คำส่ังหรือคำแนะนำตา่งๆ ทีผ่ว้า่จา้ง คณะกรรมกๅเตรวaรับพัสดุ ผูค้'พคมุ,งา'ญหรือบริษทัทีป่รึกษาทีผ้่ว่าจ้าง 1 .  1 1 1 " .  1 ] .  . ร ^ . * พ บ ั้บร^บวนตล้ป 200' .. ' yI */  ๆ 1 / V __  I y _____ ____I I y  ___ I ๘1 o  ณ ์'___ •๘*___ o ____o ฟ ^  I tt/ Y 11 1111 1 V_____o ๘,แต่งต้ัง ไต้แจ้งแก,ผู้แทบเช่นว่าบ้ัน ใหถื้อว่าเป็นคำส่ังหรือคำแบะนำท่ีไเ ^ เป็นv  ๅ  DAflOlLi.'fcUVJช o o .
หนังสือและต้องไต้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผูว้า่จา้ง การเปล่ียนตัวหรอแต่งตงผู้แทบใหม่จะทำมิไต้หากไมใต้รับความเห็น
ชอบ เปน็หนงัสอืจากผูว้า่จ้̂ &แ

ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง



๕
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะขอใหเ้ปล่ียนตัวผู้แทบตามวรรคหนึง่ โดยแจ้งเป็นหนงัสอืไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ 

ตอ้งทำการเปลีย่นตวัผูแ้ทนนัน้โดยพลนัโดยโมค่ดิคา่จ้างหรอืราคาเทีม่หรอือา้งเปน็เหตเุทีอ่ขยายอายุสญัญาอบัเนือ่งมาจากเหตนุี้

ข้อ ๑๑ ความรบัผดิของผูร้บัจา้ง
ผูรั้บจ้างจะต้องรับผิดตอ่อุบตัเิหตุ ความเสยี,หาย หรือภยันตรายใดๆ อนัเกดิจาก การปฎิบ้ติงานของ 

ผู้รับจ้าง และจะตอ้งรับผดิตอ่ความเสยีหายจากการกระทำของลกูจา้งหรือตวัแทบ ของผู้รับจ้าง และจากการปฏบิติังาบของ 
ผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสยีหายใดๆ อับเกิดแก'งานที'ผู้รับจ้างไต้ทำข้ีบ แมจ้ะเกดิขึน้เพราะเหตสุดุวิสยั ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง 
รับผิดขอบโดยซ่อมแซมให้คิบดีหรือ เปล่ียนใหใ้หม่โดยค่าใข้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เวน้แตค่วามเสยีหายนัน้เกดิจากความผดิของผูว่้า 
จ้าง ทัง้นี ้ความรับผิดของผู้รับจ้างตังกล่าวในข้อนีจ้ะส้ินสุดลงเมือ่ผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงานคร้ังสดุท้าย ข้ึงหลังจากน้ับผู้รับจ้างคงต้อง 
รับผิดเพยีงใบกรณขีำรุดบกพร่อง หรือความเสยีหายดังกลา่วใบข้อ ๘ เท่าน้ัน

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตอ่บคุคลภายบอกในความเสยีหายใดๆ อบัเกดิจาก การปฏิบ้ติงานของผู้รับจ้าง หรือ 
ลูกจ้างหรือตัวแทนของผูรั้บจ้างรวมถงีผูรั้บจ้างช่วง(ถา้มี)ตามสญัญานีห้ากผู้ว่าจ้างถกูเรียกร้องหรือฟอ้งร้องหรือตอ้งขดใช้คา่เสยีหาย 
ใหแ้กบ่คุคลภายนอกไปแลว้ผู้รับจ้างจะตอ้งดำเนนิการใดๆเพือ่ใหม้กีารว่าตา่งแกต้า่งใหแ้กผู้่ว่าจ้างโดยคา่ใชจ่้ายของผู้รับจ้างเอง 
รวมทัง้ผู้รับจ้างจะต้องซดใช้ค่าเสยีหายนัน้ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถกูเรียกร้องหรือถกูฟอ้งร้องใหแ้กผู่ว่้าจ้างทนัที

ข้อ ๑๒ การจา่ยเงนิแกล่กูจา้ง
ผูร้บัจ้างจะตอ้งจ่ายเงินแก,ลกูจ้างทีผู่รั้บจ้างไตจ้า้งมาในอตัราและตามกำหนดเวลา ที,ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือ 

ทำสญัญาไว้ตอ่ลกูจ้างตังกลา่ว
ถ้าผู้รับจ้างไมจ่่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแกล่กูจ้างตังกลา่วในวรรคหนึง่ ผูว่้าจ้างมสีทิธิทีจ่ะเอาเงิน 

คา่จ้างทีจ่ะตอ้งจา่ยแกผู่ร้บัจา้งมาจา่ยใหแ้กล่กูจา้งของผูร้บัจา้งตงักลา่ว และใหถื้อว่าผูว่้าจ้างไต้จ่ายเงินจำนวนนัน้เปน็คา่จ้างใหแ้ก ่
ผู้รับจ้างตามสญัญาแลว้

ผูร้บัจ้างจะตอ้งจัดใหม้ปีระกนัภยัสำหรับลกูจ้างทกุคนทีจ้่างมาทำงาบ โดยให้ครอบคลุมถืงความรับผิดท้ัง 
ปวงของผู้รับจ้าง รวมทัง้ผู้รับจ้างช่วง (ถา้ม)ี ในกรณคีวามเสยีหายท่ีคิดค่าสินไหมทดแทนไต้ตามกฎหมาย ข้ึงเกดิจากอบุติัเหตุหรือ 
ภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบคุคลอ่ืน ทีผู่รั้บจ้างหรือผูรั้บจา้งชว่งจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบกรมธรรม้ประกันภัยตัง 
กล่าว พร้อมทัง้หลกัฐานการขำระเบีย้ประกนัใหแ้กผู่ว่้าจ้างเมือ่ผูว่้าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงาบจา้ง
ถา้ผูว่้าจ้างแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรับพสัด ุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัท ทีป่รึกษา เพือ่ควบคุมการทำงาน 

ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาน้ัน มีอำนาจเช้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถาน 
ท่ีก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและใหค้วามช่วยเหลอืในการนัน้ตามสมควร

การทีมี่คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาน้ัน หาทำใหผู้้รับจ้างพ้นความรับผิด 
ขอบตามสัญญาน้ีช้อใดข้อหน่ึงไม่

ข้อ ๑๔ แบบรปูและรายการละเอยีดคลาดเคลือ่น
ผูรั้บจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเช้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถีถ่ว้นแล้ว หากปรากฏ 

ว่าแบบรปูและรายการละเคยีดนัน้ผดิพลาดหรอืคลาดเคลือ่นไปจากหลกัการทางวิศวกรรมหรอืทางเทคนคิ ผ้รับจ้างดูกลงท่ีจะ1 . 1  1 " J1 " น้ี #̂̂ 1นืร่พั1 นำjtffaง 20ไว5,• "
ปฏบิตัดิามดำวินจิฉยัของผูว่้าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ้คว'บคฺบุ'̂ ม^ ^ fljlp w S  E f f i i พ  ตัง เพีอให้งาบแล้ว
เสร็จบริบูรณ ์ ดำวินจิฉัยตังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด โดยผูร้บัจา้งจะคดิคา่จา้ง คา่เสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ืมข้ึน จากผูว่้าจ้างหรือ

ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง



ข้อ ®(£ การควบคมุงานโดยผูว้า่จา้ง
ผูรั้บจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัท ทีป่รึกษาทีผู่ว่้าจา้งแตง่ตัง้ มอีำนาจ 

ท่ีจะตรวจสอบและควบคุมงาบเพือ่ให้เป็นไปตาม สัญญาน้ี และมีอำนาจท่ีจะส่ังให้แก้ไขเปลิ,ยนแปลงเพืม่เตมิ หรือตัดทอนซ่ึงงาบ 
ตามสญัญานี ้หากผูรั้บจ้างขดัข้น ไม่ปฏิบัติตาม ผูว่้าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทท่ีปริกษา มอีำนาจ 
ท่ีจะส่ังให้หยุดการน้ันช่ัวคราวได้ ความล่าข้าในกรณเีข่นนี ้ผูร้บัจา้งจะลอืเปน็เหตขุอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือ 
เรียกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ ไมใด้ท้ังส้ิน

ข้อ «๖ งาบพเิศษและการแกไ้ขงาบ
ผู้ว่าจ้างมีสีทธิท่ีจะส่ังเป็นหนังสิอให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซ่ึงไมได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาน้ี 

หากงาบพเิศษน้ันๆ อยู่ใบขอบข่ายท่ัวไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาน้ี นอกจากนี ้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิส่ังให้เปล่ียนแปลงหรือแก้ไข 
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆในเอกสารสญัญานีด้้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาทีก่ำหนดใขใ้นสญัญานีใ้หก้ำหนดใช้สำหรับงาบพเิศษ หรืองาบท่ีเพืม่เติมข้ึน หรือตัด 
ทอนลงทัง้ปวงตามค่าสัง่ของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไมได้กำหนดไว้ลืงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ท่ีจะนำมาใช้สำหรับงานพเิศษ 
หรืองานท่ีเพืม่ข้ึนหรือลดลงตังกล่าว ผูว้า่จา้ง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกนัทีจ่ะกำหนดอตัราค่าจ้างหรือราคาทีเ่พืม่ขึบ้หรือลดลง 
รวมทัง้การขยายระยะเวลา (ถา้ม)ี กันใหม่เพือ่ความเหมาะลม ในกรณีท่ีตกลงกับไม่ได้ ผูว้า่จา้งจะกำหนดอตัราจา้ง หรือราคาตาม 
แตผู่ว่้าจ้างจะเหน็ว่าเหมาะสมและถกูตอ้ง ซ่ึงผู้รับจ้างจะตอ้งปฏบิติังานตามค่าสัง่ของผูว่้าจ้างไปกอ่นเพือ่มใิหเ้กิดความเสยีหาย 
แก'งานท่ีจ้าง

ข้อ ๑๗ คา่ปรับ
หากผูรั้บจ้างไมส่ามารถทำงานใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาทีก่ำหนดไว้ในสญัญาและผู้ว่าจ้างยังมไิด้บอกเลิก 

สัญญา ผูร้บัจ้างจะตอ้งชำระคา่ปรบัใหแ้กผู่ว่้าจา้งเปน็ จำนวนเงินวันละ ๖๑.๘๐ - บาท (หกสิบเอ็ดบาทแปดลิบสตางค์) และจะต้อง 
ชำระคา่ใชจ่้ายในการควบคุมงาน (ถา้ม)ิ ในเมอืผูว้า่จา้ง ต้องจ้างผู้ควบคุมงาบอ็กต่อหนีง้เปน็จำนวนเงินวับละ ........ บาท (..-.)
นบัถดัจากวันทีค่รบกำหนดเวลาแลว้เสร็จของงานตามสญัญาหรือวันทีผู่ว่้าจ้างไดข้ยายเวลาทำงานให ้จนถึงวันท่ีทำงานแล้วเสร็จ 
จริง นอกจากนี ้ผูร้บัจา้งยอมใหผู้ว้า่จา้งเรยีกคา่เสยีหายอนัเกดิขึน้จากการทีผู่ร้บัจา้งทำงานลา่ชา้เฉพาะสว่นทีเ่กนิกวา่จำนวน 
ค่าปรับและคา่ใชจ่้ายตังกลา่วได้อกีด้วย

ในระหว่างทีผู้่ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานัน้ หากผูว้า่จา้งเหน็วา่ผูร้บัจา้ง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา 
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สทิธิบอกเลิกสญัญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ กิได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอ้เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมือ่ครบ 
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอใหช้ำระคา่ปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสทิธิท่ีจะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสญัญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สทิธขิองผูว้า่จา้งภายหลงับอกเลกิสญัญา
ใบกรณทีีผู่ว่้าจ้างบอกเลกิสญัญา ผูว่้าจ้างอาจทำงานนัน้เองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนใหท้ำงานนัน้ตอ่จนแลว้เสร็จกไิด้ 

ผู้ว่าจ้างหรือผู้ท่ีรับจ้างทำงาบน้ันต่อมีสิทธิใช้เคร่ืองใช้ใบการก่อสร้าง ส่ิงท่ีสร้างข้ึนช่ัวคราวสำหรับงาบก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซ่ึง 
เหบ็ว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพือ่การปฏบิติังานตามสญัญา ตามท่ีจะเห็บสมควร

ใบกรณตีงักลา่ว ผู้ว่าจ้างมีสทิธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมด หรือบางส่วน 
ตามแต่จะเหบ็สมควร บอกจากนัน้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในคา่เสยีหายซึง่เปน็จำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม 
สัญญา รวมทัง้ค่าใช้จ่ายทีเ่พืม่ขึน้ ในการทำงาบนัน้ต่อใหแ้ล้วเสร็จตามสญัญา ตลอดจบค่าใช้จ่ายในการควบคมุงานเพิม่ (ถ้ามี)
ซึง่ผูว่้าจ้างจะหกั เอาจากเงินประกนัผลงาบหรือจำบวบเงินใดๆ ทีจ่ะจา่ยใใ*ฟย้̂ เจา้งกไิด้
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ข้อ ๑๙. การบงัคบัคา่ปรบั คา่เสยีหาย และคา่ไขจ้า่ย
ใบกรณท่ีีผู้รับจ้างไม่ปฎิบ้ตตามสัญญาข้อหน่ึงข้อใดด้วยเหตุใดๆ กต็าม จบเป็นเหตุให๓้ ดค่าปรับ คา่เสยี 

หาย หรอืคา่ใซจ้า่ยแกผู่ว้า่จ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ คา่เสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวใหแ้ก่ผู้ว่าจ้างโดยสบัเซิงภายใบกำหบด 
๑๕ (สิบห้า) วัน นบัถัดจากวับทีได้รับแจ้งเป็นหนงัสอืจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายใบระยะเวลาดังกล่าว 
ใหผู้ว่้าจ้างมสีทิธทิจีะหกัเอาจากจ่าบวนเงินคา่จา้งทตีอ้งชำระ หรือจากเงิบประถันผลงาบ ชองผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหสักประถัน 
การปฏิบัติตามสัญญาได้ทับที

หากคา่ปรับ คา่เสยีหาย หรือคา่ใชจ่้ายทบีงัคบัจากเงินคา่จ้างทตีอ้งชำระ เงินประถันผลงาบ หรือหลัก 
ประถันการปฏบิติัตามสญัญาแลว้ยังไมเ่พยีงพอ ผู้รับจ้างยิบยอมชำระสว่นทีเหลือ ทยัีงชาดอยู่จบครบถ้วนตามจ่าบวบค่าปรับ ค่า 
เสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายน้ัน ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วับ นบัถัดจากวับทีได้รับแจ้งเป็นหนงัสอืจากผู้ว่าจ้าง

หากมเีงินคา่จา้งตามสญัญาทหีกัไว้จ่ายเปน็คา่ปรับ คา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ่้ายแลว้ยังเหลอือยู่อกีเทา่ใด ผู้ว่า 
จ้างจะคืบให้แก,ผู้รับจ้างท้ังหมด

ข้อ ๒๐ การทำบรเิวณกอ่สรา้งใหเ้รยีบรอ้ย
ผูร้บัจ้างจะตอ้งรักษาบริเวณสถานทปีฏบิตังิาบตามสญัญานี ้รวมท้ังโรงงาบหรือ ส่ิงอำนวย ความสะดวกใบ 

การทำงานของผูรั้บจ้าง ลกูจา้ง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภยั และมีประสิทธิภาพใบการใช้งานตลอดระยะ 
เวลาการจา้ง และเมือ่ทำงาบเสร็จสนัแลว้จะตอ้งชนย้ายบรรดาเคร่ืองใชใ้บการทำงานจ้างรวมทัง้วัสดุ ขยะมลูฝอย และส่ิงก่อสร้าง 
ช่ัวคราวต่างๆ (ถา้ม)ี ท้ังจะต้องกลบเกล่ียพบดินให้เรียบร้อยเทีอใหบ้ริเวณท้ังหมดอยู่ในสภาพทีสะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒® การงดหรอืลดคา่ปรบั หรอืการขยายเวลาปฏบิตังิานตามสญัญา
ใบกรณทีมีเีหตเุกดิจากความผดิหรือความบกพรอ่งของฝา่ยผูว่้าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกดิจากพฤตกิารณ ์

อันหนึง่อับใดทีผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ๋ึบตามทีกำหนด ในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความในกฎหมายว่าด้วย 
การจัดซีอ้จัดจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั ทำใหผู้้รับจ้างไมส่ามารถทำงานใหแ้ล้วเสร็จตามเง่ือนไชและกำหนดเวลาแหง่สัญญาน้ี 
ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤตกิารณดั์งกลา่วพร้อมหลกัฐานเปน็หนงัสอืใหผู้ว่้าจ้างทราบ เพือ่ชองดหรือลดค่าปรับ หรือขยาย 
เวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วับนับถัดจากวับทีเหตุน้ันสับสุดลง หรือตามทีกำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏบิติัใหเ้ปน็ไปตามความในวรรคหนึง่ใหถื้อว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการทีจ่ะชองด 
หรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเง่ือนไชใดๆ ท้ังสับ เว้นแต่ กรณเีหตุเกดิจากความผิดหรือความบกพร่องชอง 
ฝา่ยผูว้า่จา้ง ซ่ึงมีหลักฐานซัดแจ้ง หรอืผูว่้าจ้างทราบด ี อยู่แล้วท้ังแต่ต้น

การงดหรือลดคา่ปรับ หรอืขยายกำหนดเวลาทำงาบตามวรรคหนึง่ อยูใ่บดุลพนีจิชองผูว่้าจ้างทจีะพจีารณา
ตามทีเห็บสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐาน,สมิอืชา่ง
ผูรั้บจ้างตกลงเปน็เง่ือนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานสิมีอช่าง จาก 

หนว่ยงาบราชการ หรือผู้มีวุฒบิตัรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรอืเทยีบเทา่จากสถาบนัการคกืษาท ี ก.พ. รับรองให้เช้ารับ 
ราชการไตใ้บอตัราไมด่ํา่กวา่รอ้ยละ ๑๐ (สิบ) ชองแต่ละสาขาช่าง แตจ่ะตอ้งมชีา่งจ่าบวนอย่างนอ้ย ๑ (หน่ึง) คน ในแต่ละสาชา 
ช่างดังต่อไปน้ี

๒๒.๑ ก่อสร้าง หรือ 
๒๒.๒ โยธา หรือ 
๒๒.๓ สำรวจ บริษัท ป้านRรป็ 2009 จำกัด 
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ผูว้า่จา้ง ผู้รับจ้าง



ผูรั้บจ้างจะต้องจัดทำบญัชีแสดงจำนวนช่างทัง้หมดโดยจำแบกตามแต่ละ?ท'ฃาช่างและ ระดับช่างพร้อม 
กับระบุรายซ่ือช่างผู้ท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานป็มือช่างหรือผู้มืวุฒบัิตรดังกล่าวใบวรรคหน่ีงนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเร่ิมลงมือทำงาบ และพร้อมทีจ่ะใหผู้ว่้าจ้างหรือเจ้าหนา้ที,่!เองผู้ว่าจ้างตรวจสอบ 
ดูไต้ตลอด เวลาการทำงาบตามสญัญานีข้องผูร้บัจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรบัราคาคา่จา้ง
ผูว่้าจา้งและผูร้บัจา้ง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาไต้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานีโ้ดย 

การนำสูตร Escalation Factor (K) มาไข้คำนวณราคาค่างาบทีเ่ปล่ียนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี ้ตามเง่ือนไข หลกัเกณท ํ สูตร 
และวิธีคำนวณท่ีใข้กับสัญญาแบบปรับราคาไต้ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรือ่งการพจิารณาชว่ยเหลอืผู ้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนงัสอืสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวับท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒

สตูรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีกำหนดไว้ในสัญญา 
หรือภายในระยะเวลาที ่ ผูว้า่จา้ง ไตข้ยายออกไป โดยจะไข้สตูรของทางราชการท่ีไต้ระบุตามภาคผนวก ๓

สัญญาน้ีทำข้ึนเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สญัญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอยีดตลอด 
แล้ว จึงไต้ลงลายมือซ่ือ พร้อมทัง้ประทบัตรา (ลา้ม)ี ไว้เป็นสำคัญต่อหนา้พยาน และคู่สัญญาต่างยีดถือไว้ฝ่ายละหน่ีงฉบับ

บรษิทั บา้นศิรป็ 2009 จ้าทัด 
BANSSLL 2009  Co.,Ltd.

(ลงซ่ือ)  ..................ท ?ํ & ...............  ....ผูว่้าจ้าง
(นายวชิยั บุญอุดมพร)

1 J  V ก ั r  /  V(ลงชีอ)............................. .ไ.., .:  :  .............................. ผู้รับจ้าง
(บายสทิธิภักด๋ิ คิลประเสริฐ)

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

(นางสาวเอ่ียมสรีิ สุริยะ)
.พยาน

(ลงซ่ือ)............................[ไ'̂ วไ้บ โั...................... พยาน
(นางสาวเรณกุา จาอาบาล)

เลขท่ีโครงการ ๖๔๐๓๗๓๔๔๗๔๑ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๔๒๒๐๑๑๒๓๐


