
สัญญาจ้างก่อสร้าง

สญัญาเลขที ่ ๕๔/๒๕๖๕

สัญญาฉบบันีท้ำข้ึน ณ องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำพนู ตำบลปา่สกั อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพนู เม่ือวับท่ี 
๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำพนู โดยนายวชิยั บญุอุดมพร ตำแหนง่รองนายกองคก์ารบริหารสว่น 
จังหวัด ปฏบิตัริาชการแทบ บายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู ตามตำสัง่องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดลำพนู ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซ่ึงต่อไปใ่นสญัญานีเ้รียกว่า "ผูว้า่จา้ง'' ฝา่ยหบ็ง่ กับ หา้งหุน้สว่นจำกดั อุทยัโยธา ซึง่จดทะเบยีน 
เป็นนติิบุคคล ณ ลำนกังานทะเบยีนหุน้สว่นบริษทั จังหวัดลำพนู กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์มลืำนกังาบใหญอ่ยู่ 
เลขที ่ ๖๓/๑๗ ตำบลในเมอืง อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพนู โดย'นางสาวทัดซกร สุนันต๊ะ ผูม้อืำนาจลงนามผกูพนันติบิคุคล 
ปรากฏตามหนงัสอืรับรองของ ลำนกังานทะเบยีนหุน้สว่นบริษทั จังหวัดลำพนู กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์ ท่ี ลพ. 
๐๐๐๓๑๕ ลงวันท่ี ๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๕ แนบทา้ยสญัญานี ้ซ่ึงต่อไปในสญัญานีเ้รียกว่า ''ผูร้บัจา้ง" อกีฝา่ยหนึง่ 

คู'สญัญาได้ตกลงกนัมขือ้ความดังต่อไปนี้

ขอ้ ๑. ขอ้ตกลงวา่จา้ง
ผูว้า่จา้งตกลงจา้งและผูร้บัจา้งตกลงรบัจา้งทำงาน กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางเสยีบ 

ลำเหมอืงจา้ย บ้านแซม หมู่ท่ี ๒ ตำบลมว่งนอ้ย เช่ือมบ้านดอนหลวง หมู่ท่ี ๗ ตำบลแมแ่รง อำเภอปา่ซาง จังหวัดลำพนู 
ณ สายทางเลยีบลำเหมอืงจา้ย บ้านแซม หมู่ท่ี ๒ ตำบลมว่งนอ้ย เชือ่มบา้นดอนหลวง หมู่ท่ี ๗ ตำบลแมแ่รง อำเภอปา่ซาง 
จังหวัดลำพนู ตามขอ้กำหนดและเง่ือนไขแหง่สญัญานีร้วมทัง้เอกสารแนบทา้ยสญัญา

ผูร้บัจา้งตกลงทีจ่ะจดัหาแรงงาบและวสัด ุ เครือ่งมอืเครือ่งใข ้ตลอดจนอปุกรณต์า่งๆ ชนดิติเพ่ือใช้
ในงานจา้งตามสญัญานี้

ขอ้ ๒. เอกสารอบัเปน็สว่นหนึง่ของสญัญา
เอกสารแนบทา้ยสญัญาดงัตอ่ไปนีใ้หถ้อืเปน็สว่นหนึง่ของสญัญานี ้
๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอยีด (TOR)
๒.๒ ผนวก ๒ แบบบาียประขาสมัพนัธเ์ครงการ
๒.๓ ผนวก ๓ สตูรการปรบัราคา
๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบเสนอราคา
๒.๕ ผนวก ๕ ลำเนาบญัชรีายการกอ่สรา้ง
๒.๖ ผนวก ๖ ลำเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน
๒.๗ ผนวก ๗ ลำเนาหนงัสอืคํา้ประกบัสญัญา

จำนวน ๒๔ แผ่น 
จำนวน ๑ แผ่น 
จำนวน ๓ แผ่น 
จำนวน ๒ แผ่น 
จำนวน ๑ แผ่น 
จำนวน ๑ แผ่น 
จำนวน ๑ แผ่น

ความใดใบเอกสารแนบทา้ยสญัญาทีช่ดัหรอืแย้งกบัขอ้ความใบสญัญานีใ้หใ้ชข้อ้ความในสญัญานีบ้งัคบั 
และในกรณทีีเ่อกสารแนบทา้ยสญัญาชดัแยง้กนัเอง ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฎิ̂ ตา่มคำวนิจิฉยัของผูว้า่จา้ง คำวนิจิฉยัของผูว้า่จา้ง 
ใหถื้อเปน็ทีส่ดุ และผูร้บัจา้งไมม่สืทิธเิรยีกรอ้งคา่จา้ง คา่เสยืหายหรอืคาไขจา้ยใดๆ เพมูiืตมจากผูว้า่จา้งทัง้สิน้

(ลงซ่ือ) ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นางสาวทัตชกร สุ'นันต๊ะ)



ข้อ ๓. หลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญา
ใบขณะทำสัญญาน้ีผู้รับจ้างได้น่าหลักประกันเป็น หนังลือค้ําประกัน•ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด 

(มหาชน) สาขาสัาทูน เลข'ท่ี ๑๐๐๐๔๙๘๖๗๖๙® ลงวันท่ี ๒๔ เมารทยบ ๒๔๖๔ เปน็จำนวนเงิน ๑๑๘.๗๐๐.๐๐ บาท (หนงแสน 
หนีง้หม่ืนแปดพนัเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซ็ง่เทำกบัร้อยละ ๔(ห้า) ของราคาคา่จา้งตามสญัญา มามอบใหแ้กผู้่ว่าจ้างเพือ่เปน็หลกั 
ประกบัการปฏบิตัติามสญัญานิ้

กรณผู้ีรับจ้างใช้หนงัลือค้ําประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ําประกันดังกล่าว 
จะต้องออกโดยธนาคารทีป่ระกอบกจิการใบประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหร้อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ 
ประกอบกจิการเงินทนุเพือ่การพาณชีย์และประกอบธรุกจิ ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตามรายช่ือ 
บริษทัเงินทนุทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนใหท้ราบตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายการจัคช้ีอจัดจ้างและการบริหาร 
พสัดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเปน็หนงัสอืค้ําประกับอิเล็กทรอนกิสต์ามวิธการทีก่รมบญัชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการ 
ค้ําประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพน้ช้อผูกพนัตามสัญญานี้

หลักประกันท่ีผู้รับจ้างนา่มามอบให้ตามวรรคหนีง้ จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวงของ 
ผูรั้บจ้างตลอดอายุสญัญา ถ้าหลักประกนัทีผู่รั้บจ้างนา่มามอบใหดั้งกล่าวลดลงหรือเสือ่มคา่ลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความ 
รบัผดิของผูรั้บจ้างตลอดอายุสญัญา ไมว่่าด้วยเหตุใดๆ กต็าม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างสง่มอบงาบล่าชา้เปน็เหตุใหร้ะยะเวลาแลว้ 
เสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปล่ียนแปลงไป ไมว่่าจะเกดิขึน้คราวใดผูร้บัจา้งตอ้งหา 
หลกัประกับใหม่หรือหลักประกันเพิม่เติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนีง้มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๔ (สิบห้า) วับ นับถัด 
จากวันทีไ่ด้รับแจ้งเปน็หนงัสอืจากผู้ว่าจ้าง

หลัก'ประกัน'ท่ีผู้'รับ'จ้าง,น่ามามอบ'ไว้-ตาม'ช้อน้ี ผูว่้าจ้างจะคบืใหแ้กผู่รั้บจา้ง โดยไม่มีดอกเบ้ีย เม่ือ 
ผู้รับจ้างพน้จากข้อผูกพนั และความรับผิดทัง้ปวงตามสญัญานีแ้ล้ว

ข้อ ๔ (ข) คา่จา้งและการจา่ยเงนิ
ผูว้า่จา้ง ตกลงจา่ย และผูร้บัจา้งตกลงรบัเงินคา่จ้างจำนวนเงิน ๒,๓๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสน 

เจ็ด'หม่ืนส่ืพัน'บาทถ้วน) ชืง่ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ จำนวน ๑๔๔,๓๐๘.๔® บาท (หน้ีงแสบห้าหม่ืนห้าพับสามร้อยแปดบาทส่ืสิบ 
เอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษอีากรอืน่  ๆ และคา่ใชจ่้ายทัง้ปวงดว้ยแลว้ โดยถอึราคาเหมารวม เปน็เกณฑ ์ และกำหนดการจ่ายเงิน 
เป็นงวด  ๆ ดังน้ี

งวดที ่ ๑ เปน็จำนวนเงิน ๘๓๐,๘๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหม่ืนเถ้าร้อยบาทถ้วน) เม่ือผู้รับจ้างได้ 
ปฏิบัติงาบ ก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายทางเลยืบลำเหมอีงจา้ย บ้านแซม หมู่ท่ี ๒ ตำบลม่วงนอ้ย เช่ือมบ้านดอนหลวง 
หมู่ท่ี ๗ ตำบลแม่แรง อำเภอบาัซาง จังหวัดลำทบู เม่ือได้ดำเนนิการส่งมอบงานงวดท่ี ๑ (ตามรายละเอยีดผนวก ๑) ให้แล้วเสร็จ 
ภายใบวันท่ี ๒๔ มิชุ'บาย'น ๒๔๖๔

งวดสดุทา้ย เปน็จำนวนเงิน ๑,๔๔๓,๑๐๐.๐๐ บาท (หน้ีงล้านห้าแสนส่ืหม่ืนสามพับหน้ีงร้อยบาทถ้วน) 
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท้ังหมด ใหแ้ลว้เสรจ็เรยีบรอ้ย ตามสญัญา รวมท้ัง ทำสถานท่ีก่อสร้าง ใหส้ะอาดเรียบร้อย ตามท่ี 
กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐

ข้อ ๔. เงนิคา่จา้งลว่งหนา้
ผูว้า่จา้งตกลงจา่ยเงินคา่จา้งลว่งหนา้ใหแ้กผู่ร้บัจา้งเปน็จรํนัวุนเงิน - บาท ชืง่เทา่กบัร้อยละ - ของราคา 

คา่จา้ง ตามสญัญาทีร่ะบไุว้ในข้อ ๔ .บ ุน่ ี•้_ : :นีไ้นี)้^.

(ลงชือ่)........................ท ับ้ .ั............................ผ ูว้ า่จา้ง (ลงชือ่)
(นายวชิยั บญุอดุมพร)

ผู้รับจ้าง
(นางลาวทัตชกร สุนันต๊ะ)



เงินคา่จ้างลว่งหนา้ดงักลา่วจะจ่ายใหภ้ายหลงัจากทีผู่รั้บจ้างไดว้างหลกัประกนัการรับเงินคา่จ้างลว่ง 
หนา้เปน็หนงัลอีคํา้ประกันหรือหนงัลือคาประกันอิเล็กทรอนกิสข์องธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาน 
จำนวนเงินคา่จ้างล่วงหนา้นัน้ใหแ้กผู่ว่้าจ้าง ผูร้บัจ้างจะดอ้งออกใบเสร็จรับเงินคา่จ้างลว่งหนา้ ตามแบบท่ีผู้ว่าจ้างกำหนดให ้และ 
ผู้รับจ้างตกลงทีจ่ะกระทำดามเง่ือนไขอันเกีย่วกบัการใช้จำยและการใชคื้นเงินคำจ้างล่วงหนา้นัน้ดังตอ่ไปบี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินคา่จ้างลว่งหนา้นัน้เพือ่เนน้ค่าใช้จ่ายในการปฏบิติังานตามสญัญาเทา่นัน้หาก 
ผูร้บัจ้างใชจ่้ายเงินคา่จ้างลว่งหนา้ หรือสว่นใดสว่นหบีง้ของเงินค่าจ้างลว่งหนา้นัน้ใบทางอ่ืนผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วง 
หนา้นัน้คืบจากผูรั้บจ้างหรือบงัคับเอาจากหลกัประกบัการรับเงินค่าจ้างลว่งหนา้ได้ทนัที

๕.๒ เมือ่ผูว้า่จา้งเรยีกรอ้ง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลกัฐานการใชจ่้ายเงินคา่จ้างลว่งหนา้เพือ่พสิจูนว่์าได้ 
เน้นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (ลีบห้า) วับ นับถัดจากวันได้รับแจ้งเนน้หนงัลือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลัก 
ฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (ลบีหา้) วัน ผูว่้าจ้างอาจเรยีกเงนิคา่จา้งลว่งหนา้นัน้คนืจากผูร้บัจา้ง หรือบังคับเอาจากหลัก 
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหนา้ได้ทนัที

๕.๓ (ข) (สำหรับสญัญาทีเ่นน้ราคาเหมารวม)
ในการจา่ยเงนิคา่จา้งใหแ้กผู่ร้บัจา้งตามขอ้ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหกัเงินค่าจ้างใบแตล่ะงวดเพือ่ชดใช้ 

คนืเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ไวจ้ำนวนรอ้ยละ- ฃองจำนวนเงินคา่จ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินทีห่กัคา่ 
จ้างล่วงหนา้ท่ีผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นคา่จ้างงวดสดุทา้ยจะหกัไว้เนน้จำนวนเทา่กบัจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหนา้ทีเ่หลอืทัง้หมด 

๕.๔ เงินจำนวนใด  ๆ กต็ามทีผู่รั้บจ้างจะต้องจ่ายใหแ้กผู้่ว่าจ้างเพือ่ช้าระหนีห้รือเพือ่ขดใช้ความรับผิด 
ต่างๆ ตามสญัญา ผูว้า่จา้งจะหกัเอาจากเงินคา่จ้างงวดทีจ่ะจ่ายใหแ้กผู่ร้บัจ้างกอ่นทีจ่ะหกัขดใชค้นืเงินคา่จ้างลว่งหนา้

๕.๕ใบกรณทีีม่กีารบอกเลก็สญัญา หากเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ทีเ่หลอื๓นกว่าจำนวนเงินท่ีผู้รับจ้างจะได้ 
รับหลังจากหักขดใช้ในกรณอ่ืีนแล้ว ผูรั้บจ้างจะตอ้งจ่ายคนืเงินจำนวนทีเ่หลอืนัน้ใหแ้กผู่ว่้าจา้ง ภายใน ฝ (เจด็) วัน นับถัดจากวับ 
ไตร้บัแจ้งเนน้หนงัลือจากผูว่้าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสญัญาทีเ่นน้ราคาเหมารวม)
ผูว่้าจ้างจะคนืหลกัประกนัการรับเงินคา่จ้างลว่งหนา้ใหแ้กผู่รั้บจ้าง ต่อเม่ือผู้ว่าจ้างได้หักเงิน 

คา่จ้างไว้ครบจำนวนเงินคา่จ้างลว่งหนา้ตามขอ้ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ใบกรณดัีงต่อไปบ้ี ผู้รับจ้างมีลีทธิขอคืนหลักประกับการ 
รับเงินคา่จ้างล่วงหนา้บางส่วนก่อนได้

(๑) กรณผู้ีรับจ้างวางหลกัประกนัการรับเงินคา่จ้างลว่งหนา้ไว้ฉบบัเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก 
เงินค่าจ้างล่วงหนา้ไปแล้ว ผู้รับจ้างมลีทธิขอคืนหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหนา้ในสว่นท่ีผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหนา้ไป 
แลว้นัน้โดยผูรั้บจ้างจะตอ้งนำหลกัประกบัการรับเงินคา่จ้างลว่งหนา้ฉบบัใหมท่ีม่มีลูคา่เทา่กบัเงินคา่จา้งลว่งหนา้ทีเ่หลอือยู่มา 
วางใหแ้กผู่ว่้าจ้าง

(๖) กรณผู้ีรับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหนา้ไว้หลายฉบบั ซ่ึงแต่ละฉบับ 
มมีลูคา่เทา่กบัจำนวนเงินคา่จ้างลว่งหนา้ทีผู่ว่้าจา้งจะตอ้งหกัไว้ใบแตล่ะงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหนา้ในงวดใดแล้ว 
ผู้รับจ้างมีลีทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหนา้ในงวดน้ันได้

ข้อ ๖. การหกัเงนิประกบัผลงาบ
ใบการจา่ยเงนิคา่จา้งใหแ้กผู่ร้บัจา้งแตล่ะงวด ผูว่้าจ้างจะหกัเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินท่ีต้องจ่ายใน 

งวดนัน้เพือ่เปน็ประกันผลงาน ในกรณทีีเ่งินประกับผลงานถูกหกัไว้แล้วเปน็จำนวนเงินไม่ต่ํากว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิท่ีจะขอเงิน 
ประกันผลงานคืบ โดยนำหนงัลือค้ําประกันของธนาคารหรือหนงัลือค้ําประกันอิเล็กทรอนกิสซ่ึ์งออกโดยธนาคารภายในประเทศ

r s c

(นายวชิยั บญุอดุมพร)
(ลงชื่อ)......................“บ ี้^ ? ^ . ...............ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).

(นางสาวทัตชกร สุนันต๊ะ)
ผู้รับจ้าง



มามอบใหผู้ว่้าจ้างเทีอ่เปน็หลักประกบัแทบกไ็ต้
ผูว่้าจ้างจะคนืเงินประกบัผลงาน และ/หรือหนงัสอืค้ําประกับ,ของธนาคารด้งกล่าวตามวรรคหน่ึงโดย 

ไมม่ดิอกเนีย้ใหแ้กผู่ร้บัจ้างพรอ้มกบัการจ่ายเงินคา่จ้างงวดสดุทา้ย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแลว้เสรจ็และสทิธขิองผูว้า่จา้งในการบอกเลกิสญัญา
ผูรั้บจ้างต้องเร็มทำงานทีรั่บจ้างภายในวันที ่ ๒๖ เมบายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบรืบูรณ ์

ภายในวับท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๖๕ ถา้ผูรั้บจา้งมใิตล้งมอืทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงาบใหแ้ล้วเสร็จตาม 
กำหนดเวลา หรือมิเหตุใหเ้ข้ึอไตว้ำผู้รับจ้างไม่สามารถท้างานใหแ้ลว้เสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแลว้เสร็จลา่ชา้เกนิกว่า 
กำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างท้าผิดสญัญาข้อใดข้อหนึง่ หรือตกเปน็ผูถ้กูพทิกับท์รัพย์เด็ดขาด หรือตกเปน็ผูล้ม้ละลาย หรือเพกิเฉย 
ไมป่ฏบิติัตามคำสัง่ของคณะกรรมการตรวจรับพสัดุหรือผู้ควบคุมงาบหรือบรืบทัทีป่รืกบาซึง๋ไต้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง 
ผู้ว่าจ้างมสิทิธิทีจ่ะบอกเลิกสญัญานีไ้ต ้และมสิทิธจ้ิางผู้รับจ้างรายใหมเ่ชา้ทำงานของผู้รับจ้างใหลุ้ล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิก 
สญัญาบัน้ไมก่ระทบสทิธขิองผูว่้าจ้างทีจ่ะเรียกร้องคา่เสยีหายจากผูรั้บจ้าง

การท่ีผู้ว่าจ้างไมใช้สทิธิเลิกสัญญาด้งกล่าวช้างต้นไม่เป็นเหตุใหผู้้รับจ้างพน้จากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรบัผดิขอบในความขำรดุบกพรอ่งของงาบจา้ง
เมือ่งานแลว้เสรจ็บรบิรูณ ์ และผูว่้าจ้างไตรั้บมอบงาบจากผูรั้บจ้างหรือจากผูรั้บจ้างรายใหม ่ใบกรณีท่ีมิ 

การบอกเลกิสญัญาตามขอ้ ๗ หากมเิหตชุำรดุบกพรอ่งหรอืเสยีหายเกดิขึน้จากการจา้งนี ้ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจาก 
วันท่ีไต้รับมอบงานด้งกล่าว ซงความขำรุดบกพร่องหรือเสยีหายบัน้เกดิจากความบกพร่องของผู้รบัจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุท่ี 
ไม่ถูกต้องหรือท้าไว้ไม่เรียบร้อย หรือท้าไม่ถูกต้องดามมาตรฐานแหง่หลักวิชา ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบีทา้การแล!้ขใหเ้ปน็ทีเ่รยีบรอ้ย 
โดยไม่ชักช้า โดยผูว่้าจ้างไมต่อ้งออกเงินใดๆ ในการน้ีบ้ังส้ิน หากผูรั้บจ้างไมก่ระทำการด้งกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน 
นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสอืจาก ผูว่้าจ้างหรือไมท่า้การแกไ้ขใหถ้กูตอ้งเรียบร้อยภายใบเวลาทีผู่ว่้าจ้างกำหนดใหผู้ว่้าจ้าง 
มสิทิธิทีจ่ะทา้การบัน้เองหรือจ้างผูอ้ืบ่ใหท้า้งานบัน้โดยผูรั้บจา้งตอ้งเปน็ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยเองบัง้สิน้

ในกรณเีร่งดว่นจำเปน็ตอ้งรีบแล!้ขเหตขุำรุดบกพร่องหรือเสยีหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแล้!ข 
ในระยะเวลาทีก่ำหนดไว้ตามวรรคหนึง่ไต้ ผูว่้าจ้างมสิทิธเิขา้จัดการแล!้ขเหตขุำรุดบกพร่องหรือเสยีหายบัน้เอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ 
ซอ่มแซมความขำรุดบกพร่องหรือเสยีหาย โดยผูรั้บจ้าง ต้องรับผิดขอบขำระค่าใช้จ่ายบัง้หมด

การทีผู่ว้า่จา้งทำการบัน้เอง หรือจ้างผู้อ่ืบใหท้ำงานบ้ันแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพน้จากความ 
รับผิดดามสัญญา หากผูรั้บจ้างไมช่ดใชค้า่ใชจ้า่ยหรือคา่เสยีหายตามทีผู่ว้า่จ้างเรียกร้องผูว่้าจ้างมสิทิธบิงัคบัจากหลกัประกนัการ 
ปฏิบัติตามสัญญาไต้

ข้อ ๙ การจา้งชว่ง
ผูรั้บจ้างจะต้องไม่เอางานบัง้หมดหรือแด่บางสว่นแหง่สัญญานี!้ปจ้างช่วงอีกทอดหนึง่ เว้นแด่การจ้างช่วง 

งานแด่บางสว่นทีไ่ต้รับอนญุาตเปน็หนงัสอืจากผูว่้าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างไต้อนญุาตใหจ้้างช่วงงานแด่บางส่วนด้งกล่าวบ้ัน ไม่เป็น 
เหตุใหผู้รั้บจ้างหลุดพน้จาก ความรับผิดหรือพนัธะหนา้ทีด่ามสัญญานี ้และผู้รับจ้างจะยังคงตอ้งรับผดิในความผดิและความ 
ประมาทเลนิเลอ่ของผูรั้บจา้งชว่ง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงบัน้ทกุประการ

กรณผู้ีรับจ้างไปจ้างช่วงงาบแด่บางส่วนโดยฝ่าผิ]นความในวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างต้องขำระค่าปรับใหแ้ก่ 
ผว้า่จา้งเปน็จำนวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๑๐ (ลิบ) ของวงเงนิ ของงานท ีจ่ า้ส& ธ'ุ-;บ ัง้น ีไ้มต่ดัสทิธผิวัา่จา้งใน การบอกเลกิ
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สัญญา

ผวิา่จา้ง

นุ

0ส ื̂ ............................................... ผูร้บัจา้ง
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นางสาวทัตชกร สุนันต๊ะ)



ข้อ ©๐ การควบคมุงานของผูร้บัจา้ง
ผูรั้บจ้างจะตอ้งควบคมุงานทรัีบจา้งอย่างเอาใจใส ่ ดว้ยประสทิธิภาพและความชำนาญ และใบระหว่าง 

ทำงาบทรัีบจ้างจะตอ้งจัดใหม้ผู้ีแทบขึง้ทำงาบเตม็เวลาเปบ็ผู้รับผดิชอบควบคมุงาบของ ผูรั้บจ้าง ผู้แทบดังกล่าวจะต้องไต้รับมอบ 
อำนาจจากผูร้บัจา้ง คำสัง่หรือคำแบะนำตา่งๆ ทผีูว่้าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสคุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทท่ีปรืก'ษาทีผู้ว่า 
จ้างแต่งตัง้ ได้แจ้งแก่ผู้แทบเช่นว่าบ้ัน ใหก้อว่าเปน็คำสัง่หรือคำแบะบำทไีด้แจ้งแกผู้่รับจ้าง การแต่งต้ังผู้แทบตามข้อน้ีจะต้องทำ 
เป็นหนังสิอและต้องได้รับความเห็บชอบเป็นหนังลือ จากผูว้า่จา้ง การเปล่ียนตัวหรือแต่งต้ังผู้แทบใหม่จะทำมิใต้หากไมใต้รับ 
ความเหบ็ชอบ เปน็หนงัลอืจากผูว่้าจา้งกอ่น

ผูว่้าจ้างมสทิธิทีจะขอใหเ้ปล่ียนตัวผู้แทบตามวรรคหนึง่ ใดยแจ้งเป็นหนงัลือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ 
ตอ้งทำการเปลีย่นตวัผูแ้ทบบัน้โดยพลนัโดยไมค่ดิคา่จ้างหรอืราคาเทมีหรอือา้งเปน็เหตเุพอชยายอายสุญัญาอนัเนองมาจากเหตนุี้

ข้อ ๑© ความรบัผดิของผูร้บัจา้ง
ผูรั้บจ้างจะตอ้งรับผิดตอ่อบุตัเิหต ุ ความเลยืหาย หรือภยันตรายใดๆ อบัเกดิจาก การปฏิบัติงานของ 

ผู้รับจ้าง และจะตอ้งรบัผดิตอ่ความเลยีหายจากการกระทำของลกูจา้งหรอืตวัแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏบิติังาบของ 
ผูร้บัจ้างชว่งดว้ย (ถา้ม)ี

ความเลยีหายใดๆ อันเกิดแก่งานทผู้ีรับจ้างได้ทำข้ีบ แม้จะเกดิขึน้เพราะเหตสุดุวิสยั กิตาม ผู้รับจ้างจะต้อง 
รับผิดชอบโดยซ่อมแชมให้คิบคิหรือ เปล่ียนใหใ้หม่โดยค่าใชจ่้ายของผู้รับจ้างเอง เวน้แตค่วามเลยีหายบัน้เกดิจากความผดิของ 
ผูว้า่จา้ง ทัง้นี ้ความรับผิดชองผูรั้บจ้างดังกล่าวในช้อนีจ้ะลิน้สดุลงเม่ือผูว่้าจ้างได้รับมอบงานคร้ังสดุทา้ย ข้ึงหลังจากบ้ันผู้รับจ้าง 
คงตอ้งรับผดิเพยีงในกรณชีำรุดบกพร่อง หรือความเลยีหายดงักลา่วในขอ้ ๘ เทา่บัน้

ผูร้บัจ้างจะตอ้งรับผดิตอ่บคุคลภายนอกในความเลยีหายใดๆ อนัเกดิจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ 
ลูกจ้างหรือตัวแทบของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้'รับ'จ้าง'ช่วง (ถา้ม)ี ตามสญัญานี ้หากผูว่้าจ้างถูกเรืยกร้องหรือฟอ้งร้องหรือต้องชดใชค่้า 
เสียหายใหแ้ก'บคุคลภายบอกไปแล้ว ผูรั้บจ้างจะตอ้ง ดำเนนิการใดๆ เพือ่ใหม้กีารว่าตา่งแกต้า่งใหแ้กผู่ว่้าจ้างโดยคา่ใชจ่้ายชอง 
ผูร้บัจา้งเอง รวมทัง้ผูรั้บจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสยีหายบัน้ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกดิจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟอ้งร้องใหแ้ก่ 
ผูว่้าจ้างทนัที

ข้อ ©to การจา่ยเงนิแกล่กูจา้ง
ผูร้บัจา้งจะตอ้งจา่ยเงนิแกล่กูจา้งทผีูร้บัจา้งไดจ้า้งมาในอตัราและตามกำหนดเวลา ท่ีผู้รับจ้างได้ตกลงหรือ 

ทำสญัญาไว้ตอ่ลกูจ้างดังกลา่ว
ถา้ผู้รับจ้างไมจ่่ายเงินคา่จ้างหรือคา่ทดแทบอืน่ใดแกลู่กจ้างดังกลา่วในวรรคหนึง่ ผู้ว่าจ้างมสีทิธิทจีะเอาเงิน 

คา่จา้งทีจ่ะตอ้งจา่ยแกผู่ร้บัจา้งมาจา่ยใหแ้กล่กูจา้งของผูร้บัจา้งดงักลา่ว และใหถื้อว่าผูว่้าจ้างใต้จ่ายเงินจำนวนบัน้เปน็ค่าจ้างให ้
แกผู่รั้บจ้างตามสญัญาแลว้

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจัดใหม้ปีระกนัภยัสำหรับลกูจ้างทกุคนทจีา้งมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถืงความรับผิดท้ัง 
ปวงชองผู้รับจ้าง รวมทัง้ผู้รับจ้างช่วง (ถา้ม)ี ในกรณคีวามเลยีหายทีคิ่ดคา่สนิไหมทดแทนไต้ตามกฎหมาย ช่ีงเกดิจากอบุตัเิหต ุ
หรือภยันตรายใดๆ ตอ่ลูกจ้างหรือบคุคลอ่ืน ทีผู่ร้บัจ้างหรอืผูร้บัจา้งชว่งจ้างมาทำงาบ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกับภัย

(นางสาวทัตชกร สุนันต๊ะ)



ข์อ ๑๓ การตรวจงานจา์ง
ถา้ผูว้า่จ้างแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรับพสัด ุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา เพิอ่ควบคมุการทำงาบ 

ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทท่ีปรึกษาบ้ัน มอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถาน 
ท่ีก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและใหค้วามช่วยเหลอในการบัน้ตามสมควร

การทีมิ่คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปริกบาบ้ัน หาทำใหผู้้รับจ้างพนัความรับ 
ผิด,ชอบตามสัญญาบ้ัข้อใดข้อหบงไม่

ข้อ ๑๔ แบบรปูและรายการละเอยีดคลาดเคลือ่น
ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเขา้ใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ่ีถว้นแล้ว หาก 

ปรากฏวา่แบบรูปและรายการละเอยีดบัน้ผดิพลาดหรือคลาดเคลือ่น ไปจากหลกัการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนคิผูรั้บจ้างตกลง 
ทีจ่ะปฏบิตัติามคำวนิจิฉยัของผูว้า่จา้ง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปริก'ษาท่ีผู้ว่าจ้างแต่งต้ัง เพอให้ 
งานแล้วเสร็จบริบูรณ ์ คำวินจิฉยัดังกล่าวใหถื้อเปน็ทีสุ่ด โดยผูร้บัจา้งจะคดิคา่จา้ง คา่เลยีหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมข้ึน จาก 
ผูว้า่จา้งหรอืขอขยายอายุสญัญาไมใต้

ข้อ ๑๕ การควบคมุงานโดยผูว้า่จา้ง
ผูร้บัจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพสัด ุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษทัทีป่ริกบาทีผู้่ว่าจ้างแตง่ตัง้ มิอำนาจ 

ทีจ่ะตรวจสอบและควบคุมงานเพิอ่ใหเ้ปน็ไปตาม สญัญานี ้และมอิำนาจทีจ่ะส่ังใหแ้ก้ไขเปล่ียนแปลงเพิม่เดิม หรือดัดทอนข้ึงงาน 
ตามสญัญานี ้หากผูรั้บจ้างขดัขืน ไม,ปฏบัิตติาม ผูว้า่จา้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปริกบา มอิำนาจ 
ท่ีจะสัง่ใหห้ยุดการบ้ันช่ัวคราวได้ ความล่าข้าใบกรณเีซน่นี ้ผูร้บัจา้งจะถอืเปน็เหตขุอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาบตามสัญญา 
หรอืเรยีกรอ้งคา่เลยีหายใดๆ ไมใต้ท้ังส้ิน

ข้อ ©๖ งานพเิศษและการแกไ้ขงาน
ผู้ว่าจ้างมิลีทธิท่ีจะส่ังเป็นหนงัสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศบข้ึงไมใต้แสดงไว้หรือรวมอยู่ใบเอกสารสัญญานี ้

หากงานพเิศบนัน้ๆ อยู่ในขอบข่ายท่ัวไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาน้ี นอกจากนี ้ ผู้ว่าจ้างยังมิลีทธิส่ังให้เปล่ียนแปลงหรือแก้!ข 
แบบรูปและขอ้กำหนดตา่งๆในเอกสารสญัญานีด้ว้ย

อตัราค่าจ้างหรือราคาทีก่ำหนดใขใ้นสญัญานีใ้หก้ำหนดใชส้ำหรับงานพเิศษ หรืองานท่ีเพิม่เติมข้ึน หรือดัด 
ทอนลงทัง้ปวงตามคำสัง่ของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ไต้กำหนดไว้ถืงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ท่ีจะนำมาใช้สำหรับงาบพเิศษ 
หรืองานทีเ่พิม่ข้ึนหรือลดลงดังกล่าว ผูว้า่จา้ง และผู้รับจ้างจะไตต้กลงกนัทีจ่ะกำหนดอตัราคา่จ้างหรือราคาทีเ่พิม่ข้ึนหรือลดลง 
รวมทัง้การขยายระยะเวลา (ถา้ม)ิ กับใหม่เพิอ่ความเหมาะสมในกรณท่ีีตกลงกันไม่ไต้ ผูว้า่จา้งจะกำหนดอตัราจา้ง หรือราคาตาม 
แตผู่ว้า่จา้งจะเหบ็วา่เหมาะสมและถกูตอ้ง ขึง้ผูรั้บจ้างจะตอ้งปฏบิตังิาบตามคำสัง่ของผูว่้าจ้างไปกอ่นเพิอ่มใิหเ้กดิความเลยีหาย 
แก่งานทีจ้่าง

ขอ้ ๑๗ คา่ปรับ
หากผูร้บัจ้างไมส่ามารถทำงานใหแ้ลว้เสร็จภายใบเวลาทีก่ำหนดไว้ใบสญัญาและผู้ว่าจ้างยังมไิตบ้อกเลิก 

สัญญา ผูร้บัจ้างจะตอ้งขำระคา่ปรบัใหแ้กผู่ว้า่จา้งเปน็ จำนวนเงินวับละ ๕,๙๓๕.๐๐ - บาท (หา้พนัเกา้ร้อยลามลบีหา้บาทถว้น) 
และจะตอ้งขำระคา่ใชจ่้ายใบการควบคมุงาน (ถา้ม)ิ ใบเมือ่ผูว้า่จา้ง ต้องจ้างผู้ควบูคุมงานอีกต่อหน่ึงเป็นจำนวนเงินวันละ

(ลงชึอ่)......................... i ...............................ผ ูว้ า่จา้ง
(นายวชิยั บญุอดุมพร)

เ ท่ *พุ ่ ^•รั ร£ใ^บั ้ บั ้
f f - i '

(นางสาวทตัชกร สนุนัตะ๊)
ผ้รับจ้าง



........... -............บาท (........... -...........) นบัถัดจากวันทีค่รบกำหนดเวลาแลว้เสร็จของงานตามสญัญาหรือวันทีผู่ว่้าจ้างได้ขยาย
เวลาทำงาบให ้จนถงึวบัทีท่ำงาบแลว้เสร็จจริง บอกจากบี ้ผูร้บัจา้งยอมใหผู้ว้า่จา้งเรยีกคา่เสยีหายอบัเกดิขึน้จากการทีผู่ร้บัจา้ง 
ทำงานลา่ชา้เจพาะสว่นทีเ่กนิกว่าจำนวนคา่ปรบัและคา่ใชจ่้ายดงักลา่วไดอ้กีดว้ย

ใบระหว่างทีผู่ว่้าจ้างยังมไิด้บอกเลิกสญัญาบีบ้ หากผูว้า่จา้งเหบ็วา่ผูร้บัจา้ง จะไม่สามารถปฎ้บ้ดตามสัญญา 
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะไข้สทิธิบอกเลิกสญัญาและใข้สีทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และล้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอ้เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมือ่ครบ 
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาบขอใหช้ำระค่าปรับแลว้ ผู้ว่าจ้างมิสทิธิท่ีจะปรับผู้รับจ้างจนถึงวับบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สทิธขิองผูว้า่จา้งภายหลงับอกเลกิสญัญา
ใบกรณทีีผู่ว้า่จา้งบอกเลกิสญัญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานบีบ้เองหรือว่าจ้างผู้อืน่ใหท้ำงาบนัน้ต่อจนแลว้เสร็จ 

ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ท่ีรับจ้างทำงานนัน้ต่อมิสิทธิไข้เคร่ืองใข้ในการก่อสร้าง ส่ิงท่ีสร้างข้ึนช่ัวคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ 
ซึง่เหน็ว่าจะตอ้งสงวนเอาไว้เพือ่การปฏบิติังานตามสญัญา ตามท่ีจะเห็บสมควร

ใบกรณดีงักลา่ว ผู้ว่าจ้างมิสทิธิริบหรือบังคับจากหลักประกับการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมด หรือบางส่วน 
ตามแต่จะเหบ็สมควร บอกจากนัน้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในคา่เสยีหายซึง่เปน็จำนวน เกนิกว่าหลักประกับการปฏบิติัตาม 
สัญญา รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ ในการทำงาบนัน้ตอ่ใหแ้ลว้เสร็จตามสญัญา ตลอดจบค่าใช้จ่ายในการควบคมุงาบเพิม่ (ล้ามิ) ซ่ึง 
ผูว่้าจ้างจะหกั เอาจากเงินประกนัผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ทีจ่ะจา่ยใหแ้กผู่รั้บจา้งก!๊ด้

ข้อ ©๙. การบงัคบัคา่ปรบั คา่เสยิหาย และคา่ใขจ้า่ย
ใบกรณท่ีีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึง่ข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จบเป็นเหตุใหเ้กิดค่าปรับ ค่าเสยี 

หาย หรอืคา่ใชจ้า่ยแกผู่ว้า่จา้ง ผู้รับจ้างต้องชดใชค่้าปรับ คา่เสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวใหแ้กผู้่ว่าจ้างโดยสิน้เชิงภายใบ 
กำหนด ร,๕ (สิบห้า) วับ นบัถัดจากวันทีไ่ด้รับแจ้งเปน็หนงัสอืจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ซดใช้ไห้ถูกต้องครบล้วนภายใบระยะ 
เวลาดงักลา่วใหผู้ว้า่จา้งมสีทิธทิีจ่ะหกัเอาจากจำบวบเงินคา่จา้งทีต่อ้งชำระ หรือจากเงินประกนัผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ 
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสญัญาได้ทันที

หากคา่ปรบั คา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ่้ายทีบ่งัคบัจากเงินคา่จ้างทีต่อ้งชำระ เงินประกับผลงาน หรือหลัก 
ประกนัการปฏบิตัติามสญัญาแลว้ยังไมเ่พยีงพอ ผูรั้บจ้างยินยอมชำระสว่นทีเ่หลอ ท่ียังขาดอยู่จนครบลว้นดามจำนวนค่าปรับ 
คา่เสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายนัน้ ภายในกำหนด ๑ £ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวับท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสอืจากผู้ว่าจ้าง

หากมเีงินคา่จา้งตามสญัญาทีห่กัไว้จ่ายเปน็คา่ปรบั คา่เสยีหาย หรือคา่ใชจ่้ายแลว้ยังเหลอือยู่อกีเทา่ใด 
ผูว่้าจ้างจะคนืใหแ้กผู่รั้บจ้างทัง้หมด

ข้อ ๒๐ การทำบรเิวณกอ่สรา้งใหเ้รยีบรอ้ย
ผูร้บัจ้างจะตอ้งรัก'ษาบริเวณสถานทีป่ฏบิตังิาบตามสญัญาบี ้รวมท้ังโรงงาบหรือ ส่ิงอำนวย ความสะดวกใน 

การทำงานของผูร้บัจ้าง ลกูจา้ง คัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ลา้ม)ิใหส้ะอาด ปลอดภยั และมีประสิทธิภาพใบการใช้งานตลอด 
ระยะเวลาการจา้ง และเมือ่ทำงาบเสร็จสิน้แลว้จะตอ้งขนย้ายบรรดาเคร่ืองใชใ้บการทำงานจ้างรวมทัง้วัสด ุขยะมลูฝอย และส่ิง 
ก่อสร้างช่ัวคราวต่างๆ (ลา้ม)ี ท้ังจะต้องกลบเกล่ียพืน้ดิบให้เรียบร้อยเพือ่ให้บริเวณท้ังหมดอยู่ใบสภาพท่ีสะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงช่ือ) ..................£ ? £ ...........

(นายวชิยั บญุอดุมพร)
ผู้ว่าจ้าง

ร ว ่; น  ป . '  K

w r i r
(ลงชือ่)..

(นางสาวหัตชกร สุนันต๊ะ)
ผู้รับจ้าง



ข้อ ๒® การงดหรอืลดคา่ปรบั หรอืการ’ขยายเวลาปฏบิตังิานตามสญัญา
ใบกรณทีีม่เีหตเุกดิจากความผดิหรือความบกพรอ่งซองฝา่ยผูว่้าจ้าง หรือเหตุสุดวลัย หรือเกิด,จาก 

พฤติการณอั์นหนึง่อันใดท่ีผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกำหนด ในกฎกระทรวง ซ่ีงออกตามความใบ 
กฎหมายวา่ดว้ยการจดัซิอ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไซและกำหนด 
เวลาแห่งสัญญาน้ีไต้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤตกิารณดั์งกลา่วพร้อมหลกัฐานเปน็หนงัสอืใหผู้ว่้าจ้างทราบ เพอซองดหรือ 
ลดค่าปรับ หรอืขยายเวลาทำงาบออกไปภายใน ๑๔ (สิบห้า) วันนับถัดจากวับท่ีเหตุน้ันส้ินสุดลง หรือตามท่ีกำหนดในกฎ 
กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถา้ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึงให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสทิธิเรียกร้อง ใบการท่ีจะซอ 
งดหรือลดค่าปรับ หรือซยายเวลาทำงาบออกไปโดยไม่มีเง่ือนไซใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ กรณเีหตุเกดิจากความผิดหรือความบกพร่อง 
ของฝา่ยผูว้า่จา้ง ซ่ีงม'หลักฐาน'ซัดแจ้ง หรอืผูว้า่จา้งทราบต ิ อยู่แล้วต้ังแต่ต้น

การงดหรือลดคา่ปรับ หรอืซยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึง่ อยู่ในดุลพนิจิซองผู้ว่าจ้างท่ีจะ 
พจิารณาตามทีเ่หน็สมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐาน‘ผมิอืชา่ง
ผู้รับจ้างตกลงเปน็เง่ือนไซสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใข้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน'ผิมือช่าง 

จากกระทรวงแรงงาน หรือหรือผู้มีวุฒบิตัรระดับปริญญาตริ หรอืเทยีบเทา่จากสถาบนัการคกีษาที ่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราซการ 
ไต ้ตา้นวศิวกรรมศาสตรส์าขากอ่สรา้ง/โยธา/สำรวจ/ชลประทาน/สงแวดลอ้ม หรือผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประ๓ ท 
ภาคเีปน็ผูล้งนามในแผนการทำงาน พร้อมหุน้สว่นผูจั้ดการกรณหีา้งหุน้สว่นจำกดั/กรรมการผูจั้ดการ กรณบีริษัทจำกัด ลงนามใบ 
แผนการทำงาน พร้อมรับรองและแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในอตัราไมต่ํา่กว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ซองแต่ละ 
สาซาช่าง แตจ่ะตอ้งมชีา่งจำนวนอย่างนอ้ย ๑ (หน่ึง) คบ ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี ้

๒๖.® ช่างกอ่สรา้ง หรือ 
๒๖.๖ ชา่งโยธา หรือ 
๒๒.๓ ชา่งสำรวจ

ผูร้บัจ้างจะตอ้งจัดทำบญัชแีสดงจำนวนชา่งทัง้หมดโดยจำแนกตามแตล่ะลาซาชา่งและ ระดับช่าง 
พร้อมกับระบรุายซือ่ช่างผู้ทีผ่่านการทดสอบมาตรฐานผิมีอช่างหรือผู้มีวุฒบิตัรดังกล่าวในวรรคหนึง่นำมาแสดงพร้อมหลักฐาน 
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพสัดุหรือผูค้วบคมุงาน ก่อนเร่ืมลงมอืทำงาน และพร้อมท่ีจะใหผู้้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าท่ีซอง 
ผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูไต้ตลอด เวลาการทำงานตามสญัญานีซ้องผูร้บัจา้ง

ข้อ ๒๓. การปรบัราคาคา่จา้ง
ผูว้า่จา้งและผูร้บัจา้ง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาไต้ สำหรับราคางานก่อสร้างดามสัญญาน้ีโดย 

การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใชค้ำนวณราคาค่างานทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี ้ตามเง่ือนไซ หลักเกณฑ์ สูตร
และวิธีคำนวณท่ีใช้กับสญัญาแบบปรับราคาไต้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๖(ะ๓๒ เรือ่งการพจิารณาชว่ยเหลอืผู ้
ประกอบอาชพีงานกอ่สร้าง ดามหนงัสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๖ 

สตูรการปรบัราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีกำหนดไว้ใน
สัญญา หรอืภายในระยะเวลาที ่ ผูว้า่จา้ง ไต้ซยายออกไป โดยจะใช้สตูฟองทวุ่งรำซการทีใ่ต้ระบตุามภาคผนวก
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(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นางสาวพัตซกร สุนันต๊ะ)



สัญญาบ้ีทำข้ีนเป็นสองอนบั มืข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สญัญาไตอ้า่นและผา้ใจขอ้ความ โดยละเอยีด 
ตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือซ่ือ พร้อมท้ังประทันตรา (ลา้ม)ื ไว้เป็นสำคัญต่อหนา้พยาน และคู่สัญญาต่างรดถือไว้ฟ้ายละหบ้ีงฉนัน
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