
สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขท่ี <£๖/๒<£๖๕

สัญญาฉบับบ้ีทำข้ึน {น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมือวันท่ี
๒๗ เมษายน ๖<£๖<£ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัตลำพูน โดย นายวิขัย บุญอุดมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติรา.ขการแทน บายกองค์การบริการส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนท่ี ๖0/๒๕๖๔ ลงวันท่ี 
๒๘ มกราคม ๒(£๖)๔ ข้ึงต่อไปในสัญญาบ้ีเริยกว่า ’'ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหบ้ีง กับ ห้างทุ้นส่วนจำกัด ตนอ้าย วิศวกรรม ซ่ึงจดหะเบีย'น 
เป็นนิติบุคคล ณ ลำนักงานm เบียนพู้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มิสำนักงาบ่ใหญ่ 
อยู่เลขท่ี m หมู่ ๒ ตำบลศริ,บัว'บาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนางสาวไปราพัทธ์ จันทรศรี ผู้รับมอบอำนาจจาก 
นางลาว’ขสิตา วงค์เขียว ผู้มือำบาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฎตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุนส่วนบริษัทจังหวัด 
ลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย่ ท่ี ลป.0 ๐๐๘๐® ลงวันท่ี m i  มืนาคม ๒<£๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวับท่ี 
๒๗ เมษายน ๒<£๖๔ แนบท้ายสัญญาบ้ี ข้ึงต่อไปในสัญญาบ้ีเริยกว่า "ผู้รับจ้าง" อกฝ่ายหน่ึง

คู่สัญญาไค้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปบ้ี 

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่า'จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาบ ก่อสร้างถนนคอนกริตเสริมเหสก ลายทางบ้านกู่เค้า

หมู่ท่ี ๒ ตำบลเหมืองจ้ี เซยมตำบลบ้านนป๋บ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin?) 
ณ บ้านภู่เส้า หมู่ท่ี' ๒ ตำบลเหมืองจ้ี เข้ึอมตำบลบ้านแบ้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเง่ือนไขแห่ง 
สัญญาบ้ีรวมงางเอกสารแบบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครองมือเคร่ืองไข้ ตลอดจบอุปกรณ์ต่าง  ๆซนิตสิเท่ีอใข้ใบ
งานจ้างตามสัญญาบ้ี

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อใปบ้ีให้สือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาบ้ี 
๒.® ผนวก ๑ แบบรูปและรายละเอียด (TOR) จำนวน ๑๗ แผ่น 
๖.๒ ผนวก ๖ แบบป็ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ แผ่น 
๖.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา จำนวน ๓ แผ่น 
๖.๙ ผนวก ๔ ลำเนาใบเสนอราคา จำนวน ๖ แผ่น 
๒.!£ ผนวก ๕ ลำเนาบัญชีรายการก่อสร้าง จำบวน <31 แผ่น 
๖.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน ๖ แผ่น 
๖.๗ ผนวก ฝ สำเนาหนังสือค้ําประกันสัญญา จำนวน ๑ แผ่น 
๖.๘ ผนวก ๘ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีขัดหรีอแย้งกับข้อความในสัญญาบ้ีให้ใช้ข้อความในสัญญาบ้ี
บังคับ และในกรณ์ท่ีเอกสารแบบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติดามค่าวินิจนัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่า 
จ้างให้ถิอเป็นท่ีสุด และผู้รับจ้างไม่มืสิทธิเริยกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด  ๆ เพมเติมจากผู้ว่าจ้างท้ังส้ิน



ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบ้ตตามสัญญา
ในขณะทำสัญญาน้ีผู้รับจ้างไต้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ําประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน 

๖๓!,0๐0.๐๐ บาท (หกหม่ืนเจ็ดพับบาทถ้วน) ข้ึงเท่ากันร้อยละ ๔ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือ 
เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ําประกันมาเป็นหลักประกับการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ําประกันดัง 
กล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการใบประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุบหลักทรัพย์ที่!ด้รับ 
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณีขย์และประกอบธุรกิจ ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายซอบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบท่ีคณะกรรมกา‘ร่นโยบายการจัดข้ึ0จัดจ้ๅงและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมนัญขีกลางกำหนดก็ไต้ และจะ 
ต้องมีอายุการค้ําประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญาน้ี

หลักประกับท่ีผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหน้ีง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวงของ 
ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเล่ีอมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถืงความ 
รับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถืงกรณี ผู้รับจ้างล่งมอบงานล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้ว 
เสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความข้าธุดบกพร่องตามสัญญาเปล่ียนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดข้ึนคราวใด ผู้รับจ้างต้องหา 
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ืมเดิมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหน้ีงมามอบให้แก,ผู้ว่าจ้างภายใบ ๗ (เจ็ด) วัน นับกัด 
จากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืบให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบ้ีย เม่ือผู้รับ 
จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาน้ีแล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑ ,๓๔๐,๐๐0.๐0 บาท (หน่ึงล้านสาม 

แลนล่ีหม่ืนบาทถ้วน) ข้ึง'ไต้รวมภาษัมูลค่าเพม จำนวน ๘๗,๖๖๓.๔๔ บาท (แปดหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยหกสืบสามบาทห้าสืบห้า 
สตางค์) ตลอดจน ภาษ็อากรอ่ืน  ๆและค่าใข้จ่ายท้ังปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน 
เป็นงวด  ๆ ดังน้ี

งวดท่ี ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๔๐,๐๐๐.0๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนล่ีหม่ืนบาทถ้วน) เม่ือผู้รับจ้างไต้ 
ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนคอบกรืตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกู่เส้า หมู่ท่ี ๒ ตำบลเหมีองจ้ี เข้ึอมตำบลบ้านแป๋น อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน เม่ือไต้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาน้ัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ กรกฎาคม ๒๔๖๔

ข้อ ๔. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ข้ึงเท่ากับร้อยละ - ของ 

ราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากท่ีผู้รับจ้างไต้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วง 

หน้าเป็นหนังสือค้ําประกับหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เติมตาม 
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ดามแบบท่ีผู้ว่าจ้างกำหนดให้ 
และผู้รับจ้างตกลงท่ีจะกระทำตามเง๋ึอนไขอันเก่ียวกันการใช้จ่ายและการใช้คืบเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันดังต่อไปน้ี

๔.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาบตามสัญญาเท่าน้ันหาก 
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันในทางอ่ืนผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วง 
หน้านั้นคืนจากผ้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไต้ทันที่V

ผู้ว่าจ้าง

(นาบ่วิขัย บุญอุดมพร)
....................ช ุ^
(นางสาวไปราพัทธ จันทร์ศรี)

บจาง



£•๒ เม่ือผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพ่ือพิสูจนํว่าไต้ 
เป็นไปตามช้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑(1 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รันจ้างไม่อาจแสดง 
หลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันคืนจากผู้รันจ้าง หรีอบังคับเอาจาก 
หลักประกันการรันเงินค่าจ้างล่วงหน้าใต้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาพ่ืเป็นราคาเหมารวม)
ใบการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามช้อ ๕ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพ่ือขดใช้คืน 

เงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินพ่ืหักค่าจ้าง 
ล่วงหน้าพ่ืผู้รับจ้างไต้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะทักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าทีเหลอน้ังหมด 

๕.๔ เงินจำบวบใด  ๆ กิตามทีผู้รับจ้างจะต้องจายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือขำระหน้ีหรือเพ่ือขดใช้ความรับ 
ผิดต่าง  ๆตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดทีจะจ่ายให้แก,ผู้รับจ้างก่อนทีจะหักขดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีทีมีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าทีเหลือเกินกว่าจำนวนเงินทีผู้รับจ้างจะ 
ไต้รับหลังจากหักซดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนทีเหลือน้ันให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใบ ๗ (เจ็ด) วัน นับถัด 
จากวับไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาทีเป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเม่ือผู้ว่าจ้างไต้หักเงิน 

ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ 
เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนไต้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างไต้หัก 
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนทีผู้ว่าจ้างไต้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
ไปแล้วน้ัน โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรันเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ทีมีมูลค่าเท่ากับเงินค่า'จ้างล่วงหน้าทีเหลืออยู่ 
มาวางให้แก,ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างไต้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ช่ืงแต่ละฉบับมี 
มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าทีผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างไต้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว 
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าใบงวดน้ันไต้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาบ
ในการจ่ายเงินค่าจ้างไห้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินทีต้องจ่าย 

ในงวดนั้นเพ่ือเป็นประกันผลงาน ในกรณีทีเงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ํากว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิทีจะ 
ขอเงินประกันผลงาบคืบ โดยนำหนังลือค้ําประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ําประกับรเลืกทรอนิกส์ช่ืงออกโดยธนาคารภายใน 
ประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันแทนกัไต้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกับผลงาน และ/หรือหนังลือคํ้าประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหม่ืงโดย 
ไม่มีดอกเบ้ียให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสรีจและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเร่ิมทำงานทีรับจ้างภายในวันที ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕)1(ส์ะจะต้องทำงานให้แล้วเสรีจ 

บรีมูรณ์ภายในวันที ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ล้าผู้รับจ้างมีไต้ลงมีอทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสรีจ 
ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เช่ือไต้ว่าผ้รบจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสรีจล่าช้าเกิน

’  ' ■ vlpPL v \
กว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหม่ืง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เดีดขาด หรือตกเป็นผู้ลุ้มีละลวิบัหธิอ

ร ! ^ . . . . ผ ู้ว ่า จ ้า ง  .......
(นายวิขัย บุญอุดมพร) (นางสาวไปราพทธ จนทรศร)



เพิกเชยไม่ปฏิษัตตามคำสังของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาบหรือบรืษัทท่ีปรืก'นาข้ึง่ได้รันมอบฐํๅนๅถูชุๅคผู้ว่ๅ 
จ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะบอกเล็กสัญญาน้ี1ด้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การ'ใข้สิ'ทธิ 
บอกเล็กสัญญาน้ันไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างท่ีจะเรียกร้องคํๆเสืยหายชุากผู้รับจ้าง

การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ใข้สิทธิเล็กสัญญาดังกล่าวข้างด้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตาบสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดขอบในความขำรุตบกพร่องของงานจ้าง
เมองานแล้วเสร็จบริบุรณีและผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาบจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มี 

การบอกเล็กสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสิยหายเกิดข้ึนจากการจ้างน้ี ภายใบกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจาก 
วันท่ีได้รับมอบงานดังกล่าว ข้ึงความขำรุดบกพร่องหรือเสืยหายน้ันเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุท่ี 
ไม่ถูกด้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นท่ีเรียบร้อย 
โดยไม่ซักข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการน้ีท้ังสิน หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑<ะ (สิบห้า) วัน 
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสิอจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายใบเวลาท่ีผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่า 
จ้างมีสิทธิท่ีจะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่บให้ทำงานน้ันโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใข้จ่ายเองท้ังส้ิน

ในกรณีเร่งด่วนจ่าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสิยหายโดยเร็ว แคะไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข 
ในระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ตามวรรคหน่ึงได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสิยหายน้ันเอง หรือจ้างผู้อบให้ 
ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสิยหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบขำระคำใข้จ่ายท้ังหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการน้ันเอง หรือจ้างผู้อ่ืบให้ทำงานน้ันแทบผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ 
รับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใข้คำใข้จ่ายหรือคำเสิยหายตามท่ีผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ 
ปฏิบัตตามสัญญา'ได้

ข้อ ๙ การจ้างขํวง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแด่บางส่วนแห่งสัญญาน้ีไปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง เว้นแด่การจ้างช่วง 

งานแต่บางส่วนท่ีได้รับอบุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างได้อบุญาตให้จ้างช่วงงานแด่บางส่วนดังกล่าวน้ัน ไม่ 
เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าท่ีตามสัญญาน้ี และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความ 
ประมาทเล็นเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงาบแต่บางส่วนโดยฝ่า?เนความในวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างต้องขำระคำปรับให้แก'ผู้ว่า 
จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานท่ีจ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ดัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเล็ก 
สัญญา

ข้อ ๑0 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานท่ีรับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง 

ทำงานท่ีรับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทบข้ึงทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดขอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทบดังกล่าวจะต้องได้รับ 
มอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำลังหรือคำแนะนำต่างๆ ท่ีผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรืก'พาท่ี 
ผู้ว่าจ้างแต่งท้ัง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเซ่นว่านั้น ให้ทอว่าเป็นคำส่ังหรือคำแนะนำท่ีไดแ้จ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งท้ังผู้แทนตามข้อน้ีจะ 
ต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นขอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปล่ียนตัวหรือแต่งท้ังผู้แทบใหม่จะทำมีได้หากไม่ 
ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนดัวผู้แทนตามวรรคหน่ึง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้อง 
ทำการเปล่ียนดัวผ้แทนนั้นโดยพลันโดยไมคดคำจ้างหรือราคาเพ่ิมหรืออ้างเป็นเหตุเพ่ือขยายอายุสัญญาอัไรนึ่องปาจ้าถูไหตุน้ี

.............s Cjป ีะ ' .......ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

บ,จ้'1ง
(นางสาวไปราพัทธ์ จันทร์ศรี)



ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรอภยับตรายใดๆ อับเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับ 
จ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือดัวแท'น ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับ 
จ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานทีผู้รับจ้างใต้ทำข้ึน แม้จะเกิดข้ึบเพราะเหตุสุดวิสัย กิตาม ผู้รับจ้างจะ 
ต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแขมให้คืบติหรือ เปล่ียนให้ไหมโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้บแต่ความเสียหายบ้ันเกิดจากความผิด 
ของผู้ว่าจ้าง ทั้งบี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในช้อบ้ีจะสิบสุดลงเม่ีอผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงานคร้ังสุดท้าย ข่ีงหลังจากบ้ันผู้รับ 
จ้างคงต้องรับผิดเพยงใบกรณชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใบข้อ ๘ เท่าบ้ัน

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายบอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงาบของผู้รับจ้าง 
หรือลูกจ้างหรือตัวแทบของผู้รับจ้าง รวมถืงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาบ้ี หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้อง 
ซดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายบอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใด  ๆ เพ่ือให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้ 
จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมท้ังผู้รับจ้างจะต้องขดใช้ค่าเสียหายบ้ันๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูก 
ฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างท่ีผู้รับจ้างไต้จ้างมาใบอัตราและตามกำหนดเวลา ทีผู้รับจ้างไต้ตกลง 

หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิทีจะเอา 

เงินค่าจ้างทีจะต้องจ่ายแก'ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างไต้จ่ายเงินจำนวนบ้ับเปีบค่า 
จ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนทีจ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถืงความรับผิด 
ท้ังปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายทีคืดค่าสินไหมทดแทนไต้ตามกฎหมาย ข้ึงเกิด'จาก 
อุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอ่ืน ทีผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม่ 
ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบ้ียประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมี่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ©๓ การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบรีพัท ทีปรึกษา เพ่ือควบคุมการ 

ทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัททีปรืกษาบั้บ มีอำนาจเช้าไปตรวจการงานในโรงงาบ 
และสลานทีก่อสร้างไต้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหถือในการบ้ันตามสมควร

การทีมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัททีปริกษาบั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับ 
ผิดขอบตามสัญญาบ้ีช้อใดช้อหน่ีงไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าไต้ตรวจสอบและทำความเช้าใจใบแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ่ีถ้วนแล้ว หาก 

ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดบ้ันผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้าง 
ตกลงทีจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที,ม่รีกษาทีผู้ว้าจ้างแต่งต้ัง 
เพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นทีสุต โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด  ๆ เพ่ืมข้ึน
จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไมใต้

0 )* /ห^ร^ V 1 1>^> U . .ผวาจาง ..............!Lป ี^ ร :  ฬรพVจางบ่
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นางสาวไปราพัทธ์ จันทร์ศรี)



ข้อ ๑๕ การควบคุมงาบโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัท ที่ปรึกษาท่ีผู้ว่าจ้างแต่งต้ัง มี 

อำนาจท่ีจะตรวจสอบและควบคุมงาบเพ่ิอให้เป็นไปดาม สัญญาน้ี และมีอำนาจท่ีจะส่ังให้แก้ไขเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม หรึอตัด 
ทอนข้ึงงานตามสัญญาน้ี หากผู้รับจ้างฃัตขบ ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรึอบรึษัทท่ี 
ปรึกษา มีอำบาจ ที่จะส่ังให้หยุดการนั้นช่ัวคราวไต้ ความล่าข้าในกรณเข่นน้ี ผู้รับจ้างจะถึอเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การ 
ปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรึยกร้องค่าเสียหายใดๆไมใต้ท้ังสิบ

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะส่ังเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษข้ึงไมไต้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาน้ี 

หากงานพิเศษน้ีนๆ อยู่ในขอบข่ายท่ัวไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาน้ี บอกจากน้ี ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิส่ังให้เปล่ียนแปลงหรือแก้ไข 
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาน้ีด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใข้ในสัญญานี้ให้กำหนดใข้ส์าหรับงานพิเศษ หรืองานท่ีเพ่ิมเติมข้ีน หรือ 
ตัดทอนลงท้ังปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไมใต้กำหนดไว้ลงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ท่ีจะนำมาใข้สำหรับงาน 
พิเศษหรืองาบท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะไต้ตกลงกันท่ีจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาท่ีเพ่ิมข้ึนหรือ 
ลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา(ล้ามี) กันใหม่เพ่ิอความเหมาะสมในกรณีท่ีตกลงกับไม่ไต้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือ 
ราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ขึ้งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาบตามคำส่ังของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพ่ือมีให้เกัด 
ความเสียหายแก่งานท่ีจ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิไต้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๓๕๐.๐๐ - บาท (สามพันสามร้อยห้าสิบบาทล้วน) 
และจะต้องชำระค่าไข้จ่ายในการควบคุมงาบ (ล้ามี) ในเมีอผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอึกต่อหน้ีงเป็นจ่าบวนเงินวับละ
......-....บาท (........... - ...... ) นับถัดจากวับท่ีครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวับท่ีผู้ว่าจ้างไต้ขยายเวลา
ทำงานให้ จนลงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรืยกค่าเสียหายอันเกัดข้ึนจากการท่ีผู้รับจ้าง 
ทำงานล่าข้าเอพาะส่วนท่ีเกันกว่าจ่าบวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายตังกล่าวไต้อึกด้วย

ในระหว่างท่ีผู้ว่าจ้างยังมีไต้บอกเลิกสัญญานี้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติดาม 
สัญญาต่อไปไต้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ กัไต้ และล้าผู้ว่าจ้างไต้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง 
เม่ือครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะปรับผู้รับจ้างจบถึงวันบอกเลิกสัญญาไต้อึก 
ด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานน้ีนเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ทำงานน้ีนต่อจนแล้วเสร็จ 

ก็ไต้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ท่ีรับจ้างทำงานน้ันต่อมีสิทธิใช้เคร็องใช้ใบการก่อสร้าง สิงท่ีสร้างข้ึนช่ัวคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุ 
ต่าง  ๆขึ้งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ่ิอการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามท่ีจะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมด หรือบางส่วน 
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหายข้ึงเป็นจำนวน เกันกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม 
สัญญา รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน ในการทำงาบน้ันต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจบค่าใช้จ่ายใบการควบคุมงานเพ่ิม (ล้ามี) 
ขึ้งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกับผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ไต้

ฟ ้^ ............. ... ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)



ข้อ ©๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสิยหาย และค,าใข้จ่าย
ในกรณีทีผู้รับจ้างไมปฏิบัติตามสัญญาข้อหน่ึงข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสีย 

หาย หรอค่าไข้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรอค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสันพิงภายโน 
กำหนด ๑๕: (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รันจ้างไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะ 
เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิทีจะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างทีต้องซำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ 
จากหลักประกันการปฏิบ้ตตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายทีบังคับจากเงินค่าจ้างทีต้องขำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างรนยอมขำระล่วนทีเหลือ ทียังซาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายน้ัน ภายในกำหนด ๑๕: (สิบห้า) วับ นับถัดจากวันทีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาทีหักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ 
ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างท้ังหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักบาบริเวณสลานทีปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงาบหรือ สิงอำนวย ความสะดวก 

ในการทำงานซองผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างซ่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพใบการใช้งานตลอด 
ระยะเวลาการจ้าง และเน่ึอทำงานเสรีจสันแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเคร๋ึองใช้ใบการทำงานจ้างรวมท้ังวัสตุ ขยะมูลฝอย และสิง 
ก่อสร้างซ่ัวคราวต่างๆ (ถ้ามี) ท้ังจะต้องกลบเกล่ียพ้ืนดินให้เรียบร้อยเพ่ือให้บริเวณท้ังหมดอยู่ในสภาพทีสะอาดและใช้การได้ 
ทันที

ข้อ ๒® การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงาบตามสัญญา
ใบกรณีทีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณีอันหน่ึงอันใดท่ีผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามทีกำหนด ในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความ'ใน 
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสรีจตามเง่ือนไขและ 
กำหนดเวลาแห่งสัญญาน้ีได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณีดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือซอ 
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕: (สิบห้า) วันนับถัดจากวันทีเหตุน้ันสันสุดลง หรือตามทีกำหนดใน 
กฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบ้ตให้เป็นไปตามความใบวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการทีจะ 
ของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสัน เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ 
บกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานขัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดิ อยู่แล้วต้ังแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหน่ึง อยู่ในตุลพีนิจของผู้ว่าจ้างทีจะ 
พีจารณาตามทีเหีนสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานผิมือขำง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเง่ือนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใข้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานผิมือซ่าง 

จากกระทรวงแรงงาบ หรือหรือผู้มีๅฒบัตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการคืกษาที กพ.รับรองให้เข้ารับ 
ราซการไต้ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาช่างก่อสร้าง/โยธา-สำรวจ/ซลประทาบ/สิงแวดล้อม หรือผู้ประกอบวิซาซพวิศวกรรม 
ควบคุม ประเภทภาคี วิศวกรเป็นผู้ลงนามในแผนการทำงาน พร้อมทั้งหุ้นส่วนผู้จัดการกรณีห้างหุบส่วนจำกัด/กรรมการผู้ 
จัดการ กรณีบริบัทจำกัด ลงนามในแผนการทำงานๆ พร้อมรับรองและแนบสำเนาใบประกอบวิซาซีพวิศวกรรมควบคุม ใน 
อัตราไม่ตรกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ>ของแต่ละสาซาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ 
นี้

. ผ ูว้่าจ้าง

(นายวิขัย บุญอุดมพร) (นางสาวไปราพัทธ จันทร์ศรี)

(หน่ึง) คบบันแต่ละสาขาช่างดังต่อไป

ำ ? น ี้' ^  V'  ผรับจ้าง



๒๒.๑ ซ่างโยซา หรือ 
๒๒.๒ ช่างก่อสร้าง หรือ 
๒๒.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างท้ังหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง 
พร้อมกับระบุรายซ่ือข่างผู้ท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานปีมือช่างหรือผู้มืวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหน่ึงนำมาแลดงพร้อมหลักฐาบ 
ต่าง  ๆต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาบ ก่อนเร่ิมลงมือทำงาบ และพร้อมทีจะใหัผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าท่ีของผู้ว่า 
จ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาบ้ีของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาบ้ีโดย 

การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างาบท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปบ้ี ตามเงอนไข หลักเกณฑ์ 
สูตรและวิธีคำนวณท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรืเม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๔๓๒ เร่ืองการพิจารณาช่วย 
เหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังลือสำนักเลขาธีการคณะรัฐมนตรื ท่ี นร ๐๒0๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม 
๒๔๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีกำหนดไว้ใน 
สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ี ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราซการท่ีได้ระบุตามภาคผนวก ๓

สัญญาบ้ีทำข้ึนเป็นสองฉบับ มืช้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเช้าใจข้อความ โดยละเอยด 
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซ่ือ พร้อมทั้งประทับตรา (ทาม) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

(ลงซ่ือ).. ...............ร ่1 .

(นายวิจัย
..ผู้,ว่า'จ้าง

(ลงซ่ือ),

(ลงซ่ือ)..

รับจ้าง
(นางสาว'โปรา'พัทธ จนทรศรื)

................It- J .............. ..พยาน

(ลงซ่ือ)..

(นางสาวเอ่ียมติรื สุริยะ)

พ }^
(นางสาวกมลธนัสร์ ศรีสุวรรณ)

..พยาน

เลขท่ีโครงการ ๖๔๐๒๗๒๔๑๓๘๐ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๓๒๒0๑๒๔๙๓


