
สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๖๐/๒๔๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำข้ีน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบล,ป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
เม่ือวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำส่ังองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/'๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒<£๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเริยกว่า "ผู้ว่าจ้าง'' ฝ่ายหมื่ง กับ ห้างหุ้น 
ส่วนจำกัด วังนํ้าทิพย์ คอนลตรัคซ่ัน ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ ลำนักงาบทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลชท่ี ๔๒ หมู่ ๙ ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด 
ลำพูน โดยนายนิติพงษั วังซิยอง ผู้มือำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองชอง สำนักงานทะเบียน 
หุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี ๑๐๐๙๒๒๐๐๓๖๓๒ ลงวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๔๖๔ 
แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปใบสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้รับจ้าง,' อีกฝ่ายหบ่ีง 

คู่สัญญาได้ตกลงกับมืฃ้อความดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาบ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน 

สันปูเลย หมู่ท่ี ๒ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโอ่ง เช่ือมบ้านปากล้อง หมู่ท่ี ๘ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโอ่ง 
จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สายบ้านสับปูเลย หมู่ท่ี ๒ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอ 
บ้านโอ่ง เชื่อมบ้านปากล้อง หมู่ท่ี ๘ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเง่ือนไช 
แห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพ่ือ 
ใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปบึ๋ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งชองสัญญานี้ 
๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลบและรายละเอียด 
๒.๒ ผนวก ๒ แบบบีายประชาสัมพันธ์โครงการ 
๒.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา 
๒.๔ ผนวก ๔ ลำเนาในเสนอราคา 
๒.๔ ผนวก ๔ ลำเนาบัญชีรายการก่อสร้าง 
๒.๖ ผนวก ๖ ลำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

จำนวน ๑๖ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า 
จำนวน ๓ หน้า 
จำนวน ๒ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัตหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความใน 
สัญญาน้ีบังคับ และในกรณีที่เอกสารแบบท้ายสัญญาข้ดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 
คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างใม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจาก 
ผู้ว่าจ้างทั้งส้ิน

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างไต้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๔๐๐.0๐ บาท 

(ส่ีหม่ืนส่ีพันส่ีร้อยบาทถ้วน) ซี่งเท่ากับร้อยละ ๔ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก'ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ําประกับ 
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ี 
ไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ตามรายขื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกับอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง 
กำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพันข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง 
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม,
ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างล่งมอบงานล่าข้า 
เป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะ 
เกิดข้ึนคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกับที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสบ 

แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งไต้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๘,๐๙๓.๔๖ บาท (ห้าหม่ืนแปดพันเถ้าสิบลามบาทสี’สิบหก 
สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่าย 
เงิน เป็นงวด  ๆ ดังน้ี

งวดท่ี ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) เมือผู้รับจ้าง 
ไต้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันปูเลย หมู่ท่ี ๒ ตำบลศรืเตี้ย อำเภอบ้านโอ่ง เช่ือมบ้าน 
ปากถ้อง หมู่ท่ี ๘ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน เมื่อไต้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาน้ัน ให้ 
แล้วเสร็จภายใน ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๖๔



ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - 

ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที'ระบุไว้ ใบข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง 

ล่วงหน้าเป็นหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย 
เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แกผ่ ูว้่าจ้าง ผ ู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบท ี’ ผ ูว้่าจ้าง 
กำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงท่ีจะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้ 

๕.® ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น 
หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนี่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันในทางอ่ืนผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่า 
จ้างล่วงหน้าน้ันคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๖ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ 
ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายใบกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม, 
อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือ 
บังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ใบการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวด 

เพื่อซดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจบกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตาม 
จำนวนเงินท่ีหักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่า 
จ้างล่วงหน้าท่ีเหลือท้ังหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด  ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก,ผู้ว่าจ้างเพื่อขำระหนี้หรือเพ่ือชดใช้ 
ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักซดใช้คืบเงินค่าจ้าง 
ล่วงหน้า

๕.๕ ใบกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับ 
จ้างจะได้รับหลังจากหักซดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) 
วัน นับถัดจากวับได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืบหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ตอเมื่อผู้ว่าจ้างได้ 

หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลัก 
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้าง 
ได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่า 
จ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้นโดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้าง 
ล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประ.กันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซ่ึงแต่ละ 
ฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะ'

(ลงซื่อ......................ะรํนั. cโน้ั...................ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

วงหักไว้ในแต่ละงวด พทน้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าใบjp iir
(นายน ิต ้พท ิ?น ั้งธ ํ๊ยอง).

..... . ผู้รับจ้าง



งวดใดแล้ว ผ้รับจ้างมีสิทธิขอคืบหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก,ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินท่ีด้อง 

จ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ใบกรณีท่ีเงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ํากว่า - บาท ผู้รับจ้างมี 
สิทธิท่ีจะซอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือฅ้ําประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ํฯประกันอิเล็กพรยนิกส์ซ่ึงออกโดย 
ธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรค 
หน่ึงโดยไม่มีดอกเบ้ียให้แก,ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงาบที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ 

บรืบูรณีภายในวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมีได้ลงมือทำงาบภายในกำหนดเวลา หรือไม,สามารถทำงานให้แล้ว 
เสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เช่ือได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จ 
ล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้ม 
ละลาย หรือเพิกเฉยไมษัฏิษัติตามคำส่ังของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงได้รับ 
มอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาบี๋ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ 
ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างด้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตาม
สัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดขอบในความขำรุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณี 

ที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดฃี้บจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี 
นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิด 
จากการใช้วัสดุท่ีไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิขา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการ 
แก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักข้า ใดยผู้ว่าจ้างไม,ต้องออกเงินใดๆ ในการน้ีท้ังส้ิน หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าว 
ภายในกำหนด ๑๕ (ลิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม,ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย 
ภายใบเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงาบนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออก 
ค่าใช้จ่ายเองท้ังส้ิน

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้าง 
แก้ไขในระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ตามวรรคหน่ึงได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือ 
จ้างผู้อ่ืนให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดขอบชำระค่าใช้จ่ายท้ังหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ซดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจาก

(ลงซื่อ....................... ะ ' ^ ................ ผู้ว ่าจ้าง (ลงc i ^ ......... 1 ^ ร บ จ ้:
(นาย1วิช ัยบ ุฌอุดมพร) .(นายนิติพงษ์วังธยอง)
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หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙  การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะด้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาบ้ีไปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง เว้นแต่การ 

จ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วน 
ด้งกล่าวน้ัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุตพ้นจาก ความรับผิดหรือพันระหน้าที่ตามสัญญาบี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิด 
ในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่า'ผินความในวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้ 
แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สืบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งบี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างใน 
การบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที'รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และใน 

ระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดขอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนด้งกล่าว 
จะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำส่ังหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน 
หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง 
การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อบ้ีจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็บชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัว 
หรือแต่งต้ังผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที,จะขอให้เปล่ียนตัวผู้แทนตามวรรคหน่ึง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และ 
ผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา 
อันเนื่องมาจากเหตุบี้

ข้อ ๑๑  ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุษัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงาน 

ของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติ 
งานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำช้ืน แม้จะเกิดชื้นเพราะเหตุสุดวิสัยกิตาม ผู้รับจ้าง 
จะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปล่ียนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายชองผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจาก 
ความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งบี้ ความรับผิดชองผู้รับจ้างด้งกล่าวใบฃ้อบ้ีจะส้ินสุดลงเม่ือผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย 
ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายด้งกล่าวในข้อ ๘ เท่าน้ัน

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของ 
ผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถืงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาบี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือพีอง 
ร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก'บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายน้ันๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจาก

(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายนิติพ้งษ์ วฺงริยอง)



การถกเรียกร้องหรือถกฟ้องร้องให้แก่ผ้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที,ผู้รับจ้างโต้จ้างมาใบอัตราและตามกำหนดเวลา ท่ีผู้'รับ'จ้าง'ใต้ 

ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถัาผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่'ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ี 

จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างไต้จ่ายเงินจำนวน 
นั้นเป็นค่าจ้างให้แก'ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถืงความรับ 
ผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ล้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนไต้ตามกฎหมาย ซ่ึงเกิด 
จากอุบติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบ 
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคผะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรืกษา เพ่ือควบคุมการ 

ทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที'ปรึกษาน้ัน มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานใน 
โรงงานและสถานท่ีก่อสร้างไต้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการน้ันตาม 
สมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาน้ัน หาทำให้ผู้รับจ้างพ้น 
ความรับผิดชอบตามสัญญาน้ีข้อใดข้อหน่ึงไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าไต้ตรวจสอบและทำความเข้าใจใบแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ่ีล้วนแล้ว 

หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลือบ ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค 
ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิษัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาที'
ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือ 
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมข้ึน จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๔ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งต้ัง 

มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะส่ังให้แก้ไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม 
หรือตัดทอนซึ่งงาบตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ใม่ปฏิษัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน 
หรือบริษัทท่ีปรึกษา มีอำนาจ ท่ีจะส่ังให้หยุดการน้ันช่ัวคราวได้ ความล่าข้าใบกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยาย 
ระยะเวลา การปฏิษัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ไต้ท้ังส้ิน

(ลงซื่อ *yรุ'..
(นายวิชัย บุญอุดมพร)



ข้อ ๑ ๖  งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที'จะส่ังเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซ่ึงไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสาร 

สัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในซอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาน้ี นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิส่ังให้ 
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไซแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานท่ีเพ่ิมเติมข้ึน 
หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งซองผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้ 
สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือ 
ราคาที'เพ่ิมข้ึนหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพ่ือความเหมาะสม ใบกรณีที'ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้าง 
จะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบ้ติงานตามคำสั่งซองผู้ 
ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมีให้เกิดความเสียหายแก'งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ 

บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องขำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๒๒๐.๐๐ - บาท (สองพันสองร้อย 
ย่ีสิบบาทถ้วน) และจะต้องขำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็น
จำนวนเงินวันละ บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จซองงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้
ขยายเวลาทำงานให้ จบถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการ 
ที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายตังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบ้ติ 
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไป 
ยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จซองงานขอให้ขำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที'จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิก 
สัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงาบนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงาบนั้นต่อจนแล้ว 

เสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ท่ีรับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง ส่ิงท่ีสร้างข้ึนช่ัวคราวสำหรับงานก่อสร้าง 
และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีตังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบ้ติตามสัญญาทั้งหมด หรือ 
บางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงาบนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ 
ควบคุมงานเพ่ิม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ใบกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ 

ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย.พือัคๆโข้จายิดงกัล่าว1ให้แก่ผู้’ว่าจ้าง'โดยส้ินเซิง

(ลงซื่อ........................ 1?.*— .................ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ท ั่^  _ ^ ).;; 
(นายันิติพงษ์ วังธิยอง)

ผ้รับจ้าง



ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน 
ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของ 
ผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประถันการปฏิบ้ตตามสัญญาไต้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที'ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือ 
หลักประถันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตาม 
จำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก 
ผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีก 
เท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก'ผู้รับจ้างท้ังหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รัชจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือ ส่ิงอำนวย ความ 

สะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทบ หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพใน 
การใช้งาบตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้ง 
วัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกล่ียพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ 
ในสภาพท่ีสะอาดและใช้การไต้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อับหนึ่งอันใดท่ีผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความ 
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไข 
และกำหนดเวลาแห่งสัญญานึ๋ไต้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้าง 
ทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วับนับถัดจากวันท่ีเหตุน้ันส้ินสุดลง 
หรือตามที'กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึงให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธิเรียกร้องในการ 
ที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือ 
ความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วทั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงาบตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที'จะ 
พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานผีเมือช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานผเีมือ 

ช่าง จากจากกระทรวงแรงงาน หรือหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวซ. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการคืกษาที่ 
ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการไต้ ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 
๑ (หน่ึง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

(ลงซื่อ............................P .. ................ ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)



๒๒.๑ ข่างโยธา หรือ 
๒๒.๒ ช่างก่อสร้าง หรือ 
๒๒.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับ 
ช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานชีเมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนี่งนำมาแสดงพร้อม 
หลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมท่ีจะให้ผู้ว่าจ้างหรือ 
เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูไต้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ฃองผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาโต้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญา 

น๋ึโดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปน้ี ตามเง่ือนไข 
หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาไต้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง 
การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลง 
วันที, ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีกำหนดไว้ 
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราขการท่ีได้ระบุตามภาคผนวก ๓

สัญญาน้ีทำข้ึนเป็นสองฉบับ มีช้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเช้าใจข้อความ โดย 
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมท้ังประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ 
ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

(ลงช่ือ) ผู้ว่าจ้าง

(ลงซ่ือ)
(นางสิริรัตน์ อินซ์)

เลขท่ีโครงการ ๖๔๐๒๗๒๓๗๙๔๓ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๔๒๒๐๑๔๗๗๔


