สัญ ญาจ้างก่อ สร้าง
สัญ ญาเลขที่ ๖๖/เ0๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕; หมู่ที่ ๑๕ ตำบล/แขวง ป่าสัก อำเภอ/เขต
เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร
ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง'' ฝ่ายหนึ่ง กับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังนํ้าทิพย์ คอนสตรัคซั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๒ หมู่ ๙ ตำบล/แขวง บ้าน,โอ่ง อำเภอ/เขต บ้าน'โฮ่ง
จังหวัด ลำพูน โดยนายนิติพงษั วังธียอง ผู้มือำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๐๕๒๙๖๘ ลงวันที่ ๒๕ เม'ษายน ๒๕๖๕ แนบท้าย
สัญญานี้ ซึ่งต่อใปในสัญญานี้เรียกว่า '’ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมืช้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อ ตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับ จ้างตกลงรับ จ้างทำงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยแทงใต้
หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านโอ่ง เชื่อมบ้านห้วยแทง หมู่ที่ ๕, บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สายทางบ้านห้วยแทงใต้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านโอ่ง เชื่อมบ้านห้วยแทง หมู่ที่ ๕, บ้าน
ทุ่งม่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้าย
สัญญา
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงาบและวัสดุ เครื่องมือเครื่องไข้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดตีเพื่อไข้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้
ข้อ ๒. เอกสารอัน เป็น ส่วนหนึ่งของสัญ ญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถอเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด

จำนวน ๒๔ แผ่น /

๒.๒ ผนวก ๒ แบบป่ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จำนวน

๒.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา

จำนวน ๓ แผ่น /

๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบเสนอราคา

จำนวน ๒ แผ่น /

๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาบัญ ชีรายการก่อสร้าง
๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

จำนวน ๔ แผ่น
จำนวน ๑ แผ่น

๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาใบเสรีจรับเงิน

จำนวน

๑

แผ่น /

๑. แผ่น

ความใดในเอกสารแบบท้ายสัญ ญาที่ขัด หรือแย้งกับ ข้อความในสัญ ญานี้ให้ใช้ข ้อความในสัญ ญานี้
บังคับ และในกรณีท ี่เอกสารแนบท้ายสัญ ญาขัด แย้งกัน เอง ผู้รับ จ้างจะต้อ งปฏิบ ัต ิต ามคำวิน ิจฉัยของผู้ว ่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่า
จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับ จ้างไม่มีส ิท ธิเรียกร้อ งค่าจ้าง ค่าเสืยหายหรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่ม เติม จากผู้ว ่าจ้างทั้งสิน
ข้อ ๓. หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญา_______
ในขผะทำสัญ ญานี้ผ ู้ร ับ จ้างใต้น ำหลัก ประกัน เป็น เงิน สด ตามใบเสร็จรับเงินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน เลขที่ RCPT-ote๖๒๔/๖๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๔๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๔,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่ง
หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซี่งเ1ท ่ากับ ร้อ ยละ ๔ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญ ญา มามอบให้แก,ผู้ว่าจ้างเพื่อ เป็น หลัก ประกับ การ
ปฏิบัต ิตามสัญ ญานี้
กรณีผู้รับ จ้างใช้ห นังสือคํ้าประกัน มาเป็น หลักประกับ การปฏิบ ัติต ามสัญ ญา หนังสือคำประกันดังกล่าว
จะต้องออกโดยธนาคารที่ป ระกอบกิจการใบประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุบหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไต้รับอนุญ าตให้
ประกอบกิจ การเงิน ทุน เพื่อ การพาณีข ย์แ ละประกอบธุร กิจ คํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายขื่อ
บริษ ัท เงิน ทุน ที่ธ นาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ท ราบตามแบบที่ค ณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห าร
พัส ดุภ าครัฐ กำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญ ชีกลางกำหนดก็ไต้ และจะต้อ งมีอ ายุก ารคํ้า
ประกัน ตลอดไปจนกว่าผู้รับ จ้างพันข้อผูกพันตามสัญ ญานี้
หลัก ประกัน ที่ผู้รับ จ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับ ผิด ทั้งปวงของผู้รับ
จ้างตลอดอายุส ัญ ญา ถ้าหลัก ประกัน ที่ผ ู้รับ จ้างนำมามอบให้ด ังกล่าวลดลงหริอเสี่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับ ผิด
ของผู้รับจ้า งตลอดอายุส ัญ ญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับ จ้างส่งมอบงานล่าข้าเป็น เหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ
วัน ครบกำหนดความรับ ผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญ ญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขี้น คราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน
ใหม่หรือหนักิประกันเพื่มิเติม๊ให้ณ ีจำพนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก,ผู้ว ่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับ
แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หลัก ประกัน ที่ผู้รับ จ้างนำมามอบไว้ต ามข้อ นี้ ผู้ว ่าจ้างจะคืน ให้แ ก่ผ ู้รับ จ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับ
จ้างพัน จากข้อผูกพัน และความรับ ผิด ทั้งปวงตามสัญ ญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว ่าจ้าง ตกลงจ่า ย และผู้ร ับ จ้างตกลงรับเงิน ค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๒๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสอง
แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซี่งไต้รวมภาษีม ูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๔๙,๖๘๒.๒๔ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเถ้าพันหกร้อยแปดสิบ
สองบาทยี่สิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอ ากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้ว ยแล้ว โดยถือ ราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และ
กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็น จำนวนเงิน ๘๐๐,๘๐๐.๐๐f t าท (แปดแสนแปดร้อยบาทถ้วน)-<นึ่อผู้รับจ้างไต้ปฏิบัติงาน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้ว ยแทงใต้ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านโอ่ง เขื่อมบ้านห้วยแทง หมู่ที่ ๔, บ้านทุ่งม่าน หมู่
ที่ ๔ ตำบลปาพลู อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัด ลำพูน เมื่อไต้ตำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ สิงหาคม ๒๔๖๔
งวดสุด ท้ายเป็น จำนวนเงิน ๑,๔๘๗,๒๐๐.๐๐)ฑ์าท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)\
เมื่อผู้รับจ้างไต้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แ ล้ว เสร็จเรียบร้อ ย ต
กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐ รายละเอีย ดตามผนวก ๑ แนบท้าย

รท-’ะ:.
79

(ลงขื่อ )................
^ ........... ผู้ว ่า จ้า ง
(บายวิช ัย บุญ อุด มพร)

ข้อ ๕. เงิน ค่าจ้างล่ว งหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงิน ค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับ จ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วง
หน้าเป็นหนังสือคํ้าประกับหรือหนังลือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลใทย เต็มตาม
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผ ู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ
ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใข้จ่ายและการใข้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้
๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญ ญาเท่านั้นหาก
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วง
หน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที
๕.๖ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับกัดจากวับได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม,อาจแสดงหลัก
ฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงิน ค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืน จากผู้รับ จ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที
๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ในการจ่ายเงิน ค่าจ้างให้แก่ผู้รับ จ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อขดใช้
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า
จ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด
๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อขำระหนี้หรือเพื่อซดใช้ความรับผิด
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืน เงิน ค่าจ้างล่วงหน้า
๕.๕ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญ ญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้
รับหลังจากหักซดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก1ผู้ว่าจ้าง ภายใบ ๗ (เจ็ด) วัน นับกัดจากวัน
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๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน
ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ซ) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ
เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้
(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป
แล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา
วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง
(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมี
มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว
ผู้รับจ้างมีสิทธิซอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

(ลงขื่อ).... ............. ................................................. ....ผ ู้ว ่า จ้าง
(นายวิช ัย บุญ อุด มพร)

(นายนิต ิพ งษ์ วังธิยอง)

ข้อ ๖. การหักเงินประกับผลงาน
ในการจ่ายเงิน ค่าจ้างให้แก่ผู้รับ จ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงิน จำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายใน
งวดบั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ตํ่ากว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงิน
ประกันผลงานคืนใดยนำหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ขี่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ
มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ไต้
ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนี่งโดย
ไม่ม ีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

เวลา หรือมีเหตุให้เชื่อไต้ว่าผู้รับจ้างไม1สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเกิน กว่ากำหนดเวลา
หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนี่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม
คำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาขี่งไต้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ
บอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใข้สิทธิบอกเลิกสัญญาบั้นไม่
กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ไข้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบ รณีและผ้ว่าจ้างไต้รับ มอบงานจากผ้รับ จ้างหรือจากผ้รับ จ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการ
บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้น จากการจ้างนี้ ภายในกำหนด 1ร (สอง) ปี,นับถั ัดจากวันที่
ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความขำรุดบกพร่องหรือเสียหายบั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใข้วัสคุที่ไม่ถูก
ต้องหรือทำไว้ไม,เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม,
ชักข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ใบการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายไนกำหนด ๑๕ (ลิบห้า) วัน นับถัด
จากวัน'ที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ที่จะทำการบั้นเองหรือจ้างผู้อื่นไห้ทำงานบั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าไข้จ่ายเองทั้งสิ้น
ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุขำรุตบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข
ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งไต้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสียหายบั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้
ซ่อมแซมความขำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดขอบขำระค่าไข้จ่ายทั้งหมด
การที่ผู้ว่าจ้างทำการบั้น เอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานบั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ
รับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ซดไข้ค่าไข้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาได้

(นายวิช ัย บุญ อุด มพร)

(นายนิติพงษ์ วังธยอง)

ข้อ ๙ การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้!ปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง
งานแต่บางส่วนที่ไต้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็น
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความ
ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าผินความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องขำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า
จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (ลิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดลิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก
สัญญา

/

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประลิท ธิภาพและความขำนาญ และในระหว่าง
ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดขอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทบดังกล่าวจะต้องใต้รับมอบ
อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรืกษาที่ผู้ว่า
จ้างแต่งตั้ง ไต้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ไต้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อบี้จะต้องทำ
เป็นหนังสือและต้องไต้รับความเห็นขอบเป็นหนังสือ จากผู้ว ่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิไต้หากไม่ไต้รับ
ความเห็นขอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน
ผู้ว่าจ้างมีลิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ
ต้อ งทำการเปลี่ยนตัวผู้แทบนั้น โดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญ ญาอัน เนื่องมาจากเหตุน ี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปตเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อัน เกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับ
จ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
ช่วงด้วย (ล้ามี)
ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก'งานที่ผู้รับจ้างไต้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดขอบโดยซ่อมแชมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใข้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้
ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคง
ต้องรับผิดเพียงในกรณีขำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงาบของผู้รับจ้าง หรือ
ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถืงผู้รับจ้างช่วง (ล้ามี) ตามสัญ ญาบี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องขดใช้ค่า
เสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ
ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องขดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อับเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่
ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่า ยเงิน แก่ล ูก จ้า ง
ผู้รับ จ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับ จ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างไต้ตกลงหรือ
ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม,จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก,ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน
ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับ จ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับ จ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้
แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว
ผู้รับ จ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้ง
ปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนไต้ตามกฎหมาย ซี่งเกิดจากอุบัติเหตุ
หรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับ จ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก'ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว ่าจ้างแต่งตงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบรืบัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงาน
ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ
สถานที่ก่อสร้างไต้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร
การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับ
ผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าไต้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หาก
ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้น ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลง
ที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้
งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับ จ้างจะคิด ค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือ ค่าใข้จ่ายใดๆ เพิ่ม ขึ้น จากผู้ว ่า
จ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ไต้

ข้อ ๑๔ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มี
อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน
ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา
มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวไต้ ความล่าข้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับ จ้างจะถือเป็น เหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน
ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไมใต้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)............■ ร ? โ . ................... ผู้ว ่าจ้าง
(นายวิช ัย บุญ อุด มพร)

(นายนิต ิพ งษั วิงธยอง) ; '

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้
หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญ ญานี้ด้วย
อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใข้ในสัญ ญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองาบที่เพิ่มเติมฃี้บ หรือตัด
ทอนลงทั่งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถีงอัตราคำจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ
หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
รวมทั่งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม
แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมีให้เกิดความเสียหาย
แก่งาบที่จ้าง
ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผู้รับ จ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใบเวลาที่กำหนดไว้ในสัญ ญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๕,๗๒๐.0๐ - บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และ
จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนี่งเป็นจำนวนเงินวันละ
.........................บาท (........................) นับสัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย
เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับ จ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอัน เกิด ขึ้น จากการที่ผู้รับ จ้าง
ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย
ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็น ว่าผู้รับ จ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีท ี่ผ ู้ว่าจ้างบอกเลิก สัญ ญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ
ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นขั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ
ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร
ในกรณีตังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรีบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั่งหมด หรือบางส่วน
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญา รวมทั่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจบค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง
ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบัง คับ ค่าปรับ ค่า เสีย หาย และค่าใข้จ ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสีย
หาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสินเซิงภายใบ
กำหนด ๑๕: (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ขดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะ
เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประถันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไต้ทันที
หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก
ประถันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่า
เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายบั้น ภายในกำหนด ๑๕: (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสีอจากผู้ว่าจ้าง
หากมีเงิน ค่าจ้างตามสัญ ญาที่หักไว้จ่ายเป็น ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้
ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างบั้งหมด
ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อ สร้างให้เรีย บร้อ ย
ผู้รับจ้างจะต้องรัก'ษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมบั้งโรงงาบหรือ สิ่งอำนวย ความสะดวกใน
การทำงานซองผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทบ หรือผู้รับจ้างซ่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด
ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมบั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง
ก่อสร้าง'ชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) บั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณบั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การไต้ทันที
ข้อ ๒๑ การงดหรือ ลดค่าปรับ หรือ การขยายเวลาปฏิบ ัต ิง านตามสัญ ญา
ในกรณีท ี่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องซองฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก
พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด
เวลาแห่งสัญญานี้ไต้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อซองดหรือ
ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕: (สิบห้า) วับนับถัดจากวันที่เหตุบั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ
กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม,มีเงื่อนไขใดๆ บั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ
พิจารณาตามที่เห็บสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐาน!เมือ ข่า ง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใข้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!เมือช่าง
จากกระทรวงแรงงาน หรือหรือผู้มืวุฒิบัติระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการคีก'ษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราขการ
ไต้ ต้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาก่อสร้าง/โยธา/สำรวจ/ชลประทาน/สิ่งแวดล้อม หรือผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท
ภาคีเป็นผู้ลงนามในแผนการทำงาน พร้อมหุ้นส่วนผู้จัดการกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด/กรรมการผู้จัดการ กรณีบริษัทจำกัด ลงนามใน
แผนการทำงาน พร้อมรับรองและแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละ
สาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
๒๒.๑ ช่างก่อสร้าง หรือ
๒๒.๒ ช่างโยรา หรือ
๒๒.๓ ช่างสำรวจ
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญ ชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง
พร้อมกับระบุรายซื่อซ่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!เมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า
จ้างตรวจสอบดูไต้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญ ญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างและผู้รับ จ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาไต้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร
และวิธีคำนวณที่ใข้กับสัญญาแบบปรับราคาไต้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕:๓๒ เรื่อ งการพิจ ารผาช่ว ยเหลือ ผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใบ
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ไต้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ไต้ระบุตามภาคผนวก ๓
สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มืข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือซื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดลือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงซื่อ)ว่าที่ร้อยตรีหญิง
(วันเพิญ พานแก้ว)
เลขที่โครงการ ๖๔๐๒๗๐๔๐๓๔๔
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๖๒๒๐๐๓๔๐๐

พยาน

