
สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๗๑/๒๕๖๕

สัญญาฉบับบี้ทำขี้บ ณ องค์การบริหารล่วบจังหวัดลำพูบ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูบ เมือวันท่ี, ๗
กรกฎาคม ๖๕๖๕ ระหวาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย บายวิขัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติราชการแทบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๔๓๗/๖๕๖๔ 
ลงวับที ่ ๒๘ เมบายบ ๒๕๖๔ คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๗๙๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่ง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวับท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปใบสัญญาบี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนี่ง 
กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภานิพิฐธุรกิจ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ ลำนักงาบทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนา 
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มืลำนักงาบใหญ่อยู่ เลขท่ี' ๖๖/๓ หมู่ ๒ ตำบลหนองปลาละวาย อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน 
โดยนายเจริญเดช จิบะเป็งกาค ผู้มือำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี ลพ. ๐๐๒๒๗๒ ลงวับท่ี, ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ แบบท้ายสัญญาบี้ ซ่ึงต่อไป 
ในสัญญาบี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนี่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปบี้ 

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน งานบีองกันการกัดเซาะและพังทลายของดินบริเวณคอสะพาน

ข้ามลำนํ้าลี้ บ้านแม่บีอกเหนิอ หมู่ท่ี ๕ ตำบลครีวิ,ขัย อำ๓ อลี้ จังหวัดลำพูน ณ บริเวณคอละพาน'ข้ามลำนาลี้ บ้านแม่บีอกเหนือ หมู่ที่ ๕ 
ตำบลครีวิ,ขัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาบี้รวมทั้งเอกสารแบบท้ายสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอับเป็นส่วนหบี่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปบี้ไห้ถือเป็นส่วนหบงของสัญญาบี้ 

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด (TOR) จำนวน ๑๔ แผ่น 
๒.๒ ผนวก ๒ แบบบีายประชาสัมพันธ์โครงการ จำบวบ ๑ แผ่น 
๒.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา จำนวน ๓ แผ่น 
๒.๔ ผนวก ๔ ลำเนาใบเลนอราคา จำนวน ๒ แผ่น 
๒.๕ ผนวก ๕ ลำเนาบัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น 
๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน.๑ แผ่น 
๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาหนังสือคํ้าประกับสัญญา จำนวน ๑ แผ่น 

ความใดในเอกสารแบบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาบี้ให้ไข้ข้อความใบสัญญาบี้บังคับ และ
ไนกรณิที่เอกสารแบบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด 
และผู้รับจ้างไม่มืสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญาบี้ผู้รับจ้างไค้นำหลักประกันเป็น หนังสือคํ้าประกับของธนาคาร เป็นจำบวบเงิน ๕๔,๙๕๐.๐๐

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพ่ิอใข้โบงานจ้าง
ตามสัญญาบี้

บาท (ห้าหมื่นสีพันเก้าร้อยห้าสืบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้าง!
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาบี้

ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง



กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออก 
โดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรีอโดยบริษัทเงินทุบหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงิน 
ทุบเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศชองธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่’ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็น 
หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวีธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดกิไต้ และจะต้องนิอายุการคํ้าประกันตลอดไปจบกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อ 
ผูกพันตามสัญญาบี้

หลักประกับที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนง จะต้องนิอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอด 
อายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสือมค่าลง หรือนิอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชองผู้รับจ้างตลอด 
อายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ กิตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างล่งมอบงานล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิด 
ในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกับใหม่หรือหลักประกันเพื่มเติมให้นิ 
จำนวนครบถ้วนตามวรรคหบี้งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อบี้ ผู้ว่าจ้างจะคืบให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม,มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจาก 
ข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงดามสัญญาบี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑ ,๐๙ ๙ ,00๐ .๐ ๐  บาท (หบี่งล้านเก้าหมื่นเถ้าพับ 

บาทถ้วน) ชื่งไต้รวมภาษีมูลค่าเพื่ม จำนวน ฝ®,๘๙๗.๒๐ บาท (เจ็ดหมื่นหบี่งพับแปดร้อยเถ้าสืบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) ตลอดจบ ภาษี 
อากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด  ๆ ดังบี้

งวดที่ ๑ เป็นจำบวบเงิน ๑,๐๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หบี่งล้านเถ้าหมื่นเถ้าพับบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างไต้ปฏิบัติงาน 
ก่อสร้างงานป็องกับการกัดเซาะและพังทลายของดินบริเวณคอละพานข้ามลำนํ้าลี้ บ้านแม่ป็อกเหนือ หมู่ท่ี ๕ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน เมื่อไต้ล่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง 

ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างไต้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น 

หนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกับอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้าง 
ล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำ 
ตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืบเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปบี้

๕.® ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้ 
จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหบี้งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับ 
จ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไต้ทับที่

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าไต้เป็นไป 
ตามข้อ ๕.๑ ภายใบกำหนด ๑๕ (สืบห้า) วัน นับถัดจากวันไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว 
ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง 
ล่วงหน้าไต้ทับท่ี

๕.๓ (ข) (ลำหรับสัญญาท่ีเป็นราคาเหมารวม)
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างใบแต่ละงวดเพ่ือซดใช้คืนเงิน 

ค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างใบแต่ละงวดจบกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินุท่ีทุ้ลุ้ค่าจ้^ล่วงหน้าท่ี 
ผู้รับจ้างไต้รับไปแล้วยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีเหลื^ทัพมดั*

๕.๙ เงินจำนวนใด ๆ กิตามท่ี'ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหบี้ห^พื่อทุดใข้ค™รบ้ผิด^ง 
ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากนินุค่าจ้างงวดท่ีจะจ่ายให ้แก่ผู้รับจ้างก่อนท่ีจะหักซดใช้คืนเงินค่าจ้างล่ว

ป ี! A®...(■ โ...
ผัว่าจ้าง ผ้รับจ้าง



๓
๕.๕ ใบกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลัง 

จากหักชดใช้ใบกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำบวบที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใบ ๗ (เจ็ด) วับ นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็น 
หนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ 

ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแดใบกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสืทธิ,!)อคืนหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วง 
หน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้าง 
ล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมิสืทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้นโดยผู้รับ 
จ้างจะต้องนำหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่า 
เท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ใบแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสืทธิ 
ขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน
ใบการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแด'ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายใบงวดนั้นเพื่อ 

เป็นประกันผลงาบ ใบกรณีที่เงินประกันผลงาบถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ดํ่ากว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสืทธิที่จะขอเงินประกับผลงาบคืบ 
โดยนำหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกับอิเล็กทรอนิกส์ซึ๋งออกโดยธนาคารภายใบประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็น 
หลักประกับแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกับของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ย 
ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวับที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน 

วับท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ล้าผู้รับจ้างมีได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุ 
ให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จภายใบกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิด 
สัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบรืบัทที่ปรืกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสืทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิ 
จ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงาบของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสีย 
หายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใข้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความขำรุดบกพร่องของงาบจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอก

เลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันทึ๋ได้รับมอบ 
งานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอับเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่ 
เรียบร้อย หรือทำไม'ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ 
ต้องออกเงินใดๆ ใบการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายใบกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วับ นับถัดจากวับที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแกัไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้เแฮ5หร็อิจางัผู้อื่นํไห้ 
ทำงาบนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
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ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไ,!]เหตุชำรุด'บกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะ 
เวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งไต้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย'นบเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความ 
ชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดซอบชำระค่าไข้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงาบนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิด 
ตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผิว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกับการปฏิบัติตาม 
สัญญาได้

ข้อ ๙ การ'จ้าง'ช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี๋ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่ 

บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงาบแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับ 
จ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของ 
ผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทบหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงาบแต่บางส่วนโดยฝ่าผินความใบวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก'ผู้ว่าจ้างเป็น 
จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาบที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑0 การควบคุมงานซองผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงาบที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และใบระหว่างทำงาบที่ 

รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดขอบควบคุมงาบของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องใต้รับมอบอำนาจจากผู้รับ 
จ้าง คำสั่งหรือคำแบะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริ'ษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ไต้แจ้งแก่ผู้ 
แทบเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ไต้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องไต้รับความ 
เห็บชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทบใหม่จะทำมีไต้หากไมใต้รับความเห็นขอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน 

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทบตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้อง 
ทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลับโดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอับเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อับเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและ 

จะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทบ ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงาบของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี) 
ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที'ผู้รับจ้างไต้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิด 

ขอบโดยซ่อมแซมให้คืบดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ 
ความรับผิดของผู้รับจ้างตังกล่าวใบข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงาบครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงใน 
กรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกใบความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงาบของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้าง 
หรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องซดใช้ค่าเสียหายให้แก่ 
บุคคลภายบอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมท้ังผู้รับ 
จ้างจะต้องขดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก'ลูกจ้าง
ผิรับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผิรับจ้างไต้จ้างมาใบอัตราและตามกำหนดเวลา ท่ีผิรับจ้างไต้ตกลงหรือทำ

สัญญาไว้ต่อลูกจ้างตังกล่าวร่าว / ■1 > N
ถ้าผิรับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผิว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่า* “ z  V V จZ "1 ’ ' ‘ไ . / I •ฝr  • ร 1จ้างที่จะต้องจ่ายแก,ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และ'ให้ถือ'ว่าผู้'ว่าจ้าง'โต้’จ่ายเงิน'จ0'ท|ฬเ(เป็นคํะ:«0งิให้แก่ผู้'รเบจ้าง

ตามสัญญาแล้ว
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ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกับภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที,จ้างมาทำงาบ โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวง 
ของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างข่วง (ถ้ามี) ใบกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนไต้ตามกฎหมาย ขึ้งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตราย 
ใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างซ่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมท้ัง 
หลักฐานการขำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรืยกร้อง

ข้อ ©๓ การตรวจงาบจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัท ที่ปริกบา เพื่อควบคุมการทำงาบของ 

ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปริกษาบั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานทีก่อสร้าง 
ได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการบั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปริกบาบั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบ 
ตามสัญญาบี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่า 

แบบรูปและรายการละเอียดบั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิควกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติ 
ตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทที่ปริกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งทั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ 
คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ลือเบ็)บที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญา 
ไมใต้

ข้อ ©๔ การควบคุมงาบโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัท ที่ปริกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งทั้ง มีอำนาจที่จะ 

ตรวจสอบและควบคุมงาบเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญาบี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือดัดทอนขึ้งงาบตามสัญญาบี้ 
หากผู้รับจ้างขัดขิบ ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หริอบริษัทที,ปริกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการ 
บั้นชั่วคราวได้ ความล่าข้าใบกรณีเช่นบี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
ไม่ได้ท้ังล้ิน

ข้อ ©๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงาบพิเคษขึ้งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ใบเอกสารสัญญาบี้ หากงาบ 

พิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ บอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อ 
กำหนดต่างๆ ใบเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงาบพิเศษ หรืองาบที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอน 
ลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไมใต้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองาบที่เพิ่ม 
ขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกับที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะ 
เวลา (ถ้ามี) กับใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกับไมใต้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็บว่าเหมาะ 
สมและถูกต้อง ขึ้งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งาบที่จ้าง

ข้อ ©๗ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใบเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา 

ผู้รับจ้างจะต้องขำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำบวบเงินวันละ ๑,๐๙๙.๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) และจะต้องขำระค่าใช้ 
จ่ายในการควบคุมงาน(ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (-) นับถัดจากวันที่ค่รูบกำหนด 
เวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จบถึงวับท่ีทำงานแล้วเสร็จ.!ริ.ง นอกจากนี้ ผู้รับจ้าง{เอมให้ 
ผู้ว่าจ้างเริยกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจ;1กการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรัเ!,
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ใบระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฎิบ้ติตามสัญญาต่อไป 
ได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและไซ้ลิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลา 
แล้วเสร็จของงานขอให้ซำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถีงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ ลิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ใบกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงาบนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่บให้ทำงาบนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ 

ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงาบนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงาบก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ขึ้งเห็นว่า 
จะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฎิบ้ติงาบตามสัญญา ตามที่จะเห็บสมควร

ใบกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรีบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่ 
จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบใบค่าเสียหายขึ้งเห็นจำนวน เกินกว่าหลักประกับการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่า 
ใช้จ่ายที่เพื่มขึ้น ในการทำงาบนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายใบการควบคุมงาบเพื่ม (ถ้ามี) ขึ้งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจาก 
เงินประกันผลงาบหรือจำบวบเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเลียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเห็บเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย 

หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) 
วับ นับถัดจากวับที่ได้รับแจ้งเห็บหนังสิอจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ 
ที่จะหักเอาจากจำบวบเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกับผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกับการปฏิบ้ติตามสัญญา 
ได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกับผลงาบ หรือหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือ 
ค่าใช้จ่ายนั้น ภายใบกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเห็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเห็บค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้าง 
จะคืบให้แก,ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาบี้ รวมท้ังโรงงาบหรือ สิ่งอำนวย ความสะดวกในการ 

ทำงาบของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทบ หรือผู้รับจ้างซ,วง (ถ้ามี) ให้ละอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพใบการใช้งาบตลอดระยะเวลาการ 
จ้าง และเมื่อทำงาบเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ใบการทำงาบจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ 
(ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานดามสัญญา
ใบกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อับ 

หนึ่งอับใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ขึ้งออกตามความใบกฎหมายว่าด้วยการจัดขึ้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาบี้ได้ ผู้รับจ้างจะ 
ต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเห็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไป 
ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม,ปฏิบัติให้เห็นไปตามความใบวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือ
ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงาบออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือุความบกพร่องข^งฝ่ายผู้ว่าจ้าง 
ขึ้งมีหลักฐานขัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น / : ' /'■ \

เห็นสมควร

ร็อผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วดังแต่ด้น / / ' /
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ผ้รับจ้าง



ข้อ ๒๒. มาตรฐาน,รมือช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใซ้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!!มือช่าง จากกระทรวง 

แรงงาบ หรือหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราฃการไต้ ต้าน 
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาก่อสร้าง/โยธา/สำรวจ/ชลประทาน/สั๋งแวดล้อม หรือผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประนๆทภาคีวิศวกรเป็น 
ผู้ลงนามในแผนการท่างาบ พร้อมทั้งหุ้นส่วนผู้จัดการกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด/กรรมการผู้จัดการ กรณีบริษัทจำกัด ลงบามในแผนการท่า 
งานฯ พร้อมรับรองและแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะ 
ต้องมีช่างจำบวบอย่างน้อย ๑ (หนง) คบ ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปบี้ 

๒๒.๑ ก่อสร้าง หรือ 
๒๒.๒ โยธา หรือ 
๒๒.๓ สำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาชาช่างและ ระดับช่างพร้อมกับระบุ 
รายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานผีเมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหบี่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูไต้ตลอด เวลาการ 
ทำงาบตามสัญญาบี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาบี้เดยการนำสูตร 

Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างาบที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปบี้ ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้ 
กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง 
ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับท่ีกำหนดไวใ้บวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือ 
ภายใบระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ชยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๓

สัญญาบี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มืช้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเช้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว 
จีงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).................................................................ผู้ว่าจ้าง

(บางสาวเรณุกา จาอาบาล)
เลขที่โครงการ ๖๔๐๔๗๓๔๐๒๒๘ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๖๒๒๐๒๑๖๖๔


