
สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๖๙/๒๕๖๕:

สัญญาฉบับนี้ทำฃี้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕: ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหาร *
ส่วนจังหวัด ปฏิบัติราซการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูบ่ ท่ี 
๕๓๗/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔, คำสั่งๆ ท่ี ๗๙๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งๆ ท่ี 
๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวับ่ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซี่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียงใหม่ศรีอัม 
ภาการก่อสร้าง ซี่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๔ หมู่ ๒ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเขียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย 
นางสุวิมล สวัสดิพงษั ผู้รับมอบอำนาจจาก นายอนุรักษ์ เดชวงค์ยา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง 
ชอง สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี ชม. ๐๐๒๙๗๙ ล่งวันท่ี ๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ แนบ’ท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ''ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมืฃ้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน คลองส่งนี้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝา.ยทุ่งโร่ง หมู่ท่ี ๙ 
บ้านหนองหลัก ตำบลตะเคียนปม เชื่อมบ้านทุ่งเป็ด หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งห้วช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ด้วย'วิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ฝายทุ่งโร่ง หมู่ที่ ๙  บ้านหนองหลัก ตำบลตะเคียนปม เชื่อมบ้านทุ่งเป็ด หมู่ที่ ๑ ตำบล '
ทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไชแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รันจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ดลอดจนอุปกรณิตางๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนงของสัญญา
■ เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งชองสัญญานี้ 

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด 
๒.๒: ผนวก ๒ แบบบ้ายประซาสัมพันธ์โครงการ 
๒.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา 
๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบเสนอราคา 
๒.๕ •ผนวก ๕ สำเนาบัญชีรายการกอสร้าง 
๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาหนังสือคํ้ 
๒.๘ ผนวก ๘ สำเนาหนังสื,
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ผ้รับจ้าง



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใขัขัอความในสัญญานี้'
บ ังเบ - แสุะในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่า 
จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างใม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใข้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ '๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างไต้นำหลักประกันเป็นหนังสือมอบอำนาจ บมจ.ธนาคารกรุงใทย สาขา 

เชียงใหม่ เป็นจำนวนเงิน ๒๖,๗๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่า 
จ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกันดังกล่าว 
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไต้รับอนุญาตให้ 
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ 
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุการคํ้า 
ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพันขอผูกพันตามสัญญานี้

* I หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับ
จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเลื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถีงความรับผิด 
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ทตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ 
วันครบกำหนดความรับผิดในความขำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน 
ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ไต้ 
รับแจ้ง.เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามช้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับ 
จ้างพันจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค ่าจ ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสบสามหมื่น 

.ห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น  ๆ และ 
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณ'ท์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด  ๆ ดังนี้

’ งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนลามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างไต้ปฏิบัติ
งานจ้างิกํอสร้างคลองส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ผ่ายทุ่งโอ่งหมู่ที่ ๙ บ้านหนองหลักตำบลตะเคียนปม เชื่อมบ้านทุ่งเป ิดหมู่ท ี่๑ 
ดำบลทุ่งหัวช้างอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน๒๘ กันยายน 
๒๕๖๕ . : : .

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้าง่ตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่ 

ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ใบข้อ ๔yyiลงชื่อ. .ผ ูว้ ่าจ ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

กนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา

; ............................ . . .ผ ู้รับจ้วง
(นางส^มล-ศวัหดิพงษ์)



> • เงินค่าจางล่วงหน้าดังกลาวจะจ่ายให้ภายหลั3จากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างลวง
'หน้าเป็นหนังสือค่าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอน่กส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม 
จำนวนเงินค่าจ้างลวงหน้าบั้นให้แก'ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที'ผู้ว่าจ้า'งกำหนดให้ และ 

. ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าบั้นดังต่อไปนี้
๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าบั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่าบั้นหาก '

ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนี่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าบั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงฺ - 
หน้าบั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้ 
เป็นไปตามช้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวับได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลัก 
ฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าบั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก 
ประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อซดใช้ 

คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า 
จ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือบั้งหมด 

๕.๔ เงินจำนวนใด  ๆ ล็ตามที่ผู้รับจ้วงจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อซดใช้ความรับผิด 
. ต่างๆ ดามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักซดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้ 
รับหลังจากหักซดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือบั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (.เจ็ด) วัน.นับถัดจากวัน 
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน 

ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ 
เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

• (๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป 
แล้วบั้นโดยผู้รับจ้า'งจะต้องน่าหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา 
ว่างให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซ่ึงแต่.ละฉบับมี 
มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว 
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดบั้นได้ " .:•* „

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แ 

งวดบั้นเพื่อเป็น'ประกันผลงาน ในกรณีที่เงิน1ประกันเ

ลงขอ....' ............ / ? £  . . ผ ู ้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอฺดม่พร)

จะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายใน 
บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงิน

ผู้รบจ้าง
(นางสุ3มีล้ไสวัสดี'พง,ษ์)



ประกับผลงานุคืน โดยนำหนังสือm ประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ
มามอบให้ผู้'ร่าจ้างเพื่อเนินหลักประทันแทนก็ได้ .............

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารด้งกล่าวตามวรรคหนึ่งโดย 
ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมทับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างตองเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ 

ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ล้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงาบภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด 
เวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเก็นกว่ากำหนดเวลา 
หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเนินผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเนินผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบ้ตตาม 
คำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรืกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ 
บอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอก'เลิกสัญญานั้นไม่ 
กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที'จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใข้สิทธิเลิกสัญญาด้งกล่าวข้างต้นไม่เนินเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบใบความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
1 เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณ์ที่มีการ

บอกเลิกสัญญาตามข้อ ต่เ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ 
ได้รับมอบงานด้งกล1าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูก 
ต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม,ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผูรั้บจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เนินที่เรียบร้อยโดยไม่ 

. ซักข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการด้งกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัด 
'จากวันที่ได้รับแจ้งเนินหนั่งสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีลิทํธิ 
ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเนินผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเนินต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว•และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข. 
ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ 
ข่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ 
รับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ขดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ 

.ปฎิบัตตามสัญญา1ได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรื 

งานแด่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเนินหนังสือจากผู้ว่าจ้าง,
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะห1

ลงชื่อ.,... ......... .ผ้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

[งสัญญานี้ไปจ้างช่วง!เกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง 
าตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนด้ง•กล่าวนั้นไม่เนิน
เงจะยังคงต้องรัใ.

งชื่อ........

ไดในความผิดและความ

L .ผ้รับจ้าง

(บาง!(เพ?เฯทสด้พงษ์) .



ฟร ะมาทเลนtล่อฃองผู้รับจ้างช่วง หรอของตัวนทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงifนทุกประการ
• กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่า!!นความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้า'งต้องขำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า

จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก 
สัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความขำนาญ และในระหว่าง- 

ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดขอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนตังกล่าวจะต้องได้รับมอบ 
อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้'ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทที่ปรืกษาที่ผู้ว่า 
จ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแกผู่้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนํ'1ที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำ 
เป็นหนังสือและต้อง!ด้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับ 
ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ 
ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลันโดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรือจ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑© ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุษัต็เหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รัน 

จ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงา■ นของผู้รับจ้าง 
ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง 
รับผิดชอบโดยซ่อมแขมให้คินดืหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จำยของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ 
ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้ริบจ้างตังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมอผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคง 
ต้องรับผิดเพียงในกรณีขำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายตังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฎิป็ติงานของผู้รับจ้าง หรือ 
ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง .รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องขดใช้ค่า 
เสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก,ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ 
ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องขดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ 

. ผ ูว้่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา หี่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือ 

ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างตังกล่าว
ถ้าผู้รับ'จ้าง'ไม่'จ่ายเงินค่า'จ้าง,ห ร ือ ค ่า ท ^ ^ จ ้า ง ต ัง ก ล ่า ว 'ใ น 'ว ร ร ค ,หน่ึง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงน

.1 .  1 ,  1 1 1 1 “  1 J  .  1,,1 '1 ;  .  ร  '  i  Iค ่า จ ้า ง ท ีจ ะ ต ้อ ง จ ่า ย แ ก ่ผ ู้ร ับ จ ้า ง ม า จ ่า ย ใ ห ้แ ก ่ล ูก จ ้า ง ข อ ง ผ ู้^ ผ ู้ว ่า จ ้า ง ไ ด ้จ ่า ย เง ิน จ ำ น ว น น ัน เป ็น ค ่า จ ้า ง ใ ห ้
. แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ลงซื่อ.......... . . . . ง ่^ ^ ,................. ผ ู้ว ่าจ้าง
(นายวิช ัย บุญอุดมพร) (นางสุริร[สืสวสดิพงษ์)

พ อ



ผู้รันจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคบที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้ง 
ปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างซ่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินใหมทดแทนไต้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ 
หรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างข่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย 
ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการขำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ©๓ การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงาน 

ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ 
สุถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพันความรับ- 
ผิดชอบตามสัญญาบี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หาก .. 

ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลง 
ที่จะปฏิษัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ 
งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใข้จ่ายใดๆ เพ่ิม'ข้ึน จากผู้ว่า 
จ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ไต้

ข้อ ©๔ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมง าน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มี 

อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปล่งเพิ่มเติม หรือตัดทอน 
ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิ■ มติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน. หรือบริษัทที่ปรึกษา 
มีอำนาจ ที่จ'ะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าข้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบ้ติงาน 
ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน

ข้อ ©๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน
• ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะส่ังเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซ่ึงไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาน้ี

‘หากงานพิเศษน้ันๆ อยู่ในขอบข่ายท่ัวใปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาน้ี นอกจ่ากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิส่ังให้เปล่ียนแปลงหรือแก้ไข 
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใข้ในสัญญานี้ให้กำหนตใข้สำหรับงานพิเศษ หรืองาบที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด 
■ ทอนลงท้ังปวงตามคำส่ังของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ 

■ ■ หรืองานท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง?^1̂ ^ ^ 1เ^^^หนดอัตราค ่าจ ้างหรือราคาท ี่เพ ิ่มข ึ้นหรือลดลง 
รวมทั้งการขยายระยะเวล่า (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเห II 2: เ  wy JL \

. แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม่และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้าง!ะ®'เทปฎิบํทมคํท^"แองผู้ว่าจ้างไปก่^นเพื่อมีให้เกิดความเสียหาย

ลงซ่ือ.,....., . . . . , ^ . ....... .ผ ู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)......

0 ร ^ ท ี่^ ก ส ั่^ ไ ^ ไ ต ้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม
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(นาง^!]ล-ส์วสดพงษั)



แก่งานที่จ้าง

r
• * ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไมสามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก 
. สัญญา ผู้รับจ้วงจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๕๓๕.๐๐ - บาท (ห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) และจะ

ต้องชำระค่าใข้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามิ) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนี่งเป็นจำนวนเงินวันละ.......- .........
บาท (....... - .......) นับถัด่จากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึง
วันที่ทำง่านแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าข้าเฉพาะส่วน 
ที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่า:งที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฎินัติตามสัญญา 
ต่อไปได•้ ผ ูว้่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ไต้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ 
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย

ข้อ ©๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ 

ก็ไต้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมิสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง'.และวัสดุต่างๆ 
ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา•ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว'ผู้ว่าจ้างมิสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏินัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน 
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม 
สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการคว่บคุมงานเพิ่ม (ถ้ามิ) ซ่ึง 
ผู้วาจ้างจ่ะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตใุดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให เ้กิดค่าปรับ ค่าเลีย

หาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องขดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายใน
กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ไห้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะ 
เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมิสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ 
จากหลักประกับการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน'หรือหลัก 
ประกันก่ารปฏิบัติตาร!สัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยิบยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่า 
เสียหาย หรือค่าใช้จ,'เยนั้น ภายใบกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังลือจากผู้ว่าจ้าง

หากมิเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้



ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือ สิ่งอำนวย ความสะดวกใบ
การทำงานของผู้รับจ้าง ลกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้าม) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใขังานตลอด 
ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรลาเครื่องใช่!,นการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง 
ก่อสร้างซั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช่การไต้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรีอลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฎิบํตงิานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน - 
กฎหมายว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด 
เวลาแห่งสัญญานึ่ไต้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ตังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ 
ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ 

ท ั กรฺะทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ล้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ 

งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งส้ิน เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง 
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานขัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

- • การงดหรือลดค่าปรับ หรือขย่ายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ 
พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐาน!เมือช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!เมือช่าง 

จากกระทรวงแรงงาน หรือหรือผู้มีวุฒิบัตรระตับปริญญาตริ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการดีกษาที่ กพ.รับรองให้เช่ารับ'ราชการ 
ได้ ต้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาช่างก่อสร้าง/โยธา-สำรวจ/ข;ลประทาน/สิ่งแวดล้อม หรือผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ประเภทภาคีเป็นผู้ลงนามในแผนการทำงาน พร้อมรับรองและแน่บสำเนาใบปกระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในอัตรา1ไม่ตา- 
กว่าร้อยละ•๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย๑ (หน่ึง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปน -

พร้อมกับระบุรายซื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!เมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรตังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน 
ดางๆ-ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า 
จ้างตรวจสอบดูไต้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

๒๒.๑ ช่างก่อสร้าง หรือ 
๒๒.๒ ช่างโยธา หรือ 
๒๒.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระตับช่าง



และวิธีคำนวณที่ใซ้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อว้น่ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒£๓๒ เรื่องการพิจารณาซวยเหลือผู้ 
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที, นร ๐๒๐๓/ว ร)๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒ 

; สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไวิในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราฃการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๓

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีช้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเช้าใจข้อความ โดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(นายวิซัย บุญอุดมพร)

(ลงซ่ือ), .พยาน
(นางสาวภัทราวรรณ จินะการณ์)

เลขท่ีโค'}งการ ๖๔๐๔๗๒๘๔๗๐๔ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๖๒๒๐๒๐๒๙๔


