
สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขท่ี ๘๑/๒๕๖๕.

สัญญาฉบับนี้'ทำขึ้น ณ องค์การบรหารส่วนจังหวัดสำพูน ตำบลป้าสัก อำเภอเมองลำพูน จังหวัดลำพูน 
เมือวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร รองบายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน ท่ี ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เม'ฟายน ๒๕๖๔ คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๗๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ 
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซ่ึงต่อไป 
โนสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนี่ง กับ บริษัท เคซีเอ็ม ดีเวล่ล่อปเมบทํ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
ผ  ลำนักงานทะเบียนหุ้นสวนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๐๖/๒ 
หมาb ตำบลหา<ดง'อำเภอหางดง จังหวัดเขียงใหม่'โดยนายกัต่ตยนันตํ ณ่ เชียงใหม่ ผู้มีอำนาจล่งนามผูกพันนิติบุคคล 
ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ท่ี E๑๐๐๙๑๒๒๐๒๕๘๑๗๒ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน๒๕๖๕ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
อีกฝ่ายหน่ึง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมืฃ้อความดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน บำรุงรักฟาและปรับปรุงซ่อมแฃมลถานคึกฟา 

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยวิธีดัดเสือก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบล 
นาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญาน้ีรวมท้ังเอกสารแนบท้ายสัญญา

'ผู้รับจ้างตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเคร่ืองใข้ ตลอดจบอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพ่ือ 
ใซเนงาบจ้างตามสัญญาน้ี

ข้อ ๒. เอกล่ารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกล่ารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ืโห้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี
๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด จำนวน (ร) (ริน่ึ แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ แบบบีายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ แผ่น
๒.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา จำนวน ๓ แผ่น
๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบเสนอราคา จำนวน ๒ แพน
๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาบัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน ๖ แผ่น
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๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
๒.๗ ผนวก ฝ สำเนาใบเสร็จรับเงิน

จำนวน
จำนวน

แผ่น จ ้"  
แผ่น 1/

๑

๑

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญา 
นี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัย 
ของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิน

ข้อ ๓ .  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๓0,๐๐๐.๐๐ บาท 

(สามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการ 
ปฎิบีติตามสัญญา'นี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกัน 
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริบัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ 
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการ 
จัดซํ่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง 
กำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง 
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเลื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุม 
ถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหดุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ 
ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราว 
ใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ภายใน ท I {เจ็ด.) วนน ึ่บก ัดจากวนท ี่ได ้!นเจ ้งเป ็นหน ังเอจากร ูวจ ้าง" —  .....

หลั^บระ,5บัที่ผู้รับจ้างนำม''มอนไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เม่ือ 
ผู้รับจ้างท้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค ่าจ ้างและการจ่ายเง ิน
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖0๐.๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสน 

บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๙,๒๕๒.๓๔ บาท (ลามหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบสองบาทสามสิบสี่ 
สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการ 
จ่ายเงิน เป็นงวด  ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบีตงาน จ้าง
ก่อสร้างบัารุงรักษาและปรันปรุงสถานศีกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตาม 
สัญญานี้บ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ มกราคม ๒๔๖๖
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ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเนินจำนวนเงิน - บาท จึ่งเท่ากับร้อยละ - 

ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญ'าที่ระบุ''เว้ ใน'ข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหกักประกันการรับเงินค่าจ้าง 

ล่วงหน้าเนิบหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือm ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาล 
ไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบ'ที่ผู้'ว่า 
จ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงทื่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใข้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น 
ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเนินค่าใช้จ่ายใบการปฏิบัติงาบตามกัญญาเท่านั้น 
หลัก'ผู้รับิ'จ้าง'ใช้'จ่ายเงิน'ค่า,จ้าง'ลว-งหน้า'หรอ'สวน'โดส่วน'พัน่ีงิของเงินคา:จ้างล่วง!ส่น้า,นั้นใน'ทำง่อนผู้ว่าจ้างอา'จิจะเรียกเงิน'
ค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหกักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕ ๖  เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ 
ว่าได้เนินไปตามข้อ ๕.ร) ภายในกำหนด ร)๕ (สิบห้า) วับ นับถัดจากวันได้รับแจ้งเนินหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่ 
อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ร)๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือ 
บังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เนินราคาเหมารวม)
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างใบแต่ละงวดเพื่อ 

ชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวน
เงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เนินจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้าง 
ล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕๔ เงินจำบวบใด  ๆก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระ1ฒ้ีหรีอเพ่ือซดใช้ความรับผิด
-------------- ต่างๆT กมสัญญาผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากงินค่าจ้างงวดที่จะจายใm ก่ผู้รับจ้างก่อนท่ีจะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงงง!ว้า........... .......

<£.๕ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้าง 
จะได้รับหกังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใบ ฟ (เจ็ด) วัน 
นับถัดจากวันได้รับแจ้งเนินหนังสือจากผู้ว,าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เนินราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้ 

หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืน 
หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้ 
หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้าง 
ล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ทุมี^ค่01ท ่ญาพ ินค ่าจ ้าง 
ล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)...
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

. ผ ว้่าจ้าง
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(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละ 
ฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะด้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าใน 
งวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ด้อง 

จ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ตากว่า - บาท ผู้รับ'จ้างมิ 
สิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสิอคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดย 
ธนาคารภายในประเทคมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรค 
หนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเร่ิมทำงาบท่ีรับจ้างภายในวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕0๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ 

บริบูรณ์ภายในวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมีได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้ว 
เสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เช่ือได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จ 
ล่าข้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ 
ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำส่ังของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงได้รับ 
มอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาน้ีได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ 
ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ันไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างด้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตาม
สัญญา
---------- ข้ดู-๘ ความรัน'ผิดขอบในความชำรุดบกพร่องขอ-ง-งานจ้าง-

เม่ืองานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณี 
ที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดฃี้นจากการจ้างน้ี ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับ 
ถัดจากวันท่ีได้รับมอบงานดังกล่าว ซ่ึงความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายน้ันเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจาก 
การใช้วัสดุท่ีไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข 
ไห้เป็นท่ีเรียบร้อยโดยไม่ซักข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการน้ีท้ังส้ิน หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายใน 
กำหนด ร.•๕ (ลิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายใน 
เวลาที่ผู้'ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
เองท้ังส้ิน

ในกรณีเร่งด,วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้าง 
แก้ไขในระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ตามวรรคหน่ึงได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายน้ันเอง หรือ 
จ้างผู้อ่ืนให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ,''

(ลงช่ือ)... .... ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร).

(ลงช่ือ)
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การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่น่ให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ซดใช้ค่าใซ้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจาก 
หสักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เร้นแต่การ 

จ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วน 
ดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิด 
ในความผิดและความประมาทเลินเล่อซองผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่า'ผินความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการ 
บอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และใน 

ระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าว 
จะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้,ว่า'จ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือ 
บริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ไต้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การ 
แต่งตั้งผู้แทบตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นขอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือ 
แต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับ 
จ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพสันโดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรือจ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอัน 
เน่ือง;มาเจากเหตินี้’’"

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออปติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบติงานของ 

ผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงาน 
ของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำฃี้น แมจ้ะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้าง 
จะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เร้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจาก 
ความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซ่ึง 
หลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท้านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้ 
รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้'รับ'จ้าง'ช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้อง 
หรือต้องซดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพ ื่อ 'ใ ห ้ม ีก า ร ว 'ๆ ต ^ ^ เไ เผ ู้

(ลงช่ือ). ๕ ร C , .ผ้ว่าจ้าง (ลงช่ือ).
(นายวิชัย บุญอุดมพร)
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ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องซดใช้ค่าเสืยหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการ 
ถกเรียกร้องหรือถฺกฟ้องร้องให้แก่ผ้วำจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างท่ีผู้รับจ้างไต้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ท่ีผู้,รับ'จ้าง'ไต้ตก 

ลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไมจ่่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหน่ึง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะ 

เอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างไต้จ่ายเงินจำนวนน้ัน 
เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องอัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถีงความรับ 
ผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี)ในกรณีความเลียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนไต้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจาก 
อบ้ตเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผูรั้บจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบ 
กรมธรรม่ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหสักฐานการขำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงาบจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัลดุ ผู้ควบคมงาน หรือบริษัท ทีปริกบา เพื่อควบคุมการ 

ทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปริกบานั้น มีอำนาจเช้าไปตรวจการงานใน 
โรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตาม 
สมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปริกบานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้น 
ความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

พ ‘๑๕'
ผู้รับจ้างรับรองว่าไต้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแลว

หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค
ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฎิบ้ติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรืกบาที่ผู้ว่า 
จ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือ 
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ไต้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว ่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรืกบาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง 

มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือ 
ตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือ

(ลงช่ือ) .............r $ c
(นายวิชัย บุญอุดมพร)
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บริษัทที่ปรึกษา มิอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นขั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยาย 
ระยะเวลา การปฎิบ้ติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไมได้ท้ังล้ิน

ข้อ ๑๖ งาบพิเศษและการแกไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีลิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซี่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสาร 

สัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมิสิทธิสั่งให้ 
เปลี่ยนแปลงหรือแก๒แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น 
หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถืงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้ 
สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือ 
ราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามิ) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะ 
กำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ 
ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที'จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ 

บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องขำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๖ ๐ 0.๐ 0  - บาท (หกร้อยบาทถ้วน) และ 
จะต้องขำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ
.... -.........บาท (....... - ......) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลา
ทำงาบให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง 
ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตาม 
’สัญญาต่อ!ปี'โด ผู้ว่ญิจ้าง้'จ๊ะ'โขสี'ทธิบริ’’กเลกสัญญาและ[ชสีท๊ธิตามข้อ ๑๘'กได้โเละ)ถ้าผู้'วา5จ้า'งิได้!แจ้-งิข้อิเรึยัก,ร้อง’ไปยังิเผู้ 
รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาบขอให้ขำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมิสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิก 
สัญญาได้อิกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานน้ันเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ทำงานน้ันต่อจนแล้ว 

เสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ท่ีรับจ้างทำงานน้ันต่อมีสิทธิใช้เคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง ส่ิงท่ีสร้าง'ข้ึน'ช่ัวคราวสำหรับงานก่อสร้าง 
และวัสดุต่างๆ ซ่ึงเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไวเ้พ่ือการปฏิบัตงิาบตามสัญญา ตามท่ีจะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมิสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือ 
บางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิมขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ 
ควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามิ) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผ้รับจ้างก็ได้

(ลงช่ือ)............ .ไ-^ท ี่^ ''............. ผู้ว่าจ้าง
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ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใข้จ่าย
ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่ปฏิปติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ 

ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผูว่้าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใข้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยส้ินเซิง 
ภายในกำหนด ๑ ๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใข้ให้ถูกต้องครบถ้วน 
ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ซอง 
ผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิปติตามสัญญาไต้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือ 
หลักประกันการปฏิปติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนท่ีเหลือ ท่ียังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวน 
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑(ะ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาท่ีหักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีก 
เท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างท้ังหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรัก'ษาบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี รวมท้ังโรงงานหรือ ส่ิงอำนวย ความ 

สะดวกในการทำงานซองผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการ 
ใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จส้ินแล้วจะต้องซนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมท้ังวัสดุ 
ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างช่ัวคราวต่างๆ (ถ้ามี) ท้ังจะต้องกลบเกล่ียพ้ืนดินให้เรียบร้อยเพ่ือให้บริเวณท้ังหมดอยู่ในสภาพ 
ท่ีสะอาดและใช้การไต้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องซองฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณีอันหน่ึงอันใดท่ีผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามท่ีกำหนด ในกฎกระทรวง ซ่ีงออกตามความ

และกำหนดเวลาแห่งลญญาน้ีไต้ผูรบจางจะต้อง'แจงเหตุหรือพฤติการณดงกล่าวพเอมหลกฐานเป็นหนั้งสอใหผู้ว้า'จาง 
ทราบ เพ่ือของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันท่ีเหตุน้ันส้ินสุดลง หรือ 
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธิเรียกร้องในการท่ี 
จะซองดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเง่ือนไซใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือ 
ความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซ่ีงมีหลักฐานซัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วต้ังแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างท่ีจะ 
พิจารณาตามท่ีเห็นสมควร

ข ้อ ๒๒.มาตรฐานผีเมือช่าง _ _ _ _ _ _
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเง่ือนไซสำคัญว่า ผ ู้ร ับ จ ้างจะต ้องม ีและ^^เ^ใอบ ม าต รฐาน ผ ีเม ือ

ช่าง จากกรร ทรวงแรงงาน หรือผู้มืวุฒิบัตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า'จาท^'พุ้รt f t f ik f M อฟ้เ[..สั^อง'ให้เช้ารับ
KCM DEVELOPMENT COJ/lD.

(ลงชื่อ)............... ......................................ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)...........................นี้!นี้...ผู้'ณัจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายกิตติ๋'อนันต์ ณ เชียงใหม่)



ราชการได้ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาก่อสร้าง/โยธา/สำรวจ/ชลประทาน/ล่ีงแวดล้อม ห่รือผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ประ๓ร,!ภาคีเป็นผู้ลงนาม่Iนแผนการทำงาน พร้อมหุ้นส่วนผู้จัดการกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด/กรรมการผู้จัดการ กรณีบริษัทจำกัด 
ลงนามในแผนการทำงาน พร้อมรับรองและแบบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในอัตรา!ม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) 
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หน่ึง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปน้ี 

๒!อ.® ช่างโยธา หรือ 
๒๒.๖ ข่างก่อสร้าง หรือ 
๒๒.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างท้ังหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ 
ระดับช่างพร้อมกับระบุรายซ่ือช่างผู้ท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานผี1มือช่างหรือผู้มืวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหน่ึงนำมา 
แสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคพะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเร่ิมลงมือทำงาน และพร้อมท่ีจะให้ผู้ 
ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าท่ีของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูไต้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาน้ีของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้'ไงและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาไต้ สำหรับราคางานก่อสร้างตาม 

สัญญาน้ีโดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปน้ี ตาม 
เง่ือนไข หลักเกณทํ สูตรและวิธีคำนวณท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาไต้ตามมติคณะรัฐมนตริเม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๓๒ เริ่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังลือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตริ ท่ี นร 
๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีกำหนด 
ไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ไต้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการท่ีไต้ระบุตามภาคผนวก ๓

สัญญาน้ีทำข้ึนเป็นสองฉบับ มืช้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จีงไต้ลงลายมือซ่ือ พร้อมท้ังประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำดัญต่อหน้าพ๊ย่าน และคู่สัญญาด่าง ’-  
ยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

(ลงซ่ือ).... ....ผ้ว่าจ้าง

(ลงซ่ือ)....
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บรษ พ้ั'พัท์รอ็M ด ีเวรรอปเมนท ์ จำกัด 
Kcta DEVELOPMENT CO.,LTD.

(นายกิตตอนันต์ ณ เชียงใหม่)

(ลงซ่ือ).... .... ( > - ^ ! ....พยาน
(นางสาวเอ่ียมศิรื สุริยะ)

(ลงซ่ือ).... ....พยาน
(นางสาวกมลธนัสร์ ศรีสุวรรณ)

เลขท่ีโครงการ ๖๔๐๙๗๑๘๑๔๖๖ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๙๒๒๐๒๘๔๑๓


