
สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลชที่ ฟ/๒๔๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำชื้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบล'ป้าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เม่ือวันท่ี 
๔ พฤศจิกายน ๒<£๖(ะ/ร!;หว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติราซการแทบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ดามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๔๓ฟ/๒(ะ๖๔ ลงวันท่ี 
๖๘ เมบายน ๖๔๖๔, ตำส่ัง*า ท่ี ฟ๙๐/๖๔๖๔ ลงวับท่ี ๖๑ กรกฎาคม ๖๔๖๔ และตำสั่งๆ ท่ี ฟ๑๖/๖๔๖๔ ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน 
๖๔๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนี้งกับ บรีษัท เคชีเอ็ม ดีเวลลอป้เมนท์ จำกัดุ,ซึ่งจดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคลณ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มืลำนักงานใหญ่อยู่ 
เลขท่ี ๖๐๖/๖ หมู่ ๒ ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายกิตติ๋อนันต์ ผ  เชียงใหม่ ผู้มือำนาจลงนามผูกพัน 
นิติบุคคลปรากฎตามหนังสือรับรองชอง ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวง 
พาณิชย์ ท่ี ๐๐๙๑๒๖๐๒๔๘๑๗๒ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๖๔๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซ่ึงต่อไปใบสัญญาน้ีเริยกว่า ''ผู้รับจ้าง" อีก 
ฝ่ายหนี้ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมืช้อความดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงห้องพักนักกีหา สนามกีหากลางองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ ห้องพักนักกิหา ภายในสนามกิหากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ตำบลใบเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดามข้อกำหนดและเงื่อนไชแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจบอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพ่ือใช้ใน
งานจ้างดามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด จำนวน ๒๔ แผ่น,
๒.๒ ผนวก ๖ แบบบีายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ แผ่น /
๒.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา จำนวน ๓ แผ่น,
๖.๔ ผนวก ๔ ลำเนาใบเสนอราคา จำนวน ๒ แผ่น ,
๖.๔ ผนวก ๔ ลำเนาบันทึกต่อรองราคา จำนวน ๑ แผ ่น ,
๖.๖ ผนวก ๖ ลำเนาบัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน ๕ แผ ่น ,
๒.๗ ผนวก ฟ ลำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน ๑ แผ่น /
๒.๘ ผนวก ๘ ลำเนาใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๑ แผ่น ,

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ช ัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช ้ข้อความใบส์.ๆT yr?
บังคับ และในกรณิที่เอกสารแนบท้ายสัญญาชัดแย้งกับเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติดามตำวินิจฉัยชองผู้ว่าจ้าง ค ำ ว ิน ิจ ธ ุ^ .
จ้างให้ถือเป็นท่ีสฺด และผ้รับจ้างไม่มืสิทธีเริยกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ ื่ม เต ิมจากผว้า่จา้งทั้งร้นัพ เคริเอิบ ดิเารส'องเมนพ์ รำกัด. ไ- - development CO..ltd.

(ลงช่ือ...................ป ี^ . . ........................ ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)....................... .^? ...^^ ................ผู้รั,ชจ้าง
(นายกิตติ้อนันต์ ณ เชียงใหม่)(นายวิ,ชัย บุญอุดมพร)



ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงินองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดลำพูน เลขที่ RCPT-๐๐๒๘๗/๖๖ ลงวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕;๖๕ เป็นจำบวบ ๒๔,๙๗๕.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อย 
เจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ซี่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกับการปฏิบัติ 
ตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกันดังกล่าว 
จะด้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุบหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ 
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณีซย์และ,ประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ 
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชื่อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้า 
ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนี่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับ 
จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกับที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด 
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ 
วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดชื่นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน 
ใหม่หรือหลักประกันเพื่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนี้งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับ 
แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับ 
จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค ่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเถ้าหมื่นเถ้า 

พับห้าร้อยบาทถ้วน) ซี่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๖๗๗.๕๗ บาท (สามหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบเจ็ด 
สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น 
งวดๆ ดังน้ี

งวดท่ี ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเถ้าหมื่นเถ้าพับห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ 
ปฏิบัติงาน งานบริการซ่อมแซม ปรับปรุงห้องพักนักกีฬา(๗๒.๑๑.๑๑.๐๘ ) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้ว 
เสร็จภายใน ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา 

ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ใบข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วง 

หน้าเป็นหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม 
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างลวังหน้า^มแผูพ ิj im จ้างกำหนดให้ และ 
ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอับเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้!ทเร^^)ฐ'!” ^

บริษ้ท เคข็เข็ม ดีเวร*ร'รป1ม ' จา1กด KCM development CO..LTO/
.....ผ้ว่า'จ้าง (ลงซ่ือ)...................................................... ผู้รับจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายกิตต้ิอนันต์ ณ เชียงใหม่)



๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าบั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่าบั้นหาก 
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนี่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าบั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วง 
หน้าบั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างด้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้ 
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวับได้รับแจ้งเป็นหนังสิอจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม,อาจแสดงหลัก 
ฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าบั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก 
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้ 

คืบเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างใบแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินพื่หักค่า 
จ้างล่วงหน้าที'ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 

๕.๔ เงินจำนวนใด  ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อขำระหนี้หรือเพื่อขดใช้ความรับผิด 
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ในกรผีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที,ผู้รับจ้างจะได้ 
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 
แล้วบั้นโดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา 
วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมี 
มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ใบแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว 
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าใบงวดบั้นได้

ข้อ ๖ . การหักเงินประกับผลงาบ
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก’ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายใน 

งวดบั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ตํ่ากว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงิน 
ประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกับอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ 
มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนี่งโดย 
ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย E ©

DEVELOPMENT
บริษัท 1ค3 เอ็ม ด ีเวรรอปเมนท์ รำกัด

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกเลัญญ''รVELOPMENT CO .LTD.
ผู้รับจ้างต้องพิ่มทํ>3านที่รับจ้างภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ)^น์รณี

(ลงซ่ือ.........................โ............................. ผู้ว่าจ้าง (ลงซ่ือ).....................................น :̂ ะ̂ ..ผูรับจ้าง
(นายวิซัย บุญอุดมพร) (นายกิตต้ีอนันต์ ณ เชียงใหม่)



ภายในวับที' ๒ กุ^ภาพันธ์ ๒£๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายใบกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จดามกำหนด 
เวลา หรือมิเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา 
หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาช้อใดช้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม 
คำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบรืษ์ทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมิสิทธิที่จะ 
บอกเลิกสัญญานี้ได้ และมิสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เช้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่ 
กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไมใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวช้างด้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดซอบใบความชำรุดบกพร่องของงาบจ้าง
เมื่องาบแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มิการ 

บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมิเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอ•^'ข) นับถัดจากวันที่ 
ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุท่ีไม่ถูก 
ต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแล้!ข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ 
ขักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม,กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วับ นับถัด 
จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม,ทำการแล้!ฃให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ 
ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแล้!ข 
ใบระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมิสิทธิเช้าจัดการแก้ไขเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ 
ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดขอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่บให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ 
รับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ขดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมิสิทธิบังคับจากหลักประกันการ 
ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้!ปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง 

งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็น 
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความ 
ประมาทเสีนเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าผินความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า 
จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ร ) / (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญาทั้งนี้ไม,ดัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐  การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง

ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดขอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ
อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ท่ีผู้-ว่า'จ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ ู้ควบ ^^น ุ^รอ น ุ่ค ูท ท ี่ป ร ึกษ าท ี่ผ ู้ว ่า
จ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รัพ้2ง ท ^ ] < ^ ! ^ พ'?!ม'ข้อน้ี,จะต้อง'ทำ 

1บ ั ๘ d 11111 J  มงิพัรุเ 1, ก 1ิ'ใ®,ร ® ป พ เ#  จำทด„
เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปสียนตัวหรือแต่ฬิงิผู้เa ฒ ่ฬพ ่พททรได ้MTซ!ไมให้รับ
ความเห็นขอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

(ลงซ่ือ  ...............& L ...........  ..... ผู้ว่าจ้าง (ลงซ่ือ)...................................................... ผู้รับจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายกิตตึ๋อนันต์ ณ เขียงใหม่)



ผู้ว่าจ้างมิสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทบตามวรรคหนึ่ง โตยแจ้งเป็นหนังสิอไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ 
ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทบนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับ 

จ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงาบของผู้รับจ้าง 
ข่วงด้วย (อ้ามิ)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างไต้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย กิตาม ผู้รับจ้างจะต้อง 
รับผิดขอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหมโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ 
ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะลิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซื่งหลังจากน้ันผู้รับจ้างคง 
ต้องรับผิดเพียงใบกรณีขำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่าน้ัน

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ 
ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถีงผู้รับจ้างซ่วง (อ้ามิ) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่า 
เสียหายให้แก่บุคคลภายบอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มิการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ 
ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องขดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก' 
ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างไต้จ้างมาใบอัตราและตามกำหนดเวลา ท่ีผู้รับจ้างไต้ตกลงหรือ 

ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
อ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอึ๋นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวใบวรรคหน่ึง ผู้ว่าจ้างมิสิทธิที่จะเอาเงิน 

ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถีอว่าผู้ว่าจ้างไต้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้ 
แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มิประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคบที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดท้ัง 
ปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทบไต้ตามกฎหมาย ช็่งเกิดจากอุบัติเหตุ 
หรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอบ ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบกรมธรรม์ประกับภัย 
ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง
อ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัลคุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรืกษา เพื่อควบคุมการทำงาน 

ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรืกบาน้ัน มิอำนาจเช้าไปตรวจการงานในใรงงานและ 
สถานที่ก่อลร้างไต้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรืกบาน้ัน หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับ 
ผิดขอบตามสัญญาน้ีข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าไต้ตรวจลอบและทำความเช้าใจในแบบรูปและรายการละเ 

ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรม
บริษัท
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ที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัย'ของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เท่ีอให้ 
งาบแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค,าใซ้จ่ายใดๆ เพิ่ม,ข้ึน จากผู้ว่า 
จ้างหรือ‘บอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๔ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มี 

อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือดัดทอน 
ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขีน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา 
มีอำนาจ ทีจะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าข้าใบกรณีเซ่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน 
ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสีทธิท่ีจะส่ังเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงาบพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาน้ี 

หากงาบพิเศษน้ันๆ อยู่ใบขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิส่ังให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข 
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ใบเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใข้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด 
ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากใบสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถืงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงาบพิเศษ 
หรืองาบที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกับที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะลม ใบกรณีท่ีตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม 
แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกด้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมีให้เกิดความเสียหาย 
แก่งานท่ีจ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องขำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๙๙.๕P  บาท (ลี่ร้อยเถ้าสิบเถ้าบาทห้าสิบสตางค์) และ 
จะต้องขำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหบี่งเป็นจำนวนเงินวันละ 0.๐๐ บาท 
(ศูนย์บาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานดามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถืงวันที่ 
ทำงานแล้วเสร็จจริง บอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอับเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าข้าเฉพาะส่วนที่ 
เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่ลามารถปฏิบัติตามสัญญา 
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ 
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ขำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงาบนั้นต่อจนแล้วเสร็จ 

ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง ลี่งที่สร้างข้ึนชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ 
ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามท่ีจะเห็นสมควร
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ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางล่วบ 
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบใบค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม 
สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มซื้บ ใบการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใซ้จ่ายในการควบคุมงาบเพิ่ม (ถ้ามี) ซ่ึง 
ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกับผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใข้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหบี่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสีย 

หาย หรือค่าใข้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใข้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใข้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายใบ 
กำหนด ๑๕ (สิบjyr) วัน นับถัดจากวันที่ใด้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ซดใข้ให้ถูกต้องครบล้วนภายใบระยะ 
เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำบวบเงินค่าจ้างที่ต้องซำระ หรือจากเงินประกับผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ 
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค,าใข้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังซาดอยู่จนครบล้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่า 
เสียหาย หรือค่าใซ้จ่ายน้ัน ภายในกำหนด ๑๕ (ลืบหา) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังลือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาทหักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใข้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ 
ว่าจ้างจะคีบให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณลถานที,ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังใรงงานหรือ ส่ิงอำนวย ความสะดวกใน 

การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างซ่วง (ล้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งาบตลอด 
ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงาบเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขบยัายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และส่ิง 
ก่อสร้างช่ัวคราวต่างๆ (ล้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกล่ียพื้นคีบให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใซ้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานดามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องซองฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อันหนี่งอับใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใบ 
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด 
เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังลือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือของดหรือ 
ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงาบออกไปภายใน ๑๕ (ลืบห้า) วันนับถัดจากวับท่ีเหตุน้ันส้ินสุดลง หรือตามท่ีกำหนดในกฎ 
กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ล้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหบี่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอ 
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยใม่มีเงื่อนไซใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง 
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานขัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนี้ง อยู่ในคุลพีนิจของผู้ว่าจ้างที่จะ 
พิจารณาตามที่เห็บสมควร

(ลงซ่ือ................. .̂................................... ผู้ว่าจ้าง
(บายวิชัย บุญอุดมพร)

DEVELOPMENT
บริษัท เคซีเชีม ดีเวลลอปเมนท์ จำP 

KCM DEVELOPMENT CO ,L
(ลงซ่ือ).............................. O '.................. ผู้รันจ้าง

(นายกิตติ้อนันต์ ณ เชียงใหม่)



ข้อ ๒๒. มาตรฐาน!!เมือช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใข้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!เมือช่าง 

จากกระทรวงแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับ 
ราชการไต้ในอัตราไมตากว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หน่ึง) คน ใบแต่ละสาขา 
ช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างโยธา หรือ 
๒๓.๖ ช่างก่อสร้าง หรือ 
๒๓.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง 
พร้อมกับระบุรายซื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!เมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน 
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาบ ก่อนเริมลงมือทำงาบ และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า 
จ้างตรวจสอบดูไต้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้!ข้สัญญาปรับราคาไต้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย 

การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตร 
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาไต้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวับที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕:๓๒ เรืองการพิจารณาช่วยเหลือผู้ 
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕:๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน 
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ไต้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราฃการที่!ต้ระบุตามภาคผนวก ๓

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นลองฉบับ มืข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเช้าใจข้อความ โดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือขื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงขื่อ)....... ............... m..................... ...ผัว,าจ้าง
(นายว้ช้ยบุญอุดมพร)

d e v e l o p m e n t  / น /
ห ้ร พ ั1ฬัโร่น ิต ิพ•ทุฐเ'g g jKCM DEVELOPMENfree/.tTD....................................................... ...พรับจ้าง

(นายกตตึ๋อนันต์ ณ เชียงใหม่)

(ลงซ่ือ)..... h .  K  ส ํ .... พยาน
(นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ)

(ลงขื่อ)..... .....พยาน
(นางสาวทัซขกร จันทร์ต,าย)
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