
สัญญาจ้างก่อลร้าง

สัญญาIล'พี่ เอ๙ /เอ๕๖๖

สัญญาฉบับน้ีทำข้ึน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เม่ือวันท่ี 
๑๗ มกราคม เอ๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ปฏิบัติราร!การแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี 
๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ เม,ษายน ๒๕๖๔, คำส่ัง  ๆ ท่ี ฝ๙๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔, คำส่ัง  ๆ ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๕ 
ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้ึงต่อไปในสัญญาน้ีเริยกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนี้ง กับ บริบัท กงเทพ จำกัด ขึ้งจดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคล ณ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มืลำนักงานใหญ่อยู่ 
เลขท่ี ๖/๕ หมู่ท่ี ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายพายุพัด วิริยะเสนา ผู้มือำนาจลงนามผูกพัน 
นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองชอง สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี 
๑๐๐๙๒๒๑๓๘๗๓๒ ลงวันท่ี ๙ พถุศจิกายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ข้ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหน้ีง 

คู,สัญญาใต้ตกลงกันมืช้อความดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างคลองส่งบ้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม้าใต้ 

หมู่ท่ี ๕, หมู่ท่ี ๖ ตำบลศรีบัวบาน เช่ือมบ้านประตูโชง หมู่ท่ี ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธี 
ประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ บ้านม้าใต้ หมู่ท่ี ๕, หมู่ท่ี ๖ ตำบลศรีบัวบาน เช่ือมบ้านประตูโขง หมู่ท่ี ๑๐ 
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามช้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาน้ีรวมท้ังเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณิต่างๆ ชนิดดีเพ่ือใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนี้งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหน้ีงของสัญญาน้ี
๖.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียดงวดงาน จำนวน ๑๖ แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ แบบบีายประขาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ แผ่น
๒.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา จำบวบ ๓ แผ่น
๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบเสนอราคา จำนวน ๒ แผ่น
๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาบัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๒.๖ ผนวก ๖ ลำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน ๑ แผ่น
๒.๗ ผนวก ๗ ลำเนาหนังสือค้ําประกันสัญญา จำนวน ๑ แผ่น
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีชัดหรือแย้งกับช้เอความในสัญญาน้ี ให้ใช้ช้อความในสัญญาน้ี

บังคับ และในกรณิที่เอกสารแนบท้ายสัญญาชัดแย้งกับเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยชองผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้างใท้ถีอเป็นท่ีสุด และผู้รับจ้างไม,มืสืทธีเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสืยหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).................. ................................................ผู้ว ่าจ้าง



ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญาบี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกับเป็น หนังสือค้ําประกันของธนาคารออมสิน รทขาข้างคลาน 

เลขท่ี ๓๔๒๗-000๑/๒๕๖๖ ลงวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๔๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๘๘,๘๔๐.๐๐ บาท (แปดหม่ืนแปดพันแปดร้อย 
ห้าสิบบาทถ้วน) ขื่งเท่ากับร้อยละ ๔(ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม 
สัญญาน้ี

กรณีผู้รับจ้างใข้หนังสือคํ้าประกับมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ําประกันดังกล่าว 
จะต้องออกใดยธนาคารท่ีประกอบกิจการใบประเทศไทย หรีอโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ 
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณีขย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายขื่อ 
บริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวิยนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกับอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญข้กลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการ 
คํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญาน้ี

หลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวงของผู้รับ 
จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกับท่ีผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเพื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด 
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงาบล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ 
วับครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปล่ียนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใดผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน 
ใหม่หรือหลักประกันเพื่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๔ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีได้ 
รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อน้ี ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบ้ีย เม่ือผู้รับ 
จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญาน้ีแล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๗๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้านเจ็ด 

แสบเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) ขื่งได้รวมภาษีมูลค่าเพื่ม จำบวบ ๑๑๖,๒๔๒.๓๔ บาท (หน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนหกพันสองร้อยห้าสิบ 
สองบาทสามสิบล่ีสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใข้จ่ายท้ังปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และ 
กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด  ๆ ดังน้ี

งวดท่ี ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๒๑,๙๔๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหม่ืนหน่ึงพันเก้าร้อยห้าสืบบาทถ้วน)เม่ือ 
ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างคลองส่งบํ้าคอบกรืดเสริมเหล็กบ้านม้าใต้ หมู่ท่ี ๔, หมู่ท่ี ๖ ตำบลศรีบัวบาน เข่ือมบ้านประตูโขง 
หมู่ท่ี ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมีองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อได้ตำเนินการส่งมอบงาบงวดท่ี ๑ ตามรายละเอียดงวดงาน 
ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๔๖๖

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๑๔๔,๐๔๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสนห้าหม่ืนห้าพันห้าสิบบาทถ้วน)
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาบท้ังหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมท้ัง ทำสถานท่ีก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามท่ี 
กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐

ข้อ ๔. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำบวบเงิน - บาท ขื่งเทำกับร้อยละ - ของราคา 

ค่าจ้าง ตามสัญญาท่ีระบุไว้ ใบข้อ ๔

. . . n / i i i n l i i  . __



เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วง 
หน้าเป็นหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม 
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ 
ผู้รับจ้างตกลงที'จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันดังต่อไปน้ี

๕.ร) ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก 
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอ่ืนผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วง 
หน้านั้นคืบจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้ 
เป็นไปตามข้อ ๕.ร) ภายใบกำหนด ร)๕ (สืบห้า) วัน นับลัดจากวับได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลัก 
ฐานดังกล่าวภายใบกำหนด ๑<£ (สืบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืบจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก 
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก'ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อขดใช้ 

คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินท่ีหักค่า 
จ้างล่วงหน้าท่ีผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 

๕.๕ เงินจำนวนใด  ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อขดใช้ความรับผิด 
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักขดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.<£ ในกรณีท่ีมีการ'บอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้ 
รับหลังจากหักขดใช้ใบกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน รๆ1 (เจ็ด) วับ นับลัดจากวัน 
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืบหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก'ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน 

ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ (ะ.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ 
เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก 
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืบหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนท่ีผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป 
แล้วนั้นโดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา 
วางให้แก'ผู้ว่าจ้าง

(๖) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซ๋ึงแต่ละฉบับ 
มีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว 
ผู้รับจ้างมีสืทธิขอคืบหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดน้ันได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน
ใบการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินท่ีต้องจ่ายใบ 

งวดน้ันเพ่ือเป็นประกับผลงาน ใบกรณีท่ีเงินประกับผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ํากว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิท่ีจะขอเงิน 
ประกันผลงานคืนโดยนำหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ข็่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ 
มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาบ และ/หรือหนังสือค้ําประกับของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดย

ะ ^



ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวับที่ ๑๘ มกราคม เอ๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบรินุรณ์

ภายในวับท่ี ๑ฝ เมษายน ๒๕๖๖ ล้าผู้รับจ้างมิไต้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด 
เวลา หรือมิเหตุให้เซ่ือไต้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเกินกว่ากำหนดเวลา 
หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนี่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เดดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม 
คำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ืงไต้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมิสิทธิท่ีจะ 
บอกเลิกสัญญาบี้!ต้ และมิสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การไข้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ันไม่ 
กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรืยกร้องค่าเสิยหายจากผู้รับจ้าง

การท่ีผู้ว่าจ้างไมใข้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดขอบในความขำรุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องาบแล้วเสร็จบรินุรณ์ และผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีท่ีมิการ 

บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมิเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างบี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันท่ี 
ไต้รับมอบงานดังกล่าว ซื่งความขำรุดบกพร่องหรือเลิยหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการไข้วัสดุท่ีไม่ถูก 
ต้องหรือทำไว้ไม่เรืยบร้อยหรือทำไม'ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิขาผู้รับจ้างจะต้องรืบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ 
ขักข้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆในการบี้ทั้งสินหากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑ ๕ (ลิบห้า)วัน นับถัด 
จากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้!ขไห้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมิสิทธิ 
ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงาบนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใข้จ่ายเองทั้งสิน

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสิยหายโดยเร็ว และไม่อาจรอโห้ผู้รับจ้างแก้ไข 
ในระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ตามวรรคหน่ีงไต้ ผู้ว่าจ้างมิสิทธิเข้าจัดการแก้!ขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืน'ไห้ 
ซ่อมแซมความขำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดขอบขำระค่าใข้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ทำงานน้ันแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ 
รับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ขดใข้ค่าใข้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมิสิทธิบังคับจากหลักประกันการ 
ปฏิบัติตามสัญญาไต้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแด่บางส่วนแห่งสัญญาบี้!ปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแด'การจ้างช่วงงาน 

แด่บางส่วนท่ีไต้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้วการที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุ 
ให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญาบี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาท 
เลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทบหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแด่บางส่วนโดยฝ่าผินความในวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างต้องขำระค่าปรับให้แก1ผู้ว่าจ้าง 
เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑0 (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งบี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญญา

ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มิผู้แทนซื่งทำงานเติมเวลาเป็นผู้รับผิดขอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องไต้รับมอบ 
อำนาจจากผู้รับจ้าง คำส่ังหรือคำแนะนำต่างๆ ท่ีผู้'ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรกษาท่ีผู้ว่า

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความขำนาญ และใบระหว่าง



จ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทบพ่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำส่ังหรือคำแบะนำท๋ึ1ดัแจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งต้ังผู้แทนตามจ้อน้ีจะต้องทำ 
เป็นหนังลีอและต้องไต้รับความเห็นขอบเป็นหนังถือ จากผู้ว่าจ้าง การเปล่ียนตัวหรือแต่งต้ังผู้แทนใหม่จะทำมิไต้หากไมใต้รับ 
ความเห็นซอบ เป็นหนังถือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีลีทธิท่ีจะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหน้ีง ใดยแจ้งเป็นหนังถือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ 
ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลันโดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

จ้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเถืยหาย หรือภยันตรายใดๆ อับเกิดจาก การปฏิบัติงาบของผู้รับ 

จ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเถืยหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทบ ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
ซ่วงด้วย (ถ้ามิ)

ความเลียหายใดๆ อันเกิดแก่งานพิ่ผู้รับจ้างไต้ทำข้ึน แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย กิตาม ผู้รับจ้างจะต้อง 
รับผิดขอบโดยซ่อมแซมไห้คืนดีหรือ เปล่ียนให้ใหม่โดยค่าใจ้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเลียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ 
ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างตังกล่าวในจ้อนี้จะสันสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ขึ้งหลังจากน้ันผู้รับจ้างคง 
ต้องรับผิดเพึยงในกรณีขำรุดบกพร่อง หรือความเลียหายตังกล่าวในจ้อ ๘ เท่าน้ัน

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกใบความเลียหายใดๆ อับเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ 
ลูกจ้างหรือตัวแทบของผู้รับจ้าง รวมถืงผู้รับจ้างข่วง (ถ้ามิ) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องซดใจ้ค่า 
เลียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเมินการใดๆ เพ่ือให้มิการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ 
ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องซดใช้ค่าเลียหายน้ันๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก1 
ผู้ว่าจ้างทันที

จ้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างไต้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ท่ีผู้รับจ้างไต้ตกลงหรือ 

ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างตังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทบอื่นใดแก่ลูกจ้างตังกล่าวในวรรคหน้ีง ผู้ว่าจ้างมีลีทธิที่จะเอาเงิน 

ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างตังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างไต้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้ 
แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มิประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถืงความรับผิดท้ัง 
ปวงของผู้รับจ้าง รวมท้ังผู้รับจ้างซ่วง (ถ้ามิ) ในกรณีความเลียหายท่ีคิดค่าลีบไหมทดแทนไต้ตามกฎหมาย ขึ้งเกิดจากอุบัติเหตุ 
หรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างซ่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบกรมธรรม'ประกันภัย 
ดังกล่าว พร้อมท้ังหลักฐานการขำระเบ้ียประกันให้แก,ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

จ้อ ๑๓ การตรวจงาบจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคมงาน หรือบริษัทท่ีปริกใ!ท เพ่ือควบคุมการทำงาบ 

ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ี'ชรืก'พาน้ัน มีอำนาจเจ้าไปตรวจการงาบในโรงงาบและสถาน 
ท่ีก่อสร้างไต้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความข่วยเหลอในการน้ันตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทท่ีปรืก'พาน้ัน หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับ 
ผิดขอบตามสัญญาน้ีจ้อใดจ้อหน้ีงไม่
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ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หาก 

ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลง 
ที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพ่ือให้ 
งานแล้วเสรืจบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเลียหาย หรือค่าใข้จ่ายใดๆ เพ่ิม'ข้ึน จากผู้ว่า 
จ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไมใต้

ข้อ ๑๔ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจ 

ที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจท่ีจะลังให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ืมเติม หรือตัดทอนข้ึงงาน 
ตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทท่ีปรึกษา มีอำนาจ 
ท่ีจะส่ังให้หยุดการน้ันข่ัวคราวได้ ความล่าข้าใบกรณีเข่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญา 
หรือเรียกร้องค่าเลียหายใดๆ ไมได้ท้ังส้ิน

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะส่ังเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษข้ึงไมได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาน้ี 

หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายท่ัวไปแห่งวัตชุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิส่ังให้เปล่ียนแปลงหรือแก้ไข 
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองาบที่เพื่มเติมขึ้น หรือตัด 
ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากใบสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถืงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ 
หรืองานที่เพื่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันท่ีจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาท่ีเพื่มขึ้นหรือลดลง 
รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพ่ือความเหมาะสม ในกรณีท่ีตกลงกันไมได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม 
แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ขึ้งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมีให้เกิดความเลียหาย 
แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสรืจภายใบเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องขำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๗๗๗.๐๐ - บาท (หน่ึงพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
และจะต้องขำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหน่ึงเป็นจำนวนเงินวันละ
........... -............บาท (........... -...........) นับกัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวับที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย
เวลาทำงานให้ จนถืงวับท่ีทำงานแล้วเสรืจจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเลียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง 
ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา 
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเม่ือครบ 
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ขำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะปรับผู้รับจ้างจบถืงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานน้ันเองหรือว่าจ้างผู้อี่นให้ทำงาบน้ันต่อจนแล้วเสรืจ 

ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ท่ีรับจ้างทำงานน้ันต่อมีสิทธิใช้เคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง สิงท่ีสร้างข้ึนข่ัวคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ
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ขึ้งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามท่ีจะเห็บสมควร
ใบกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมด หรือบางส่วน 

ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบใบค่าเสียหายขึ้งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม 
สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพื่มขึ้น ในการทำงานน้ันต่อให้แล้วเสริจตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพ่ิม (ล้ามี) ข้ึง 
ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกับผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเติบหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหน่ึงช้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จบเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสีย 

หาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเติยหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน 
กำหนด ๑๕ (สิ”บห้า) วัน นับกัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบล้วนภายในระยะ 
เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีติทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ 
จากหลักประกับการปฏิบัติตามสัญญาได้หับท

หากค่าปรับ ค่าเสืยหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบล้วนตามจำนวนค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วับ นับกัดจากวันทโต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างท้ังหมด

ข้อ ๒0 การทำบริเวณก่อสร้างให้เรืยบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือ ติงอำนวย ความสะดวกใน 

การทำงานชองผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ล้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประติทธิภาพในการใช้งานตลอด 
ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องชนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และส่ิง 
ก่อสร้างช่ัวคราวต่างๆ (ล้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพ่ือให้บริเวณท้ังหมดอยู่ในสภาพท่ีสะอาดและใช้การไต้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณีอันหน่ึงอับใตท่ีผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามท่ีกำหนด ใบกฎกระทรวง ข้ึงออกตามความใน 
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขและกำหนด 
เวลาแห่งสัญญาน้ีโต้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือของดหรือ 
ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับกัดจากวับท่ีเหตุน้ันส้ินสุดลง หรือตามท่ีกำหนดในกฎ 
กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ล้าผู้รับจ้างไม'ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึงให้ถือว่าผู้รับจ้างใต้สละสิทธิเรียกร้องในการท่ีจะขอ 
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม,มีเง่ือนไขใด  ๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง 
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ข้ึงมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ 
พิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงซ่ือ). ผวา'จ้าง



ข้อ ๒๒. มาตรฐานแมีอช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเง่ือนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใข้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน?!เมือช่าง 

จากกระทรวงแรงงาน หรือหรือผู้มืวุฒิบัตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการคักษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการ 
ไต้ ต้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาก่อสร้าง/โยธา/สำรวจ/ชลประทาน/สิงแวดล้อม หรือผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท 
ภาคีเป็นผู้ลงนามในแผนการทำงาน พร้อมหุ้นส่วนผู้จัดการกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด/กรรมการผู้จัดการ กรณีบริษัทจำกัด ลงนามใน 
แผนการทำงาน พร้อมรับรองและแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละ 
สาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำบวบอย่างน้อย ๑ (หน่ีง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

เอ๒.๑ ก่อสร้าง หรือ 
เอ๒.เอ โยธา หรือ 
๒๒.๓ ฃลประทาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง 
พร้อมกับระบุรายซ่ือช่างผู้ท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐาน?!!มือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหน่ีงนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน 
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาบ ก่อนเร่ิมลงมือทำงาบ และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าท่ีของผู้ว่า 
จ้างตรวจสอบดูไต้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกับให้ไข้สัญญาปรับราคาไต้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย 

การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตร 
และวิธีคำนวณท่ีใข้กับสัญญาแบบปรับราคาไต้ตามมติคณะรัฐมนตรีเบ่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒4๓๒ เริ่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ 
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒ 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไร้ใบวันแล้วเสร็จตามท่ีกำหนดไว้ใน 
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ไต้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการท่ีไต้ระบุตามภาคผนวก ๓

สัญญาน้ีทำข้ึนเป็นสองฉบับ มืข้อความถูกต้องตรงกับ ดู'สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือซ่ือ พร้อมท้ังประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

เลขทโครงการ ๒๔๑๐๑!๑£^เ3๒®£ก 

เลขค ุมส ํญryn ๒๔๑๒๒๒๐๑๒๑5^

(ลงซ่ือ)........................ ■ ?.. . .7. . ................................... ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

1 ล ง ซ ื่อ ) . . ...... ,3.ไใ.!น..^?โพา..ผู้'รับจ้าง
(นายพายุพัด วิริยะเสนา)

(ลงซ่ือ)..... บ ' - u 4 ......พยาน
(บางสาวเอี่ยมคัรื สุริยะ)

(ลงซ่ือ)..... น ' ......พยาน
(นางสาวโชติกา พันธุเศษ)



ผนวก ๒
โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

โทร. 0-๕๓๕๙-๗๒๖๐
ประ๓ทของสิงก่อสร้าง ก่อสร้างคลองส่งน ํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ ้านม้าใต้ หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีบ ัวบาน

เชื่อมบ้านประตูโขง หมู่ท่ี ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
ปริมาณงานก่อสร้าง ช่วงท่ี ๑ กว้าง ๑.๒๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร

ช่วงท่ี ๒ กว้าง ๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร 
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององค์การบรีหารส่วนจังหวัดลำพูน)

ข่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับจ้าง
บริษัท กงเทพ จำกัด
เลขที่ ๖/๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลข้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ 
โทร. ๐๘๕๗๑๐๖๘๘๔

ระยะเวลาเร่ิมต้น วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ระยะเวลาสินสุด วันท่ี ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ รวม ๙๐ วัน
วงเงินงบประมาณท่ีไต้ต้ังไว้ ๒,๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ราคากลาง ๒,๘๒๕,๗๗๔.๒๖ บาท
วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ไต้ลงนามในสัญญาจ้าง ๑,๗๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โทร. ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

๑. นายพิทักษ์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

๒. นางณัขขา สิทธิไพศาล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๓. นายสุกิจ ปีนตาสุข หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ผู้ควบคุมงาน โทร. ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐ 
๑. นายขัยหัต จันทรศร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
๒. นางสาวธนภรณ์ ชุมภูพงศ์ ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
๓. นายณัฐภัทร ผัดดวงธรรม ผู้ช่วยนายช่างโยธา

“ดำเนินการก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประซาซน”

ประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน 
ผู้ควบคุมงาน 
ผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ ๑. ให้จ ัดทำบ ้ายขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ บ้าย
โดยใช้วัสดุที่ม ืความมั่นคงแข็งแรง

๒. ให้ติดตั้งไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสินสุดงานก่อสร้างที่สามารถมองเห็นได้ซัดเจน 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นโครงการ 

๓. บ้ายประซาสัมพันธ์โครงการนี้ถือเปีนส่วนหนี่งของสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)...... ......................................................... ผ้ว่า'จ้าง <โ^ร
พ น . ท  ( l i m n ......1ว!r .^*)!เไหโัธ..ผ้รับจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายพายุพ ัด วิริยะเสนา)

(ลงชื่อ).... ............. 1 . โ...'โ!....v..^! .............................พยาน (ลงชื่อ).....
ค 0

........................... .าทํเ/....................พยาน
(นางสาวเอี่ยมสิริ สุริยะ) (นางสาวโชติกา พันธุเศษ)


