
สัญญาจ้างก ่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๓®/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร รองนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราซการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน ท่ี ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๗๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซ่ึง 
ต่อไป่ในสัญญานี้เรียกว่า ''ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฏฐกิตตํการพาณิชย์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
ณ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีลำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ 
๑๔๙ หมู่ ๗ ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายพันธุธัช ไพศาลภัทรโภคิน ผู้รับมอบอำนาจจาก 
นายณรงค์ จันทร์ไชย ผู้มือำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี ซม. ๐๐๔๗๓๗ P?วัน1ท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕.'และหนังสือ 
มอบอำนาจลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซ่ึง ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมืข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างทนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน 

ป่าสีเสียด หมู่ท่ี ๘ ตำบลท่าตุ้ม (ถนนเลียบลำเหมืองทรายแดง) เชื่อมตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§) ณ สายทางบ้านป่าสีเสียด หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าตุ้ม (ถนนเลียบลำเหมืองทรายแดง) 
เชื่อมตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและ 
เงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใข้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้
ใบงานจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งจองสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนื้iห้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด 
๒.๒ ผนวก ๒ แบบบีายประชาสัมพันธ์โครงการ 
๒.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา 
๒.๔ ผนวก ๔ ลำเนาในเสนอราคา 
๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาบัญชีรายการก่อสร้าง 
๒.๖ ผนวก ๖ ลำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
๒.๗ ผนวก ๗ ลำเนาหนังสือมอบอำนาจ 
๒.๘ ผนวก ๘ สำเนาใบเสร็จรับเงินคํ้าประกันสัญญา

.................... ผ้ว่า'จ้าง (ลงชื่อ).............. ป ี. )

จำนวน ๑๖ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า 
จำนวน ๓ หน้า 
จำนวน ๒ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า 
จำนวน



ความใดใบเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญา 
นี้บังคับ และใบกรณีที่เอกสารแบบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัย 
ของผู้ว่าจ้างให้ถือเนินที่สุด และผู้รับจ้างไมมสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกับการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างไต้นำหลักประกับเนิน เงินสด เนินจำนวนเงิน ๔๓,๘๕๐.๐๐ I ทท 

(สี่หมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ขั งเท่ ากับร้อยละ๕ ( ห ้ า )  ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบใหแ้ก่ผู้ว่าจางเพิ่อ 
เนินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเนินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกัน 
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่โต้ 
รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเนิบหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง 
กำหนดกัโต้ และจะต้องมีอายุการ 
คํ้าประกันตลอดไปจบกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งบ่วง 
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุม 
ถืงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถืงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเนิบเหตุให้ 
ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความขำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม,ว่าจะเกิดขึ้นคราว 
ใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเนินหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกับที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามช้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก,ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อ 
ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสบ 

เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซื่งไต้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๗,๓๗๓.๘๓ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาท 
แปดสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เนินเกณฑ์ และ 
กำหนดการจ่ายเงิน เนินงวด  ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เนินจำนวนเงิน ๘๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพับบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง 
ไต้ปฏิบัติงาบ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าสีเสียด หมู่ท่ี ๘ ตำบลท่าตุ้ม (ถนนเลียบลำเหมือง 
ทรายแดง) เซื่อมตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เมื่อไต้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖๔ เมษายน ๒๕๖๖ /

{

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเนินจำนวนเงิน - บาท ข้ึงเ'ท่ากับJ j 

ราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

Y Y ^  I



เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง 
ล่วงหน้าเป็นหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกับอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลใทย 
เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้าง 
กำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอับเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้ 

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฎิบ้ติงานตามสัญญาเท่านั้น 
หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่า 
จ้างล่วงหน้านั้นคืบจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ 
ว่าได้เป็นไปตามช้อ ๕.๑ ภายใบกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม,
อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วับ ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืบจากผู้รับจ้าง หรือ 
บังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อ 

ซดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างใบแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวน 
เงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้าง 
ล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด  ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อซดใช้ 
ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก,ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักซดใช้คืนเงินค่าจ้าง 
ล่วงหน้า

๕.๕ ใบกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้าง 
จะได้รับหลังจากหักซดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก,ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน 
นับลัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังลือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้ 

หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ใบกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิซอคืนหลัก 
ประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้ 
หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิซอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้าง 
ล่วงหน้าไปแล้วนั้นโดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วง 
หน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละ 
ฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ใบแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าใบ 
งวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิซอคืบหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าใบงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกับผลงาบ
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - 

จ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกับผลงานใบกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ตรกว่า
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มีสิทธิที'จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ขี่งออกโดย 
ธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเนินหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาบ และ/หรือหนังสือคํ้าประกับของธนาคารดังกล่าวตามวรรค 
หนี่งโดยโม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสรืจและสิทธิของผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๖๕๖๖,'และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ 

บริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๖๕๖1' / ถาผู้'รับ'จ้างมี'ได้ลงมือทำงานภาย'ในกำหนดเวลา หรือไม,สามารถทำงาบให้แล้ว 
เสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เขี่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จ 
ล่าข้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเนินผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเนิน 
ผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบ้ติตามคำสั่งของคถ4ะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรืกษาขี่งได้ 
รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานึ๋ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้าง 
ให้ลุล่วงไปด้วย การใข้ลิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างด้นไม่เนินเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตาม
สัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดขอบในความขำรุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ใบกรณี 

ที'มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างบี้ ภายในกำหนด ๖ (สอง^ปี 
นับถัดจากวันที่!ด้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความขำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิด 
จากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการ 
แก้!ข ให้เนินที่เรียบร้อยโดยไม่ชักข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการบี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าว 
ภายใบกำหนด ๑๔ (สิบห้า) วัน นับสัดจากวันที่ได้รับแจ้งเนินหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้!ขให้ถูกต้องเรียบร้อย 
ภายในเวลาที'ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเนินผู้ออกค่า 
ใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเนินต้องรีบแก้!ขเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้าง 
แก้!ขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้!ขเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือ 
จ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความขำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบขำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม,ซดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙  การจ้างช ่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแด่บางส่วนแห่งสัญญานี้ใปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การ 

จ้างช่วงงาบแต่บางส่วนที่!ด้รับอนุญาตเนินหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแด่บางส่]
ดังกล่าวนั้น ไม่เนิบเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญาบี้ และผู้รับจ้างจะ 
ในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้เ

/*



กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าผินความใบวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (ลิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างใบการ 
บอกเลิกสัญญา

ขอ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงาบที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และใน 

ระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนตังกล่าวจะ 
ต้องไต้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ท่ีผู้'ว่า'จ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือ 
บริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแบะนำทั้1ด้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่ง 
ตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องไต้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว ่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้ง 
ผู้แทนใหม่จะทำมิไต้หากไมใต้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และ 
ผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลันโดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอัน 
เนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑  ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสืยหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของ 

ผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และ'จากการปฏิบัติงาบ 
ของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้าง 
จะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจาก 
ความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างตังกล่าวใบข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซ่ึง 
หลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายตังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับ 
จ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทบของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้,รับ'จ้าง'ช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้อง 
หรือต้องซดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก,
ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจาก 
การถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก'ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้ร ับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ท่ีผู้'รับจ้าง'ได้

ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างตังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวใบวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ 

เอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก'ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น
เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 1  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาบ โด ยให ้ค รอ ^^ ^ } ศT ใ ^  
ผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทบได้ตาม!]
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อุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างซ่วง•จ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ 
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการขำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ©๓ การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการ 

ทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานใน 
โรงงานและสถานที่ก่อสร้างไต้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตาม 
สมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้น 
ความรับผิดชอบตามสัญญาบี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ©๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าไต้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว 

หากปรากฎว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค 
ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ 
ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือ 
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ไต้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง 

มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญาบี้ และมีอำนาจที่จะลังให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือ 
ดัดทอนซึ่งงานตามสัญญาบี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือ 
บริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวไต้ ความล่าข้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะ 
เวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไมใต้ท้ังสิ้น

ข้อ ©๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไมไต้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสาร 

สัญญาบี้ หากงาบพิเศษนั้นๆ อยู่ใบขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงคํของสัญญาบี้ นอกจากบี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้ 
เปลี่ยนแปลงหรือแโไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้Iนสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองาบที่เพิ่มเติมขึ้น 
หรือ ดัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ไต้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้
สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะไต้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือ 
ราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไมใต้ ผู้ว่าจ้างจะ 
กำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำรํ 
จ้างไปก่อนเพื่อมีให้เกิดความเสียหายแก่งาบที่จ้าง
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ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม,สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้

บอกเลิกสัผญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก,ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๑๙๒.๕0 - บาท (สองพันหนี่งร้อยเก้า v v
สิบสองบาทห้าลิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใซ้จ่ายใบการควบคุมงาน (ล้ามี) ในเมื่อผู้ว ่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงาบอีกต่อ 
หนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท ( - ) นับถัดจากวับที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้าง 
ใต้ขยายเวลาทำงานให้ จบถึงวันที่ทำงาบแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผ ู้ร ับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอับเกิดขึ้นจาก 
การที่ผู้รับจ้างทำงานล่าข้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว ่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฎินัติตาม 
สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยัง 
ผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมิสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวับบอกเลิก 
สัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผ ู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงาบนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงาบนั้นต่อจนแล้ว 

เสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นขั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง 
และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบาง 
ส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบใบค่าเสียหายซึ่งเป็นจำบวบ เกินกว่าหลักประกับการ 
ปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายใบการควบคุม 
งานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ไต้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสิยหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม,ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ 

ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องขดใช้ค่าปรับ ค่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสินเชิง 
ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวับที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ขดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน 
ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาบ ของ 
ผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบ้ตตามสัญญาได้ทันท

หากค่าปรับ ค่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต ้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือ 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวน 
ค่าปรับ ค่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายใบกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีก 
เท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืบให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ ส่ิง 

สะดวกในการทำงาบของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทบ หรือผู้รับจ้างข่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และ:
ใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ใบการทำง'
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ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบ๓ ลี่ยพื้นดินให้เรีย'บร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพ 
ที่สะอาดและใช้การไต้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหริอลตค่าปรับ หริอการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่ม ีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อับหนี่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความ 
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข 
และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี๋ไต้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้าง 
ทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือ 
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบ้ตให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่ 
จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงาบออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือ 
ความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงาบตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ 
พิจารผาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐาน!!เมือข่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใข้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!!เมือ 

ช่าง จากจากกระทรวงแรงงาน หรือหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการดีกษาที่ ก.พ. รับรอง 
ให้เข้ารับราชการได้ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาข่างก่อสร้าง/โยธา/สำรวจ/ขลประทาน/สิ่งแวดล้อม หรือผู้ประกอบการ 
วิชาซีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีเป็นผู้ลงนามใบแผนการทำงาน ของหุ้นส่วนผู้จัดการกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด/ 
กรรมการผู้จัดการ กรณีบริษัทจำกัด ลงนามในแผนการทำงาน พร้อมรับรองและแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคุม ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หน่ึง) คน ในแต่ละ 
สาขาช่างดังต่อไปบี้

๒๒.๑ ช่างก่อสร้าง หรือ 
๒๒.๒ ช่างโยธา หรือ 
๒๒.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับ 
ช่างพร้อมกับระบุรายซื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!!เมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวใบวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อม 
หลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้า 
หน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาบี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง
ผู้ว ่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาบี้ 

โดยการนำสูตร Escalation Facto r (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที'เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปบี้ ตามเง ื่เ 
เกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม fed 
พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตริ ที่ นร ๐๒๐ส?̂jrjrc vrr- \l



๖๔ สิงหาคม ๒๔๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ 

ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ไต้,บยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ไต้ระบุตามภาคผนวก ๓

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีช้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเช้าใจช้อความ โดย 
ละเอียดตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือซื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ 
ฝ่ายละหนี่งฉบับ

* T L s  1/ . .(ลงซอ).......................ไ,.... Z ..................................ผู้วาจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงซื่อ).. M . ' พ เ ฬ

(นายพันธุธัช^พศิาลภัทรใภคิน)'

(ลงชิอ)................ .'ะ....^..."...„!........................... พยาน
(บางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ)

ร '(ลงซื่อ)......................Q z ......................................พยาน
(นางคิริรัตน้ รินซ์)
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