
สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขท่ี ๔๘/๒๕๖๖

สัญญาฉบับน้ีทำข้ึน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เม่ือวันท่ี 

๑๐ มีนาคม ๖๔๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิขัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด ปฏิบัติราซการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี 

๔๓๗/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๖๔๖๔, คำส่ังๆ ท่ี ๗๙๐/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔, คำส่ังๆ ท่ี ๗๑๖/๒๔๖๔ 

ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๔๖๔ ช่ีงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหน้ีง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้ําทิพย์ คอนลตรัคขัน 

ข้ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ผ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

มีสำนักงาน'โหญ่อยู่ เลขท่ี ๒๐๐ หมู,ท่ี ๑๓ ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้าน'โอ่ง จังหวัดลำพูน โดยนายนิติพงษั วังธิยอง ผู้มือำนาจ 

ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาบทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง 

พาณิขย์ ท่ี ๑๐๐๙๒๒๐๓๑๐๒๖ ลงวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๔๖๖ แนบท้ายสัญญาน้ี ข้ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้รับจ้าง"

อีกฝ่ายหน่ึง

คู1สัญญาไค้ตกลงกันมีฃ้อความดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง .

เจ้ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานเหล่าหมุน

หมู่ท่ี ๑๐ ตำบลเหล่ายาว เช่ือมบ้านดงฤๅษี หมู่ท่ี ๘ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้าน'โอ่ง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สายทางบ้านเหล่าหมุ้น หมู่ท่ี ๑๐ ตำบลเหล่ายาว เช่ือมบ้านดงฤๅษี หมู่ท่ี ๘ ตำบลบ้านโฮ่ง 

อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญาน้ีรวมท้ังเอกสารแบบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพ่ือใช้โบงาบจ้าง

ตามสัญญาน้ี

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแบบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลบและรายละเอียด

๒.๒ ผนวก ๒ แบบบีายประชาสัมพันธ์โครงการ

๒.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา

๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบเสนอราคา

๒.๕ ผนวก ๔ สำเนาบัญชีรายการก่อสร้าง

จำบวบ ๒๔แผ่น 

จำนวน ๑ แผ่น 

จำนวน ๓ แผ่น 

จำนวน ๒ แผ่น 

จำนวน ๓ แผ่น



เอ.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ■ จำนวน ๑ แผ่น

|อ.๗ ผนวก ๗ สำเนาใบเสร็จรับเงินค้ําประกัน จำนวน ๑ แผ่น

ความใดใบเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาน้ีให้ใช้จ้อความในสัญญาน้ีบังคับ 

และในกรณีท่ีเอกสารแบบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ 

ถือเป็นท่ีสุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างท้ังสิน

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญาน้ีผู้รับจ้างไต้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๑เอ,๑0๐.0๐ บาท (หน่ึงแสน 

หน่ึงหม่ืนสองพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) น่ึงเท่ากับร้อยละ ๕(ท้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก,ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลัก 

ประกับการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกันดังกล่าวจะ 

ต้องออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีไต้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณีขย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายข่ือ 

บริษัทเงินทุบท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวิยนใท้ทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญขีกลางกำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุการ 

ค้ําประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญาน้ี

หลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหน่ึง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวงของผู้รับจ้าง 

ตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเส่ือมค่าลง หรือมีอายุไม,ครอบคลุมถืงความรับผิดของ 

ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงาบล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวัน 

ครบกำหนดความรับผิดใบความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปล่ียนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขนคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน 

ใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหน่ึงมามอบให้แก,ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับลัดจากวันท่ีไต้ 

รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามช้อน้ี ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบ้ีย เม่ือผู้รับจ้าง 

พ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาน้ีแล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๒๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสอง 

แสนล่ีหม่ืนสองพันบาทถ้วน) น่ึงไต้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จำนวน ๑๔๖,๖๗๒.๙๐ บาท (หน่ึงแสนล่ีหม่ืนหกพันหกร้อยเจ็ดสิบสอง 

บาทเก้าสิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการ 

จ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดท่ี ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๙๖,๘๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหม่ืนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) เม่ือผู้รับจ้าง 

ไต้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเหล่าหมุ้น หมู่ท่ี ๑๐ ตำบลเหล่ายาว เช่ือมบ้านดงญษี หมู่ท่ี ๘

ตำบลบ้าน'โอ่ง อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน เม่ือไต้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี ๑ ให้แล้วเสร็5#3ยใพุ้นท่ี-.๒^ เมษายน ๒๕๖๖

ร ^  '' ‘̂ ^**' ' ' ร A

(ลงช่ือ).............. โโโ.......................... ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ฟิงช่ืจ้( - ' •  - ^ - ๔ ? รบ'จ้าง

■.'••'(นาย'นิติพงษ์วังธิยอง)



งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๓๔๕,๒๐๐.๐๐ บาท (หน้ีงล้านสามแสนก่ีหม่ืนห้าพันสองร้อยบาทถัวน) เม่ือ 

ผู้รับจ้างได้ปฏินัติงานท้ังหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมท้ัง ทำสถานท่ีก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามท่ีกำหนดไว้ 

ในข้อ ๒๐

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ช่ีงเท่ากับร้อยละ - ของราคา 

ค่าจ้าง ตามสัญญาท่ีระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากท่ีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วง 

หน้าเป็นหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม 

จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันให้แก,ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบท่ีผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ 

ผู้รับจ้างตกลงท่ีจะกระทำตามเง่ือนไขอันเก่ียวกับการใข้จ่ายและการใข้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันดังต่อไปน้ี

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันเพ่ือเป็นค่าใข้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่าน้ันหาก 

ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส,วนใดส่วนหน่ีงของเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันในทางอ่ืนผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วง 

หน้าน้ันคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เม่ือผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพ่ือพิสูจน์ว่าได้ 

เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายใบกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลัก 

ฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วับ ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก 

ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาท่ีเป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างใบแต่ละงวดเพ่ือซดใช้ 

คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินท่ีหักค่า 

จ้างล่วงหน้าท่ีผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีเหลือท้ังหมด 

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามท่ีผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือขำระหน้ีหรือเพ่ือซดใช้ความรับผิด 

ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนท่ีจะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีเหลือเกินกว่าจำนวนเงินท่ีผู้รับจ้างจะได้ 

รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืบเงินจำนวนท่ีเหลือน้ันให้แก,ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน 

ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาท่ีเป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก,ผู้รับจ้าง ต่อเม่ือผู้ว่าจ้างได้หักเงิน 

ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ 

เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้



(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก 

เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืบหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนท่ีผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป 

แล้วน้ันโดยผู้รับจ้างจะด้องนำหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ท่ีมีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีเหลืออยู่มา 

วางให้แล่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซ่ึงแต่ละฉบับมี 

มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ใบแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว 

ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดน้ันได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แล่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินท่ีต้องจ่ายใน 

งวดน้ันเพ่ือเป็นประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ํากว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิท่ีจะขอเงิน 

ประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคํ้าประกับของธนาคารหรือหนังลือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงออกโดยธนาคารภายในประเทศ 

มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืบเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหน่ีงโดย 

ไม่มีดอกเบ้ียให้แก,ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

■1; . ผู้รับจ้างต้องเร่ิมทำงานท่ีรับจ้างภายในว้นท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์

ภายในวับท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ล้าผู้รับจ้างมีได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม,สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด 

เวลา หรือมีเหตุให้เช่ือได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเกินกว่ากำหนดเวลา 

หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เดีดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม 

คำส่ังของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะ 

บอกเลิกสัญญาบ้ีได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ันไม่ 

กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างท่ีจะเรียกร้องค่าเสืยหายจากผู้รับจ้าง

การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ไข้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างด้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพันจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความขำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีท่ีมีการ

บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสืยหายเกิดข้ึนจากการจ้างบ้ี ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันท่ี 

ได้รับมอบงานดังกล่าว ซ่ึงความขำรุดบกพร่องหรือเสียหายน้ันเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุท่ีไม่ถูก 

ต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิขา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นท่ีเรียบร้อยโดยไม่

ซักข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ท้ังส้ิน หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายใบ์กำหนด ๑๕ (ส้ิบูห้า) วับ นับถัด

(ลงช่ือ)................^ ...................... ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

fftS a lZ . . .......— ^ . . . . ' . . . . . . ผู้รับ'จ้าง

(นายนิติพง!f รังธยิอง์]./'’



จากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาท่ีผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ 

ท่ีจะทำการน้ันเองหรือจ้างผู้อ่ืนให้ทำงานบ้ัน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองท้ังสิน

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข 

ในระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ตามวรรคหน่ึงไต้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเช้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายน้ันเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ 

ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดขอบชำระค่าใช้จ่ายท้ังหมด

การท่ีผู้ว่าจ้างทำการน้ันเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ทำงานน้ันแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ 

รับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ขดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามท่ีผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ 

ปฏิบัติตามสัญญาไต้

ข้อ ๙ การจ้างซ่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาน้ีไปจ้างข่วงอกทอดหน่ึง เว้นแด่การจ้างซ่วง 

งาบแต่บางส่วนท่ีไต้รับอบุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างซ่วงงานแด่บางส่วนดังกล่าวน้ัน ไม่เป็น 

เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าท่ีตามสัญญาน้ี และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความ 

ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่วงน้ันทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างซ่วงงานแด่บางส่วนโดยฝ่า,ผินความในวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า 

จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานท่ีจ้างซ่วงตามสัญญา ท้ังน้ีไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก 

สัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมใ'•.นของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานท่ีรับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง 

ทำงานท่ีรับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนน่ึงทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดขอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องไต้รับมอบ 

อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ท่ีผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผู้ว่า 

จ้างแต่งต้ัง ไต้แจ้งแก่ผู้แทนเซ่นว่าน้ัน ให้ถือว่าเป็นคำส่ังหรือคำแนะนำท่ีไต้แจ้งแก่ผู้รับจ้างการแต่งต้ังผู้แทนตามช้อน้ีจะต้องทำ 

เป็นหนังสือและต้องไต้รับความเห้บขอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปล่ียนตัวหรือแต่งต้ังผู้แทนใหม่จร.'ทำมีไต้หากไม่ไต้รับ 

ความเห็นขอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะขอให้เปล่ียนตัวผู้แทนตามวรรคหน่ึง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ 

ต้องทำการเปล่ียนตัวผู้แทนน้ันโดยพลับโดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพ่ิมหรืออ้างเป็นเหตุเพ่ือขยายอายุสัญญาอันเน่ืองมาจากเหตุน้ี

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับ 

จ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

ข่วงด้วย (ล้ามี)

(ลงช่ือ).................

(นายวิชัย
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บุญอุดมพร)

. ผ ู้ว่าจ้าง



ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานท่ีผู้รับจ้างได้ทำข้ึน แม้จะเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง 

รับผิดชอบโดยจ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปล่ียนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายน้ันเกิดจากความผิดชอง 

ผู้ว่าจ้าง ท้ังน้ี ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในช้อน้ีจะสินสุดลงเม่ือผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานคร้ังสุดท้าย ซ่ึงหลังจากน้ันผู้รับจ้าง 

คงต้องรับผิดเพียงใบกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในช้อ ๘ เท่าน้ัน

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิปติงานของผู้รับจ้าง หรือ 

ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถีงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาน้ี หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องซดใช้ค่า 

เสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพ่ือให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายชอง 

ผู้รับจ้างเอง รวมท้ังผู้รับจ้างจะต้องขดใช้ค่าเสียหายน้ันๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก, 

ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างท่ีผู้รับจ้างไต้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ท่ีผู้รับจ้างไต้ตกลงหรือ 

ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก,ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหน่ีง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะเอาเงิน 

ค่าจ้างท่ีจะต้องจ่ายแก,ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างไต้จ่ายเงินจำนวนน้ันเป็นค่าจ้างให้ 

แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนท่ีจ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถืงความรับผิด 

- ท้ังปวงของผู้รับจ้าง รวมท้ังผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียทายท่ีคืดค่าสินไหมทดแทนไต้ตามกฎหมาย ซ่ึงเกิด'จากอุปติพ'ตุ่ 

หรือภยนตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอ่ืน ท่ีผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาบ ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย 

ดังกล่าว พร้อมท้ังหลักฐานการชำระเบ้ียประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

จ้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา เพ่ือควบคุมการทำงาบ 

ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาน้ัน มีอำนาจเช้าไปตรวจการงาบใบโรงงาบและสถาน 

ท่ีก่อสร้างไต้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการน้ันตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาน้ัน หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับ 

ผิดขอบตามสัญญาน้ีช้อใดข้อหน่ึงไม'

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าไต้ตรวจสอบและทำความเช้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ่ีถ้วนแล้ว หากปรากฏ 

ว่าแบบรูปและรายการละเอียดน้ันผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงท่ีจะ 

ปฎิบ้ติตามคํ,

(ลงซ่ี'ร)

(นาย'วิชัย บุญอุดมพร)

เองผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผู้วาจ้างแต่งต้ัง เพ่ือให้งาน

. ผ ูว้่าจ้าง (ลงชื่อ).......... 1 ........... ................ ผู้รับจ้าง

(นายนิติพงษั‘วังธิยอง)



แล้วเสร็จ,บริ'ถูรณี คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด โดยผู้รับจ้างจร!คิดค่าจ้าง ค่าเสืยหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมข้ึน จากผู้ว่าจ้าง 

หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผู้ว่าจ้างแต่งต้ัง มีอำนาจ 

ท่ีจะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือให้เป็นไปตาม สัญญาบ้ี และมีอำนาจท่ีจะส่ังให้แก้ไขเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม หรือดัดทอนซ่ึงงาน 

ตามสัญญาบ้ี หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา มีอำนาจ 

ท่ีจะส่ังให้หยุดการน้ันช่ัวคราวได้ ความล่าข้าในกรณีเข่นบ้ี ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบ้ติงานตามสัญญา 

หรือเรียกร้องค่าเสิยหายใดๆ ไม่ได้ท้ังสิน

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะส่ังเป็นหนังถือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซ่ึงไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาบ้ี 

หากงานพิเศษน้ันๆ อยู่ในขอบข่ายท่ัวไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาบ้ี บอกจากบี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิส่ังให้เปล่ียนแปลงหรือแก้Iข 

แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ใบเอกสารสัญญาบ้ีด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาท่ีกำหนดใข้ในสัญญาบ้ี ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานท่ีเพ่ิมเติมข้ึน หรือดัด 

ทอนลงท้ังปวงตามคำส่ังของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไมได้กำหนดไว้ถืงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ท่ีจะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ 

หรืองานท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันท่ีจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

รวมท้ังการขยายระยะเวลา (ล้ามี) กันใหม่เพ่ือความเหมาะสม ในกรณีท่ีตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม 

แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสุมและถูกต้อง ซ่ึงผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำส่ังของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพ่ือมีให้เกิดความเสียหาย 

แก่งานท่ีจ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องขำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๕,๖๐๕;.๐๐ - บาท (ห้าพันหกร้อยห้าบาทล้วน) และจะ

ต้องขำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาบ (ล้ามี) ใบเม่ือผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอํกต่อหบี้งเป็นจำนวนเงินวันละ........ -.......

บาท (....... -........ ) นับถัดจากวันท่ีครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันท่ีผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้

จนถืงวันท่ีทำงาบแล้วเสร็จจริง นอกจากบี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรืยกค่าเสิยหายอันเกิดข้ึนจากการท่ีผู้รับจ้างทำงานล่าช้า 

เฉพาะส่วนท่ีเกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างท่ีผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา 

ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และล้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเม่ือครบ 

กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ขำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายนิติพงษ์ วังธิยอง)



ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานน้ันเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ทำงานน้ันต่อจนแล้วเสร็จ 

ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ท่ีรับจ้างทำงานน้ันต่อมีสิทธิใช้เคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง ส่ิงท่ีสร้างข้ึนข่ัวคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ 

ซ่ึงเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามท่ีจะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมด หรือบางส่วน 

ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสิยหายซ่ึงเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม 

สัญญา รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน ในการทำงานน้ันต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายใบการควบคุมงานเพ่ิม (ล้ามี)

ซ่ึงผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ไต้

ข้อ ©๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสิยหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหน่ีงข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสีย 

หาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องขดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก,ผู้ว่าจ้างโดยสินเขิงภายใน 

กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท๋ึIต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม'ซดใช้ให้ถูกต้องครบล้วนภายในระยะ 

เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างท่ีต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ 

จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไต้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายท่ีบังคับจากเงินค่าจ้างท่ีต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก 

ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนท่ีเหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบล้วนตามจำนวนค่าปรับ 

ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายน้ัน ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาท่ีหักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยูอกเท่าใด 

ผู้ว่าจ้างจะคืบให้แก่ผู้รับจ้างท้ังหมด

ข้อ ๒0 การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานตามสัญญาบี้ รวมท้ังโรงงานหรือ สิงอำนวย ความสะดวกใบ 

การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง คัวแทน หรือผู้รับจ้างข่วง (ล้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด 

ระยะเวลาการจ้าง และเม่ือทำงานเสร็จสินแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเคร่ืองใช้ในการทำงานจ้างรวมท้ังวัสดุ ขยะมูลฝอย และส่ิง 

ก่อสร้างซ่ัวคราวต่างๆ (ล้ามี) ท้ังจะต้องกลบเกล่ียพ้ืนดินให้เรียบร้อยเพ่ือให้บริเวณท้ังหมดอยู่ในสภาพท่ีสะอาดและใช้การไต้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อันหบ่ีงอันใดท่ีผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกำหนด ในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความใบ 

กฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขและกำหนด 

เวลาแห่งสัญญาบ้ีไต้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังลือให้ผู้ว่าจ้างท•ทบ.เพ่ือของดหรือ 

ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงาบออกไปภายใบ ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันท่ีเหตุน้ันสิบสุดลง หรือ'ต่ามท่ีกำหนดในกฎ

(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายนิติพงษ์วังธิยอง)



กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ล้าผู้รับจ้างไมบัฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึงให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการท่ีจะขอ 

งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงาบออกไปโดยไม,มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิน เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง 

ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซ่ีงมีหลักฐานขัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วต้ังแต่ด้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหน่ึง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างท่ีจะ 

พิจารณาตามท่ีเห็บสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐาน!!เมือข้าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเง่ือนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใข้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!]มือข่าง 

จากกระทรวงแรงงาน หรือหรือผู้มืวุฒิบัตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการดีกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการ 

ได้ ด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาก่อสร้าง/โยธา/สำรวจ/ชลประทาน/สิงแวดล้อม หรือผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท 

ภาคีเป็นผู้ลงนามในแผนการทำงาน พร้อมหุ้นส่วนผู้จัดการกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด/กรรมการผู้จัดการ กรณีบริษัทจำกัด ลงนามใน 

แผนการทำงาน พร้อมรับรองและแบบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ใบอัตราไมตากว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ชองแต่ละ 

สาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หน่ึง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปน้ี 

๒๒.๑ ก่อสร้าง หรือ 

๒๒.๒ โยธา หรือ 

๒๒.๓ สำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างท้ังหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง 

พร้อมกับระบุรายซ่ือช่างผู้ท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐาน!เมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหน่ึงนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน 

ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเร่ิมลงมือทำงาน และพร้อมท่ีจะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าท่ีของผู้ว่า 

จ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาน้ีของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกับให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาน้ึเดย 

การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปน้ี ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตร 

และวิธีคำนวณท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๔๓๒ เรื่องการพิจารผาช่วยเหลือผู้ 

ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังลือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี บร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไว้ในวับแล้วเสร็จตามท่ีกำหนดไว้ใบสัญญา 

หรือภายในระยะเวลาท่ี ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการท่ีได้ระบุตามภาคผนวก ๓

(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายนิติพงษ์ วัง!ยอง)



สัญญาน้ีทำข้ึนเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด 

ตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

(นางสาวเอ่ียมติริ สุริยะ)

(ลงช่ือ).................................................พยาน

(นางสาวโชติกา พันธุเศษ)

เลขท่ีโครงการ ๖<£๑๑๗๐๐๗๑๗๑ 

เลขคุมสัญญา ๖๖๐๑๖๒๐๑๗๙๑๖


