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  สัญญาเลขที ่๑๙/๒๕๖๔ 
  
                  สัญญาฉบบันีท้ าข้ึน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ ต าบลเพ็กใหญ่ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม 
๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ โดย นายวชิาญ มหาราช ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้วา่จ้าง" ฝา่ยหนึ่ง กับ บริษัท 
ปิยะวฒัน์ ซีอาร์ คอนสตรัคสช์ั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิตบิุคคลณ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณชิย ์มีส านักงานใหญ่อยู ่เลขที่ ๑๕๙ หมู่ ๔ ต าบล/แขวง หนองเม็ก อ าเภอ/เขต หนองสอง
ห้อง จังหวัด ขอนแก่น โดยนายเชิด รักษาบุญ ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิตบิุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที ่๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญา
นี้เรียกว่า "ผู้รับจา้ง" อีกฝ่ายหนึง่ 
                  คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
                  ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง 
                              ผู้ว่าจา้งตกลงจา้งและผู้รับจา้งตกลงรับจ้างท างาน  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหอม  
หมู่ที่ ๘  สายจากบ้าน นายอภิชาติ  ค าแก้ว  ถึง  ดอนปู่ตา  จ านวน ๒ ชว่ง  ช่วงที่ ๑  กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๖๕ เมตร  หนา ๐.๑๕ 
เมตร  ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๓๒ ตารางเมตร พรอ้มติดตั้ง
ป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด) พกิัดเริ่มต้น N ๑๕.๘๗๑๙๙๐ E ๑๐๒.๕๑๘๙๑๓ พิกัดสิ้นสุด N 
๑๕.๘๗๓๓๔๑ E ๑๐๒.๕๑๙๓๘๑  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบทา้ยสญัญา 
                              ผู้รับจา้งตกลงทีจ่ะจัดหาแรงงานและวัสดุ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจา้ง
ตามสัญญานี ้
                  ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
                               เอกสารแนบทา้ยสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
                               ๒.๑ ผนวก ๑ ............(แบบรูป)...................................... จ านวน......(.......๕........) หนา 
                               ๒.๒ ผนวก ๒ ............(รายการละเอียด)........................ จ านวน......(........๒........) หนา 
                               ๒.๓ ผนวก ๓ ...........(ใบแจง้ปริมาณงานและราคา)...... จ านวน......(........๒........) หนา 
                               ๒.๔ ผนวก ๔ ..........(ใบเสนอราคา)............................... จ านวน......(........๓.......) หนา 
                                ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานีบ้ังคับ  และ
ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง  ผู้รับจา้งจะต้องปฏิบัติตามค าวนิิจฉัยของผู้ว่าจา้ง  ค าวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจา้งให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มสีิทธิเรียกร้องค่าจ้าง คา่เสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิน้ 
                  ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสญัญา 
                                ในขณะท าสัญญานี้ผู้รับจ้างได้น าหลกัประกันเป็น เงินสด เป็นจ านวนเงิน ๑๓,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสาม
พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากบัร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏบิัติตาม
สัญญานี ้
                                กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา หนังสือค้ าประกันดงักล่าวจะต้อง
ออกโดยธนาคารทีป่ระกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษทัเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณชิย์และประกอบธุรกิจ ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทนุที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดหรืออาจเป็นหนังสือ
ค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธกีารที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจา้งพน้ข้อผูกพัน
ตามสัญญานี ้
                                หลักประกันที่ผู้รบัจ้างน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง  จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รบัจ้าง
ตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกนัที่ผู้รับจา้งน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้าง
ตลอดอายุสัญญา ไม่วา่ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเปน็เหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบก าหนดความ
รับผิดในความช ารุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม
ให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจา้งภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นบัถัดจากวนัที่ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจากผูว้่าจา้ง 
                              หลักประกันที่ผู้รับจา้งน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคนืให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจา้งพ้นจาก
ข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 



                  ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                              ผู้ว่าจา้ง ตกลงจา่ย และผู้รับจา้งตกลงรับเงินค่าจา้งจ านวนเงิน ๒๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม จ านวน ๑๗,๙๒๕.๒๓ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สบิห้าบาทยีส่ิบสามสตางค)์ ตลอดจน ภาษี
อากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จา่ยทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และก าหนดการจา่ยเงิน เปน็งวด ๆ ดงันี้  
                           งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงนิ ๒๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน ๒ ช่วง  ช่วงที่ ๑  กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๖๕ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  ช่วงที่ 
๒  กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๙๓ เมตร  หนา ๐.๑๒ เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๓๒ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ  เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานัน้  ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔     
                  ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
                              ผู้ว่าจา้งตกลงจา่ยเงินคา่จ้างล่วงหนา้ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจ านวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง 
ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔ 
                             เงินค่าจ้างล่วงหน้าดงักล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากทีผู่้รับจา้งได้วางหลักประกันการรับเงินคา่จ้างล่วงหนา้เป็น
........-.......เต็มตามจ านวนเงนิคา่จ้างล่วงหนา้นัน้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจา้งล่วงหน้า ตามแบบที่ผูว้่าจ้าง
ก าหนดให้ และผู้รับจา้งตกลงทีจ่ะกระท าตามเงื่อนไขอันเก่ียวกับการใช้จ่ายและการใช้คนืเงินคา่จ้างล่วงหนา้นัน้ดังต่อไปนี้ 
                                ๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงนิค่าจา้งล่วงหนา้นั้นเพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านัน้หากผูร้ับจ้างใช้
จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหนา้ หรือส่วนใดส่วนหนึง่ของเงินค่าจา้งล่วงหน้านัน้ในทางอื่นผู้วา่จา้งอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหนา้นัน้คืนจากผู้
รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจา้งล่วงหนา้ได้ทันที 
                                ๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงนิค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตาม
ข้อ ๕.๑ ภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน  นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้วา่จ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดงักล่าว
ภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน  ผู้ว่าจา้งอาจเรียกเงินค่าจา้งล่วงหน้านัน้คืนจากผู้รับจา้ง  หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจา้ง
ล่วงหน้าได้ทนัที 
                                ๕.๓ (ข) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
                                          ในการจ่ายเงินคา่จ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจา้งจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงิน
ค่าจ้างล่วงหนา้ไว้จ านวนร้อยละ - ของจ านวนเงนิค่าจา้งในแตล่ะงวดจนกวา่จ านวนเงินไว้จะครบตามจ านวนเงินที่หักค่าจา้งลว่งหน้าที่
ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดทา้ยจะหักไว้เปน็จ านวนเท่ากับจ านวนเงินคา่จ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 
                                ๕.๔ เงินจ านวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจา้งจะต้องจา่ยให้แก่ผู้ว่าจา้งเพื่อช าระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ 
ตามสัญญา ผู้วา่จ้างจะหักเอาจากเงินค่าจา้งงวดที่จะจา่ยให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คนืเงนิค่าจ้างล่วงหน้า 
                                ๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหนา้ที่เหลือเกินกว่าจ านวนเงนิที่ผู้รบัจ้างจะได้รับ
หลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแลว้ ผู้รับจ้างจะต้องจา่ยคืนเงนิจ านวนที่เหลือนัน้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วนั นบัถัดจากวนัได้รับแจง้
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจา้ง 
                                ๕.๖ (ข) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
                                          ผู้ว่าจา้งจะคนืหลักประกันการรับเงินค่าจา้งลว่งหน้าให้แก่ผูร้ับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจา้งได้หักเงินค่าจ้างไว้
ครบจ านวนเงินคา่จ้างล่วงหนา้ตามข้อ ๕.๓ (ข) 
                  ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน 
                                ในการจ่ายเงินคา่จ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจา้งจะหักเงินจ านวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนัน้
เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณทีี่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แลว้เป็นจ านวนเงนิไม่ต่ ากว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธทิี่จะขอเงินประกันผลงาน
คืน โดยน าหนังสือค้ าประกนัของธนาคารหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อ
เป็นหลักประกันแทนก็ได ้
                                ผู้ว่าจ้างจะคนืเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกลา่วตามวรรคหนึ่งโดยไม่มี
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย 
                  ข้อ ๗ (ข) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสญัญา 
                           ผู้รับจ้างต้องเร่ิมท างานที่รับจ้างภายในวนัที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และจะตอ้งท างานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน
วันที ่๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมไิด้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมี
เหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจา้งไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าชา้เกินกว่าก าหนดเวลา หรือผู้รับจ้างท าผิด
สัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรอืตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบตัิตามค าสั่งของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผูว้่าจา้ง 



ผู้ว่าจา้งมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานีไ้ด้ และมสีิทธิจา้งผู้รบัจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้รับจา้งให้ลุล่วงไปด้วย การใชส้ิทธบิอกเลิกสัญญา
นั้นไม่กระทบสทิธิของผู้ว่าจ้างทีจ่ะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง 
                           การที่ผู้วา่จ้างไม่ใช้สทิธิเลิกสัญญาดังกลา่วข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพน้จากความรบัผิดตามสัญญา 
                  ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 
                           เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รบัจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มกีารบอกเลิก
สัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในก าหนด ๒ (สอง) ป ีนับถัดจากวนัทีไ่ด้รับมอบงาน
ดังกล่าว ซึ่งความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุทีไ่ม่ถูกต้องหรือท าไว้ไม่
เรียบร้อย หรือท าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวชิา ผู้รบัจ้างจะต้องรีบท าการแก้ไข ให้เป็นทีเ่รียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจา้งไม่ต้อง
ออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระท าการดังกล่าวภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวนัทีไ่ด้รับแจ้งเปน็หนังสือจาก 
ผู้ว่าจา้งหรือไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้วา่จ้างก าหนด ให้ผู้ว่าจา้งมีสทิธิทีจ่ะท าการนั้นเองหรือจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนัน้ 
โดยผู้รับจา้งต้องเปน็ผู้ออกค่าใชจ้่ายเองทั้งสิน้ 
                           ในกรณีเร่งด่วนจ าเปน็ต้องรีบแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้วา่จา้งมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ซ่อมแซม
ความช ารุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจา้ง ต้องรับผิดชอบช าระค่าใช้จา่ยทั้งหมด 
                           การที่ผู้วา่จ้างท าการนั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนัน้แทนผู้รับจา้ง ไมท่ าให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตาม
สัญญา หากผู้รบัจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้วา่จ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธบิังคบัจากหลักประกันการปฏิบัตติามสัญญาได ้
                  ข้อ ๙ การจ้างช่วง 
                           ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสญัญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่
บางส่วนทีไ่ด้รับอนญุาตเปน็หนงัสือจากผู้วา่จ้างแล้ว การที่ผูว้่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแตบ่างส่วนดงักล่าวนั้น ไม่เป็นเหตใุห้ผู้รับจ้าง
หลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหนา้ที่ตามสัญญานี้ และผู้รบัจ้างจะยังคงต้องรบัผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง
ช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 
                           กรณีผู้รับจ้างไปจา้งช่วงงานแตบ่างส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รบัจ้างต้องช าระค่าปรบัให้แก่ผู้ว่าจ้างเปน็
จ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างชว่งตามสัญญา ทัง้นี้ ไม่ตัดสิทธิผูว้่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
                  ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
                           ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รบัจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสทิธิภาพและความช านาญ และในระหว่างท างานที่
รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งท างานเต็มเวลาเปน็ผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจา้ง ผู้แทนดงักล่าวจะต้องได้รับมอบอ านาจจากผู้
รับจ้าง ค าสั่งหรือค าแนะน าตา่งๆ ที่ผู้ว่าจา้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้วา่จ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่
ผู้แทนเชน่ว่านั้น ให้ถือว่าเป็นค าสั่งหรือค าแนะน าที่ได้แจ้งแก่ผู้รบัจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องท าเป็นหนงัสือและต้องได้รับความ
เห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้วา่จา้ง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะท ามไิด้หากไมไ่ด้รับความเห็นชอบ เปน็หนังสือจากผูว้่าจ้างก่อน 
                           ผู้ว่าจา้งมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตวัผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รบัจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องท า
การเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลนั โดยไม่คิดค่าจา้งหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้ 
                  ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รบัจ้าง 
                         ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รบัจ้าง และ
จะต้องรับผิดต่อความเสยีหายจากการกระท าของลูกจ้างหรือตวัแทน ของผู้รับจา้ง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจา้งช่วงด้วย (ถ้ามี) 
                           ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รบัจ้างไดท้ าขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนัน้เกิดจากความผดิของผู้ว่าจา้ง 
ทั้งนี้ ความรบัผิดของผู้รับจ้างดงักล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้วา่จ้างได้รับมอบงานครั้งสุดทา้ย ซึ่งหลังจากนัน้ผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียง
ในกรณีช ารุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น 
                           ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจา้ง หรือลูกจ้าง
หรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถงึผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจา้งถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจา้งจะต้อง ด าเนนิการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ตา่งให้แก่ผู้ว่าจา้งโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้
รับจ้างจะต้องชดใช้คา่เสียหายนัน้ๆ ตลอดจนคา่ใช้จา่ยใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที 
                  ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
                           ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงนิแก่ลูกจ้างทีผู่้รับจ้างไดจ้้างมาในอัตราและตามก าหนดเวลา ที่ผู้รับจา้งได้ตกลงหรือท า
สัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
                           ถ้าผู้รับจา้งไม่จา่ยเงินคา่จ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดงักล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธทิี่จะเอาเงินค่าจ้างที่



จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกลา่ว และให้ถือว่าผู้ว่าจา้งไดจ้่ายเงนิจ านวนนัน้เป็นคา่จ้างให้แก่ผู้รับจา้งตาม
สัญญาแล้ว 
                           ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยส าหรับลูกจ้างทุกคนที่จา้งมาท างาน    โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผดิทั้งปวง
ของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจา้งชว่ง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายทีค่ิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตราย
ใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ทีผู่้รับจ้างหรือผู้รับจา้งชว่งจ้างมาท างาน ผู้รบัจ้างจะต้องสง่มอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พรอ้มทั้ง
หลักฐานการช าระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจา้งเรียกร้อง 
                  ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง 
                           ถ้าผู้ว่าจา้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษทั ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการท างานของผู้
รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานัน้ มีอ านาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้
ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอ านวยความสะดวกและให้ความชว่ยเหลือในการนั้นตามสมควร 
                           การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ ผู้ควบคุมงาน   หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น  หาท าให้ผู้รับจา้งพน้ความรับผิดชอบ
ตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม ่
                  ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 
                           ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในแบบรปูและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่า
แบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามค า
วินิจฉัยของผู้ว่าจา้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้วา่จา้งแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบรบิรูณ์ ค า
วินิจฉัยดังกลา่วให้ถือเป็นที่สุด  โดยผู้รับจา้งจะคิดค่าจา้ง ค่าเสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มข้ึน จากผู้วา่จ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้ 
                  ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
                           ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาทีผู่้ว่าจา้งแต่งตัง้ มีอ านาจที่จะ
ตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอ านาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ 
หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏบิัติตาม ผู้ว่าจา้ง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอ านาจ ที่จะสั่งให้หยุดการ
นั้นชัว่คราวได้ ความลา่ชา้ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตขุอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
ไม่ได้ทัง้สิ้น 
                  ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน 
                           ผู้ว่าจา้งมีสิทธิที่จะสั่งเปน็หนังสือให้ผู้รับจ้างท างานพิเศษซึ่งไมไ่ด้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี ้หากงาน
พิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทัว่ไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้วา่จ้างยังมีสทิธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและ
ข้อก าหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย 
                           อัตราค่าจ้างหรือราคาที่ก าหนดใช้ในสัญญานี้  ให้ก าหนดใช้ส าหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมข้ึน หรือตัดทอนลง
ทั้งปวงตามค าสั่งของผู้วา่จ้าง หากในสัญญาไมไ่ด้ก าหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะน ามาใช้ส าหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงดังกล่าว  ผู้ว่าจา้ง  และผู้รับจา้งจะได้ตกลงกันที่จะก าหนดอัตราค่าจา้งหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยาย
ระยะเวลา (ถา้มี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้วา่จ้างจะก าหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผูว้่าจา้งจะเห็นว่า
เหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏบิัติงานตามค าสัง่ของผู้ว่าจา้งไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง 
                  ข้อ ๑๗ ค่าปรับ 
                           หากผู้รับจ้างไมส่ามารถท างานให้แล้วเสรจ็ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ ในสญัญาและผู้ว่าจา้งยังมไิดบ้อกเลิก
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระคา่ปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จ านวนเงินวันละ ๖๘๕.๐๐ - บาท (หกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถา้มี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจ านวนเงินวันละ ......-...... บาท นับถัดจากวันที่
ครบก าหนดเวลาแลว้เสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้วา่จ้างได้ขยายเวลาท างานให้ จนถึงวนัที่ท างานแลว้เสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจา้ง
ยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจา้งท างานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ านวนค่าปรบัและคา่ใช้จา่ยดังกล่าวได้อีก
ด้วย 
                           ในระหว่างที่ผู้วา่จา้งยังมไิด้บอกเลิกสัญญานัน้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏบิัติตามสญัญาต่อไปได้ 
ผู้ว่าจา้งจะใช้สิทธบิอกเลิกสัญญาและใชส้ิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้วา่จา้งได้แจง้ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจา้งเมื่อครบก าหนดเวลาแล้ว
เสร็จของงานขอให้ช าระค่าปรบัแล้ว ผู้ว่าจา้งมสีิทธิที่จะปรับผู้รบัจ้างจนถึงวนับอกเลิกสัญญาไดอี้กด้วย 
                  ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสญัญา 
                           ในกรณีที่ผู้ว่าจา้งบอกเลิกสัญญา ผู้วา่จ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ท างานนัน้ต่อจนแลว้เสร็จก็ได้ ผู้วา่
จ้างหรือผู้ที่รับจ้างท างานนัน้ต่อมีสิทธิใช้เคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชัว่คราวส าหรับงานก่อสร้าง และวสัดุตา่งๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้อง
สงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามทีจ่ะเห็นสมควร 



                           ในกรณีดังกล่าว ผู้วา่จา้งมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางสว่น ตามแต่
จะเห็นสมควร นอกจากนัน้ ผู้รบัจ้างจะต้องรับผดิชอบในคา่เสยีหายซึ่งเป็นจ านวน เกินกว่าหลกัประกันการปฏิบตัิตามสัญญา  รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการท างานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใชจ้่ายในการควบคมุงานเพิ่ม (ถ้าม)ี ซึ่งผู้วา่จา้งจะหัก เอาจาก
เงินประกันผลงานหรือจ านวนเงนิใดๆ ที่จะจา่ยให้แก่ผู้รับจ้างกไ็ด้ 
                  ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
                           ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏบิัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือ
ค่าใช้จ่ายแก่ผู้วา่จา้ง ผู้รับจ้างตอ้งชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกลา่วให้แก่ผู้ว่าจา้งโดยสิน้เชิงภายในก าหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับ
ถัดจากวันทีไ่ด้รับแจ้งเปน็หนังสอืจากผู้ว่าจา้ง หากผู้รับจา้งไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจา้งมีสทิธิที่จะหัก
เอาจากจ านวนเงินคา่จ้างที่ต้องช าระ หรือจากเงินประกนัผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบตัิตามสัญญาได้ทนัที 
                           หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายทีบ่ังคับจากเงินค่าจา้งที่ต้องช าระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมช าระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจ านวนคา่ปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถดัจากวันทีไ่ด้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจา้ง 
                           หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายแลว้ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ว่าจา้งจะคนืให้แก่ผู้รับจ้างทัง้หมด 
                  ข้อ ๒๐ การท าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
                           ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานทีป่ฏบิัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอ านวย ความสะดวกในการ
ท างานของผู้รับจา้ง ลูกจา้ง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้าม)ี ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสทิธิภาพในการใชง้านตลอดระยะเวลาการ
จ้าง และเมื่อท างานเสร็จสิ้นแลว้จะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใชใ้นการท างานจา้งรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ 
(ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพืน้ดนิให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทนัที 
                  ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสญัญา 
                           ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้วา่จ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์
อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจา้งไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก าหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ผู้รับจา้งไมส่ามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับ
จ้างจะต้องแจง้เหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเปน็หนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างาน
ออกไปภายใน ๑๕ (สบิห้า) วนันับถัดจากวนัที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
                           ถ้าผู้รับจา้งไมป่ฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างไดส้ละสทิธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือ
ลดค่าปรบั หรือขยายเวลาท างานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทัง้สิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝา่ยผู้วา่จ้าง 
ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจา้งทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ตน้ 
                           การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพนิิจของผู้ว่าจา้งทีจ่ะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร 
                  ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย 
                                  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รบัจ้างจะต้องสั่งหรือน าของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ที่ต้องน าเข้ามาเพื่อปฏบิัติงานตามสัญญา ไม่วา่ผู้รับจา้งจะเป็นผู้ที่น าของเข้ามาเองหรือน าเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด 
ถ้าสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดนิเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู้รบัจา้งต้องจัดการให้สิ่งของดังกลา่วบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งนี ้ไม่ว่าการสัง่หรือน าเข้าสิ่งของดงักล่าวจากต่างประเทศจะเปน็แบบใด 
                                  ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิง่ของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตรา
ส่ง (Bill of lading)หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนัน้ ซึ่งแสดงว่าไดบ้รรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่า
จ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 
                                  ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ไดบ้รรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจา้งต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รบัอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐานซึ่ง
แสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพเิศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย วา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณชิยนาวแีล้วอย่างใด
อย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างดว้ย 
                                  ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึง่ดังกลา่วในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะ
ขอส่งมอบงานดงักล่าวให้ผู้วา่จ้างก่อนโดยยังไม่รับช าระเงินคา่จา้ง ผู้วา่จ้างมีสิทธิรบังานดังกลา่วไว้ก่อน และช าระเงนิค่าจา้งเมือ่ผู้รับจ้าง



ได้ปฏิบตัิถูกต้องครบถ้วนดังกลา่วแล้วได้ 
                  ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง 
                                  ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขส าคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือชา่ง จาก......-
.....  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๕ (ห้า) ของแต่ละสาขาชา่ง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
                                    ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา 
                                 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าบัญชีแสดงจ านวนช่างทั้งหมดโดยจ าแนกตามแต่ละสาขาชา่งและ ระดับช่างพร้อมกับ
ระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือชา่งหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกลา่วในวรรคหนึ่งน ามาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ  ตอ่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน  ก่อนเร่ิมลงมือท างาน   และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของ 
ผู้ว่าจา้งตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการท างานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง 
                  ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง 
                                  ผู้ว่าจ้างและผู้รบัจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ ส าหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการน าสูตร 
Escalation Factor (K) มาใช้ค านวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้
กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สงิหาคม ๒๕๓๒ เร่ืองการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง 
ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สงิหาคม ๒๕๓๒ 
                                 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวนัแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา หรือ
ภายในระยะเวลาที ่ผู้ว่าจา้ง ไดข้ยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก  ก 
 
                           สัญญานีท้ าขึ้นเปน็สองฉบบั มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว 
จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคูส่ัญญาต่างยดึถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบบั 
  

  
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ว่าจ้าง 

(นายวชิาญ มหาราช) 
  

  
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้รับจ้าง 

(นายเชดิ รักษาบุญ) 
  

  
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน 

(นางแพทอง มิเถาวัลย)์ 
  

  
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน 

(นายนิรัญ นาชิต) 
เลขที่โครงการ ๖๔๐๓๗๐๖๕๔๓๔ 
เลขคุมสัญญา  ๖๔๐๓๒๒๐๐๖๓๑๙ 

 


