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  สัญญาเลขที ่๒๒/๒๕๖๔ 
  
                  สัญญาฉบบันีท้ าข้ึน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ ต าบลเพ็กใหญ่ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน 
๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ โดย นายวชิาญ มหาราช ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้วา่จ้าง" ฝา่ยหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด คู่ขวัญการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ณ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั จังหวดัขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย ์มีส านักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐๐ หมู่ ๑๑ ต าบลเพ็กใหญ่ อ าเภอพล จังหวัด ขอนแก่น โดยนายประภาส บูระพันธ ์ผู้มอี านาจลงนาม
ผูกพันนิตบิุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จงัหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์ 
ที่ ลงวันที ่๗ มกราคม ๒๕๖๔ แนบทา้ยสัญญานี้ ซึง่ต่อไปในสญัญานี้เรียกว่า "ผู้รบัจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง 
                  คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี ้
                  ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง 
                              ผู้ว่าจา้งตกลงจา้งและผู้รับจา้งตกลงรับจ้างท างาน ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในต าบลเพ็กใหญ่  โดยปรับเกรดพื้นทาง
เดิมแล้วลงหินคลุก  หมู่ที่ ๓  ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร  ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร  ช่วงที่ ๓ กว้าง ๒.๕๐ 
เมตร ยาว ๑๐ เมตร  หมู่ที่ ๕  ช่วงที่ ๑  กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร  ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร  หมู่ที่ ๖  กว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร  หมู่ที่ ๘  ช่วงที่ ๑  กว้าง   ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร  ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร  ช่วงที่ ๓ กว้าง 
๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร  ช่วงที่ ๔ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร  ช่วงที่ ๕ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร  ช่วงที่ ๖ กว้าง ๒.๕๐ 
เมตร ยาว ๑๐ เมตร  ช่วงที่ ๗ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร  หมู่ที่ ๙  ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร  ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ 
เมตร ยาว ๑๕ เมตร  ช่วงที่ ๓ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร  หมู่ที่ ๑๑  ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร  ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ 
เมตร ยาว ๑๐ เมตร  ช่วงที่ ๓ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร  ทุกช่วงหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๙ ลบ.
ม.  และเกลี่ยเรียบ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง
เอกสารแนบท้ายสัญญา 
                              ผู้รับจา้งตกลงทีจ่ะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเคร่ืองใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจา้งตาม
สัญญานี ้
                  ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
                               เอกสารแนบทา้ยสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
                               ๒.๑ ผนวก ๑ ............(แบบรูป)...................................... จ านวน......(.......๘........) หนา 
                               ๒.๒ ผนวก ๒ ............(รายการละเอียด)........................ จ านวน......(........๓........) หนา 
                               ๒.๓ ผนวก ๓ ...........(ใบแจง้ปริมาณงานและราคา)...... จ านวน......(........๑........) หนา 
                               ๒.๔ ผนวก ๔ ..........(ใบเสนอราคา)............................... จ านวน......(........๓.......) หนา 
                                ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานีบ้ังคับ และในกรณี
ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแยง้กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏบิัติตามค าวินจิฉัยของผู้ว่าจา้ง ค าวินจิฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจา้งไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจา้งทั้งสิ้น 
                  ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสญัญา 
                                ในขณะท าสัญญานี้ผู้รับจ้างได้น าหลกัประกันเป็น เงินสด เป็นจ านวนเงิน ๓,๘๕๐.๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจา้งเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบตัิตามสัญญานี้ 
                                กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา หนังสือค้ าประกันดงักล่าวจะต้องออกโดย
ธนาคารทีป่ระกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงนิทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีไ่ด้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน
ให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอเิล็กทรอนิกส์ตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ าประกันตลอดไปจนกวา่ผู้รับจ้างพน้ข้อผูกพันตามสัญญานี้ 
                                หลักประกันที่ผู้รบัจ้างน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง   จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผดิทั้งปวงของผูร้ับจ้างตลอด
อายุสัญญา ถา้หลักประกันทีผู่้รบัจ้างน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รบัจ้างตลอดอายุ
สัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างสง่มอบงานล่าช้าเปน็เหตุให้ระยะเวลาแลว้เสร็จหรือวันครบก าหนดความรับผิดในความ
ช ารุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่วา่จะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจ านวนครบถ้วน
ตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันทีไ่ด้รับแจ้งเปน็หนังสือจากผู้ว่าจ้าง 



                                หลักประกันที่ผู้รบัจ้างน ามามอบไว้ตามข้อนี้   ผู้ว่าจา้งจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง   โดยไม่มีดอกเบี้ย 
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 
                  ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                              ผู้ว่าจา้ง ตกลงจา่ย และผู้รับจา้งตกลงรับเงินค่าจา้งจ านวนเงิน ๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จ านวน ๕,๐๓๗.๓๘ บาท (ห้าพันสามสิบเจด็บาทสามสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใชจ้่ายทั้งปวงด้วย
แล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และก าหนดการจา่ยเงิน เป็นงวด ๆ ดงันี ้ 
                           งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงนิ ๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏบิัติงาน ซ่อมแซมถนนหินคลุก
ภายในต าบลเพ็กใหญ่ โดยปรบัเกรดพื้นทางเดิมแล้วลงหินคลุก หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกวา่ ๘๙ ลบ.ม. และเกลี่ยเรียบ (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต. ก าหนด) เม่ือได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสญัญานัน้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔     
                  ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
                              ผู้ว่าจา้งตกลงจา่ยเงินคา่จ้างล่วงหนา้ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจ านวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตาม
สัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔ 
                             เงินค่าจ้างล่วงหน้าดงักล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากทีผู่้รับจา้งได้วางหลักประกันการรับเงินคา่จ้างล่วงหนา้เป็น........-...... 
เต็มตามจ านวนเงินคา่จ้างล่วงหน้านัน้ให้แก่ผู้ว่าจา้ง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างลว่งหน้า ตามแบบที่ผู้วา่จ้างก าหนดให้ และผู้รับ
จ้างตกลงที่จะกระท าตามเงื่อนไขอันเก่ียวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจา้งล่วงหนา้นัน้ดังตอ่ไปนี้ 
                                ๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงนิค่าจา้งล่วงหนา้นั้นเพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านัน้หากผูร้ับจ้างใช้จา่ยเงิน
ค่าจ้างล่วงหนา้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหนา้นัน้ในทางอืน่ผู้วา่จ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับ
เอาจากหลักประกันการรับเงินคา่จ้างล่วงหนา้ไดท้ันท ี
                                ๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงนิค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ 
๕.๑ ภายในก าหนด ๑๕ (สบิห้า) วัน  นับถัดจากวนัได้รบัแจ้งเปน็หนังสือจากผู้ว่าจา้งหากผู้รบัจา้งไม่อาจแสดงหลักฐานดังกลา่วภายในก าหนด 
๑๕ (สิบห้า) วนั   ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหนา้นัน้คืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงนิค่าจา้งล่วงหน้าได้ทนัที 
                                ๕.๓ (ข) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
                                          ในการจ่ายเงินคา่จ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจา้งจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจา้ง
ล่วงหน้าไว้จ านวนร้อยละ - ของจ านวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจ านวนเงินไว้จะครบตามจ านวนเงินที่หักค่าจา้งล่วงหน้าทีผู่้รับจ้างได้รับไป
แล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจ านวนเท่ากับจ านวนเงินค่าจา้งลว่งหน้าที่เหลือทั้งหมด 
                                ๕.๔ เงินจ านวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจา้งจะต้องจา่ยให้แก่ผู้ว่าจา้งเพื่อช าระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตาม
สัญญา ผูว้่าจา้งจะหักเอาจากเงนิค่าจ้างงวดทีจ่ะจา่ยให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินคา่จ้างล่วงหน้า 
                                ๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหนา้ที่เหลือเกินกว่าจ านวนเงนิที่ผู้รบัจ้างจะได้รับหลังจากหัก
ชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงนิจ านวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจา้ง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นบัถัดจากวนัได้รบัแจ้งเป็นหนังสือจากผู้
ว่าจ้าง 
                                ๕.๖ (ข) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
                                          ผู้ว่าจา้งจะคนืหลักประกันการรับเงินค่าจา้งลว่งหน้าให้แก่ผูร้ับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจา้งได้หักเงิน 
ค่าจ้างไว้ครบจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) 
                  ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน 
                                ในการจ่ายเงินคา่จ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจา้งจะหักเงินจ านวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนัน้เพื่อเป็น
ประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า - บาท ผู้รับจา้งมีสิทธทิี่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยน า
หนังสือค้ าประกนัของธนาคารหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกัน
แทนก็ได ้
                                ผู้ว่าจ้างจะคนืเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกลา่วตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ย
ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสดุท้าย 
                  ข้อ ๗ (ข) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสญัญา 
                           ผู้รับจ้างต้องเร่ิมท างานที่รับจ้างภายในวนัที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จบรบิูรณ์ภายในวันที่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า
ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จลา่ชา้เกินกว่าก าหนดเวลา หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง 
หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เดด็ขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน
หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผูว้่าจา้ง 



ผู้ว่าจา้งมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานีไ้ด้ และมสีิทธิจา้งผู้รบัจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้รับจา้งให้ลุล่วงไปด้วย การใชส้ิทธบิอกเลิกสัญญานั้นไม่
กระทบสิทธิของผู้วา่จา้งที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจา้ง 
                           การที่ผู้วา่จ้างไม่ใช้สทิธิเลิกสัญญาดังกลา่วข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพน้จากความรบัผิดตามสัญญา 
                  ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความช ารดดบกพร่องของงานจ้าง 
                           เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รบัจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มกีารบอกเลิก
สัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในก าหนด ๖ (หก) เดือน นับถดัจากวันที่ได้รับมอบงานดงักล่าว 
ซึ่งความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือท าไว้ไม่เรียบรอ้ย หรือท าไม่
ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รบัจ้างจะต้องรีบท าการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไมช่ักช้า โดยผู้วา่จ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น 
หากผู้รับจ้างไม่กระท าการดังกลา่วภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้เป็นหนังสือจาก ผู้วา่จ้างหรือไม่ท าการแก้ไขให้
ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผูว้่าจ้างก าหนด ให้ผู้ว่าจา้งมสีิทธทิี่จะท าการนั้นเองหรือจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนั้น โดยผู้รบัจ้างต้องเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
                           ในกรณีเร่งด่วนจ าเปน็ต้องรีบแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ซ่อมแซมความช ารุดบกพร่อง
หรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบช าระค่าใช้จา่ยทัง้หมด 
                           การที่ผู้วา่จ้างท าการนั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนัน้แทนผู้รับจา้ง ไมท่ าให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา 
หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จา่ยหรือค่าเสียหายตามที่ผู้วา่จา้งเรียกร้องผู้ว่าจ้างมสีิทธิบงัคับจากหลักประกันการปฏบิัติตามสัญญาได ้
                  ข้อ ๙ การจ้างช่วง 
                           ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสญัญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแตบ่างส่วน
ที่ได้รับอนุญาตเปน็หนังสือจากผู้ว่าจา้งแล้ว การทีผู่้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนัน้ ไม่เปน็เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพน้จาก 
ความรับผิดหรือพันธะหนา้ที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยงัคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลนิเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ
ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจา้งช่วงนัน้ทุกประการ 
                         กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝนืความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจา้งเป็นจ านวนเงิน
ในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสญัญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผูว้่าจา้งในการบอกเลิกสัญญา 
                  ข้อ ๑๐ การควบคดมงานของผู้รับจ้าง 
                           ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รบัจ้างอยา่งเอาใจใส่ ด้วยประสทิธิภาพและความช านาญ และในระหว่างท างานที่รับจ้าง
จะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งท างานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดงักล่าวจะต้องได้รับมอบอ านาจจากผูร้ับจ้าง ค าสั่งหรือ
ค าแนะน าตา่งๆ ทีผู่้ว่าจา้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคมุงาน หรือบริษัททีป่รึกษาทีผู่้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเชน่ว่านัน้ ให้ถือว่า
เป็นค าสัง่หรือค าแนะน าที่ได้แจง้แก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องท าเป็นหนงัสือและต้องได้รับความเห็นชอบเปน็หนังสือ จากผูว้่า
จ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผูแ้ทนใหม่จะท ามไิด้หากไมไ่ด้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจา้งก่อน 
                           ผู้ว่าจา้งมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตวัผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รบัจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องท าการ
เปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลนั โดยไม่คิดค่าจา้งหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้ 
                  ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รบัจ้าง 
                           ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหต ุ  ความเสียหาย   หรือภยันตรายใดๆ   อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง   และ
จะต้องรับผิดต่อความเสยีหายจากการกระท าของลูกจ้างหรือตวัแทน  ของผู้รับจ้าง  และจากการปฏิบัติงานของผู้รบัจ้างช่วงดว้ย (ถ้ามี) 
                           ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รบัจ้างไดท้ าขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดย
ซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รบัจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนัน้เกิดจากความผิดของผู้วา่จา้ง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้
รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิน้สุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รบัมอบงานครัง้สุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจา้งคงต้องรับผิดเพียงในกรณชี ารดุบกพร่อง หรือ
ความเสียหายดังกลา่วในข้อ ๘ เท่านัน้ 
                           ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจา้ง หรือลูกจ้างหรือ
ตัวแทนของผู้รับจา้ง รวมถึงผู้รบัจ้างช่วง (ถา้มี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจา้งจะต้อง ด าเนนิการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ตา่งให้แก่ผู้ว่าจา้งโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจา้ง
จะต้องชดใช้คา่เสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จา่ยใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที 
                  ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
                           ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงนิแก่ลูกจ้างทีผู่้รับจ้างไดจ้้างมาในอัตราและตามก าหนดเวลา ที่ผู้รับจา้งได้ตกลงหรือท าสัญญาไว้ต่อ
ลูกจ้างดังกลา่ว 
                           ถ้าผู้รับจา้งไม่จา่ยเงินคา่จ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดงักล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธทิี่จะเอาเงินค่าจ้างที่



จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกลา่ว และให้ถือว่าผู้ว่าจา้งไดจ้่ายเงนิจ านวนนัน้เป็นคา่จ้างให้แก่ผู้รับจา้งตามสัญญา
แล้ว 
                           ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยส าหรับลูกจ้างทุกคนที่จา้งมาท างาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รบัจ้าง 
รวมทั้งผู้รับจา้งช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดคา่สินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือ
บุคคลอื่น ที่ผู้รบัจ้างหรือผู้รับจา้งช่วงจา้งมาท างาน ผู้รับจา้งจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการช าระเบี้ยประกัน
ให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจา้งเรียกร้อง 
                  ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง 
                           ถ้าผู้ว่าจา้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษทั ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการท างานของผู้รับจ้าง 
คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผูค้วบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอ านาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และ
ผู้รับจ้างจะต้องอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร 
                           การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานัน้ หาท าให้ผู้รับจา้งพน้ความรบัผิดชอบตาม
สัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่ 
                  ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 
                           ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในแบบรปูและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูป
และรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนคิ ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบตัิตามค าวินิจฉัยของผู้
ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาทีผู่้ว่าจา้งแต่งตัง้ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์  ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือ
เป็นที่สุด  โดยผู้รบัจ้างจะคิดค่าจ้าง  ค่าเสียหาย  หรือค่าใช้จ่ายใดๆ  เพิ่มข้ึน 
จากผู้ว่าจา้งหรือขอขยายอายุสญัญาไมไ่ด้ 
                  ข้อ ๑๕ การควบคดมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
                           ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาทีผู่้ว่าจา้งแต่งตัง้ มีอ านาจที่จะตรวจสอบ
และควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอ านาจที่จะสัง่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัด
ขืน ไม่ปฏบิัติตาม ผู้ว่าจา้ง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัททีป่รึกษา มีอ านาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความ
ล่าชา้ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถอืเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสญัญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ไดท้ั้งสิน้ 
                  ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน 
                           ผู้ว่าจา้งมีสิทธิที่จะสั่งเปน็หนังสือให้ผู้รับจ้างท างานพิเศษซึ่งไมไ่ด้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี ้หากงานพิเศษ
นั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวตัถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้วา่จ้างยังมีสทิธิสั่งให้เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อก าหนดต่างๆ 
ในเอกสารสัญญานีด้้วย 
                           อัตราค่าจ้างหรือราคาที่ก าหนดใช้ในสัญญานี้ ให้ก าหนดใชส้ าหรับงานพเิศษ หรืองานที่เพิ่มเติมข้ึน หรือ 
ตัดทอนลงทัง้ปวงตามค าสั่งของผู้ว่าจา้ง หากในสัญญาไม่ได้ก าหนดไว้ถึงอัตราคา่จ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะน ามาใช้ส าหรับงานพิเศษหรืองานที่
เพิ่มข้ึนหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจา้ง และผู้รับจา้งจะได้ตกลงกนัทีจ่ะก าหนดอัตราค่าจา้งหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือ 
ลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้าม)ี กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผูว้่าจ้างจะก าหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแตผู่้ว่า
จ้างจะเห็นวา่เหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามค าสัง่ของผู้ว่าจา้งไปก่อนเพือ่มิให้เกิดความเสียหายแก่งานทีจ่้าง 
                  ข้อ ๑๗ ค่าปรับ 
                           หากผู้รับจ้างไมส่ามารถท างานให้แล้วเสรจ็ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ ในสญัญาและผู้ว่าจา้งยังมไิดบ้อกเลิกสัญญา ผู้รับจ้าง
จะต้องช าระค่าปรบัให้แก่ผู้ว่าจา้งเป็น จ านวนเงินวันละ ๑๙๒.๕๐ - บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค)์ และจะต้องช าระค่าใช้จ่ายใน
การควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจ านวนเงนิวันละ .........-......... บาท  นับถัดจากวนัทีค่รบก าหนดเวลา
แล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาท างานให้ จนถึงวนัที่ท างานแล้วเสรจ็จริง นอกจากนี้ ผู้รบัจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียก
ค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการทีผู่้รับจ้างท างานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ านวนคา่ปรับและค่าใช้จ่ายดังกลา่วได้อีกด้วย 
                           ในระหว่างที่ผู้วา่จา้งยังมไิด้บอกเลิกสัญญานัน้ หากผู้ว่าจ้างเห็นวา่ผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏบิัติตามสญัญาต่อไปได้ ผูว้่า
จ้างจะใช้สิทธบิอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถา้ผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยงัผู้รับจ้างเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน
ขอให้ช าระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจา้งมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวนับอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
                  ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสญัญา 
                           ในกรณีที่ผู้ว่าจา้งบอกเลิกสัญญา ผู้วา่จ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ท างานนัน้ต่อจนแลว้เสร็จก็ได้ ผู้วา่จ้างหรือ
ผู้ที่รับจ้างท างานนัน้ต่อมีสิทธิใชเ้ครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สรา้งขึ้นชัว่คราวส าหรับงานก่อสร้าง และวัสดตุ่างๆ ซึง่เห็นว่าจะตอ้งสงวนเอาไว้
เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร 
                           ในกรณีดังกล่าว ผู้วา่จา้งมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางสว่น ตามแต่จะ



เห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รบัจา้งจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจ านวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จา่ยที่
เพิ่มข้ึน ในการท างานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนคา่ใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) 
ซึ่งผู้ว่าจา้งจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจ านวนเงนิใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจา้งก็ได้ 
                  ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
                           ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏบิัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือ
ค่าใช้จ่ายแก่ผู้วา่จา้ง ผู้รับจ้างตอ้งชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกลา่วให้แก่ผู้ว่าจา้งโดยสิน้เชิงภายในก าหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รบัแจ้งเปน็หนังสือจากผูว้่าจ้าง หากผู้รับจา้งไมช่ดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมสีิทธิที่จะหักเอาจากจ านวน
เงินค่าจ้างที่ต้องช าระ หรือจากเงินประกนัผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดท้ันที 
                           หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายทีบ่ังคับจากเงินค่าจา้งที่ต้องช าระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบตัิ
ตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผูร้ับจ้างยนิยอมช าระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถดัจากวันทีไ่ด้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจา้ง 
                           หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายแลว้ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ว่าจา้งจะคนืให้แก่ผู้รับจ้างทัง้หมด 
                  ข้อ ๒๐ การท าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
                           ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานทีป่ฏบิัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอ านวย ความสะดวกในการท างาน
ของผู้รับจ้าง ลูกจา้ง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมปีระสทิธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อ
ท างานเสร็จสิน้แล้วจะต้องขนยา้ยบรรดาเครื่องใช้ในการท างานจ้างรวมทั้งวสัดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวตา่งๆ (ถา้ม)ี ทั้งจะต้องกลบ
เกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพทีส่ะอาดและใช้การได้ทันที 
                  ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสญัญา 
                           ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้วา่จ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด
ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่ก าหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ผู้รับจา้งไมส่ามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจา้งจะต้องแจ้งเหตุหรือ
พฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเปน็หนังสือให้ผู้ว่าจา้งทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วนั
นับถัดจากวนัที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
                           ถ้าผู้รับจา้งไมป่ฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างไดส้ละสทิธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลด
ค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน้ เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจา้ง ซึ่งมี
หลักฐานชัดแจง้ หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ตน้ 
                           การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพนิิจของผู้ว่าจา้งที่จะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร 
                  ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย 
                                  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รบัจ้างจะต้องสั่งหรือน าของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่
ต้องน าเข้ามาเพื่อปฏบิัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเปน็ผูท้ี่น าของเข้ามาเองหรือน าเข้ามาโดยผา่นตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนัน้
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ก าหนด ผู้รับจา้งต้องจัดการให้สิง่ของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่
จะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือน าเข้าสิ่งของดังกลา่วจากต่างประเทศจะเปน็แบบใด 
                                  ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิง่ของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill 
of lading)หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้น ซึง่แสดงวา่ไดบ้รรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้วา่จ้างพร้อมกับ
การส่งมอบงานด้วย 
                                  ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ไดบ้รรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงวา่ได้ช าระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้าง
ด้วย 
                                  ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึง่ดังกลา่วในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ 
ผู้ว่าจา้งแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจา้งก่อนโดยยังไม่รบัช าระเงินค่าจา้ง ผู้ว่าจา้งมีสทิธริับงานดังกล่าวไว้ก่อน และช าระเงินค่าจา้งเมื่อ
ผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได ้



                  ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง 
                                  ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขส าคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือชา่ง จาก.......-......หรือ
ผู้มีวุฒิบตัรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีชา่งจ านวนอย่างนอ้ย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดงัต่อไปนี้ 
                                    ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา 
                                 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าบัญชีแสดงจ านวนช่างทั้งหมดโดยจ าแนกตามแต่ละสาขาชา่งและ ระดับช่างพร้อมกับระบุ
รายชื่อช่างผู้ทีผ่่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งน ามาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ  ต่อคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน  ก่อนเร่ิมลงมือท างาน   และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของ 
ผู้ว่าจา้งตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการท างานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง 
                  ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง 
                                  ผู้ว่าจ้างและผู้รบัจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ ส าหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการน าสูตร 
Escalation Factor (K) มาใช้ค านวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับ
สัญญาแบบปรบัราคาได้ตามมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ืองการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชพีงานกอ่สร้าง ตาม
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                                 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวนัแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา หรือภายใน
ระยะเวลาที ่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก   - 
 
                           สัญญานีท้ าขึ้นเปน็สองฉบบั มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลง
ลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เปน็ส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝา่ยละหนึ่งฉบับ 
  

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

(นายวชิาญ มหาราช) 
  

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

(นายประภาส บูระพนัธ)์ 
  

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

(นายสุพจน์ ดอนมงคุณ) 
  

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

(นางแพทอง มิเถาวัลย)์ 
เลขที่โครงการ ๖๔๐๔๗๑๒๗๐๒๓ 
เลขคุมสัญญา  ๖๔๐๔๒๒๐๑๐๔๒๔ 

 
 


