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 สญัญาเลขที� ๗/๒๕๖๓ 
  

 
                  สญัญาฉบบันี �ทําขึ �น ณ องค์การบริหารสว่นตําบลหนองปลิง ตําบล/แขวง หนองปลิง อําเภอ/เขต นิคมนํ �า
อนู จงัหวดั สกลนคร เมื�อวนัที� ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหวา่ง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิง โดย นายวิเชียร ธรรม
รักษา ซึ�งตอ่ไปในสญัญานี �เรียกวา่ "ผู้วา่จ้าง" ฝ่ายหนึ�ง กบั พีพีพี รีไซคลิ�ง ซึ�งจดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลณ สํานกังานทะเบียน
หุ้นสว่นบริษัท จงัหวดัหนองบวัลําภ ูกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสํานกังานใหญ่อยู่ เลขที� ๘๙ หมู ่๔ ตําบล/
แขวง โพธิAชยั อําเภอ/เขต เมืองหนองบวัลําภู จงัหวดั หนองบวัลําภู โดยนายอนชุา ลิ �มชยัเจริญพานิชย์ ผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั
นิตบิคุคลปรากฏตามหนงัสือรับรองของ สํานกังานทะเบียนหุ้นสว่นบริษัท จงัหวดัหนองบวัลําภ ูกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ที� ลงวนัที� ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แนบท้ายสญัญานี � ซึ�งตอ่ไปในสญัญานี �เรียกวา่ "ผู้ รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ�ง 
                  คูส่ญัญาได้ตกลงกนัมีข้อความดงัตอ่ไปนี � 
  
                  ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง 
                              ผู้วา่จ้างตกลงจ้างและผู้ รับจ้างตกลงรับจ้างทํางาน โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงซอ่มแซมถนนลาดยาง รหสั
ทางหลวงท้องถิ�น สน.ถ.๑๓๑-๐๑ สายบ้านทนัสมยั บ้านหนองผกัเทียม บ้านหนองผกัเทียม หมูที่� ๑ ตําบลหนองปลิง องค์การ
บริหารสว่นตําบลหนองปลิง  อําเภอนิคมนํ �าอนู  จงัหวดัสกลนคร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๔๐ เมตร หรือมีพื �นที�ไมน้่อยกวา่ 
๘,๖๔๐ ตารางเมตร ไหลท่างข้างละ ๑.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิง  อําเภอนิคมนํ �าอนู จงัหวดั
สกลนคร ณ บ้านหนองผกัเทียม หม◌ู่ที� ๑ ตําบล/แขวง หนองปลิง อําเภอ/เขต นิคมนํ �าอนู จงัหวดั สกลนคร ตามข้อกําหนดและ
เงื�อนไขแหง่สญัญานี �รวมทั �งเอกสารแนบท้ายสญัญา 
                              ผู้ รับจ้างตกลงที�จะจดัหาแรงงานและวสัด ุเครื�องมือเครื�องใช้ ตลอดจนอปุกรณ์ตา่งๆ ชนิดดีเพื�อใช้ในงาน
จ้างตามสญัญานี � 
  
                  ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ�งของสัญญา 
                               เอกสารแนบท้ายสญัญาดงัตอ่ไปนี �ให้ถือเป็นสว่นหนึ�งของสญัญานี � 
                              ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จํานวน ๖ (หก) หน้า 
                              ๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จํานวน ๑ (หนึ�ง) หน้า 
                              ๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จํานวน ๒ (สอง) หน้า 
                              ๒.๔ ผนวก ๔ สตูรปรับราคาคา่K (ภาคผนวก ก) จํานวน ๔ (สี�) หน้า 
  
                                ความใดในเอกสารแนบท้ายสญัญาที�ขดัหรือแย้งกบัข้อความในสญัญานี � ให้ใช้ข้อความในสญัญานี �บงัคบั 



และในกรณีที�เอกสารแนบท้ายสญัญาขดัแย้งกนัเอง ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัติามคําวินิจฉยัของผู้วา่จ้าง คําวินิจฉยัของผู้วา่จ้างให้
ถือเป็นที�สดุ และผู้ รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องคา่จ้าง คา่เสียหายหรือคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิ�มเตมิจากผู้วา่จ้างทั �งสิ �น 
  
                  ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัตติามสัญญา 
                                ในขณะทําสญัญานี �ผู้ รับจ้างได้นําหลกัประกนัเป็น หนังสือคํ $าประกันของธนาคาร เป็นจํานวน
เงิน ๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื�นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ�งเทา่กบัร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาคา่จ้างตามสญัญา มามอบให้แก่ผู้วา่
จ้างเพื�อเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญานี � 
                                กรณีผู้ รับจ้างใช้หนงัสือคํ �าประกนัมาเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา หนงัสือคํ �าประกนัดงักลา่ว
จะต้องออกโดยธนาคารที�ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนญุาตให้
ประกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คํ �าประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตามรายชื�อ
บริษัทเงินทนุที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดัจ้างและการบริหาร
พสัดภุาครัฐกําหนดหรืออาจเป็นหนงัสือคํ �าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที�กรมบญัชีกลางกําหนดก็ได้ และจะต้องมีอายกุาร
คํ �าประกนัตลอดไปจนกว่าผู้ รับจ้างพ้นข้อผกูพนัตามสญัญานี � 
                                หลกัประกนัที�ผู้ รับจ้างนํามามอบให้ตามวรรคหนึ�ง จะต้องมีอายคุรอบคลมุความรับผิดทั �งปวงของผู้ รับจ้าง
ตลอดอายสุญัญา ถ้าหลกัประกนัที�ผู้ รับจ้างนํามามอบให้ดงักลา่วลดลงหรือเสื�อมคา่ลง หรือมีอายไุมค่รอบคลมุถึงความรับผิด
ของผู้ รับจ้างตลอดอายสุญัญา ไมว่า่ด้วยเหตใุดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้ รับจ้างสง่มอบงานลา่ช้าเป็นเหตใุห้ระยะเวลาแล้วเสร็จ
หรือวนัครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพร่องตามสญัญาเปลี�ยนแปลงไป ไม่วา่จะเกิดขึ �นคราวใด ผู้ รับจ้างต้องหา
หลกัประกนัใหมห่รือหลกัประกนัเพิ�มเตมิให้มีจํานวนครบถ้วนตามวรรคหนึ�งมามอบให้แก่ผู้วา่จ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วนั นบั
ถดัจากวนัที�ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจากผู้วา่จ้าง 
                                หลกัประกนัที�ผู้ รับจ้างนํามามอบไว้ตามข้อนี � ผู้วา่จ้างจะคืนให้แก่ผู้ รับจ้าง โดยไมมี่ดอกเบี �ย เมื�อผู้ รับจ้าง
พ้นจากข้อผกูพนั และความรับผิดทั �งปวงตามสญัญานี �แล้ว 
  
                  ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 
                              ผู้วา่จ้าง ตกลงจา่ย และผู้ รับจ้างตกลงรับเงินคา่จ้างจํานวนเงิน ๑,๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ�งล้านเจ็ดแสน
แปดหมื�นบาทถ้วน) ซึ�งได้รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม จํานวน ๑๑๖,๔๔๘.๖๐ บาท (หนึ�งแสนหนึ�งหมื�นหกพนัสี�ร้อยสี�สิบแปดบาทหกสิบ
สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื�น ๆ และคา่ใช้จ่ายทั �งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกําหนดการจา่ยเงิน เป็น
งวด ๆ ดงันี �  
                           งวดที� ๑ เป็นจํานวนเงิน ๑,๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ�งล้านเจ็ดแสนแปดหมื�นบาทถ้วน) เมื�อผู้ รับจ้างได้
ปฏิบตังิาน โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหสัทางหลวงท้องถิ�น สน.ถ.๑๓๑-๐๑สายบ้านทนัสมยับ้านหนอง
ผกัเทียม บ้านหนองผกัเทียม หมูที่�๑ตําบลหนองปลิง องค์การบริหารสว่นตําบลหนองปลิง อําเภอนิคมนํ �าอนู จงัหวดัสกลนคร 
เมื�อได้สง่มอบงานครบถ้วนตามสญัญานั �น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓     



 
                  ข้อ ๕. เงนิค่าจ้างล่วงหน้า 
                              ผู้วา่จ้างตกลงจา่ยเงินคา่จ้างลว่งหน้าให้แก่ผู้ รับจ้างเป็นจํานวนเงิน - บาท ซึ�งเทา่กบัร้อยละ - ของราคา
คา่จ้าง ตามสญัญาที�ระบไุว้ ในข้อ ๔ 
                              เงินคา่จ้างลว่งหน้าดงักล่าวจะจา่ยให้ภายหลงัจากที�ผู้ รับจ้างได้วางหลกัประกนัการรับเงินคา่จ้างลว่งหน้า
เป็น....................เตม็ตามจํานวนเงินคา่จ้างลว่งหน้านั �นให้แก่ผู้วา่จ้าง ผู้ รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินคา่จ้างล่วงหน้า ตาม
แบบที�ผู้วา่จ้างกําหนดให้ และผู้ รับจ้างตกลงที�จะกระทําตามเงื�อนไขอนัเกี�ยวกบัการใช้จา่ยและการใช้คืนเงินคา่จ้างลว่งหน้านั �น
ดงัตอ่ไปนี � 
                                ๕.๑ ผู้ รับจ้างจะใช้เงินคา่จ้างลว่งหน้านั �นเพื�อเป็นคา่ใช้จา่ยในการปฏิบตังิานตามสญัญาเทา่นั �นหากผู้
รับจ้างใช้จา่ยเงินคา่จ้างลว่งหน้า หรือสว่นใดสว่นหนึ�งของเงินคา่จ้างลว่งหน้านั �นในทางอื�นผู้วา่จ้างอาจจะเรียกเงินคา่จ้าง
ลว่งหน้านั �นคืนจากผู้ รับจ้างหรือบงัคบัเอาจากหลกัประกนัการรับเงินคา่จ้างลว่งหน้าได้ทนัที 
                                ๕.๒ เมื�อผู้วา่จ้างเรียกร้อง ผู้ รับจ้างต้องแสดงหลกัฐานการใช้จา่ยเงินคา่จ้างลว่งหน้าเพื�อพิสจูน์วา่ได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกําหนด ๑๕ (สิบห้า) วนั นบัถดัจากวนัได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้ รับจ้างไมอ่าจแสดง
หลกัฐานดงักลา่วภายในกําหนด ๑๕ (สิบห้า) วนั ผู้วา่จ้างอาจเรียกเงินคา่จ้างลว่งหน้านั �นคืนจากผู้ รับจ้าง หรือบงัคบัเอาจาก
หลกัประกนัการรับเงินคา่จ้างลว่งหน้าได้ทนัที 
                                ๕.๓ (ข) (สําหรับสญัญาที�เป็นราคาเหมารวม) 
                                          ในการจา่ยเงินคา่จ้างให้แก่ผู้ รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้วา่จ้างจะหกัเงินคา่จ้างในแตล่ะงวดเพื�อชดใช้คืน
เงินคา่จ้างลว่งหน้าไว้จํานวนร้อยละ - ของจํานวนเงินคา่จ้างในแตล่ะงวดจนกวา่จํานวนเงินไว้จะครบตามจํานวนเงินที�หกัคา่จ้าง
ลว่งหน้าที�ผู้ รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นคา่จ้างงวดสดุท้ายจะหกัไว้เป็นจํานวนเทา่กบัจํานวนเงินคา่จ้างลว่งหน้าที�เหลือทั �งหมด 
                                ๕.๔ เงินจํานวนใด ๆ ก็ตามที�ผู้ รับจ้างจะต้องจา่ยให้แก่ผู้วา่จ้างเพื�อชําระหนี �หรือเพื�อชดใช้ความรับผิด
ตา่งๆ ตามสญัญา ผู้วา่จ้างจะหกัเอาจากเงินคา่จ้างงวดที�จะจา่ยให้แก่ผู้ รับจ้างก่อนที�จะหกัชดใช้คืนเงินคา่จ้างลว่งหน้า 
                                ๕.๕ ในกรณีที�มีการบอกเลิกสญัญา หากเงินคา่จ้างลว่งหน้าที�เหลือเกินกวา่จํานวนเงินที�ผู้ รับจ้างจะได้รับ
หลงัจากหกัชดใช้ในกรณีอื�นแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องจา่ยคืนเงินจํานวนที�เหลือนั �นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วนั นบัถดัจากวนั
ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจากผู้ว่าจ้าง 
                                ๕.๖ (ข) (สําหรับสญัญาที�เป็นราคาเหมารวม) 
                                          ผู้วา่จ้างจะคืนหลกัประกนัการรับเงินคา่จ้างลว่งหน้าให้แก่ผู้ รับจ้างตอ่เมื�อผู้ว่าจ้างได้หกัเงินคา่จ้าง
ไว้ครบจํานวนเงินคา่จ้างลว่งหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) 
 
                  ข้อ ๖. การหักเงนิประกันผลงาน 
                                ในการจา่ยเงินคา่จ้างให้แก่ผู้ รับจ้างแตล่ะงวด ผู้วา่จ้างจะหกัเงินจํานวนร้อยละ - ของเงินที�ต้องจา่ยในงวด
นั �นเพื�อเป็นประกนัผลงาน ในกรณีที�เงินประกนัผลงานถกูหกัไว้แล้วเป็นจํานวนเงินไมตํ่�ากว่า - บาท ผู้ รับจ้างมีสิทธิที�จะขอเงิน



ประกนัผลงานคืน โดยนําหนงัสือคํ �าประกนัของธนาคารหรือหนงัสือคํ �าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ซึ�งออกโดยธนาคารภายในประเทศ
มามอบให้ผู้วา่จ้างเพื�อเป็นหลกัประกนัแทนก็ได้ 
                                ผู้วา่จ้างจะคืนเงินประกนัผลงาน และ/หรือหนงัสือคํ �าประกนัของธนาคารดงักลา่วตามวรรคหนึ�งโดยไมมี่
ดอกเบี �ยให้แก่ผู้ รับจ้างพร้อมกบัการจา่ยเงินคา่จ้างงวดสดุท้าย 
 
                  ข้อ ๗ (ข) กาํหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
                           ผู้ รับจ้างต้องเริ�มทํางานที�รับจ้างภายในวนัที� ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทํางานให้แล้วเสร็จบริบรูณ์
ภายในวนัที� ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถ้าผู้ รับจ้างมิได้ลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมส่ามารถทํางานให้แล้วเสร็จตาม
กําหนดเวลา หรือมีเหตใุห้เชื�อได้วา่ผู้ รับจ้างไมส่ามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จลา่ช้าเกินกวา่
กําหนดเวลา หรือผู้ รับจ้างทําผิดสญัญาข้อใดข้อหนึ�ง หรือตกเป็นผู้ถกูพิทกัษ์ทรัพย์เดด็ขาด หรือตกเป็นผู้ ล้มละลาย หรือเพิกเฉย
ไมป่ฏิบตัติามคําสั�งของคณะกรรมการตรวจรับพสัดหุรือผู้ควบคมุงานหรือบริษัทที�ปรึกษาซึ�งได้รับมอบอํานาจจากผู้วา่จ้าง ผู้วา่
จ้างมีสิทธิที�จะบอกเลิกสญัญานี �ได้ และมีสิทธิจ้างผู้ รับจ้างรายใหมเ่ข้าทํางานของผู้ รับจ้างให้ลลุว่งไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิก
สญัญานั �นไมก่ระทบสิทธิของผู้วา่จ้างที�จะเรียกร้องคา่เสียหายจากผู้ รับจ้าง 
                           การที�ผู้วา่จ้างไมใ่ช้สิทธิเลิกสญัญาดงักลา่วข้างต้นไมเ่ป็นเหตใุห้ผู้ รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสญัญา 
 
  
                  ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชาํรุดบกพร่องของงานจ้าง 
                           เมื�องานแล้วเสร็จบริบรูณ์ และผู้วา่จ้างได้รับมอบงานจากผู้ รับจ้างหรือจากผู้ รับจ้างรายใหม ่ในกรณีที�มีการ
บอกเลิกสญัญาตามข้อ ๗ หากมีเหตชํุารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ �นจากการจ้างนี � ภายในกําหนด ๒ (สอง) ปี นบัถดัจากวนัที�
ได้รับมอบงานดงักลา่ว ซึ�งความชํารุดบกพร่องหรือเสียหายนั �นเกิดจากความบกพร่องของผู้ รับจ้างอนัเกิดจากการใช้วสัดทีุ�ไม่
ถกูต้องหรือทําไว้ไมเ่รียบร้อย หรือทําไมถ่กูต้องตามมาตรฐานแหง่หลกัวิชา ผู้ รับจ้างจะต้องรีบทําการแก้ไข ให้เป็นที�เรียบร้อยโดย
ไมช่กัช้า โดยผู้วา่จ้างไมต้่องออกเงินใดๆ ในการนี �ทั �งสิ �น หากผู้ รับจ้างไมก่ระทําการดงักลา่วภายในกําหนด ๑๕ (สิบห้า) วนั นบั
ถดัจากวนัที�ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไมทํ่าการแก้ไขให้ถกูต้องเรียบร้อยภายในเวลาที�ผู้วา่จ้างกําหนด ให้ผู้วา่จ้างมี
สิทธิที�จะทําการนั �นเองหรือจ้างผู้ อื�นให้ทํางานนั �น โดยผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยเองทั �งสิ �น 
                           ในกรณีเร่งดว่นจําเป็นต้องรีบแก้ไขเหตชํุารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไมอ่าจรอให้ผู้ รับจ้างแก้ไขใน
ระยะเวลาที�กําหนดไว้ตามวรรคหนึ�งได้ ผู้วา่จ้างมีสิทธิเข้าจดัการแก้ไขเหตชํุารุดบกพร่องหรือเสียหายนั �นเอง หรือจ้างผู้ อื�นให้
ซอ่มแซมความชํารุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้ รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชําระคา่ใช้จา่ยทั �งหมด 
                           การที�ผู้วา่จ้างทําการนั �นเอง หรือจ้างผู้ อื�นให้ทํางานนั �นแทนผู้ รับจ้าง ไมทํ่าให้ผู้ รับจ้าง หลดุพ้นจากความรับผิด
ตามสญัญา หากผู้ รับจ้างไมช่ดใช้คา่ใช้จา่ยหรือคา่เสียหายตามที�ผู้วา่จ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบงัคบัจากหลกัประกนัการ
ปฏิบตัิตามสญัญาได้ 
  



                  ข้อ ๙ การจ้างช่วง 
                           ผู้ รับจ้างจะต้องไมเ่อางานทั �งหมดหรือแตบ่างสว่นแหง่สญัญานี �ไปจ้างชว่งอีกทอดหนึ�ง เว้นแตก่ารจ้างชว่งงาน
แตบ่างสว่นที�ได้รับอนญุาตเป็นหนงัสือจากผู้วา่จ้างแล้ว การที�ผู้วา่จ้างได้อนญุาตให้จ้างชว่งงานแตบ่างสว่นดงักล่าวนั �น ไมเ่ป็น
เหตใุห้ผู้ รับจ้างหลดุพ้นจาก ความรับผิดหรือพนัธะหน้าที�ตามสญัญานี � และผู้ รับจ้างจะยงัคงต้องรับผิดในความผิดและความ
ประมาทเลินเลอ่ของผู้ รับจ้างชว่ง หรือของตวัแทนหรือลกูจ้างของผู้ รับจ้างชว่งนั �นทกุประการ 
                           กรณีผู้ รับจ้างไปจ้างชว่งงานแตบ่างสว่นโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ�ง ผู้ รับจ้างต้องชําระคา่ปรับให้แก่ผู้วา่จ้าง
เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที�จ้างชว่งตามสญัญา ทั �งนี � ไมต่ดัสิทธิผู้วา่จ้างในการบอกเลิกสญัญา 
  
                  ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
                           ผู้ รับจ้างจะต้องควบคมุงานที�รับจ้างอย่างเอาใจใส ่ด้วยประสิทธิภาพและความชํานาญ และในระหวา่ง
ทํางานที�รับจ้างจะต้องจดัให้มีผู้แทนซึ�งทํางานเตม็เวลาเป็นผู้ รับผิดชอบควบคมุงานของ ผู้ รับจ้าง ผู้แทนดงักลา่วจะต้องได้รับ
มอบอํานาจจากผู้ รับจ้าง คําสั�งหรือคําแนะนําตา่งๆ ที�ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพสัด ุผู้ควบคมุงาน หรือบริษัทที�ปรึกษาที�
ผู้วา่จ้างแตง่ตั �ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเชน่วา่นั �น ให้ถือวา่เป็นคําสั�งหรือคําแนะนําที�ได้แจ้งแก่ผู้ รับจ้าง การแตง่ตั �งผู้แทนตามข้อนี �
จะต้องทําเป็นหนงัสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนงัสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี�ยนตวัหรือแตง่ตั �งผู้แทนใหมจ่ะทํามิได้หาก
ไมไ่ด้รับความเห็นชอบ เป็นหนงัสือจากผู้ว่าจ้างก่อน 
                           ผู้วา่จ้างมีสิทธิที�จะขอให้เปลี�ยนตวัผู้แทนตามวรรคหนึ�ง โดยแจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ รับจ้าง และผู้ รับจ้าง
จะต้องทําการเปลี�ยนตวัผู้แทนนั �นโดยพลนั โดยไม่คดิคา่จ้างหรือราคาเพิ�มหรืออ้างเป็นเหตเุพื�อขยายอายสุญัญาอนัเนื�องมาจาก
เหตนีุ � 
  
                  ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
                           ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตอ่อบุตัเิหต ุความเสียหาย หรือภยนัตรายใดๆ อนัเกิดจาก การปฏิบตังิานของผู้ รับจ้าง 
และจะต้องรับผิดตอ่ความเสียหายจากการกระทําของลกูจ้างหรือตวัแทน ของผู้ รับจ้าง และจากการปฏิบตังิานของผู้ รับจ้างชว่ง
ด้วย (ถ้ามี) 
                           ความเสียหายใดๆ อนัเกิดแก่งานที�ผู้ รับจ้างได้ทําขึ �น แม้จะเกิดขึ �นเพราะเหตสุดุวิสยั ก็ตาม ผู้ รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบโดยซอ่มแซมให้คืนดีหรือ เปลี�ยนให้ใหม่โดยคา่ใช้จา่ยของผู้ รับจ้างเอง เว้นแตค่วามเสียหายนั �นเกิดจากความผิดของผู้
วา่จ้าง ทั �งนี � ความรับผิดของผู้ รับจ้างดงักลา่วในข้อนี �จะสิ �นสดุลงเมื�อผู้วา่จ้างได้รับมอบงานครั �งสดุท้าย ซึ�งหลงัจากนั �นผู้ รับจ้าง
คงต้องรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพร่อง หรือความเสียหายดงักลา่วในข้อ ๘ เทา่นั �น 
                           ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตอ่บคุคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อนัเกิดจาก การปฏิบตังิานของผู้ รับจ้าง หรือ
ลกูจ้างหรือตวัแทนของผู้ รับจ้าง รวมถึงผู้ รับจ้างชว่ง (ถ้ามี) ตามสญัญานี � หากผู้วา่จ้างถกูเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้
คา่เสียหายให้แก่บคุคลภายนอกไปแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้อง ดําเนินการใดๆ เพื�อให้มีการวา่ตา่งแก้ตา่งให้แก่ผู้วา่จ้างโดยคา่ใช้จา่ย
ของผู้ รับจ้างเอง รวมทั �งผู้ รับจ้างจะต้องชดใช้คา่เสียหายนั �นๆ ตลอดจนคา่ใช้จา่ยใดๆ อนัเกิดจากการถกูเรียกร้องหรือถกูฟ้องร้อง



ให้แก่ผู้วา่จ้างทนัที 
  
                  ข้อ ๑๒ การจ่ายเงนิแก่ลูกจ้าง 
                           ผู้ รับจ้างจะต้องจา่ยเงินแก่ลกูจ้างที�ผู้ รับจ้างได้จ้างมาในอตัราและตามกําหนดเวลา ที�ผู้ รับจ้างได้ตกลงหรือทํา
สญัญาไว้ตอ่ลกูจ้างดงักล่าว 
                           ถ้าผู้ รับจ้างไมจ่า่ยเงินคา่จ้างหรือคา่ทดแทนอื�นใดแก่ลกูจ้างดงักล่าวในวรรคหนึ�ง ผู้วา่จ้างมีสิทธิที�จะเอาเงิน
คา่จ้างที�จะต้องจา่ยแก่ผู้ รับจ้างมาจา่ยให้แก่ลกูจ้างของผู้ รับจ้างดงักลา่ว และให้ถือว่าผู้วา่จ้างได้จา่ยเงินจํานวนนั �นเป็นคา่จ้าง
ให้แก่ผู้ รับจ้างตามสญัญาแล้ว 
                           ผู้ รับจ้างจะต้องจดัให้มีประกนัภยัสําหรับลกูจ้างทกุคนที�จ้างมาทํางาน โดยให้ครอบคลมุถึงความรับผิดทั �ง
ปวงของผู้ รับจ้าง รวมทั �งผู้ รับจ้างชว่ง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที�คดิคา่สินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ�งเกิดจากอบุตัเิหตุ
หรือภยนัตรายใดๆ ตอ่ลกูจ้างหรือบคุคลอื�น ที�ผู้ รับจ้างหรือผู้ รับจ้างชว่งจ้างมาทํางาน ผู้ รับจ้างจะต้องสง่มอบกรมธรรม์
ประกนัภยัดงักลา่ว พร้อมทั �งหลกัฐานการชําระเบี �ยประกนัให้แก่ผู้วา่จ้างเมื�อผู้วา่จ้างเรียกร้อง 
  
                  ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง 
                           ถ้าผู้วา่จ้างแตง่ตั �งคณะกรรมการตรวจรับพสัด ุผู้ควบคมุงาน หรือบริษัท ที�ปรึกษา เพื�อควบคมุการทํางานของ
ผู้ รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพสัด ุผู้ควบคมุงาน หรือบริษัทที�ปรึกษานั �น มีอํานาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที�
ก่อสร้างได้ทกุเวลา และผู้ รับจ้างจะต้องอํานวยความสะดวกและให้ความชว่ยเหลือในการนั �นตามสมควร 
                           การที�มีคณะกรรมการตรวจรับพสัด ุผู้ควบคมุงาน หรือบริษัทที�ปรึกษานั �น หาทําให้ผู้ รับจ้างพ้นความ
รับผิดชอบตามสญัญานี �ข้อใดข้อหนึ�งไม ่
  
                  ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื�อน 
                           ผู้ รับจ้างรับรองวา่ได้ตรวจสอบและทําความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี�ถ้วนแล้ว หากปรากฏ
วา่แบบรูปและรายการละเอียดนั �นผิดพลาดหรือคลาดเคลื�อน ไปจากหลกัการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้ รับจ้างตกลงที�จะ
ปฏิบตัิตามคําวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพสัด ุผู้ควบคมุงาน หรือบริษัทที�ปรึกษาที�ผู้ว่าจ้างแตง่ตั �ง เพื�อให้งาน
แล้วเสร็จบริบรูณ์ คําวินิจฉัยดงักลา่วให้ถือเป็นที�สดุ โดยผู้ รับจ้างจะคิดคา่จ้าง คา่เสียหาย หรือคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิ�มขึ �น จากผู้ว่า
จ้างหรือขอขยายอายสุญัญาไมไ่ด้ 
  
                  ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
                           ผู้ รับจ้างตกลงวา่คณะกรรมการตรวจรับพสัด ุผู้ควบคมุงาน หรือบริษัท ที�ปรึกษาที�ผู้วา่จ้างแตง่ตั �ง มีอํานาจที�
จะตรวจสอบและควบคมุงานเพื�อให้เป็นไปตาม สญัญานี � และมีอํานาจที�จะสั�งให้แก้ไขเปลี�ยนแปลงเพิ�มเตมิ หรือตดัทอนซึ�งงาน
ตามสญัญานี � หากผู้ รับจ้างขดัขืน ไมป่ฏิบตัิตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพสัด ุผู้ควบคมุงาน หรือบริษัทที�ปรึกษา มี



อํานาจ ที�จะสั�งให้หยดุการนั �นชั�วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเชน่นี � ผู้ รับจ้างจะถือเป็นเหตขุอขยายระยะเวลา การปฏิบตังิานตาม
สญัญาหรือเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ ไมไ่ด้ทั �งสิ �น 
  
                  ข้อ ๑๖ งานพเิศษและการแก้ไขงาน 
                           ผู้วา่จ้างมีสิทธิที�จะสั�งเป็นหนงัสือให้ผู้ รับจ้างทํางานพิเศษซึ�งไมไ่ด้แสดงไว้หรือรวมอยูใ่นเอกสารสญัญานี � หาก
งานพิเศษนั �นๆ อยู่ในขอบขา่ยทั�วไปแหง่วตัถปุระสงค์ของสญัญานี � นอกจากนี � ผู้วา่จ้างยงัมีสิทธิสั�งให้เปลี�ยนแปลงหรือแก้ไขแบบ
รูปและข้อกําหนดตา่งๆ ในเอกสารสญัญานี �ด้วย 
                           อตัราคา่จ้างหรือราคาที�กําหนดใช้ในสญัญานี � ให้กําหนดใช้สําหรับงานพิเศษ หรืองานที�เพิ�มเตมิขึ �น หรือตดั
ทอนลงทั �งปวงตามคําสั�งของผู้วา่จ้าง หากในสญัญาไมไ่ด้กําหนดไว้ถึงอตัราคา่จ้าง หรือราคาใดๆ ที�จะนํามาใช้สําหรับงานพิเศษ
หรืองานที�เพิ�มขึ �นหรือลดลงดงักลา่ว ผู้วา่จ้าง และผู้ รับจ้างจะได้ตกลงกนัที�จะกําหนดอตัราคา่จ้างหรือราคาที�เพิ�มขึ �นหรือลดลง 
รวมทั �งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กนัใหมเ่พื�อความเหมาะสม ในกรณีที�ตกลงกนัไมไ่ด้ ผู้วา่จ้างจะกําหนดอตัราจ้าง หรือราคา
ตามแตผู่้วา่จ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถกูต้อง ซึ�งผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตังิานตามคําสั�งของผู้วา่จ้างไปก่อนเพื�อมิให้เกิดความ
เสียหายแก่งานที�จ้าง 
  
                  ข้อ ๑๗ ค่าปรับ 
                           หากผู้ รับจ้างไมส่ามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที�กําหนดไว้ ในสญัญาและผู้วา่จ้างยงัมิได้บอกเลิก
สญัญา ผู้ รับจ้างจะต้องชําระคา่ปรับให้แก่ผู้วา่จ้างเป็น จํานวนเงินวนัละ ๔,๔๕๐.๐๐ - บาท (สี�พนัสี�ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และ
จะต้องชําระคา่ใช้จา่ยในการควบคมุงาน (ถ้ามี) ในเมื�อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคมุงานอีกตอ่หนึ�งเป็นจํานวนเงินวนั
ละ ........................ บาท  (.....................)  นบัถดัจากวนัที�ครบกําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสญัญาหรือวนัที�ผู้วา่จ้างได้
ขยายเวลาทํางานให้ จนถึงวนัที�ทํางานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี � ผู้ รับจ้างยอมให้ผู้วา่จ้างเรียกคา่เสียหายอนัเกิดขึ �นจากการที�ผู้ รับ
จ้างทํางานลา่ช้าเฉพาะสว่นที�เกินกวา่จํานวนคา่ปรับและคา่ใช้จา่ยดงักลา่วได้อีกด้วย 
                           ในระหวา่งที�ผู้วา่จ้างยงัมิได้บอกเลิกสญัญานั �น หากผู้วา่จ้างเห็นวา่ผู้ รับจ้าง จะไมส่ามารถปฏิบตัติามสญัญา
ตอ่ไปได้ ผู้วา่จ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้วา่จ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยงัผู้ รับจ้างเมื�อครบ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชําระคา่ปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที�จะปรับผู้ รับจ้างจนถึงวนับอกเลิกสญัญาได้อีกด้วย 
  
                  ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
                           ในกรณีที�ผู้วา่จ้างบอกเลิกสญัญา ผู้วา่จ้างอาจทํางานนั �นเองหรือวา่จ้างผู้ อื�นให้ทํางานนั �นตอ่จนแล้วเสร็จก็ได้ 
ผู้วา่จ้างหรือผู้ ที�รับจ้างทํางานนั �นตอ่มีสิทธิใช้เครื�องใช้ในการก่อสร้าง สิ�งที�สร้างขึ �นชั�วคราวสําหรับงานก่อสร้าง และวสัดตุา่งๆ ซึ�ง
เห็นวา่จะต้องสงวนเอาไว้เพื�อการปฏิบตังิานตามสญัญา ตามที�จะเห็นสมควร 
                           ในกรณีดงักลา่ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบงัคบัจากหลกัประกนัการปฏิบตัติามสญัญาทั �งหมด หรือบางสว่น 
ตามแตจ่ะเห็นสมควร นอกจากนั �น ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในคา่เสียหายซึ�งเป็นจํานวน เกินกวา่หลกัประกนัการปฏิบตัิตาม



สญัญา รวมทั �งคา่ใช้จา่ยที�เพิ�มขึ �น ในการทํางานนั �นตอ่ให้แล้วเสร็จตามสญัญา ตลอดจนคา่ใช้จา่ยในการควบคมุงานเพิ�ม (ถ้ามี) 
ซึ�งผู้วา่จ้างจะหกั เอาจากเงินประกนัผลงานหรือจํานวนเงินใดๆ ที�จะจ่ายให้แก่ผู้ รับจ้างก็ได้ 
  
                  ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
                           ในกรณีที�ผู้ รับจ้างไมป่ฏิบตัิตามสญัญาข้อหนึ�งข้อใดด้วยเหตใุดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตใุห้เกิดคา่ปรับ คา่เสียหาย 
หรือคา่ใช้จา่ยแก่ผู้วา่จ้าง ผู้ รับจ้างต้องชดใช้คา่ปรับ คา่เสียหาย หรือคา่ใช้จา่ยดงักล่าวให้แก่ผู้วา่จ้างโดยสิ �นเชิงภายใน
กําหนด ๑๕ (สิบห้า) วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจากผู้วา่จ้าง หากผู้ รับจ้างไมช่ดใช้ให้ถกูต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาดงักล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที�จะหกัเอาจากจํานวนเงินคา่จ้างที�ต้องชําระ หรือจากเงินประกนัผลงาน ของผู้ รับจ้าง หรือ
บงัคบัจากหลกัประกนัการปฏิบตัติามสญัญาได้ทนัที 
                           หากคา่ปรับ คา่เสียหาย หรือคา่ใช้จา่ยที�บงัคบัจากเงินคา่จ้างที�ต้องชําระ เงินประกนัผลงาน หรือหลกัประกนั
การปฏิบตัิตามสญัญาแล้วยงัไมเ่พียงพอ ผู้ รับจ้างยินยอมชําระสว่นที�เหลือ ที�ยงัขาดอยูจ่นครบถ้วนตามจํานวนคา่ปรับ 
คา่เสียหาย หรือคา่ใช้จา่ยนั �น ภายในกําหนด ๑๕ (สิบห้า) วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจากผู้วา่จ้าง 
                           หากมีเงินคา่จ้างตามสญัญาที�หกัไว้จา่ยเป็นคา่ปรับ คา่เสียหาย หรือคา่ใช้จ่ายแล้วยงัเหลืออยู่อีกเทา่ใด ผู้วา่
จ้างจะคืนให้แก่ผู้ รับจ้างทั �งหมด 
  
                  ข้อ ๒๐ การทาํบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
                           ผู้ รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที�ปฏิบตังิานตามสญัญานี � รวมทั �งโรงงานหรือ สิ�งอํานวย ความสะดวกใน
การทํางานของผู้ รับจ้าง ลกูจ้าง ตวัแทน หรือผู้ รับจ้างชว่ง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภยั และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด
ระยะเวลาการจ้าง และเมื�อทํางานเสร็จสิ �นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื�องใช้ในการทํางานจ้างรวมทั �งวสัด ุขยะมลูฝอย และ
สิ�งก่อสร้างชั�วคราวตา่งๆ (ถ้ามี) ทั �งจะต้องกลบเกลี�ยพื �นดินให้เรียบร้อยเพื�อให้บริเวณทั �งหมดอยู่ในสภาพที�สะอาดและใช้การได้
ทนัที 
  
                  ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัตงิานตามสัญญา 
                           ในกรณีที�มีเหตเุกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้วา่จ้าง หรือเหตสุดุวิสยั หรือเกิดจากพฤติการณ์
อนัหนึ�งอนัใดที�ผู้ รับจ้างไมต้่องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตอืุ�นตามที�กําหนด ในกฎกระทรวง ซึ�งออกตามความในกฎหมายวา่
ด้วยการจดัซื �อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ ทําให้ผู้ รับจ้างไมส่ามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามเงื�อนไขและกําหนดเวลาแหง่
สญัญานี �ได้ ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งเหตหุรือพฤตกิารณ์ดงักลา่วพร้อมหลกัฐานเป็นหนงัสือให้ผู้วา่จ้างทราบ เพื�อของดหรือลด
คา่ปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วนันบัถดัจากวนัที�เหตนุั �นสิ �นสดุลง หรือตามที�กําหนดในกฎกระทรวง
ดงักลา่ว แล้วแตก่รณี 
                           ถ้าผู้ รับจ้างไมป่ฏิบตัใิห้เป็นไปตามความในวรรคหนึ�ง ให้ถือวา่ผู้ รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที�จะของด
หรือลดคา่ปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปโดยไมมี่เงื�อนไขใดๆ ทั �งสิ �น เว้นแต ่กรณีเหตเุกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง



ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ�งมีหลกัฐานชดัแจ้ง หรือผู้วา่จ้างทราบดี อยูแ่ล้วตั �งแตต้่น 
                           การงดหรือลดคา่ปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ�ง อยูใ่นดลุพินิจของผู้ว่าจ้างที�จะพิจารณา
ตามที�เห็นสมควร 
  
                  ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย 
                                  ในการปฏิบตัิตามสญัญานี � หากผู้ รับจ้างจะต้องสั�งหรือนําของเข้ามาจากตา่งประเทศรวมทั �งเครื�องมือ
และอปุกรณ์ที�ต้องนําเข้ามาเพื�อปฏิบตังิานตามสญัญา ไมว่า่ผู้ รับจ้างจะเป็นผู้ ที�นําของเข้ามาเองหรือนําเข้ามาโดยผา่นตวัแทน
หรือบคุคลอื�นใด ถ้าสิ�งของนั �นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดนิเรือที�มีเรือไทยเดนิอยูแ่ละสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ รับจ้างต้องจดัการให้สิ�งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทยหรือเรือที�มี
สิทธิเชน่เดียวกบัเรือไทยจากตา่งประเทศมายงัประเทศไทยเว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ก่อนบรรทกุของนั �นลงเรืออื�นที�
มิใชเ่รือไทยหรือเป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�นได้ ทั �งนี � ไมว่า่การสั�งหรือนําเข้า
สิ�งของดงักลา่วจากตา่งประเทศจะเป็นแบบใด 
                                  ในการสง่มอบงานตามสญัญาให้แก่ผู้วา่จ้าง ถ้างานนั �นมีสิ�งของตามวรรคหนึ�ง ผู้ รับจ้างจะต้องสง่มอบใบ
ตราสง่ (Bill of lading)หรือสําเนาใบตราสง่สําหรับของนั �น ซึ�งแสดงวา่ได้บรรทกุมาโดยเรือไทยหรือเรือที�มีสิทธิเชน่เดียวกบัเรือ
ไทยให้แก่ผู้วา่จ้างพร้อมกบัการสง่มอบงานด้วย 
                                  ในกรณีที�สิ�งของดงักลา่วไมไ่ด้บรรทกุจากตา่งประเทศมายงัประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที�มีสิทธิ
เชน่เดียวกบัเรือไทย ผู้ รับจ้างต้องสง่มอบหลกัฐานซึ�งแสดงวา่ได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุของโดยเรืออื�นได้หรือ
หลกัฐานซึ�งแสดงว่าได้ชําระคา่ธรรมเนียมพิเศษ เนื�องจากการไมบ่รรทกุของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการสง่เสริมการ
พาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ�งแก่ผู้วา่จ้างด้วย 
                                  ในกรณีที�ผู้ รับจ้างไมส่ง่มอบหลกัฐานอย่างใดอยา่งหนึ�งดงักลา่วในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้วา่จ้าง
แตจ่ะขอสง่มอบงานดงักลา่วให้ผู้วา่จ้างก่อนโดยยงัไมรั่บชําระเงินคา่จ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดงักล่าวไว้ก่อน และชําระเงิน
คา่จ้างเมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิถกูต้องครบถ้วนดงักลา่วแล้วได้ 
 
                  ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง 
                                  ผู้ รับจ้างตกลงเป็นเงื�อนไขสําคญัวา่ ผู้ รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือชา่ง จาก
........................  หรือผู้ มีวฒุิบตัรระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทา่จากสถาบนัการศกึษาที� ก.พ. รับรองให้เข้ารับ
ราชการได้ ในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแตล่ะสาขาชา่ง แตจ่ะต้องมีชา่งจํานวนอย่างน้อย ๑ (หนึ�ง) คน ในแตล่ะ
สาขาชา่งดงัตอ่ไปนี � 
                                   ๒๓.๑ ก่อสร้าง 
                                   ๒๓.๒ โยธา 
                                 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําบญัชีแสดงจํานวนชา่งทั �งหมดโดยจําแนกตามแตล่ะสาขาชา่งและ ระดบัชา่งพร้อม



กบัระบรุายชื�อช่างผู้ ที�ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือชา่งหรือผู้ มีวฒุิบตัรดงักลา่วในวรรคหนึ�งนํามาแสดงพร้อมหลกัฐานตา่งๆ 
ตอ่คณะกรรมการตรวจรับพสัดหุรือผู้ควบคมุงาน ก่อนเริ�มลงมือทํางาน และพร้อมที�จะให้ผู้วา่จ้างหรือเจ้าหน้าที�ของผู้วา่จ้าง
ตรวจสอบดไูด้ตลอด เวลาการทํางานตามสญัญานี �ของผู้ รับจ้าง 
 
                  ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง 
                                  ผู้วา่จ้างและผู้ รับจ้าง ตกลงกนัให้ใช้สญัญาปรับราคาได้ สําหรับราคางานก่อสร้างตามสญัญานี �โดยการ
นําสตูร Escalation Factor (K) มาใช้คํานวณราคาคา่งานที�เปลี�ยนแปลงไป โดยวิธีการตอ่ไปนี � ตามเงื�อนไข หลกัเกณฑ์ สตูรและ
วิธีคํานวณที�ใช้กบัสญัญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื�อวนัที� ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื�องการพิจารณาชว่ยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนงัสือสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที� นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัที� ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                                 สตูรการปรับราคา (สตูรคา่ K) จะต้องคงที�ที�ระดบัที�กําหนดไว้ในวนัแล้วเสร็จตามที�กําหนดไว้ในสญัญา 
หรือภายในระยะเวลาที� ผู้วา่จ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สตูรของทางราชการที�ได้ระบตุามภาคผนวก ก 
 
                           สญัญานี �ทําขึ �นเป็นสองฉบบั มีข้อความถกูต้องตรงกนั คูส่ญัญาได้อา่นและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอด
แล้ว จงึได้ลงลายมือชื�อ พร้อมทั �งประทบัตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคญัตอ่หน้าพยาน และคูส่ญัญาตา่งยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ�งฉบบั 
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(นายวิเชียร ธรรมรักษา) 
  

 
(ลงชื�อ)..............................................................ผู้ รับจ้าง 

(นายอนชุา ลิ �มชยัเจริญพานิชย์) 
  

 
(ลงชื�อ)..............................................................พยาน 

(นางสวุรรณา ถนัชมนาง) 
  

 
(ลงชื�อ)..............................................................พยาน 

(นางสาววทันพร เกตสุวุรรณ) 
เลขที�โครงการ ๖๓๐๔๗๔๘๖๘๒๒ 
เลขคมุสญัญา  ๖๓๐๕๒๒๐๒๒๒๑๔ 

 


