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  สัญญาเลขท่ี ๕/๒๕๖๔ 
 

                  สัญญาฉบับนี้ท าข้ึน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ต าบล/แขวง ท่าคอย อ าเภอ/เขต ท่ายาง จังหวัด 
เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย โดย นายสมนึก ปิ่นทอง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนภัทร รุ่งเรือง ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ส านักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเพชรบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีส านักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๗๘/๒๖ หมู่ ๑ ต าบล/
แขวง ท่ายาง อ าเภอ/เขต ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี โดยนายธงชัย กรศิลป์ชัยชาญ ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม
หนังสือรับรองของ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเพชรบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่     
๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง 
                  คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
                  ข้อ ๑. ข้อตกลงวา่จ้าง 
                              ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างท างาน ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองประดู่ ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองประดู่ 
ต าบล/แขวง ท่าคอย อ าเภอ/เขต ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าคอยก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง
เอกสารแนบท้ายสัญญา  
                              ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้ 
                  ข้อ ๒. เอกสารอนัเปน็สว่นหนึง่ของสญัญา 
                               เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
                                ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ค าวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น  
                  ข้อ ๓. หลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญา 
                                ในขณะท าสัญญานี้ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเป็น หนังสือค้ าประกันหลักประกันสัญญาจ้าง       
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการเพชรบุรี อาคารสาขาพระนครคีรี 2 เลขที่ 00019/200704/0105/64 ลงวันที่  
21 มิถุนายน 2564  เป็นจ านวนเงิน ๑๕,๖๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมืน่ห้าพนัหกร้อยหา้สิบบาทถว้น) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) 
ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
                                กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ าประกันดังกล่าว
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ า
ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  
                                หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของ 
ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความ
รับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้ว
เสร็จหรือวันครบก าหนดความรับผิดในความช ารุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหา
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
 



 
                                หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อ 
ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 
                  ข้อ ๔ (ข) คา่จา้งและการจา่ยเงนิ 
                              ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงิน ๓๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่ง
หมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน ๒๐,๔๗๖.๖๔ บาท (สองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์) 
ตลอดจน ภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ 
ดังนี้  
                           งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงิน ๓๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน งานซ่อมแซมอาคารที่อยู่อาศัย(๗๒.๑๑.๑๐.๐๒ ) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๔     
                  ข้อ ๕. เงนิคา่จา้งลว่งหนา้ 
                              ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจ านวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔ 
                              เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากท่ีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าเป็น  -    เต็มตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า       
ตามแบบท่ีผู้ว่าจ้างก าหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระท าตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า
นั้นดังต่อไปนี้ 
                                ๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก 
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอ่ืนผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 
                                ๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพ่ือพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดง
หลักฐานดังกล่าวภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจาก
หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 
                                ๕.๓ (ข) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
                                          ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพ่ือชดใช้
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จ านวนร้อยละ - ของจ านวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจ านวนเงินไว้จะครบตามจ านวนเงินที่หัก
ค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจ านวนเท่ากับจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือ
ทั้งหมด 
                                ๕.๔ เงินจ านวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือช าระหนี้หรือเพ่ือชดใช้ความรับผิด
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
                                ๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้รับจ้างจะ
ได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจ านวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจาก
วันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
                                ๕.๖ (ข) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
                                          ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน
ค่าจ้างไว้ครบจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) 
                  ข้อ ๖. การหักเงนิประกนัผลงาน 
                                ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจ านวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายใน
งวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอ
เงินประกันผลงานคืน โดยน าหนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคาร
ภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้  



                                ผู้วา่จ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดย
ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย 
                  ข้อ ๗ (ข) ก าหนดเวลาแลว้เสรจ็และสิทธขิองผูว้า่จ้างในการบอกเลิกสญัญา 
                           ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์
ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่า
ก าหนดเวลา หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง  
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิก
สัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง 
                           การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา 
                  ข้อ ๘ ความรบัผดิชอบในความช ารดุบกพรอ่งของงานจ้าง 
                           เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการ
บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในก าหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่
ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่
ถูกต้องหรือท าไว้ไม่เรียบร้อย หรือท าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบท าการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดย
ไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระท าการดังกล่าวภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด ให้ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิที่จะท าการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  
                           ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข
ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้
ซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
                           การที่ผู้ว่าจ้างท าการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ท าให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ
รับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาได้  
                  ข้อ ๙ การจา้งชว่ง 
                           ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง
งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็น
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความ
ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ  
                           กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระค่าปรับให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก
สัญญา  
                  ข้อ ๑๐ การควบคมุงานของผูร้ับจา้ง 
                           ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความช านาญ และในระหว่าง
ท างานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งท างานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ
อ านาจจากผู้รับจ้าง ค าสั่งหรือค าแนะน าต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาท่ี 
ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นค าสั่งหรือค าแนะน าที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้อง
ท าเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะท ามิได้หากไม่ได้รับ
ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน 
 
 



  
                           ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้าง
จะต้องท าการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพ่ิมหรืออ้างเป็นเหตุเพ่ือขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจาก
เหตุนี้  
                  ข้อ ๑๑ ความรบัผดิของผูร้บัจ้าง 
                           ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของ 
ผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของ 
ผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)  
                           ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ท าขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของ 
ผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้าง
คงต้องรับผิดเพียงในกรณีช ารุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น 
                           ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ
ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ด าเนินการใดๆ เพ่ือให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ
ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้อง
ให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที  
                  ข้อ ๑๒ การจา่ยเงนิแกลู่กจา้ง 
                           ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามก าหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือ
ท าสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว  
                           ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน
ค่าจ้างท่ีจะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจ านวนนั้นเป็นค่าจ้าง
ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 
                           ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยส าหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาท างาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้ง
ปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ
หรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอ่ืน ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาท างาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการช าระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง  
                  ข้อ ๑๓ การตรวจงานจา้ง 
                           ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพ่ือควบคุมการท างาน
ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอ านาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ
สถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร  
                           การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาท าให้ผู้รับจ้างพ้นความ
รับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่  
                  ข้อ ๑๔ แบบรปูและรายการละเอยีดคลาดเคลื่อน 
                           ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว  
หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้าง
ตกลงที่จะปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง 
เพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มข้ึน  
จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้ 
 
 
  



                  ข้อ ๑๕ การควบคมุงานโดยผูว้า่จา้ง 
                           ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาท่ีผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง  
มีอ านาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอ านาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัด
ทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่
ปรึกษา มีอ านาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา  
                  ข้อ ๑๖ งานพเิศษและการแก้ไขงาน  
                           ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างท างานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ 
หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
แบบรูปและข้อก าหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย  
                           อัตราค่าจ้างหรือราคาที่ก าหนดใช้ในสัญญานี้ ให้ก าหนดใช้ส าหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพ่ิมเติมขึ้น หรือ
ตัดทอนลงทั้งปวงตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้ก าหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะน ามาใช้ส าหรับงาน
พิเศษหรืองานที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะก าหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพ่ือความเหมาะสม ในกรณีท่ีตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะก าหนดอัตราจ้าง หรือ
ราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามค าสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพ่ือมิให้เกิดความ
เสียหายแก่งานที่จ้าง  
                  ข้อ ๑๗ คา่ปรบั 
                           หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จ านวนเงินวันละ ๓๑๓.๐๐ - บาท (สามร้อยสิบสามบาทถ้วน) และจะต้อง
ช าระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจ านวนเงินวันละ  -   บาท (   -   )   
นับถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาท างานให้ จนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จ
จริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดข้ึนจากการที่ผู้รับจ้างท างานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ านวน
ค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย  
                           ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ช าระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย  
                  ข้อ ๑๘ สทิธขิองผูว้า่จา้งภายหลงับอกเลิกสญัญา 
                           ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ 
ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างท างานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวส าหรับงานก่อสร้าง และวัสดุ
ต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร  
                           ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน 
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจ านวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น ในการท างานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถ้ามี)  
ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจ านวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้  
                  ข้อ ๑๙. การบงัคบัคา่ปรบั คา่เสยีหาย และค่าใชจ้า่ย 
                           ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน
ก าหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือ
บังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที  
                           หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ เงินประกันผลงาน หรือ
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมช าระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจ านวน
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 



 
                           หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 
                  ข้อ ๒๐ การท าบรเิวณก่อสร้างใหเ้รยีบร้อย 
                           ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอ านวย ความสะดวก
ในการท างานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด
ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อท างานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการท างานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และ
สิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพ้ืนดินให้เรียบร้อยเพ่ือให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้
ทันที  
                  ขอ้ ๒๑ การงดหรือลดคา่ปรับ หรอืการขยายเวลาปฏบิตังิานตามสญัญา 
                           ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก
พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก าหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและ
ก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอ
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี  
                           ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
                           การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร 
                  ข้อ ๒๒. การใชเ้รือไทย 
                                  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ
และอุปกรณ์ท่ีต้องน าเข้ามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่น าของเข้ามาเองหรือน าเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ
บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช่
เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือน าเข้า
สิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด 
                                  ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ
ใบตราส่ง (Bill of lading)หรอืส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 
                                  ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้หรือ
หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย 
                                  ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับช าระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และช าระ
เงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
 
 
 



 
                  ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมอืชา่ง 
                                  ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขส าคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง 
จาก.  -  หรือหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ วิศวกรโยธาหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตรา
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้  
                                    วิศวกรโยธา 
                                 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าบัญชีแสดงจ านวนช่างทั้งหมดโดยจ าแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง
พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งน ามาแสดงพร้อมหลักฐาน
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือท างาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของ 
ผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการท างานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง 
                  ข้อ ๒๔. การปรบัราคาคา่จ้าง 
                                  ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ ส าหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย
การน าสูตร Escalation Factor (K) มาใช้ค านวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร
และวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือ 
ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                                 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีทีร่ะดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก – 

ข้อ ๒5. การใช้พสัดรุฐัต้องการสง่เสรมิ 
                                 25.1 ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา 
                                 25.2 ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้
ทั้งหมดตามสัญญา 
 

                           สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ  
  
 

  
(ลงชื่อ)                  สมนึก ปิ่นทอง                ผูว้่าจ้าง  
                       (นายสมนึก ปิ่นทอง) 
  

  
(ลงชื่อ)               ธงชัย กรศิลป์ชัยชาญ           ผู้รับจ้าง  
                    (นายธงชัย กรศิลป์ชัยชาญ) 
  

  
(ลงชื่อ)                ณาปรีญา นกแก้ว               พยาน  
                   (นางสาวณาปรีญา นกแก้ว) 
  

 
 

 

(ลงชื่อ)                    ยอด ผ่องภักต ์               พยาน  
                         (นายยอด ผ่องภักต์) 
 

 
เลขที่โครงการ ๖๔๐๖๗๐๐๖๐๑๓ 
เลขคุมสัญญา  ๖๔๐๖๒๒๐๑๑๕๕๓ 

 


