สัญญาจ้างก่อสร้าง
สัญญาเลขที่ CNTR๐๑๔๓/๒๕๖๒
สัญญาฉบับนีท้ าขึน้ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเรือ ตาบล/แขวง ท่าเรือ อาเภอ/เขต เมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าเรือ โดย นายชานาญ ลักษณะชฎา ซึ่งต่อไปในสัญญานีเ้ รียกว่า "ผูว้ ่าจ้าง" ฝ่ ายหนึ่ง กับ บริษัท พริษ จากัด ซึ่งจดทะเบียน
เป็ นนิติบคุ คลณ สานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริษัท จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี
สานักงานใหญ่อยู่ หมู่บา้ น รัตนมณี เลขที่ ๑๕๔/๖๗ หมู่ ๑๓ ตาบล/แขวง ช้างซ้าย อาเภอ/เขต พระ
พรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยนายธนกฤต ศิษย์สขุ ใส ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของ สานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริษัท จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นศ.
๐๐๐๐๒๘ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอานาจลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี ้ ซึ่งต่อไป
ในสัญญานีเ้ รียกว่า "ผูร้ บั จ้าง" อีกฝ่ ายหนึ่ง
คู่สญ
ั ญาได้ตกลงกันมีขอ้ ความดังต่อไปนี ้
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผูว้ ่าจ้างตกลงจ้างและผูร้ บั จ้างตกลงรับจ้างทางาน โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายซอยสีฟ้า หมู่ท่ี ๒
ตาบลท่าเรือ อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ หมู่ท่ี
๒ ตาบลท่าเรือ ตาบล/แขวง ท่าเรือ อาเภอ/เขต เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช ตามข้อกาหนดและเงื่อนไข
แห่งสัญญานีร้ วมทัง้ เอกสารแนบท้ายสัญญา
ผูร้ บั จ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี ้
ข้อ ๒. เอกสารอันเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนีใ้ ห้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญานี ้
๒.๑ ผนวก ๑ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จานวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการละเอียด จานวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จานวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ตารางเปรียบเทียบราคากับใบแจ้งปริมาณงาน จานวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ แบบป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน ๔ (สี่) หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ หนังสือคา้ ประกันสัญญา จานวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ เอกสารหนังสือมอบอานาจ จานวน ๑๔ (สิบสี่) หน้า
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขดั หรือแย้งกับข้อความในสัญญานี ้ ให้ใช้ขอ้ ความในสัญญานี ้
บังคับ และในกรณีท่เี อกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผูร้ บั จ้างจะต้องปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยของผูว้ ่าจ้าง คาวินิจฉัยของ
ผูว้ ่าจ้างให้ถือเป็ นที่สดุ และผูร้ บั จ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผูว้ ่าจ้างทัง้ สิน้
ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทาสัญญานีผ้ รู้ บั จ้างได้นาหลักประกันเป็ น หนังสือคา้ ประกันของธนาคาร เป็ นจานวน
เงิน ๑๖,๓๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตาม
สัญญา มามอบให้แก่ผวู้ ่าจ้างเพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญานี ้
กรณีผรู้ บั จ้างใช้หนังสือคา้ ประกันมาเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา หนังสือคา้ ประกันดังกล่าว
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั อนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คา้ ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดหรืออาจเป็ นหนังสือคา้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดก็ได้ และจะต้อง
มีอายุการคา้ ประกันตลอดไปจนกว่าผูร้ บั จ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี ้
หลักประกันที่ผรู้ บั จ้างนามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทัง้ ปวงของผู้
รับจ้างตลอดอายุสญ
ั ญา ถ้าหลักประกันที่ผรู้ บั จ้างนามามอบให้ดงั กล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึง
ความรับผิดของผูร้ บั จ้างตลอดอายุสญ
ั ญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผูร้ บั จ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็ นเหตุให้
ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกาหนดความรับผิดในความชารุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึน้ คราว
ใด ผูร้ บั จ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจานวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผวู้ ่าจ้าง
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจากผูว้ ่าจ้าง
หลักประกันที่ผรู้ บั จ้างนามามอบไว้ตามข้อนี ้ ผูว้ ่าจ้างจะคืนให้แก่ผรู้ บั จ้าง โดยไม่มีดอกเบีย้ เมื่อผู้
รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทัง้ ปวงตามสัญญานีแ้ ล้ว
ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผูว้ ่าจ้าง ตกลงจ่าย และผูร้ บั จ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจานวนเงิน ๓๒๗,๒๘๔.๐๐ บาท (สามแสนสอง
หมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม จานวน ๒๑,๔๑๑.๑๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่รอ้ ยสิบเอ็ด
บาทสิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทัง้ ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็ นเกณฑ์ และกาหนดการ
จ่ายเงิน เป็ นงวด ๆ ดังนี ้
งวดที่ ๑ เป็ นจานวนเงิน ๓๒๗,๒๘๔.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) เมื่อ

ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั ิงาน งานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง(๗๒.๑๔.๑๑.๐๖ ) เมื่อได้สง่ มอบงานครบถ้วนตามสัญญานัน้ ให้
แล้วเสร็จภายใน ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒
ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผูว้ ่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผรู้ บั จ้างเป็ นจานวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔
เงินจานวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผรู้ บั จ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็ น
.........-...........เต็มตามจานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านัน้ ให้แก่ผวู้ ่าจ้าง ผูร้ บั จ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตาม
แบบที่ผวู้ ่าจ้างกาหนดให้ และผูร้ บั จ้างตกลงที่จะกระทาตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า
นัน้ ดังต่อไปนี ้
๕.๑ ผูร้ บั จ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านัน้ เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงานตามสัญญาเท่านัน้ หากผู้
รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านัน้ ในทางอื่นผูว้ ่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้านัน้ คืนจากผูร้ บั จ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทนั ที
๕.๒ เมื่อผูว้ ่าจ้างเรียกร้อง ผูร้ บั จ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสจู น์ว่าได้
เป็ นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกาหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจากผูว้ ่าจ้างหากผูร้ ับจ้างไม่อาจแสดง
หลักฐานดังกล่าวภายในกาหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผูว้ ่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านัน้ คืนจากผูร้ บั จ้าง หรือบังคับเอาจาก
หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทนั ที
๕.๓ (ข) (สาหรับสัญญาที่เป็ นราคาเหมารวม)
ผูว้ ่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จานวนร้อยละ - ของ
จานวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจานวนเงินไว้จะครบตามจานวนเงินที่หกั ค่าจ้างล่วงหน้าที่ผรู้ บั จ้างได้รบั ไปแล้ว ยกเว้น
ค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็ นจานวนเท่ากับจานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทัง้ หมด
๕.๔ เงินจานวนใด ๆ ก็ตามที่ผรู้ บั จ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผวู้ ่าจ้างเพื่อชาระหนีห้ รือเพื่อชดใช้ความรับผิด
ต่างๆ ตามสัญญา ผูว้ ่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผรู้ บั จ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า
๕.๕ ในกรณีท่มี ีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจานวนเงินที่ผรู้ บั จ้างจะ
ได้รบั หลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่นื แล้ว ผูร้ บั จ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจานวนที่เหลือนัน้ ให้แก่ผวู้ ่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัด
จากวันได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจากผูว้ ่าจ้าง
๕.๖ (ข) (สาหรับสัญญาที่เป็ นราคาเหมารวม)
ผูว้ ่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผูร้ บั จ้างต่อเมื่อผูว้ ่าจ้างได้หกั เงิน
ค่าจ้างไว้ครบจานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)
ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผรู้ บั จ้างแต่ละงวด ผูว้ ่าจ้างจะหักเงินจานวนร้อยละ - ของเงินที่ตอ้ งจ่ายใน
งวดนัน้ เพื่อเป็ นประกันผลงาน ในกรณีท่เี งินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า - บาท ผูร้ บั จ้างมีสิทธิท่จี ะ
ขอเงินประกันผลงานคืน โดยนาหนังสือคา้ ประกันของธนาคารหรือหนังสือคา้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ซ่งึ ออกโดยธนาคาร
ภายในประเทศมามอบให้ผวู้ ่าจ้างเพื่อเป็ นหลักประกันแทนก็ได้
ผูว้ ่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคา้ ประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่
มีดอกเบีย้ ให้แก่ผรู้ บั จ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย
ข้อ ๗ (ข) กาหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผูร้ บั จ้างต้องเริ่มทางานที่รบั จ้างภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และจะต้องทางานให้แล้วเสร็จบริบรู ณ์
ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ถ้าผูร้ บั จ้างมิได้ลงมือทางานภายในกาหนดเวลา หรือไม่สามารถทางานให้แ ล้วเสร็จตาม
กาหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผูร้ บั จ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่า
กาหนดเวลา หรือผูร้ บั จ้างทาผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็ นผูล้ ม้ ละลาย หรือเพิกเฉย
ไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูค้ วบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รบั มอบอานาจจากผูว้ ่าจ้าง
ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิท่จี ะบอกเลิกสัญญานีไ้ ด้ และมีสิทธิจา้ งผูร้ บั จ้างรายใหม่เข้าทางานของผูร้ บั จ้างให้ลลุ ว่ งไปด้วย การใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญานัน้ ไม่กระทบสิทธิของผูว้ ่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผูร้ บั จ้าง
การที่ผวู้ ่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นเหตุให้ผรู้ บั จ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชารุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผูว้ ่าจ้างได้รบั มอบงานจากผูร้ บั จ้างหรือจากผูร้ บั จ้างรายใหม่ ในกรณีท่มี ี
การบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึน้ จากการจ้างนี ้ ภายในกาหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัด
จากวันที่ได้รบั มอบงานดังกล่าว ซึ่งความชารุดบกพร่องหรือเสียหายนัน้ เกิดจากความบกพร่องของผูร้ บั จ้างอันเกิดจากการใช้
วัสดุท่ไี ม่ถกู ต้องหรือทาไว้ไม่เรียบร้อย หรือทาไม่ถกู ต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผูร้ บั จ้างจะต้องรีบทาการแก้ไข ให้เป็ นที่
เรียบร้อยโดยไม่ชกั ช้า โดยผูว้ ่าจ้างไม่ตอ้ งออกเงินใดๆ ในการนีท้ ัง้ สิน้ หากผูร้ บั จ้างไม่กระทาการดังกล่าวภายใน
กาหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจาก ผูว้ ่าจ้างหรือไม่ทาการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายใน
เวลาที่ผวู้ ่าจ้างกาหนด ให้ผวู้ ่าจ้างมีสิทธิท่จี ะทาการนัน้ เองหรือจ้างผูอ้ ่นื ให้ทางานนัน้ โดยผูร้ บั จ้า งต้องเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย
เองทัง้ สิน้
ในกรณีเร่งด่วนจาเป็ นต้องรีบแก้ไขเหตุชารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผรู้ บั จ้างแก้ไข
ในระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชารุดบกพร่องหรือเสียหายนัน้ เอง หรือจ้างผูอ้ ่นื
ให้ซ่อมแซมความชารุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผูร้ บั จ้าง ต้องรับผิดชอบชาระค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
การที่ผวู้ ่าจ้างทาการนัน้ เอง หรือจ้างผูอ้ ่นื ให้ทางานนัน้ แทนผูร้ บั จ้าง ไม่ทาให้ผรู้ บั จ้าง หลุดพ้นจากความ

รับผิดตามสัญญา หากผูร้ บั จ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผวู้ ่าจ้างเรียกร้องผูว้ ่าจ้างมีสิทธิบงั คับจาก
หลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาได้
ข้อ ๙ การจ้างช่วง
ผูร้ บั จ้างจะต้องไม่เอางานทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานีไ้ ปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง
งานแต่บางส่วนที่ได้รบั อนุญาตเป็ นหนังสือจากผูว้ ่าจ้างแล้ว การที่ผวู้ ่าจ้างได้อนุญาตให้จา้ งช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนัน้
ไม่เป็ นเหตุให้ผรู้ บั จ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี ้ และผูร้ บั จ้างจะยังคงต้องรับผิ ดในความผิด
และความประมาทเลินเล่อของผูร้ บั จ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผูร้ บั จ้างช่วงนัน้ ทุกประการ
กรณีผรู้ บั จ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่ าฝื นความในวรรคหนึ่ง ผูร้ บั จ้างต้องชาระค่าปรับให้แก่ผวู้ ่า
จ้างเป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จา้ งช่วงตามสัญญา ทัง้ นี ้ ไม่ตดั สิทธิผวู้ ่าจ้างในการบอกเลิก
สัญญา
ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผูร้ บั จ้างจะต้องควบคุมงานที่รบั จ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชานาญ และในระหว่าง
ทางานที่รบั จ้างจะต้องจัดให้มีผแู้ ทนซึ่งทางานเต็มเวลาเป็ นผูร้ บั ผิดชอบควบคุมงานของ ผูร้ บั จ้าง ผูแ้ ทนดังกล่าวจะต้องได้รบั
มอบอานาจจากผูร้ บั จ้าง คาสั่งหรือคาแนะนาต่างๆ ที่ผวู้ ่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูค้ วบคุมงาน หรือบริษัทที่
ปรึกษาที่ผวู้ ่าจ้างแต่งตัง้ ได้แจ้งแก่ผแู้ ทนเช่นว่านัน้ ให้ถือว่าเป็ นคาสั่งหรือคาแนะนาที่ได้แจ้งแก่ผรู้ บั จ้าง การแต่งตัง้ ผูแ้ ทน
ตามข้อนีจ้ ะต้องทาเป็ นหนังสือและต้องได้รบั ความเห็นชอบเป็ นหนังสือ จากผูว้ ่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตัง้ ผูแ้ ทนใหม่จะ
ทามิได้หากไม่ได้รบั ความเห็นชอบ เป็ นหนังสือจากผูว้ ่าจ้างก่อน
ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิท่จี ะขอให้เปลี่ยนตัวผูแ้ ทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูร้ บั จ้าง และผูร้ บั จ้าง
จะต้องทาการเปลี่ยนตัวผูแ้ ทนนัน้ โดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็ นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอัน
เนื่องมาจากเหตุนี ้
ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดต่ออุบตั ิเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบตั ิงานของผู้
รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทาของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผูร้ บั จ้าง และจากการปฏิบตั ิงานของผู้
รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)
ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผรู้ บั จ้างได้ทาขึน้ แม้จะเกิดขึน้ เพราะเหตุสดุ วิสยั ก็ตาม ผูร้ บั จ้างจะต้อง
รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผูร้ บั จ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนัน้ เกิดจากความผิด
ของผูว้ ่าจ้าง ทัง้ นี ้ ความรับผิดของผูร้ บั จ้างดังกล่าวในข้อนีจ้ ะสิน้ สุดลงเมื่อผูว้ ่าจ้างได้รบั มอบงานครัง้ สุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้
รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชารุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านัน้

ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบตั ิงานของผูร้ บั จ้าง หรือ
ลูกจ้างหรือตัวแทนของผูร้ บั จ้าง รวมถึงผูร้ บั จ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี ้ หากผูว้ ่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผูร้ บั จ้างจะต้อง ดาเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผวู้ ่าจ้างโดย
ค่าใช้จ่ายของผูร้ บั จ้างเอง รวมทัง้ ผูร้ บั จ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนัน้ ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้อง
หรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผวู้ ่าจ้างทันที
ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผูร้ บั จ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลกู จ้างที่ผรู้ บั จ้างได้จา้ งมาในอัตราและตามกาหนดเวลา ที่ผรู้ บั จ้างได้ตกลงหรือ
ทาสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผูร้ บั จ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลกู จ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิท่จี ะเอา
เงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผรู้ บั จ้างมาจ่ายให้แก่ลกู จ้างของผูร้ บั จ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผูว้ ่าจ้างได้จ่ายเงินจานวนนัน้ เป็ น
ค่าจ้างให้แก่ผรู้ บั จ้างตามสัญญาแล้ว
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสาหรับลูกจ้างทุกคนที่จา้ งมาทางาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทัง้
ปวงของผูร้ บั จ้าง รวมทัง้ ผูร้ บั จ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจาก
อุบตั ิเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผรู้ บั จ้างหรือผูร้ บั จ้างช่วงจ้างมาทางาน ผูร้ บั จ้างจะต้องส่งมอบ
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทัง้ หลักฐานการชาระเบีย้ ประกันให้แก่ผวู้ ่าจ้างเมื่อผูว้ ่าจ้างเรียกร้อง
ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง
ถ้าผูว้ ่าจ้างแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูค้ วบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทางาน
ของผูร้ บั จ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผูค้ วบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานัน้ มีอานาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ
สถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผูร้ บั จ้างจะต้องอานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนัน้ ตามสมควร
การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูค้ วบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานัน้ หาทาให้ผรู้ บั จ้างพ้นความ
รับผิดชอบตามสัญญานีข้ อ้ ใดข้อหนึ่งไม่
ข้อ ๑๔ แบบรู ปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผูร้ บั จ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทาความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถว้ นแล้ว หาก
ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนัน้ ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผูร้ บั จ้าง
ตกลงที่จะปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยของผูว้ ่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูค้ วบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผวู้ ่าจ้างแต่งตัง้
เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบรู ณ์ คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็ นที่สดุ โดยผูร้ บั จ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ
เพิ่มขึน้ จากผูว้ ่าจ้างหรือขอขยายอายุสญ
ั ญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผูร้ บั จ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูค้ วบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผวู้ ่าจ้างแต่งตัง้ มี
อานาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็ นไปตาม สัญญานี ้ และมีอานาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัด
ทอนซึ่งงานตามสัญญานี ้ หากผูร้ บั จ้างขัดขืน ไม่ปฏิบตั ิตาม ผูว้ ่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผูค้ วบคุมงาน หรือบริษัทที่
ปรึกษา มีอานาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนัน้ ชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี ้ ผูร้ บั จ้างจะถือเป็ นเหตุขอขยายระยะเวลา การ
ปฏิบตั ิงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทงั้ สิน้
ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิท่จี ะสั่งเป็ นหนังสือให้ผรู้ บั จ้างทางานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี ้
หากงานพิเศษนัน้ ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี ้ นอกจากนี ้ ผูว้ ่าจ้างยังมีสิทธิส่งั ให้เปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขแบบรูปและข้อกาหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานีด้ ว้ ย
อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กาหนดใช้ในสัญญานี ้ ให้กาหนดใช้สาหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึน้ หรือ
ตัดทอนลงทัง้ ปวงตามคาสั่งของผูว้ ่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กาหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนามาใช้สาหรับ
งานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึน้ หรือลดลงดังกล่าว ผูว้ ่าจ้าง และผูร้ บั จ้างจะได้ตกลงกันที่จะกาหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่
เพิ่มขึน้ หรือลดลง รวมทัง้ การขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีท่ตี กลงกันไม่ได้ ผูว้ ่าจ้างจะกาหนด
อัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผวู้ ่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผูร้ บั จ้างจะต้องปฏิบตั ิงานตามคาสั่งของผูว้ ่าจ้างไป
ก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จา้ ง
ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผูร้ บั จ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้ ในสัญญาและผูว้ ่าจ้างยังมิได้บอกเลิก
สัญญา ผูร้ บั จ้างจะต้องชาระค่าปรับให้แก่ผวู้ ่าจ้างเป็ น จานวนเงินวันละ ๓๒๘.๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) และ
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผูว้ ่าจ้าง ต้องจ้างผูค้ วบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็ นจานวนเงินวัน
ละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกาหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผวู้ ่าจ้างได้
ขยายเวลาทางานให้ จนถึงวันที่ทางานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี ้ ผูร้ บั จ้างยอมให้ผวู้ ่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึน้ จากการที่
ผูร้ บั จ้างทางานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจานวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย
ในระหว่างที่ผวู้ ่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานัน้ หากผูว้ ่าจ้างเห็นว่าผูร้ บั จ้าง จะไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
สัญญาต่อไปได้ ผูว้ ่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผูว้ ่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้
รับจ้างเมื่อครบกาหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชาระค่าปรับแล้ว ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิท่ีจะปรับผูร้ บั จ้างจนถึงวันบอกเลิก
สัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีท่ีผวู้ ่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผูว้ ่าจ้างอาจทางานนัน้ เองหรือว่าจ้างผูอ้ ่ืนให้ทางานนัน้ ต่อจนแล้วเสร็จก็
ได้ ผูว้ ่าจ้างหรือผูท้ ่รี บั จ้างทางานนัน้ ต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึน้ ชั่วคราวสาหรับงานก่อสร้าง และวัส ดุ
ต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบตั ิงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร
ในกรณีดงั กล่าว ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิรบิ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาทัง้ หมด หรือบางส่วน
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนัน้ ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็ นจานวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบตั ิ
ตามสัญญา รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ ในการทางานนัน้ ต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน
เพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผูว้ ่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจานวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผรู้ บั จ้างก็ได้
ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีท่ีผรู้ บั จ้างไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็ นเหตุให้เกิดค่าปรับ
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผวู้ ่าจ้าง ผูร้ บั จ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผวู้ ่าจ้างโดยสิน้ เชิ ง
ภายในกาหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจากผูว้ ่าจ้าง หากผูร้ บั จ้างไม่ชดใช้ให้ถกู ต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาดังกล่าวให้ผวู้ ่าจ้างมีสิทธิท่จี ะหักเอาจากจานวนเงินค่าจ้างที่ตอ้ งชาระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผูร้ บั จ้าง
หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาได้ทนั ที
หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บงั คับจากเงินค่าจ้างที่ตอ้ งชาระ เงินประกันผลงาน หรือ
หลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผูร้ บั จ้างยินยอมชาระส่วนที่เหลือ ที่ยงั ขาดอยู่จนครบถ้วนตามจานวน
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนัน้ ภายในกาหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจากผูว้ ่าจ้าง
หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หกั ไว้จ่ายเป็ นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด
ผูว้ ่าจ้างจะคืนให้แก่ผรู้ บั จ้างทัง้ หมด
ข้อ ๒๐ การทาบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผูร้ บั จ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบตั ิงานตามสัญญานี ้ รวมทัง้ โรงงานหรือ สิ่งอานวย ความสะดวก
ในการทางานของผูร้ บั จ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผูร้ บั จ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน
ตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทางานเสร็จสิน้ แล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทางานจ้างรวมทัง้ วัสดุ ขยะมูล
ฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทัง้ จะต้องกลบเกลี่ยพืน้ ดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทัง้ หมดอยู่ในสภาพที่สะอาด
และใช้การได้ทนั ที
ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ ายผูว้ ่าจ้าง หรือเหตุสดุ วิสยั หรือเกิดจาก
พฤติการณ์อนั หนึ่งอันใดที่ผรู้ บั จ้างไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่นื ตามที่กาหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน

กฎหมายว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทาให้ผรู้ บั จ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและ
กาหนดเวลาแห่งสัญญานีไ้ ด้ ผูร้ บั จ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดงั กล่าวพร้อมหลักฐานเป็ นหนังสือให้ผวู้ ่าจ้างทราบ เพื่อ
ของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทางานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนนั้ สิน้ สุดลง หรือตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ถ้าผูร้ บั จ้างไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผูร้ บั จ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทางานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทัง้ สิน้ เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ
บกพร่องของฝ่ ายผูว้ ่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผูว้ ่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตัง้ แต่ตน้
การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกาหนดเวลาทางานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผูว้ ่าจ้างที่จะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย
ในการปฏิบตั ิตามสัญญานี ้ หากผูร้ บั จ้างจะต้องสั่งหรือนาของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทัง้ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ท่ตี อ้ งนาเข้ามาเพื่อปฏิบตั ิงานตามสัญญา ไม่ว่าผูร้ บั จ้างจะเป็ นผูท้ ่นี าของเข้ามาเองหรือนาเข้ามาโดยผ่าน
ตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนัน้ ต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับ
ขนได้ตามที่รฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูร้ บั จ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือ
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนัน้
ลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็ นของที่รฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทัง้ นี ้ ไม่ว่าการ
สั่งหรือนาเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็ นแบบใด
ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผวู้ ่าจ้าง ถ้างานนัน้ มีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผูร้ บั จ้างจะต้องส่ง
มอบใบตราส่ง (Bill of lading)หรือสาเนาใบตราส่งสาหรับของนัน้ ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผวู้ ่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย
ในกรณีท่สี ิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผูร้ บั จ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รบั อนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือ
หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผวู้ ่าจ้างด้วย
ในกรณีท่ผี รู้ บั จ้างไม่สง่ มอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผวู้ ่า
จ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผวู้ ่าจ้างก่อนโดยยังไม่รบั ชาระเงินค่าจ้าง ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิรบั งานดังกล่าวไว้ก่อน และชาระ
เงินค่าจ้างเมื่อผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝี มือช่าง
ผูร้ บั จ้างตกลงเป็ นเงื่อนไขสาคัญว่า ผูร้ บั จ้างจะต้องมีและใช้ผผู้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่าง

จาก........................ หรือผูเ้ สนอราคาจะต้องมีและใช้ผมู้ ีวฒ
ุ ิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่าง
จานวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี ้
ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดทาบัญชีแสดงจานวนช่างทัง้ หมดโดยจาแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง
พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผูท้ ่ผี ่านการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่างหรือผูม้ ีวฒ
ุ ิบตั รดังกล่าวในวรรคหนึ่งนามาแสดงพร้อม
หลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูค้ วบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทางาน และพร้อมที่จะให้ผวู้ ่าจ้างหรือ
เจ้าหน้าที่ของผูว้ ่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทางานตามสัญญานีข้ องผูร้ บั จ้าง
ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง
ผูว้ ่าจ้างและผูร้ บั จ้าง ตกลงกันให้ใช้สญ
ั ญาปรับราคาได้ สาหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานีโ้ ดย
การนาสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คานวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี ้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์
สูตรและวิธีคานวณที่ใช้กบั สัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณา
ช่วยเหลือผูป้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ท่รี ะดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผูว้ ่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สตู รของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก สัญญานีท้ าขึน้ เป็ นสองฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน คู่สญ
ั ญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทัง้ ประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน และคู่สญ
ั ญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่ง
ฉบับ
(ลงชื่อ)..............................................................ผูว้ ่าจ้าง
(นายชานาญ ลักษณะชฎา)
(ลงชื่อ)..............................................................ผูร้ บั จ้าง
(นายธนกฤต ศิษย์สขุ ใส)
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน
(นายเกียรติพงษ์ พูลสวัสดิ)์

(ลงชื่อ)..............................................................พยาน
(นายสุธน สุขเกษม)
เลขที่โครงการ ๖๑๑๒๗๑๒๑๘๒๔
เลขคุมสัญญา ๖๒๐๒๒๒๐๒๐๑๔๕

