
 
สัญญาจางกอสราง

 
  สัญญาเลขที่ สบ.๓/๒๕๖๒

 
 

                  สัญญาฉบับน้ีทําข้ึน ณ แขวงทางหลวงสระบุร ีตําบล/แขวง ปากเพรียว อําเภอ/เขต เมืองสระบุร ีจังหวัด สระบุรี

เมื่อวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหวาง แขวงทางหลวงสระบุร ีโดย นายนรภัทร ตรีศิริโชต ิซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา "ผูวาจาง"

ฝายหน่ึง กับ อริยสิน ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคลณ สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กระทรวงพาณิชย มีสํานักงานใหญอยู เลขท่ี ๑๓/๔ หมู ๒ ถนนเลี่ยงเมืองฝงตะวันออก ตําบล/แขวง ตะกุด อําเภอ/เขต เมือง

สระบุรี จังหวัด สระบุร ีโดยนายอนุสิษฐ แสงอริยวนิช ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สํานักงาน

ทะเบียนหุนสวนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ท่ี สบ.๐๐๓๙๐๑ ลงวันที ่๑๑ กรกฎาคม

๒๕๖๑ แนบทายสัญญาน้ี ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา "ผูรับจาง" อีกฝายหนึ่ง
 

                  คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
 

 

                  ขอ ๑. ขอตกลงวาจาง
 

                              ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทํางาน โครงการบูรณะโครงขายทางหลวงเช่ือมโยงระหวาง

ภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ซับบอน - มวกเหล็ก ตอน ๑ ระหวาง กม.๒๖+๑๐๐ - กม.๒๗+๙๐๐ (ขา

เขา กทม.) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ สถานท่ีกอสราง ตําบล/แขวง ทับกวาง อําเภอ/เขต แกงคอย

จังหวัด สระบุร ีตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญานี้รวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญา

                              ผูรับจางตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตางๆ ชนิดดีเพื่อใชใน

งานจางตามสัญญาน้ี
 

 

                  ขอ ๒. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
 

                               เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
 

 

                                ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความในสัญญานี้

บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง คําวินิจฉัยของผูวา

จางใหถือเปนท่ีสุด และผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง คาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ เพิ่มเติมจากผูวาจางทั้งสิ้น 
 

 

                  ขอ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
 

                                ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร เปนจํานวนเงิน

๑,๑๘๗,๓๙๕.๐๐ บาท (หน่ึงลานหนึ่งแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันสามรอยเกาสิบหาบาทถวน) ซ่ึงเทากับรอยละ ๕ (หา) ของราคาคา

จางตามสัญญา มามอบใหแกผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
 

                                กรณีผูรับจางใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกันดังกลาว

จะตองออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายช่ือ

บริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร



พัสดุภาครัฐกําหนดหรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุการคํ้า

ประกันตลอดไปจนกวาผูรับจางพนขอผูกพันตามสัญญานี้ 
 

                                หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผูรับ

จางตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิด

ของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผูรับจางสงมอบงานลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาแลวเสร็จหรือ

วันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพรองตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเกิดขึ้นคราวใด ผูรับจางตองหาหลักประกัน

ใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติมใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูวาจางภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันที่ได

รับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
 

                                หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบไวตามขอนี้ ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจาง โดยไมมีดอกเบี้ย เมื่อผูรับ

จางพนจากขอผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แลว
 

 

                   ขอ ๔ (ก) คาจางและการจายเงิน
 

                              ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางเปนจํานวนเงิน ๒๓,๗๔๗,๙๐๐.๐๐ บาท (ย่ีสิบสาม

ลานเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเการอยบาทถวน) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวน ๑,๕๕๓,๖๐๐.๙๓ บาท (หน่ึงลานหาแสนหาหมื่น

สามพันหกรอยบาทเกาสิบสามสตางค) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว โดยถือราคาตอหนวยเปนเกณฑ

ตามรายการ แตละประเภท ดังท่ีไดกําหนดไว ในใบแจงปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๓
 

                              คูสัญญาทั้งสองฝาย ตางตกลงวา จํานวนปริมาณงานท่ีกําหนดไว ในบัญชีรายการกอสราง หรือใบแจง

ปริมาณงาน และราคาน้ี เปนจํานวนโดยประมาณเทานั้น จํานวนปริมาณงานท่ีแท จริงอาจจะมาก หรือนอยกวานี้ก็ได ซ่ึงผูวาจาง

จะจายเงินคาจาง ใหแกผูรับจาง ตามราคาตอหนวยของงาน แตละรายการที่ไดทําเสร็จจริง คูสัญญาทั้งสองฝาย ตางตกลง ที่จะ

ไมเปล่ียนแปลงราคาตอหนวย หรือเรียกรองคาสินไหมทดแทน อันเกิดจาก การท่ีจํานวนปริมาณงานในแตละรายการ ไดแตกตาง

ไปจากที่กําหนดไวในสัญญา ท้ังน้ี นอกจากในกรณีตอไปนี้
 

                              ๔.๑ เมื่อปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในสวนท่ีเกินกวา รอยละ ๑๒๕ (หนึ่งรอยยี่สิบหา) แตไมเกินรอยละ

๑๕๐ (หน่ึงรอยหาสิบ) ของปริมาณงาน ที่กําหนดไวในสัญญา หรือใบแจงปริมาณงาน และราคา จะจายให ในอัตรารอยละ ๙๐

(เกาสิบ) ของราคาตอหนวย ตามสัญญา
 

                              ๔.๒ เมื่อปริมาณงาน ที่ทําเสร็จจริง ในสวนที่เกินกวา รอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณงานที่

กําหนดไว ในสัญญา หรือใบแจงปริมาณงาน และราคาจะจายให ในอัตรารอยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาตอหนวย ตาม

สัญญา
 

                              ๔.๓ เมื่อปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริง นอยกวารอยละ ๗๕ (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงาน ที่กําหนดไว ใน

สัญญา หรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญา และจะจายเพิ่มชดเชย เปนคา overhead และ

mobilization สําหรับงานรายการ นั้นในอัตรารอยละ ๑๗ (สิบเจ็ด)ของผลตาง ระหวางปริมาณงานทั้งหมด ของงานรายการนั้น

ตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริง คูณดวย ราคาตอหนวยตามสัญญา
 

                              ๔.๔ ผูวาจางจะจายเงินที่เพิ่มขึ้นตามขอ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกลาวขางตน ในงวดสุดทายของการจายเงิน

หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงินตามท่ีผูวาจางจะพิจารณาเห็นสมควร เวนแตกรณีที่ผูวาจางพิจารณาเห็นวาปริมาณงานที่ทํา

เสร็จจริงดังกลาว มิไดมีสวนเกี่ยวของกับงานอื่นท่ีเหลือ อีกท้ังงานท่ีเหลืออยูก็มิไดมีผลกระทบตอการจายเงินคางานที่แลวเสร็จ

จริงในงวดดังกลาว ท้ังนี้ ผูวาจางอาจจายเงินที่เพ่ิมขึ้นใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคางานงวดน้ันๆ และการพิจารณาวา

งานใดอยูในหลักเกณฑดังกลาวหรือไม เปนดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผูวาจาง
 

                              ผูวาจาง ตกลงท่ีจะจายเงินคาจาง ใหแกผูรับจาง เปนรายเดือน ตามเนื้องานที่ทําเสร็จจริง เมื่อ ผูวาจาง

หรือเจาหนาท่ี ของผูวาจางไดทําการตรวจสอบผลงาน ที่ทําเสร็จแลว และปรากฏวาเปนที่พอใจ ตรงตามขอกําหนด แหงสัญญานี้

ทุกประการ ผูวาจาง จะออกหนังสือรับรอง การรับมอบงานนั้น ใหไวแกผูรับจาง
 

                              การจายเงินงวดสุดทาย จะจายให เม่ืองานท้ังหมด ตามสัญญา ไดแลวเสร็จทุกประการรวมทั้งการทํา

สถานท่ีกอสราง ใหสะอาดเรียบรอย ตามท่ีกําหนดไว ในขอ ๒๐   
 



                              การจายเงินตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับจางช่ือ

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสระบุร ีช่ือบัญชี บจก.อริยสิน เลขที่บัญชี ๑๑๕๖๐๕๔๙๓๑ ทั้งนี้ ผูรับจางตกลง เปนผูรับ

ภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมท้ังคาใชจายอื่นใด (ถามี)ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการ

หักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีที่หนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกผูรับจาง

(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับจาง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหนวยงาน

ของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี) 

 

                  ขอ ๕. เงินคาจางลวงหนา
 

                              ผูวาจางตกลงจายเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจางเปนจํานวนเงิน ๓,๕๖๒,๑๘๕.๐๐ บาท (สามลานหา

แสนหกหมื่นสองพันหน่ึงรอยแปดสิบหาบาทถวน) ซ่ึงเทากับรอยละ ๑๕ (สิบหาบาทถวน) ของราคาคาจาง ตามสัญญาที่ระบุไว

ในขอ ๔
 

                              เงินคาจางลวงหนาดังกลาวจะจายใหภายหลังจากท่ีผูรับจางไดวางหลักประกันการรับเงินคาจางลวง

หนาเปนหนังสือค้ําประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย
 

เต็มตามจํานวนเงินคาจางลวงหนานั้นใหแกผูวาจาง ผูรับจางจะตองออกใบเสร็จรับเงินคาจางลวงหนาตามแบบที่ผูวาจางกําหนด

ใหและผูรับจางตกลงท่ีจะกระทําตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใชจายและการใชคืนเงินคาจางลวงหนานั้น ดังตอไปน้ี
 

                                ๕.๑ ผูรับจางจะใชเงินคาจางลวงหนานั้นเพื่อเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเทานั้นหาก

ผูรับจางใชจายเงินคาจางลวงหนา หรือสวนใดสวนหนึ่งของเงินคาจางลวงหนานั้นในทางอื่นผูวาจางอาจจะเรียกเงินคาจางลวง

หนาน้ันคืนจากผูรับจางหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที
 

                                ๕.๒ เมื่อผูวาจางเรียกรอง ผูรับจางตองแสดงหลักฐานการใชจายเงินคาจางลวงหนาเพื่อพิสูจนวาได

เปนไปตามขอ ๕.๑ ภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจางหากผูรับจางไมอาจแสดงหลัก

ฐานดังกลาวภายในกําหนด ๑๕ วัน (สิบหา) ผูวาจางอาจเรียกเงินคาจางลวงหนานั้นคืนจากผูรับจาง หรือบังคับเอาจากหลัก

ประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที
 

                                ๕.๓ (ก) (สําหรับสัญญาที่เปนราคาตอหนวย) 
 

                                          ในการจายเงินคาจางใหแกผูรับจางตามขอ ๔ (ก) ผูวาจางจะหักเงินคาจางในแตละเดือนเพื่อ

ชดใชคืนเงินคาจางลวงหนาไวจํานวนรอยละ ๒๐.๐๐ (ยี่สิบ) ของจํานวนเงินคาจางในแตละเดือน ทั้งนี้ จนกวาจํานวนเงินที่หักไว

จะครบตามจํานวนเงินคาจางลวงหนาที่ผูรับจางไดรับไปแลว ยกเวนคาจางเดือนสุดทายจะหักไวเปนจํานวนเทากับจํานวนเงินคา

จางลวงหนาท่ีเหลือท้ังหมด
 

                                ๕.๔ เงินจํานวนใด ๆ ก็ตามท่ีผูรับจางจะตองจายใหแกผูวาจางเพื่อชําระหน้ีหรือเพื่อชดใชความรับผิด

ตางๆ ตามสัญญา ผูวาจางจะหักเอาจากเงินคาจางงวดที่จะจายใหแกผูรับจางกอนที่จะหักชดใชคืนเงินคาจางลวงหนา
 

                                ๕.๕ ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญา หากเงินคาจางลวงหนาที่เหลือเกินกวาจํานวนเงินที่ผูรับจางจะได

รับหลังจากหักชดใชในกรณีอ่ืนแลวผูรับจางจะตองจายคืนเงิน จํานวนที่เหลือนั้นใหแกผูวาจางภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน

ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
 

                                ๕.๖ (ก) (สําหรับสัญญาที่เปนราคาตอหนวย)
 

                                          ผูวาจางจะคืนหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจาง ตอเมื่อ ผูวาจางไดหักเงิน

คาจางไวครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาตามขอ ๕.๓ (ก)
 

 

                  ขอ ๖. การหักเงินประกันผลงาน
 

                                ในการจายเงินคาจางใหแกผูรับจางแตละงวด ผูวาจางจะหักเงินจํานวนรอยละจํานวนรอยละ ๑๐

(สิบ) ของเงินท่ีตองจายในงวดนั้นเพื่อเปนประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานถูกหักไวแลวเปนจํานวนเงินไมตํ่ากวา -  
 

๖ เดือน ผูรับจางมีสิทธิท่ีจะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส

ซ่ึงออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบใหผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันแทนก็ได 
 



                                ผูวาจางจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกลาวตามวรรคหนึ่งโดย

ไมมีดอกเบ้ียใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคาจางงวดสุดทาย
 

 

                  ขอ ๗ (ก) กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา
 

                                ภายในกําหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผูรับจาง จะตองเสนอแผนงานใหเปนที่

พอใจ แกผูวาจาง โดยแสดงถึงข้ันตอน ของการทํางาน และกําหนดเวลาที่ตองใช ในการทํางานหลักตาง ๆ ใหแลวเสร็จ 
 

                                ผูรับจาง ตองเริ่มทํางานท่ีรับจาง ภายในกําหนด ๑ (หนึ่ง) วัน นับถัดจาก วันไดรับหนังสือ แจงใหเริ่ม

งานและจะตอง ทํางานใหแลวเสร็จ ภายในกําหนด ๑๒๐ (หนึ่งรอยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจง ดังกลาวนั้น
 

                                ถาผูรับจางมิไดเสนอแผนงาน หรือมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลาหรือไมสามารถทํางานใหแลว

เสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเช่ือไดวาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกิน

กวากําหนดเวลา หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปนผูถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิก

เฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ผู

วาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย การใชสิทธิบอกเลิก

สัญญาน้ันไมกระทบสิทธิของผูวาจางที่จะเรียกรองคาเสียหายจากผูรับจาง 
 

                                การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับผิดตาม

สัญญา 
 

 

                  ขอ ๘ ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง
 

                           เมื่องานแลวเสร็จบริบูรณ และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจางรายใหม ในกรณีที่มีการ

บอกเลิกสัญญาตามขอ ๗ หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจางนี้ ภายในกําหนด ๒ (สอง) ป นับถัดจากวันที่

ไดรับมอบงานดังกลาว ซ่ึงความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูก

ตองหรือทําไวไมเรียบรอย หรือทําไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไข ใหเปนที่เรียบรอยโดยไม

ชักชา โดยผูวาจางไมตองออกเงินใดๆ ในการนี้ท้ังส้ิน หากผูรับจางไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจาก

วันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจาก ผูวาจางหรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาที่ผูวาจางกําหนด ใหผูวาจางมีสิทธิที่จะ

ทําการน้ันเองหรือจางผูอ่ืนใหทํางานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายเองท้ังสิ้น 
 

                           ในกรณีเรงดวนจําเปนตองรีบแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายโดยเร็ว และไมอาจรอใหผูรับจางแกไข

ในระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามวรรคหนึ่งได ผูวาจางมีสิทธิเขาจัดการแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเอง หรือจางผูอื่นให

ซอมแซมความชํารุดบกพรองหรือเสียหาย โดยผูรับจาง ตองรับผิดชอบชําระคาใชจายทั้งหมด
 

                           การที่ผูวาจางทําการนั้นเอง หรือจางผูอื่นใหทํางานนั้นแทนผูรับจาง ไมทําใหผูรับจาง หลุดพนจากความ

รับผิดตามสัญญา หากผูรับจางไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามที่ผูวาจางเรียกรองผูวาจางมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ

ปฏิบัติตามสัญญาได 
 

 

                  ขอ ๙ การจางชวง
 

                           ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง เวนแตการจางชวง

งานแตบางสวนท่ีไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การที่ผูวาจางไดอนุญาตใหจางชวงงานแตบางสวนดังกลาวนั้น ไมเปน

เหตุใหผูรับจางหลุดพนจาก ความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี้ และผูรับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความ

ประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง หรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ 
 

                           กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตองชําระคาปรับใหแกผูวา

จางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๒ (สิบสอง) ของวงเงินของงานท่ีจางชวงตามสัญญา ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิก

สัญญา 
 

 



                  ขอ ๑๐ การควบคุมงานของผูรับจาง
 

                           ผูรับจางจะตองควบคุมงานที่รับจางอยางเอาใจใส ดวยประสิทธิภาพและความชํานาญ และในระหวาง

ทํางานท่ีรับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซ่ึงทํางานเต็มเวลาเปนผูรับผิดชอบควบคุมงานของ ผูรับจาง ผูแทนดังกลาวจะตองไดรับมอบ

อํานาจจากผูรับจาง คําสั่งหรือคําแนะนําตางๆ ที่ผูวาจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวา

จางแตงตั้ง ไดแจงแกผูแทนเชนวาน้ัน ใหถือวาเปนคําส่ังหรือคําแนะนําที่ไดแจงแกผูรับจาง การแตงตั้งผูแทนตามขอน้ีจะตองทํา

เปนหนังสือและตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือ จากผูวาจาง การเปล่ียนตัวหรือแตงตั้งผูแทนใหมจะทํามิไดหากไมไดรับ

ความเห็นชอบ เปนหนังสือจากผูวาจางกอน 
 

                           ผูวาจางมีสิทธิที่จะขอใหเปล่ียนตัวผูแทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจงเปนหนังสือไปยังผูรับจาง และผูรับจางจะ

ตองทําการเปลี่ยนตัวผูแทนนั้นโดยพลัน โดยไมคิดคาจางหรือราคาเพิ่มหรืออางเปนเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุน้ี

 

                  ขอ ๑๑ ความรับผิดของผูรับจาง
 

                           ผูรับจางจะตองรับผิดตออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผูรับ

จาง และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางหรือตัวแทน ของผูรับจาง และจากการปฏิบัติงานของผูรับจาง

ชวงดวย (ถามี) 
 

                           ความเสียหายใดๆ อันเกิดแกงานที่ผูรับจางไดทําข้ึน แมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผูรับจางจะตอง

รับผิดชอบโดยซอมแซมใหคืนดีหรือ เปล่ียนใหใหมโดยคาใชจายของผูรับจางเอง เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู

วาจาง ทั้งน้ี ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะส้ินสุดลงเมื่อผูวาจางไดรับมอบงานครั้งสุดทาย ซ่ึงหลังจากนั้นผูรับจางคง

ตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรอง หรือความเสียหายดังกลาวในขอ ๘ เทานั้น
 

                           ผูรับจางจะตองรับผิดตอบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผูรับจาง หรือ

ลูกจางหรือตัวแทนของผูรับจาง รวมถึงผูรับจางชวง (ถามี) ตามสัญญานี้ หากผูวาจางถูกเรียกรองหรือฟองรองหรือตองชดใชคา

เสียหายใหแกบุคคลภายนอกไปแลว ผูรับจางจะตอง ดําเนินการใดๆ เพื่อใหมีการวาตางแกตางใหแกผูวาจางโดยคาใชจายของ

ผูรับจางเอง รวมท้ังผูรับจางจะตองชดใชคาเสียหายนั้นๆ ตลอดจนคาใชจายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกรองหรือถูกฟองรองใหแก

ผูวาจางทันที 
 

 

                  ขอ ๑๒ การจายเงินแกลูกจาง
 

                           ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางท่ีผูรับจางไดจางมาในอัตราและตามกําหนดเวลา ที่ผูรับจางไดตกลงหรือ

ทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว 
 

                           ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอื่นใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคหนึ่ง ผูวาจางมีสิทธิที่จะเอาเงิน

คาจางที่จะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว และใหถือวาผูวาจางไดจายเงินจํานวนนั้นเปนคาจางให

แกผูรับจางตามสัญญาแลว
 

                           ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนที่จางมาทํางาน โดยใหครอบคลุมถึงความรับผิดทั้ง

ปวงของผูรับจาง รวมท้ังผูรับจางชวง (ถามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดคาสินไหมทดแทนไดตามกฎหมาย ซ่ึงเกิดจากอุบัติเหตุ

หรือภยันตรายใดๆ ตอลูกจางหรือบุคคลอื่น ท่ีผูรับจางหรือผูรับจางชวงจางมาทํางาน ผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัย

ดังกลาว พรอมท้ังหลักฐานการชําระเบี้ยประกันใหแกผูวาจางเมื่อผูวาจางเรียกรอง 
 

 

                  ขอ ๑๓ การตรวจงานจาง
 

                           ถาผูวาจางแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทํางาน

ของผูรับจาง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษานั้น มีอํานาจเขาไปตรวจการงานในโรงงานและ

สถานท่ีกอสรางไดทุกเวลา และผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือในการนั้นตามสมควร 
 

                           การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทําใหผูรับจางพนความรับ



ผิดชอบตามสัญญาน้ีขอใดขอหนึ่งไม 
 

 

                  ขอ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน
 

                           ผูรับจางรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถวนแลว หาก

ปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผูรับจางตกลง

ท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้ง เพื่อให

งานแลวเสร็จบริบูรณ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด โดยผูรับจางจะคิดคาจาง คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผูวา

จางหรือขอขยายอายุสัญญาไมได 
 

 

                  ขอ ๑๕ การควบคุมงานโดยผูวาจาง
 

                           ผูรับจางตกลงวาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้ง มี

อํานาจท่ีจะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือใหเปนไปตาม สัญญานี้ และมีอํานาจท่ีจะสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน

ซ่ึงงานตามสัญญาน้ี หากผูรับจางขัดขืน ไมปฏิบัติตาม ผูวาจาง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา

มีอํานาจ ท่ีจะสั่งใหหยุดการน้ันช่ัวคราวได ความลาชาในกรณีเชนนี้ ผูรับจางจะถือเปนเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน

ตามสัญญาหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆ ไมไดท้ังสิ้น 
 

 

                  ขอ ๑๖ งานพิเศษและการแกไขงาน 
 

                           ผูวาจางมีสิทธิที่จะส่ังเปนหนังสือใหผูรับจางทํางานพิเศษซ่ึงไมไดแสดงไวหรือรวมอยูในเอกสารสัญญานี้

หากงานพิเศษน้ันๆ อยูในขอบขายทั่วไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผูวาจางยังมีสิทธิสั่งใหเปลี่ยนแปลงหรือแกไข

แบบรูปและขอกําหนดตางๆ ในเอกสารสัญญานี้ดวย 
 

                           อัตราคาจางหรือราคาที่กําหนดใชในสัญญานี้ ใหกําหนดใชสําหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด

ทอนลงท้ังปวงตามคําสั่งของผูวาจาง หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจาง หรือราคาใดๆ ที่จะนํามาใชสําหรับงานพิเศษ

หรืองานท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงดังกลาว ผูวาจาง และผูรับจางจะไดตกลงกันท่ีจะกําหนดอัตราคาจางหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

รวมท้ังการขยายระยะเวลา (ถามี) กันใหมเพื่อความเหมาะสม ในกรณีท่ีตกลงกันไมได ผูวาจางจะกําหนดอัตราจาง หรือราคาตาม

แตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง ซ่ึงผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูวาจางไปกอนเพื่อมิใหเกิดความเสียหาย

แกงานท่ีจาง 
 

 

                  ขอ ๑๗ คาปรับ
 

                           หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว ในสัญญาและผูวาจางยังมิไดบอกเลิก

สัญญา ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปน จํานวนเงินวันละ ๕๙,๓๗๐.๐๐ บาท (หาหมื่นเกาพันสามรอยเจ็ดสิบบาท

ถวน) และจะตองชําระคาใชจายในการควบคุมงาน (ถามี) ในเม่ือผูวาจาง ตองจางผูควบคุมงานอีกตอหนึ่งเปนจํานวนเงินวันละ

........................ บาท  (.....................)  นับถัดจากวันท่ีครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผูวาจางไดขยาย

เวลาทํางานให จนถึงวันที่ทํางานแลวเสร็จจริง นอกจากนี้ ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผูรับจาง

ทํางานลาชาเฉพาะสวนท่ีเกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย 
 

                           ในระหวางที่ผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น หากผูวาจางเห็นวาผูรับจาง จะไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา

ตอไปได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ ๑๘ ก็ได และถาผูวาจางไดแจงขอเรียกรองไปยังผูรับจางเมื่อครบ

กําหนดเวลาแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว ผูวาจางมีสิทธิที่จะปรับผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 
 

 

                  ขอ ๑๘ สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา
 

                           ในกรณีท่ีผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอื่นใหทํางานนั้นตอจนแลวเสร็จ

ก็ได ผูวาจางหรือผูท่ีรับจางทํางานน้ันตอมีสิทธิใชเครื่องใชในการกอสราง สิ่งท่ีสรางขึ้นช่ัวคราวสําหรับงานกอสราง และวัสดุตางๆ



ซ่ึงเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร 
 

                           ในกรณีดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางสวน

ตามแตจะเห็นสมควร นอกจากน้ัน ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซ่ึงเปนจํานวน เกินกวาหลักประกันการปฏิบัติตาม

สัญญา รวมท้ังคาใชจายที่เพิ่มข้ึน ในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จตามสัญญา ตลอดจนคาใชจายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถามี) ซ่ึง

ผูวาจางจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงินใดๆ ที่จะจายใหแกผูรับจางก็ได 
 

 

                  ขอ ๑๙. การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย
 

                           ในกรณีท่ีผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใดดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิดคาปรับ คาเสีย

หาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ผูรับจางตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแกผูวาจางโดยสิ้นเชิงภายใน

กําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง หากผูรับจางไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะ

เวลาดังกลาวใหผูวาจางมีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจํานวนเงินคาจางท่ีตองชําระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผูรับจาง หรือบังคับ

จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 
 

                           หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากเงินคาจางที่ตองชําระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก

ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูรับจางยินยอมชําระสวนท่ีเหลือ ที่ยังขาดอยูจนครบถวนตามจํานวนคาปรับ คา

เสียหาย หรือคาใชจายน้ัน ภายในกําหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
 

                           หากมีเงินคาจางตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด ผู

วาจางจะคืนใหแกผูรับจางท้ังหมด
 

 

                  ขอ ๒๐ การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย
 

                           ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอํานวย ความสะดวกใน

การทํางานของผูรับจาง ลูกจาง ตัวแทน หรือผูรับจางชวง (ถามี) ใหสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใชงานตลอด

ระยะเวลาการจาง และเมื่อทํางานเสร็จส้ินแลวจะตองขนยายบรรดาเครื่องใชในการทํางานจางรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง

กอสรางช่ัวคราวตางๆ (ถามี) ทั้งจะตองกลบเกล่ียพื้นดินใหเรียบรอยเพื่อใหบริเวณทั้งหมดอยูในสภาพที่สะอาดและใชการไดทันที

 

                  ขอ ๒๑ การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
 

                           ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก

พฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กําหนด ในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความใน

กฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนด

เวลาแหงสัญญานี้ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพื่อของดหรือ

ลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปภายใน ๑๕ (สิบหา) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กําหนดในกฎ

กระทรวงดังกลาว แลวแตกรณี 
 

                           ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิเรียกรอง ในการที่จะขอ

งดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งส้ิน เวนแต กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรอง

ของฝายผูวาจาง ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจง หรือผูวาจางทราบดี อยูแลวตั้งแตตน
 

                           การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหน่ึง อยูในดุลพินิจของผูวาจางที่จะ

พิจารณาตามท่ีเห็นสมควร
 

 

                  ขอ ๒๒. การใชเรือไทย
 

                                  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผูรับจางจะตองส่ังหรือนําของเขามาจากตางประเทศรวมทั้งเครื่องมือ

และอุปกรณท่ีตองนําเขามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไมวาผูรับจางจะเปนผูท่ีนําของเขามาเองหรือนําเขามาโดยผานตัวแทนหรือ

บุคคลอ่ืนใด ถาสิ่งของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามที่



รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูรับจางตองจัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชน

เดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทากอนบรรทุกของน้ันลงเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทยหรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได ทั้งน้ี ไมวาการสั่งหรือนําเขาสิ่งของ

ดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบใด
 

                                  ในการสงมอบงานตามสัญญาใหแกผูวาจาง ถางานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผูรับจางจะตองสงมอบ

ใบตราสง (Bill of lading)หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซ่ึงแสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ

ไทยใหแกผูวาจางพรอมกับการสงมอบงานดวย
 

                                  ในกรณีท่ีส่ิงของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ

เชนเดียวกับเรือไทย ผูรับจางตองสงมอบหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดรับอนุญาตจากกกรมเจาทา ใหบรรทุกของโดยเรืออื่นไดหรือหลัก

ฐานซ่ึงแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการพาณิชย

นาวีแลวอยางใดอยางหน่ึงแกผูวาจางดวย
 

                                  ในกรณีท่ีผูรับจางไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในวรรคสองและวรรคสามใหแกผูวา

จางแตจะขอสงมอบงานดังกลาวใหผูวาจางกอนโดยยังไมรับชําระเงินคาจาง ผูวาจางมีสิทธิรับงานดังกลาวไวกอน และชําระเงิน

คาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได
 

 

                  ขอ ๒๓. มาตรฐานฝมือชาง
 

                                  ผูรับจางตกลงเปนเง่ือนไขสําคัญวา ผูรับจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง

จากคณะกรรมการการกําหนดมาตรฐาน และทดสอบฝมือแรงงานหรือสถาบันของราชการอื่นหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการ

รับรอง  หรือหรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได

ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ ๑๐ (สิบ) ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ (หนึ่ง) คน ในแตละสาขาชางดังตอ

ไปน้ี 
 

                                   ๒๓.๑ ปวส.สาขาชางกอสราง
 

                                   ๒๓.๒ วิศวกรโยธา (ภาคีวิศวกร)
 

                                 ผูรับจางจะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนชางท้ังหมดโดยจําแนกตามแตละสาขาชางและ ระดับชาง

พรอมกับระบุรายช่ือชางผูท่ีผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาวในวรรคหน่ึงนํามาแสดงพรอมหลักฐาน

ตางๆ ตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูควบคุมงาน กอนเริ่มลงมือทํางาน และพรอมที่จะใหผูวาจางหรือเจาหนาที่ของผูวา

จางตรวจสอบดูไดตลอด เวลาการทํางานตามสัญญานี้ของผูรับจาง
 

 

                  ขอ ๒๔. การปรับราคาคาจาง
 

                                  ผูวาจางและผูรับจาง ตกลงกันใหใชสัญญาปรับราคาได สําหรับราคางานกอสรางตามสัญญานี้โดย

การนําสูตร Escalation Factor (K) มาใชคํานวณราคาคางานท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยวิธีการตอไปน้ี ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตร

และวิธีคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาชวยเหลือผู

ประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
 

                                 สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ี ผูวาจาง ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุตามภาคผนวก ๑๒
 

 

                           สัญญาน้ีทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ โดยละเอียด

ตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือ พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหน่ึงฉบับ 
 

 

  (ลงช่ือ)..............................................................ผูวาจาง 
 

(นายนรภัทร ตรีศิริโชต)ิ
 



 

 

(ลงช่ือ)..............................................................ผูรับจาง 
 

(นายอนุสิษฐ แสงอริยวนิช)
 

 

 

(ลงช่ือ)..............................................................พยาน 
 

(นายประสิทธิ์ พงศนคินทร)
 

 

 
(ลงช่ือ)..............................................................พยาน 

 
(นางจีรนัฐ แสนสุข)

เลขท่ีโครงการ ๖๑๐๘๗๒๑๒๙๕๗

เลขคุมสัญญา  ๖๑๑๐๒๒๐๐๓๗๖๖


