สัญญาจ้างก่อสร้าง
สัญญาเลขที่ ๑๑๒/๒๕๖๓
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ตาบล เขาน้อย อาเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๔
พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย โดย นายอนันต์ แม้นทิม ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขา
น้อย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจากัด จิรกาญจน์โยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาญจนบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสานักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒/๑ หมู่ ๗ ตาบล ปาก
แพรก อาเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี โดยนายยุวนัส จิรวัฒนาพันธ์ ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ
รับรองของ สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาญจนบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒ มกราคม
๒๕๖๓ และหนังสือมอบอานาจลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทางาน ขุดลอกสระน้าสาธารณะบ้านดอนคราม หมู่ที่ ๕ ตาบลเขา
น้อย มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ หมู่ ๕ ตาบลเขา
น้อย ตาบล เขาน้อย อาเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตาม
สัญญานี้
ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๑. ใบเสนอราคา
จานวน ๒ ใบ
๒. หลักฐานการต่อรองราคา และลดราคา จานวน ๑ ใบ
๒. ใบแสดงปริมาณงานและราคา
จานวน ๑ ใบ
๓. แบบขุดสระ
จานวน ๖ ใบ
๔. สูตรปรับราคา
จานวน ๔ ใบ
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และใน
กรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คาวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่ สุด และ
ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทาสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นาหลักประกันเป็น หนังสือค้าประกันธนาคาร บจม.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์
ปฏิบัติการกาญจนบุรี เลขที่ 00019/201277/0022/63 เป็นจานวนเงิน ๒๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้าประกันดังกล่าวจะต้อง
ออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดหรืออาจเป็นหนังสือ
ค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีก ลางกาหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตาม
สัญญานี้
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอด
อายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอด
อายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกาหนดความรับผิด
ในความชารุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่ าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มี
จานวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจาก
ข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจานวนเงิน ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนบาท
ถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จานวน ๓๕๙,๘๑๓.๐๘ บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบสามบาทแปดสตางค์ ) ตลอดจน ภาษี
อากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกาหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงิน ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ขุดลอกสระ
น้าสาธารณะบ้านดอนคราม หมู่ที่ ๕ ตาบลเขาน้อย มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตาม
สัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจานวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง
ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น
....................เต็มตามจานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้าง
กาหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทาตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้
๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้
จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง
หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที
๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้ เป็นไปตาม
ข้อ ๕.๑ ภายในกาหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายใน
กาหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้า งล่วงหน้า
ได้ทันที
๕.๓ (ข) (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าไว้จานวนร้อยละ - ของจานวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจานวนเงินไว้จะครบตามจานวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับ
จ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจานวนเท่ากับจานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด
๕.๔ เงินจานวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชาระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ
ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า
๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจานวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับ

หลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจานวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
๕.๖ (ข) (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้
ครบจานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)
ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจานวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น
เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจานวนเงินไม่ต่ากว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงาน
คืน โดยนาหนังสือค้าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อ
เป็นหลักประกันแทนก็ได้
ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้าประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มี
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย
ข้อ ๗ (ข) กาหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทางานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทางานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทางานภายในกาหนดเวลา หรือไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา หรือมีเหตุ
ให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็ จล่าช้าเกินกว่ากาหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทาผิด
สัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอานาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมี สิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้าง
ผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทางานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่า เสียหาย
จากผู้รับจ้าง
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา
ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชารุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่ มีการบอกเลิก
สัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกาหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน
ดังกล่าว ซึ่งความชารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทาไว้ไม่เรีย บร้อย
หรือทาไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทาการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเ งิน
ใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทาการดังกล่าวภายในกาหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง
หรือไม่ทาการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกาหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทาการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทางานนั้ น โดย
ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ในกรณีเร่งด่วนจาเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซม
ความชารุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การที่ผู้ว่าจ้างทาการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทางานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทาให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตาม
สัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่
บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่า จ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง
หลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง
ช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชาระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น
จานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชานาญ และในระหว่างทางานที่
รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทางานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอานาจจากผู้
รับจ้าง คาสั่งหรือคาแนะนาต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้ แจ้งแก่
ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคาสั่งหรือคาแนะนาที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้ง ผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทาเป็นหนังสือและต้องได้รับความ
เห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทามิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทา
การเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้
ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และ
จะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทาของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)
ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทาขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง
ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียง
ในกรณีชารุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อั นเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้าง
หรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดาเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้ แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้
รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที
ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกาหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทาสัญญา
ไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่
จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจานวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้ รับจ้างตาม
สัญญาแล้ว
ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสาหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทางาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้
รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อ
ลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทางาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการ
ชาระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทางานของผู้
รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอานาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้
ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร
การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทาให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตาม
สัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่
ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทาความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบ
รูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคา
วินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูร ณ์ คา
วินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่ าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้
ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอานาจที่จะ
ตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอานาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้
หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอานาจ ที่จะสั่งให้หยุ ดการ
นั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
ไม่ได้ทั้งสิ้น
ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทางานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงาน
พิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและ
ข้อกาหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย
อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กาหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กาหนดใช้สาหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลง
ทั้งปวงตามคาสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กาหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนามาใช้สาหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้ น
หรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่ จะกาหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา
(ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกาหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและ
ถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคาสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง
ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชาระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จานวนเงินวันละ ๕,๕๐๐.๐๐ - บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจานวนเงินวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาท
ถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกาหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทางานให้ จนถึงวันที่ทางานแล้วเสร็จจริง
นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทางานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจานวนค่าปรับและ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย
ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้

ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้ างเมื่อครบกาหนดเวลาแล้ว
เสร็จของงานขอให้ชาระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทางานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทางานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่า
จ้างหรือผู้ที่รับจ้างทางานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสาหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่ งเห็นว่าจะต้อง
สงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่ จะเห็นสมควร
ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะ
เห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจานวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทางานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจาก
เงินประกันผลงานหรือจานวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้
ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือ
ค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้ นเชิงภายในกาหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่จะหัก
เอาจากจานวนเงินค่าจ้างที่ต้องชาระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลัก ประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชาระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชาระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจานวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือ
ค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกาหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะ
คืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
ข้อ ๒๐ การทาบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอานวย ความสะดวกในการ
ทางานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการ
จ้าง และเมื่อทางานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทางานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้า
มี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้ บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที
ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์
อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กาหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทาให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกาหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้ าง
จะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทางานออกไป
ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กาหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลด
ค่าปรับ หรือขยายเวลาทางานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่ ง
มีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกาหนดเวลาทางานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่

เห็นสมควร
ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ต้องนาเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นาของเข้ามาเองหรือนาเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่ นใด
ถ้าสิ่งของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรว ง
คมนาคมประกาศกาหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนาเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด
ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง
(Bill of lading)หรือสาเนาใบตราส่งสาหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้าง
พร้อมกับการส่งมอบงานด้วย
ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลัก ฐานซึ่ง
แสดงว่าได้ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใด
อย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะ
ขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชาระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชาระเงินค่าจ้างเมื่ อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสาคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก
........................ หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.
รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่
ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
ช่างก่อสร้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาบัญชีแสดงจานวนช่างทั้งหมดโดยจาแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่างพร้อมกับ
ระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนามาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทางาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่า จ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้
ตลอด เวลาการทางานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง
ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สาหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนาสูตร
Escalation Factor (K) มาใช้คานวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคานวณที่ใช้กับ
สัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้ในสัญญา หรือ
ภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทาขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึง
ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ).............อนันต์ แม้นทิม...............ผู้ว่าจ้าง
(นายอนันต์ แม้นทิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
(ลงชื่อ).........ยุวนัส จิรวัฒนาพันธ์.........ผู้รับจ้าง
(นายยุวนัส จิรวัฒนาพันธ์)
ผู้รับมอบอานาจ/ห้างหุ้นส่วนจากัด จิรกาญจน์โยธา
(ลงชื่อ)............พรเพ็ญ สุวรรณบุปผา............พยาน
(นางพรเพ็ญ สุวรรณบุปผา)
(ลงชื่อ)..........วีรวรรณ แปวสูงเนิน.............พยาน
(นางวีรวรรณ แปวสูงเนิน)
เลขที่โครงการ ๖๓๐๑๗๐๓๕๕๖๙
เลขคุมสัญญา ๖๓๐๕๒๒๐๑๓๘๔๗

