
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ........องค์การบริหารส่วนต าบลตูม.................................................................... 
ที่...............……………...............................วันที่...20  มีนาคม  2561...................... 
เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางและจัดท ารูปแบบรายการก่อสร้าง 

 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

 เรื่องเดิม 

 อ้างถึงบันทึกข้อความกองช่าง  ลงวันที่ 20  มีนาคม  2561  เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างโครงการหมวด
โครงสร้างพ้ืนฐานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ปีงบประมาณ  2561  จ านวน  2  โครงการ  
 ข้อเท็จจริง 

          โครงการก่อสร้าง  จ านวน  2  โครงการดังกล่าว  ต้ังอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2561   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค   

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านพรมราช  หมู่ที่  8  (สายหนองอ้ายเหลา – เมรุ)  
รายละเอียด  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  90 เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  360  ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ  
0.50  เมตร  พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย  งบประมาณ  244,000  บาท  (สองแสนสี่
หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านกุดวิวาท  หมู่ที่  10  รายละเอียด  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  2.50  เมตร  ยาว  40  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  100  ตารางเมตร  งบประมาณ  47,000  บาท  (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

ทั้งนี้  ก่อนที่จะด าเนินการจัดจ้างจะต้องด าเนินการจัดท าราคากลางเพ่ือให้เป็นไปตาม  มติ
คณะรัฐมนตรี  หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด และหนังสือสั่ง
การต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   เพ่ือให้ได้ราคาที่ใกล้เคียงหรือราคาที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด  หรือราคาที่ทางราชการ
ยอมรับได้ และเกิดความเป็นธรรมกับผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 

๓. ระเบียบข้อกฎหมาย 
           3.1 หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด  ที่ นร 0505/ ว 28  ลงวันที่ 19  

กุมภาพันธ์  2556   เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทาง
ราชการ  โดยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2556  ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
ประกาศรายละเอียดการค านวณราคากลางตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด  



          3.2 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  ที่ กค 0421.3/ ว 22  ลงวันที่  8  มีนาคม 2556 
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์  แนวทาง  และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ กรณีมีการ
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ  และการเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอ่ืนที่มีใช่
งานก่อสร้าง  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  

          3.3 หนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ ว 129 ลงวันที่ 9  
สิงหาคม  2556  รายงานผลการด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางปรับปรุงแนวทางการ
เปิดเผยราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานโดยเพิ่มเติมแนวทางการเปิดเผยราคากลาง 
     3.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ส่วนที่ 2 การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง ข้อ 21 
 

 ๔. ข้อพิจารณา   
  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  ระเบียบ  หนังสือสั่งการและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด  จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางและจัดท าแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง  ประกอบด้วย   
    4.๑ นายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่าง    ประธานกรรมการ 
  4.๒ นายทักษ์ดนัย ยาตะคุ  นายช่างโยธา         กรรมการ 
    4.3  นายธงชัย  สิงหวิสัย  นายช่างโยธา             กรรมการและเลขานุการ 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในค าสั่งที่เสนอมาพร้อมนี้   

                                                   

                                                     (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช) 
     เจ้าหน้าที่ 

 
เรียน ผู้อ านวยการกองคลัง                                             เรียน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

..............................................                                              ................................. ......... 

..............................................                                              ......................................... . 
 

               (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)                                            (นายส ารวย  กายจะโปะ) 
            หวัหน้างานเจ้าหน้าที่                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

                          ค าสั่ง นายก อบต.ตูม (  )  อนุมัติ 
     (  )  ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................. 

 
 

                                 (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

 



 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

ที ่   127/2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางและจัดท ารูปแบบรายงานก่อสร้าง 

...................................................................................... 
 ด้วยมาตรา 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ราคากลาง  การค านวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  มติ
คณะรัฐมนตรี เรื่องการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ  เมื่อวันที่  13  มีนาคม  2555  
ก าหนดให้ส่วนราชการ  องค์กรปกครอง-ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐถือปฏิบัติตั้งแต่วันท า
การแรกหลังวันที่  13  เมษายน  2555  และเมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2556  คณะรัฐมนตรี   ได้มีมติ
เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการประกาศรายละเอียดการค านวณราคากลาง  ตามแนวทางที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนด  กรณีการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของ
ทางราชการ  และการเปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอ่ืนที่มิใช่งานก่อสร้าง  ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ส่วนที่ 2 การจัดท าร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ข้อ 21  เพ่ือให้
การก าหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง  จ านวน  4  โครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรี  ระเบียบ หลักเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลัง หนังสือสั่งการ  เช่น การจัดท าสูตรค่าเค  แบบราคากลางตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดและ
แบบ ปร.4 หรือ ปร.5  หรือ ปร.6  แล้วแต่กรณี  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางและจัดท ารูปแบบ
รายงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างจ านวน  2  โครงการ   

 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านพรมราช  หมู่ที่  8  (สายหนองอ้ายเหลา – เมร)ุ 

 1.  นายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่าง    ประธานกรรมการ 
  2.  นายทักษ์ดนัย ยาตะคุ  นายช่างโยธา         กรรมการ 
            3.   นายธงชัย  สิงหวิสัย  นายช่างโยธา             กรรมการและเลขานุการ 

 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านกุดวิวาท  หมู่ที่  10 

 1.  นายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่าง    ประธานกรรมการ 
  2.  นายทักษ์ดนัย ยาตะคุ  นายช่างโยธา         กรรมการ 
            3.   นายธงชัย  สิงหวิสัย  นายช่างโยธา             กรรมการและเลขานุการ 
  
ให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางมีหน้าที ่
  ด าเนินการค านวณราคากลางงานก่อสร้างโดยถอดรูปแบบรายการตามหลักวิชาการ และ
ประเมินหรือค านวณตามหลักเกณฑ์ที่ มติคณะรัฐมนตรี  ระเบียบ  หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด และ  
หลักเกณฑ์ตามท่ี ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ตลอดจนหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  การจัดท าสูตรค่าเค  



แบบราคากลางตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด และ แบบปร.4  หรือ ปร.5  หรือ  ปร. 6 แล้วแต่กรณี  และ
จัดท ารูปแบบรายงานก่อสร้าง  
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่   20  มีนาคม  2561 
  
  
      (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      บันทึกข้อความ 

 

 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

   

ที่ 
 

วันที่     2  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

   

เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง 
 

   

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 
               ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลตูมมีความประสงค์จะ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดวิวาท    
หมู่ที่ 10  (สายบ้านนางเต็ม – สวนนางทองเมี้ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมรีายละเอียด ดังต่อไปนี้  
               ๑. เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องจ้าง 
                   เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีเส้นทางในการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
               ๒. รายละเอียดของพัสดุ 
                   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  2.50  เมตร  ยาว  40  เมตร  หนา  0.10  
เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  100  ตารางเมตร 
              ๓. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลางจ านวน 43,000 บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) 
               ๔. วงเงินที่จะจ้าง 
                   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านกุดวิวาท  หมู่ที่  10 จ านวน 47,000.00  บาท 
               ๕. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
                   ก าหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
               ๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง 
                   ด าเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
               ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
                   การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
               ๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ 
                   การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน 
 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
                  ๑. อนุมัติให้ด าเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 
                  ๒. ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน 

   

 
 
(ลงชื่อ)...........................................เจ้าหน้าที่ (ลงชื่อ)..........................................หวัหน้าเจ้าหน้าที่ 
    (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช)             (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)  



 
 
 
(ลงชื่อ)..............................................ปลัด  อบต.ตูม 
           (นายส ารวย  กายจะโปะ) 
 
 
 ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม (   )  อนุมัติ 
      (   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ......................................  
 
      (ลงชื่อ)................................................นายก อบต.ตูม 

             (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค ำส่ัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตูม 

ที ่  197/2561 
เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ส าหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

บ้านกุดวิวาท หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
                  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลตูม มีความประสงค์จะ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดวิวาท  
หมู่ที่ 10  (สายบ้านนางเต็ม – สวนนางทองเมี้ยน)  โดยวิธเีฉพาะเจาะจง  และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น 
ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ส าหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดวิวาท หมู่ที่ ๑๐ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 
ผู้ตรวจรับพัสดุ 

 
๑. นายส ารวย กายจะโปะ ประธานกรรมการฯ 

 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

 
๒. นายบุญชอบ จรจังหรีด กรรมการ 

 
   ผู้อ านวยการกองช่าง 

 
๓. นายธานินทร์ บุญเย็น กรรมการ 

 
   หัวหน้าส านักปลัด 

 
๔. นายวรพจน์ พาพรมราช กรรมการ 

 
   ตัวแทนชุมชน 

 
๕. นายสมบูรณ์ ทันฉิมพลี กรรมการ 

 
   ตัวแทนชุมชน 

 
อ านาจและหน้าที่  
ท าการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 

 
ผู้ควบคุมงาน 

 
๑. นายธงชัย สิงหวิสัย ผู้ควบคุมงาน 

 
   นายช่างโยธาช านาญงาน 

 

อ านาจและหน้าที่  
ควบคุมงาน 
 

 

  

                                                                   สั่ง ณ วันที่   2    พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

 
(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
 

 



 

      บันทึกข้อความ 

 

 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

   
ที่ 

 
วันที่     8  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

    
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
    
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
    
               ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดวิวาท  หมู่ที่ 10  (สายบ้านนางเต็ม – 
สวนนางทองเมี้ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดังนี้    

 

รายการพิจารณา รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ* ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง* 

   โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านกุดวิวาท  หมู่ที่ 10  (สาย
บ้านนางเต็ม – สวนนางทองเมี้ยน) 
จ านวน ๑ สาย 

หจก.โชคดีทวีทรัพย์การโยธา 42,500.00 42,500.00 

รวม 42,500.00  

   

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง    
 
               เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
               องค์การบริหารส่วนต าบลตูมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว 

   

 
 
(ลงชื่อ)...........................................เจ้าหน้าที่ (ลงชื่อ)..........................................หวัหน้าเจ้าหน้าที่ 
    (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช)             (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)  
 
(ลงชื่อ)..............................................ปลัด  อบต.ตูม 
           (นายส ารวย  กายจะโปะ) 
 ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม (   )  อนุมัติ 
      (   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ......................................  
 
      (ลงชื่อ)................................................นายก อบต.ตูม 

             (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
 



บันทึกหลกัฐานการต่อรองราคา 
 

วันที่  8  พฤษภาคม  2561 

ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

 ตามที่  หจก.โชคดีทวีทรัพย์การโยธา  ได้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดวิวาท  หมู่ที่ 
10  (สายบ้านนางเต็ม – สวนนางทองเมี้ยน)  ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ซ่ึงตาม
ใบเสนอราคาลงวันที่   8  พฤษภาคม  2561    เสนอราคาเป็นเงิน  42,500.00    บาท 
 เจ้าหน้าที ่ ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้ว  ปรากฏว่า 
 (    )  ขอยืนราคาเดิม 
 (    )  ยินยอมลดราคาคงเหลือ...........................................................บาท 
        (..............................................................................) 
 ทั้งนี้  ข้อเสนออ่ืน ๆ ผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาท่ีกล่าวข้างต้น  พร้อมกันนี้จึงให้ผู้เสนอ
ราคาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

     (ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอราคา 
               (นายณัฐวุฒิ  ครามกระโทก) 
 
     (ลงชื่อ)....................................................เจ้าหน้าที ่
               (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช) 
 
                                                    (ลงชื่อ)....................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
                   (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง) 
 
 
-  เห็นควรอนุมัติ 

 
            (นายส ารวย  กายจะโปะ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

-          อนุมัติ 
 
 
                                                        (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 

                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต ำบลตูม 
 

 
 

 
 



 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดวิวาท  หมู่ที่ 10  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดวิวาท  หมู่ที่ 
10  (สายบ้านนางเต็ม – สวนนางทองเมี้ยน)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดวิวาท  หมู่ที่ 10  (สายบ้านนางเต็ม – สวนนางทองเมี้ยน)  จ านวน 
๑ สาย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคดีทวีทรัพย์การโยธา (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็น
เงินทั้งสิ้น 42,500.00 บาท (สี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  

 

ประกาศ ณ วันที่   8  พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

 

(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา 

www.abttoom.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.abttoom.com/


                                                          
                                                         สัญญาจ้างก่อสร้าง 
 
                                                                            สัญญาเลขท่ี 6/2561 
                  สัญญาฉบับนี้ท าข้ึน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ต าบล/แขวง ตูม อ าเภอ/เขต   
ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ 20  มีนาคม  2561   ระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลตูม โดย  
นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
ว.อภินันท์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ณ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีส านักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕๖/๑๘ ถนนยมราช ต าบล/แขวง ในเมืองอ าเภอ/
เขต เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา โดยนายวีระศักดิ์ อภินันท์ตระกูล ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีก
ฝ่ายหนึ่ง 
                  คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 
                  ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง 
             ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างท างาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนวงัหิน 
หมู่ ๒ (สายบ้านนายจุล ร้อยพรมราช) รายละเอียด  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  3  เมตร  
ยาว 38  เมตร  หนา 0.10  เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  95  ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ  
0.30  เมตร   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บ้านโนนวังหิน (สายบ้านนายจุล ร้อยพรมราช) ต าบล/แขวง ตูม อ าเภอ/
เขต ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา    
                 ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี
เพ่ือใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้ 
 
                  ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
                               เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
                              ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จ านวน 8 (แปด) หน้า  
                              ๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด จ านวน 1 (หนึ่ง) หน้า  
                              ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จ านวน ๔ (สี่) หน้า  
                              ๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา จ านวน ๓ (สาม) หน้า  
                                ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้
ว่าจ้าง ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น  
 
(ลงชื่อ)..........................................ผู้ว่าจ้าง   (ลงชื่อ.....................................ผู้รับจ้าง 
  (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์)    (นายวีระศักดิ์  อภินันท์ตระกูล) 



 
                  ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
                                ในขณะท าสัญญานี้ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเป็น เงินสด  เป็นจ านวน
เงิน 2,125.00 บาท  (สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)  ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (5 %)  
ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
                                กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ า
ประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้าง
พ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  
                                หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมี
อายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่ง
มอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบก าหนดความรับผิดในความช ารุดบกพร่องตามสัญญา
เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจ านวน
ครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน  15  วันท าการ  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้
ว่าจ้าง 
                                หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มี
ดอกเบีย้ เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 
 
                  ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                              ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงิน ๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท 
(สี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน ๒,๗๘๐.๓๗ บาท (สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาท
สามสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ 
และก าหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้  
                           งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงิน ๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนวังหิน หมู่ ๒ตามรายละเอียดแนบท้าย เมื่อได้ส่งมอบ
งานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑     
                  ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
                              ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจ านวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อย
ละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔ 
                              เงินจ านวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากท่ีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าเป็น..........-..........เต็มตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระท าตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย
และการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้ 
 
 
(ลงชื่อ)..........................................ผู้ว่าจ้าง   (ลงชื่อ.....................................ผู้รับจ้าง 
  (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์)    (นายวีระศักดิ์  อภินันท์ตระกูล) 



                                ๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตาม
สัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอ่ืนผู้
ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
ได้ทันที 
                                ๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า
เพ่ือพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้
ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 
                                ๕.๓ (ข) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
                                          ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพ่ือชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้
จ านวนร้อยละ .......-......(....-.......) ของจ านวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจ านวนเงินไว้จะครบตามจ านวนเงิน
ที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจ านวนเท่ากับจ านวนเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 
                                ๕.๔ เงินจ านวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือช าระหนี้หรือเพ่ือ
ชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
                                ๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจ านวนเงิน
ที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจ านวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
                                ๕.๖ (ข) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
                                          ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่า
จ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) 
 
                  ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน 
                                ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจ านวนร้อยละ - ของ
เงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพ่ือเป็นประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 
- บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยน าหนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้  
                                ผู้วา่จ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกล่าวตาม
วรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย 
 
                  ข้อ ๗ (ข) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
                           ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และจะต้องท างานให้
แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่
สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 
 
(ลงชื่อ)..........................................ผู้ว่าจ้าง   (ลงชื่อ.....................................ผู้รับจ้าง 
  (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์)    (นายวีระศักดิ์  อภินันท์ตระกูล) 



หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ 
และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบ
สิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง 
                           การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด
ตามสัญญา 
 
 
                  ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 
                           เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างราย
ใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใน
ก าหนด  2  (สอง) ปี   นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจาก
ความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือท าไว้ไม่เรียบร้อย หรือท าไม่ถูกต้องตาม
มาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบท าการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออก
เงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระท าการดังกล่าวภายในก าหนด  30  (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด ให้ผู้ว่า
จ้างมีสิทธิที่จะท าการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  
                           ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอ
ให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือ
เสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบช าระ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
                           การที่ผู้ว่าจ้างท าการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ท าให้ผู้รับจ้าง หลุด
พ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมี
สิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้  
 
                  ข้อ ๙ การจ้างช่วง 
                           ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้น
แต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วง
งานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และ
ผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้าง
ของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ  
                           กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้อง ช าระ
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  10  (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่
ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา  
 
                  ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
                           ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความช านาญ 
และในระหว่างท างานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งท างานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง 
ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอ านาจจากผู้รับจ้าง ค าสั่งหรือค าแนะน าต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ 
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พัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาท่ีผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นค าสั่งหรือ
ค าแนะน าที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องท าเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็น
หนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะท ามิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้
ว่าจ้างก่อน  
                           ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง 
และผู้รับจ้างจะต้องท าการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพ่ิมหรืออ้างเป็นเหตุเพ่ือขยาย
อายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้  
 
                  ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
                           ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง 
และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)  
                           ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ท าขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม 
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความ
เสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้าง
ได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีช ารุดบกพร่อง หรือความเสียหาย
ดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น 
                           ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูก
เรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ด าเนินการใดๆ 
เพ่ือให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย
นั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที  
 
                  ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
                           ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามก าหนดเวลา ที่ผู้รับ
จ้างได้ตกลงหรือท าสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว  
                           ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้
จ่ายเงินจ านวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 
                           ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยส าหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาท างาน โดยให้ครอบคลุมถึง
ความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตาม
กฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอ่ืน ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมา
ท างาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการช าระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง
เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง  
 
                  ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง 
                           ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพ่ือ
ควบคุมการท างานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอ านาจเข้า 
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ไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอ านวยความสะดวกและให้ความ
ช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร  
                           การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาท าให้ผู้รับ
จ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่  
 
                  ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 
                           ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในรูปแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่
ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรม
หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน 
หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้าง
จะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมข้ึน จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้  
 
                  ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
                           ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาท่ีผู้ว่าจ้าง
แต่งตั้ง มีอ านาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอ านาจที่จะสั่งให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอ านาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณี
เช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้
ทั้งสิ้น  
 
                  ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน  
                           ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างท างานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ใน
เอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมี
สิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อก าหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย  
                           อัตราค่าจ้างหรือราคาที่ก าหนดใช้ในสัญญานี้ ให้ก าหนดใช้ส าหรับงานพิเศษ หรืองานที่
เพ่ิมเติมข้ึน หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้ก าหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคา
ใดๆ ทีจ่ะน ามาใช้ส าหรับงานพิเศษหรืองานที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะ
ก าหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพ่ือความเหมาะสม 
ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะก าหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่ง
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามค าสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง  
 
                  ข้อ ๑๗ ค่าปรับ 
                           หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง
ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงิน วันละ  100 บาท (หนึ่งร้อย
บาทถ้วน) และจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง
เป็นจ านวนเงินวันละ  300  บาท (ถ้วน) นับถัดจากวัน ที่ครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่
ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาท างานให้ จนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียก
ค่าเสียหายอันเกิดข้ึนจากการที่ผู้รับจ้างท างานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ านวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้
อีกด้วย  
(ลงชื่อ)..........................................ผู้ว่าจ้าง   (ลงชื่อ.....................................ผู้รับจ้าง 
  (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์)    (นายวีระศักดิ์  อภินันท์ตระกูล) 



                           ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง
ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ช าระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้
รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย  
 
                  ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
                           ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้น
ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างท างานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างข้ึนชั่วคราว
ส าหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะ
เห็นสมควร  
                           ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด 
หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจ านวน เกินกว่า
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน ในการท างานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจ านวนเงินใดๆ 
ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้  
 
                  ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
                           ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่
ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด  15  (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้
รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงินค่าจ้างที่
ต้องช าระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที  
                           หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ เงินประกัน
ผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมช าระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่
จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด 15  (สิบห้า)  วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
                           หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยัง
เหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 
 
                  ข้อ ๒๐ การท าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
                           ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอ านวย 
ความสะดวกในการท างานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อท างานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ใน
การท างานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้
เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที  
 
                  ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
                           ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือ 
 
(ลงชื่อ)..........................................ผู้ว่าจ้าง   (ลงชื่อ.....................................ผู้รับจ้าง 
  (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์)    (นายวีระศักดิ์  อภินันท์ตระกูล) 



เกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก าหนด ในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถท างาน
ให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อม
หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) 
วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี  
                           ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง 
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิด
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
                           การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้
ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
                  ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง 
                                  ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขส าคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่าง จาก..........-..............  หรือผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. 
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของ
แต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้  
                                    โยธา 
                                 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าบัญชีแสดงจ านวนช่างทั้งหมดโดยจ าแนกตามแต่ละสาขาช่าง
และ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรค
หนึ่งน ามาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือท างาน 
และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการท างานตามสัญญานี้ของผู้รับ
จ้าง 
                  ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง 
                                  ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ ส าหรับราคางานก่อสร้าง
ตามสัญญานี้โดยการน าสูตร Escalation Factor (K) มาใช้ค านวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการ
ต่อไปนี้ 
.........................................................-......................................................................................................................   
                                 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ........-........ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุ
ตามภาคผนวก .....-....... 
                           สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ  
 
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ว่าจ้าง   (ลงชื่อ)..............................................................ผู้รับจ้าง  
             (นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)                                (นายวีระศักดิ์ อภินันท์ตระกูล) 
 
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน     (ลงชื่อ)..............................................................พยาน  
                (นางศิริพร เฉื่อยกลาง)                                    (นางสาวสุกัญญา สัญพรมราช) 
 
เลขที่โครงการ 61037035746 
เลขคุมสัญญา   610322007159 



 
รายละเอียด   
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  2.50  เมตร  ยาว  40  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  100  ตารางเมตร 
 
(ลงชื่อ)..........................................ผู้ว่าจ้าง   (ลงชื่อ.....................................ผู้รับจ้าง 
  (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์)    (นายวีระศักดิ์  อภินันท์ตระกูล) 
 


