
สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒/๒๔๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เมึ่อวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิซัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราซการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๔๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง’' ฝ่ายหน่ึง 
กับ บริษัท อีสอาซิเทค จำกัด อยู่บ้าน เลขท่ี ๑๙๓/๙ หมู่ ๒๖ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเขียงราย 
โดยนางสาวแพรวพรรณ บรรดิ ผู้รับมอบอำนาจจาก นายปวีณภัทร ทารัตน์ใจ ผู้มือำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ท่ี ๔๗๐๐๑๒๒๐๐๐๐๐๔๑ ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔)เละหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๔๖๔ แนบท้าย 
สัญญานี้ ซึ่งต่อไปใบสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" อีกฝ่ายหนึ่ง

ภาค ก. การออกแบบ
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้างงานออกแบบ

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้ให้บริการตกลงรับจ้างออกแบบ อัฒจันทร์สนามฟุตบอล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และอาคารหอประขุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเง่ือนไข 
แห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกลารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ และผนวก ๒ โดยผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลัก 
วิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางต้านสถาปึตยกรรมและวิศวกรรม และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ ผู้ให้บริการจะต้องเริ่มลงมือทำงานภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๖๔ และจะต้อง 
ดำเนินการออกแบบตามสัญญานี้1ห้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ ^ พฤศจิกายน ๒๔๖๔

ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้ให้บริการไม่มืสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ

ทั้งสองฝ่ายไต้ตกลงทำสัญญากันมืข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ ขอบเขตงาน
๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคาและข้อเสนอของผู้ให้บริการ 
๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบเสร็จรับเงินคํ้าประกันสัญญา 
๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ

จำนวน ๑๑ แผ ่น/
จำนวน ๑๑๐ แผ่น , '0 £ 1
จำนวน ๑ แผ่น/ 
จำนวน ๑ แผ่น / 
จำนวน ๑ แผ่น,

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความ
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ข้อ ๓. ค่าจ้างงานออกแบบและการจ่ายเงิน
๓.๑ ผู้ว่าจ้างและผู้ใหับริการ ได้ตกลงราคาค่าจ้างงานออกแบบตามสัญญานี้ เป็น 

จำนวนเงินทั้งลิ้น ๔๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ล่ีแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินจำนวน 
๓๐,๔๘๔.๙๘ บาท (สามหม่ืนสี,ร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใฃ้จ่าย 
ท้ังปวงด้วยแล้ว

๓.๒ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ให้บริการเป็นงวดๆ ดังน้ี 
งวดท่ี ๑ จำนวนร้อยละ ๑๔.๐๐ (สิบุห้า) ของค่าจ้างออกแบบตามข้อ ๓.๑ เป็นเงิน 

๖๙,๙๐๐ บวท (หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 
ครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดท่ี ๒ จำนวนร้อยละ ๒๔๐๐ (บุสิบห้า) ของค่าจ้างออกแบบตามข้อ ๓.๑ เป็นเงิน 
๑๑๖,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนหน่ึงหม่ืนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้ว 
เห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดท่ี ๓ จำนวนร้อยละ ๒ ๔ . ๐ (ยี่ สิบห้า) ของค่าจ้างออกแบบตามข้อ ๓.๑ เป็นเงิน 
๑๑๖,๔๐^ บาท (หนึ่งแสนหน่ึงหม่ืนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้ว 
เห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดสดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๑๖๓,๑๐๐ บาท (หน่ึงแสนหกหม่ืนสามพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) 
จะจ่ายให้เมื่อผู้ว่าจ้าง ได้รับมอบงานออกแบบจากผู้ให้บริการครบบริมูรณ์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณา 
แล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔. หน้าที่ของผู้ให้บริการงานออกแบบ
๔.๑ ผู้ให้บริการจะต้องส่งมอบผลงาน พร้อมทั้งแบบและรายละเอียดประกอบแบบ 

จำนวน ๔ (สื /̂ซด ให้แก่ผู้ว่าจ้างในรันส่งมอบงานตามสัญญา
๔.๒ ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของสิขสิทธึ๋ในผลงานที่ผู้ให้บริการได้ออกแบบตามสัญญานี้แต่เพียง 

ฝ่ายเดียว และผู้ให้บริการจะนำผลงาน และ/หรือรายละเอียดของงานตามสัญญานี้ไม'ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใข้ 
หรือเผยแพร่ในกิจการอื่น นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้!มได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดขอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิขสิทธ 
หรือสิทธิในทรัพย์สินทางป็ญญาอ่ืน รวมถึงสิทธิใดๆ ต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้โดยลิ้นเซิง

๔.๓ในกรณีที่ผลงานของผู้ให้บริการบกพร่องอันเนื่องมาจากผู้ให้บริการมิได้ดำเนินการ 
ให้ถูกต้องตามหลักวิขาการและมาตรฐานวิขาขีพทางสถาบิตยกรรม วิศวกรรม หรือวิขาการอื่น และ/หรือบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างผู้ให้บริการต้องรีบทำการแก้!ขให้เป็นที่เรียบร้อย 
โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใข้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้างอีก ล้าผู้ให้บริการหลีกเลี่ยงหรือบิดพลิ้วไม่รีบจัดการแก้!ขให้ 
เป็นที่เรียบร้อยในกำหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นหนังสือ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างผู้ให้บริการรายอื่นทำการแทน โดยผู้ให้ 
บริการจะต้องรับผิดขอบจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าใฃ้จ่ายใด  ๆในการนี้แทนผู้ว่าจ้างโดยลิ้นเซิง
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ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากงานตามสัญญานี้อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้บริการไต้ 
ออกแขบงานไม,ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางสถาบีตยกรรม วิศวกรรม หรือวิชาการอื่น และ/หรือ 
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวช้อง ผู้ให้บริการจะต้องรีบทำการแก้ไขความเสียหายดังกล่าว ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้าง 
กำหนดให้ ถ้าผู้ให้บริการไม'สามารถแก้ไขไต้ ผู้ใหับริการจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยสินเชิง ซ่ึงรวมทั้งความเสีย 
หายที่เกิดขึ้นโดยตรง และโดยส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากงานตามสัญญานี้ด้วย

๔.๔ หากผู้ให้บริการมิไต้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้ว 
เสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อไต้ว่าผู้ให้บริการไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือ 
ล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จไปแล้ว หรือผู้ให้บริการทำผิดสัญญาช้อใดช้อหนื่ง หรือตกเปีนผู้ล้มละลาย หรือชาด 
คุณสมบัติการเปีนผู้ให้บริการตามกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไต้ และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ 
ตามสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไต้ทันที และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) จากผู้ให้บริการด้วย

๔.๔ ระหว่างดำเนินการออกแบบตามสัญญาภาค ก ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้ให้บริการ 
เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อยในส่วนที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างที่สำคัญ และเปีนไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างที, 
ผู้ให้บริการไต้ส่งมอบตามงวดงานในสัญญาแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก

๔.๖ ผู้ให้บริการจะต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไต้เสียใดๆ กับผู้รับจ้างในงานก่อสร้างที่ 
ผู้ให้บริการไต้ออกแบบตามสัญญานี้ หรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวช้องกับผู้รับจ้างไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และจะต้องไม่ 
ร่วมกับผู้รับจ้างกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอาจเปีนเหตุให้ผู้ว่าจ้างไต้รับความเสียหาย

๔.๗ กรณีที่ผู้ให้บริการทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๑ ผู้ให้บริการจะต้อง 
เสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเปีนรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของวงเงินค่าจ้างตามข้อ ๓ นับถัดจาก 
วันครบกำหนดในข้อ ๑ จนถึงวันที่ผู้ให้บริการปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน

ภาค ค. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
ข้อ ๕. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายของงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปีนเหตุให้เกิดค่า 

ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ให้บริการต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
โดยสินเชิงภายในกำหนด ๑๔ (สิบห้า^วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเปีนหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้ให้บริการไม่ชดใช้ให้ 
ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างของผู้ให้บริการ หรือบังคับ 
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไต้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายทีบังคับจากเงินค่าจ้าง หรือหลักประกันการปฏิบัติตาม 
สัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ให้บริการยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย 
หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๔ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเปีนหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีก 
เท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก’ผู้ให้บริการทั้งหมด

.... .55:.. ...
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ข้อ ๖. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการปฏิบัติงานออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้าง

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก
พฤติการณ์อันหนี่งอันใดที่ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตาม 
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ให้บริการไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ 
ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็น 
หนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ 
เหตุน้ันส้ินสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ล้าผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ีง ให้ถือว่าผู้ให้บริการได้สละสิทธิเรียกร้อง 
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความ 
ผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานขัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ด้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่ 
จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

บาท (สองหมื่นสามพันสามร้อยบาทล้วน)ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามข้อ ๓.๑ และข้อ ๖ รวมกัน มา 
มอบไว้แก'ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ให้บริการใข้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคา 
ประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลัก 
ทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิขย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ตามรายขื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการ 
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่ 
กรมบัญขีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ให้บริการพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ให้บริการตลอดอายุสัญญา 
ล้าหลักประกันที่ผู้ให้บริการนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม'ครอบคลุมถืงความรับผิดของ ผู้ให้ 
บริการตลอดอายุสัญญา ไม'ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถืงกรณีผู้ให้บริการส่งมอบงานออกแบบล่าข้าหรืองานก่อสร้างที่ผู้ 
ให้บริการควบคุมงานแล้วเสร็จล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จเปลี่ยนแปลงไป ผู้ให้บริการต้องหาหลักประกันใหม่ 
หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวัน 
ที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้าง ผู้ให้บริการ . ;
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ข้อ ๘. การจ้างช่วงงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้ให้บริการจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้!,ปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง 
เว้นแตการจ้างช่วงงานแตบางส่วนที่ไต้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงาน 
แต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เปีนเหตุให้ผู้ให้บริการหลุดพันจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้และผู้ให้บริการ 
จะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้ให้ 
บริการช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้ให้บริการไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าแบความในวรรคหนึ่ง ผู้ให้บริการต้อง 
ชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๐๐ (สิบ)^ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ 
ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๙. การโอนสิทธิประโยชน์ของผู้ให้บริการงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
ผู้ให้บริการจะต้องไม่โอนสิทธิประโยข,นใด  ๆ ตามสัญญาน้ีให้แก่ผู้อ่ืนโดยไมใต้รับความ 

ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนสิทธิที่จะรับเงินค่าจ้างตามสัญญานี้

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือซื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ 
หน่ึงฉบับ

(ลงซ่ือ).

(ลงซ่ือ).

(ลงซ่ือ).

ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

I  !’  ' 'ใ - ก ัน ี้ใ ' ใน ี้

................ ............................... 1 ... . .น ี ้ .ผ ู้ให้บริการ
(นางสาวแพรวพรรลุเ.บุ-รรท่ี)1 T E C นี้ ร C 0 . 1

J i , .A ......................... พยาน
(นางลาวเอี่ยมคิริ สุริยะ)

(ลงซื่อ)............................ โโน้ี..:................
(นางสาวเรณุกา จาอาบาล)

.พยาน

เลขทีโครงการ ๖๔๐๘๗๒๐๑๐๘๙ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๙๐๘๐๐๐๔๗๖


