สัญญาจ้างก่อสร้าง
สัญญาเลขที่ ๔๐/๖๕๖๕

สัญญาปีบับบี้ทำขี้บ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูบ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวับที่ ๖๕
กุมภาพันธ์ ๒(1:๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิขัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน บายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามตำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๖๐/๒๕๖๙

ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญาบี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปกาเกอะญอก่อสร้าง ซึ่ง
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ลำนักงาบ'ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มืลำนักงาบ
ใหญ่อยู่ เลขที่ ๓ หมู่ ๘ ตำบลแมวน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยบายมนตรี ธรรมเลิศสถิต ผู้มือำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฎตามหนังสือรับรองของ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่ ชม.๐๐๓๖๘๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖!y แบบท้ายสัญญาบี้ ซึ่งต่อไปใบสัญญาบี้เรียกว่า ”ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมืข้อความดังต่อไปบี้

ข้อ ©. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพาน (Approach Slab) สะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำนากวง (แห่งที่ ๒) (รับโอบจากการเคหะแห่งชาติ) ณ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำบี้ากวง (แห่งที่ ๒)
บ้านศรีบุญยีน หมูที่ ๓ ตำบลเหมืองง่า เชื่อมบ้านสันปูเลย หมูที่ ๑๓ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนด
และเงื่อนไขแห่งสัญญาบี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจบอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใบงาบจ้าง
ตามสัญญาบี้

ข้อ ๒. เอกสารอับเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปบี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาบี้
๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปและรายละเอียด (TOR)
๒.๒ ผนวก ๒ แบบบ้ายประขาสัมพันธ์โครงการ
๒.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา
๒.๔ ผนวก ๙ สำเนาใบเสนอราคา

จำนวน ๙ แผ่น
จำนวน ๑ แผ่น

จำนวน ๓ แผ่น
จำนวน ๒ แผ่น

๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาบัญชีรายการก่อสร้าง

จำนวน ๑ แผ่น

๒.๖ ผนวก ๖ ลำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
๒.๗ ผนวก ๗ ลำเนาใบเสร็จรับเงินคํ้าประกันสัญญา

จำนวน ๑ แผ่น
จำนวน ๑ แผ่น

ความใดใบเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรีอแย้งกับข้อความใบสัญญาบี้ให้ใช้ข้อความใบสัญญาบี้บังคับ และ
โนกรณิที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามตำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ตำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด
และผู้รับจ้างไม่มืสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ผ้ว่าจ้าง

๒

ข้อ ๓. หลักประกับการปฏิบัติตามสัญ ญา
ไนขณะหำสัญ ญาบี้ผ ู้รับจ้างไค้นำหลักประกันเป็นนลด เป็นจำนวนเงิน ๓, ๘00.00 บาท (สามพันแปดร้อย
บาทถ้วน) ขื่งเท่ากับร้อยละ ๔ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาบี้
กรณีผู้รับจ้างไข้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกับการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกันดังกล่าวจะต้อง
ออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการไนประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุบหรือบริษัทเงินทุบหลักทรัพย์ทึ๋เ.ค้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณีขย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายขื่อบริษัทเงินทุบที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที'คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรือ
อาจเป็นหนังสือคํ้าประกับอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญขีกลางกำหนดก็ไค้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกับตลอดไปจนกว่าผู้รับ
จ้างพันข้อผูกพันตามสัญญาบี้
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหบี่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอด
อายุสัญญา ถ้าหลักประกับที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเลี่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้าง
ตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนด
ความรับผิดในความขำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกัน
เพื่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใบ ๗ (เจ็ด) วัน นับลัดจากวันที่ไค้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หลักประกับที'ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อบี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจาก
ข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญาบี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ขื่งไค้รวมภาษัมูลค่าเพื่ม จำนวน ๔,๙๗๑.๙๖ บาท (ลี่พันเก้าร้อยเจ็ดสืบเอิดบาทเก้าสืบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และ
ค่าใข้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังบี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพับบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานบริการ
ก่อสร้างและซ่อมแซมสะพาน(๗๒.๑๔.๑๑.๐๗ ) ปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพาน (Approach Slab) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำ
นํ้ากวง (แห่งที่ ๒) (รับโอนจากการเคหะแห่งขาติ) เมื่อไค้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ เม'พายน ๒๔๖๔

ข้อ ๔. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ขื่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง
ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างไค้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น
หนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกับอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใบประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำบวบเงินค่า
จ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที'จะ
กระหำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใข้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปบี้
๔.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใบการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้าง
ใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นใบทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจาก
ผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไค้ทันที
๔.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าไค้เป็นไป
ตามข้อ ๔.๑ ภายใบกำหนด ๑๔ (สิบห้า) วัน นับลัดจากวันไค้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว
ภายใบกำหนด ๑๔ (สืบห้า) วับ ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รันจ้ๆงJ n a พขึ้บ^าจากหลักประกันการรับเงินค่า
จ้างล่วงหน้าได้ทันที

s T f.i
ผัว่า'จ้าง

๓

<£.๓ (ช) (สำหรับสัญญาที'เป็นราคาเหมารวบ)
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใข้คืนเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่
ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด
<£.๔ เงินจำบวบใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ
ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(£.(£ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะใต้รับ
หลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืบเงินจำนวนที่เหลือนี้บให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันไต้รับ
แจ้งเป็นหนังลือจากผู้ว่าจ้าง
<£.๖ (ช) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประถันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างไต้หักเงินค่าจ้าง
ไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประถันการรับเงินค่าจ้างล่วง
หน้าบางส่วนก่อนไต้
(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างไต้หักเงินค่า
จ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างไต้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น
โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก'ผู้ว่าจ้าง
(๒) กรณีผู้รับจ้างไต้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซี่งแต่ละฉบับมีมูลค่า
เท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ใบแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างไต้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิ
ขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าใบงวดนั้นไต้

ข้อ ๖. การหักเงินประกับผลงาบ
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก'ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น
เพื่อเป็นประกับผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ตํ่ากว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผล
งานคืน โดยนำหนังลือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังลือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ซี่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่า
จ้างเพื่อเป็นหลักประกับแทนก็ไต้
ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาบ และ/หรือหนังลือคํ้าประกับของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มี
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ฝ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงาบที่รับจ้างภายในวับที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒<£๖๕ และจะต้องทำงาบให้แล้วเสร็จบริบูรณ์
ภายในวันที' ๒๖ เมษายน ๒<£๖.£ ล้าผู้รับจ้างมีไต้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม'สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
หรือมีเหตุให้เชื่อใต้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือ
ผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม'ปฏิบัติตามคำสั่ง
ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซี่งไต้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิก
สัญญานี้ไต้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเล็กสัญญานั้นไม,กระทบสิทธิของ
ผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเลืยหายจากผู้รับจ้าง

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุตบกพร่องของงาบจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาบจากผู้รับจ้างหริอจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอก
เลิกสัญญาตามข้อ ฟ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเลิยหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันทั้ไต้รับมอบ
งานดังกล่าว ขึ้งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายบั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้
ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักข้า โดยผู้ว่าจ้าง
ไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑ ๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็น
หนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการบั้นเองหรือจ้าง
ผู้อื่บให้ทำงาบบั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ใบกรณีเร่งด่วนจ่าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขใน
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนี่งไต้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายบั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซม
ความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การที่ผู้ว่าจ้างทำการบั้นเอง หรือจ้างผู้อื่บให้ทำงาบบั้นแทนผู้รับจ้าง ไม,ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิด
ตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ขดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาไต้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแด่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอักทอดหนึ่ง เว้นแด่การจ้างช่วงงาบแด่
บางส่วนที่ไต้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแด่บางส่วนดังกล่าวบั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับ
จ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของ
ผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงบั้นทุกประการ
กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงาบแด่บางส่วนโดยฝ่าปีนความใบวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น
จำนวนเงินใบอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาบที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ดัดสิทธิผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑© การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงาน
ที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนขึ้งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดขอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทบดังกล่าวจะต้องไต้รับมอบอำนาจจาก
ผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ไต้แจ้ง
แก่ผู้แทนเช่นว่าบั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ไต้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทบตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องไต้รับ
ความเห็นขอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทบใหม่จะทำมีไต้หากไม่ไต้รับความเห็นขอบ เป็นหนังสือจาก
ผู้ว่าจ้างก่อน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนดัวผู้แทบตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้อง
ทำการเปลี่ยนดัวผู้แทบบั้นโดยพลันโดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพี่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

๕
ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงาบของผู้รับจ้าง
และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงาบของผู้รับจ้างข่วงด้วย
(ถ้ามี)
ความเสียหายใดๆ อับเกิดแก่งานทีผู้รับจ้างไต้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับ
ผิดชอบโดยซ่อมแขมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใข้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง
ทั้งบี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างตังกล่าวใบข้อบี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ขึ้งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิด
เพียงในกรณีขำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายตังกล่าวใบข้อ ๘ เท่านั้น
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ
ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถ้งผู้รับจ้างขํวง (ถ้ามี) ตามสัญญาบี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องขดใช้ค่าเสีย
หายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก'ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง
รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องขดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก'ลูกจ้าง
ผ ู้ร ับ จ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างทีผู้รับจ้างไต้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ทีผู้รับจ้างไต้ตกลงหรือ

ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างตังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอินใดแก’ลูกจ้างตังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิทีจะเอาเงิน
ค่าจ้างทีจะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก'ลูกจ้างของผู้รับจ้างตังกล่าว และให้ลือว่าผู้ว่าจ้างไต้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่
ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนทีจ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมลืงความรับผิดทั้งปวง
ของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างซ่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายทีคืดค่าสินไหมทดแทบไต้ตามกฎหมาย ขึ้งเกิดจากอุบัติเหตุหรือ
ภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ทีผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยตังกล่าว
พร้อมทั้งหลักฐานการขำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงาบจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัลคุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ทีปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงาน
ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัททีปรืกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที'
ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและไห้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร
การทีมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัททีปรืกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดขอบ
ตามสัญญาบี้ช้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ©๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าไต้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยลื่ถ้วบแล้ว หากปรากฏว่า
แบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงทีจะปฏิบ้ต
ตามคำวินิจอัยฃองผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัททีปรืกษาทีผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จ
บริบูรณ์ คำวินิจอัยดังกล่าวให้ลือเป็นทีสุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยาย
อายุสัญญาไมใต้

ผู้ว่าจ้าง

๖
ข้อ ©<£ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปริก'ษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่
จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญาบี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือดัดทอนซึ่งงานตาม
สัญญาบี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฎิบ้ต๊ตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทที่ปริก■ษา มีอำนาจ ที่จะสั่ง
ไห้หยุดการบี้นชั่วคราวได้ ความล่าข้าในกรณีเข่นบี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาบตามสัญญาหรือเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ไมได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงาบพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาบี้ หาก
งานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาบี้ นอกจากบี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป
และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาบี้ด้วย
อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไข้ในสัญญาบี้ให้กำหนดไข้สำหรับงาบพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือดัดทอน
ลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถืงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะ'นามาใข้สำหรับงาบพิเศษหรืองาบที่
เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยาย
ระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะลม ในกรณีที่ตกลงกันไมได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่า
เหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมีให้เกิดความเสียหายแก,งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม,สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จภายใบเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างจะต้องขำระค่าปรับให้แก’ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๙๐.๐๐ บาท (หบี้งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องขำระค่าใข้จ่าย
ในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงาบอีกต่อหนี่งเป็นจำนวนเงินวับละ - บาท (-) นับกัดจากวันที่ครบกำหนด
เวลาแล้วเสร็จของงาบตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถืงวับที่ทำงาบแล้วเสร็จจริง นอกจากบี้ ผู้รับจ้างยอมให้
ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอับเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าข้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใข้จ่ายดังกล่าวใต้อีกด้วย
ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อ
ไปได้ ผู้ว่าจ้างจะไข้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใข้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนด
เวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ขำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจบถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อีนให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้
ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใข้ใบการก่อสร้าง ลี่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่า
จะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงาบตามสัญญา ตามที่จะเห็บสมควร
ใบกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน
ตามแต่จะเห็นสมควร บอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบใบค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบ้ติตามสัญญา
รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงาบนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะ
หัก เอาจากเงินประกับผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม'ปฏิบ้ตตามสัญญาช้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตามจนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือ
ค่า'ใช้'จ่ายแก่ผู้'ว่า'จ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสินเซิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า)
วัน นับถัดจากวับที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายใบระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ชองผู้รับจ้าง หรือบังดับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาไต้ทันที
หากค่าปรับ ค่าเสิยหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือ
ค่าใช้จ่ายบั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้าง
จะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานดามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวย ความสะดวกในการ
ทำงานชองผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลา
การจ้าง และเนึ่อทำงาบเสร็จสิ้นแล้วจะต้องชนย้ายบรรดาเครืองใช้ในการทำงาบจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราว
ต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพีอให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การไต้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงาบตามสัญญา
ในกรณีทีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อัน
หนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอืนตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ชี่งออกตามความใบกฎหมายว่าด้วยการจัด
ชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเรือนไชและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ไต้ ผู้รับจ้าง
จะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อชองดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงาบ
ออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุบั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะชองด
หรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเรือนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องชองฝ่าย
ผู้ว่าจ้าง ชี่งมีหลักฐานขัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงาบตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา
ตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐาน'ฝึมือ'ช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเรือนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาดรฐานผีเมือช่าง จาก
หน่วยงาบราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการคืกษาที่ ก.พ. รับรองให้เช้ารับราชการ
ไต้ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
๒๓.๑ ก่อสร้าง หรือ
๒๓.๒ โยธา หรือ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนซ่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่างพร้อมกับ
ระบุรายขื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝ่มือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเรื่มลงมือทำงาบ และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูไต้
ตลอด เวลาการทำงาบตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใขัสัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี๋โดยการนำ
สูตร Escalation Factor (K) มาใข้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป ใดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธี
คำนวณที่ใข้กับสัญญาแบบปรับราคาไต้ดามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ fete สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบ
อาชีพงาบก่อสร้าง ตามหนังลือสำนักเลขาธีการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๗อ
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวับแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ไต้ขยายออกไป โดยจะใข้สูตรของทางราขการที่ไต้ระบุตามภาคผนวก ๓
สัญญานี้ทำขึ้นเปีนสองฉบับ มืข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว
จึงไต้ลงลายมือขื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไวัเปีบสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดลือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
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(นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ)
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(นางสาวเรณุกา จาอาบาล)
เลขทีโครงการ ๖๔๐๑๗๔๓๐๗๓๓
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๒๒๒๐๑๐๘๔๔
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