
สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขท่ี ๗๖/ ๒๔๖๔

สัญญาฉบับน้ีทำฃ้ีน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เม่ือวันท่ี ๑๑ 
สิงหาคม ๒๔เอ๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิซัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองบายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๔๓๗/๒(ท 3๔ 
ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๔๖๔ คำส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๗๙๐/๒๔๖๔ ลงวับท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ และคำส่ัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๔๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหน่ึง 
กับ ทรัพย์ทวีการค้า อยู่บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ ๑ ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ผู้ถือบัตรประจำตัวป่ระชาซนเลขท่ี 
๓๔๑๐๖๐๐๔๗๓๒๓๖ แบบท้ายสัญญานี้ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู'สัญญาได้ตกลงกันมืข้อความดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายใบสำนักงานองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ณ บริเวณลำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาน้ีรวมท้ังเอกสารแบบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงาบและวัสดุ เครื่องมือเคร่ืองใข้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ซนิดดีเท่ีอใข้ในงานจ้าง
ตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนื้Iท้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญานี้ 

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด (TOR) จำนวน ๑๒ แผ่น 
๒.๒ ผนวก ๒ แบบป็ายประซาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ แผ่น 
๒.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคา จำนวน ๓ แผ่น 
๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบเสนอราคา จำนวน ๒ แผ่น 
๒.๔ ผนวก ๕ สำเนาบันทึกต่อรองราคา จำบวบ ๑ แผ่น 
๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาบัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน ๖ แผ่น 
๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ จำนวน ๑ แผ่น 
๒.๘ ผนวก ๘ สำเนาใบเสร็จรับเงินคํ้าประกันสัญญา จำนวน ๑ แผ่น 

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ซัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และ 
โบกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาซัดแย้งกับเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็น 
ท่ีสุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เที่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ใบขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๘๔๐.๐๐ บาท (หน่ึงหม่ืนหก

พับแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก'ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการ



๒
กรณีผู้รับจ้างใข้หนังสือคํ้าประกับมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกับดังกล่าวจะต้อง 

ออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุบหรือบริษัทเงินทุบหลักทรัพย์ท๋ึไต้รับอนุญาตให้ประกอ'บ 
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณีซย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกับตามประกาศ,ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายขื่อบริษัทเงินทุนท่ี 
ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด 
หรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญซีกลางกำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไป 
จนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง,ของผู้รับจ้าง 
ตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเลื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด,ของ 
ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเลร็จหรือวันครบ 
กำหนดความรับผิดในความซำรุดบกพร่องตามสัญญาเปล่ียนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดซ้ืนคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือ 
หลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำบวบครบถ้วนตามวรรคหน่ึงมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับลัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็น 
หนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกับที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืบให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบ้ีย เม่ือผู้รับจ้าง 
พ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๓๗,๐0๐.0๐ บาท (ลามแสนสามหม่ืน

เจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งไต้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน บาท (ถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใข้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดย
ถึอราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด  ๆ ดังน้ี

งวดท่ี ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) เม่ือผู้รับจ้างไต้ปฏิบัติ 
งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เม่ือไต้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา 
บ้ัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ- ของราคาค่าจ้าง 

ตามสัญญาท่ีระบุไว้ ในข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างไต้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น 

หนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่า 
จ้างล่วงหน้าบ้ันให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงท่ี 
จะกระทำตามเงื่อนไขอับเกี่ยวกับการใข้จ่ายและการใข้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าบั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใข้เงินค่าจ้างล่วงหน้าบั้นเพื่อเป็นค่าใข้จ่ายใบการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่าบั้นหากผู้รับ 
จ้างใข้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของเงินค่าจ้างล่วงหน้าบั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าบั้นคืน 
จากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไต้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใข้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพ่ือพิสูจน์ว่าไต้เป็น 
ไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับลัดจากวันไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดัง 
กล่าวภายใบกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าบั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกับการรับ 
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไต้ทันที

ผู้ว่าจ้าง



๓
๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใข้คืน 
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วง 
หน้าท่ีผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด  ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใข้ความรับผิด 
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดไข้คืบเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับ 
หลังจากหักชดใข้ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือทั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใบ ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับ 
แจ้งเป็นหนังลือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่า 

จ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่า 
จ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงิน 
ค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืบหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนท่ีผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว 
น้ัน โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก’ 
ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซ่ืงแต,ละฉบับมี 
มูลค่าเท่ากับจำบวบเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับ 
จ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดน้ันได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาบ
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินท่ีด้องจ่ายใบงวดน้ัน 

เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ตํ่ากว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิท่ีจะขอเงินประกัน 
ผลงาบคืน โดยนำหนังลือคํ้าประกับของธนาคารหรือหนังลือคํ้าประกับอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ 
ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกับผลงาน และ/หรือหนังลือคํ้าประกับของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนี่งโดยไม่มี 
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงาบที่รับจ้างภายใบวับที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ 

ภายใบวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ล้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายใบกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จตามกำหนด 
เวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเกินกว่ากำหนดเวลา 
หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำ 
สั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรืกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะบอก 
เลิกสัญญาน้ีได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ันไม'กระทบสิทธิ 
ของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ไข้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่

ผู้ว่าจ้าง

าวข้างด้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความร:ผู้ผต่ตามสัญญา



(ริ^

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงาบจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการ 

บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเลิยหายเกิดขึ้นจากการจ้างบี้ ภายในกำหนด b  (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้ 
รับมอบงานดังกล่าว ซื่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง 
หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแกิไช ให้เป็นท่ีเรียบร้อยโดยไม่ซักช้า 
โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการบ้ีน้ังส้ิน หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวับท่ีได้รับ 
แจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม,ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้น 
เองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขใน 
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหน่ีงไต้ ผู้ว่าจ้างมีสีทธิเช้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ 
ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืบให้ทำงานน้ันแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิด 
ตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม,ซดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประถันการปฏิบัติตาม 
สัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแด่บางส่วนแห่งสัญญาบื้ใปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง เว้นแด่การจ้างช่วงงาน 

แด่บางส่วนที่ไต้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแด่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ 
ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพับซะหน้าที่ตามสัญญาบี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาท 
เลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทบหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแด่บางส่วนโดยฝ่าแนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
เป็นจำนวนเงินใบอัตราร้อยละ ๑ 0 (สิบ) ของวงเงินของงาบที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งบี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงาบที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสีทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง 

ทำงาบที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงาบเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องไต้รับมอบ 
อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทท่ีปรืก'ษาท่ีผู้ว่าจ้าง 
แต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทบเช่นว่านั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทบตามช้อบี้จะต้องทำเป็น 
หนังสือและต้องไต้รับความเห็บชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปล่ียนตัวหรือแต่งต้ังผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไมใต้รับความเห็น 
ชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะขอให้เปล่ียนตัวผู้แทนตามวรรคหน่ึง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ 
ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลันโดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุบี้

ข้อ ๑® ความรับผิดชองผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อับเกิดจาก การปฏิบัติงาบของผู้รับจ้าง 

และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทบ ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงาบของผู้รับจ้างช่วงด้วย 
(ล้ามี)



๕
ความเสียหายใดๆ อับเกิดแก่งาบท่ีผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง 

รับผิดขอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปล่ียนให้ใหมโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างIอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่า 
จ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในช้อน้ีจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซ่ึงหลังจากน้ันผู้รับจ้างคงต้อง 
รับผิดเพียงในกรณีขำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใบข้อ ๘ เท่าน้ัน

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือ 
ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถืงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องซดใช้ค่าเสีย 
หายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้วผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆเพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง!,อง 
รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องซดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างพื่ผู้รับจ้างไต้จ้างมาใบอัตราและตามกำหนดเวลา ท่ีผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำ 

สัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทบอื่นใดแก'ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสีทธิที'จะเอาเงิน 

ค่าจ้างที'จะต้องจ่ายแก,ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก’ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ลือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ 
ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดท้ัง 
ปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ล้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คืดค่าสินไหมทดแทบได้ตามกฎหมาย ซ่ึงเกิดจากอุบัติเหตุหรือ 
ภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดัง 
กล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการขำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงาบ 

ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทท่ีปรึกษานั้น มีอำนาจเช้าไปตรวจการงาบใบโรงงานและสถานที่ 
ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือใบการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทท่ีปรึกษาน้ัน หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิด 
ชอบตามสัญญาน้ีช้อใดข้อหน่ึงไม,

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าไต้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฎ 

ว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลือบไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงท่ีจะ 
ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพ่ือให้งานแล้ว 
เสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ลือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมข้ึน จากผู้ว่าจ้างหรือขอ 
ขยายอายุสัญญาไมใต้

ข้อ ๑๔ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่ 

จะตรวจสอบและควบคุมงาบเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะส่ังให้แก้โขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัดทอนซ่ึงงานตาม 
สัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม,ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทพื่ป่ร็ก^า มีอำนาจ ท่ีจะ 
ส่ังให้หยุดการน้ันช่ัวคราวไต้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะลือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การฺปฎพัดฺง 
ร้องค่าเสียหายใดๆ ไ ม ไ ^ ^

M  ไ"?
ผู้ว่าจ้าง

าหรือเรียก



๖
ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะส่ังเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษข้ึงไมได้แศดงไว้หรือรวมอยู่ไนเอกลารสัญญาบ้ี หาก 
งานพิเศษนับๆ อยู่ในขอบข่ายท่ัวไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี บอกจากบี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิส่ังให้เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป 
และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาบี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ใบสัญญาบี้ให้กำหนดใช้'สำหรับงานพิเศษ หรืองานท่ีเพ่ิมเติมข้ึน หรือตัด 
ทอนลงทังปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไมได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ท่ีจะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรือ 
งานท่ีเพ่ิมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันท่ีจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง รวมท่ัง 
การขยายระยะเวลา(ถ้ามี)กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีท่ีตกลงกันไมใต้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้าง 
จะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซี่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมีให้เกิดความเสียหายแก,งานท่ีจ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใบเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องขำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓๓๗.00 บาท (สามร้อยสามลิบเจ็ดบาทถ้วน) และจะต้อง 
ขำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน(ถ้ามี) ในเมี่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเบันจำนวนเงินวันละ- บาท (-) นับถัด 
จากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงาบให้ จนถึงวับท่ีทำงานแล้วเสร็จจริง 
นอกจากบี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและ 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ใบระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็บว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา 
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ไต้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมอครบ 
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะปรับผู้รับจ้างจบถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานน้ันเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ทำงานน้ันต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ 

ผู้ว่าจ้างหรือผู้ท่ีรับจ้างทำงานน้ันต่อมีสิทธิใช้เคร่ืองใช้ใบการก่อสร้าง ส่ิงท่ีสร้างข้ึนช่ัวคราวสำหรับงานก่อสร้าง และ'วัสดุต่าง  ๆ ข้ึงเห็น 
ว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฎิบัตงานตามสัญญา ตามท่ีจะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติเตามสัญญาท่ังหมด หรือบางส่วน 
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้าง•จะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหายข้ึงเบนจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม 
สัญญา รวมทั่งค่าใช้จ่ายท่ีเพื่มขึ้น ในการทำงานน้ันต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถ้ามี)
ขึ้งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างกัเด้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหน่ึงข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย 

หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายใบกำหนด ร!๕ 
(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ร่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ใไห้ถูกต้องครบถ้วนภายใบระยะเวลาดังกล่าวให้ 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาบ ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกับการ 
ปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที



« ๗
หากค่าปรับ ค่าเลืยหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องขำระ เงินประกับผลงาน หรือหลัก 

ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมขำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบล้วนตามจำบวบค่าปรับ ค่า 
เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายน้ัน ภายในกำหนด ๑๕ (ลืบห้า) วับ นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังลือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก,ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือ ส่ิงอำนวย ความสะดวกใน 

การทำงาบของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ล้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะ 
เวลาการจ้าง และเมื่อทำงาบเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงาบจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และส่ิงก่อสร้าง 
ช่ัวคราวต่างๆ (ล้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกล่ียพื้นดิบให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การไต้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์ 

อันหน่ึงอับใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาน้ี 
ไต้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือของดหรือลดค่าปรับ หรือขยาย 
เวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันท่ีเหตุน้ันส้ินสุดลง หรือตามที่กำหนดใบกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

ล้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความใบวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธิเรียกร้อง ใบการท่ีจะของด 
หรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของ 
ฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซ่ึงมีหลักฐานซัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วต้ังแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ใบดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา
ตามท่ีเห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐาน,ผิมือช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานผิมีอช่าง จากหน่วย 

งานราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวข. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เช้ารับราชการไต้ 
ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หน่ึง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

๒๒.๑ โยธา หรือ 
๒๒.๒ ก่อสร้าง หรือ 
๒๒.๓ สำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่างพร้อมกับ 
ระบุรายซื่อช่างผู้ท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานผิมีอช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะ 
กรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูไต้ 
ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง



๘
ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางาบก่อสร้างตามสัญญาน๋ึโดยการนำ 
สูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที,เปล่ียนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธี 
คำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒1£๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบ 
อาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวับท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไร้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีกำหนดไว้ในสัญญา หรือ 
ภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๓

สัญญาน้ีทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกับ คู่สัญญาได้อ่านและเช้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอด 
แล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ีงฉบับ

(ลงชีอ).............................•.ร......'.,...................... ผวาจ้าง

(ลงช่ือ)................t.    ผ ู้รับจ้าง

(ลงซ่ือ).................. .(/!...โ:.....’*น ี้.'!!..................พยาน
(นางสาวเอี่ยมคิรี สุริยะ)

(ลงซ่ือ).......................... .ป็1'น้ี! น้ีโโโโ...'................ พยาน
(นางสาวเรณุกา จาอาบาล)

เลขท่ีโครงการ ๖๔๐๗๗๑๖๗๐๓๗ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๘๒๒๐๐๖๗๙๖


