
 
สัญญาจางทั่วไป

 
 สัญญาเลขที่ ๐๖/๒๕๖๑

 
 

                  สัญญาฉบับน้ีทําขึ้น ณ เทศบาลตําบลถํ้าใหญ ตําบลถํ้าใหญ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๗

มกราคม ๒๕๖๑ ระหวาง เทศบาลตําบลถํ้าใหญ โดย นายอนุวัตร นาคฤทธิ ์ซึ่งตอไปนี้ในสัญญาเรียกวา "ผูวาจาง" ฝายหนึ่ง

กับ นายประพันธ  บุญจันทร อยูบานเลขที่ ๔๕ หมู ๖ ตําบลหนองหงส อําเภอทุงสง จังหวัด นครศรีธรรมราช แนบทายสัญญานี้

ซึ่งตอไปนี้ในสัญญาเรียกวา "ผูรับจาง" อีกฝายหนึ่ง
 

                  คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
 

 

                  ขอ ๑. ขอตกลงวาจาง
 

                              ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทํางาน ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปราณี หมูที่ ๒

ตําบลถํ้าใหญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ หมูท่ี ๒ ตําบลถํ้าใหญ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามขอกําหนดและเงื่อนไข

สัญญาน้ีรวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญา

                              ผูรับจางตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ ชนิดดีเพื่อใชใน

งานจางตามสัญญาน้ี
 

 

                  ขอ ๒. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
 

                               เอกสารแนบทายสัญญา ดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของ สัญญานี้
 

                            ๒.๑ รูปแบบรายการละเอียด (แบบแปลน)                                        จํานวน    ๑๓    หนา
 

                            ๒.๒ แบบประมาณราคาคากอสราง                                                 จํานวน      ๑    หนา
 

                            ๒.๓ สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานผูรับจาง                      จํานวน      ๑    หนา

                                ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความในสัญญานี้บังคับ
 

และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง
 

 

                  ขอ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
 

                                ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปนเงินสด เปนจํานวนเงิน ๒๒,๐๕๐.๐๐ บาท (สอง

หม่ืนสองพันหาสิบบาทถวน) มามอบใหแกผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาน้ี
 

                                หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง ผูวาจางจะคืนใหเมื่อผูรับจางพนจากขอผูกพันตาม

สัญญาน้ีแลว
 

 



                  ขอ ๔ข. คาจางและการจายเงิน
 

                              ผูวาจาง ตกลงจาย และผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน ๔๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่ง

พันบาทถวน) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวน ...........-............. บาท (ถวน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงดวย

แลว โดยถือราคาเหมารวม เปนเกณฑ และกําหนดการจายเงิน เปนงวด ๆ ดังนี ้
 

                           งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงิน ๔๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปราณี หมูท่ี ๒ ตําบลถํ้าใหญ ผิวจราจรกวาง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ยาว ๓๓๐

เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ๙๙๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลถํ้าใหญ) เมื่อไดสงมอบงาน

ครบถวนตามสัญญาน้ัน ใหแลวเสร็จภายใน ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑    

 

                     ขอ ๕. กําหนดเวลาแลวเสร็จ และสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา
 

                                ผูรับจางตองเริ่มทํางานท่ีรับจางภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ และจะตองทํางานใหแลวเสร็จ

บริบูรณภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ถาผูรับจางมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตาม

กําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวา ผูรับจางไมสามารถใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนด

เวลา หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหน่ึงหรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ ตรวจการ

จาง หรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษา ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิ

จางผูรับจางรายใหม เขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปดวย
 

                                การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับผิดตามสัญญา

 

                   ขอ ๖.ความรับผิดชอบ ในความชํารุดบกพรองของงานจาง
 

                               เมื่องานแลวเสร็จบริบูรณ และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจาง หรือจากผูรับจางรายใหม ในกรณีที่

มีการบอกเลิกสัญญาตามขอ ๕ หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดข้ึนจากการจางนี้ ภายในกําหนด ๒ ป นับถัดจากวันที่ได

รับมอบงานดังกลาว ซึ่งความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูกตอง

หรือทําไวไมเรียบรอย หรือทําไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไข ใหเปนที่เรียบรอยโดยไม

ชักชา โดยผูวาจางไมตองออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งส้ิน หากผูรับจางบิดพล้ิวไมกระทําการดังกลาว ภายในกําหนด ๑๕ วัน นับแต

วันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือ จากผูวาจาง หรือไมทําการแกไข ใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาที่ผูวาจางกําหนดให ผูวาจางมีสิทธิที่

จะทําการน้ันเอง หรือจางผูอ่ืนใหทํางานนั้นโดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย 
 

 

                   ขอ ๗. การจางชวง
 

                              ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกตอหนึ่งโดยไมไดรับความ

ยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน ท้ังนี้ นอกจากในกรณีท่ีสัญญานี้จะไดระบุไวเปนอยางอื่น ความยินยอมดังกลาวนั้นไมเปน

เหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาที่ตามสัญญานี้ และผูรับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความ

ประมาทเลินเลอของผูรับจางชวงหรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ 
 

 

                   ขอ ๘. การควบคุมงานของผูรับจาง
 

                                ผูรับจางตองควบคุมงานท่ีรับจางอยางเอาใจใสดวยประสิทธิภาพและความชํานาญและในระหวาง

ทํางานท่ีรับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซึ่งทํางานเต็มเวลาเปนผูควบคุมงานผูควบคุมงานดังกลาวจะตองเปนผูแทนไดรับมอบอํานาจ



จากผูรับจางคําส่ังหรือคําแนะนําตางๆท่ีไดแจงแกผูแทนผูไดรับมอบอํานาจนั้นใหถือวาเปนคําสั่งหรือคําแนะนําที่ไดแจงแกผูรับ

จางการแตงตั้งผูควบคุมงานนั้นจะตองทําเปนหนังสือและตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางการเปลี่ยนตัวหรือแตงตั้งผูควบคุม

งานใหมจะทํามิไดหากไมไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางกอน
 

                                ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะขอใหเปล่ียนตัวแทนไดรับมอบอํานาจนั้น โดยแจงเปนหนังสือไปยังผูรับจาง และ

ผูรับจางจะตองทําการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไมคิดราคาเพิ่มหรืออางเปนเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุน้ี
 

 

                   ขอ ๙. ความรับผิดชอบผูรับจาง
 

                                ผูรับจางจะตองรับผิดตออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของ

ผูรับจาง และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางของผูรับจาง
 

                                ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแกงานท่ีผูรับจางไดทําข้ึน แมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณี

อันเกิดจากความผิดของผูวาจาง ผูรับจางจะตองรับผิดชอบโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปล่ียนใหใหมโดยคาใชจายของผูรับจางเอง

ความรับผิดของผูรับจางดังกลาว ในขอน้ีจะสิ้นสุดลงเมื่อผูวาจางไดรับมอบงานครั้งสุดทาย ซ่ึงหลังจากนั้นผูรับจางคงตองรับผิด

เพียงในกรณีชํารุดบกพรอง หรือความเสียหายดังกลาวใน เทานั้น
 

 

                   ขอ ๑๐. การจายเงินแกลูกจาง
 

                                  ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางท่ีผูรับจางไดจางมาในอัตราและตามกําหนดเวลาที่ผูรับจางไดตกลง

หรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว
 

                                  ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอื่นใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคแรกผูวาจางมีสิทธิที่จะ

เอาเงินคาจางท่ีจะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว และใหถือวาผูวาจางไดจายเงินจํานวนนั้น เปนคา

จางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว
 

                                  ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนท่ีจางมาทํางานโดยใหครอบคลุมถึงความรับ

ผิดท้ังปวงของผูรับจางรวมทั้งผูรับจางชวงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหาย ท่ีคิดคาสินไหมทดแทนได ตามกฎหมายซึ่งเกิด

จากอุปทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ตอลูกจางหรือบุคคลอื่นที่ผูรับจางหรือผูรับจางชวงจางมาทํางานผูรับจางจะตองสงมอบ

กรมธรรมประกันภัยดังกลาว พรอมท้ังหลักฐานการชําระเบี้ยประกัน ใหแกผูวาจาง เมื่อผูวาจางเรียกรอง
 

 

                   ขอ ๑๑. การตรวจงานจาง
 

                                 ถาผูวาจางแตงตั้งกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทํางาน

ของผูรับจาง กรรมการตรวจการจาง หรือผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษานั้นมีอํานาจเขาไปตรวจการงาน ในโรงงาน และ

สถานท่ีท่ีกําลังกอสรางไดทุกเวลา และผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือ ในการนั้นตามสมควร
 

 

                                 การท่ีมีกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาหา ทําใหผูรับจางพนความรับผิด

ชอบตามสัญญาน้ีขอหนึ่งขอใดไม
 

 

                   ขอ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
 

                                ผูรับจางจะตองรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถวนแลวหาก

ปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดน้ันผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิคผูรับจางตกลง



ท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้งเพื่อใหงานแลวเสร็จ

บริบูรณโดยจะคิดคาใชจายใดๆ เพิ่มข้ึนจากผูวาจางไมได
 

 

                   ขอ ๑๓. การควบคุมงานโดยผูวาจาง
 

                                ผูรับจางตกลงวา กรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้งมีอํานาจที่

จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อใหเปนไปตามเอกสารสัญญาและมีอํานาจท่ีจะส่ังใหแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่ง

งานตามสัญญาน้ี หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอํานาจที่จะสั่งให

หยุดกิจการน้ันช่ัวคราวได ความลาชาในกรณีเชนนี้ผูรับจางจะถือเปนเหตุ ขอขยายวันทําการออกไปมิได
 

 

                   ขอ ๑๔. งานพิเศษและการแกไขงาน
 

                                ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะส่ังใหผูรับจางทํางานพิเศษซึ่งไมไดแสดงไว หรือรวมอยูในเอกสารสัญญา หากงาน

พิเศษน้ัน ๆ อยูในขอบขายทั่วไป แหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี้ผูวาจางยังมีสิทธิสั่งให เปลี่ยนแปลงหรือแกไขแบบรูป

และขอกําหนดตาง ๆ ในเอกสารสัญญาน้ีดวย โดยไมทําใหสัญญาเปนโมฆะแตอยางใด
 

                                อัตราคาจางหรือราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ใหกําหนดไวสําหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือ

ตัดทอนลงท้ังปวงตามคําสั่งของผูวาจาง หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจาง หรือราคาใดๆที่จะนํามาใชสําหรับงานพิเศษ

หรืองานท่ีเพิ่มข้ึนดังกลาว ผูวาจางและผูรับจางจะไดตกลงกันท่ีจะกําหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถามี) กัน

ใหมเพ่ือความเหมาะสม ในกรณีท่ีตกลงกันไมได ผูวาจางจะกําหนดอัตราจางหรือราคาตายตัวตามแตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสม

และถูกตอง ซึ่งผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามคําส่ังของผูวาจาง
 

 

                   ขอ ๑๕. คาปรับ
 

                                 หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไวในสัญญาและผูวาจางยังมิไดบอกเลิก

สัญญา ผูรับจางจะตองชําระคาปรับ ใหแกผูวาจางเปน จํานวนเงินวันละ ๔๔๑.๐๐ บาท (สี่รอยสี่สิบเอ็ดบาทถวน) และจะตอง

ชําระคาใชจายในการควบคุมงานในเมื่อผูวาจางตองจางควบคุมงานอีกตอหนึ่งเปนจํานวนเงิน วันละ ........-................ บาท นับ

ถัดจากวันที่กําหนดแลวเสร็จตามสัญญาหรือวันท่ีผูวาจางไดขยายใหจนถึงวันท่ีทํางานแลวเสร็จจริง นอกจากนี้ ผูรับจางยอมใหผู

วาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดข้ึนจากการท่ีผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนท่ีเกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีก

ดวย
 

                                 ในระหวางท่ีผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถปฏิบัติตาม

สัญญาตอไปได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ ๑๖ ก็ได และถาผูวาจางไดแจงขอเรียกรองไปยังผูรับจางเมื่อ

ครบกําหนดแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว ผูวาจางมีสิทธิที่จะปรับผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย
 

 

                   ขอ ๑๖. สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา
 

                                 ในกรณีท่ีผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอื่นใหทํางานนั้นตอจนแลว

เสร็จได ผูวาจางหรือผูที่รับจางทํางานน้ันตอมีสิทธิใชเครื่องใชการกอสรางส่ิงที่สรางขึ้นช่ัวคราว สําหรับงานกอสรางและวัสดุตาง

ๆ ซึ่งเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามท่ีจะเห็นสมควร
 

                                 ในกรณีดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางสวนตามแตจะ

เห็นสมควร นอกจากน้ันผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหาย ซึ่งเปนจํานวนเกินกวาหลักประกันการปฏิบัติงาน และคาเสีย



หายตาง ๆ ที่เกิดข้ึน รวมท้ังคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จตามสัญญา และคาใชจายในการควบคุมงานเพิ่ม

(ถามี) ซึ่งผูวาจางจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงินใด ๆ ที่จะจายใหแกผูรับจางก็ได
 

 

                   ขอ ๑๗. การกําหนดคาเสียหาย
 

                                 คาปรับหรือคาเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผูรับจางตามสัญญานี้ ผูวาจางมีสิทธิที่จะหักเอาจากจํานวน เงิน

คาจางท่ีคางจายหรือจากเงินประกันผลงานของผูรับจางหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได
 

                                 หากมีเงินคาจางตามสัญญาที่หักไวจายเปนคาปรับ และคาเสียหายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูวาจาง

จะคืนใหแกผูรับจางท้ังหมด
 

 

                   ขอ ๑๘. การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย
 

                                 ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอํานวยความสะดวก

ในการทํางานของผูรับจาง ลูกจาง ตัวแทนหรือของผูรับจางชวงใหอยูในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใชงาน

ตลอดระยะเวลาการจางและเมื่อทํางานเสร็จสิ้นแลวจะตองขนยายบรรดาเครื่องใชในการทํางานจางรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และ

ส่ิงกอสรางชั่วคราวตาง ๆ (ถามี) ท้ังจะตองกลบเกล่ียพื้นดินใหเรียบรอย เพ่ือใหบริเวณทั้งหมดอยูในสภาพที่สะอาด และใชการได

ทันที
 

 

 

 

                   ขอ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
 

                                  ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพรองของฝายผูวาจาง

หรือพฤติการณอันหน่ึงอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมายทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จ ตามเงื่อนไขและ

กําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพื่อขอ

ขยายเวลาทํางานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
 

                                  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่งใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิ์เรียกรองในการที่จะ

ขอขยายเวลาทํางานออกไปไมมีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ินเวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจางซึ่งมีหลัก

ฐานชัดแจง หรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน
 

                                  การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูวาจางที่จะพิจารณาตามที่เห็น

สมควร
 

 

                  ขอ ๒๐. มาตรฐานฝมือชาง
 

                                  ผูรับจางตกลงเปนเง่ือนไขสําคัญวา ผูวาจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง จาก

ผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากการะทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท.

หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง แตจะ

ตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 
 

                                   ๒๐.๑ ชางโยธา หรือ
 

                                   ๒๐.๒ ชางกอสราง



                                 ผูรับจางจะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนชางท้ังหมดโดยจําแนกตามแตละสาขาชางและ ระดับชาง

พรอมกับระบุรายช่ือชางผูที่ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือ ผูมีวุฒิบัตรดังกลาวในวรรคแรกนํามาแสดงพรอมหลักฐาน

ตางๆ ตอคณะกรรมการการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน กอนเริ่มลงมือทํางาน และพรอมที่จะใหผูวาจางหรือเจาหนาที่ของผู

วาจางตรวจสอบดูไดตลอด เวลาการทํางานตามสัญญานี้ของผูรับจาง

                                  สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดย

ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละ

หน่ึงฉบับ
 

 

 

(ลงชื่อ)..............................................................ผูวาจาง 
 

(นายอนุวัตร นาคฤทธ์ิ)
 

 

 

(ลงชื่อ)..............................................................ผูรับจาง 
 

(นายประพันธ บุญจันทร)
 

 

 

(ลงชื่อ)..............................................................พยาน 
 

(นายธนภัทร ลิ่มตระกูล)
 

 

 
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน 

 
(นางสาวนฤมล ไชยศร)
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