แบบสัญญาจาง
สัญญาจางเลขที่……..………………
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน ถนนเพชรเกษม ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที.่ ……... เดือน.……….………..……
พ.ศ. ……………...... ระหวาง กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน โดย
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…
ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ ........………………….…………….……………………………….…
ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ ………………………………………………………………………………………………………………
มีสํานักงานใหญอยูเลขที่ ……..………. ถนน …………………....... ตําบล/แขวง .......…………………..……………
อําเภอ/เขต …………………………………… จังหวัด ……………………… โดย ...………………………………………………
......................ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท
……………………………..…………..………… ลงวันที่ …………………………………………........ ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา
“ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอตกลงวาจาง
ผูวา จางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจาง ……………………………………….…..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ณ ………………….………………………………………………..ตําบล/แขวง ……………………………..…………….......……………
อําเภอ/เขต ………………………………………………..……. จังหวัด ………………….…………………….. ตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขแหงสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบทายสัญญา
ผูรับจางตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ
ชนิดดี เพื่อใชงานจางตามสัญญานี้
ขอ ๒ เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ……………………………..………………….. จํานวน ………… หนา
๒.๒ ………………………………..……………….. จํานวน ………… หนา
๒.๓ …………………………………..…………….. จํานวน ………… หนา
๒.4 …………………………………..…………….. จํานวน ………… หนา
๒.5 …………………………………..…………….. จํานวน ………… หนา
๒.6 …………………………………..…………….. จํานวน ………… หนา
๒.7 …………………………………..…………….. จํานวน ………… หนา
๒.8 …………………………………..…………….. จํานวน ………… หนา
๒.9 …………………………………..…………….. จํานวน ………… หนา
ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความใน
สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผู
วาจาง

-๒ขอ ๓ หลักประกันการปฏิบัตติ ามสัญญา
ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน …...........เปนจํานวนเงิน……….บาท
(…….………………………………………………………) มามอบใหแกผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง ผูวาจางจะคืนใหเมื่อผูรับจางพน
จากขอผูกพันตามสัญญานี้แลว
ขอ ๔ คาจางและการจายเงิน (สําหรับสัญญาที่เปนราคาจางเหมารวม)
ผูว าจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจาง จํานวนเงิน .…………......………บาท
(…………………….………………………………..…………………..) ซึง่ ไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน ..……....……………บาท
ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการ
จายเงินเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งสถานที่กอสรางใหสะอาด
เรียบรอยตามที่กําหนดไว และคณะกรรมการตรวจการจางทําการตรวจรับไวเปนการถูกตองเรียบรอย ทั้งนี้
ภายใน ........ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา
การจายเงินตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีฝากธนาคารของผู
รับจาง ชื่อธนาคาร………..…….……….. สาขา ……………..………...…………………...ชื่อบัญชี…………………………………
เลขที่บัญชี …………….…………………….. ทั้งนี้ ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอื่นใด
เกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ
ขอ ๕ ก. กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา
ผูรับจางตองเริมทํางานที่รับจางภายในกําหนด ……….….…. วัน นับถัดจากวันทีไ่ ดรับ
หนังสือแจงใหเริ่มงานและจะตองทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนด ………........วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือ
แจงดังกลาวนั้น
ถามิไดเสนอแผนงาน หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาหรือมีเหตุ
ใหเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวา
กําหนดเวลาหรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งหรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่ง ของ
คณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ผูวา
จางมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได และมีสทิ ธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย
การที่ผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตน ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความ
รับผิดตามสัญญา
ขอ ๕ ข. กําหนดเวลาแลวเสร็จ และสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา
ผูรับจางตองเริ่มทํางานที่รับจางภายในวันที่ ……..… เดือน …….………..… พ.ศ. ……..…..
และจะตองทํางานใหแลวเสร็จบริบูรณภายในวันที่ ……….... เดือน ………………….…พ.ศ. ………… ถาผูรับจาง
มิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาหรือมีเหตุใหเชื่อไดวา
ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา หรือ
ผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ
ตรวจการจาง หรือผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิที่จะ
บอกเลิกสัญญานี้ไดและมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย
การที่ผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจาก
ความรับผิดตามสัญญา
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ขอ ๖ ความรับผิดในความชํารุดบกพรองของงานจาง
เมื่องานแลวเสร็จบริบูรณ และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจาง หรือจากผูรับจาง
รายใหมในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามขอ ๕ หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจางนี้
ภายในกําหนด…….……… ป ………….. เดือน นับถัดจากวันที่ไดรับมอบงานดังกลาว ซึ่งความชํารุดบกพรอง
หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพรองของผูรับจาง อันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูกตอง หรือทําไวไมเรียบรอย
หรือทําไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไขใหเปนที่เรียบรอยโดยไมชักชาโดย
ผูวาจางไมตองออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผูรับจางบิดพลิ้วไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด …………
วัน นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจางหรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาที่ผูวาจาง
กําหนดใหผูวาจางมีสิทธิที่จะทําการนั้นเอง หรือจางผูอื่นใหทํางานนั้นโดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย
ขอ ๗ การจางชวง
ผูรับจางจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกตอหนึ่งโดย
ไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะไดระบุไวเปนอยางอื่น
ความยินยอมดังกลาวนั้นไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิด หรือพันธะหนาที่ตามสัญญานี้ และ
ผูรับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวงหรือของตัวแทนหรือลูกจาง
ของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ
ขอ ๘ การควบคุมงานของผูรับจาง
ผู รั บ จ า งจะต อ งควบคุ ม งานที่ รั บ จ า งอย า งเอาใจใส ด ว ยประสิ ท ธิ ภ าพและความ
ชํานาญและในระหวางทํางานที่รับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซึ่งทํางานเต็มเวลาเปนผูควบคุมงาน ผูควบคุมงาน
ดังกลาวจะตองเปนผูแทนไดรับมอบอํานาจจากผูรับจาง คําสั่ง หรือคําแนะนําตาง ๆ ที่ไดแจงแกผูแทนผู
ไดรับมอบอํานาจนั้นใหถือวาเปนคําสั่งหรือคําแนะนําที่ไดแจงแกผูรับจาง การแตงตั้งผูควบคุมงานนั้นจะตอง
ทําเปนหนังสือและตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง การเปลี่ยนตัวหรือแตงตั้งผูควบคุมงานใหมจะกระทํา
มิไดหากไมไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางกอน
ผูวาจางมีสิทธิที่จะขอใหเปลี่ยนตัวผูดูแทนไดรับมอบอํานาจนั้น โดยแจงเปนหนังสือ
ไปยังผูรับจาง และผูรับจางจะตองทําการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไมคิดราคาเพิ่มหรืออางเปนเหตุเพื่อขยาย
อายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้
ขอ ๙ ความรับผิดของผูรับจาง
ผูรับจางจะตองรับผิดตออุปทวเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจาก
การปฏิบัติงานของผูรับจาง และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางของผูรับจาง
ความเสี ย หายใด ๆ อัน เกิด แก งานที่ผู รั บ จ างได ทําขึ้น แมจ ะเกิด ขึ้น เพราะเหตุ
สุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผูวาจาง ผูรับจางจะตองรับผิดโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปลี่ยน
ใหใหมโดยคาใชจายของผูรับจางเอง ความรับผิดชอบของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผูวาจางไดรับ
มอบงานครั้งสุดทาย ซึ่งหลังจากนั้นผูรับ จางคงต องรับผิ ดเพียงในกรณีชํารุดบกพรอง หรือความเสียหาย
ดังกลาวในขอ ๖ เทานั้น
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ขอ ๑๐ การจายเงินแกลูกจาง
ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางที่ผูรับจางไดจา งมาในอัตรา และตามกําหนดเวลาที่
ผูรับจางไดตกลงหรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว
ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอื่นใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคแรกผู
วาจางมีสิทธิที่จะเอาเงินคาจางที่จะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาวและใหถือวาผู
วาจางไดจายเงินจํานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว
ผู รั บ จ า งจะต อ งจั ด ให มี ป ระกั น ภั ย สํ า หรั บ ลู ก จ า งทุ ก คนที่ จ า งมาทํ า งานโดยให
ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผูรับจางรวมทั้งผูรับจางชวงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดคา
สินไหมทดแทนไดตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุปทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ตอลูกจางหรือบุคคลอื่นที่ผูรับจาง
หรือผูรับจางชวงจางมาทํางาน ผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาวพรอมทั้งหลักฐานการชําระ
เบี้ยประกันใหแกผูวาจาง เมื่อผูวาจางเรียกรอง
ขอ ๑๑ การตรวจการจาง
ถาผู วาจางแต งตั้งกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อ
ควบคุมการทํางานของผูรับจาง กรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอํานาจเขา
ไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กําลังกอสรางไดทุกเวลา และผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและ
ใหความชวยเหลือในการนั้นตามสมควร
การที่มีกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทําใหผูรับจาง
พนความรับผิดชอบตามสัญญานี้ขอหนึ่งขอใดไม
ขอ ๑๒ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผูรับจางจะตองรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปรายการละเอียด
โดยถี่ถวนแลว หากปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทาง
วิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผูรับจางตกลงที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุม
งาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้งเพื่อใหงานแลวเสร็จบริบูรณโดยจะคิดคาใชจายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู
วาจางไมได
ขอ ๑๓ การควบคุมงานโดยผูวาจาง
ผูรับจางตกลงวา กรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวา
จางแตงตั้ง มีอํานาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อใหเปนไปตามเอกสารสัญญา และมีอํานาจที่จะสั่งให
แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามกรรมการ
ตรวจการจาง ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอํานาจที่จะสั่งใหยุดกิจการนั้นชั่วคราวได ความลาชาใน
กรณีเชนนี้ผูรับจางจะถือเปนเหตุขอขยายวันทําการออกไปมิได
ขอ ๑๔ งานพิเศษและการแกไขงาน
ผูวาจางมีสิทธิที่จะสั่งใหผูรับจางทํางานพิเศษซึ่งไมไดแสดงไว หรือรวมอยูในเอกสาร
สัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยูในขอบขายทั่วไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี้ผูวาจางยังมีสิทธิ
สั่งใหเปลี่ยนแปลงหรือแกไขแบบรูป และขอกําหนดตาง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ดวย โดยไมทําใหสัญญาเปน
โมฆะแตอยางใด
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อัตราคาจางหรือราคาที่กําหนดไวในสัญญานี้ใหกําหนดใชสําหรับงานพิเศษหรืองานที่
เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคําสั่งของผูวาจาง หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจาง หรือ
ราคาใด ๆ ที่จะนํามาใชสําหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกลาว ผูวาจางและผูรับจางจะไดตกลงกันที่จะ
กําหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถามี) กันใหมเพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกัน
ไมได ผูวาจางจะกําหนดอัตราจางหรือราคาตายตัวตามแตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง ซึ่งผูรับจาง
จะตองปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูวาจาง
ขอ ๑๕ คาปรับ
หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดในสัญญา และผูวาจาง
ยังมิไดบอกเลิกสัญญา ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินวันละ ……………..… บาท และ
จะตองชําระคาใชจายในการควบคุมงานในเมื่อผูวาจางตองจางผูควบคุมงานอีกตอหนึ่ง เปนจํานวนเงินวันละ
..…...................บาท นับถัดจากวันที่กําหนดแลวเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผูวาจางไดขยายใหจนถึงวันที่ทํางาน
แลวเสร็จจริงนอกจากนี้ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะ
สวนที่เกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย
ในระหวางที่ผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไม
สามารถปฏิบัติตามสัญญาตอไปได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ ๑๖ ก็ได และถาผู
วาจางไดแจงขอเรียกรองไปยังผูรับจางเมื่อครบกําหนดแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว ผูวาจางมีสิทธิ
ที่จะปรับผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย
ขอ ๑๖ สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู วาจ างบอกเลิ กสัญญา ผู วาจ างอาจทํางานนั้ น เองหรือว าจ างผูอื่น ให
ทํางานนั้นตอจนแลวเสร็จได ผูวาจางหรือผูที่รับจางทํางานนั้นตอ มีสิทธิใชเครื่องใชในการกอสรางสิ่งที่สราง
ขึ้นชั่วคราวสําหรับงานกอสรางและวัสดุตาง ๆ ซึ่งเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา
ตามที่จะเห็นสมควร
ในกรณีดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือ
บางสวนตามแตจะเห็นสมควร นอกจากนั้นผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซึ่งเปนจํานวนเกินกวา
หลักประกันการปฏิบัติงาน และคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในการทํางานนั้นตอให
แลวเสร็จตามสัญญา และคาใชจายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถามี) ซึ่งผูวาจางจะหักเอาจากเงินประกันผลงาน
หรือจํานวนเงินใด ๆ ที่จะจายใหแกผูรับจางก็ได
ขอ ๑๗ การกําหนดคาเสียหาย
คาปรับหรือคาเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผูรับจางตามสัญญานี้ ผูวาจางมีสิทธิที่จะหักเอา
จากจํานวนเงินคาจางที่คางจายหรือจากเงินประกันผลงานของผูรับจางหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาก็ได
หากมีเงินคาจางตามสัญญาที่หักไวจายเปนคาปรับ และคาเสียหายแลวยังเหลืออยู
อีกเทาใด ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางทั้งหมด
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ขอ ๑๘ การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย
ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาน หรือ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานของผูรับจาง ลูกจาง ตัวแทน หรือของผูรับจางชวงใหอยูในความสะอาด
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใชงานตลอดระยะเวลาการจาง และเมื่อทํางานเสร็จสินแลวจะตองขนยาย
บรรดาเครื่องใชในการทํางานจาง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งกอสราง ชั่วคราวตาง ๆ (ถามี) ทั้งจะตอง
กลบเกลี่ยพื้นดินใหเรียบรอย เพื่อใหบริเวณทั้งหมดอยูในสภาพที่สะอาดและใชการไดทันที
ขอ ๑๙ มาตรฐานฝมือชาง
ผูรับจางตกลงเปนเงื่อนไขสําคัญวา
ผูรับจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือชาง จาก ………………………………………………………………….…………………………….………………………
หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให ใหเขารับ
ราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ …………… ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน
ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
๑๙.๑ ………………………………………………………..…………………………………………………..
๑๙.๒ ………………………………………………………..…………………………………………………..
ผูรับจางจะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนชางทั้งหมด โดยจําแนกตามแตละสาขาชาง
และระดับชาง พรอมกับระบุรายชื่อชางผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง หรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาวในวรรค
แรก นํามาแสดงพรอมหลักฐานตาง ๆ ตอคณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูควบคุมงาน กอนเริ่มลงมือ
ทํางาน และพรอมที่จะใหผูวาจางหรือเจาหนาที่ของผูวาจางตรวจสอบดูไดตลอดเวลาการทํางานตามสัญญานี้
ของผูรับจาง
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน
คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดย
ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา ( ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตาง
ยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ

………………………………………………… ผูวาจาง
( ………………………………………..……… )

ลงชื่อ

…………………………………………………. ผูรับจาง
( ……………………………………………..… )

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

