
สญัญาจา้งออกแบบและควบคมุงานกอ่สรา้ง 
  

                    สัญญาเลขท่ี ๑/๒๕๖๕ 
 

                  สัญญาฉบับนี้ท าข้ึน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ต าบล/แขวง ท่าคอย อ าเภอ/เขต ท่ายาง 
จังหวัด เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย โดย นายฉลอง เหลืองเจื้อย 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นายนพพงษ์ หงษ์ยนต์ อยู่บ้าน เลขที่ ๑๒๔๓/๓ ถนนชมนิเวศน์    
ต าบล/แขวง ท่าคอย อ าเภอ/เขต ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า            
"ผู้ให้บริการ" อีกฝ่ายหนึ่ง 
                  ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
                  ภาค ก. การออกแบบ 
                           ข้อ ๑. ข้อตกลงวา่จา้งงานออกแบบ  
                                     ๑.๑ ผูว้่าจ้างตกลงจ้างและผู้ให้บริการตกลงรับจ้างออกแบบ ออกแบบรายการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้าง จ านวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านวังพลับ (ซอยร่วมใจ ช่วง 3) ต าบลท่าคอย 
อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพ้ืนที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 548 ตารางเมตร  

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง (ถนนสายบ้านนายแป๊ะ -       
สายหนึ่ง) ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนาเฉลี่ย     
0.15 เมตร มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร  

3. โครงการดาดเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านสระพระ (ไร่นายเอ้ือน น้อยค า-นายฉะอ้อน สวัสดี)       
ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้างบน 1.40 เมตร กว้างล่าง 0.40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร 
ความยาว 365 เมตร  

4. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 และ 11  ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวั ดเพชรบุรี  
จ านวน 4 สาย ระยะทางรวม 1,380 เมตร รายละเอียดดังนี้ 

- สายที่ 1 หมู่ที่ 10 บ้านหนองประดู่ (สายคอกแพะ) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 406.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร  

- สายที่ 2 หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองประดู่ (สายบ้านตาวัต-ศาลพ่อเสือ) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 320.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 

- สายที่ 3 หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังพลับ (สายบ้านตาวัลย์) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร  

- สายที่ 4 สาย ศพต. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 574.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ตามข้อก าหนด
และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก - โดยผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลัก
วิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
                                     ๑.๒ ผู้ให้บริการจะต้องเริ่มลงมือท างานภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และจะต้อง
ด าเนินการออกแบบตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ 

                           ข้อ ๒. เอกสารอนัเปน็สว่นหนึ่งของสญัญา  
                                    เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
                                     ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ  
ผู้ว่าจ้าง ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้ให้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 
 



                           ข้อ ๓. ค่าจา้งงานออกแบบและการจา่ยเงนิ  
                                     ๓.๑ ผูว้่าจ้างและผู้ให้บริการ ได้ตกลงราคาค่าจ้างงานออกแบบตามสัญญานี้ เป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น ๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นเงินจ านวน.....-.......บาท 
(...............-............) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
                                     ๓.๒ ผูว้่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ให้บริการเป็นงวดๆ ดังนี้  
                                     งวดที่ ๑ จ านวนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (หนึ่งร้อย) ของค่าจ้างออกแบบตามข้อ ๓.๑ เป็นเงิน 
๕๒,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อ จ้างที่ปรึกษาออกแบบ การออกแบบงานก่อสร้างหรือการ
เขียนแบบ(๘๑.๑๐.๑๕.๐๒ ) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว 

             ข้อ ๔. หนา้ที่ของผูใ้ห้บรกิารงานออกแบบ  
                                     ๔.๑ ผู้ให้บริการจะต้องส่งมอบผลงาน พร้อมทั้งแบบและรายละเอียดประกอบแบบ 
จ านวน ๒ (สอง) ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงานตามสัญญา  
                                     ๔.๒ ผูว้่าจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่ผู้ให้บริการได้ออกแบบตามสัญญานี้แต่
เพียงฝ่ายเดียว และผู้ให้บริการจะน าผลงาน และ/หรือรายละเอียดของงานตามสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไป
ใช้ หรือเผยแพร่ในกิจการอ่ืน นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
ก่อน  
                                         ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือลิขสิทธิ์ 
หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน รวมถึงสิทธิใดๆ ต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิง 
                                     ๔.๓ ในกรณีที่ผลงานของผู้ให้บริการบกพร่องอันเนื่องมาจากผู้ให้บริการมิได้ด าเนินการ
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม หรือวิชาการอื่น และ/หรือบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างผู้ให้บริการต้องรีบท าการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย 
โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้ให้บริการหลีกเลี่ยงหรือบิดพลิ้วไม่รีบจัดการแก้ไข
ให้เป็นที่เรียบร้อยในก าหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นหนังสือ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างผู้ให้บริการรายอื่นท าการแทน โดย       
ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการนี้แทนผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง 
                                         ถ้ามีความเสียหายเกิดข้ึนจากงานตามสัญญานี้อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้บริการได้
ออกแบบงานไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม หรือวิชาการอ่ืน และ/หรือ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการจะต้องรีบท าการแก้ไขความเสียหายดังกล่าว ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้าง
ก าหนดให้ ถ้าผู้ให้บริการไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ให้บริการจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยสิ้นเชิง ซึ่งรวมทั้งความ
เสียหายที่เกิดข้ึนโดยตรง และโดยส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับความเสียหายที่เกิดข้ึนจากงานตามสัญญานี้ด้วย 
                                     ๔.๔ หากผู้ให้บริการมิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่สามารถท างานให้แล้ว
เสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่าผู้ให้บริการไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา หรือ
ล่วงเลยก าหนดเวลาแล้วเสร็จไปแล้ว หรือผู้ให้บริการท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือขาด
คุณสมบัติการเป็นผู้ให้บริการตามกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และเม่ือบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ทันที และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) จากผู้ให้บริการด้วย 
                                     ๔.๕ ระหว่างด าเนินการออกแบบตามสัญญาภาค ก ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้ให้บริการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อยในส่วนที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างที่ส าคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง
ที่ผู้ให้บริการได้ส่งมอบตามงวดงานในสัญญาแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 
                                     ๔.๖ ผู้ให้บริการจะต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้รับจ้างในงานก่อสร้าง
ที่ผู้ให้บริการได้ออกแบบตามสัญญานี้ หรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และจะต้อง
ไม่ร่วมกับผู้รับจ้างกระท าการหรืองดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอาจเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย 



 
                                     ๔.๗ กรณีท่ีผู้ให้บริการท างานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดในข้อ ๑ ผู้ให้บริการ
จะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (หนึ่งร้อย) ของวงเงินค่าจ้างตามข้อ ๓ นับถัด
จากวันครบก าหนดในข้อ ๑ จนถึงวันที่ผู้ให้บริการปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน 

           ภาค ค. ข้อก าหนดและเงื่อนไขทัว่ไป 
                           ข้อ ๕. การบงัคบัคา่ปรบั คา่เสียหาย และคา่ใชจ้า่ยของงานออกแบบและควบคมุงานก่อสรา้ง  
                           ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ให้บริการต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่  
ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้ให้บริการ
ไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงินค่าจ้างของผู้ให้บริการ 
หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 
                           หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้าง หรือหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ให้บริการยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย 
หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
                           หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีก
เท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้ให้บริการทั้งหมด 
                           ข้อ ๖. การงดหรอืลดคา่ปรบั หรือการขยายเวลาการปฏิบตังิานออกแบบและควบคมุงาน
ก่อสร้าง 
                           ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก
พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ผู้ให้บริการไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จ
ตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็น
หนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจาก
วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
                           ถ้าผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ให้บริการได้สละสิทธิเรียกร้อง
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
                           การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่
จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
                            ข้อ ๗. หลักประกนัการปฏบิัตติามสญัญา  
                                     ในขณะท าสัญญานี้ผู้ขายได้น าหลักประกันเป็น ..............-................. เป็นจ านวนเงิน 
....-........ บาท  (....-.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ....-.........(........-........) ของราคาค่าจ้างตามข้อ ๓.๑ และข้อ ๖ รวมกัน     
มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
                                     กรณีผู้ให้บริการใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ
ค้ าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ให้บริการพ้น
ข้อผูกพันตามสัญญานี้ 
 
 



 
                                     หลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ให้บริการตลอดอายุสัญญา 
ถ้าหลักประกันที่ผู้ให้บริการน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของ     
ผู้ให้บริการตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ให้บริการส่งมอบงานออกแบบล่าช้าหรืองาน
ก่อสร้างที่ผู้ให้บริการควบคุมงานแล้วเสร็จล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จเปลี่ยนแปลงไป ผู้ให้บริการต้องหา
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน  -  วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
                           ข้อ ๘. การจา้งชว่งงานออกแบบและควบคุมงานก่อสรา้ง 
                                     ผู้ให้บริการจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอด
หนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้าง
ช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้ให้บริการหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และ  
ผู้ให้บริการจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้าง
ของผู้ให้บริการช่วงนั้นทุกประการ 
                                     กรณีผู้ให้บริการไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้ให้บริการต้อง
ช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๐๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ 
ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
                           ข้อ ๙. การโอนสทิธปิระโยชนข์องผู้ใหบ้ริการงานออกแบบและควบคมุงานกอ่สร้าง 
                                     ผู้ให้บริการจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนสิทธิที่จะรับเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ 
 

                           สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือ
ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ  
  

  
(ลงชื่อ)              ฉลอง เหลืองเจื้อย             ผูว้่าจ้าง  
                   (นายฉลอง เหลืองเจื้อย) 
  

  
(ลงชื่อ)               นพพงษ์ หงษย์นต์             ผู้รับจ้าง  
                    (นายนพพงษ์ หงษ์ยนต์) 
  

  
(ลงชื่อ)                ณาปรีญา นกแก้ว             พยาน  
                   (นางสาวณาปรีญา นกแก้ว) 
  

  
(ลงชื่อ)                   ยอด ผ่องภักต ์              พยาน  
                        (นายยอด ผ่องภักต์) 

 
 
 
เลขที่โครงการ ๖๕๐๑๗๐๔๕๓๔๐ 
เลขคุมสัญญา  ๖๕๐๑๐๘๐๐๐๑๐๕ 

 


