
ส ฌัญาจ้ไงทอสร้าง

๖๕)4>ี؛؛ญญา1ลขท!

جءلات.
سحجةج=تتت

น٠٠ท^١٥-.-٠1า،٥٦٥-١،،،٥น๒^ล^^٠^؛؛١١٠٠٥,.٥ทฑ^ฬ,ค,กา^ท|^

กรม

วา"ผู้รบ^าง" อีกฝ่٦|^ง
ค ٠ูลัญญาไคตกลงกฟ|ขั0ความ#٢งต٠3ไปฎ

ế ®. ขอตกแงฯเๆจาง

^บ<1าง،1١กลง!น<โ٦งฬๆง؛٦;ผู้؟างนล้างตกลงจพู้ว่จา้ 1หมากอสรางถน٧ค่อนก1ตเส่รม1หสืก (ปัานนาย

บานหนองแต้ หม่ที่๑๑กว้าง<؟؛ |รยาว๒๔๕เมตรตามแบบแปลนของเทศบาล
เจาะจง 'ณ บ า้นพน0งนต หยูทฺ (ปามนายประยูฟ้พรสุวรรณ ٠ สามแยกปัานน่างตม) ตำ บล/

ประยูรโพธสุวรรณงามแยกุ่^าพ٩ง٠ม)
ตำบลคำอาฮวน โดย٠1ฎพา

มกดาหาร ตามจ้อกาหนดนล11٠؛ อนไขแห٠งส์ญญานี้รวมไ٢ง1ฐกส٦รนมบไ؟าข

'๑๑

แขวง คาอารวน อา1ภอ/1ขต เฐองมกดาหา؟ จงหวัด ؛
ส ญัญา

٦งๆช٠ค.،ฬ؛٥١١١ณ,؛٠ง^„ล٠ศ١น٩ปท^^٠،٥^٥ห؛؛าน,งงไ|،,1ส؛٩,١,พ٠ั١,น١หตทลผู้!
งานจางตามสัญญาบ

๒. เอกสารอนเป็นส์วนหนงของสัญญา
เอกสารแนบทายสญญาดงต٠0ไป0ให้สื01ป็นส่วบห^งของ^ญญา٥

ขอ

เ:

اة
5٠٠

٥
إ 

f



b.® ผนวก แบบ؟ปจ٠านวบ๗(1จค)หปัา

b.b ผนวก ๒ ใน1สบอราคา จำบวน ๖ (หก) ฝ٦
๒-๓ ผนวก ๓ "

๗าี่(ราคาจานวน๔(ส:

สไม) ฬไ .لالأ٦, <٠ »ฅรปรนรไคา(ค’ๅู๒1،ฒวก،ส

^ให้ใชขัอความในสืโญญา—بسد

นกาฟฐ١5]^ฅาม%ญาัหลกประก.อ٠์ข

1น؛กน1٢٧١؛«١า4۶โน٠ฯหลกป^1ญ٦١1{^٥؛v ... V ใไ٤٧٥ท;،r،É٠ (^แ0๗แแน )¿ ง่เฟาเกับรอยละ؟
1อง )؟ ท1น่.. น ๒๔٠๔๗๕٠็นจานวนฝ ฟ้؟لاه

.^٠ฬาง๘٥เ؛،ร،|ญๅมแ;นแ٢่าง,ทม؛า)1!อ«า«า|،|า4้(ฟ
ประกนการปฎงสิตามสัญญๅง'

-

؛لآهبه«خ«لألأ؛™«لا؟"لاهأ"لأ٦هللجءاسأأاساس'لا:^ي!ا؛قا١

-

แสะจะตองฐอายุกๆรคร؛ประ

างตลอดอาชุสญญา ถ؟ า้\1ลกปร

อ؟ยะ1วลานลว1ส!จห؛

ผู ร้ นัจ้างสัองหาหลกประ(٢น
๑๕ (สิบหา) วน นนวคจากวัน٠ด้

กนที่ผูรับจางน่ามามอบไว้ตาฬอ^'
หลกปร

ความรับผิดทงปวงตามลญญาป็น^ว
ผ วูำจไงจะสืนใหแกผรับจ้าง โดยไม่ฐคอ^^ย ل4!ج0إىจางพนจากฃอผกฟัน นล;

ขอ ๔ (ข) ค٠าจางและกๆ؟จ٠ายเธุน

I3٥

دي ۴

iSì ،



جسلآ٦ب٠٦ب٦سسلا"اا٢ت:::ق^٦لاهسم
ตลอคจน ภฬอากรส์น ๆ และค٠าใซ١٠٦ยท٥งป
ดงนี้

๔๘๙,๕0๐.0๐ บาทلى 

ว ؟5บ|ท')ا'ل٦"ل١'االاقلا٦لا”٦لالأ٦األاغلأا١لدلا;٠<اا٦ل'ه"لعخ٠:ئ'٠أ:::جد โดยถอราคาเทมารวน เังดวยแส นสะกาหนคการจำยเงํน 1ป็นงวฅ ๆ

งวคที่ ๑ เป็นจาบวบพิน

|พไน«™ถ٦นตามสัญญาปัน١พ้สัวพ?จภายใน

0ฐงร-ทน่ unaałnjnuu
๑๑ กวาง,๔ |ร ยาวجا٠ًئ 

้คไอ้ส่งาง1มตร (ตามแบบแปลบทต.) ฟ؟๘๘0 ตา
๔ ؟าคมبط  มก^

ขอ ๕. เ1นค’าขางล٠วงฬา

"ขฺองราคา

ئئد
^^4^:ะะะะ::ะกนการรบเงิบคาชุ้างลวงฬานไ^น^،

:กนการรบฝ็นคาชุงส่วง

๕,

۴สื11,า٠4ฬรบั,สัน،8า,าก٠ป*
อง،؟กย؟อผว'าจง ฟ้)ئ

ีทบั٦('..ภายในกาหบด๑๕(ส
้чلaυไjh)ว؛قلาหนคس٠งกลาวภา้g?นค:

้4านฟ้วง|ด่นคา<ทงสินการรบ،ง้ร٥ก١[

10นฺไปตามขอ(., ผูรบจ์างต้องแสดงทสักฐานการฬจ-ายฝ็นค-า^ๆง ว٠าไ^ึ๋ฟอ้สู่นจ่ล'วงหนาเพ
٥าจแสฅ:จ٧ฯไ،งๆ٠^ูไ٠าง٢ๆง١1ๆกคู0จ٦กยิ٠นฝงส،٧ไดไบนจไ؛บถ٠ดจากว٠้นนั)ว

,ก٠ไง١١٠อ٥งค„น٥٦ทท١١٠^นศน١٦ค٥،ห٠^،٥٦',>นท'ๅ؟١ฝก٠็วา١ไ^า١เูย
หลก

นราคา،หมารวม)็บสญญาท،ป؟๕.๓ (ข) (สำห
้หใงา้ผ٠กแ้รัจบ้ๅในการจ'ายงบค٠าจ ^ฐ٥ดใ่ืางไนแต'ละงวค،พ้นค'าจัฝก็วาจางจะหูงตามขอ ๔ ผ

น;،กค'ไ„1؟นทว'า١า١ทน11น๖١รครบ«าม١าพ؛ค'า,ไงในนด'ละ«ด4็١,٠านวนฝ|อ»-١
:ม٦ท١١.٦น١น٠มค,า„างล,ไงห١٠,٦٥หส٥،٠.٦นวน،ท,.ก1,ไ٥น٠ห٠-,ดท“ายุมคา١ไงฑคส้ยก1ว

يثتي:ئستت;:ةث;ءثذ:ت::لا,٠س١ا،تت

สืนงนคาจางส่วงหบ้า١ว้จำนวน؟อยล
จางส่วงหนาทผ้ร้บจ้าง١ด้รับ١ปแล้ว



«،.."سم٠سا٠"*'س"جث،ذ٠٠١™س٠،س٠
ใครับแจงเป็นทปังสิ0จๆกฝัว٠ๅงโ٦ง

٦ง ภายโนา٠ไ^๗}ไโน؛،؟หส0٦^،นจานวน١ื1น؟ตองจายส:ผูริบจ้างจ
์างจะไสีผู้รัจบ้จานวนเงนท

54٠،٧ถดจาก ปั(لأ؟ ๗ (เจด

(สำหรับสัญญาทีเป็นราคๆเหมารวม)دلأ<غ٠ج 

٠٠,.؟ ٠  ٠٠ ๆจๅ1١٠٥สนหลกป؟٥กนการรบเงนคาจ่ไงส่ว|ไไ١؟แ
คาจาง1ว้ครบจ٠านวน1งนค٠าจไงล٠วงหนไฅ٦ม^٥

กผูรัฬาง ต٠อ๘อผูวาจางไสัหัก1ใน
ระกันการรับวนกอนได่เงนคาจางลวงฝาฃางส  ไال؛

■:Ξϋ؛=
ะกนการรับเงํนคาจ้างสํวง^^หลายคูไ^บ^งแฅ-ละคู^บฏ

หากผู้ว'าจ้างไ|า1งินค٠า<โไง؛;;วงฝๅในงวฅใคแ#โว

ป บัเสืยว หากผูว٠าจางไสัไ٢ก

มา

(٠٠) กรณพู้รบจ้างไดวาพ่สักประ،
มูลคา1ท٠ากบจานวน،งินค٠าจไงล٠วง١١นไ٥ผูไ٠าจไงจ٥ฅ١ง١،٠กไวไนน
ผูร บัจัางมีสิทริข่อสืนหลกปร

งวด

น؛กนการรับ1งิพ'าจ้างล'วงฬาไนงวค٦5٧؛

นนระกนผลงานังนิ๖. การพ .ة

-

" ของฝ็นทคองจำยไน

ะเทศ

ผู ว้าจางจะคีนเงํฟระ(؟นผลงาน นละ/หรูอหปังสือค٠าปร
กผูรับจ้างพร้อม(٢บการจ٠ายฝ็นค٠าจไงงวคสุค١؟าย

กนของธนาคารดงกลำวตามวรรคฟงโดยไมมดอกผี้ยให้นก؛

،٥๗،!'!ไส،”٠٠^٦ล١؟า٦4นท٦รบ٥ก،«ทสญ*ข٥ง^ว'าท^เ!؛،
มฬางาน^^บ^โๅงภายใน^ฬ ๒๖ํบจางตองเรผู้รั น^วเส!จ؟กายน ๒๕๖๔ และจะต0งท٠างานใไิพฤศจ

Ili?.،اا٠.٠٠,٠م~-لم::تل:'ثتتل,اهي٠،٠اسل-
،:น^1ก؛٦อฅทเ٠ูคสญญา{อได{0ห٥งหริางทาผรหืผอู้รัจบ้

งของคณ่ัตามคาสมไ่ฏปิตงิ

٠ฃ٤؟٩ป ภ้าย^นวันที่๒๔ มกราคม ๒๔๖^ ถ .ั

นกว٦ชา'ลจ้กเ؟٦ิวเสัอจะแสห؟กาหนดเวลา

กษ์ทรพยเด็ดขาด หรอตกเป็นผสัมละลาย หรื0เ'คกเฉย
ทรรมทารต5วฬพ“สดุห؟อ§ควนคุนงาน .ท^0٠ท٥า٥4ค1นม٠น^؟٠น؟,١ านาจจากผวาจาง ผว'า



1٠ไท،า่١١จไงราย١หม ญญา0ใดไละ|ท٠จไิสทัทฟจะบอก1สิจางมส .

ยก^อง۶٠٠า،สยหๆยจาก^|น٠าง1ะจ٠٦้؟งฟั٦٠ว^ท!ของฝิกระทบส่ญญานบไมัส

มไน่ญญๅ^โงกล٠าฬ٦ง٠ัท!1สกสิางไมใ^สทรากี่ผู้จาว้؟เ٠น1ห.،^؟١ใ؟

ของผู้รับจาง

บ

ให้ลุส่วงไปสัวย การใ^สิทธบอกเสิก

จ์างพนจากความรับฝ็คตามสัญญา

๘ ความิรันฝ็คชอบในความ^า؟٠١บกพ่١องขอ|งาฬาง

-

اتئجاخ٦„سأاجال#ا,ا,هس^ع!اا:
لأهها٠،ا٠ج٦ي„٠١س٠،ب١اا«لاتهلآ„اًهدا٦لا|لاالأدائ٠!™ه،لادل٦١لج٠ج'■

1สยหายโคย1-วู٥งห٥ค^ไ?บกพุ^1ขเหต็สนัง0؟นบ،؟ฟงด٠วนจา1ปีในกรณ
ั.'.ในระยะเวลๆทกา1ฬตามวรรคห(|งไส

ยโ||0ไม่
ายในุกาหนค®๕(สิบ١؟า)วบนบส’ค

).าจางกำหนด ใหัผู้วำ^ไงฐสืฟ.

างแ^้ผู้รัจบ้นละษอาจรอให

นн!اًبجงไسเ٠งหءiلاสยหายاه٦ูøงหรيคυกn١أاa،اตмุأ٦هาจคการแ้ทBıขئสJิวา!1งู้ผ
ะ^: ĩ^ệỵ٠^1^:؟::ยหายืคฃก«รอ๗อ،ส١٠؟อม|ความ٥า

٠4.:ะ!؟^:ะะ: กนการ؛
ปฏงตตามสืญญาได

ขอ ๙ การจางชวง

|^1ป,ำฬวงรทท٥١าญ1!،؛؛พ١١ฬ่-อนตนา;ส»٥؟าง11ค،งพ »“.٠,
ق::هلأش٦ف"د"لاثئ;تس;";'ابجآ;ث4١"4٦لآ١!بالآأ٦"ج:٦’٦بق:٦ل!ي؛:هج٦ت:ث;ت

ไง،น٠١ท0١٠ท٦ร|าง٠،،١จก١ไง٠٥ง٠٠!ทแทน٠٠0؛١١ง!5ฯบ,ไง*ง١1ู'มาท|ล'อขอ งส

างจะ؛รเิจนั
เวนแตการจ้างชวง

ความป؛؟

กรณีผู้รับจางไปจ้างชวงงานแต٠บางส่วนโคย^|ๅ|5นคว٦มใม
างตองชาระพาป^น^นก^ว-าึ่ผงู้รัจบ้วรรคหน

٠ก،٠างในก٦รน٠ก.ไ.١ท٠٦،ง^ม١่٠ฅ-؛١٠ไ๗วงตาฝญญ٠,؛٦น١1อ«าน١อขฬ»»ิ(ส
อยล؟า؟นใน0ศิ1นจานวนพ؛จางเ ๑๐ ة

สญญา

รI١؛ة
١оلأ



-ขอ
มงาน٧0ง§14]ขางุ่การควบค

...ะ5ท-ภ1٠^٠,;،(؛าใ,ไ’ง٦،น١ไง0ย؟ฟาพ่รัอพพัส

ج^ا
تتت:ا::ثعث:ث:شسس

0๐

ผูรินจ์างจะ
ทำงในฟ้รับจ้างจะต้องจัดโห้มีผ้แท١^ชี ความขานาญ4เละในระ١٩ว٠ๅง

ผู้แทนด้งกส่าวจะสัองฬ^บมอน

รบ

ขอ ©0 ความ่รนผคของ^รับขาง

ต:อฬฬดดรคทมเสิยห|,ากทารกร๗٦١,٠ง٠ท^าฝ٠ฅ،วแ٠٠น
อบเกดจาก การปฏิงตงานของฝั^บ

ของผู้รับจ้างและจากการปฐง1؟งานข0งสน<|าง
จาง นละจะ

ขวงดวย (ถาฐ)

.دب^
تج^ج

ตอง

ยคาใขจายของ

ลอดจนฅาใขจายใคๆ อ นั1กดจากก٦ถํ๊ก1؟ยกร้องห؟อ'ผวาจางทนท คูกฟ้อร้องใ^ก٠

ขอ ota ภารจายพนนกสูกขาง

รัจυ้جางจะตيบf،นแก■ลุายเธ้งอي^ง٦اًب٠ไงูกأiางมาtخوا ตราและตามกาหนด1วลาฬฝั!บจ،'างไ#โตกลงหรู٥ฬาสญญาไวตอลูกจางคงกส่ๆว

าจไฟอ^ทคนทนพใคแก^จำงดงทลทในวรรคฟง ,ت,'”^،.*'^^’^!":؛
„سداه,,٦س٦ئةلا^لالآايل™ي٦.ج٦,هأ٠٠اً:لآ،^,„لآي٦الأاجدجاد٦«,س٦4٠لآ٦,لآس٦„٦,لاقلا،لاألا٦٠7

ผู ว้'าจางมีสิท0ที่จะ10าเงิ นตฺาจางหจ;

¡áoíipν\\١ ộệغتي،

t
٥

b::;zề



แท'คู้؟งจางตามสัญญาแลว

-

ขอ ®๓ การตรวจงไน^าง

ถาผู้วาจ้างแตงดงคณ¡
าเ4ควบ«มทา,ท-างไน،ท^ฬท؟"١น؟٠^ม."น١١١ไ|’'٠١"١٦”“”"؟™"5؛

سلا٦«ااًلاى٦«٦0ا«ا٠اأ٦٠١،أالا٦٠هتل;ه"سلا^لا٦سلس’"ؤ٩لآ!٠ل..لا..
ลทฟว٠๗٠ไ|าเไม|ว١ท,ค|แ|٠,٠,٥-؛١١ง٥,ร-พางิะ٠ผ

?,إ٠لآ،هأ٦.١اا٠ه٦لاجالا٠أاالاس٩لآ,ا٠ه٩اأا١لابا«™٦سأأ٦4لا,٠ألأ٦ألا

าง คญะกรรมการตรวจข่ผงอู้รัฃ؛จ้
١ๅ؛ก1วุๆงไดที่อ٠ก؟ร1้ถ٦งท่ส

การฑีมิคฌ

ผัท่ขอพามรญญาเใฬอหพไม่

.8 ٠ťuwj١Jnom,٠،،gCTBfn«،náav

-

หาก

ข อ้ ว'าจางูมงานโคยผ؟กๆรควบ ؛،٠

-

อานาจทีจะตรวจสอบนล

^งุงานตามส้ญญานี้

'เวลา การปฏิงติงาน

ขอ ®๖ งานฟิเศษและการนศไขงาน

ผู ว้าจ้างมีสิทธิฟ้จะสังเป็นหปังสือ^^^น^-ๅงฬางไน^เศษ^งน^นสฅงษห. รือรวมอยูในเอกสารลญญา^



งค٠١٠ง» ^,ป,1,؛٠ป๗งว١*ใ1ฟา٥ู١ากฑฟ،คฬนๆ٠ย ' ٠'
ญญไ٠ัแบน50นลฬอก-า١١บด«1งๆใน٠ก3ารส|؛,^

นอกจไกฟ้ยูว'า^ไงร,รสิ„5^ใ*0;๗ล, ٥นท١؟١١

مسا،٠ل:ي.٠ت::ب;;±.
หรีองานทเพมขีนห!0ลดลง،ค'งทล٠٦ว

รวมท٥งการ١٠ยาย؟ะย٥1วลา<ถา£!)กนใ١1ม่1ฬอควา

หรองาบทีเฟ้'ม1รมขี้น M؟gẩ(

<ท1^๘ะะะะ
:تةت:تيثت٠.،,ا.ااس.;ج

..อฟคาปร้ป

จานวฬนวนละ hđ:-iẳấل'~م“سلسل::تاسءا.
ในการควบคุมงาบ(ถัา^ในฟ้อฝั^าจไง

■ว

ต อังจางผูควบคุมงาน0กต٠0ห^،{|มจ٠

ใน؛สืญญาและผูว'าจาง๕١{ท١คนอกเสิก

และจะตองขาระค'ๅฬร؛ๅยูiẴ)

ๅนวน،ธุฝนล٥ บาท(.

-

ญญิสกัน0ก1สัวำ«าง٥ฯ,ร1ส้ยูใพ٠١١วางฟ
ฅฝ،^„؛ญญไนลั0ท1กส|พท้ว'ฬาฬ٠ู้ย

٥٠าร؟องงๅน،„0ใ١,ว1ส!จ١้กาหนดเวสานล

ตอไป้เดั สามารถปอไ^ตามสไพญา่าง จะไมัจบ้٦จางเหนว'า§ร ۴ูว‘ทากผ
ฝาั๑๘mดแล'ةهว٠า^างгส؟اอ’هงهยกf٠งไปัแجงếrυ٠هقงๅاً

٢ญญๅไ;-ก٠٠วย^บ<โางจนสง٠5'นบ0กเฐทัรัจ٥ป^นฝ؛ท0٢ิบแลว ^3’าจ'างฮสัคาปร

ข อ้่
.๘ 1ทรขอ٠١ผูว٠าง٢างภายหลงบอท1สิกสัญ٤٧ๆ

:تجسةحشت::٠ع
รบหรผู้จา٠ว้มงาีสิธทิในกรณดงกลาว؛(โบจ٦กห^กปืป0ัง؟

กบการปฎิงตตามสัญญา١٢งหมฅ ห!

นแลว1สร็จ

และวสคุตางๆ

ffiÄ

ตามนตจะเห็นสมคว่ร น0ทจากไ5؛น อบๅงฟวน

٠تتجعبتتة



٠٥لج. لأأل١ا'"جاهل٦" '« า،ส1ء٦ي«آ٦-اءءس 

-

.

■سحسد،٠لس::ذ٠"ع
،สยหาย หรอคาใช้จายนบ ภายในกำหนค

กนผลงานทรอหลก

บ۴ัวนตามจำบวนค٦ปร؟ทบัจนคูหยข٦ดอย
นฟงส0จา4٠ฬไง็บน<โง1ป^')؟|บถคจาก^น١ับ!า)วนปิ๑!(ส ٠،٠

ب٦٠٦تةث٦تأ::ثتتتت٦'ت٦ت:٦"ب٦ي::٠:٦;جسهألآ،أب

ป؟¡
ผู บจางยนยอม«าระส่วน^{1หสอ ที้؟

ลออ4|อก1ท’าใคผู

٠อ fa. การท٠าบรเวฌ่กอส!างนเ؟ยบ!0ย
ผูร บัจ้างจ;

ا,ال٠هأااةلا٦-«اه٠أت:«ا;٠٠ا٠ا٠٦٠„ا٠٦١ص٦حلا٦٠حيقل
„อคว|ทฟ1؟٠คคทกคว-|นฐค١1็ทึ๋؛!،ต1١ุไนกรฟ

-

องฝ่ายผู้วาจาง หรอ1หตุสุด؟สัย หรึ0،กคจไก

ถวผู้รับจัางไฝปฏิง?>ใหใป็นไปค٦มควๅมใ ่ียก^อง ในการทเ!ทิ؟สละส้บจางไดผา'วอู้รัื ง ใหส่ีนวรรคหน
٥ง^อความบกพ!1ทดจากควๅมฐด١١ีตหเุนแต' กรณ 1؛ สงทิน؛

จะขอ
โฅ٦٩ไน|ูฑแคย٦٥٥๘คูอลดคาปรฃห!อขยายเวลๅท٠ๅงไนอคีงดหร

١٥ฬา٥^า,า.^ฬ«ล١ฐ|١น,ไ١؟,อ٠,٠٦١ไงททน,٠؛٥،นนลไ1„؛٠،،

กา«ด؟«٠ลด«ไปร้!,٥1า٥١น,١า-„٠٦ง٦นฅ٦มวหฒ„พ،,ฅ؛٥^١1โน٩ล„1งว,ไ٠٦ง؛؛

о
sf



พจารณาตามที่เห์นสมควร

ขอ fato. การใขเรีอไทย

قلأ٠ض:لا,!،الابه«!لاأاءلآلا٦ه،ا٦.لاسلالل،،١لاهجه٦س٦اص„لاأ!«٦،٠-ا٠سص٦سا٠اًالأاه،٦سسي١:١:أ;
«านา๒าง]า1١่พองนฃตองนิ٠าส^»ฟอล้؟،อใน1|(؛ง|น؟^؟،٠1ท٥|น٥ฟ|ส1١ท١١؛น.ทาฬพนนฅไม١؛

1๗ม٠؛؛ไทยฬ®،!อ،1،٦1١1؛กโค٥؛؛ง^ก١^٦١١١١٦١١١'«؛؛ง""٦"”٠٦1؟""รวง”"" ไ™'ป؟มม"٥١"’٦?؟”

،.;๙٥}^1،؟ก١٥ุ١ฟา*|,ท،^าก„,ม|,٠แ؟،٠„١นน,؛,ป«،ท„ไ،٥„„١١า,٠ว!บรอไท ٠ไ™า๗ะไิ،ส
bẩe،٠OT٥.١íỉj٠ju„1*m,n«„„,n^iủ٥n٦„٠m,Vu١١ỊKj١١١١nb٥؟،٠ểuK^١j١^,;٥٠:٦١ắ٠١٠٠٠;:؛;٦;

าวจากตางประ1ทศจะ10นแบบใค่ดงกส

นละ

ในการส่งมฺอบงานตามส์ญญาใ١٢،1ก'€ไ{ๆ^٦ง|١งๆนไ٥น٥ฐ^٩،٥งฅา 1[คห٠٠ง
ใบตราส่ง (Β!(1 of ๒๗1ท§)หรือสำเ٧าใบสราส่งสำห!'٠٧١)อง|น 4ส
ไทยให้แก'ผู้ว'าจุ้างพ!อม(٢٧การส่งม0บงาน#โวย

ผูร นัจัางจะต้องส่งมอไบ

คงวาไคบรรทุกมาโคยเรือไทยหรอเรอทีปีสิทรํฟนเสยว^เรูอ

ลท.ู٠}-ะ1ทสม٦ยไปร٠เทศไทยโฅย-อไทยห-อ-ค؟กจาก^างปุบรรทัาวษ1ส่งของดงกสีสิในกรณท

٥٥นได١،٠١1ส1ท؟งมอบหลไฐ٦น٥งแสดงว٠าไคไบ٥4ญๅฅจากกรน،จไฟา ฬบรรฯกข٥งโคย1ัสงอ่บจไ งสั๗นเด ยวกบ1ทไท٠ย §ร
n¡งتย่กฎ١1มาย;^ยการสألย-èยฅيมไ่υ؟ทรุπملاองจ٦กกي٦ศษıلمأรมâiฒآل١งuสคงว|ระคาธนาฐي

วย่ค้ง1เก'،ว'าจง่ีวอย'างใดอยางทนาบ؟สแั

วาังมอบหลกฐานอยางใคฐฟๅงไ^นง^โงกลาวในวรรคสองนละวรรคสๅมฬนโ^ผ่บจางษสีทึ่ผู้รัในกรณ

؛าวพ§ไ;ฬไ،1^๗คยัสกง่٠านดสอข่!บอฺ؛า,ัทร؛,ฝ็น؛؛٠น'ไวฬกัสกง่าแงานส้٦ง ผฯาจรา๗لائ٠أ٦س 
ั,คไ้องครนรวน|ง๗ทนสูทก้ปฐ<รดั5บ١า4สู้คา١าฬอย

จางแตจ

ขอ ๒๓. ชาตรฐานทมอ่^าง
ผู ร้ บัจางตกลง1٠นเงี่อนไฃสำ،1؛ญ่ว٠าฝั!؛บ^างจ: ٩ๅง|ตองมีและใช้ผู้ผ'านการทคสอบมาตรฐานทฐฐ่٠؛

หรีอผู้มีจุฒิบตรระดบ ปวซ. ปวส. แลฟวท. หรือ1ฟ้ยบเท٠าจากสถาปันการส กษา^
ราซการได ใบอตราไม'ตากว'า!อยล٥ ๑. (สิบ) จองนตละสๅขๅชุๆง

จไก,
ก.พ. ร บัรองให้เขารับ

แตจะต้องมีชางจานวนอย٠างน้0ย ๑ (หนี่ง)คนในแตละสาท
١ ٠ " ชางดงตอไปป็

ซางโยธา

ผริบจัางจ
สาฃฟางและ ระดบชาง

อํ้มหลก؟าบ
พรอมกบร



ฅรไงๆ ตอคณะกรรมการตรวจรับพสดุหรอผู้ควบคุมงาน กอน1รึ๋มลงฐ0ท٠างาน
จางตรวจสอบคูไค้ตลอดแลาการทางๆนคาม^โญญไ^ขดูง^เนจาง

และพร้อมที่จะให้ผู้วาจางหรอพาหน้ฯทึ๋ของผูวๆ

ขอ ๒๔. การปรับราคาพฬาง

ญญา|ืางตามสัานกอสร่٩าง!บรา์ร1ับราคาน สัญญาปรัห1น้สข1ืาง ตกลงกัรัจน้างและฝผู้จาว้

ก،กพ^^พร^ลหั٦ม๘؟٠،ป١อ่บี้„รก٦ํยนแปลงไปโด0วีลป1ีพมา١ขคไนว^าค٦ค٦ง٦ นท^٢٠)1٠ท۶3,.£^؛3؛؛ตรูนใสาก؟
๋ึอ^นท้ฐมนตรฟัตามฆตคณ^ร้บราคาไคัญญาแบฟรี่ชใ้สบกัคานวณทีธ

พย

และว
ู้ผา^วยเ١1ลอผ؟พจ؟٦องกา๋ึงหาคม ๒๔๓๒ 1ร ๒๒สิ

งหาคม ๖๔๓๖ ๔๖ ิสี٠๒٠๙ว ®.๙ ลฬนท นร  ที؟ฐมนฅ!ารการคญ٥ฺกเลขื؟؛؟ปาัาง ตามหนงสัอสร|พงาบ؟٢ประกอบอา
ดไว1น<٩|١|จต٦ม1؟١؟ว1؟ทาหนคไ|7นแีค٥รัทบีองกงทท้ตรคา Ю จ٥ตูตรการปรบราคา <สูส

ุาชกา|ฬร٥บ؟คฬองทางูว٠ฬาง ไ^'110า|ก1ป โค|ฬสัญญาหรอภายในระยะ1วลา^ ฝัส คามภาค«นวก๔

าใฬอความ โคยละเซยด่ขเะ้อานนล้สโญญาไคูง^โนค่؟กฬ0<เตูามถ่1| |ควงอส่บฉ้'่ป1็น่ใาขนนาญญี้ั؛١ส

|อ١|^¡ญญาตางฮดูส٠ัญ๙อฬาพย٦น และถันสำส ป1^ไ็ี(ะา?๒ตรา(สาป؟อพ!อม١٢ งปีขอื่ลงลายม้ ว -จงได้ตลอคแล

(ลงขอ), m يع

í|
(บายสุฟันธ'เทยงโย6า)

ا..ي.?.لآذ؟أ......
(นายจทาพงษ ฅ)

)

(ลง^อ؛ .พยาม

(มายอุกฤพฎ ศ؟ฟ้1ฐอง)

(ลง^อ), .พยาม

(นางสาวชุดมา ผากา)
1ลข^รงการ ๖๔๑๑๗๑๙๔๙๔๓

เลขคุมสัญญา ๖๔๑๑๖๖.๑๔.๓๙


