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ส ญัญ٦1ลข^| ๑๘/๖1๖๕

ฬาษสคาอา٠1น14;ๆ٧ล/นขว4 ฬ่ฬบาลฺ٧นทา^น ،นเทัญญๆฉน์ส
1ยบ^๔ฒ1ง؟؛^๖๔١١ฤ้รนฟ่กดๆห1^ฟอุม

ายหฐง๕บ ฟ้؟วๆจาง ؟พู้จารเีกย่

٩งฬค องมกดาหาร้ไอ/เขต ฟฺาฮวน อาน่คไอ

ัญ่นาญี้ยง๒ไ^งตรเแส؛รน์ท1ี1รุนโดยนายส่คาบลค6าอา٠ว่เทศบาล
٠ชฐต٩ค'คลณ^؛ปึนย٠؛จคท ญาพฬ การโยธๆ่วนจากด ภญห้หงาุ้สน่ iỔiũtOíllậ

กระทรวงพาณชยทะเปียนนตบุคคลเลขที่๐๔๙๓๕๖๔๐๐๐๖0๓ 5٦؟กฯร٠ุคร؟ารกฬฒนาธ่ดมกดาหั1จงหว؟พัวนน่ส
ต٠าบล/นขวง ๔๕/>،1ี่؛ลขทยอญู.่สำ นกงาบให มุกดาหาร อา๓อ/เขต ฟ้องบุกดาหาร จงหวัด มุกดาหาร โดยบายธบวัฒน่ วงศ์

ทิ̂ ลสุขผู๚อานาจลงนามผูกร^นนตบคคลปรากฎดามฬงสิอรับรองของสำปักงานทะ เปียฬนส่วนบธุ^ท
ก^มฺฟัฌนาธุรกจก-ารค้า กร٥ทร่วง่พ٦ณิ^ย์ ที่ มห. ...

จหวดมกดาหาร-

๒-๕๖-๔นนบฑายสัญญาฃี้พึ่؛؛٠อ\|สืญญานื้ลงวนฟ้๖กบยายฆ
,รยกร'า"۶บ،าง"อกฝา.ยห่٥ง

اسياس٩؛0ه5ل4أالب^سا:
ขอ-  ا٠ ขอดกล^วกจาง

ผูวาจัางตทลงจ้า1ละฝั^٧จ้างตกลงรบจางท٠างาน่เหม่าโ؛อส|างถนนด0บก1^เ ส1ม1หสก(٦!โในนจย٠٢น
หา ศรีทอ4 บ า้นน่ายสันติ) 'บานเหมือฟา หม'ท ด๖ กวาง  ๔ 1มตร ยาว ๖๔๕ เมตร ตามแบบแปลบของเทศบาลตา-บลคาฐาฮวบ
โดยรธเฉพา^เจ-า^จง าอาอวม อาเภอ/ฬต เฐั 5 ๑๖|บ|วงส าห่ม่ ณ บานเหมองป

٦ย3،'ญญา؟ไสไรน٧.٧ไ؛ญญาฬรวมไ٥1อัอนไขแฟงส่ืกาหบดและเง
ผองบุกคาหาร จงหวด มกดาหาร ตามข้อ

ผู ร้υจ้างตกลงỴỈจะiหาแรงงๆนแลهว'สคุاคدองฐجاคدgงไهйลجฅจนอุปfไรصฟไง دШนهداهคهه٠٦
งานจางตามสญฌาน

๒. เอกสารอ้โนเป็นสํวนหมง٩،3งฐโญญๅ

เอกสารแนฬายสัญญ่าดงฺตอไปนึ๋ให้ถือเป็นส่วนหมึ่งขฐงลญญ

๒.๑ ผนวก ๑ แนบรูป -จา-นวน ๗ (เจ็ด) ห5า
าน



ئ٠ئ  ผนวก๒ในเสนอราคาจ٠านวบ๖(หก)หไ^า

๒.๓ผนวก๓ใบนจง1เรมาณงานแ-ละราคาจ٠ๅนวน๔<ฬ)ฬๅ
๒.๔ ผนวก ๔ สูตรปรั٧ราคา(ค'า K) จำนวน ๓.(สาม)หนา

"ج«،٠سسس،يتتسسس
จางโห้สือเป็นฟ้สุด และผู้รันงโางไม٠ฐสิท!1รูยก!องค٠ๆ٥าง

บงคบ ้ีญญานืมใมส

ตามคำรฎจ^ยของ^ว-า^โางฬฯรฉฬยของ^^าฎปงอิสงิ้างจะตัรบจูผ

.٠,،นวไจ٦งูมจ٦กผํ่„ด1ํคๆ،พ่٠จ'าฟ؟คอ'ฃหายหิค'า1ส
٠ «ท. หลักปร; กันการชฐบ้ตตามเญญา؛
٥ د, ٠ . . . . ไนขญะฬาสญญานผูรับจางโดฟ้าหลกปร^ศนเป็น

หมนส์พนส์ร้อย่๗ศสิบ١)ทบาทถ้วน)^ง1ฟ٦|^)ยล٥1
เงินสด ฟ้นจานวนฝ็น๒๔.๔๗๕.00บไห (؟؛คูง

.(ห)จองราคาคาจงต.าม٠ญ٩٠ม٦มอ ٠٠٦١^^ ช ^ุ٥ฐ^^^^٩.ปร|ก1ฟฏนต^า5เญญๅ^'

-

ปร

าฆวรรคหฬง, ..้ตฺามามอบให่บจางนี่ผู้รักประทนท้j: หล

ไวลคลฟอ๗ฒ่อป|กส่ามาม่1งนสัลหา้ปฑ؟กะ้ทหีผู้
ย،ห^ฅ٩่^|ญญา٠1ม؟|า؛สเื!|ง

จะสัอง
.จ้างตสอดอายุสญญา

มีอๆยุครอบคลุมควๆหร้^คูฅไ^ปวง^^ง^บ

ฬาลงหรือมีอายุไมครอบ่ศลุมสิงฺควานเบฐค

kgimihéři.:::rikmiák
หม^ร٥กน،พ’น،ตม(หรอหลก١่^؟)۶^^^٦^٠^

วาจะ1กดขึบคราวใด^!'٠บ^'างสั0งหๅฬกปร 'ะกน

ถวนตามวรรคหฟ้งมามอบให้แกผัวาจ้ๅงภๆย^ ๑๕(สิบหา)วัน นบถคจากวัน.
บนฬ้ฟ้นหนงสีอจากผู้วำ^าง؟

หลกประกนที่ผู้รันจางนำมามอปไจตาฝอ^

จาฬนจากขอผูกพ‘นนละความ!؛บ|ท٥งปวงฅไมสไนญไ^นลไ
ผู ว้าจ้างจะคืนใหนกผู้รับจางโดยโม่ฏคอก1٠ยฟอ^!บ

ขอ ๔ (ข) คำจางและการจๅยเรุน

عب:ث٠:ق:ت:::ت:ت٠:::ةيسعس.ألس
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ว ,؛؛؛ทคไ،|ารวมس١؛،لالأ،  โคย'ายท،ง١๖งด٦٥แล٠,าพ1!؛١ะ؛นใแ์1٥าทรส؛ล٥ค™ ภไ■ต่
ดง และกาหนคการจายเงิน เป็นงวด ๆน

บ ๔๘๙.๕๐๐.ิ٥ำนวนพ ๑็น»1ป ่ีงวคท
ีนหา ศร้ๆงถนบ คสลเฬานนายก้ปฐใตงไบ จางเหฆากอสร

ทาง-ขางล่๒๔๕ ณตร หบา ๐.๑๔ เมตร ̂ ส.

แ#โว،^ภ٦ยไบ๒๔؟นโไ؛ญญา15ัว|ามส؟สมัมอบงานค
,๔0๓ตร ^0.'

1๓

บาท (ส์แสบแปดทมนเกาฟันหารอยบาทถวน) เมื่อฝัรับจ้างได้

ศ؟ทอง-ปัานมายลนด) บามเหมองบ่า หบ่ที ๑๖ กวาง ๔ เมตร

๐.

ยาว

มีพี ม้ที๋๒’บอยกวา๙๘.ต؟.ม.(ตามแบบแปลมทต.)ฟ้อ١คส่ง
ราคบ ๒๔๖๔

ขอ ๕. 1งน่คๆจ1งล'วง ๅ؛١١١

ผู ว้٠าจางตก่ลงจ'ายเ؟นศาจางล٠วงฝานนโ;؛วบวไง1٠นชุ٠าน)น1ชุน. บาท '^งฟากบวอยละ -ของราคา
ล٠٦ขาง «٦JJmy٩ị٦vĨ؟ệlầ

าวจะจ٠าย'หนาดงกг١่างล٠วง้นคาจ็iงًا٦îíภๅ'ج1١نงจากv'ؤي{υวางuวๅงหجvไปรاهนวนกาأ^JЧؤ؟
٠ ๆลไ٢١ย،٥ไ٠٠นฝฅร؟นๆคๆรภายใฟร٥1ทสหู٥،٢น§1สกทรอฎกล'ของค؟อคำป١0ัสงื١ป؟ประกนทิอ؛ฑํ้นฬงสบห้ปเา็

ว:ฬางก٠า1คใ^นล٥}^น۶٠ๆ^ไงฟวงฝาตามนนน٠ุกใบ،ส!จรฯ٧1ธูคูวบจไงจ٥ฅ-องคัว٠าวางฝั๗ฝไใน้؟จาบวน1งนคาจ:างลวง๗าไว
٦งฟวงหนไ٥ฬงฅ٠٠ไป7٦؟ยแล٥ทไรฬ-น٠มค٠؛؟^٠٦บกาฬ،จ٥กระท٠าตามเ1อนไฬน๔ยว ก้บขางตกลงฟผู้รั

คาจางลวง

เตมตาม

หาπไไ٠ทالائญญ٦لا٦ตؤلا'iงาقใ؟ذจ٠ายไนn٦รป١ıอلนيาً١هاıuت^يา^5؛บคาจางลวงหًاงйํางจะผูรัจบ้
างลวง้٦งอาจจะเรยก1งบคาจูจ٦٠ว้1นท٦ง0นพ^น่นค'ๆขๆงล٠วงฬๆ؟،٦๗วนใฅฟวน๗ง٦٠อง'٦٠١1٠^٥งล٠วง١١،٦٩^ไง1٠จ٠٦ย^น!١٠٦٠

ทนท้วงฝ٦ไดจา’คนัสงา่ังเบิ๕นการรํ|ก่รป،؛ากหฐ؟(าง١1รอมงกบเ0า้รัจบัืจน่ผกาูหนานนค

นฯ٦นู^؟สู٩|วงห^ๅ1ฬค่นศ٠ๆวางสุกฐานการฬจ٠าย1ธ้องนสศงหลอู้รัจบัตงา้งผ้ยกรึ๋ผอู้จาว้รเงาี٠๒เม ^ ئإ
١คงห^ก؟ว٠าวางห1ก^วบวาง^0ๆจแั0จากฝืนฬงสึนนวง1ป^٠!'ป١٠โๆ)^^บถดจากว นไ )^ 1؛هميนไปศา๗อ๕.๑มายใมก٠า11؟

๔.๑

^ในดกส่าวภาฟ้นกาทนด ٠
ปร|การร้บเงํนคาจ้างลวงหใว^แที

٠บไ#โบ1อาจ٦ทฬท٦؟ง١1٠จบ'ั1٦'؟กฝ؛สนืน؟วงฬา١5่นค’าวางส؟วาวางอาจเ1ยก เัผนู้บหา)วิ๑๔(ส

(٠โ1<ข) (สำห؟บ'สัญญาฟ้เป็บราคาเหมารวม)

.ในการจ'ายเ؟มค'าจางใฟ้แก'ผรบว٦งต٦มขอ ^อขดใ่ืบคาจางไนแตล٥งวด،พเกห؟^๔'ผว'า،างจ٤
٦٠โทค٠ๆุน^บฅาม^า1،วน،ธชวไนุคะุ؟ๆนวม،ธุองจาบวบเงนค‘าจางโนแศละงวคจ 11กว'ๅช-٩|ล؛٥،าไวจ٠านไนวอ้างลวงหน้นคาจคีง،นิ

นฝา^างฟวงหนไ^เหสอไะงหมคุฬายจะไ^กไวเ^น^ๅนวน^ๅ^^ฯนวนเรุด่าวางงวดศ่วยกเวนสัมไปนส้างนรึ๋ผู้รัจบ้างลวงหนาท้จ

ัผฆิดความรัอชดไขี้ห؟พเอื่9ชำระหน่ืแก§ว٠าว٦ง1พ้างจะตองจายใหรผัจบ้่ี๔٠๔1จานวบใด ๆ ก.ตามท

้างจ^ไดิทนี่ผ้รัจบ้นกวาจำนวบเง้ทาี่สหเิกเอิวงหนจาคน้สงา่ิญญา หากเงิสกัทฐการบอกเล؟ณี๔٠๔ใบก
ร บัหลงจากหกชด|٠นกรเฐฟนแ^ว ผ รูบจางจะตองจายสืนเธุมจานวมห،หสือนั้นให้แก'،ว'٦ชั٦ง ภๅยใน๗ (เจ็ด) วน'นบถดจากวน

ใสัรบแวงเป็บหนงสีอจากผว-าจ้ๆง

جمت
-i

Ä;

iد ج'
X^lV'ÀV V،

\ي١أ;١.لآل0ىة٦٢ه



นราคาเฒารวม)ทาญญี่ป1็ัสบั٠าหร )ข่(ส )ة٠ج

٠น^ก٢،٠าง^ฬั٦٠ว^ไ[๗อ๔อฝ่างลวงหนไให\ท§ร،'บจ้กงระก،'นการรบเงนก٠าจ'ื٦จไง!สนหส ٠ .. .^-,٠■؟ว..
“;ปเ;٠٠สท!ซ٠١;٥ป^^ร١จไ.แลไ،.นนฅในทร٠ดไฅ،؛؛๓)٠٢(นค٠าจไงล٠วง١١นไฅๆ น{อิ٠านวนเง่ครบจ้คาจางไว ก นิการรบ

เงินคาจางลวงหน้าบางลวนก٠อนน

<๑) กรฟ้ผูรบจางวางหลฟ؟٥กันกไรรับฝ็นค٠ไ٠จ้างส่วงหปัา١ฬ้ปับดยว หากผูวาจางไสัหัก

ะกบการรับพนคาจ้างลวงฬาโนส่วน^เ^วำ^ไงใฬไ^กฝ็นค-ไ^าง^วฬาไป
เไ-นคาจางลวงหปัาไปแสัวฝั^บ^างฐสิทธขอสืนห^กปร

แสัวบน โคยผูรับจๆง؟)ะต้องน่ๅห#โกปร
วางใหแกผู้วาจาง

(พกรณยู-รันจ้างไสัวางทรๆประรนทาท^^ฟฯ^ฯ^วง^น^ว-เาฝน^งแด^ฟ.

ยู ร้ันจ์างมสิทริขอคีนฬทประก-นกร^บฝ็ฟฬๅ^^งฝ^นงว^นไ-

ขอ ๖. กาฬกพินประกันผลงาน

0«'ายใน٠ง„؟น}؛؛١؛|؛0?«؛นจานวนไ،,ำ؛١!؛„٦|ฝก็ูฬางนฟล،،ทดย'١{[؛า,าง ให٠แก؛ท؟น)ในทารจา
ตร่โ๗ว1-|นจ٠านวน٠น٦ม٠ไท٦ู؛ก؟'บผลงานถ،٩'นประํนผลงานใบกรณ١1พั:ก ํนจะขอเงู้รัจบ้มงาืสิธท๊ทีกวา - บาท ผ

งวดนนเพึ๋อเป็นปร;

ดยธนาคารяายใฟรًاงออกذสก์؟ễกทรอг^جอاอffาปรืvอلأสงืาคารหรألıองธันأก :เทศ
ประกนผลงฯนคบโดยนำฬงสือครป؟
มามอบให้ผ้วาจัางเฟอเป็น١1|ประกับนทบก1ค้

ผูว٠าจ้างจะสืนเงนประท้นผลงานนล٥/ห؟อฬงฐอค١ปร,
٠1มมคอกเฟ้ยให้แกฝัร้'บ^างพ^อม1ก٦؟ดู٠٦ย1؟นค٠า^ๆงงวฅ٩คฬๅย

กับของซบาคารดงกส่าวตามวรรศหบี่งโดย؛

ญญไัๆ^างไนการบอก،§กส١1؛อง^ทิท§จและส็วเศร้1คเวลาแลุอ ๗ (ข) ก้ข
لآاบจ^งяายใฬัทาง1น١İรผู้จυร้ตงาังอلأ๒يبملأฬ٩ศبج๒لألآ٦nوจ๖๔^ละจะ٠íองท٠ๆงานใåấวเสع

τ".Jاإ.لأه٠لا:آ١٦าلآไ١لآأ.า٦لi،,ล٦٦งไ·ทلاألآ٦سn.هصíาểÄาÄ؛قئ،لاأجมbذาภهгلاว้لا،اهاسn·أาاغvv٠
٦،٠นท7،،„ส،ว،؛١|,า„١ภ٦ยไนท٠1|،วฅ١٠٠จ؛٠^ว،٠؛»สๅมาร„ท-ๅงา٧١١่อนว'? น,“าง1มุหใ้ส์ท٠า١1แวลา١1!อร،ทต

٠٦،٠ก^ท!,พย4สคข^1นุคูทฅ،؛ญญๅ^0ใค{อหปงหธัางท٠าฐคสืผอู้รัจบ้กาหนดเวลาหร าด ห؟อตกเป็น،สัมละลาย หรีอ1พิก1ฉย
ไม่ปฎิบ้ติตามคาลั่งใเองคณ

ฯๅูไ٠ไจ،'างผูไ5โทฟป!กษฬงไค^บม0บอ٠านาจจากผู0บรุมงานหธุห!อ§ควบคุสคัพบ้'กรรมการตรวจร
;٥ก1٠ไท1^ท1٠;^น٠٦4๗วง٦„١ท.างาน١1٥ง؛٥ไงท٥ษเ٦؛ง™น4§>)ฐฐท,1พน8กเรท%า^รนล٠จ้มงาีสิรทิ!

ไง،١،ๅ،ส1ไ٥,٦ท,^؟،,؛ท؟٥ต؛؛า^า1؛ท8١1อง§ไ؟ญญานน1ม'ทระทนัส

การที่ผู้วาจ้างใมไช้สิทธิเลิก่สัญญาดังกส่าฬาง^ไม่เคูนเหตุนโรบจ้างพ้นจากความรับผิคตามสญญา

Λ' ^Ιΐίί¡
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โาง؛؛คบก٢١๗0ง٢٠องงาน!ๆ؟คชอบในคๆๆม٩้ผ٧ิความร

การีในทรณทม ่1างราย^มัรับ؟บม0บงานจาก^{บจๆง١1รอจากฝัร้'วา<โางไสู้รณ และผ็บจ؟^ว1สร้น1องานแล
_٥๖٠٢คจาทว،؟)١٩ฐยหๆ٥،٠ค^นจๆททาร٩ไง(1ภายไนก٠ไหน;๒(ล٥ง،คบทพใ1องห٥٠ุ٦٠ข؟อ๗หากฐ،หค้ญญาตามขัณลกสบฺ!

น،ก01؛สยหๅย١5٠0؟งห؟ดบกพ่٦٠ซ؟งความ วาึจ่่บมอบทนดงกสดไ้รั
อย้ยบรีอทไแรืองหรัต

ขอ ๘

ถนูก้คสวุ١|าง^น1กคจไภการใข้ดจากความบกพรองขอ|บจิเก

)^٦;;;¿)٦1๙.ทภาย١มท„٠؛؛ฬ٦٠١ๅ,،|.ง„,างษ^١^,١؛ทก;18ก^ใ8าใมทไ|3ร้؟«٠คาโะโ!า้١คข
١١ไ.ท|٠١١،.ฬ؛؛า٦؛.-^،؛^ๅ٥١น،ว،1١١١١٠|^٥؟^٠ก,،،,٥؛؛พไกไ№؟ก§วา<า?ร8١ั1!น١١พึ๋ส1ัร(؛،&ากวนท:

1اا8ج[يلا؛أ،بجا٦١لأأههاءاًعل1سلآالألائ8أ«ا8،هأ1ا(٠٠8ل١^؛أبل٠،ا؛٦يها٦ي
,!อาจรรพ^^ฯเ่ ว นลรไม„؛แ؛ย١١า٥โ٠٠|؛،٠؟นทฬ٠1١١٢؟٦؛٠١เำ١็สนังอ؟แน|،ป،ในก5№*ร|ไ

با١سأله٩ا١،مأا„سلأ؛بالاهم8أأ,لا1مئا1ه«،ه٠ل،اأ٠,١يي٠ث٦ا١هأق،هأا

า^ปีสืใ.

าง้ยหายโศย^^นจีวามขารคบกพรองหซอเส่ค่ขอมแขม

٠٠٠٠นทกค น٠ห٠؛™ท.ไใ١่١١٦งาน،นนท١4٥ร٠٠ฬไงไม٥؟,ย^ไู^١ไน؛วา<|าฬาการ ม٠น،องห้กา«|ผ
«٥บ،า٥ดพทาพ*พ้รัญญา„ากผัทานสรัฟ้؟้

ต อ้งรั٧ฝิดขอฟาร٥ค'าใ٠٠จ'ายทั๋งหมค

ว٠าจาีผู้ค'าเสยหายตามท؟กย؟١ท!^งค'บจ٦กหลกป|ๅงฐผงอูชๅ'วุ้.เ١؟ ะกบการ
งฎงต๊ตามสืญญาได

ขอ ๙ การจไง١|วง

.ا.....ل^لآ จไงจةلหมดหg.แส้ัłอางาบทiΛตاJางส่بدلأงว่ฐีงญţ่วلأชปุงد٩لاกทgดทلالآاจ้٠و٦กحئلاงه

ไ^j^นلا؛فวนйง๗าว่ๆыцญๅễงขวงงานแpiบางส}يجางẳการfัไاาيญาỂiสอจากฝุบ^|วสงิجلآ|(

งคง^อง٠٠บ٠ดในความ٠คแล،ๆงจะ٠^'นละส٠٧٦ญญ^ัา^คามสันธะหปับผดห1อฟัคฬนจากคว1มรุางหสตหเุผหใู้รัจบ้
บจางซ'วง \ñู้รัปร٥มาทเลน1ล‘อ١1องผ

ความ؛

หริอของต้วแทนหร0ลูกจ้าง٩)0งฝั!๖^’ๅฟวงไ5؛นทุกประการ
กร่ณผู้รับจ้างไปจ้าง٦|วงง٦นนค'บๅงฟวนโคย^า|!|นความไนวร؟คห٥ง ผ؟บจงตองช٦ระค'าป؟บใฬแก،ว'า

(ลบ)ของวง1งินฃองงานที่จ้างขวงตามสัญญาท٥ง^ไม่ตคสิทรฝัวาจ้างในการบ 0กเสิ;จ า้งเป็นจานวนเงนในอตราร้อยสะ ٠0ج
.สัญญา

ขอ e. การควบคุมงานของผู้รับ^ๅง
ผูร บัจ้างจะตัองควบคุมงาน^รับ^'างอย٠าง1อาใ؟ใล. ส วัยประสิท!ภาพแล٥ค วๆมช٠ๅน٦ญ และใน؟ะหว-าง

ต อ้งจดให้มีผู้แทฟงทางานเต็ม1วลาเอนฝั!บฐคชอบควบทางานหรบจางจ

อำ นาจจากผูรับจ้าง คาส์งห1อค٠าแนะบ٠าต٠างๆ ที่ผวาจ้าง คณะกรรมการตรวจ^-ฬ؛,؟ ผู้ควบคุมงา"น หรีอบริษัทที่ปรึกษาที่ผ้วา
คมงานฃอง ผู ร้ บัจ้าง ผู้แทนดงกส่าวจะต้องไค้รบมอบ



ความเหนชอบเป็นหบังสีอจากฝัว٠า<โๅงก٠0น

ผู ว้'าจางมีสิทธทีจ٥ขอใหฟส์ยน(สื'ว^นทนฅๅมวรรศ๗งใคยแ-ง1-|นห٦7ง-|٠1 ป٠.ฮ!,บ٠
ตองทาการฝส์ยนตวผู้แทนปันโดยพสื-นโคยไม่คคคาจโางหรู

บจางจะัรัาง น-ล๙ฝ

ุ¿ไก1หตุ٥องม٦ช،ญญ٦อน้ยาุสั0ขยาอคห1นุ،พึ๋็ออง،ป้หม؟อรา«าเฟ

ขอ
คของสฬา^ัผบิความร

่ฝัร้าพองึงต่ยหาย หรอภยนฅรายใคๆ อน1คดจาก การปฎปีความ1ส ุฅเหตุบ้บ๒٠ออด้รงอั
ท^างหูต٠อความเสยหายจากก٦รทร๗٦ของ،؛٠-٠วนทนขอ,،٠^٥บ.ๆง::ากทฟ - لأ  ล้รงอัฝบ็ด่ไาง นละ!ต

(
ฅ๊งานของเรฃจ้

าม้วย(ถวขฺคง้

ผริบจัางจ;
บ

าง

٠?جأها!ه؟،دلآ؟ب0'أاه'اداا؛لآلةلا٦ااأ؛اأج؟ا™؟أ٦أ™ه١أامخلأ١ا٠ال٦'قلأأقض٦ا١اعج؛لا
ا٠سلاهيسألاهاح!لا!:س;١«ص;«^ااىه;اق،لأ٦^سج،ل٠«٦ئج4ه١ه*هأ٦ي٠؟ألالآ٦اأاًلاهس٠جأجسأا١ل

น¡:;;١กท:,٠١^٠١٠ท٦٥،٠นม٠นทนค،ไ٠ไง١ค,١؛٠٠ค٥ง1٥3٠؛٠น^า1ไกล'ทในข؛«٦١รน»٥١^ยู،,วาม»ไ«:5ง٥!
.กล'ไวไฬ#؛,อควๅม13،|„ๅ؟٥١١*^ด٧ก١١ุเ«ย4٧กรฒทสัอ^؛ผฃิด่ ๘เทาน์น

ข«1า»،ร0พ01้ท"ลภา™รฟุ١١รตพรบ«บ^”รด،,ร٦ั١«บ،า,ท،ท«,าททๅ๗ฐ٠1น,ร٥.؟ ٠٠. „ ؛ ٥

إتس*س|ابه-^-'.-|!!؛|ไ:?!*ง؛،(١ททัไร)«า«%าส؛ก٧؟،٠๗٠เ^,*^ท٠¡¡,،؛
บๆตลอดจนค٠าฬจ٠٦ยใคๆัยหายปิดฬค٠าเส้ขงอ่٧จางจะตฺง€?อง รวมทผู|งา!؛

างเผูจาว้

VU/ I/

อบ1กดจากการถูก1รียกรั0งห0؟ถูกฟัอง!อ4١5[นก ٠

ขอ Ofe การจายพินแกคู่ท่จ้าง

ผู ร้ บัจ้างจะตัองจายพนนทลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้ชุ้ๅงมๅใน^ตรานล :0างไดตกลงห้ผู้รัจบ้ตามกำหนดเวลๆ ฟ؟่

٠،٥٦เ٠น؛ผงู٦'า,٦^ท5،؛،,า,ในว„คฟัส๓่ก,“างสูคฟล์ฟ้า١ใง111อ*1แทนส่ไณพส'١؛١าง١ม!١»^
لآيلاياًاه٦س٦,لآئجسابب١«ها١ص؟٦يل٦لآ,لآحل٠„٦ه„٠٠٠١ا.جيه؛لآاًهس,٦.إ٠.٦4هي٦لآ,اسي،لأ،لأ^;يلأ٠ه٦,أ،

แกผู้รับจ้างตามสืญญาแล้ว

ทาสัญญาไว้ตอสู่กจางสื/งกลาว

٠คว „٠รค|١،؛ใ؟ทค^,ไ،,มา١,٠٦งไนโคูก؛)ท4าุนภ“ยสา„ร١สั١ดใ«ปรรส้0;บ١าฬรตผู้รั
ี่คิยหายทีบจาฟวง (ถาม)ในกรณควาฆเสู้ร้ไง รฬงพู้รัจบ้ปวงของผ

คคล0น؟บ0ุางหูจก้อภยบตรายใดๆ ต'อลห่รื

ผิดทง

ดคาสินไหมทดแทนไดัตามกฎหมายดูงเคดจากอุไวไ^เหต

ทผูรับจ้างหรึอผู้รับจัางขวงจ้างมาทางานผู้เบ^างจะ^โองฟงมอบกรมธรฝป ร กนภย



٠ง؟ท٥^٠1,ไ٠^ฟ5،ท١ใ١٠แ^'า,-าง-า,٠،สัก«านการ١้|สหๆัดไ๗าไ>«ร ■■

ขอ ®๓ การตรวจงานจาง

ะ· :~;"ะะ:ะะ:ะ

รบ.ا٠“;'تتتا;٠'م'س”ل"™ثتسسسلأ

สะ،ฐยคคฅค،สฬ٥น؟รายกๅ؛؛ปแลูอ٠๔นบบร์ข
٥١٦٠ๅควๆม่สอบแลุตรวช้บรองวาไคผู้รัจบ้รงาั

^ยคโด#บน١٥؟เ؟ทารฺ١٥รไย เปฬพ،1،ق:غ::ي:ت:تة-٥٠؛:
งาบแล้วเ๗

หาก

จบริ^รณ๙คารปิจ٥;ไก:٠าไ;ห:;อ;;:٥;:โฅ:ไ:;บ;างใ:; ^  ฟ٦คดคาจาง คาเสิยหาย หรีอคาฬจำยใดๆ -เพมขน จาก
จ า้งหรอข^ใเยายอายุสัญญาไ^น

'

ฝ วั-า

ไเา^างัมงานโคยฝุทๆรศวบค

د, ^:(١ง”กลงไบส"،“«٦|ควนุ่ยู้ร١มการ"ทจ1ค«؟|٠แ^ไอฬน٦^1١งน٠؛,؛،„|
" ،าม^บ็น1่ฅป1่มงฯน1٥ุ่อาบาจทจะ|สอบนละศวบล:

ة٦لجأ:٦'الاقئ%١:جتثقئت:::٦ه"؟ادجقي^لاابلا؟لا^جا٠اأسأ١^١٦"لاأأ";لآ
:٥น;;า "٠جة:تئ:٠اا'ا١،لاه،جج٠”٦قلأ٠لقم؛١مأ"لاأ٦ي٦سات"ألأ١٦؟ايش٦'"ا ٥٦;٦،

ส์ญญาบแสะมีอาน٦จท็่จะส์'งให้แ|ฟส์ย1|นปลง،^٠ม|มห1อ^ศทอน

ท٠ขงาน)١٥؛ทารแ؛เศษแิขอ๑๖งานฟ

_٠__٠٠اع ء: ؛ไ١าง®ท ไ5؛؟!١๙งเ٠น٠'นไส٥١ห١'١؛“١ฟใงาฬ،ศฬงฬดษดงฬ١،ย٥มูมใ„٥؟,٠ท٠ไรส-ي
;.;::ยนฟ٥،-ง٠สทฟง٥„٦.،١งา„ส٠ญญท^น٠กทก٥^٥สงค١٥„ค؟٠ป,٥ท،,ไงน٧١٥*١١٠น^١١า™าน«،«!*،า٠

อทำหนดฬางๆไนเอกสาร^ญญๅ^-วย้ปแสะขูแบบร

อตราคาจ้างหรอราคาฟึ^าหบดใซไนสัญญาฉไห-าหนคใช๚าหร^นงาฟเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขี้น หรือตด

٠  หากในสัญญาไม4ดกาหนคไว้สงอตราค٠า^|าง ห1อราคาใดๆ '
٥„١แล١١,٦วผูไา^ลฅลงดไก؟٠»น»٠١،งไฬ؟٥» ,ไง,٠ไ^ฅ„ลงท١٥,^ก ٠|„٦٠คทค,٦จไงห٠٥ทค٦٥^ห.٥ล;ล;

ท่อนลงทงปวงตๆมคาลงของฝัวร^ๅง

>ؤ،!١أ

II



แกงานที่จ้าง:::أثث:؛ئ;:ت:;:ت!;:ت:٦"ثأ;ث::ت,:٦جثت:؛ء:::،لآ:ت١تبإ:ت:

ข อ้ ®๗ คาปรับ

١1ากยูร๊พา^ษสา>ท١٠ทำงาฟ้«ฟ١ภาฟ้น1วรไส์กา|๖ไนสั|
٠  รเ้ ผุ ร้ นัจ้า4١٠ต้อ๗าร٥ทาป^ไ١؛๗§ว'า<|าง1٠น ,·

'ในกใคํ๊ว่ฆคุมง٦น(ถ้าปี)ใบฟ้อ،ว

า

ตองจ้างผู้ควบคุมงานฐก^อห^1{،1นจ٠٦นวนเธุน^ละ

นละผูวาจางยังสเด้บอณล๊ก

-  จๅนวน1؟นวัมล٥ .๖๕ - บาท (.บหาสตางสั) นสะจะตอง٥٠าระค٠าฬชุ٠ไย
................ :นาท

-.„™أسأجتمبا;د٠"لا!;سأ"٠٦١٦أا'اًلا;ب٦ي«ل،لآالآ١"الا'؛4أ٠أ™اس™لاسق“٦ا؛ل’،االاا--

:تت٦:مغ٦;ح٦'س"٦مليلأأةأ،أ٦""سب"لب،لاج٠٦ا١٠ع٦ي"هأ،ل٦ل٦؟~;هه:٦ئج٦!"قل١:

าจาง
٠(.

จบถงวัน

لى٠:ثتث:تتتهتت::ت,ج:;:::ثت:ت:ئئ:;:ت::;اً:::٦«هلآ,؛اأ،^ع;،س٠١٦ي٠ق:;ءجتمس٠تتث:ح.ب،س؛
ในร้

จาจางภายทเกเ|ก^(ญญา !40؛ ،^ข้อ

์1นเอง^วาจาง0ส؛ๅงอ٦จทางานน٦؛^ญๆ^ไ^؛งบอทเสท-٤٧1؟؛٦٠٥ท٠٠>، ٠، :,،>.؟/
พงื^؟อส|งฬางานไ5^ด้ฟ้าว؛าน،4อฐส|ค٥0เการพ٠!١؛

งเ^วาจีช

า

งสิงทสร้างขึ้บชั่วคร่าวสำทรุ้บง

ตองส่งวนเอาไวเพี่อการปฏบตงๆนดาฆสัญญๅ ตามท

งาบปันตอจนแล้วเสรจ

และวส์คุตำงๆาน^อส^าง

จรเฟ้นสฆควร

ในกรณีคงกลาว ผู ว้าจ้างมืสิทสบทรอปังค้บจากหสักปร ะกนการปฎใตตามสัญญาทงทมด หรอบางส่วน
يلأ٠،غا،٦اق،٦يلأاًلآ٠٠„لإلأ،„جهه,١,ةجلآلا„٦,ل،سأ,سلا™٠ااا1«

วฟ١ตามร่ฟ1ร้สนัท٠างาน١5นพ่4นในการ'ยา١؛؛เ1؛؛า«ฆพ*ใ١١ัส
จำ

ญญา ตลอด
นวน 1คนกวาหลกประกนการปฎํง^ตๆม

จนค'าใ^จ'าฟ้นการ۶1วบคุมงาบ1พม (ถ้าม) ،ง
ผูวไจางจะหก เอาจากเงินประ؛٢นผลงาบห10จำนวนเธุนใคๆ ทจะจำยให้แก٠ผ้١ จ า้งก1ค้

٠ ®๙. การบงคบคำป^ ทำ1สียหา0 นล่ะฬาฬจเาย

ในกรณีที่ผู้รับจาง^ปฏิบ๚ตามสัญญา^อฟงข^คูโฅคไยณคุใคๆ กตาม จนเ{|นเหตุให1ทิดค'าป!บ คา1สืย

٠ ,، ٠ ำ’ฬ٦^อฬคฬ*ปร ٩٦١' ،ส™1พ็٠ค'าพจ'วยดงทลทให้นกยูไ|าจางโดยสินฟิ งทา؛/ใน
กำหนด ๑๕ (สิบหา) วน นบถดจากวบทึ๋1สัรับแ^โง^บฝงฐ0จ٦

٦ง،อค'าไขจ'าย^ก'،ว'า؟หาย ห
กผวาจาง หากผู้รับจ้างไม่ชดใเถูกต้องครบถ้วนภๅยโนร؛;

กนผลงาน ของผรบจาง หรือบงคบ

ยะ،วลาตกล'าวใฟ้ผว'าจ٩งฐสิทฐิที่ชุ؛ :หกเอาจากจานวบเงิบค'าชุ้าง^^อฬ٦ระห1อจาท،รุฟร؛
จากหสักป؟ะกนกา؟ปฎิ1ตตามสัญญ^ด้ทันที
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