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การทผู้วาจ้างไม่1^สิท؛.ร
ะเ؟ยก؟องค'าเสิยหายจาก§รับจ้٦ง

هلأ٦بب٠٠ب٠ها١١الاعأ٦|,١الااًل١٠ا١عل،لاللأ1١«

-

٠;::لاا١ا؛،™الآااًدة„ة؛ة؛^اًح؛ةأ,لا"٦ةدلآليةؤة' Ì شأس4|اا١ا44أألااا؛ج
้ญาได่^٤|ปฏ1าม

ขอ ๘

กา

тУиЙй ิฟบ้ไโ(،لأو๑๕(ส

,|สา١าฬา|น|*,-าทจ¡

ดฬนจากศรามุรบจาง หลหใาท้ผู้่าง ไม 'ท่ร^นัจบ้,

٠ค١ทก^^ทน١؟،١,١รท٦٠,٥^٥งไ-؛„๗٠.า4'า١٠؛٠,؛ไา'ค؟|٠า٠١٠ :กนการ

١٢อ ๙ การ١٥างขวง

จ้̂دةةججى.'ةة างขวงอีกท
และผู้รับจ้างจะยงคงตองรับผิ

ปร

อดท่นี่ง ،วนแส่กใรจง^วง
ตบางส์วนค้งกลๆวปันไม่เป็น

ดในความฝ็ดนละคๆาม
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บ{าง^ท٠ฬนั؟ยหายใดๆ อน๓คแกงา^ฝีความ1ส

โหมโดยค٠٦ฬจ؛٠٦ยนใไ5์ อ ฟส؟สืน|؟ดชอบโดยชอมนชมใไรัผบํ
ิวาจาง ทงน

ملء
ย สตๅม สบ^โๆงจุสุด؟สันเพรา٥เหต้ึฬจ٥1กดข

บค่ิพเคีองรบผัส؟#กฟองห1อความเส1ไย٠กษงย؛٠น¡¡: ทท".اب""٦"'عتتتج"٠ججم"لأاهكجلع
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ด อ้งรับฝ็คต٠อใ١!คคลภายนอกใบคว٦ม،ฐย١1ายไค
ลูกจ้างห!อตวแทบของ|5บจไงรวมสง^รฯ٧จ٠٠า๗วง(ถไ-)ฅาม„ญๆ^
เสียหายให้นกบุคคลภาย่นอกไปแ^โว สฬๅงจ

ผูร ٧ัจาง1องรวม١٢งฝัร،'บจไงจะต،'อง|ใ^ศ٠٦1สยหๅย٥٧
ผูวาจางทนฑี

ผูรบจางจ

ตอง

จ،1้ห|งตงาน٢ิอบ1กดจาก การปฏ؟0าง ผงอู้؟
อ^อง|ใ^ค٠٦ูก1รยก!องห!อฬอง!0ง١1รูวาจางถูหากผ

นการคิ٠าıปًاดๆเýíøH]ئการว٠าต٠ๅง؟ا^٦٠ว^ฅ٠ไงใ١٠Í^Hجง٦งโฅها١نๆ.จهاๅ٠คًن

แก؟ถ,อูฟก้อ؟งอ่หใ้องห้ยกรูเก٠؟อนเกดจากก٦รถ จ'ายใคๆ้ๆ ฅลอคจนค٠าใข

9ه  eb การจำยเงนแกดูทงเาง
ผูร บัจางจ

ใๅำสัญญาไว้ตอลูกจางดงกส่าว
:ตองจายเงนแ กลูกจไงฟ้ผูไบจไงได-จไงมๅในอ^ฅราแส؛ :ตามกาหนดเวลา ที่ผูร บัจางไดตกลงหรูอ

นค'า^า^ห!อค’าทดนทน٥น١คน๗ล็จายฝ่١างไมผาท้พั(؛างคไทูท؛ง٠٦วในวรร،؛|
٦١،ก؛؛٠น٠ๆง^^ก^าง١1٥ุนก'ร؟น١างมา١1าย1١ุรัอ«'ายนก'ผ؛ต้

ญญาแลวับจางตามสผกแู้รั

คาจางหจ: ผู ว้ำจางมีสิทธิที่จะเอาเธุน

แลฺะให้ถือวาผู้ว'าจางไดจ٠ายเธุนชุ٠ๅนวน١5؛นเ^นค٠ๆ^ๅงใไ،'
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ย٥คท،٠.؛งคทม ค,0ย;)าท٠ไงานน٠1٦(<،؛١^ท٠١น,؛ก,ไง„คชฯู٠กนภ٠๗ๅ١;|ปร,٥٠จ١ใ١»1ง١ะผู้รัจ٧้
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ตองส่งมอบกร|รม์ประ،าน^ย؛

ข อ้ ©๓ การตรวจงาฝาง

รคว!การทาฒ้ ท เฟ็รฃริสังานพุ٠،คพช ยู้١٩,4ท,؛ง|กร|ารตฑั1|า١าง1،ตงต،
ตุ§มทา,„5,؛؛ทวบ„؟؟น؛؛|อ؟ท«า١51١ฒ،١؛-นไ่านๅ,1{ไไ0๒ท٦٠ร„1นโ,งง٦,؛  วจ?บ؟١รนจางคณะท5ู١1ผด

กเวลา้ดไงา้ทุกอสร่ีถานทํส นฅไมสมควร،؛วยเ١/١ฐ٠ในก٦ร١|กว٦ม؟١องอ٠านวยความส٥ควกและใ٦้างจะตัจบ้ผูรและ

ภารที่มคณะ

ผิคชอบตามสัญญาน็้٠٠อใค١10หนึ๋งไม่
٩วาน!'บ،1§!'ฬางฬน้นหาทาใฟ้ักษาน؟อน|^^ป؟มง٦นหุ่ศวฃคคสฬุั؛ตรวจร؟กรรมกา

อน์ยคคสาค،คสิละเส่ 0.๔ แบบ2ปและรายการه

٦หไก^٠โวนแ-}ยดใฒ،-ปแล٥รไยทารล؟٥ตรวจส0บแล๗าความ1{ๅ٦จในแพั٧รองวาไดผู้รัจบ้รงาั

ฬา|ทส^§؟สวกร|10ทางเท(,0ทิกก1าฑัาก«ร(,รนไ١์ลา๗อคลา|ส>รา0การลรเรยฬนรท؛١!รากฎวาแ١ณ5ปนล่ป
١าิ"มไ'พ|๗ฐงต؟٥١٥ย١1٠4วา١างคณรกรรนการตฝฬ3ต§คมงาน١٠ุ„؟0؛؛^บ0؟ท^ว‘ฬๅ,แฬ,|ง؟١١٥^

า^น„؛؛ั؛โคยฝป1٥ส็ทนีชุ»١ใท؛؛؛ย^กัคาร٠١ริ١|ร؛น์11สร١นร้งานนล
้ญญาไมใดุสัรอซอขยายอาย่เางห؟

บ ■‘؟^ จากิ่มฺขึ้อค'าใ^จ'ายใดๆ เพ؟ยหาย หิ٦ง คาเส|؛ค่؟จ٦١ั

٠؛،٠ «؟มงานโพย§วา،ไุวฃค าก؛
ท^ป-ทษๅ^^ว-ๅ^างแฅ-^ง،،ูรบู^มงานหซคุควนคัคสุ^างตกลงวาคณะกรรมการตร วจ^บฟผ้รัจบ้

เ^นไปส٦ม^ญญาฎไไ0؟^มงาน1١ุวจสอบและควบค่จะตรีอานาจท

ก٥า٦؟?ฟท้ป؟มงาน ห1อบุควบค ผูุ้ฬสดัาง คณะกรรมการตรวจ ร้งตตาม §ว'าจิ น ^ปฏูหากสฬาฬดร้ญญาฟั^านดามส
งๅน?؛อ;ๆยร;ยะ1วลๆกๆรปฏงุ١،นจไงจะสอเ0น،หตั|ฬาในกร٤ฐ๗นฎฝ่ความส้วคราวได่ัดการนนซ้ยหุจะสงให่ี.รอำนาจท

ิ‘'นยหๅยใดๆไมใ#โ١٢งสีองค٠า1ส้ยกรีญญาหรอ1รัตามส

และมอานาจทีจะส์งใ|ก1จฟลี่ยบนปลงเพิ่มเตํมหรูอ^'ดทอบ

ข้อ ®๖ งานพิเศษ่และการแก้เขงาบ

ผวาจงปีสิทรหจะ'

หากงานพิเศษนบๆ อยูในขอบขายทั๋วไปแหวตอุป؟ะสค١องสัญญาบี้
สงเป็นหนงสือใหผู้รับจางทางานพิเศษชุงไมใ^สดงหหธุ่อรวมอยูในเคูกสๅร ส

٠  - นอกจากสั ผู ว้าจ้างยงมีสิทธิสงให้เปลี่ยนแปลงห10แทไ٠ข
ญญาบี

Ỡج



แพ5ฟ่น๗อก٠|ด„’ๅ,٦١น1٠กส٦١^ญ،،|า^»|

«٠นลฬ๗;ไาม;;:::ไ:ร::ท!สา٠ั:؛؛::::١:;";:;า;น«'١"١’٠'٦ฬ؛^

تتتجحذح
 น้ื؛0؟หพมเพมขีรองานท่เศษ ห

٠นงาฟ1ส^ฬ؟٦،ค٠าจางห!อราคาใดๆ>|จะบ٠าฆๅใข ษ

คความเสยหาย

ขอ .๗ ค'า1เร้บ

ت::ججغ
ที่ทางานนลวเสร็จจรูง บอทจๅกฎ

(. .บาท

„„٠، اًاألاا,ا-الآ0٠الآا١يي٦'ي٦ذئسهأااساا4سلأ٦ل<ه’١١ 
หาย٥١เรด^.٥,؛กค'า1สู٦'ไ١า»؟รนจ1งยอมพย ,

กไ,ว١١٦٥^٥คไทล٠าว١„า؛٠นล٠;เกนกวาจำ١ทน,,ำปร٦

จนสงวน

|^٥ทาะ๗วน،ๅ^นจากการที่ผู้รับจ้างทางานล٠٦؟
ในร¡

หวางทีผู้วาขาง^งฐไสับอก่เลกสัญญา^น
ญญ^ืสามารทปฏบไสามส่บจาง จะไมผา٠วนูรั่؟วาจไง1ทูหากผ

٥อค“؟งไ،٥งไปยไไบ!๑๘ก1คแล٥ถา§ว٠า^โางไค1นจไ{3،!ยก
รป٥ัรผบัจบ้จา'วผ้ปงาีสีธทํทีั؟วลแบ้ค'าปร างจนถงวบบอกเสิกสัญญานฐก^วย

ส่ฟ ป้ 1้ด้ผูว'าจ้างจฟ้ขสิท่ริบอก،ลิกสื'ญญ٦แล٠٢١^٥5۶1٦^.
กาพดเวลาแล้ว1ส่!จข0งฺง٦นใ،อใ١٠โจ٠ๅร

®๘สท®ของ؛ว٠٦ขางภายหลงบอกเสิกสัญญา

ในกรณืคงกส่าว ผู ว้٠าจางมีสิทธรบห1อ^ง(٩นจ

ขอ

ตอจบแลว،ส؟จ
และวสคุตางๆ

ๅทห3ฦปร¡
กนการปฎิบไตามลญญาฟังหมคหรอบๆงฟวน؛บนสมควร นอกจากไ5้ดามแตจะเฟ

พมวั้^ญญา؟ เฬม่ีคาใขจ‘ายท>؟
นปริผวาจางจะหก เอาจากเง

าน™٦ฟ٦'٥٧™”ฟ’٥"^٠พ٠٦นวน^"ว٦ห٥ส^،”’٦،ะ!นโะ::؛؟ฮ١٠ใ::ง
:;::::™:;<™٦'٦٠١:٦ฬ١١’”١น٦ญ”٥ล'٦؛ร٠٥^;٩:٦ฬ?ว،!؟’”รนะ:า٦ะ

٠٥ .๙. ทารพัพับฟ้าปรัน «า1ส|า. «asiilW*.



:£ثحةج:.٠:ت:ئسسلا،
،٠٠;ค:-٦ม١٥ง„„น^ห,|-าท٠ฟ٥٠,١„١٠٠ฬ٦,٠ไ,าฟ,٠؟،„؛؛า,ไท,ำนวน،٠ห-ก|

หาย หรือค٠าใช้จ٠ายนก٠ฝัว٠า^|าง

เวลาคงกลาวใหผูว’าจางฆีสิท§٢{

จากหลกประกนทา؟ปฎิไ^ตามส' ญญ٦1،٠ไ٢น٥

٠تجقججج:ت
)'ายแลวยงเหลออคูฐกเฟาใค ج

٠٠ ta. การทๆบรทณก'อสร1งใ1 ٥บ^ฐ่ย؟1؟
ผู ร้ บัจางจ

د-

ความสะดวก

ตลอด

อาดและใขฺการไดทน؛

ใใ

ศ

ารงคห .b؟อลคค٠าป؟VI [4؟  ่ก٠
หรอการขยาย1วลาปฐงใ3งานฅ٦ม^ญญ٦

ไนิกรณีทีม،หตุ1กคจาทคว่ามฐคห!٥คว٦มนกฟ٥ง٠٥٥ง،1؛า  ٠٠:-ายผู้วาจ้าง หรอเหตุสุดวิสัย หรอเกดจาก

■:ةقةجق1قجت
พฤพการฌอนฟงอนใดทผูรับ^างไม่

๑๕(สิบห้า)วนปับถดจากวน>^เหตุปันสิบสุดล งหรูคูตไม٥ท٠ๆหนดใมทฏกระทรวงคงกส่าว่ แลแส่กรณี

*سل-سا٠٠-٠“م'أم٠،٠ج:ع:ت!د,٠™س
ันงแตต้ตวั้ว٠า<โางทรๅบส อยแลัโง ห1อฝ؛กฐาฬคน١้'ว٠าจาง^งฐหลูายผ่ของฝ

เวันแต'กรณี،หตุ1กิดจากความฐคห1٥ฅวามบกพ

ขอ؛

^คูง

٠١١1٥ง ไ؟ล1٥.؛ง٥٥ใน١٦؛ฬา,ามฅมวร٦١١؛นคเวกยฒ-؛؟,การงคฬ٠ลดคาปร١١١ จางทจะ

Iجل جل



พิจารณาตามทึ๋เหบสมควร

0ه  ๒๒. การใช้เรีอไทย

٦ง ะ.ígงฬ'งห-อน.าของเ^ๅมาจาπฅيءوíางجυfدΓหากيญญาิใJตตามสقในการป
ามา1^0ปฏง้ตองนา1ข่ึปกรณทุอ؟งานตาม^ญญๅللآؤ٦بلل٦ 

ๅมๅโคยทๅ|ๅ1؛١ตน้นงอ่งข0งใ5ถดใ้สาิ’ึ๋น่คสลอุบ

องฐ١๋ึเทศรวมทง1คร
؟ผน1ู้ทึ๋1างจะเ١؛ามา1องห้น٠าของ1ข؟0น٠า1^าม٦โคยฝ٦น١؟โวนทนห؟-

„นทหเรนเร้อในเท รเ็؛؛®ิ؟รไ٠١ย|น٥1ร،؛^٠٥ส٦^ๅร„ฬน؟ทฬ|١;มไ^ฅม¡؛

๗น»?เอ؛؛١٠؟ส5ิท٠؟ไท؟٥กโ٠٠٠เุไไ>น١١ช؛؛ง١อ«"งก؛ทไ’ใ«ฯ؛'น١١،٥ง؛؟١٠”
า٠ท٠'|١ก٦!ค|”ฟ,”;’"โ::ไไ٦:

لالآ{اااه،ا؛أ«لأ:ااغأ٦ا٢;ئمه؛أااخ٠أ،هعاً„أ١„جاه،سا^ل١سا«ال„,١يأ,„ا„ا;يوس٠.٠١:;¡;ال
คงกล٠าวจากฟางประเทสจ٥เป็น|ไศ

นล;

่แรบ^ๆงจ-เงส ผู4بلا؟:٦لأ٦ااججلل٦جلأ٦بلأ0لا;ي؟٦?لأعص؟؟ذ٠ااائ١٦
น;۴1!ไท:ใ7ง٠;8؟?ท،٥!٥ฬ٦ฌ٦ใ٧ฅร:ฟงฬ٦ห|พ٥งน٥น^งแสคงว'ๆไค١ฑฑกมๆใ"|٥ไทยห؛;;¡;¡;;^^ศ^٥؟เ٥؟ งมอบงาฝวย่วาจางพรอม^บการสูไทยใหแกผ

องดไทง/ีทีส์١1นกรผ؛؛ป١รเทสไทยโคย1้ก١าก,|าฝ,ร،ททมาผุพรทัาวนส؟ออไท٠١١|{١٥؟1อ؟

0اها!اأد١اا:ااج!لا!ألأ¡هلقدجلألآحاًله١„إ١ل,جاًا٠اه،س„„٦,„!ل٦اًيااببسش!سسل!٠4

บาวืแล้ว่อย’างใคอยางหิบึ๋งนทผู้ว٠า^าง^ วย

าวใน่งกสื-งมอบหลกฐานอยางใดอฟางห^^งส้ที่ผู้รัจบ้มไงา่ส่ในกรฟ

-■ ٠.،- ٠■ ■٠บข٠ๆระ่ร،ว٠า^ๅงก٠0นโคย๕งใม؟ฝัจา|ตจะ١1อส٠งมอบงานดงก ล٠าวใไ
องครบสวน^โงกล٠ๅวแ^วน!؟؛ถ1ูสกัางไคปฎ٦ู้ร้จบ้คาจาง๓อผ

วร؟คสองนฝ็ะวรรคสามให้นทฝัว٠า
¿งบคาจ้าง ผู ว้าจ้างมสิ€บง1นดังกล'ๅไไว้ก٠อน แล่๗าระ،ธุน

ข้อ ๒٠. มาสรฐาน่ฝ็ฐอ^าง

ผู ร้ บัจ้างตก่ลง1ป็นพอนไขสำ|؛โญว٠٦^!'บ^'٦งจ, ด อังมีและฬผ้ผ่านการทดส0บมาตร5าน||ฐอ٩1ๅง
หรีอผู้มีจุฒิปัตรระดน ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาปันการ สืกษา^ ก.พ. ท เัรองใหเฃ้ารับ

จาก.

๑0(สิน)ของนดละสาท١,างน ส؛؛,|٠ รั๗١|ไง,٠|น٥؛]ๅง٥٥ย٠(^ง)คนในแ٠.ล٥สาท
ราซการ่ไดใบอตราไมตาทวไร้อยล

ซางดงตอไปนี

ชำงใยธา
 ٠· ·* ۶.،/،/

ผู ท้ เัจางจะเ

พร้อมกบระบรายขึ่อชางฝัฬผ่านการทดสอบม
ต อังจ้คทาบญชีแสดงจาบวฟางไๆงหมคโฅย€ๅแนกฅามแฅ٠ล สาขาจางและระคฟาง

ตรฐานสืมือชางหรื0ผู้มีๅฒิปัตร#โงก؛١ๅวในวรรคห^งน่ๅมๆแสคงพ،'ฒ าน؟หลก

د Vkخمد الأ



٥ท.ๆงไน-น٠٠นลงูมง٦นก٠คุควนคัห1อฝ٦؟บ؟'ดสุ٦งๆต٠อคฌะกรรมการตรวจ^

น-ๆง٠٠ง}ูไคตลอดเวลาการฬ٦งๅนต٦ฬญญา٠ไ،คูจฯงตรวจสอบด
และพรัอมทีจะใหผูว٠าจางห ข٥ง^ว٠า؛^٦ฝา^10؟

'ขอ๒๔. การปรั٧ราคาค'า؛จ้ๆง
ผู ว้าจ้างแล; ่،'|4ญญางรฯบรๆคานสำห!บราคางวนกอส!างดๅมล้สัฃจ'าง1งก|ชผู้รั

гข دلاĩฅًبل١اπไรฅ٠อًاฅ؟ن-แ١iลงгปةฟلألآค،ไนวณราคใค٠ๆงานًاช้Юมา)ตร Esca๒tюnFađل٠٢สาูการ١
คย

ตรูหลก1กณฑส

่สห1ิฬทรฟวย8؟งการ4๋ึtob รงหาคม ы;.*) เร ،اس٠سأس١ا%؛،ا
،أل0٠١ةلآ::ت::::;:د::::;:„:;تا„٠-ااا،،„للا٦أ٠>إق٠لا«لأا„١ألآهس٦ل»٠٦هلآ

บร|าัครกาฟรูส|؟<ต5คำ10١|-ท٥,4٠„٥^„١ว٦น،สั٠؟มฅ^น،^ว,؟١٠1ฒด١،٠؛،
สمااا«اااأااة١ل«للامس0ا8ج1لا١ابجل■ ญัญา หรีอภายในัระซะเวลาท

บุตามภาคผนวก๔؛

.โคย٠٠١١ ٠ไ١|„นา٠،|٠١ล١ญ١,,, ٦١'น١ง„,ง„٥คทม٠ก »ับมสอง٠ปั»ฟ้ฟน้ท|ญ٦สัส
٦ฟ1^؛ด٠١ู^ใวไ٠ฟไค٠٠ญ^1٠1٥านน؛؛(รๅ،ทไ„٠ท١,٠ฬฟ^١?١١٠งลายร|สไงั٠١؛ล٠คแลา١

เ

<ลงขื่อ). ỳ//:*L

-لأخ
(นายสุพนธ์ เทียงโยธา)

،
ř\Tí]]\Vú

รบจาง؟...ผู
(นายจุทาพงษ์ อุทาวงค)

.พยาน

(บายอุกฤษฎ ศรีพิเมือง)

^٠ '<ลงซื่อ). ,พยาน

(นางสาวชุสืมา ผากา)
1ลฃที่โครงการ

เลขคุมสญญา ๖๔๑๑๒๒0๑๔๑0๑^


