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 ขอ้มลูสญัญาหรอืขอ้ตกลง

 
สัญญาจางกอสราง

 
  สัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๕

 

                  สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ กองบิน ๕๖ กองพลบินที่ ๔ กองบัญชาการยุทธทหารอากาศ สงขลา ตําบล/แขวง โคก

มวง อําเภอ/เขต คลองหอยโขง จังหวัด สงขลา เมื่อวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหวาง กองบิน ๕๖ กองพลบินที่ ๔ กอง

บัญชาการยุทธทหารอากาศ สงขลา โดย นาวาอากาศเอกรัชตภาคย ธรรมธีรศร ีซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา "ผูวาจาง" ฝายหนึ่ง

กับ หางหุนสวนจํากัด แมหวย การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคลณ สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท จังหวัดสงขลา กรม

พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีสํานักงานใหญอยู เลขที่ ๑๘๐/๔ หมู ๕ ตําบล/แขวง สทิงหมอ อําเภอ/เขต สิงหนคร

จังหวัด สงขลา โดยนายพงศศักดิ์ มากสุวรรณ ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สํานักงาน

ทะเบียนหุนสวนบริษัท จังหวัดสงขลา กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ที ่ลงวันที ่๘ กันยายน ๒๕๖๔ แนบทายสัญญา

น้ี ซึ่งตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา "ผูรับจาง" อีกฝายหนึ่ง 

                  คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
 

                  ขอ ๑. ขอตกลงวาจาง
 

                              ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทํางาน ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๘๒ (เรือนแถวพัก

อาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๕๖ จํานวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก ณ กองบิน ๕๖ ตําบล/แขวง โคกมวง อําเภอ/เขต คลองหอยโขง

จังหวัด สงขลา ตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญานี้รวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญา 
 

                              ผูรับจางตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เคร่ืองมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตางๆ ชนิดดีเพื่อใชใน

งานจางตามสัญญาน้ี 

                  ขอ ๒. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
 

                               เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
 

                                ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความในสัญญานี้

บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง คําวินิจฉัยของผูวา

จางใหถือเปนท่ีสุด และผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง คาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ เพิ่มเติมจากผูวาจางทั้งสิ้น 

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 14 มีนาคม 2565
ซัลวา บิลเด็น - เจาหนาที่พัสดุ

 กองบิน 56 กองพลบินที่ 4 กองบัญชาการยุทธทหารอากาศ
สงขลา
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                  ขอ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
 

                                ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน หนังสือค้ําประกันของธนาคาร เปนจํานวนเงิน

๑๙๙,๙๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเกาหม่ืนเกาพันเการอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) ซึ่งเทากับรอยละ ๕ (หา) ของราคาคาจางตาม

สัญญา มามอบใหแกผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
 

                                กรณีผูรับจางใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกันดังกลาว

จะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายช่ือ

บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดหรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุการคํ้า

ประกันตลอดไปจนกวาผูรับจางพนขอผูกพันตามสัญญานี้ 

                                หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบใหตามวรรคหน่ึง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผูรับ

จางตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิด

ของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผูรับจางสงมอบงานลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาแลวเสร็จหรือ

วันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพรองตามสัญญาเปล่ียนแปลงไป ไมวาจะเกิดขึ้นคราวใด ผูรับจางตองหาหลักประกัน

ใหมหรือหลักประกันเพิ่มเติมใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูวาจางภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ

แจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
 

                                หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบไวตามขอนี้ ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจาง โดยไมมีดอกเบี้ย เมื่อผูรับ

จางพนจากขอผูกพัน และความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว
 

                  ขอ ๔ (ข) คาจางและการจายเงิน
 

                              ผูวาจาง ตกลงจาย และผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน ๓,๙๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สามลานเกา

แสนเกาหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวน ๒๖๑,๖๔๙.๕๓ บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกรอยสี่

สิบเกาบาทหาสิบสามสตางค) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวม เปนเกณฑ และ

กําหนดการจายเงิน เปนงวด ๆ ดังนี ้ 

                           งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงิน ๗๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเกาหมื่นเกาพันเการอยบาทถวน) เมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงาน งปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๘๒ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๕๖ จํานวน ๑ งาน เมื่อไดดําเนินการสงมอบ

งานงวดท่ี ๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 

                           งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงิน ๑,๓๙๙,๘๒๕.๐๐ บาท (หน่ึงลานสามแสนเกาหมื่นเกาพันแปดรอยยี่สิบหาบาท

ถวน) เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน งปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๘๒ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๕๖ จํานวน ๑ งาน เมื่อ

ไดดําเนินการสงมอบงานงวดที่ ๒ ใหแลวเสร็จภายใน ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 

                           งวดสุดทายเปนจํานวนเงิน ๑,๗๙๙,๗๗๕.๐๐ บาท (หน่ึงลานเจ็ดแสนเกาหมื่นเกาพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบหา

บาทถวน) เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมด ใหแลวเสร็จเรียบรอย ตามสัญญา รวมทั้ง ทําสถานที่กอสราง ใหสะอาดเรียบรอย

ตามท่ีกําหนดไว ในขอ ๒๐  

                              การจายเงินตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับจางชื่อ

ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) เทสโกโลตัส สงขลา ชื่อบัญช ีหจก.แมหวย การโยธา เลขที่บัญชี ๙๘๕๘๕๗๔๓๓๙ ทั้งนี้ ผูรับ

จางตกลง เปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งคาใชจายอื่นใด (ถามี)ที่ธนาคารเรียกเก็บ

และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีที่หนวยงานของรัฐจะจายเงิน

ตรงใหแกผูรับจาง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับจาง ตามแนวทางที่กระทรวงการ

คลังหรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี) 

                  ขอ ๕. เงินคาจางลวงหนา
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                              ผูวาจางตกลงจายเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจางเปนจํานวนเงิน - บาท ซึ่งเทากับรอยละ - ของราคา

คาจาง ตามสัญญาท่ีระบุไว ในขอ ๔
 

                              เงินคาจางลวงหนาดังกลาวจะจายใหภายหลังจากที่ผูรับจางไดวางหลักประกันการรับเงินคาจางลวง

หนาเปนหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม

จํานวนเงินคาจางลวงหนานั้นใหแกผูวาจาง ผูรับจางจะตองออกใบเสร็จรับเงินคาจางลวงหนา ตามแบบที่ผูวาจางกําหนดให และ

ผูรับจางตกลงท่ีจะกระทําตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใชจายและการใชคืนเงินคาจางลวงหนานั้นดังตอไปนี้
 

                                ๕.๑ ผูรับจางจะใชเงินคาจางลวงหนานั้นเพื่อเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเทานั้นหาก

ผูรับจางใชจายเงินคาจางลวงหนา หรือสวนใดสวนหนึ่งของเงินคาจางลวงหนานั้นในทางอื่นผูวาจางอาจจะเรียกเงินคาจางลวง

หนาน้ันคืนจากผูรับจางหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที
 

                                ๕.๒ เม่ือผูวาจางเรียกรอง ผูรับจางตองแสดงหลักฐานการใชจายเงินคาจางลวงหนาเพื่อพิสูจนวาได

เปนไปตามขอ ๕.๑ ภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจางหากผูรับจางไมอาจแสดงหลัก

ฐานดังกลาวภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน ผูวาจางอาจเรียกเงินคาจางลวงหนานั้นคืนจากผูรับจาง หรือบังคับเอาจากหลัก

ประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที
 

                                ๕.๓ (ข) (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม) 
 

                                          ในการจายเงินคาจางใหแกผูรับจางตามขอ ๔ ผูวาจางจะหักเงินคาจางในแตละงวดเพื่อชดใช

คืนเงินคาจางลวงหนาไวจํานวนรอยละ - ของจํานวนเงินคาจางในแตละงวดจนกวาจํานวนเงินไวจะครบตามจํานวนเงินที่หักคา

จางลวงหนาท่ีผูรับจางไดรับไปแลว ยกเวนคาจางงวดสุดทายจะหักไวเปนจํานวนเทากับจํานวนเงินคาจางลวงหนาที่เหลือทั้งหมด
 

                                ๕.๔ เงินจํานวนใด ๆ ก็ตามท่ีผูรับจางจะตองจายใหแกผูวาจางเพื่อชําระหน้ีหรือเพื่อชดใชความรับผิด

ตางๆ ตามสัญญา ผูวาจางจะหักเอาจากเงินคาจางงวดที่จะจายใหแกผูรับจางกอนที่จะหักชดใชคืนเงินคาจางลวงหนา
 

                                ๕.๕ ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญา หากเงินคาจางลวงหนาที่เหลือเกินกวาจํานวนเงินที่ผูรับจางจะได

รับหลังจากหักชดใชในกรณีอื่นแลว ผูรับจางจะตองจายคืนเงินจํานวนที่เหลือน้ันใหแกผูวาจาง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน

ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
 

                                ๕.๖ (ข) (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)
 

                                          ผูวาจางจะคืนหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจาง ตอเมื่อผูวาจางไดหักเงิน

คาจางไวครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาตามขอ ๕.๓ (ข) แลว เวนแตในกรณีดังตอไปน้ี ผูรับจางมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ

เงินคาจางลวงหนาบางสวนกอนได
 

                                          (๑) กรณีผูรับจางวางหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไวฉบับเดียว หากผูวาจางไดหัก

เงินคาจางลวงหนาไปแลว ผูรับจางมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาในสวนที่ผูวาจางไดหักเงินคาจางลวงหนาไป

แลวน้ัน โดยผูรับจางจะตองนําหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาฉบับใหมที่มีมูลคาเทากับเงินคาจางลวงหนาที่เหลืออยูมา

วางใหแกผูวาจาง
 

                                          (๒) กรณีผูรับจางไดวางหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไวหลายฉบับ ซึ่งแตละฉบับมี

มูลคาเทากับจํานวนเงินคาจางลวงหนาท่ีผูวาจางจะตองหักไวในแตละงวด หากผูวาจางไดหักเงินคาจางลวงหนาในงวดใดแลว

ผูรับจางมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาในงวดนั้นได

                  ขอ ๖. การหักเงินประกันผลงาน
 

                                ในการจายเงินคาจางใหแกผูรับจางแตละงวด ผูวาจางจะหักเงินจํานวนรอยละ - ของเงินที่ตองจายใน

งวดน้ันเพื่อเปนประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานถูกหักไวแลวเปนจํานวนเงินไมตํ่ากวา - บาท ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงิน

ประกันผลงานคืน โดยนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ

มามอบใหผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันแทนก็ได 
 

                                ผูวาจางจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกลาวตามวรรคหนึ่งโดย

ไมมีดอกเบี้ยใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคาจางงวดสุดทาย
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                  ขอ ๗ (ข) กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา
 

                           ผูรับจางตองเริ่มทํางานท่ีรับจางภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ และจะตองทํางานใหแลวเสร็จบริบูรณ

ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ถาผูรับจางมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนด

เวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา

หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปนผูถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตาม

คําสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิที่จะ

บอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปดวย การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม

กระทบสิทธิของผูวาจางท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากผูรับจาง
 

                           การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับผิดตามสัญญา
 

                  ขอ ๘ ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง
 

                           เม่ืองานแลวเสร็จบริบูรณ และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจางรายใหม ในกรณีที่มีการ

บอกเลิกสัญญาตามขอ ๗ หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดข้ึนจากการจางนี้ ภายในกําหนด ๒ (สอง) ป นับถัดจากวันที่

ไดรับมอบงานดังกลาว ซึ่งความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูก

ตองหรือทําไวไมเรียบรอย หรือทําไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไข ใหเปนที่เรียบรอยโดยไม

ชักชา โดยผูวาจางไมตองออกเงินใดๆ ในการนี้ท้ังสิ้น หากผูรับจางไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัด

จากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจาก ผูวาจางหรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาที่ผูวาจางกําหนด ใหผูวาจางมีสิทธิ

ท่ีจะทําการน้ันเองหรือจางผูอื่นใหทํางานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น 

                           ในกรณีเรงดวนจําเปนตองรีบแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายโดยเร็ว และไมอาจรอใหผูรับจางแกไข

ในระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามวรรคหนึ่งได ผูวาจางมีสิทธิเขาจัดการแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเอง หรือจางผูอื่นให

ซอมแซมความชํารุดบกพรองหรือเสียหาย โดยผูรับจาง ตองรับผิดชอบชําระคาใชจายทั้งหมด 

                           การท่ีผูวาจางทําการนั้นเอง หรือจางผูอื่นใหทํางานนั้นแทนผูรับจาง ไมทําใหผูรับจาง หลุดพนจากความ

รับผิดตามสัญญา หากผูรับจางไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามท่ีผูวาจางเรียกรองผูวาจางมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ

ปฏิบัติตามสัญญาได 

                  ขอ ๙ การจางชวง
 

                           ผูรับจางจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง เวนแตการจางชวง

งานแตบางสวนท่ีไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การที่ผูวาจางไดอนุญาตใหจางชวงงานแตบางสวนดังกลาวนั้น ไมเปน

เหตุใหผูรับจางหลุดพนจาก ความรับผิดหรือพันธะหนาที่ตามสัญญานี้ และผูรับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความ

ประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง หรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ 

                           กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตองชําระคาปรับใหแกผูวา

จางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๐.๑ (จุดหนึ่งศูนย) ของวงเงินของงานที่จางชวงตามสัญญา ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการ

บอกเลิกสัญญา 
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                  ขอ ๑๐ การควบคุมงานของผูรับจาง
 

                           ผูรับจางจะตองควบคุมงานที่รับจางอยางเอาใจใส ดวยประสิทธิภาพและความชํานาญ และในระหวาง

ทํางานที่รับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซึ่งทํางานเต็มเวลาเปนผูรับผิดชอบควบคุมงานของ ผูรับจาง ผูแทนดังกลาวจะตองไดรับมอบ

อํานาจจากผูรับจาง คําสั่งหรือคําแนะนําตางๆ ที่ผูวาจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวา

จางแตงตั้ง ไดแจงแกผูแทนเชนวานั้น ใหถือวาเปนคําสั่งหรือคําแนะนําที่ไดแจงแกผูรับจาง การแตงตั้งผูแทนตามขอน้ีจะตองทํา

เปนหนังสือและตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือ จากผูวาจาง การเปลี่ยนตัวหรือแตงตั้งผูแทนใหมจะทํามิไดหากไมไดรับ

ความเห็นชอบ เปนหนังสือจากผูวาจางกอน 

                           ผูวาจางมีสิทธิที่จะขอใหเปลี่ยนตัวผูแทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจงเปนหนังสือไปยังผูรับจาง และผูรับจางจะ

ตองทําการเปลี่ยนตัวผูแทนนั้นโดยพลัน โดยไมคิดคาจางหรือราคาเพิ่มหรืออางเปนเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุน้ี

                  ขอ ๑๑ ความรับผิดของผูรับจาง
 

                           ผูรับจางจะตองรับผิดตออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผูรับ

จาง และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางหรือตัวแทน ของผูรับจาง และจากการปฏิบัติงานของผูรับจาง

ชวงดวย (ถามี) 

                           ความเสียหายใดๆ อันเกิดแกงานท่ีผูรับจางไดทําขึ้น แมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผูรับจางจะตอง

รับผิดชอบโดยซอมแซมใหคืนดีหรือ เปล่ียนใหใหมโดยคาใชจายของผูรับจางเอง เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู

วาจาง ทั้งนี้ ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผูวาจางไดรับมอบงานครั้งสุดทาย ซึ่งหลังจากนั้นผูรับจางคง

ตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรอง หรือความเสียหายดังกลาวในขอ ๘ เทานั้น 

                           ผูรับจางจะตองรับผิดตอบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผูรับจาง หรือ

ลูกจางหรือตัวแทนของผูรับจาง รวมถึงผูรับจางชวง (ถามี) ตามสัญญานี้ หากผูวาจางถูกเรียกรองหรือฟองรองหรือตองชดใชคา

เสียหายใหแกบุคคลภายนอกไปแลว ผูรับจางจะตอง ดําเนินการใดๆ เพื่อใหมีการวาตางแกตางใหแกผูวาจางโดยคาใชจายของ

ผูรับจางเอง รวมท้ังผูรับจางจะตองชดใชคาเสียหายนั้นๆ ตลอดจนคาใชจายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกรองหรือถูกฟองรองใหแก

ผูวาจางทันที 

                  ขอ ๑๒ การจายเงินแกลูกจาง
 

                           ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางท่ีผูรับจางไดจางมาในอัตราและตามกําหนดเวลา ที่ผูรับจางไดตกลงหรือ

ทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว 

                           ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอื่นใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคหนึ่ง ผูวาจางมีสิทธิที่จะเอาเงิน

คาจางที่จะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว และใหถือวาผูวาจางไดจายเงินจํานวนนั้นเปนคาจางให

แกผูรับจางตามสัญญาแลว 

                           ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนที่จางมาทํางาน โดยใหครอบคลุมถึงความรับผิดทั้ง

ปวงของผูรับจาง รวมทั้งผูรับจางชวง (ถามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดคาสินไหมทดแทนไดตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ

หรือภยันตรายใดๆ ตอลูกจางหรือบุคคลอื่น ท่ีผูรับจางหรือผูรับจางชวงจางมาทํางาน ผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัย

ดังกลาว พรอมทั้งหลักฐานการชําระเบี้ยประกันใหแกผูวาจางเมื่อผูวาจางเรียกรอง 
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                  ขอ ๑๓ การตรวจงานจาง
 

                           ถาผูวาจางแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทํางาน

ของผูรับจาง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอํานาจเขาไปตรวจการงานในโรงงานและ

สถานท่ีกอสรางไดทุกเวลา และผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือในการนั้นตามสมควร 

                           การท่ีมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทําใหผูรับจางพนความรับ

ผิดชอบตามสัญญาน้ีขอใดขอหนึ่งไม 
 

                  ขอ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน
 

                           ผูรับจางรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถวนแลว หาก

ปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผูรับจางตกลง

ท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้ง เพื่อให

งานแลวเสร็จบริบูรณ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด โดยผูรับจางจะคิดคาจาง คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผูวา

จางหรือขอขยายอายุสัญญาไมได 

                  ขอ ๑๕ การควบคุมงานโดยผูวาจาง
 

                           ผูรับจางตกลงวาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้ง มี

อํานาจท่ีจะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อใหเปนไปตาม สัญญานี้ และมีอํานาจที่จะสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน

ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผูรับจางขัดขืน ไมปฏิบัติตาม ผูวาจาง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา

มีอํานาจ ที่จะสั่งใหหยุดการนั้นช่ัวคราวได ความลาชาในกรณีเชนนี้ ผูรับจางจะถือเปนเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน

ตามสัญญาหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆ ไมไดท้ังสิ้น 

                  ขอ ๑๖ งานพิเศษและการแกไขงาน 
 

                           ผูวาจางมีสิทธิที่จะส่ังเปนหนังสือใหผูรับจางทํางานพิเศษซ่ึงไมไดแสดงไวหรือรวมอยูในเอกสารสัญญานี้

หากงานพิเศษน้ันๆ อยูในขอบขายท่ัวไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผูวาจางยังมีสิทธิสั่งใหเปลี่ยนแปลงหรือแกไข

แบบรูปและขอกําหนดตางๆ ในเอกสารสัญญานี้ดวย 

                           อัตราคาจางหรือราคาท่ีกําหนดใชในสัญญานี้ ใหกําหนดใชสําหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด

ทอนลงทั้งปวงตามคําสั่งของผูวาจาง หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจาง หรือราคาใดๆ ที่จะนํามาใชสําหรับงานพิเศษ

หรืองานที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงดังกลาว ผูวาจาง และผูรับจางจะไดตกลงกันที่จะกําหนดอัตราคาจางหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

รวมท้ังการขยายระยะเวลา (ถามี) กันใหมเพื่อความเหมาะสม ในกรณีท่ีตกลงกันไมได ผูวาจางจะกําหนดอัตราจาง หรือราคาตาม

แตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง ซึ่งผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูวาจางไปกอนเพื่อมิใหเกิดความเสียหาย

แกงานท่ีจาง 
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                  ขอ ๑๗ คาปรับ
 

                           หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว ในสัญญาและผูวาจางยังมิไดบอกเลิก

สัญญา ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปน จํานวนเงินวันละ ๓,๙๙๙.๕๐ - บาท (สามพันเการอยเกาสิบเกาบาทหา

สิบสตางค) และจะตองชําระคาใชจายในการควบคุมงาน (ถามี) ในเมื่อผูวาจาง ตองจางผูควบคุมงานอีกตอหนึ่งเปนจํานวนเงินวัน

ละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามรอยบาทถวน) นับถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผูวาจางไดขยาย

เวลาทํางานให จนถึงวันท่ีทํางานแลวเสร็จจริง นอกจากนี้ ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผูรับจาง

ทํางานลาชาเฉพาะสวนท่ีเกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย 

                           ในระหวางท่ีผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น หากผูวาจางเห็นวาผูรับจาง จะไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา

ตอไปได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ ๑๘ ก็ได และถาผูวาจางไดแจงขอเรียกรองไปยังผูรับจางเมื่อครบ

กําหนดเวลาแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว ผูวาจางมีสิทธิที่จะปรับผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 

                  ขอ ๑๘ สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา
 

                           ในกรณีท่ีผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอื่นใหทํางานนั้นตอจนแลวเสร็จ

ก็ได ผูวาจางหรือผูที่รับจางทํางานนั้นตอมีสิทธิใชเครื่องใชในการกอสราง สิ่งที่สรางขึ้นช่ัวคราวสําหรับงานกอสราง และวัสดุตางๆ

ซึ่งเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร 

                           ในกรณีดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางสวน

ตามแตจะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซ่ึงเปนจํานวน เกินกวาหลักประกันการปฏิบัติตาม

สัญญา รวมทั้งคาใชจายท่ีเพิ่มขึ้น ในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จตามสัญญา ตลอดจนคาใชจายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถามี) ซ่ึง

ผูวาจางจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงินใดๆ ที่จะจายใหแกผูรับจางก็ได 

                  ขอ ๑๙. การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย
 

                           ในกรณีท่ีผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใดดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิดคาปรับ คาเสีย

หาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ผูรับจางตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแกผูวาจางโดยสิ้นเชิงภายใน

กําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง หากผูรับจางไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะ

เวลาดังกลาวใหผูวาจางมีสิทธิที่จะหักเอาจากจํานวนเงินคาจางที่ตองชําระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผูรับจาง หรือบังคับ

จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 

                           หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากเงินคาจางที่ตองชําระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก

ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูรับจางยินยอมชําระสวนที่เหลือ ที่ยังขาดอยูจนครบถวนตามจํานวนคาปรับ คา

เสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 

                           หากมีเงินคาจางตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด ผู

วาจางจะคืนใหแกผูรับจางท้ังหมด
 

                  ขอ ๒๐ การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย
 

                           ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอํานวย ความสะดวกใน

การทํางานของผูรับจาง ลูกจาง ตัวแทน หรือผูรับจางชวง (ถามี) ใหสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใชงานตลอด

ระยะเวลาการจาง และเมื่อทํางานเสร็จส้ินแลวจะตองขนยายบรรดาเคร่ืองใชในการทํางานจางรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง

กอสรางช่ัวคราวตางๆ (ถามี) ทั้งจะตองกลบเกล่ียพื้นดินใหเรียบรอยเพื่อใหบริเวณทั้งหมดอยูในสภาพที่สะอาดและใชการไดทันที
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                  ขอ ๒๑ การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
 

                           ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก

พฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กําหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน

กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนด

เวลาแหงสัญญาน้ีได ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพื่อของดหรือ

ลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปภายใน ๑๕ (สิบหา) วันนับถัดจากวันที่เหตุน้ันสิ้นสุดลง หรือตามที่กําหนดในกฎ

กระทรวงดังกลาว แลวแตกรณี 

                           ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิเรียกรอง ในการที่จะขอ

งดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวนแต กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรอง

ของฝายผูวาจาง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจง หรือผูวาจางทราบดี อยูแลวตั้งแตตน 

                           การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูวาจางที่จะ

พิจารณาตามท่ีเห็นสมควร
 

                  ขอ ๒๒. การใชเรือไทย
 

                                  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผูรับจางจะตองสั่งหรือนําของเขามาจากตางประเทศรวมทั้งเครื่องมือ

และอุปกรณท่ีตองนําเขามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไมวาผูรับจางจะเปนผูที่นําของเขามาเองหรือนําเขามาโดยผานตัวแทนหรือ

บุคคลอ่ืนใด ถาสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูรับจางตองจัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชน

เดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทากอนบรรทุกของน้ันลงเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทยหรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได ทั้งน้ี ไมวาการสั่งหรือนําเขาสิ่งของ

ดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบใด
 

                                  ในการสงมอบงานตามสัญญาใหแกผูวาจาง ถางานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผูรับจางจะตองสงมอบ

ใบตราสง (Bill of lading)หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซ่ึงแสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ

ไทยใหแกผูวาจางพรอมกับการสงมอบงานดวย
 

                                  ในกรณีท่ีส่ิงของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ

เชนเดียวกับเรือไทย ผูรับจางตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกของโดยเรืออื่นไดหรือหลัก

ฐานซึ่งแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการพาณิชย

นาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูวาจางดวย
 

                                  ในกรณีท่ีผูรับจางไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในวรรคสองและวรรคสามใหแกผูวา

จางแตจะขอสงมอบงานดังกลาวใหผูวาจางกอนโดยยังไมรับชําระเงินคาจาง ผูวาจางมีสิทธิรับงานดังกลาวไวกอน และชําระเงิน

คาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได
 

                  ขอ ๒๓. มาตรฐานฝมือชาง
 

                                  ผูรับจางตกลงเปนเงื่อนไขสําคัญวา ผูรับจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง

จาก........................  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับ

ราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ ........................ ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ (หนึ่ง) คน ใน

แตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

                                    วุฒิบัตํิามนอยกวาระดับ ปวช. สาขาวิศวกรรมโยธา ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม ตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.2562 
 

                                 ผูรับจางจะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนชางทั้งหมดโดยจําแนกตามแตละสาขาชางและ ระดับชาง

พรอมกับระบุรายชื่อชางผูท่ีผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาวในวรรคหน่ึงนํามาแสดงพรอมหลักฐาน
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ตางๆ ตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูควบคุมงาน กอนเริ่มลงมือทํางาน และพรอมที่จะใหผูวาจางหรือเจาหนาที่ของผูวา

จางตรวจสอบดูไดตลอด เวลาการทํางานตามสัญญานี้ของผูรับจาง
 

                  ขอ ๒๔. การปรับราคาคาจาง
 

                                  ผูวาจางและผูรับจาง ตกลงกันใหใชสัญญาปรับราคาได สําหรับราคางานกอสรางตามสัญญานี้โดย

การนําสูตร Escalation Factor (K) มาใชคํานวณราคาคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการตอไปน้ี ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตร

และวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาชวยเหลือผู

ประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
 

                                 สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผูวาจาง ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุตามภาคผนวก ๖
 

                           สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ โดยละเอียด

ตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือ พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหน่ึงฉบับ 

 

(ลงชื่อ)..............................................................ผูวาจาง 
 

(นาวาอากาศเอกรัชตภาคย ธรรมธีรศร)ี
 

 

(ลงชื่อ)..............................................................ผูรับจาง 
 

(นายพงศศักดิ์ มากสุวรรณ)
 

 

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

(นาวาอากาศเอกกวีพล สงขาว)
 

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

 
(เรืออากาศเอกเสริมลาภ ขวัญเพ็ง)

เลขท่ีโครงการ ๖๔๑๒๗๐๑๖๗๖๓

เลขคุมสัญญา  ๖๕๐๓๒๒๐๐๘๑๑๐

 

ออก

   กองระบบการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐและราคากลาง (กจร.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4647
4958 6978 6979
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