
สัญญาที่ นน. ๒/,...๒๔..../๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒1๔๖๔
ง า น ................... .

ทางหลวงหมายเลข ร)๐£๐๑-๐ร)๐๓ ตอน 'บป็เโไลร-เป็ลมท!รท็แโไยรต ตอน ๒ 
ระหว่าง กม.๑๑๔+๙๐๐ -  กม.๑๑๗+๗๐๐ และกม.๑๑๙+๖๐๐-กม.๑๒๐+๙๐๐ 

บริษ ัทส.เต ็งไตรรัตน่(น ่าน)จำกัดผูร บจ ไง......................................................... . ......................................................

แขวงทางหลวงน่านที่ ๒ สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่) กรมทางหลวง
หมายเหตุ

วันลงนามในสัญญา ๒๔ มกราคม ๒๔๖๔
๒๖ มกราคม ๒๔๖๔
๒๔ เมษายน ๒๔๖๔

ค่างานตามสัญญาเงิน าท (ค่าไJวับวันละ.....?!!?.’.?,.?.?.• .^ .. ..บาท)

คณะกรรมการตรวจรับฟัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ประกอบด้วย

๑. ....ไ.?.•.ใ'!.?.•. :̂ร .................................  ประธานกรรมการ
๒. .ใ'!:.บ่?.น.1̂ ............................  กรรมการ
๓. ...... กรรมการ วิศวกรโยธาขำนาญการ
๔. ...ไอ,.ขท,.(ว,.)...บ่?.น.๒....................  กรรมการ
๔............................................................. กรรมการ

ผู้ควบคมงานก่อสร้าง
๑ .  รอ.รท,.(ว,)..น่าน.๒............
๒ .....ชม..ขท.เฉลิมพระเกียรติ.(น่าน)



สัญญาที่ นน.๒/..P 'A y ....๖๕๖๔  ลงวันที.่.....๖๕.....มกราคม...๖๕&.๔......................................,
ระหว่าง กรมทางหลวง แขวงทางหลวงน่านที่ ๒ สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่) โดย...นายอภิชาต..ขาญ.รัญ.กร.......... 1
1นตำ.เ.เ:หน์.ง..ผู้อำ.น.'ใ.ยการ.เ.!..ขาง.'ทางห.ล.'รง.รัก'ษ.'ไราชก.'ไรแทน..ผู้อำ.นวย.กท.รุ.แขวง.ทางพฒ:น่านท่ี.๒ ...ผัรันมอบอำนา.จุ. 
.จากอธิบดีกรุ.มุ.ทางหลวง.ผู้ว่าจ้างกับ..นรุษัท.สแต็ง.ไตรรัตน์.!พ่น).จำกัดโดย..น.,ส,พอ.ตา หวังล้อ.มุกลาง...ผู้รับมอบอำนาจ 
ในการ จ้างเหมาทำการบ'รณะทางเผิวแอ.สุฟ้ลต์..ทางหลวงเหมาย.!เลข..๑๐๘.๑:๐๑๐๓ ตอ.น..น่อนกุลือ.rเฉ.ลินพระบกยรติ 
.ตอ.น.๒..ระหว่าง..ก.มุ,.๑.®.^±๙.o .๐:กมุ...๑๑๗±๗๐๐.และกม,๑๑๙+๖๐๐-กมุ..๑.๒o + ๙๐๐ . ซงใตลงนามในสัญญาใวต่อกํน 
เมื่อวันที่...๒๕...เดือน...มกราคม.....พ.ศ....๒๕๖๔....ในวันทำสัญญาดังกล่าว มีเอกสารประกอบการทำสัญญา ดังนี้.-

ทะเบียนรายการเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง

๑. บันทึกรายการทำสัญญา จำนวน.................... .๑.................... แผ่น
๒. หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร จำนวน.................... .๑..................... แผ่น
๓. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน..................... .๑..................... ชุด
๔. เอกสารการรับรองของทางราชการ จำนวน..................... - .................... แผ่น
๕. สัญญาจ้าง จำนวน..................๑๒.................... แผ่น
๖. รายละเอียดต่อท้ายสัญญา จำนวน.....................๑..................... ชุด
๗. ข้อกำหนด หรือ มาตรฐาน จำนวน.................... .๙ ..................... ชุด
๘. แบบ จำนวน.................... .๑..................... ชุด
๙. เอกสารอื่น  ๆ ประกอบ จำนวน.................... .๑..................... ชุด
๑๐. ใบเสร็จรับเงินประกันสัญญา จำนวน..................... - .................... ชุด

ได้จัดเอกสารดังกล่าวแนบเรื่องไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

(ลงข่ือ).
(นางสาวถนอมศรี สุรินทร์)

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบในการทำสัญญา

ตรวจสอบเอกสารแล้วถูกต้องครบถ้วนตามรายการข้างด้น

(ลงข่ือ).

(ลงข่ือ

(ลงข่ือ).

( นางวันเพ็ญ สุเทปีน )

( นายสุทธิขัย ร่มเย็น ) 

...........< $ .....................
นายอภิชาติ ชาญธัญกร )

เจ้าพนักงานพัสดุขำนาญงาน

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒



พ.๑-๐๕.บันทึกรายการทำสัญญา
สัญญาที่ นน. ๒ /......๖ ^./.๒ ๔ ๖ ๔  ลงวันที่ ๒.๔. มกราคม...๒๔๖๔.

๑. 0 f  ขื่อผู้,รับ'จ้าง หรือ D  ผู้ขาย ..............บริษัท ส,เต็งไตรรัตน์.(น่าน)..จำทัด......................
๒. หน่วยงาน แขวงทางหลวงน่านที่ ๒ สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่) กรมทางหลวง

กรมทางหลวง 
เริ่มใฃ้ ล.ค.๑๖

๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ
□  แขวง □  กอง ■ ไ
0  ศูนย์ 0  กรม ..สำนักงานทางหลวง.ท่ี..๒.(แพ.โ).อนุมัติเมื่อวันที่ ๓๐.ธันวาคม ๒!๔๖๓
0  โครงการ 0กระท รวง
1 Z  สํ านักงานทางหลวง 0  อ ื่นๆ !

๔. จ้างเหมาหรือซื้อ โดยวิธี ประกวด,ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)........................................................................... 1
๔. ลักษณะงาน....... จ้างเหนาทำ.กา.ร.^ร.ณ.ะ.ทางผิวแอ.สฟ้ล.ต.......................................................................................... .......... .

แหล่งงานจาก ....กุม,..๑๑๔+๙๐๐..-.กุม,..๑๑๗+.๗๐๐..และ.กุม,๑๑๙+๖๐๐.:กุม,๑๒๐+๙๐๐........................................ ,.
ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๑-๐๑๐๓ ตอน.บ่อเกลือ.-.เฉลิมพระเกียรติ.ตอน..๒............................................................... ,

๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ...แนบท้าย.สัญญา..บาท รวมค่างาน....๑๒,๙๖๐,๒๐๔,๙๐...บาท
เงินล่วงหน้า ...๑๔ % เป็นเงิน....๑,.๙๔๔1๐๓๐,.๘๙....บาท

๗. มีงบประมาณประจำปี.๒๔๖๔...จำนวน.....๑๒1๙.๖๐,.๒๐๖,๐๐.. บาท ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดหนังสือเลขที่
G.F-®.Q ๔๘๖/๒๔๖๔/.๓....ลงวันที่ .๑๔.....มกราคม...๒๔๖๔... จำนวน ๑๒1๙๖๐,.๒๐๖,๐๐. บาท

๘. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่......................:.........................................ลงวันที.่................................ ะ...................................
๙. ค.ร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ.......... - .....................ถึง พ.ศ............... -..................................... ตามหนังสือ

เลขที่...............-......................ลงวันที.่............................... -......................วงเงิน............... - ........................................ บาท
๑๐.เงินประกันสัญญา....๖๔๘,.๐๑๑,๐๐......บาท โดย

0  เงินสด................. -.............................. บาท
□  เข็คธนาคาร........ -.................................................................................................................................................
0  หนังสือคํ้าประกันธนาคาร ...กรงไทย.จำ.กัด.(มหาขน} ส.าขาน่าน................................................................ ,

เลขที .๐๐๐๑๙/.๒๐๐๔๐๗/.๐.๐๒.๒/.๖๔..........ลงวันที ๒๑.มกราคมI .๒.๔๖.๔.........................................1
๑๑. เงินค่าประกันผลงาน.....:............%
๑๒. [ / f  ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ .๓๒,.๔๐๐,๔๒.........บาท

ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ..................-..............................% ต่อเดือนของ ของท่ียังไม่ได้รับมอบ
๑๓. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณงาน..บเผุ.น.พื้น.ฐาน.ด้านการ.สร้าง.ความ.สามารถใน.กุ.ารุ.แข่งขัน.ผล.ผลิ.ต.ท่ี..๒
โครงข่ายทา.งหล.ว.ท้ด้รับการบำร^รักุ.บา.. กุ.อ.กุรรม.นำ.รุ.งรักษา.ทางหลวง...............................................................................,
๑๔.กำหนดวันทำงานเสร็จวันที่.....๒๔...เมษายน.๒๔๖๔......(จำนวน....๙ ๐ ..วัน) ตั้งแต่วันที่...๒๖...มกราคม...๒๔๖๔...,

ลงวันที่ ๒๔ มกราคม...๒๔๖๔.

(ลงข่ือ).
(นายอภิขาติ ขาญธัญกร

ผู้ว่าจ้าง 
)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
รักษาราขการแทน 

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒

( นางวันเพ็ญ สุเทปีน )
ผู้ษันทีก
เจ้าพนักงานพัสดุขำนาญงาน



1. โบรถนํf t บุทดู่ฝากนแล:นิทรประร่าตัวมาท้วยทุกกรงททิดถ่อรนาคาร
Please bring your passbook and©  card orother-identificstiondocumentswhen.visiting the-Bank

2 . โปรด๓ นสนุทคู่ฝ่าทไว้ในท่ีปลอททัย อย่าฝ่าทใว้ทบพนักจานธนาคารหรือบุคคลอ๋ึน ทรณีสูญหายแจ้งอายัทไท้ทุกสาขา หรอก 
หมายเลย 02111 ฑฑ แล้วนิาในนจ้จความทิดย่อสายแจ้ายองบัญชี เพ๋ัอยฮออ่ทสนุทคู่ฝากใหม่ กรณีสบุดคู่ฝาทบันกกรายการเท่น 
ให้น่าสนุทคู่ฝากเกินยอเปล่ียนเอํนใหม่ใตักุทสาขา
Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person 's custody. If it is lost or stolen, 

immediately notify a t any branch or call 021111111. and bring a police report o f the lost passbook to account holding branch 

for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.

3. ทารทอนย่าจสายาสานารททอนใตัเอพา:เจ้ายองบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch

4. ยอถคงเหลือในลบุดคู่ฝาทจะทิอว่ๅททท้องฟ้อใท้ทฺรวอสอบแล้วว่าทรงทันบัญชีของรนาคาร ควรนาสนุทมาปรับรายการอย่างน้อย 
เทอนสะคร้ัง ไท้ทเครองปรับสนุทฮทโนบัทิ หรือท่ีสาขา
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only i f  it  is verified with the corresponding record 

kept by the Bank The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.

5. ทารนันร่านวนุพันเพอคำนวณทอทเนยเงินฝ่าทออมทรัพย์ รนาคารจะ?ช้หล้ทเฑทเฑ์ทานจปฏิทินทเทิทข้ีนจรืจ
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year. 0 & K 7 S :0

6. บัญชีท่ีเทถกไรเคลอนโหว แสะยฮทคงเหลือในบัญชีทรทว่าท่ีกำหนท ธ๓คารอณีดบัญชี นสะ/หรือ คิกคำธรรนเนียม 5 g t§ jg 5 R  
ทานเกณฑ์ท่ีธนาคารทำหนท
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or [ฐ
servicechargemaybeleviedontheaccountasspedfiedintheBank'sTariff o f  Charges. 5̂

7. เงินฝากนโท้รับควานคุ้นกรองจาทสกาบันคุ้มครองเงินฝากทานจ้านวนท่ีกำหนดไว้ในกฎหนาย Terms amTi Conditions 
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.

สาขานาน
ซึ๋อบัญชี

Account Name
าเริไท์า ส .เต ็ง ”เตรรตน่ (น่าน) จ'ากํค

jf fk  ทรงโทย
Krungthai ลายมือซึ๋อผู้มือำนาจลงนาม 

Authorized Signature
SAAA 6958126 V

สำเนาถูกต้อง

(นายดุสิต เตงไตรรัตใ!)
กรรมการผ้จัดการ
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เลขท่ี 00019/200507/0022/64

หนังสือคํ้าประกัน 
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

วันที่.. 21มกราคม.2564

ข้าพเจ้า บมจ.จนาคารกรุงไทย..สุา.ไ!.ไน?.มุ.............................................................................................. ;...........................
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 284 ถ.ฐมนเทวรฺาช ฅฺ.โนเวฺยุงุ อ..เมือ.ง.น่าน..ขังหวัดน่าน.55000......................................................................
โคย..น.างพิ.มุ.ผุกา. .ดอนชัยสุ.ข...............................................................................................................’....... ..........................................
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันขนาคาร ขอทำหนังสือคํ้าประกันฉบับนีไว้ต่อ ...กุ.ไ,.!งุนาสํหสุมุมุน่ใมุมุ.?....................................................

....................... ...................... ................................ซึ๋งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปน
๑ . ตามท ี่. . . .น?น ัม ุส ุ^ดี!ไ.ม ุรมุ้ดมุ(มุ!.น) .จำกัด......................................................................................................................................................................

ซึ๋งต่อไปนี้เรียกว่า“ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง เหมาทำการมุรณะทางผิวแอสฟัลดี;ทางหลวงหมายเลข1081ไ0103ตอนบ่อเกลือ
-  เฉุลุมุพุรุะเกียรุฅฺ ตุอนุ 2 ระหว่าง. .กมุ.•มุ!5+900 -ก ม ุ.!  11+7.00 และกุม!19+600 -  กม.120+900......................................................

...................................................................................... กับผู้ว่าจ้าง
ต า ม ส ัญ ญ า เ ล ข ท ี่. . . . ' ....................................ลงวันที .^ 5 ... .  เดือน H......... . พ-ส. .^ .'? .^..... . ซงผู้รับจ้าง
ด้องวางหลักประกันการปฏิปติตามสัญญาต่อผูว่าจาง เป็นจำนวนเงิน 64.8,01.1.00 บาทุ. - ..............................................................
( -หกพสุ;นุส่ีหรุ่นุนุแปุ1คุพันุสิบเอึ1คุบาทุถ,!ม ุ:.................. ..................................... ...............................................................................)
ซึ๋งเท่ากับร้อยละ................ .5 ................C. ห้า...........) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข ้าพเจ ้าย ินยอมผ ูกพ ันตนโคยไม ่ม ีเง ื่อนไขท ี่จะค ํ้าประก ันในการชำระเง ินไหตามส ิทธ ิเร ียกร ้องของผ ู้'ว ่าจ ้าง 
จำนวนไมเ่ก ิน.... :__^8,01U)0บาท:................................................_•..................................................................................
C_......................................................................................................................................................................... )
ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด  ๆหรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด  ๆหรือผู้รับจ้างมิได้ 
ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด  ๆที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างด้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนีนั้นค่อน

๒. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ....21....... เด ือน........... .......มุก.รา.คุ.มุ.  ..........พ-ศ.........2564.........
ถึงวันที่. . .2 1 . . .  เดือน.......พฤษภ.า.คุ.มุ. พ-ศ.....2566....และข้าพเจ้าจะใม่เพิกถอนการคํ้าประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น  ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการ 
ครประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างด้น ^  ท  _ จ ^ เ ท ร

ข ้า พ เ จ ้า ไ ด ้ล ง น า ม แ ล ะ ป ร ะ ท ับ ต ร า ไ ว ้ต ่อ ห น ้า พ เ พ น เ ป ็ม ุ^ า พ ั^ ^

ลงช่ือ ะ ! เ ^ ? 'L  % น ั้ม ุว ั^V** < N  ggทุ*}£ > / ..........
(นา ง.พุ.มุผกา-ดอนชัยiสุข!) 

ตำแหน่ง ..ร.อฺงผู้จัดการ-ธุรกิจสินเช่ือ

ลงช ื่อ....,.......^ ....,....................................พยาน
............... นาง พุขณสิน.. .มุ.หายุ.ศนันทุ..................

✓ - - .-1, ^ / บายอภํซั้าด ฃาญธัญกร)(นางไสุ.าวฅุรี ฃยุศทีพุยุ) 1J 1, y l  r  ผอ/ขท.รก.ผอ.ขท/นานที b
ตำแหน่ง .รองผู้ขัดการ.ธุรกิจการขาย

ลงช่ือ พยาน
X ........................นาง-สาว.ภัทุริยุา.ชัยุคุ.รุ..........................)



สัญญาเลขที่ นน. ๒ /...๒๔๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงน่านที่ ๒ สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่) ตำบลผาสิงห์
อ ำเภ อ เม ือ ง  จ ังหว ัดน ่าน  เม ื่อ ว ัน ท ี่....๒๔... เด ือน ...มกราคม พ.ศ,..๒๔๖๔.. ระห ว ่าง กรมทางหลวง
แขวงทางหลวงน่านที่ ๒ โดย นา.ยุ.อภิขา.ติ.....ขา.ญธัญกร...ผู้อำ.นวยกา.ร.แขวงทาง.หลวง.....รักษา.ราข..การ.แทน
.ผู้.อำ.นา.ย.การแใเ.วงทางหล.ว.ง.น่าน.ท่ี.๒..ผู้!ด้รับมอบหมาย จากอธิบดีกรมทางหลวง ซึ่งต่อไปนี้เนสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" 
ฝ่ายหนึ่ง กับ...'บริษัท..สุ.,เต็ง.1ไตรรัตน์.(น่าน)..จำกัด.. ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
จังหวัดน่าน มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่..๑๓๗...หม่.๑๔ ..ถนน..ยันตรุกิจโกศล  ตำบล/แขวง....ดใต้...อำเภอ.เม ือง
จังหวัด...น่าน...โดย ..นา.ยุ.ดุสิต...เต็ง.ไตรรัตน์.. ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงาน 
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท....จังหวัดน่าน....ที่...น.น.,๐๐๐๐๐๔ ....ลงวันที่..๔..มกราคม..๒๔๖๔... (และหนังสือมอบอำนาจ
ลงวันท่ี. . [ ๙  มกราคม...๒๔๖๔.....) แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใข้ข้อความว่ากับ.............-
อยู่บ้าน เลขที.่........ : ............ถนน............. - .....................ตำบล/แขวง........... :........... อำเภอ/เขต....:..........จังหวัด...........:
ผู้ถือบัตรประจำตัวประขาขน เลขที่..................- ............. ตังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประขาขนแนบท้ายสัญญานี้)
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาไต้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน......จ้า[ง.เหม:ทำการบรณะ.ทาง.ผิว.แอสฟ้ลต์’..ทา'3หลวง.
หมาย.เลข. ๑๐๘๑.-.๐๑๐๓ ตอน.บ่อเกลือ-เฉลิมพระ.เกียรติ.. . . .  ตอ.น..๒..ระ.หว'างฺ..กุม.1๑.๑๔.+๙๐๐:.กุม,๑.๑๗+๗๐๐.............. ,
และ.กุม.,๑๑๙+.๖๐๐:กุม,๑๒๐.+.๙๐๐.(ราย.ละ.เอฺ.ยด.แนบท้ายสัญญา.)..ณ................: .......... ตำบล/แขวง.......... .:................ ,
อำเภอ/เขต..... - ..........จังหวัด........... น่าน. ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใข้ ตลอดจนอปกรณ์ต่าง  ๆ ขนิดดื
เพื่อใขในงานจ้างเหมาตามสัญญานี้

แ บ บ ส ัญ ญ าจ ้าง

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบ.แปลน..................................................................................................... จำนวน...๑..ขด
๒.๒ ผนวก ๒ สำเนา.ประกาศผล.การประกวดราคา.จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.จำนวน...๑..ขุด
๒.๓ ผนวก ๓ สำ.เนาหนังสือขอยืน.ยันราคาของ.,ห้า.ง..”ๆ ..และ,บัญขิ ร̂ายการ.ก่อ.สร้าง.............จำนวน..๑...ขุด
๒.๔ ผนวก ๔ สำ!kinใบ!.สนอ.รา.คาจ้าง.ด้วย[วิธี.'ประ'■ กุ:ว.ดร,าคา.อิเล็กทรอนิกส.์....................จำนวน....๑..ขุด
๒.๔ ผนวก ๔ รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบในความขำรุดบกพร่อง หริอความเสียหาย

ภายในกำหนดเวลาตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๔ ผนวก ๔ จำนวน...๑...ขุด
๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงิน และสูตรปรับราคา 
๒.๗ ผนวก ๗. เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน 
๒.๘ ผนวก ๘ เร่ือง การ'จ้าง'ช่วง 
๒.๙ ผนวก ๙ เร่ือง เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าผิวทาง

(ลงข่ือ)..................... V + ...................... ผู้ว่าจ้าง
( นายอภิขาติ ขาญธัญกร )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราขการแทน 
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒

(ลงขื่อ)............. ^ ° ? . .....................
( น.ส.พอตา หวังล้อมกลา)i f ^  

ผู้รับมอบอำนาจ

๒.๙ ผนวก ๙



๒.๑๐ ผนวก ๑ ๐ .ราย.ละเฉียด[และข้อ.กุ:าหนดการก่อสร้าง[ทางหลวง.เล่มท่ี;.๑.!และเล่มที่.๒.......จำนวน...๑..ขุด
๒.๑๑ ผนวก ๑๑ .คู่.มือและมาตรฐาน.เครื่องหมายจราจรนนพื้นท.ไงและ.เครื่องหมายนำทางเลม ๒

..ฉุ.'บันปี.พ,ศ,.๒!๔๔๔. กรมทางหลวง............................................................จำนวน...๑...ขุด
๒.๑๒ ผนวก ๑๒ .คู่.มอ.เคร่ือง'หมายจราจรในงานท่อสร้าง....งา'นบรณะและงานm รงรักษา.ทาง.หลวง 

.เ.เผ่นดินเล่ม.๓.ฉมั:ม.ปี.๒๕๖๑.. กรมทางห.ลวง............................................ จำนวน...๑...ขุด
๒.๑๓ ผนวก ๑๓.แผ่นปัายประขาสัมพันธ์งานกุ่อสร้าง. ท่ี.ผู้.จ้าง.จะต้องจัดทำและ.ติลุต้ัi ตุามุมติ.คฺ.1ม._
๒.๑๔ผนวก ๑ ๔ ...มาตรฐานที่.ทล5:ม,๒๐๑/.๒๕๔๔.................................................
๒.๑๕ ผนวก ๑๕.....มาตรฐานที่..ทล5:ม,๒๑๓/๒๕๔๓...................................................
๒.๑๖ ผนวก ๑๖.....มาตรฐานท่ี..ทุ.ล5:ม,๔๐๒/.๒๕๕๗...................................................
๒.๑๗ ผนวก ๑๗.....มาตรฐานที่.. ท ุล,:.กุ,๔©๘/.๒๔๓๒....................................................
๒.๑๘ ผนวก ๑๘....มาตรฐานที่..ทุ.ล,:ก5๖๐๔/๒๕๒๕....................................................
๒.๑๙ ผนวก ๑๙.............................................................................................................
๒.๒๐ ผนวก ๒๐.............................................................................................................
๒.๒๑ ผนวก ๒๑..............................................................................................................
๒.๒๒ ผนวก ๒๒..............................................................................................................
๒.๒๓ ผนวก ๒๓..............................................................................................................
๒.๒๔ ผนวก ๒๔..............

จำนวน ..๑....ขุด 
..จำนวน...๑...ขุด 
..จำนวน...๑...ขุด 
..จำนวน...๑...ขุด 
. จำนวน..๑..ขุด 
..จำนวน...๑...ขุด 
.จำนวน...:....ขุด 
.จำนวน...:....ขุด 
..จำนวน...:....ขุด 
.จำนวน...:...ขุด 
..จำนวน....:...ขุด 
..จำนวน....:...ขุด

ความใดในเอกสารแนมท้ายสัญญาที่ฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใข้ข้อความในสัญญานี้บังคับ 
และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ร ับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใข้จ่ายใดๆ เพิมเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะท้าสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น..หนังสี.อคํ้าประกันร.นาคาร..ทรงไทย. จำก ัด.(มหาขน). 

สาขา.น่าน.เลขที่...๐๐๐๑๙/๒๐๐๔๐๗/๐๐๒๒/๖๔.ลงวันที่..๒๑ มกราคม.๒๔๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๖๔๘1๐๑๑,.๐๐.บาท
(.หก.แสนเหมื่นแปดพันสิบเอ็ดบา[ทถ้วน.) ซึ่งเท่ากับร้อยละ .๔...ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก1ผู้ว่าจ้างเพื่อ
เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกันดังกล่าว 
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ 
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิขย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายขื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ 
และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพันข้อผูกพันตามสัญญานี้

Q i
(ลงข่ือ)......................๔ '.........................ผู้ว่าจ้าง

( นายอภิขาติ ชาญธัญกร )
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒
หลักประกัน/....



๓

หลักประกันที่ผู้รับจ้างน่ามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง 
ตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างน่ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับ 
ผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ใม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างล่งมอบงานล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้ว 
เสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความขำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้าง 
ต้องหาหลักประกันใหม่ หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้ม ีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว ่าจ้างภายใน 
.๑.& ..(สิบห้า). วัน นับลัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างน่ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้าง 
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 

ข้อ ๔ ก. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผ ู้ว ่าจ ้างตกลงจ่าย และผู้ร ับจ้างตกลงรับเง ินค่าจ้าง เป ็นจำนวนเงิน......๑]S3,๙๖๐,๒ ๐๕ ,๙๐ บาท
(...สิบ:สM ล้า-นเถ้า.แสน'หกหม่ืน]สอง.,ร้อยห้า[บาทเก้า.สินสตางค์.) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน..๘๔๗,๘๖๓;๙ ๔ บาท 
ตลอดจนภาษีอากรอื่น  ๆ และ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภท 
ดังที่ไดักำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงาน และราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓

คู่ส ัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้าง หรือ ใบแจ้ง 
ปริมาณงาน และราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที'แท้จริงอาจจะมาก หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ 
ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท0ๆ เสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 
ต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแตละ 
รายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้นอกจากในกรณีต่อไปนี้

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๔ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ 
๑๔๐ (หน่ึงร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ
๙๐ ( เถ้าสิบ ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงานที,ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๔๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่ 
กำหนดไว้ในสัญญา หรือ ใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายไดในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วย 
ตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๔ ( เจ ็ดส ิบห ้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ใน 
สัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มขดเขยเป็นค่า Overhead 
และ Mobilization สำหรับงานรายการนั้น ในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของ 
งานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงิน 
เพิ่มขดเขยเป็นค่า O verhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน 
ค่างานตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน 
หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณ 
งานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยงข้องกับงานอื่นที่เหลืออีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจายเงิน 
ค่างานที่แล้วเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลืออีกทั้งงานที,เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงิน 
ค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผ ู้ว ่าจ ้างอาจจ่ายเงินท ี่เพ ิ่มข ึ้นให ้แก ่ผ ู้ร ับจ ้างพร้อมกับการจ่ายเง ินค่างาน 
งวดน้ัน  ๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

(ลงขื่อ)..................... น!!....................... ผู้ว่าจ้าง
( นายอภิขาติ ขาญธัญกร )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราซการแทน 
ผ้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒

(ลงขื่อ)............... ....................
( น.ส.พอตา หวังล้อ 

ผ้รับมอบอำนาจ

ผ้ว่าจ้าง/....



ผู้ว ่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผ ู้ร ับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง เมื่อผู้ว่าจ้าง 
หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่ง 
สัญญานื้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้'รับ'จ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้าย จะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการทำ 
สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรืยบร้อยตามที่กำหนดไว่ในข้อ ๒๐

ก าร จ ่าย เง ิน ต าม เง ื่อ น ไ ข แ ห ่งส ัญ ญ าน ี้ ผ ู้ว ่าจ ้างจ ะ โ อ น เง ิน เข ้าน ัญ ข ีเง ิน ฝ าก ธ น าค าร ข อ ง  
ผู้รับจ้าง ข ื่อธนาคาร..กรงไทย.จำกัด.(มหาเขน).สาขาเน่า.น..ขื่อบัญชี.บร ิษ ัท.ส...เ1สิง.’llต.รุ:รัตน์.(น่า;น).จำกัด...เลขที่นัญซี 
๔๐๗๑๔๓๕ฒ£๗.. ทั้งนื้ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดอันเกี่ยวกับ การโอนรวมทั้ง 
ค่าใช้จ่ายอื่นใด(ล้ามี)ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๔ ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผ ู้ว ่า จ ้า ง ต ก ล ง จ ่า ย แ ล ะ ผ ู้ร ับ  จ ้า ง ต ก ล ง ร ับ เง ิน ค ่า จ ้า ง  จ ำน ว น  เง ิน ............... - ..........บ าท
(...................- ..............................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.................... - ..................บาท ตลอดจนภาษีอื่นๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินเป็นงวด  ๆ ดังน้ี.-

งวดท่ี ๑. เป็นจำนวนเงิน............................................. -.......................................................................
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน................................... -.................................. ให้แล้วเสร็จภายใน............. -...................

งวดท่ี ๒. เป็นจำนวนเงิน................... -.........................บาท (............................ -......................... )
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน............................. -.........................................ให้แล้วเสร็จภายใน............... -.........................

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน...........-........................... บาท (.................................-................................. )
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด เรียบร้อยตามที่
กำหนดไวในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเช้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้รับจ้าง ขื่อธนาคาร.................... - .................สาขา...................... -....................... ขื่อบัญช.ี........................ -..........................
เลขที่บัญช.ี.......... -..................ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดอันเกี่ยวกับการโอน
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ล้ามี)ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผ ูว้ ่าจ ้างตกลงจ ่ายเง ินค ่าจ ้างล ่วงหน ้าให ้แก1ผู้ร ับจ้าง เป ็นจำนวนเงิน...๑ . ,๙๔ ๔ ,๐๓ ๐,๘ ๙ ..บาท 

(หนี้งล้านเล้าแลนสี่หมื่นสี่พันสามสิบบาทแป.ดุ.สิบ.เล้าส.ตา.งุค์) ซึ่งเท่ากับร้อยละ...๑๕..{.ลิบห้า.).ของราคาค่าจ้าง ตาม 
สัญญา ท่ีระบุไว้ในข้อ ๔.

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
เป็น......หนังสือ.คาประกัน................. เต ็มตามจำนวนเงินค ่าจ ้างล ่วงหน ้าน ั้นให ้แก ่ผ ู้ว ่าจ ้าง ผู้ร ับจ้างจะต้องออก
ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการ 
ใช้จ่าย และการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปน้ี

(ลงข่ือ). ผวาจ้าง
( นายอภิขาติ ขาญธัญกร )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราขการแทน 
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒

๕.๑ ผ้รับจ้าง/....



- ๕ -

๕.๑ ผ ู้ร ับจ้างจะใช ้เง ินค ่าจ ้างล่วงหน้าน ั้น เพ ื่อเป ็นคาใช ้จ ่ายในการปฏ ิบ ัต ิงานตามส ัญญาเท ่าน ั้น  
หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรืยกเงิน 
ค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าใด้ท่นที

๕.๖ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เทือพิสูจน์'ว'า 
ได้เป็นไปตามช้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง 
ไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือ 
บังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพื่อขดใช้คืนเงิน 

ค่าจ้างล่วงหน้าไว้ จำนวนร้อยละ.. . . ๒ ๐ . . .  ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน ทั้งนี้จนกว่าจำนวนเงินท ี่หักไว้จะครบตาม 
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้าง 
ล่วงหน้าท่ีเหลือทั้งหมด

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อขดใช้คืนเงิน

ค่าจ้างล่วงหน้าไว้ จำนวนร้อยละ....... - ............ ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตาม
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้าง 
ล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด  ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อขำระหนี้ หรือเพื่อขดใช้ความรับผิด 
ต่างๆ ตามส ัญญ า ผ ู้ว ่าจ ้างจะห ัก เอ าจาก เง ิน ค ่าจ ้างงวด ท ี่จะจ ่ายให ้แ ก ่ผ ู้ร ับ จ ้าง  ก ่อนท ี่จะห ักขดใช ้ค ืนเง ิน 
ค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่ม ีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผ ู้ร ับจ้าง 
จะได้รับหลังจากหักขดใช้ในกรณีลื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน 
นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ก.) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)
ผู้ว ่าจ้างจะคืนหลักประถันการรับเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว ่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบ 

จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตาม ๕.๓ (ก)
๕.๖ (ข.) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประถันการรับเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบ 

จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว ่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ -...... ของเงินที่ต้อง

จ่ายในงวดนั้น เพื่อเป็นประถันผลงาน ในกรณีที่เงินประถันผลงานถูกหักไว้แล้ว เป็นจำนวนเงินไม่ตํ่ากว่า : ....บาท
L...................... - ........................ ) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประถันผลงานคืน โดยนำหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือ
หนังสือคํ้าประถันอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ /  หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง โดย 
ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

(ลงข่ือ)...........................................................๔๔....................... ผ ูว้่าจ้าง
( นายอภิขาติ ขาญธัญกร )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราขการแทน 
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒

(ลงขื่อ)............... ^ ....................... ,
( น.ส.พอตา ห ว ังล ้อ ม ก ล า^\ 

ผู้รับมอบอำนาจ

ข้อ ๗ (ก.) กำหนดเวลา/.



ข้อ ๗ (ก.) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ภายในกำหนด ๗.(.เจ ็ด..) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่

พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆให้แล้วเสร็จ
ผ ู้ร ับจ้างต้องเริมทำงานที่ร ับจ้างภายในกำหนด ■ ..(...ะ...)...วัน นับถัดจากวันที่ใต้รับหนังสือแจ้งให้

เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด...:.....( . . .- . . . ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งลังกล่าวนั้น
ถัาผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้ว 

เสร็จกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เฃื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้า 
เกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือ ตกเป็น 
ผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพิ'สด หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรืกษา ซ่ึง 
ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว ่าจ้าง ผู้ว ่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมิสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงๆนของ 
ผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใข้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง 

การที่ผู้ว่าจ้างไมใข้สิทธิเลิกสัญญาลังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๗ (ข.) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่...1ฐ๖...เดือน...มกราคม..พ.ศ.....1ร3&๔ และจะต้องทำงาน

ให้เสร็จบริบูรณ์ภายใน วันท่ี..!?)๕.เดือน...เมบา.ย.น....,พ.ศ....'๒.<£๖๔.......ล้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา
หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เขื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน 
กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือ ผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ 
ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ ผู้ควบคุมงาน 
หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ไต้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้าง 
รายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใข้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้อง 
ค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใข้สิทธิเลิกสัญญาลังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘. ความร ับผ ิดขอบในความขำร ุดบกพร่องของงานจ ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และ ผู้ว ่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้ร ับจ้าง หรือ จากผู้ร ับจ้างรายใหม่

ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมิเหตุขำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายใน
กำหนด....1ร?..(....สอง.....)...ปี -..(.......... )..เดือน นับถัดจากวันที่ไลัรับมอบงานลังกล่าว ซึ่งความขำรุดบกพร่องหรือ
เสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใข้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไวั1เม่เรืยบร้อย หรือทำไม่ 
ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิฃา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออก
เงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการลังกล่าวภายในกำหนด.....๗.....C.เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมิสิทธิที่จะทำการ 
นั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใข้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข 
ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้าง 
ผู้อื่นให้ซ่อมแซมความขำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบขำระค่าใข้จ่ายทั้งหมด

(ลงข่ือ). ผู้ว่าจ้าง
( นายอภิขาติ ขาญธัญกร )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราขการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒

การที่ผ้ว่าจ้าง/.



การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รันจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความ 
รับผิดตามสัญญา หากผู้ร ับจ ้างไม ่ซดใซ ้ค ่าใซ ้จ ่ายหรือค ่าเส ียหายตามที่ผ ู้ว ่าจ ้างเร ียกร้อง ผ ู้ว ่าจ ้างมีส ิทธิบ ังคับจาก 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนี่ง เว้นแต่การจ้าง 

ช่วงงานแต่บางส่วนที่ไต้รับอนุญาตเบ็เนหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแตบางส่วนดงกล่าว 
น้ัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้ร ับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้ร ับจ้างจะยังคงต้องรับผิดใน 
ความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือซองตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าผินความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องขำระค่าปรับให้แก่ 
ผู้ว ่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ....๑๒.(..ส ิบลอง..1 . ซองวงเงินซองงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ 
ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องควบค ุมงานท ี่ร ับจ ้างอย ่างเอาใจใส ่ด ้วยประส ีทธ ิภาพ และความขำนาญ  และ 

ในระหว่างทำงานที่ร ับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดขอบควบคุมงานซองผู้ร ับจ้าง ผู้แทน 
ดังกล่าวจะต้องได้ร ับมอบอำนาจจากผู้ร ับจ้าง คำสั่ง หรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้'ว'าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งทั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นค0าส์งิหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ 
ผู้รับจ้าง การแต่งทั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับเห็นขอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัว 
หรือแต่งทั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นขอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างจะมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับ 
จ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพีม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอัน 
เนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑. ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของ 

ผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงาน 
ของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ล้ามี)

ความเสียหายใด  ๆ อันเกิดแก่งานทีผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้าง 
จะต้องรับผิดขอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใซ้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจาก 
ความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดซองผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย 
ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีขำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่าน้ัน

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถืงผู้รับจ้างช่วง(ล้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรืองฟ้องร้องหรือ 
ต้องขดใฃ้ค่าเสียหายให้แก,บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้ร ับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆเพื่อให้มีการว่าต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดย 
ค่าใข้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องขดใข้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใฃ้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้อง 
หรือถูกฟ้องร้องให้แก,ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงซ่ือ). ผู้ว่าจ้าง
( นายอภิฃาติ ขาญธัญกร )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราขการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒

(ลงขื่อ).... 
(

ข้อ ๑๒. การจ่ายเงิน/,



ข้อ ๑๒. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้ร ับจ้างจะต ้องจ่ายเง ินแก่ล ูกจ ้างท ี่ผ ู้ร ับจ ้างได้จ ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผ ู้ร ับจ้างได้ 

ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างด้งกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอา 

เงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจ0านวนนั้นเป็น 
ค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิด 
ทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างข่วง(ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่ค ิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิด 
อุบัติเหตุหรือภยันตรายใด  ๆ ต่อลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างข่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องล่ง 
มอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการขำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

๘ -

ข้อ ๑๓. การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงาน 

ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุม หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงาน 
และสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความข่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพันความ 
รับผิดขอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหน่ึงไม่

ข้อ ๑๔. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หาก 

ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิควกรรม หรือ ทางเทคนิค 
ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ 
ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบุรณี คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือ 
ค่าใข้จ่ายใดๆ เพิมขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้ร ับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษ ัทที่ปรึกษาทีผู้ว ่าจ้างแต่งตั้ง 

มีอำนาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่มเติมหรือ 
ด ัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้ร ับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบ ัต ิตามผู้ว ่าจ ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน 
หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นขั่วคราวได้ ความล่าข้าในกรณีเข่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยาย 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน

ข้อ ๑๖. งานพ ิเศษและการแก ้ไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ 

หากงานพิเศษนั้น  ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลง 
หรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง  ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

(ลงข่ือ). . ผ ู้ว่าจ้าง
( นายอภิขาติ ขาญธัญกร )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราขการแทน 
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒

(ลงข่ือ).
น.ส.พอตา หวังล้อมกํ 

ผ้รับมอบอำนาจ

อัตราค่าจ้าง,/.



อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใฃ้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น 
หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสังของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไมใต้กำหนดไว้ถึงอัตราคาจ้าง หรือราคาใด  ๆ ทีจะนำมาใช้ 
สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงตังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่กำหนดอัตราค่าจ้าง หรือ 

ราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา(ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้าง 
จะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซี่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของ 
ผู้ว่าจ้างไปก่อน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง 

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องขำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๓!ร,๔๐;ฉ,<£!ฉ.บาท (สามหมื่นสองพันสี่รัอย.นาท: 
ห้าเบสรงสตางค์) และจะต้องขำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี)ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอกต่อหนึ่ง
เป็นจำนวนเงินวันละ ....... -  บาท ( -  }  นับกัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ ผู้ว่า
จ้างไต้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้ร ับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหาย อัน
เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างยังม ิไต้บอกเลิกส ัญญานั้น หากผ ู้ว ่าจ ้างเห ็นว ่าผ ู้ร ับจ ้างจะไม ่สามารถปฏิบ ัต ิ 
ตามสัญญาต่อไปไต้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิ ตามข้อ ๑๘. ก็ไต้ และถ้าผู้ว่าจ้างไต้แจ้งข้อเรียกร้องไป 
ยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ขำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมิสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิก 
สัญญาไต้อีกด้วย

ข้อ ๑๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจน 

แล้วเสร็จก็ไต้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นขั่วคราวสำหรับงาน 
ก่อสร้าง และวัสดุต่าง  ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว ่าจ ้างมีส ิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือ 
บางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญา รวมท ั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ 
ควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ฃึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงาน หรือจำนวนเงินใด  ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ไต้

ข้อ ๑๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจน 

แล้วเสร็จก็ไต้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นขั่วคราวสำหรับงาน 
ก่อสร้าง และวัสดุต่าง  ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว ่าจ้างมีส ิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบ ัติตามสัญญาทั้งหมด หรือ 
บางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาตลอดจนค่าใช้จ่ายไนการ 
ควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงาน หรือจำนวนเงินใด  ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ไต้

(ลงข่ือ). ผู้ว่าจ้าง
( นายอภิชาติ ฃาญธัญกร )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราฃการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒

ข้อ ๑๙. การบังคับ/.



๑๐ -

ข้อ ๑๙. การบังคับ ค่าปรับ ค่าเสียหาย และค,าใข้จ่าย
ในกรณีที1ผูร้ ับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ก ็ต าม  จ น เ ป ็ น เ ห ต ุ ใ ห ้ เ ก ิ ด ค ่ า ป ร ั บ  

ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องขดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเขิง 
ภายในกำหนด ...๑๕.(สิบห้า].วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ขดใช้ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว ่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต ้องขำระ หรือจากเงินประกัน 
ผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไต้ทันที

หากค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค ่าใช ้จ ่ายท ี่บ ังค ับจากเง ินค ่าจ ้างท ี่ต ้องขำระ เงินประกันผลงานหรือ 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมขำระล่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวน 
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด .๗...(เจ็ด.) วัน นับถัดจากวันท!ต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่ทักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวก 

ในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างขํวง (ถ้ามี)ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพใน 
การใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้ง 
วัสดุ ขยะมูลฝอย และสิงก่อสร้าง1ขั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ 
ในสภาพที่สะอาด และใช้การไต้ทันที

ข้อ ๒๑. การงด หรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณ ีท ี่ม ีเหตุเก ิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผ ู้ว ่าจ ้าง หรือเหตุส ุดวิส ัยหรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความ 
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้ว 

เสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ไต้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็น 
หนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที 
เหตุน้ันส้ินสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธึ๋เรียกร้องในการที่จะ 
ของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือ 
ความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานขัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพีนิจของผู้ว่าจ้างทีจะ 
พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานไห้แล้ว 
เสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ไต้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็น 
หนังสิอให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที 
เหตุน้ันส้ินสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

(ลงข่ือ). ผู้ว่าจ้าง
( นายอภิขาติ ขาญธัญกร )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราซการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒

(ลงขื่อ).... 
(

ถ้าผู้รับจ้าง/.



๑รไ -

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธื้เรียกร้องในการที่จะ 
ของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือ 
ความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานขัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ด้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างทีจะ 
พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใข้เรือไทย
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมีอ 

และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง หรือ นำเข้ามาโดยผ่าน 
ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใด ล้าส ิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่ม ีเร ือไทยเดินอยู่ และสามารถ 
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุก 
โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า 
ก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที'มีใข่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก 
โดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ล้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ 
ใบตราส่ง (Bill Of Lading) หรือสำเนาใบตราสงสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือทีมีสิทธิ 
เข่นเดียวกับเรือไทยให้แก'ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ 
เข่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ 
หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ขำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณีขยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคสองและวรรคสามให้แก่ 
ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับขำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน 
และขำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบล้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐาน!]มือช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใข้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!เมือช่างจาก

.......................................... หรือ ผู้มี,วุฒิบัตรระดับ ปวข. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.
รับรองให้เข้ารับราขการได้ ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ....๑๐...(...ส ับ........) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวน
อย่างน้อย ๑ (หน่ึง) คน ในแต่ละสาขาต่าง  ๆ ดังต่อไปนี้

๒๓.๑................ . ว ศี;m i รมโยธา.............................. 1
๒๓.๒..................ซฺวีงุก่อสร้าง.......................................
๒๓.๓..................ช่ทงฺ.เหล็กคอนกรีต.เสริม................,

(ลงข่ือ)..................... ...............................ผู้ว่าจ้าง
( นายอภิขาติ ขาญธัญกร )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราขการแทน 
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒

ผู้รับจ้าง/...



-๑๒-

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนข่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาข่างและระดับข่าง 
พร้อมกับระบุรายขื่อข่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!!!มือข่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อม 
หลักฐานต่าง  ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริมลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้าง 
หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมืข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือขื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไร้เป็นส0าคัญต่อหน้าพยาน และคูสัญญาต่างยึดถือไร้ฝ่ายละ 
หน่ึงฉบับ

9 /
(ลงชีอ).........................ร้นั.............................. ผู้ว่าจ้าง

( นายอภิฃาติ ฃาญธ ั ญกร) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
รักษาราขการแทน

( นายสุทธิขัย ร่ มเย็ น) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงขื่อ)...... ป.............. น้ี.โโน่ึ.................. .........พยาน
( นางร้นเพ็ญ สุ เทปี น) เจ้าพนักงานพัสดุขำนาญงาน

ต้นฉบับนี้!ด้ปีดอากรแสตมปีไร้ครบล้วนตามประมวลรัษฎากรแล้ว เปนเงิน....... .๑๒^๑๑๓,๐๐ บาท



เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑

เอกสารแนบท้ายสัญญา
แบบแผ่นปัายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและติดตั้งตามมติ ครม.

ประกาศ
ขื่อหน่วยงาน กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงน่านที่ ๒

สำนักงานทางหลวงฺที่ ๒ (แพร่) กรมทางหลวง 
ที่อย่ bow? หยู่ 11๔<#><ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

งานก่อสร้าง างธ์โ1̂ ไท่ี.าก.าร^.1^ะใๆ .า^ ^ แ®?!^ ? .
ลักษณะงานก่อสร้าง จ้างแหมาทำการบ.,m ะทางผิวแอสฟ้ลฺต่ทางหลวงหมายเลข.๑.'0๘๑:.๑.๑๐๓. 
ตอน.บอเก.ลีอ. -  เฉลิมพระเกียรติ..ตอน..๒.. ระหว่าง.โ!ม,.๑๑๕+๙๐๐ - . .กุม,.๑๑๗.+๗๐๐...............

ผู้รับจ้าง .บริษัท..ส,เต็ง!ตรุรัตน์.(น่าน)..จำกัด
ท ี่อ ย ู่...๑๓๗.หยู่ที่...๑.๕..ถนนยัน.ตุ.ร.กิจ!กุศล....ตำบล...ดใต้...อำ.เภอ..เมือง....จังหวัด...น ่าน......1

สัญญาเลขที่ นุ.นุ,๒/...^.°*../๒.๕๖๕ เริ่มต้นุ....๒๒....มกราคม....๒๕๒๔...... ส้ินสุด ๒.๕...เมษายน..๒๔๖๔
ระยะเวลาก่อสร้าง....๑๒๐.......วัน
วงเงินค่าก่อสร้าง..... .๒1๙.0.๔,๑๒0,๐๕...........บาท
ผู้ควบคุมงาน ๑ .......นายสุทธิชัย ร่มเย็น.......................... โทร........๐๘๑-๙๕๒๐๑๒๘..................

๒......นายวีระชัย บุญขืน......................... โทร....... ๐๘๖-๒๓๓๓๑๓๘..................
๓................................................................... โทร.........................................................

สำนักงานสนาม/เบอร์โทรติดต่อ
โทร...............................................
เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง

๑............................
๒..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

โทรสาร.

.โทร.

.โทร.

งานก ่อสร้างรายน ี้สร ้างด ้วยเง ินภาษ ีของท ่าน

หมายเหตุ งานก่อสร้างขนาดเล็ก แผ่นฟ้ายขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร ขนาดอักษรโตพอสมควรเห็นได้ชัดเจน ) g?

(ลงข่ือ)..................X ? ! . ............................ผู้ว่าจ้าง (ลงข่ือ)..........๒^'.....................ผ ู้ร ับจ ้าง^
( นายอภิขาติ ขาญธัญกร ) ( น.ส.พอตา หวังล้อมกลาง ;

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้รับมอบอำนาจ
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านท่ี ๒


