
บัญชีรายการก่อสร้าง/ใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
แบบ  ปร.6 

แบบสรุปราคาก่อสร้างของผู้เสนอราคา 
 

บริษัท / ห้างหุ้นส่วน /  ร้าน ……………………………………………………………………………………………. 
ประเภทงาน  โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด  Ø 6  นิ้ว  ความลึกไม่น้อยกว่า  210  เมตร  หรือจนกว่าจะได้  
                    น้้าดี   พร้อมเครื่องสูบน้้า  (Submesble  Pump)  ขนาด  15  HP  แรงม้าพร้อมอุปกรณ์  รายละเอียดตาม 
                    แบบเทศบาลต้าบลขุนแก้ว  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน  
สถานที่ก่อสร้าง  บริเวณหอถังประปาทางเข้าวัดไทยาวาส  หมู่ที่  3  ต้าบลขุนแก้ว  อ้าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  
เจ้าของงาน        เทศบาลต้าบลขุนแก้ว  
แบบเลขที่           - 
ประมาณการตามแบบ        - 
 
ล้าดับที ่ รายการ ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม

เป็นเงิน (บาท) 
หมายเหต ุ

1 งาน/กลุ่มงาน   งานอาคาร เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 ” ลึก  210 เมตร   
    

2 งานครุภัณฑ์    
 เครื่องสูบน้้า (Submersible  Pump  6”)  15  HP  380  V พร้อมอุปกรณ์   
 ตู้ควบคุม  สายไฟ  ยาว  100  เมตร   
    
    

สรุป รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง 
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง 

  
 

 (ตัวอักษร)    
 

ประมาณการโดย…………………………………….…………… 
 
 

ประมาณการโดย   :   ให้ระบุชื่อ / นามสกุล / ต้าแหน่ง ของผู้ประมาณการราคา / พร้อมประทับตรา(ถ้าม)ี  
                                      ในกรณีท่ีผู้ประมาณการราคาไม่ใชเ่จา้ของ  บริษัท / ห้างหุ้นส่วน /  ร้าน  ให้ลงชื่อทั้ง 
                                      ผู้ประมาณการราคา  และ ผู้เป็นเจา้ของ  บริษทั / ห้างหุ้นส่วน /  ร้าน    นั้น  
 
 
 
 
 



บัญชีรายการก่อสร้าง/ใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
 

แบบ ปร.5(ก) 

สรุปราคาค่าก่อสร้างของผู้เสนอราคา 
 

บริษัท / ห้างหุ้นส่วน /  ร้าน ……………………………………………………………………………………………. 
ประเภทงาน  โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด  Ø 6  นิ้ว  ความลึกไม่น้อยกว่า  210  เมตร  หรือจนกว่าจะได้  
                    น้้าดี   พร้อมเครื่องสูบน้้า  (Submesble  Pump)  ขนาด  15  HP  แรงม้าพร้อมอุปกรณ์  รายละเอียดตาม 
                    แบบเทศบาลต้าบลขุนแก้ว  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน  
สถานที่ก่อสร้าง  บริเวณหอถังประปาทางเข้าวัดไทยาวาส  หมู่ที่  3  ต้าบลขุนแก้ว  อ้าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  
เจ้าของงาน        เทศบาลต้าบลขุนแก้ว  
แบบเลขที่           - 
ประมาณการตามแบบ        - 
ล้าดับที ่ รายการ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน  

รวมเป็นเงิน  (บาท) 
FACTOR  F ค่าก่อสร้างทั้งหมด

รวมเป็นเงิน (บาท) 
หมายเหต ุ

1 งาน /กลุ่มงาน  งานอาคาร  -   

      
 เงื่อนไขการใช้ตาราง  Factor  F     
 เงินล่วงหน้าจ่าย           0 %     
 เงินประกันผลงานหัก    5  %     
 ดอกเบี้ยเงินกู้               6 %     
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม             0 %     

สรุป รวมเป็นค่าก่อสร้าง   

 (ตัวอักษร)    
 

ความยาว ……….....210.......….. เมตร           เฉลี่ยราคา……..……….......……………บาท / เมตร 
 

 

ประมาณการโดย…………………………………….…………… 
 
 

ประมาณการโดย   :   ให้ระบุชื่อ / นามสกุล / ต้าแหน่ง ของผู้ประมาณการราคา / พร้อมประทับตรา(ถ้าม)ี  
                                      ในกรณีท่ีผู้ประมาณการราคาไม่ใชเ่จา้ของ  บริษัท / ห้างหุ้นส่วน /  ร้าน  ให้ลงชื่อทั้ง 
                                      ผู้ประมาณการราคา  และ ผู้เป็นเจา้ของ  บริษทั / ห้างหุ้นส่วน /  ร้าน    นั้น  
 
 



บัญชีรายการก่อสร้าง/ใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
ใบประมาณราคา                                                                                                                                                     แบบ ปร. 4  แผ่นท่ี     1 
ประเภทงาน     โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด  Ø 6  นิ้ว  ความลึกไม่น้อยกว่า  210  เมตร  หรือจนกว่าจะได้น้้าดี   พร้อมเครื่องสูบน้้า  (Submesble  Pump)  ขนาด  15  HP  แรงม้า 
                       พร้อมอุปกรณ์  รายละเอียดตามแบบเทศบาลต้าบลขุนแก้ว  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน 
สถานท่ีก่อสร้าง  บริเวณหอถังประปาทางเข้าวัดไทยาวาส  หมู่ที่  3  ต้าบลขุนแก้ว  อ้าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

 
ล้าดับที ่

 
รายการ 

 
จ้านวน 

 
หน่วย 

ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน ค่าวัสด ุ และ 
ค่าแรงงาน 

หมายเหต ุ
ราคา / หน่วย จ้านวนเงิน ราคา / หน่วย จ้านวนเงิน 

 งานเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว         
1 ท่อเหล็กอาบสังกะสี BS – M Ø 6 “  32 ท่อน       
 (มอก.277-2532 )         
2 ท่อเหล็กเซาะร่องอาบสังกะสี    3 ท่อน       
 BS – M Ø 6 “ (มอก.277-2532 )         
3 กรวดกรุรอบบ่อ 2 ลบ.ม.       
4 กระสุนดินเหนียวซีลผนังบ่อ 60 กระสอบ       
5 ค่าแรงเจาะบ่อ 210 เมตร       
6 ค่าเป่าพัฒนาบ่อบาดาลจนได้น้้าดี 1 บ่อ       
7 คอนกรีตรอบปากบ่อ  0.33 ลบ.ม.       
 ขนาด  1.50X1.50X0.15  เมตร         
8 ท่อเหล็กอาบสังกะสี BS – M Ø 3”   15 ท่อน       
 (มอก.277-2532 )         
          

 
ประมาณการโดย..........................................................................  



บัญชีรายการก่อสร้าง/ใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
ใบประมาณราคา                                                                                                                                                     แบบ ปร. 4  แผ่นท่ี     2 
ประเภทงาน     โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด  Ø 6  นิ้ว  ความลึกไม่น้อยกว่า  210  เมตร  หรือจนกว่าจะได้น้้าดี   พร้อมเครื่องสูบน้้า  (Submesble  Pump)  ขนาด  15  HP  แรงม้า 
                       พร้อมอุปกรณ์  รายละเอียดตามแบบเทศบาลต้าบลขุนแก้ว  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน 
สถานท่ีก่อสร้าง  บริเวณหอถังประปาทางเข้าวัดไทยาวาส  หมู่ที่  3  ต้าบลขุนแก้ว  อ้าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

 
ล้าดับที ่

 
รายการ 

 
จ้านวน 

 
หน่วย 

ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน ค่าวัสด ุ และ 
ค่าแรงงาน 

หมายเหต ุ
ราคา / หน่วย จ้านวนเงิน ราคา / หน่วย จ้านวนเงิน 

 ยอดยกมา  จากแผ่นที่  1         
9 ฝาปิดบ่อ 1 ชุด       
10 ข้อต่อตรง  Ø 3 “ 15 อัน       
11 ข้อต่อตรง  Ø 6 “ 32 อัน       
12 งานอุดกลบบ่อบาดาลเดิมโดยใช ้ 1 บ่อ       

 กระสุนดินเหนียว         
          
 ยอดยกมา  จากแผ่นที่  3        (ถ้ามี) 
          
          
          

ราคาวัสดุ + ค่าแรง   
ค่าด้าเนินการ + ก้าไร   

ภาษี   7 %   
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน   

 
ประมาณการโดย..........................................................................  
 
 



ใบประมาณราคา   (รายการที่เพิ่มเติมของผู้ประกอบการ)                                                                                                                                                              แบบ ปร. 4  แผ่นท่ี     3 
ประเภทงาน     โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด  Ø 6  นิ้ว  ความลึกไม่น้อยกว่า  210  เมตร  หรือจนกว่าจะได้น้้าดี   พร้อมเครื่องสูบน้้า  (Submesble  Pump)  ขนาด  15  HP  แรงม้า 
                       พร้อมอุปกรณ์  รายละเอียดตามแบบเทศบาลต้าบลขุนแก้ว  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน 
สถานท่ีก่อสร้าง  บริเวณหอถังประปาทางเข้าวัดไทยาวาส  หมู่ที่  3  ต้าบลขุนแก้ว  อ้าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

 
ล้าดับที ่

 
รายการ 

 
จ้านวน 

 
หน่วย 

ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน ค่าวัสด ุ และ 
ค่าแรงงาน 

หมายเหต ุ
ราคา / หน่วย จ้านวนเงิน ราคา / หน่วย จ้านวนเงิน 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

ราคาวัสดุ + ค่าแรง   
ยอดยกไป    (ถ้ามี) 

 
ประมาณการโดย..........................................................................  
 
 



สัญญาจ้าง 

                                                                                                                สัญญาเลขที่  ……..…./2560 
 
                           สัญญาฉบับนี้ท้าขึ้น  ณ ส้านักงานเทศบาลต้าบลขุนแก้ว ต้าบลขุนแก้ว  อ้าเภอนครชัยศรี   
จังหวัดนครปฐม  เมื่อวันที่ ……….เดือน ……...……………พ.ศ………….  ระหว่าง เทศบาลต้าบลขุนแก้ว  
โดย....................................................   ต้าแหน่ง   ............................................................................. 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ……….…………………………………………………     
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ............................................... …………………………………………….  
มีส้านักงานใหญ่อยู่เลขที่..................หมู่ที่...........ถนน....................................ต้าบล/แขวง......................    
อ้าเภอ/เขต.............................จังหวัด............................โดย ………………………………..……………..   
ผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของส้านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท..............  
.................................................ลงวันที.่...............................................และหนังสือมอบอ้านาจ   ลงวันที่ 
……………….………….……แนบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้รับจ้าง”  อีกฝ่ายหนึ่ง     
 

                         คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 

                    ข้อ  1  ข้อตกลงว่าจ้าง 
              ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างท้างาน จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล(ทดแทน

บ่อเดิมที่ช้ารุด) บริเวณหอถังประปาทางเข้าวัดไทยาวาส  หมู่ที่  3   ต้าบลขุนแก้ว   อ้าเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม    โดยขุดเจาะบ่อ  ขนาด Ø 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 210 เมตร หรือจนกว่าจะได้น้้าดี  พร้อม
เครื่องสูบน้้า (Submersible Pump ขนาด 15 HP แรงม้า) พร้อมอุปกรณ์  รายละเอียดตามแบบเทศบาลต้าบล
ขุนแก้ว  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน  
ณ  บริเวณหอถังประปาทางเข้าวัดไทยาวาส  หมู่ที่ 3   ต้าบลขุนแก้ว  อ้าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม    
ตามข้อก้าหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้  รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา  
                           ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ   เครื่องมือเครื่องใช้   ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ชนิดดี  เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้ 
 

 (ลงชื่อ)……………………………...ผู้ว่าจ้าง        (ลงชื่อ)……………………………….ผู้รับจ้าง 
          (นายสมศักด์ิ   เอ่ียมพินพันธุ์)                                       
 
(ลงชื่อ) ……….………………….…พยาน           (ลงชื่อ)……….…...…………………พยาน 
           (นายวัลลภ  พรตพรหมจริยา)                                 (นางนิรมล  จิณณวาโส) 



                        ข้อ  2  เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 

                        เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี ้

2.1 ผนวก  1     ใบเสนอราคา                                                            จ้านวน                 หน้า 
             2.2  ผนวก  2     ใบประมาณการราคาและใบสรุปผล ฯ                        จ้านวน                 หน้า 
             2.3  ผนวก  3     แบบโครงการก่อสร้างฯ                                              จ้านวน       5        หน้า 
             2.4  ผนวก  4     แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ                              จ้านวน       2        หน้า 

2.5 ผนวก  5     บันทึกหลักฐานการต่อรองราคาฯ                                จ้านวน                 หน้า 
2.6 …………………………………………………………………………………………………. 
2.7 …………………………………………………………………………………………………. 

 
                        ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความใน
สัญญานี้บังคับ  และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง   ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค้าวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้าง 
 

                        ข้อ  3  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
                        ในขณะท้าสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้น้าหลักประกันเป็น……………………..………………….. 
เป็นจ้านวนเงิน ………………………บาท  (……….………………………………………..………………)   
มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
              หลักประกันที่ผู้รับจ้างน้ามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญานี้แล้ว 

 

                     ข้อ  4  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                      (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
                      ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จ้านวน....... ………………..……...บาท  
(.........................................................................................................)  ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจ้านวน  
………..…..…….…บาท   ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ    และค่าใช้จ่ายท้ังปวงด้วยแล้ว  โดยถือราคาเหมา
รวมเป็นเกณฑ์และก้าหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ  ดังนี้  
 

 (ลงชื่อ)……………………………...ผู้ว่าจ้าง        (ลงชื่อ)……………………………….ผู้รับจ้าง 
          (นายสมศักด์ิ   เอ่ียมพินพันธุ์)                                       
 
(ลงชื่อ) ……….………………….…พยาน           (ลงชื่อ)……….…...…………………พยาน 
           (นายวัลลภ  พรตพรหมจริยา)                                 (นางนิรมล  จิณณวาโส) 



 

              งวดที่  1   เป็นจ้านวนเงิน  …………………….บาท ( ….…………………………………….)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน......................................................................................................................  
ให้แล้วเสร็จภายใน…………………….…. 
           งวดที่   2   เป็นจ้านวนเงิน  …………………….บาท ( ….……………………………………)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน......................................................................................................................  
ให้แล้วเสร็จภายใน…………………….…. 
           งวดที่   3   เป็นจ้านวนเงิน  …………………….บาท ( ….……………………………………)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน......................................................................................................................  
ให้แล้วเสร็จภายใน…………………….…. 
              งวดสุดท้าย เป็นจ้านวนเงิน......... ……………………………………………………….….บาท  
(…………………………………………………………………………)  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งท้าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามก้าหนดไว้ในข้อ 18        
 

                    ข้อ  5  ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
                    ผู้รับจ้างต้องเริ่มท้างานที่รับจ้างภายในวันที่  ……..   เดือน ……………..……  พ.ศ. …...…..
และจะต้องท้างานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ….….เดือน ……………..… พ.ศ. ………    ถ้าผู้รับจ้าง
มิได้ลงมือท้างานภายในก้าหนดเวลา   หรือไม่สามารถท้างานให้แล้วเสร็จตามก้าหนดเวลา    หรือมีเหตุให้
เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถท้างานให้แล้วเสร็จภายในก้าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่า
ก้าหนดเวลา หรือผู้รับจ้างท้าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม
ค้าสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง  หรือผู้ควบคุมงาน   หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอ้านาจจากผู้
ว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้   และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท้างานของผู้รับจ้างให้
ลุล่วงไปได้ด้วย 
                    การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น  ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด
ตามสัญญา 

 
 
 

 
(ลงชื่อ)……………………………...ผู้ว่าจ้าง        (ลงชื่อ)……………………………….ผู้รับจ้าง 
          (นายสมศักด์ิ   เอ่ียมพินพันธุ์)                                       
 
(ลงชื่อ) ……….………………….…พยาน           (ลงชื่อ)……….…...…………………พยาน 
           (นายวัลลภ  พรตพรหมจริยา)                                 (นางนิรมล  จิณณวาโส) 

 
 



                 ข้อ  6   ความรับผิดขอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 

                     เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์  และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง  หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5  หากมีเหตุช้ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายใน 
ก้าหนด……2..… ปี …….-.…… เดือน   นับถัดจากวันท่ีได้รับมอบงานดังกล่าวซึ่งความช้ารุดบกพร่องหรือ
เสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือท้าไว้ไม่เรียบร้อย   
หรือท้าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา   ผู้รับจ้างจะต้องรีบท้าการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า   
โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ  ในการนี้ทั้งสิ้น   หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระท้าการดังกล่าวภายในก้าหนด 
……7……วัน    นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ท้าการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย
ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก้าหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะท้าการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ท้างานนั้นโดยผู้รับจ้างต้อง
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

                  ข้อ  7    การจ้างช่วง 

                      ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้
รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น        
ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้     
และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือ
ลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 

                  ข้อ  8   การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 

                       ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความช้านาญ 
และในระหว่างท้างานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งท้างานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน  ผู้ควบคุมงาน
ดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอ้านาจจากผู้รับจ้าง  ค้าสั่งหรือค้าแนะน้าต่าง ๆ   ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้
ได้รับมอบอ้านาจนั้นให้ถือว่าเป็นค้าสั่งหรือค้าแนะน้าที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง  การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้น
จะต้องท้าเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่
จะท้ามิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน 
 

       ข้อ  9   ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
                      ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ  ความเสียหาย  หรือภยันตรายใด ๆ  อันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง   และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท้าของลูกจ้างของผู้รับจ้าง  
 

(ลงชื่อ)……………………………...ผู้ว่าจ้าง        (ลงชื่อ)……………………………….ผู้รับจ้าง 
          (นายสมศักด์ิ   เอ่ียมพินพันธุ์)                                       
 

(ลงชื่อ) ……….………………….…พยาน           (ลงชื่อ)……….…...…………………พยาน 
           (นายวัลลภ  พรตพรหมจริยา)                                 (นางนิรมล  จิณณวาโส) 



 

                         ความเสียหายใด ๆ  อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ท้าขึ้น   แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย  
นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้
ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง  ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับ
มอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีช้ารุดบกพร่อง  หรือความเสียหาย
ดังกล่าวในข้อ  6   เท่านั้น 

                     ข้อ  10   การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 

                          ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา  และตามก้าหนดเวลาที่ผู้
รับจ้างได้ตกลงหรือท้าสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
                          ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก      ผู้ว่า
จ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว    และให้ถือ
ว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจ้านวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 
 

                          ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยส้าหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาท้างานโดยให้ครอบคลุม
ถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายท่ีคิดค่าสินไหม
ทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ   ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้
รับจ้างช่วงจ้างมาท้างานผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการช้าระเบี้ย
ประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง   เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 

                     ข้อ  11   การตรวจงานจ้าง 

                          ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง     ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุม  
การท้างานของผู้รับจ้าง  กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น   มีอ้านาจเข้าไป
ตรวจการงานในโรงงาน  และสถานที่ที่ก้าลังก่อสร้างได้ทุกเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอ้านวยความสะดวกและ
ให้ความช่วยเหลือในการน้ันตามสมควร     

                          การท่ีมีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาท้าให้ผู้รับจ้างพ้น
ความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่ 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………...ผู้ว่าจ้าง        (ลงชื่อ)……………………………….ผู้รับจ้าง 
          (นายสมศักด์ิ   เอ่ียมพินพันธุ์)                                       
 
(ลงชื่อ) ……….………………….…พยาน           (ลงชื่อ)……….…...…………………พยาน 
           (นายวัลลภ  พรตพรหมจริยา)                                 (นางนิรมล  จิณณวาโส) 



 

                          ข้อ  12   แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 
                          ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและท้าความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถ่ี
ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูป   และรายการละเอียดนั้นผิดพลาด  หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทาง
วิศวกรรมหรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามค้าวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุม
งานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ  เพิ่มขึ้นจากผู้
ว่าจ้างไม่ได้ 
 

                      ข้อ  13   การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
                           ผู้รับจ้างตกลงว่า  กรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง
แต่งตั้งมีอ้านาจที่จะตรวจสอบ  และควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา  และมีอ้านาจที่จะสั่งให้
แก้ไข   เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้  หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม  กรรมการ
ตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงาน  หรือบริษัทที่ปรึกษามีอ้านาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้   ความล่าช้า
ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันท้าการออกไปมิได้ 
 

ข้อ  14   งานพิเศษและการแก้ไขงาน 

                         ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างท้างานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสาร
สัญญาหากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้  นอกจากน้ีผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิ
สั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป  และข้อก้าหนดต่าง ๆ  ในเอกสารสัญญานี้ด้วย  โดยไม่ท้าให้สัญญา
เป็นโมฆะแต่อย่างใด 
                         อัตราค่าจ้างหรือราคาที่ก้าหนดไว้ในสัญญานี้ให้ก้าหนดใช้ส้าหรับงานพิเศษหรืองานที่
เพิ่มเติมขึ้น  หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามค้าสั่งของผู้ว่าจ้าง  หากในสัญญาไม่ได้ก้าหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง  
หรือราคาใด ๆ  ที่จะน้ามาใช้ส้าหรับงานพิเศษ  หรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว   ผู้ว่าจ้าง  และผู้รับจ้างจะได้ตก
ลงกันที่จะก้าหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี)  กันใหม่เพื่อความเหมาะสม  ในกรณีที่
ตกลงกันไม่ได้   ผู้ว่าจ้างจะก้าหนดอัตราจ้าง  หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและ
ถูกต้อง   ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามค้าสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะด้าเนินการตามข้อ   19   
ต่อไปได ้
 

 
(ลงชื่อ)……………………………...ผู้ว่าจ้าง        (ลงชื่อ)……………………………….ผู้รับจ้าง 
          (นายสมศักด์ิ   เอ่ียมพินพันธุ์)                                       
 
(ลงชื่อ) ……….………………….…พยาน           (ลงชื่อ)……….…...…………………พยาน 
           (นายวัลลภ  พรตพรหมจริยา)                                 (นางนิรมล  จิณณวาโส) 



                     ข้อ  15    ค่าปรับ 

                          หากผู้รับจ้างไม่สามารถท้างานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก้าหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง
ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช้าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ้านวนเงินวันละ…..………...….บาท  
และจะต้องช้าระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจ้านวนเงิน
วันละ………...………บาท   นับถัดจากวันท่ีก้าหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึง
วันที่ท้างานแล้วเสร็จจริง  นอกจากน้ีผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง
ท้างานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ้านวนค่าปรับ  และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย  

                          ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น  หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้  ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้    และถ้าผู้ว่าจ้าง
ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบก้าหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ช้าระค่าปรับแล้ว  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่
จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

 

                   ข้อ  16   สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 

                        ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท้างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ท้างานนั้น
ต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างท้างานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่ก่อสร้างขึ้น
ชั่วคราวส้าหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ   ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา
ตามที่จะเห็นสมควร 
                        ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากน้ันผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจ้านวนเกินกว่าหลักประ 
กันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น   รวมทั้งค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นในการท้างานนั้นต่อให้แล้ว
เสร็จตามสัญญา  และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้าม)ี  ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงาน
หรือจ้านวนเงินใด ๆ   ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ 
 

                    ข้อ  17    การก าหนดค่าเสียหาย 

                         ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจาก
จ้านวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง   หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาก็ได้ 
 

 (ลงชื่อ)……………………………...ผู้ว่าจ้าง        (ลงชื่อ)……………………………….ผู้รับจ้าง 
          (นายสมศักด์ิ   เอ่ียมพินพันธุ์)                                       
 

(ลงชื่อ) ……….………………….…พยาน           (ลงชื่อ)……….…...…………………พยาน 
           (นายวัลลภ  พรตพรหมจริยา)                                 (นางนิรมล  จิณณวาโส) 



หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ     และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีก  
เท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 

                    ข้อ  18   การท าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 

                         ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอ้านวย
ความสะดวกในการท้างานของผู้รับจ้าง   ลูกจ้าง    ตัวแทน    หรือของผู้รับจ้างช่วง     ให้อยู่ในความสะอาด   
ปลอดภัย  และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง  และเมื่อท้างานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขน
ย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการท้างานจ้างรวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้อง
กลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด  และใช้การได้ทันที 
 

                          ข้อ  19   กรณีพิพาท 
19.1    กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้         ให้คู่สัญญาใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาล  

ปกครองในกรณีเป็นสัญญาทางปกครอง หรือฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมที่มีอ้านาจพิจารณาคดีแพ่งในเขต
อ้านาจศาลที่มูลคดีเกิด  กรณีเป็นสัญญาทางแพ่ง 

                     ข้อ   20   การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 

                           ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ  อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของ
ฝ่ายผู้ว่าจ้าง  หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย   ท้าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถ
ท้างานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและก้าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้      ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์
ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ    เพื่อขอขยายเวลาท้างานออกไปภายใน    15    วัน   
นับถัดจากวันท่ีเหตุน้ันสิ้นสุดลง 

 

                            ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียก 
ร้องในการที่จะขอขยายเวลาท้างานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น     เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือ
ความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง    ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น  

                            การขยายก้าหนดเวลาท้างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา
ตามที่เห็นสมควร 

 
(ลงชื่อ)……………………………...ผู้ว่าจ้าง        (ลงชื่อ)……………………………….ผู้รับจ้าง 
          (นายสมศักด์ิ   เอ่ียมพินพันธุ์)                                       
 
(ลงชื่อ) ……….………………….…พยาน           (ลงชื่อ)……….…...…………………พยาน 
           (นายวัลลภ  พรตพรหมจริยา)                                 (นางนิรมล  จิณณวาโส) 

 



 

                     ข้อ  21    มาตรฐานฝีมือช่าง 

                          ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขส้าคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม   หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช .  ปวส.   และ  ปวท.  หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ.  รับรองให้เข้ารับราชการได้   ในอัตราไม่ต้่ากว่าร้อยละ  10   ของแต่
ละสาขาช่าง   แต่จะต้องมีช่างจ้านวนอย่างน้อย   1   คน   ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

21.1 ช่างเจาะบ่อน้้าบาดาล (มีใบรับรองการควบคุมเครื่องเจาะจากกรมทรัพยากรธรณี)……. 
21.2 ...................-................................................................................................. ..……. 
21.3 ...................-................................................................................................ ..…….. 

                          ผู้รับจ้างจะต้องจัดท้าบัญชีแสดงจ้านวนช่างทั้งหมดโดยจ้าแนกตามแต่ละสาขาช่าง และ
ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรค
แรก   น้ามาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ  ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน   ก่อนเริ่มลงมือ
ท้างาน   และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการท้างานตาม
สัญญานี้ของผู้รับจ้าง 
                          สัญญานี้ท้าขึ้นเป็นสองฉบับ    มีข้อความถูกต้องตรงกัน   คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อ   พร้อมทั้งประทับตรา   (ถ้ามี)  ไว้เป็นส้าคัญต่อหน้า
พยาน     และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………...ผู้ว่าจ้าง        (ลงชื่อ)……………………………….ผู้รับจ้าง 
          (นายสมศักด์ิ   เอ่ียมพินพันธุ์)                                       
 
(ลงชื่อ) ……….………………….…พยาน           (ลงชื่อ)……….…...…………………พยาน 
           (นายวัลลภ  พรตพรหมจริยา)                                 (นางนิรมล  จิณณวาโส)  





 
รายละเอียดประกอบ  

แบบป้ายมาตรฐานส าหรับโครงการของเทศบาลต าบลขุนแก้ว 
 
 

 
โครงการก่อสร้างของเทศบาลต าบลขุนแก้ว 

 
ชื่อโครงการ   จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล  บริเวณหอถังประปาทางเข้าวัดไทยาวาส   หมู่ที่   3      
                      ต้าบลขนุแก้ว  อ้าเภอนครชัยศรี  จงัหวัดนครปฐม                       

ปริมาณงาน   โดยขุดเจาะบ่อ  ขนาด  Ø 6 น้ิว  ลึกไม่น้อยกว่า  210  เมตร  หรือจนกว่าจะได้น้้าดี  พร้อม  
                       เครื่องสูบน้้า (Submersible  Pump  ขนาด  15 HP แรงม้า) พร้อมอุปกรณ์    รายละเอียด 
                       ตามแบบเทศบาลต้าบลขุนแก้ว   
 

งบประมาณ                                            บาท 
 

วันเริ่มสัญญา                                            วันสิ้นสุดสัญญา    
 

ผู้รับจ้าง              
 

ผู้ควบคุมงาน  นายยุทธพงษ์  บุตรดามา    เป็น    ผู้ควบคุมงาน      กรรมการตรวจการจ้าง 

                                                                                                                  1. นายศรีนิล         ส้าเรือง 
                                                                                                                  2. นางสาวนริศรา  น้อยมีเจริญ 
                                                                                                       3. นางสาวจิตติมา  ทิพย์ชู  
 

 

1.   เสา  พื้นป้ายทาสีเขียวทั้ง  2  ด้าน  ใช้สีน้้ามันก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน  2  ครั้ง 
2.   ตัวหนังสือสีขาว 
3.   ขนาดตัวหนังสือก้าหนดตามความเหมาะสมข้อความตามแบบที่ก้าหนดข้างบน  
4.   แผ่นเหล็ก  ขนาด  กว้าง  1.20  เมตร  ยาว  2.40  เมตร 
5.   จุดก่อสร้างป้ายก้าหนดตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัด  
 

 

(ลงชื่อ)……………………………...ผู้ว่าจ้าง        (ลงชื่อ)……………………………….ผู้รับจ้าง 
           (นายสมศักด์ิ  เอี่ยมพินพันธุ์)                            

 
(ลงชื่อ)………..………………….…พยาน           (ลงชื่อ)……….…...…………………พยาน 
            (นายวัลลภ  พรตพรหมจริยา)                                (นางนิรมล   จิณณวาโส) 
 
 
 



 
 

 
 



 

 
 



 
 

 


