
มาเรยีนร ูส้ญัญา: 

FIDIC สญัญาท่ีเป็นธรรม 

นพดล ใจซ่ือ 

อปุนายกวิชาการ 

สมาคมวิศวกรท่ีปรกึษาแห่งประเทศไทย 



1) เกี่ยวกบั FIDIC  

กอ่ตัง้ 22 July 1913, HQ is in Geneva. 

Fédération Internationale Des Ingénieurs-

Conseils (International Federation of Consulting 

Engineers) 

The Global Voice of Consulting Engineers,  

Global Value: Quality – Integrity – Sustainability     

President, Anthony Barry 

CEO, Nelson Ogunshakin 

 FIDIC มีสมาชิก กว่า 1.5 ลา้นคน ใน 10x 

ประเทศ (1 สมาคม ในแต่ละประเทศ) 

2  



2) GROUPS OF MEMBER ASSOCIATIONS   
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สีสม้ (1995) 

สีเหลือง (1987) 

สีแดง (4th Ed. 1987) 

งานกอ่สรา้ง ออกแบบโดยผ ูว่้าจา้ง (สีแดง) 

EPC/Turnkey (สีเงิน)  

ออกแบบรวมกอ่สรา้ง (สีเหลือง)  

2017e 

3) แบบสญัญามาตรฐาน FIDIC 
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4) แบบสญัญามาตรฐาน FIDIC ท่ีเหมาะกบัลกัษณะโครงการ 

Flexible Suite of Standard Forms of Contract  

- the “contract of choice” 
- Update New!  (5-6 Dec. 2017) 

FIDIC's new 2017 conditions of contract 

replace  the renowned FIDIC 1999  

Suite of Contracts  

Cl. 3.7  |  Cl. 20  |  Cl. 8.3  |  Cl. 20.2  |  Cl. 21 

New Cl. 21 Constitution of the DAAB  
“Dispute Avoidance/Adjudication Board”     

2017 Update – Which forms of contract will most suite for the Project? 
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5) ลกัษณะแบบสญัญามาตรฐานสากล FIDIC CONTRACTS  

    (ท่ีเป็นท่ียอมรบัและถกูใชใ้นอตุสาหกรรมกอ่สรา้งทัว่โลก)   

1. สญัญา FIDIC มรีายละเอียด ความชดัเจน เชือ่มโยง มคีวามยืดหยุ่น และลกัษณะ

เดน่ของสญัญา FIDIC GCC 

2. โครงสรา้งเอกสารสญัญาเป็นระบบ (Well-structured)  

3. มคีวามครบถว้น หากพบขอ้ความขดัแยง้ ตอ้งมกีารตคีวาม โดยวิศวกร (the 

Engineer)  

4. บทบาทหนา้ที่ของวิศวกรในการบริหารสญัญา (Duty) ถกูก าหนดไว ้

    โดยละเอียด พรอ้มกรอบระยะเวลาทีจ่ ากดั (Time limits)  

5. มลี าดบัขัน้ตอนระยะเวลาก าหนดโดยตลอดในการด าเนนิงานกอ่สรา้ง 

    ใหม้ปีระสิทธิภาพ  
- standardized terminology  

- user-friendly  

- emphasized impartial role of the Engineer  

- harmonized  
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6) ลกัษณะเด่นของแบบสญัญามาตรฐานสากล FIDIC 

• มคีวามสอดคลอ้งกนั ที่อิงระบบกฎหมายลายลกัษณอ์กัษร (Civil Law) และกฎหมายตาม

จารีตประเพณี (Common Law) 

• ความครอบคลมุการใชก้วา้งขวาง (เป็นที่ยอมรบัในอตุสาหกรรมกอ่สรา้งของนานา

ประเทศ) 

• มขีัน้ตอนการจดัการที่ชว่ยแกปั้ญหาการช าระเงนิลา่ชา้ (Typical Sequence of Events – 

Payment)  

• มกี าหนดบทบาทของวิศวกรชดัเจน 

• สามารถอา้งอิงขอ้ก าหนดตา่งๆ ไดต้รงประเด็น  

• มกีารก าหนดกระบวนการระงบัขอ้พิพาทที่มปีระสิทธิภาพ  

• การผนวกแนวทางที่เป็น Best Practice เชน่ ทัง้ 2 ฝ่ายสามารถขอใหอี้กฝ่ายยา้ยบคุคล 

ที่มสีว่นร่วมในการฉอ้โกง การทจุริตและการปฏิบตัทิีค่ลา้ยคลึงกนั (ขอ้ย่อย 2.3 และ 6.9)  

และการเพิ่มการฉอ้โกง / การทจุริต ฯลฯ สามารถกูยกขึน้เป็นเหตใุนการเลิกสญัญาจา้ง  

ขอ้ 15 และ 16 (แทนการใชข้อ้ความเกี่ยวกบัการใหส้ินบนที่จ ากดัมากขึน้) 

• การม ี“วิศวกรเป็นที่ปรึกษา” ตัง้แตเ่ร่ิมการริเร่ิมโครงการเป็นสิ่งส าคญัยิ่ง  
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7) ยติุธรรมและสมดลุในการจดัสรรความเสี่ยง 

ตวัอยา่ง เชน่ Sub-clause 1.13 

ทัง้ผูร้บัจา้งและผูว้่าจา้งมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัติามกฎหมายที่บังคบัใชท้ัง้หมด  

ผูร้บัจา้งอยู่ภายใตภ้าระหนา้ที่ในการชว่ยเหลือผูว้่าจา้งในการขอรบัใบอนญุาต ฯลฯ (ขอ้ย่อย 1.13(c)) 

– สะทอ้นถึงภาระผกูพนัของผูว้่าจา้งที่ก าหนดไวภ้ายใตส้ญัญา ขอ้ย่อย 2.2;  

หากมีการไมป่ฏิบตัติามขอ้ 1.13 การชดใชค้่าเสียหายจากผูว้่าจา้งใหแ้กผู่ร้บัเหมาและจากผูร้บัเหมาถึงผู้

ว่าจา้งจะไมถ่กูน ามาใช ้(เป็นความลม้เหลวจากการไมใ่หค้วามชว่ยเหลือขา้งตน้นัน้)  

ภาระผกูพนัในขอ้ยอ่ย 6.3 จะตอ้งไมด่งึตวัพนกังานระหวา่งกนั (ซ่ึงกนัและกนั) 

ทัง้ 2 ฝ่ายตอ้งแจง้เตอืนลว่งหนา้เมือ่พบสิ่งที่นา่จะท าใหเ้กิดความลา่ชา้/ค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเตมิ/ปัญหา 

ตอ่ประสิทธิภาพของการด าเนนิการกอ่สรา้ง (ขอ้ยอ่ย 8.4)  

กระบวนการจดัการกบัขอ้เรียกรอ้งของทัง้ผูว้่าจา้งและผูร้ับเหมา (Cl. 20) เพิ่มใหต้อ้งแนะน า 

แลกเปลีย่นซ่ึงกนัและกนัใหต้อ้งด าเนนิการในรายละเอียดเพิ่มเตมิ    

• FIDIC มวิีธีการที่ยติุธรรมและสมดลุในการจดัสรรความเสี่ยง (Risk Allocation)  

ทัง้ RB & YB (สว่น SB จะคอ่นขา้งแตกตา่งไป) ที่ไดร้บัการเนน้ย า้อย่างยิ่งใน Version 

2017 เชน่ การเพิ่มจ านวนสิทธิและภาระผกูพนัตอ่กนัและกนั 
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8) โครงสรา้งเอกสารสญัญากอ่สรา้งมาตรฐานสากล FIDIC  

1. ขอ้ตกลงท่ีมกีารลงนาม (Signed Agreement) 

2. หนงัสือตอบรบัของผูว้า่จา้ง (Letter of Acceptance) 

3. หนงัสือเสนอราคาของผูร้บัจา้งรวมทัง้ภาคผนวก (Letter of Tender + the 

Appendix) 

4. เงือ่นไขทัว่ไป (General Conditions) 

5. เงือ่นไขเฉพาะ (Particular Conditions) 

6. หนงัสือชี้แจงการประกวดราคา (ออกในชว่งประกวดราคา)  

    และ/หรือ รายการตอ่รองแกไ้ขเพิ่มเตมิกอ่นท าสญัญา 

7. เอกสารทางเทคนคิของสญัญา (แบบ ขอ้ก าหนดทางเทคนคิ  

    บญัชแีสดงปริมาณและราคา ความตอ้งการของผูว้า่จา้ง ฯลฯ) 
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9) โครงสรา้งและองคป์ระกอบแบบสญัญาสากล   

    CONDITIONS OF CONTRACT FOR CONSTRUCTION  

1. เง่ือนไขทัว่ไป (General Conditions, GC) 

2. แนวทางการจดัเตรียมเงือ่นไขเฉพาะ (Guidance for preparation) 

Particular Conditions: Part A – Contract Data and Annexes; Part B – Special Provisions) 

3. แบบฟอรม์หลกัต่าง ๆ ไดแ้ก ่ 

 หนงัสือเสนอราคา (Letter of Tender) และหนงัสือตอบรบัขอ้เสนอ (Acceptance) 

 ขอ้ตกลง (Contract Agreement) และ ขอ้ตกลงการวินจิฉัยระงบัขอ้พิพาท  

 (Dispute Adjudication/Avoidance Agreement)  

 

เง่ือนไขทัว่ไป  ไมแ่นะน าใหแ้กไ้ข/เปลี่ยนแปลง  

ถือเป็นการฝ่าฝืน/ละเมดิตอ่ลิขสิทธ์ิของ FIDIC Org. รวมถึงภาคผนวกของเอกสารประกวด

ราคา (Appendix to Tender) ซ่ึงระบรุายละเอียดของขอ้มลูที่จ าเป็น 

การแกไ้ขใดๆ เป็นการจ าเพาะ (ที่ตา่งไปจาก General Conditions, GC)  

 ควรตอ้งระบ/ุก าหนดไวใ้น “เง่ือนไขเฉพาะ  

    (Particular Conditions and/or special provisions)    
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10) หวัขอ้เง่ือนไขสญัญาทัว่ไป (GC) ทัง้ 21 ขอ้ 

หวัขอ้/บญัญติัเง่ือนไขทัว่ไป (General Conditions) 

— ทัว่ไป (General Provisions)     ขอ้ 1 

— ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง (The Employer/Engineer/Contractor)   ขอ้ 2-4 

— ผูร้บัจา้งชว่ง แรงงาน (Subcontracting, Staff and Labour)  ขอ้ 5-6 

— วสัดแุละคณุภาพฝีมอื (Plant, Materials and Workmanship)   ขอ้ 7 

— การเร่ิมงาน ความลา่ชา้และการชลองาน    ขอ้ 8 

— การทดสอบเมือ่แลว้เสร็จ การรบัมอบงาน สิ่งบกพร่อง  ขอ้ 9-11 

— การวดั การเปลี่ยนแปลงงาน/ปรบั ราคาและการจา่ยเงนิ  ขอ้ 12-14 

— การเลิกสญัญา การชลองาน    ขอ้ 15-16 

— การดแูลเอาใจใส ่เหตกุารณท์ี่ยกเวน้ ประกนัภยั   ขอ้ 17-19 

— การเรียกรอ้ง (Claims)     ขอ้ 20 

— การพิพาท (Disputes) และการอนญุาโตตลุาการ (Arbitration)  ขอ้ 21  
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11) “วิศวกร” THE ENGINEER ในแบบสญัญามาตรฐาน FIDIC  

 “วิศวกร” ไดร้บัการแตง่ตัง้โดยผูว้่าจา้ง และมอี านาจทัง้หมดที่จ าเป็นในการท า

หนา้ที่ 

 วิศวกรตอ้งแจง้ (Notice) คูส่ญัญาการแตง่ตัง้บคุคลที่มอี านาจกระท าการแทน

วิศวกร  

 วิศวกรตอ้งเป็นผูช้  านาญการ และใหถื้อว่าท าหนา้ที่แทนผูว้่าจา้ง 

(Representative)   

 วิศวกรจะไมม่อี านาจในการแกไ้ขสญัญา หรือยกเวน้จากเงือ่นไขที่ระบไุวเ้ป็น

อยา่งอ่ืน เพื่อบรรเทาภาระหนา้ที่ ภาระผกูพนั หรือความรบัผดิชอบของฝ่าย

ใดฝ่ายหนึง่ ภายใตส้ญัญาหรอืท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสญัญา  

 วิศวกรอาจแตง่ตัง้ผูแ้ทนวิศวกรและมอบหมายใหบ้คุคลท าหนา้ที่ (ตามที่

มอบหมาย) ตาม Sub-Clause 3.4 [การมอบหมายโดยวิศวกร]  
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11) “วิศวกร” THE ENGINEER ในแบบสญัญามาตรฐาน FIDIC  

 วิศวกรอาจออกค าสัง่ใหแ้กผ่ ูร้บัจา้ง (เม่ือใดก็ได)้ ซ่ึงเป็นไปตามสญัญา ที่ผูร้บั

จา้งจะตอ้งรบัและปฏิบตัติามค าสัง่จากวิศวกร หรือจากตวัแทนของวิศวกร ภายใต้

สญัญา Sub-Clause 3.4  

 หนา้ที่ของวิศวกรตาม Sub-Clause 3.7 การใหค้ าปรึกษาเพื่อใหบ้รรลขุอ้ตกลงหรือ

การสัง่การ/ก าหนด (อย่างใด) วิศวกรจะตอ้งกระท าการอยา่งเป็นกลาง และจะ

ไมถื่อว่ากระท าการแทนนายจา้ง  

 การท าหนา้ท่ีของวิศวกรภายใตส้ญัญา ตอ้งเป็นไปภายในกรอบเวลาที่จ ากดั (SC 

3.7.3 Time limits) – Charts of Typical Sequences i.e. in Agreement or 

Determination 

 วิศวกรตอ้งเก็บบนัทึกการประชมุผ ูบ้รหิารการกอ่สรา้งแต่ละครัง้และจดัสง่

ส าเนาบนัทึกใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุและนายจา้ง (Sub-Clause 3.8 Meetings)  

 ในการประชมุผูบ้ริหารการกอ่สรา้งดงักลา่วและในบนัทึก ความรบัผดิชอบตอ่การ

ด าเนนิการใดๆ (any actions to be taken) ที่จะด าเนนิการ ตอ้งใหเ้ป็นไปตาม (ภายใต)้ 

สญัญา 
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 Reviewing the Contract Award and Securities   

 แบบฟอรม์หนงัสือค า้ประกนัการปฏิบตังิาน และหนงัสือค า้ประกนั

การรบัเงนิลว่งหนา้ 

 แบบขอ้ตกลงทางการเงนิ และ/หรือ บนัทึกขอ้ตกลงการเงนิระหวา่ง

สถาบนัการเงนิกบัผูว้า่จา้ง (ถา้ม/ีท่ีเกี่ยวขอ้ง) 

 แนวทาง และระเบียบขัน้ตอนของสถาบนัการเงนิ (ถา้ม/ีท่ีเกี่ยวขอ้ง) 

 ขอ้ก าหนดทางเทคนคิ (Technical Specifications) ความครบถว้น 

 แบบ (Drawings) ส าหรบัการกอ่สรา้ง ท่ีจดัใหม้ี/มอบใหโ้ยผูว้า่จา้ง 

(the Employer)  

 บญัชแีสดงปริมาณและราคา (Bill of Quantities) 

 วิธีการวดัปริมาณงาน (Method of Measurement) 

 และ อ่ืน ๆ .....  

12) การทบทวนเอกสารประกอบสญัญา  

เป็นหนา้ท่ีของผ ูบ้รหิารสญัญา 

หรอื The Engineer ท่ีตอ้ง:  

- อ่าน/ศึกษาโดยละเอียด  

- มีความเขา้ใจอยา่ง

สมบรูณ ์ 

- อา้งอิงกบั “ขอ้สญัญา” 

เสมอ 
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13) ชารต์ล าดบัเหตกุารณห์ลกัของการบรหิารโครงการ  

 ล าดบัเหตกุารณห์ลกัๆ ระหว่างสญัญากอ่สรา้ง  

(Typical Sequence of Principal Events During Contracts for Construction) 

 ล าดบัเหตกุารณก์ารบริหารการจา่ยคา่จา้ง (Payment) ขอ้ 14  

 ล าดบัเหตกุารณก์ารบริหาร “ขอ้พิพาท” (Dispute) ขอ้ 21  

 ล าดบัเหตกุารณ ์“การตกลง (Agreement) หรือ การวินจิฉัย (Determination”  

ขอ้ย่อย 3.7  ใน  3 กรณี (Scenarios)  

 

 เอกสารส่วนตน้ในส่วน NOTES ©FIDIC 2017  

FIDIC Conditions of Contract for CONSTRUCTION  

FOR BUILDING AND ENGINEERING WORKS  

DESIGNED BY THE EMPLOYER  

(GCC Red Book 2nd Edition (2017)  
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ล าดบัเหตกุารณ ์VS. CONTRACT ADMINISTRATION AND 

PROJECT MANAGEMENT ACC. (FIDIC 2017) 
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TYPICAL SEQUENCE OF PAYMENT EVENTS ENVISAGED IN 
CLAUSE 14 
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TYPICAL SEQUENCE OF DISPUTE EVENTS ENVISAGED IN 

CLAUSE 21 
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TYPICAL SEQUENCE OF EVENTS IN AGREEMENT OR DETERMINATION  
UNDER SUB-CLAUSE 3.7  
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14) ผงัพนัธะทางสญัญา VS. การสื่อสาร/ประสานงาน 

      (TYPICAL CONTRACT LAYOUT) 
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15) ความผิดผลาดท่ีมกัจะพบเกิด (ค่อนขา้งบ่อย)  

 การคดัเลือก/ก าหนดผูท้ี่เป็นวิศวกร(หรือที่ปรึกษา)ลา่ชา้  

(the Contractor ม ีcompetent Contract Engineer?)   

 การก าหนดแบบสญัญามาตรฐานที่ไมเ่หมาะ/ไมถ่กูตอ้ง   กลยทุธก์ารพฒันาและ

บริหารโครงการใหส้ าเร็จอย่างมปีระสิทธิภาพ? (ส าคญัมาก***) 

 ขอบเขตงาน/ความรบัผดิชอบดา้นการออกแบบ (Design) ไมค่รอบคลมุหรือไม่

ชดัเจน 

 ผูว้่าจา้งแทรกแซงการก ากบั/ท างานของวิศวกรหรือผูร้บัจา้งมากเกินไป   

 การจดัการไมม่ปีระสิทธิภาพ หรือขาดการตดัสินใจ หรือมกีารตดัสินใจลา่ชา้ 

 การตคีวามเงือ่นไขสญัญา แบบเอาเปรียบ   มกัเกิดจากทศัน(คต)ิ ตอ้งไดม้ากกว่า

หรือเสียนอ้ยกว่า เห็นเป็นการชว่งชงิไหวพริบหรืออาจสนใจคนละเป้าหมาย  

 ขาดทศันคตกิารท างานแบบร่วมมอืกนั (อาจเห็นว่าเป็นเกมส?์ ที่ตอ้งชงิโอกาส) 

 อ่ืน ๆ 
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16)  นิยาม “ค าหรอืขอ้ความ” และการตีความ  

       บญัญติั 1 GENERAL PROVISIONS 

• รวม 88 นยิาม/ค า/ขอ้ความ/เงือ่นไข (Terms)  1.1.1 ถึง 1.1.88  

• Base Date; Claim; Date of Completion; day; Laws; month; No-objection; Notice; 

Review; Site; Statement; Test after Completion; Tests on Completion; 

Unforeseeable; Variation; Works; year;  

• การตคีวาม สรรพนามบคุคล;  

• ค าจ าเพาะที่แสดงการตกลง “agree”, “agreed” หรือ “agreement” = in writing  

• แบบของบนัทึก เชน่ “written”, “in writing” = hand-written, type-written” or 

“printed”  

or electronically made  a permanent record 

• ค าที่สง่ผลตอ่การกระท า/พนัธะ ไดแ้ก ่“may” vs. “shall”  

• รปูแบบการสื่อสาร สง่ถึงใคร (บคุคล) ที่ไหน (สถานที่สง่) หรือจา่หนา้หรือน า

เรียนถึง  

• ล าดบัความส าคญัขององคป์ระกอบของสญัญา  
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17) การยืน่/แจง้ “NOTICE” AND “OTHER COMMUNICATION”  

• Clause 1.3 (GC page 8) Notice and Other Communications  

• Notice (การออก การย่ืน การสง่ การมอบ) ขอ้ความ – บนัทึก 

– หนงัสือ - เอกสาร, รายงาน ฯลฯ ที่แสดงถึง “รบัทราบ” 

หรือ “ยอมรบั” หรือ “ขดัขอ้ง/โตแ้ยง้ หรือ “อนมุตั ิ/ ยินยอม / 

ตกลง / อนญุาต / รบัรอง”  

• สง่ถึงใคร (บคุคล) ที่ไหน (สถานที่สง่) หรือจ่าหนา้หรือน าเรียน

ถึง (addressed to)   

• รปูแบบการสื่อสาร 
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FIDIC Red Book FIDIC Yellow Book FIDIC Silver Book) 

งานกอ่สรา้งและงาน

วิศวกรรม งานโยธา 

โครงสรา้ง เสน้ทาง   

 ถนน อาคาร 

งานไฟฟ้า และหรอืงาน

เครือ่งกล งานโรงงาน 

รวมถึงงานอาคารและระบบ  

งานวิศวกรรม 

 

กระบวนการผลิต หรอื

โรงไฟฟ้า โรงงาน หรอืส่ิง

อ านวยความสะดวกท่ีมี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั หรอื

โครงสรา้งระบบ

สาธารณปูโภค  

ออกแบบโดยผ ูว่้าจา้ง  

(ขอบเขต/ความ

รบัผิดชอบ)  

ออกแบบโดยผ ูร้บัจา้ง 

(ขอบเขต/ความรบัผิดชอบ)  

ผ ูร้บัจา้งรบัผิดชอบทัง้หมดใน

งานออกแบบและด าเนินงาน

กอ่สรา้ง 

ผ ูร้บัจา้งด าเนินการ

กอ่สรา้งโดยการ

บรหิารงานของวิศวกร

ตามท่ีผ ูว่้าจา้งมอบหมาย 

ผ ูร้บัจา้งด าเนินการกอ่สรา้ง

โดยการบรหิารงานของ

วิศวกรตามท่ีผ ูว่้าจา้ง

มอบหมาย 

ผ ูร้บัจา้งด าเนินการกอ่สรา้ง

โดยการบรหิารงานของผ ู้

ว่าจา้ง 

 

18) รปูแบบสญัญาใหมต่ามประเภทของโครงการ  
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FIDIC Red Book FIDIC Yellow Book FIDIC Silver Book 

ผ ูร้บัจา้งจะด าเนินการกอ่สรา้ง

แลว้เสรจ็ตามสญัญาและค าสัง่

การของวิศวกร (Engineer’s 

Instruction) 

ผ ูร้บัจา้งจะด าเนินการออกแบบ

และกอ่สรา้งรวมถึงด าเนินการ

อ่ืนๆ ตามสญัญา ซ่ึงปรากฎใน

ขอ้เสนอ (Proposal) และความ

ตอ้งการของ   ผ ูว่้าจา้ง 

(Employer’s Requirements) 

 

ผ ูร้บัจา้งจะด าเนินการ

ออกแบบและกอ่สรา้งรวมถึง

ด าเนินการอ่ืน ๆ ใหพ้รอ้มท่ี

จะเริม่ปฏิบติังาน (Operate) 

ตามสญัญา ซ่ึงปรากฎใน

เอกสารประกวดราคา 

(Tender) และความตอ้งการ

ของ ผ ูว่้าจา้ง (Employer’s 

Requirements) 

การจ่ายเงินงวดและการจ่ายเงิน

ครัง้สดุทา้ยจะรบัรองโดยวิศวกร                       

ดว้ยการก าหนดในวิธีการวดั

ปรมิาณงานตามปรมิาณงานท่ีได้

ด าเนินการจรงิ  ดว้ยอตัราราคา

ต่อหน่วยท่ีระบใุนบญัชีแสดง

ปรมิาณวสัดแุละราคา หรอืบญัชี

งานอ่ืนตามท่ีระบไุว ้

การจ่ายเงินงวดและการ

จ่ายเงินครัง้สดุทา้ยจะรบัรอง

โดยวิศวกร                     

ตามท่ีก าหนดไวต้ามบญัชีการ

จ่ายเงินท่ีอา้งถึง 

การจ่ายเงินงวดและการ

จ่ายเงินครัง้สดุทา้ยจะเป็นไป

ตามท่ีก าหนดไวต้ามบญัชีการ

จ่ายเงินท่ีอา้งถึง โดยไม่

ตอ้งการการรบัรองใดๆ 

18) รปูแบบสญัญาใหมต่ามประเภทของโครงการ  
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