
 

 

 

 

 

เลขท่ี    

สัญญาจางเหมาบริการ 

 

 สัญญาฉบับนี ้ ทำขึ ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั ้งอยู  ณ เลขที ่ 156 หมู  5 ตำบล 

พลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  เม่ือวันท่ี   เดือน   พ.ศ.      

ระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย ผู ช วยศาสตราจารย ดร.ชุมพล เสมาขันธ ตำแหนง  

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งตอไปในสัญญานี้ เรียกวา “ผูวาจาง” ฝาย

หนึ่ง กับ      อายุ    ป   ผ ู  ถ ื อบ ั ต รป ร ะจ ำต ั ว ป ร ะช าช น เ ล ข 

ท่ี      วันท่ีออกบัตร     วันท่ีบัตรหมดอายุ    

บานเลขท่ี    หมูท่ี    ตำบล      อำเภอ     

จังหวัด      รหัสไปรษณีย     โทรศัพท     

ซ่ึงตอไปในขอตกลงนี้เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง  

 โดยที่ผูวาจางประสงคจะจางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ระบุในสัญญานี้โดยมุง

ผลสำเร็จของงานท่ีจางเปนสำคัญ และผูรับจางประสงคจะรับจางเหมาปฏิบัติงานดังกลาว 

 ท้ังสองฝายจึงตกลงทำสัญญากันมีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 ขอตกลงนี้เริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี     เปนตนไป 

 ขอ 2 ผูวาจางตกลงจาง และผูรับจางตกลงรับจางปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ผูวาจางกำหนด มีกำหนด

ระยะเวลา    เดือน    วัน ตั้งแตวันท่ี    เดือน     พ.ศ.  

  ถึงวันท่ี   เดือน     พ.ศ.    โดยมีรายละเอียดของล ักษณะงาน

ตลอดจนหนาที่และความรับผิดชอบดังระบุใน “ขอบเขตของงานและเงื่อนไขการจางงาน” เอกสารผนวก 1 

แนบทายสัญญา ซ่ึงใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

 ขอ 3 คูสัญญาตกลงคิดคาจางเหมาปฏิบัติงานตามสัญญานี้เปนรายเดือน ตั้งแตเดือน กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2564 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 รวม 11  เดือน ในอัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท (เกาพันบาท

ถวน) รวมเปนเงิน 99,000 บาท (เกาหมื่นเกาพันบาทถวน) ซึ่งไดรวมคาใชจายท้ังปวงดวยแลว และจะจายให

เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานครบระยะเวลาในแตละเดือน โดยผูรับจางจะตองสงมอบงานประจำเดือนทุกวัน

รูปถาย 

1 น้ิว 

ลงลายมือชื่อผูรับจาง      

/สุดทายของเดือน... 

สัญญาตัวจริงติดอากรแสตมป 99 บาท 

และสญัญาคูฉบับตดิอากรแสตมป 5 บาท 

ประชาชนทั่วไป 

ติดรูปถาย 

ฉบับท่ี 1 ติดอากรแสตมป รวมให

ครบ 99 บาท 

ฉบับท่ี 2 ติดอากรแสตมป 5 บาท 

หมายเหตุ** สัญญาท้ัง 2 ฉบับ ตองกรอกดวยลายมือตัวบรรจงเทานั้น 

ถากรอกผิด ใหขีดฆาทับคำผิดแลวเซนตชื่อกำกับเทานัน้ หาม ใชปากกาลบคำผิดเด็ดขาด 

อากรแสตมปสามารถหาซ้ือไดท่ีสำนักงานสรรพากรจังหวัด 

1 กุมภาพันธ 2564 

นางสาวตั้งใจ ทำงาน 40 

1-2345-67890-12-3 1 มกราคม 2559 1 มกราคม 2568 

1 5 

เวนไวไมตองกรอก 

พลายชุมพล เมือง 

พิษณุโลก 65000 089-8765432 

1 กุมภาพันธ 2564 

11 - 1 กุมภาพันธ 2564 

31 ธันวาคม 2564 

ตั้งใจ ทำงาน 

เลือกเอกสารใหตรงกับ

ประเภทของตน 
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สุดทายของเดือนตามปปฏิทิน (กรณีตรงกับวันหยุดราชการใหสงมอบงานในวันทำการถัดไป) ยกเวนเดือน

กันยายนใหสงมอบงานในวันทำการสุดทายของเดือน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูแทนของผูวาจาง

ไดตรวจรับมอบงานจางดังกลาวเรียบรอยแลว  

 หากเดือนแรกและเดือนสุดทายมีการปฏิบัติงานไมเต็มเดือนปฏิทิน ใหคิดคาจางเหมาเปนรายวัน

เฉพาะวันท่ีปฏิบัติงาน ในอัตราวันละ 300 บาท (สามรอยบาทถวน) 

 การเบิกจายคาจาง จะกระทำไดตอเมื่อผูวาจาง ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการจางครั้งนี้ และ

ไดรับอนุมัติงบประมาณคาจางจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แลวเทานั้น 

 ขอ 4 ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผูรับจางตองมาปฏิบัติงานตามสัญญาดวยตนเอง โดยตองมา

บันทึกเวลาท่ีมารับจางในแตละวัน และเวลากลับเม่ือทำงานจางในวันนั้นๆ เสร็จสิ้นดวยตนเองทุกครั้ง โดยตอง

มาปฏิบัติงานทุกวันตามท่ีตกลง ในกรณีท่ีผูรับจางไมสามารถมาปฏิบัติงานดวยตนเองไดในวันใด ผูรับจางจะจัด

ใหมีบุคคลอ่ืนมาทำงานแทนในวันนั้นๆ ไมได เนื่องจากงานของผูรับจางเปนงานท่ีตองใชความรู ความสามารถ

เปนการเฉพาะตัว และจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือสวนหนึ่งสวนใดแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกตอหนึ่ง 

 ขอ 5 หากในวันใดผูรับจางไมมาปฏิบัติงานตามสัญญา ผูวาจางมีสิทธิหักคาจางเหมารายเดือนของ

เดือนนั้นๆ ออกเปนรายวันตามอัตราคาจางเหมารายวันดังระบุในขอ 3 วรรคสอง ตามจำนวนวันที่ขาดงาน 

และหากมีการขาดงานดังกลาวเกินกวา 3 (สาม) วัน ติดตอกันโดยไมมีเหตุอันควร ใหถือวาผู ร ับจาง 

ปฏิบัติผิดสัญญา 

 ขอ 6 ผูรับจางตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามสัญญานี้ใหสำเร็จลุลวงดวยความขยัน หมั่นเพียร ประพฤติ

ตนเรียบรอย ใหความเคารพขาราชการและเจาหนาท่ีของผูวาจาง รวมท้ังตองปฏิบัติตอผูมาติดตอราชการกับผู

วาจางดวยความสุภาพเรียบรอย หากมีการละเวนการปฏิบัติดังกลาว และกอใหเกิดความเสียหายแกผูวาจาง

หรือแกภาพพจนของผูวาจาง ใหถือวาผูวาจางปฏิบัติผิดสัญญา 

 ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามที่ผูวาจางใหคำปรึกษา แนะนำ ดำเนินงานตามผลงานที่คาดวาจะไดรับ ไม

กระทำการอยางหนึ่งอยางใด ในการที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกกิจการหรือชื่อเสียงของผูวาจางไมวา

ทางตรงหรือทางออม 

 ขอ 7 นอกจากท่ีระบุไวในสัญญานี้แลว ผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม “ขอบเขตของงานและเง่ือนไขการ

จางงาน” เอกสารผนวก 1 แนบทายสัญญา โดยเครงครัด มิฉะนั้นใหถือวาผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญา 

 ขอ 8 หากผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที 

 ไมวาผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาดังกลาวในวรรคกอนหรือไมก็ตาม ผูรับจางจะตองรับผิดชดใช

คาเสียหายท้ังปวงอันเกิดจากการปฏิบัติผิดสัญญาหรือการกระทำละเมิดของผูรับจาง โดยผูวาจางมีสิทธิหักเอา

คาจางที่ยังคางจาย หากไมเพียงพอผูรับจางตองนำมาชำระใหครบภายในกำหนด 5 (หา) วัน นับแตไดรับ

หนังสือแจงจากผูวาจาง  

 
ลงลายมือชื่อผูรับจาง      

/ขอ 9 สัญญานี้... 

ตั้งใจ ทำงาน 
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 ขอ 9 สัญญานี้สิ้นสุดลงเม่ือ 

  10.1 สิ้นสุดระยะเวลาในการจางหรือไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

  10.2 คูสัญญาขอยกเลิกสัญญาจาง หรือลาออก โดยตองทำเปนหนังสือแจงใหผูวาจางทราบ

ลวงหนาอยางนอย 10 วันทำการ 

  10.3 ผูรับจางขาดคุณสมบัติและเง่ือนไขการเปนผูรับจางตามโครงการ 

  10.4 ผูรับจางขาดงานเกิน 3 วันทำการติดตอกันโดยไมมีเหตุอันควร 

  10.5 ผูรับจางไมปฏิบัติตามหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  10.6 ผูรับจางกระทำผิดสัญญา 

  10.7 ผูรับจางทุจริตในหนาท่ี 

  10.8 ผูรับจางใหขอมูลหรือเอกสารอันเปนเท็จตอผูวาจาง 

  10.9 ผูรับจางเปดเผยความลับในหนาท่ีโดยมิชอบ 

  10.10 ผูรับจางขาดการสงมอบงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 ขอ 10 กรณีที่ผูรับจางมีเหตุผลความจำเปนอันสมควร สามารถลางานไดตามความเหมาะสม โดย

ความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาสูงสุดหรือผูที ่ไดรับมอบหมายในหนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่นั ้น ตามความ

เห็นสมควร ท้ังนี้ในเดือนหนึ่งๆ สามารถลาไดไมเกิน 2 (สอง) วันทำการ 

 การขาดงานโดยไมไดบอกกลาวลวงหนาถือวามีความผิด หนวยงานตนสังกัดอาจพิจารณาเสนอใหผูวา

จางยกเลิกสัญญาได 

 ในกรณีที่ผูรับจางลาในวันใดโดยไมแจงใหผูบังคับบัญชาสูงสุดหรือผูที่ไดรับมอบหมายในหนวยงานท่ี

ปฏิบัติหนาที่ทราบหรือขาดงานโดยยังไมไดรับการอนุมัติใหลา หรือลาเกินสองวันทำการ ผูรับจางจะไมไดรับ

คาจางในวันท่ีลาหรือวันท่ีขาดงาน 

 ขอ 11 ในระหวางปฏิบัติงานตามสัญญานี้ หากผูรับจางทำละเมิดตอบุคคลภายนอก ผูรับจางจะตอง

รับผิดชอบดวยตนเอง 

 ขอ 12 ในระหวางปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ใหคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูแทนของผูวาจาง มี

สิทธิเขาตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจนสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงงานที่ทำไดตามความจำเปนเพื่อใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคแหงการจาง 

 ขอ 13 ในกรณีมีความจำเปนทางราชการ ผูวาจางมีสิทธิกำหนดใหผูรับจางไปปฏิบัติงานในหนาท่ี

เดียวกัน ณ สถานท่ีปฏิบัติงานแหงอ่ืนท่ีอยูภายในเขตจังหวัดเดียวกันได ท้ังนี้ภายในอายุการจางตามขอ 2 ท่ียัง

เหลืออยู 

 ขอ 14 การจางตามสัญญานี้ไมทำใหผูรับจางมีฐานะเปนลูกจางของทางราชการหรือมีความสัมพันธใน

ฐานะเปนลูกจางตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายวาดวยประกันสังคม 

ลงลายมือชื่อผูรับจาง      

/ขอ 15 ในขณะทำสัญญา... 

ตั้งใจ ทำงาน 
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 ขอ 15 ในขณะทำสัญญานี้ผูรับจางไดจัดใหมีการค้ำประกันใหแกผูวาจางดวยบุคคลเพื่อเปนการค้ำ

ประกันหนี้คาเสียหายอันอาจเกิดจากการกระทำของผูรับจาง ดังปรากฎตามสัญญาค้ำประกันแนบทายสัญญา

นี้ 

 ในกรณีที่ผูค้ำประกันตายหรือตกเปนผูลมละลาย หรือผูวาจางเห็นสมควรใหเปลี่ยนผูค้ำประกัน ผูรับ

จางตองจัดใหมีผูค้ำประกันรายใหมมาทำสัญญาค้ำประกันแทนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันท่ีผูค้ำประกัน

ตายหรือตกเปนผูลมละลายหรือวันที่ผูรับจางไดรับหนังสือแจงเปลี่ยนผูค้ำประกันแลวแตกรณี ถาผูรับจางไม

ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกลาวใหถือวาผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญา 

 ขอ 16 ในกรณีผูรับจางปฏิบัติงานบกพรองก็ดี หรือปฏิบัติงานไมถูกตองครบถวนตรงตามท่ีกำหนดไว

ในสัญญาก็ดี เมื่อคณะกรรมการตรวจรับหรือผูแทนแจงใหผูรับจางทราบแลว ผูรับจางจะตองรีบแกไขงานให

เรียบรอยหรือปฏิบัติงานจางใหถูกตองครบถวนตามสัญญา หากผูรับจางไมแกไขขอบกพรองใหเรียบรอย

หรือไมปฏิบัติงานจางใหถูกตองครบถวนตามสัญญา ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที 

 ขอ 17 หากผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด หรือผูรับจางไมอยูในฐานะที่จะปฏิบัติตามสัญญา

ตอไปได หรือมีขอความอันเปนเท็จหรือทำใหผูวาจางไดรับความเสียหายหรืออาจจะกอใหเกิดความเสียหาย

อยางรายแรง ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันทีและผูรับจางจะตองคืนเงินท่ีไดรับจากผูวาจางไปท้ังสิ้น 

          ขอ 18 ผูรับจางจะตองผานการอบรม 4 ทักษะ ไดแก ทักษะดานการเงิน ทักษะดานสังคม ทักษะดาน

ดิจิทัล และทักษะดานภาษาอังกฤษตามเงื ่อนไขที่สวนกลางกำหนด และผานการทำงานตั้งแตระยะเวลา  

6 เดือนข้ึนไป จึงจะสามารถไดรับใบรับรองการผานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลงลายมือชื่อผูรับจาง      

/สัญญาจางนี้... 

ตั้งใจ ทำงาน 
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 สัญญาจางนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยตลอด

แลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยานและตางยึดถือไวฝายละฉบับ 

  

 

 ลงชื่อ      ผูวาจาง 

    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุมพล เสมาขันธ) 

                                            รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 

 ลงชื่อ      ผูรับจาง 

        (    ) 

 

 

 ลงชื่อ      พยานคนท่ี 1 

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนงค ศรีโสภา)  

 

 

 ลงชื่อ      พยานคนท่ี 2 

          (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญณณภัทร เจริญพานิช)  

 

 

  

เอกสารหลักฐานประกอบการทำสัญญา 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูรับจาง พรอมรับรองสำเนาถูกตอง จำนวน 1 ฉบับ 

2. สำเนาทะเบียนบานของผูรับจาง พรอมรับรองสำเนาถูกตองจำนวน 1 ฉบับ 

เวนไวไมตองกรอก 

นางสาวตั้งใจ ทำงาน 

ตั้งใจ ทำงาน 

เวนไวไมตองกรอก 

เวนไวไมตองกรอก 
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สัญญาค้ำประกันบุคคลเขาปฏิบัติงานในโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 ขาพเจา      อาย ุ  ป เชื้อชาติ    

สัญชาติ     มีความสัมพันธเปน    อยูบานเลขท่ี    หมูท่ี    

ถนน     ตำบล     อำเภอ     จังหวัด      

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี        ซึ่งตอไปนี้สัญญานี้จะเรียกวา 

“ผูค้ำประกัน” ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังขอความตอไปนี ้

 ขอ 1 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดตกลงรับ       

อายุ    ป เชื้อชาติ    สัญชาติ    อยูบานเลขท่ี     

ถนน     ตำบล     อำเภอ     จังหวัด      

เขาปฏิบัติงานตามโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแตวันท่ี    เดือน   

  พ.ศ.    ถาหาก       ไ ด  ก  อ ใ ห  เ ก ิ ด หน ี ้ ส ิ น แก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือกระทำการใดๆ อันกอใหเกิดความเสียหายขึ้นแกมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม/หนวยงานที่เขาปฏิบัติงาน หรือผิดสัญญา ขาพเจาผูค้ำประกันยอมรับผิดชอบใชหนี้สินและ

คาเสียหายท้ังหมดใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม/หนวยงานท่ีเขาปฏิบัติงานทันที โดยไมอางเหตุใดๆ 

มาปดความรับผิดชอบเปนอันขาด 

 ขอ 2 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม/หนวยงานที่เขาปฏิบัติงานเรียกรองใหขาพเจาใน

ฐานะผูค้ำประกันรับผิดชอบชดใชหนี้สินหรือคาเสียหายดังกลาวแลว ขาพเจาผูค้ำประกันยอมสละสิทธิในอันท่ี

จะใหมหาวิทยาลัยเรียกรองเอาจาก       โดยผู ค้ำประกันจะไดร ู  เห็น

ยินยอมหรือไมก็ตาม ผูค้ำประกันก็จะไมอางเอาการผอนเวลาเชนวานั้นเปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบ

ตามสัญญาค้ำประกัน 

 ขอ 3 สัญญาค้ำประกันตกลงยินยอมใหคงอยูตลอดไปตราบท่ี      ยั ง

ปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม/หนวยงานท่ีเขาปฏิบัติงาน 

 ขอ 4 ในกรณีที่ผูค้ำประกันประสงคที่จะบอกเลิกสัญญาค้ำประกันหรือถอนการค้ำประกันนี้ ผูค้ำ

ประกันจะตองแจงใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน 

และตองหาบุคคลท่ีรับผิดชอบเปนผูค้ำประกันแทน 

 ขาพเจาผูค้ำประกันไดอานแลวเขาใจในขอความสัญญาค้ำประกันฉบับนี้ โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง

จึงลงลายมือชื่อไวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และตอหนาพยานไวเปนสำคัญ 

 

 

 

 

อากร 

แสตมป 

10 บาท 

 ลงชื่อ      ผูค้ำประกัน 

        (    ) 

 ลงชื่อ      พยาน 

        (    ) 

 ลงชื่อ      พยาน 

        (    ) 

 

ติดอากรแสตมป 10 บาท 

 

นางสมใจ ทำงาน 55 ไทย 

ไทย มารดา 3 3 

พลายชุมพล - เมือง พิษณุโลก 

3-2101-23454-32-1 

นางสาวตั้งใจ ทำงาน 

40 ไทย ไทย 1 

พลายชุมพล เมือง พิษณุโลก 

1 กุมภาพันธ 

2564 นางสาวตั้งใจ ทำงาน 

นางสาวตั้งใจ ทำงาน 

นางสาวตั้งใจ ทำงาน 

นางสมใจ ทำงาน 

สมใจ ทำงาน 

พยานท้ัง 2 คน 

ใหเปนเพ่ือนรวมงานหรือ 

บุคคลอ่ืนๆ ก็ได ลงชื่อ 
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คำยินยอมของคูสมรสผูค้ำประกัน 

 

 ขาพเจา           สามี/ภรรยาของ 

นาย/นาง           ยินยอมให 

นาย/นาง           

ทำสัญญาค้ำประกันฉบับนี้ได 

 

ลงชื่อ       ผูใหคำยินยอม 

        (     ) 

 

ลงชื่อ      พยาน   ลงชื่อ      พยาน 

      (    )          (    ) 

 

*************************************************** 

 

**กรณีผูค้ำประกันไมมีคูสมรส 

  ขาพเจาขอรับรองวาในขณะทำสัญญาฉบับนี้ ขาพเจาไมมีคูสมรส เพราะ 

  โสด   คูสมรสตาย   หยาราง  (อ่ืนๆ) ระบุ    

 

ลงชื่อ       ผูค้ำประกัน 

        (     ) 

 

ลงชื่อ      พยาน   ลงชื่อ      พยาน 

      (    )          (    ) 

 

 
หมายเหตุ 1. ผูค้ำประกันจะตองเปนบิดาหรือมารดาเทานั้น ในกรณีท่ีบิดาหรือมารดาเสียชีวิตใหพ่ีหรือ

นองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับผูใหสัญญา หรือญาติ หรือผูใหญบาน โดยผูค้ำประกันไม

ตองแสดงหลักทรัพย 

2. หลักฐานในการทำสัญญาค้ำประกัน (สำหรับผูค้ำประกัน และคูสมรส (ถามี)) 

- สำเนาบัตรขาราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพรอมรับรองสำเนาถูกตอง 1 ฉบับ 

- สำเนาทะเบียนบานพรอมรับรองสำเนาถูกตอง 1 ฉบับ 

- อากรแสตมปราคา 10 บาท จำนวน 1 ดวง  

 

นางสมใจ ทำงาน 

สมใจ ทำงาน 

พยานท้ัง 2 คน 

ใหเปนเพ่ือนรวมงานหรือ 

บุคคลอ่ืนๆ ก็ได ลงชื่อ 


