
 

ตัวอย่างสัญญา 

แบบสัญญาจ้างทัวไป 

 

สญัญาเลขที………………………………… 

 สญัญาฉบบันีทําขนึ ณ…………………..……...ตําบล/แขวง……………………..….อําเภอ/เขต 

……………………..จงัหวดั…….…………….เมือวนัที…..……เดือน…………………..พ.ศ……………

ระหวา่ง…………………………………..โดย………...………………………ซึงตอ่ไปในสญัญานีเรียกวา่ 

“ผู้วา่จ้าง” ฝ่ายหนึง กบั………………………….ซึงจดทะเบียนเป็นนิตบิคุคล ณ………………….……..

มีสํานกังานใหญ่อยู่เลขที………ถนน………………………..ตําบล/แขวง…….……………....อําเภอ/

เขต……………….จงัหวดั……...……….โดย……………………...ผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคล

ปรากฏตามหนงัสือรับรองของสํานกังานทะเบียนหุ้นสว่นบริษัท………….…..ลงวนัที…………(และ

หนงัสือมอบอํานาจลงวนัที……………..)* แนบท้ายสญัญานี (ในกรณี    ทีผู้ รับจ้างเป็นบคุคลธรรมดาให้

ใช้ข้อความวา่กบั………………………….อยู่บ้านเลขที………..….ถนน………...……ตําบล/

แขวง……..………….อําเภอ/เขต…………..…..จงัหวดั…………..……..)* ซึงตอ่ไปในสญัญานีเรียกวา่ 

“ผู้ รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึง 

คูส่ญัญาได้ตกลงกนัมีข้อความดงัตอ่ไปนี 
  

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง 

 ผู้วา่ตกลงจ้างและผู้ รับจ้างตกลงรับจ้างทํางาน……………………………ณ…..…………….....

ตําบล/แขวง…………………..อําเภอ/เขต…………..…………จงัหวดั……………….…..ตามข้อกําหนด

และเงือนไขสญัญานีรวมทงัเอกสารแนบท้ายสญัญา 

 ผู้ รับจ้างตกลงทีจะจดัหาแรงงานและวสัด ุ เครืองมือเครืองใช้ ตลอดจนอปุกรณ์ตา่ง ๆ ชนิดดีเพือ

ใช้ในงานจ้างตามสญัญานี 
  

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึงของสัญญา 

 เอกสารแนบท้ายสญัญาดงัตอ่ไปนีให้ถือเป็นสว่นหนงึของสญัญานี 

 2.1 ผนวก 1.…………………(แบบรูป)………………จํานวน……….………หน้า 

 2.2 ผนวก 2……………...(รายการละเอียด)…………..จํานวน…………….....หน้า 

 2.3 ผนวก 3………(ใบจ้างปริมาณงานและราคา)……..จํานวน……………….หน้า 

 2.4 ผนวก 4………………(ใบเสนอราคา)…………….จํานวน………………หน้า 

 2.5 …………………………….ฯลฯ…………………………. 

 ____________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ * ตดัออกหรือใสไ่ว้ตามความเหมาะสม 

 



 

 ความใดในเอกสารแนบท้ายสญัญาทีขดัแย้งกบัข้อความในสญัญานี ให้ใช้ข้อความในสญัญานี

บงัคบั และในกรณีทีเอกสารแนบท้ายสญัญาขดัแย้งกนัเอง ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัิตามคําวินิจฉยัของผู้

วา่จ้าง 
 

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

 ในขณะทําสญัญานีผู้ รับจ้างได้นําหลกัประกนัเป็น………………………………………..……… 

เป็นจํานวนเงิน…………………บาท (…………….………….) มามอบให้แก่ผู้วา่จ้างเพือเป็นหลกัประกนั

การปฏิบตัิตามสญัญานี 

 หลกัประกนัทีผู้ รับจ้างนํามามอบไว้ตามวรรคหนึง ผู้วา่จ้างจะคืนให้เมือผู้ รับจ้างพ้นจากข้อผกูพนั

ตามสญัญานีแล้ว 
  

ข้อ 4. ก. ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

 (สําหรับสญัญาทีเป็นราคาตอ่หน่วย) 

 ผู้วา่จ้างตกลงจ่ายและผู้ รับจ้างตกลงรับเงินคา่จ้างเป็นจํานวนเงิน……………………………บาท 

(……………………….…..) ซึงได้รวมภาษีมลูคา่เพิมจํานวน……………..บาท ตลอดจนภาษีอากรอืน ๆ 

และคา่ใช้จ่ายทงัปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาตอ่หน่วยเป็นเกณฑ์ ตามรายการ แตล่ะประเภท ดงัทีได้

กําหนดไว้ ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา 

 คูส่ญัญาทงัสองฝ่าย ตา่งตกลงวา่ จํานวนปริมาณงานทีกําหนดไว้ ในบญัชีรายการก่อสร้าง หรือ

ใบแจ้งปริมาณงาน และราคานี เป็นจํานวนโดยประมาณเท่านนั จํานวนปริมาณงานทีแท้ จริงอาจจะมาก 

หรือน้อยกวา่นีก็ได้ ซึงผู้วา่จ้าง จะจ่ายเงินคา่จ้าง ให้แก่ผู้ รับจ้าง ตามราคาตอ่หน่วยของงาน แตล่ะ

รายการทีได้ทําเสร็จจริง คูส่ญัญาทงัสองฝ่าย ตา่งตกลง ทีจะไมเ่ปลียนแปลงราคาตอ่หน่วย หรือเรียกร้อง

คา่สินไหมทดแทน อนัเกิดจาก การทีจํานวนปริมาณงานในแตล่ะรายการ ได้แตกตา่ง ไปจากทีกําหนดไว้

ในสญัญา ทงันี นอกจากในกรณีตอ่ไปนี* 

 4.1 เมือปริมาณงานทีทําเสร็จจริงในสว่นทีเกินกวา่ ร้อยละ125 (หนึงร้อยยีสิบห้า)    แตไ่มเ่กิน

ร้อยละ 150 (หนึงร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงาน ทีกําหนดไว้ในสญัญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา 

จะจ่ายให้ ในอตัราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาตอ่หน่วย ตามสญัญา 

 4.2 เมือปริมาณงาน ทีทําเสร็จจริง ในสว่นทีเกินกวา่ ร้อยละ 150 (หนึงร้อยห้าสิบ) ของปริมาณ

งานทีกําหนดไว้ ในสญัญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาจะจ่ายให้ ในอตัราร้อยละ 83 (แปดสิบสาม) 

ของราคาตอ่หน่วย ตามสญัญา 

 4.3 เมือปริมาณงานทีทําเสร็จจริง น้อยกวา่ร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน ทีกําหนดไว้ 

ในสญัญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาตอ่หน่วยในสญัญา และจะจ่ายเพิม

ชดเชย เป็นคา่ overhead และ mobilization สําหรับงานรายการ นนัในอตัราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด)       ____________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ * อตัราร้อยละทีระบไุว้ตอ่ไปนี อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม 

 



 

ของผลตา่ง ระหวา่งปริมาณงานทงัหมด ของงานรายการนนั ตามสญัญาโดยประมาณ กบัปริมาณงานที

ทําเสร็จจริง คณูด้วย ราคาตอ่หน่วยตามสญัญา 

 4.4 ผู้วา่จ้าง จะจ่ายเงินทีเพิมขนึ หรือหกัลดเงิน ในแตล่ะกรณี ดงักลา่วข้างต้น ในงวดสดุท้าย 

ของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสดุท้าย ของการจ่ายเงิน ตามทีผู้วา่จ้าง จะพิจารณาเห็นสมควร 

 ผู้วา่จ้าง ตกลงทีจะจ่ายเงินคา่จ้าง ให้แก่ผู้ รับจ้าง เป็นรายเดือน ตามเนืองานทีทําเสร็จจริง เมือ 

ผู้วา่จ้าง หรือเจ้าหน้าที ของผู้วา่จ้างได้ทําการตรวจสอบผลงาน ทีทําเสร็จแล้ว และปรากฏวา่เป็นทีพอใจ 

ตรงตามข้อกําหนด แห่งสญัญานี ทกุประการ ผู้วา่จ้าง จะออกหนงัสือรับรอง การรับมอบงานนนั ให้ไว้แก่

ผู้ รับจ้าง 

 การจ่ายเงินงวดสดุท้าย จะจ่ายให้ เมืองานทงัหมด ตามสญัญา ได้แล้วเสร็จทกุประการรวมทงั

การทําสถานทีก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามทีกําหนดไว้ ในข้อ 20 
 

ข้อ 4. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ  

 (สําหรับสญัญาทีเป็นราคาเหมารวม) 

 ผู้วา่จ้าง ตกลงจ่าย และผู้ รับจ้างตกลงรับเงินคา่จ้างจํานวนเงิน…………………….………..บาท 

(……………………) ซึงได้รวมภาษีมลูคา่เพิม จํานวน………………บาท ตลอดจน ภาษีอากรอืน ๆ และ

คา่ใช้จ่ายทงัปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดงันี 

 งวดที 1 เป็นจํานวนเงิน………………..บาท (…………………………..………….) เมือผู้ รับจ้าง 

ได้ปฏิบตัิงาน………………ให้แล้วเสร็จภายใน……………………………………………… 

 งวดที 2 เป็นจํานวนเงิน……………………..บาท (………………………..……….) เมือผู้ รับจ้าง 

ได้ปฏิบตัิงาน………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………ฯลฯ 

 งวดสดุท้าย เป็นจํานวนเงิน……..………...บาท (…………………………...……..) เมือผู้ รับจ้าง

ได้ปฏิบตัิงานทงัหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสญัญา รวมทงั ทําสถานทีก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย 

ตามทีกําหนดไว้ ในข้อ 20 

 การจ่ายเงิน ตามเงือนไข แห่งสญัญานี ผู้วา่จ้าง จะโอนเงินเข้า บญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ รับจ้าง 

ชือธนาคาร…………………….สาขา……………..ชือบญัชี…………………เลขทีบญัชี…………………

ทงันี ผู้ รับจ้าง ตกลงเป็นผู้ รับภาระ เงินคา่ธรรมเนียม หรือคา่บริการอืนใดเกียวกบัการโอนทีธนาคารเรียก

เก็บ และยินยอม ให้มีการหกัเงินดงักลา่ว จากจํานวนเงินโอนในงวดนนั ๆ (ความในวรรคนี ใช้สําหรับ 

กรณีที สว่นราชการจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงิน

ฝากธนาคาร ของผู้ รับจ้าง ตามแนวทาง ทีกระทรวงการคลงักําหนด) 

 

 
. 



 

 *ข้อ 5. เงนิค่าจ้างล่วงหน้า 

 ผู้วา่จ้าง ตกลงจ่ายเงินค้าจ้างลว่งหน้า ให้แก่ผู้ รับจ้าง เป็นจํานวนเงิน……………………..…บาท 

(………………..……) ซึงเท่ากบัร้อยละ………………ของราคาคา่จ้าง ตามสญัญาทีระบไุว้ ในข้อ 4 

 เงินจํานวนดงักลา่ว จะจ่ายให้ ภายหลงัจาก ทีผู้ รับจ้าง ได้วางหลกัประกนั การรับเงินคา่จ้าง

ลว่งหน้า เตม็ตามจํานวนเงินคา่จ้างลว่งหน้านนั ให้แก่ผู้วา่จ้าง ผู้ รับจ้าง จะต้องออกใบเสร็จรับเงินคา่จ้าง

ลว่งหน้า ตามแบบทีผู้วา่จ้าง กําหนดให้ และผู้ รับจ้างตกลงทีจะกระทําตามเงือนไขอนัเกียวกบัการใช้จ่าย 

และการใช้คนืเงินคา่จ้างลว่งหน้านนั ดงัตอ่ไปนี 

 5.1 ผู้ รับจ้าง จะใช้เงินคา่จ้างลว่งหน้านนั เพือเป็นคา่ใช้จ่าย ในการปฏิบตัิงาน ตามสญัญา

เท่านนั หากผู้ รับจ้าง ใช้จ่ายเงินคา่จ้างลว่งหน้า หรือสว่นใดสว่นหนึง ของเงินคา่จ้างลว่งหน้านนั ในทาง

อืน ผู้วา่จ้าง อาจจะเรียกเงินคา่จ้างลว่งหน้าคืน จากผู้ รับจ้าง หรือบงัคบัแก่หลกัประกนั การปฏิบตัิตาม

สญัญาได้ทนัที 

 5.2 เมือผู้วา่จ้างเรียกร้อง ผู้ รับจ้าง ต้องแสดงหลกัฐาน การใช้จ่ายเงินคา่จ้างลว่งหน้า เพือพิสจูน์

วา่ ได้เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในกําหนด 15 วนั นบัถดัจากวนั ได้รับแจ้งจาก ผู้วา่จ้าง หากผู้ รับจ้าง ไม่

อาจแสดงหลกัฐานดงักลา่ว ภายในกําหนด 15 วนั ผู้วา่จ้างอาจเรียกเงินคา่จ้างลว่งหน้าคืน จากผู้ รับจ้าง 

หรือบงัคบัแก ่หลกัประกนัการรับเงินคา่จ้างลว่งหน้า ได้ทนัที 

 * 5.3 (สําหรับสญัญาทีเป็นราคาตอ่หน่วย) 

 ในการจ่ายเงินคา่จ้าง ให้แก่ผู้ รับจ้างตามข้อ 4 ก. ผู้วา่จะหกัเงินคา่จ้าง ในแตล่ะเดือนไว้จํานวน

ทงัหมด* ทงันี จนกวา่จํานวนเงินทีหกัไว้ จะครบตามจํานวน เงินคา่จ้างลว่งหน้า ทีผู้ รับจ้างได้รับไปแล้ว 

 5.4 เงินจํานวนใด ๆ ก็ตาม ทีผู้ รับจ้าง จะต้องจ่ายให้แก ่ผู้วา่จ้างเพือชําระหนี หรือเพือชดใช้ความ

รับผิดตา่ง ๆ ตามสญัญา ผู้วา่จ้าง จะหกัเอาจากเงินคา่จ้างงวด ทีจะจ่ายให้แก ่ผู้ รับจ้าง ก่อนทีจะหกัชดใช้

คืน เงินคา่จ้างลว่งหน้า 

 5.5 ในกรณีทีมีการบอกเลิกสญัญา หากเงินคา่จ้างลว่งหน้าทีเหลือ เกินกวา่จํานวนเงิน ทีผู้ รับจ้าง 

จะได้รับ หลงัจากหกัชดใช้ ในกรณีอืนแล้ว ผู้ รับจ้าง จะต้องจ่ายคืนเงิน จํานวนทีเหลือนนั ให้แก่ผู้วา่จ้าง 

ภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนั ได้รับแจ้ง เป็นหนงัสือ จากผู้วา่จ้าง 

 5.5 ก. (สําหรับสญัญาทีเป็นราคาตอ่หน่วย) 

 ผู้วา่จ้าง จะคืนหลกัประกนัเงินลว่งหน้า ให้แก่ผู้ รับจ้าง ตอ่เมือผู้วา่จ้าง ได้หกัเงินคา่จ้างไว้ครบ

จํานวนเงินลว่งหน้า ตาม 5.3 

 5.5 ข. (สําหรับสญัญาทีเป็นราคาเหมารวม) 

 ผู้วา่จ้างจะคนืหลกัประกนัเงินลว่งหน้าให้แก่ผู้ รับจ้าง**…………………………………………… 

 

 



 

*** ข้อ 6. การหักเงนิประกันผลงาน 

 ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ รับจ้างแตล่ะงวด ผู้วา่จ้าง จะหกัเงิน จํานวนร้อยละ 10 ของเงินทีต้องจ่าย 

ในงวดนนั เพือเป็นประกนัผลงาน ในกรณีที เงินประกนัผลงาน จะต้องถกูหกัไว้ทงัสิน ไมต่ํากวา่ 6 เดือน 

(สําหรับสญัญาทีเป็นราคาตอ่หน่วย) หรือจํานวน…………......บาท (สําหรับสญัญาทีเป็นราคาเหมารวม) 

ผู้มีรับจ้าง มีสิทธิทีจะขอเงินประกนัผลงานคืน โดยผู้ รับจ้าง จะต้องวางหนงัสือคําประกนั ของธนาคาร   

ซึงออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ตอ่ผู้วา่จ้างเพือเป็นหลกัประกนัแทนก็ได้ 

 ผู้วา่จ้าง จะคนืเงินประกนัผลงาน และ/หรือ หนงัสือคําประกนั ของธนาคารดงักลา่ว ตามวรรค

หนึง ให้แก่ผู้ รับจ้าง พร้อมกบั การจ่ายเงิน งวดสดุท้าย 
  

ข้อ 7 ก. กาํหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

 ภายในกําหนด…………..วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา ผู้ รับจ้าง จะต้องเสนอแผนงานให้

เป็นทีพอใจ แก่ผู้วา่จ้าง โดยแสดงถึงขนัตอน ของการทํางาน และกําหนดเวลาทีต้องใช้ ในการทํางานหลกั

ตา่ง ๆ ให้แล้วเสร็จ*** 

 ผู้ รับจ้าง ต้องเริมทํางานทีรับจ้าง ภายในกําหนด………….วนั นบัถดัจาก วนัได้รับหนงัสือ แจ้งให้

เริมงานและจะต้อง ทํางานให้แล้วเสร็จ ภายในกําหนด……...วนั นบัถดัจากวนัทีได้รับหนงัสือแจ้ง 

ดงักลา่วนนั 

ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรือ ไมส่ามารถทํางานให้แล้วเสร็จ ตามกําหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จ 

ลา่ช้าเกินกวา่กําหนดเวลา หรือผู้ รับจ้าง ทําผิดสญัญา ข้อใดข้อหนึง หรือ ตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย

ไม ่ปฏิบตัิตามคําสงั ของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคมุงานหรือบริษัททีปรึกษา ซึงได้รับมอบ

อํานาจ จากผู้วา่จ้าง ผู้วา่จ้าง มีสิทธิทีจะบอกเลิกสญัญานีได้ และมีสิทธิจ้าง ผู้ รับจ้างรายใหม ่เข้าทํางาน 

ของผู้ รับจ้างให้ลลุว่งไปได้ด้วย 

 การทีผู้วา่จ้าง ไมใ่ช้สิทธิเลิกสญัญา ดงักลา่วข้างต้นนนั ไมเ่ป็นเหตใุห้ ผู้ รับจ้าง พ้นจาก ความรับ

ผิด ตามสญัญา 

____________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ * ในกรณีทีหนว่ยงานผู้วา่จ้างพิจารณาเหน็เป็นการจําเป็นและสมควร จะหกัคา่จ้าง ในแตล่ะ

เดือนไว้เพียงบางสว่น ก็ได้โดย แก้ไขจํานวนร้อยละ……….ของคา่จ้างในแตล่ะเดือน ตามความเหมาะสม

ก็ได้ 

 ** หากการจ่ายเงิน คา่จ้างงวดที 2 เป็นการจ่ายตาม ผลงานของผู้ รับจ้าง ในสว่นทีปฏิบตังิาน  

เกินกวา่จํานวนเงินลว่งหน้า ให้ผู้วา่จ้าง คืนหลกัประกนั เงินลว่งหน้า พร้อมกบัจ่าย เงินคา่จ้างงวดที 2 แต่

ถ้าการจ่ายคา่งจ้างงวดที 2 เป็นการจ่ายตามผลงานของผู้ รับจ้าง โดยเฉลียหกัเงินลว่งหน้าออกตามสว่น

ของคา่จ้างในแตล่ะงวดให้ผู้วา่จ้างคนืหลกัประกนัเงินลว่งหน้าพร้อมกบัการจ่ายเงินคา่งวดสดุท้าย 

 *** ตดัออกหรือใสไ่ว้ตามความเหมาะสม 



 

ข้อ 7 ข. กําหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

ผู้ รับจ้างต้องเริมทํางานทีรับจ้างภายในวันที….. เดือน…..…. พ.ศ. ………….และจะต้อง

ทํางานให้แล้วเสร็จริบรูณ์ภายในวนัที….. เดือน……….. พ.ศ. ………..ถ้าผู้ รับจ้างมิได้ลงมือทํางาน

ภายในกําหนดเวลา หรือไมส่ามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตใุห้เชือได้วา่ ผู้ รับจ้าง

ไมส่ามารถให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จลา่ช้าเกินกวา่กําหนดเวลา หรือผู้ รับจ้างทําผิด

สญัญาข้อใดข้อหนึงหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไมป่ฏิบตัิตามคําสงัของคณะกรรมการ ตรวจการ

จ้าง หรือผู้ควบคมุงานหรือบริษัททีปรึกษา ซึงได้รับมอบอํานาจจากผู้วา่จ้าง ผู้วา่จ้างมีสิทธิทีจะบอกเลิก

สญัญานีได้ และมีสิทธิจ้างผู้ รับจ้างรายใหม ่เข้าทํางานของผู้ รับจ้างให้ลลุว่งไปด้วย 

การทีผู้วา่จ้างไมใ่ช้สิทธิเลิกสญัญาดงักลา่วข้างต้นไมเ่ป็นเหตใุห้ผู้ รับจ้างพ้นจากความรับผิดตาม

สญัญา 

 

ข้อ 8 .ความรับผดิชอบ ในความชาํรุด บกพร่องของงานจ้าง 

 เมืองานแล้วเสร็จบริบรูณ์ และผู้วา่จ้าง ได้รับมอบงาน จากผู้ รับจ้าง หรือจากผู้ รับจ้างรายใหม ่ใน

กรณีที มีการบอกเลิกสญัญา ตามข้อ 7 หากมีเหตชํุารุด บกพร่อง หรือ เสียหายเกิดขนึจากการจ้างนี 

ภายใน กําหนด* ………………ปี……………เดือน นบัถดัจาก วนัทีได้รับมอบงานดงักลา่ว ซึงความ

ชํารุดบกพร่อง หรือ เสียหายนนั เกิดจากความบกพร่อง ของผู้ รับจ้าง อนัเกิดจาก การใช้วสัด ุทีไมถ่กูต้อง 

หรือทําไว้ไมเ่รียบร้อย หรือทําไมถ่กูต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลกัวิชา ผู้ รับจ้าง จะต้องรีบทําการแก้ไข     

ให้เป็นทีเรียบร้อย โดยไมช่กัช้า โดยผู้วา่จ้างไม ่ ต้องออกเงินใด ๆ ในการนีทงัสิน หากผู้ รับจ้างบิดพลิว        

ไมก่ระทําการดงักลา่ว ภายในกําหนด…...วนั นบัแตว่นัทีได้แจ้งเป็นหนงัสือ จากผู้วา่จ้าง หรือ ไมทํ่าการ

แก้ไข ให้ถกูต้องเรียบร้อย ภายในเวลา ทีผู้วา่จ้างกําหนดให้ ผู้วา่จ้าง มีสิทธิทีจะทําการนนัเอง หรือ จ้าง

ผู้ อืน ให้ทํางานนนั โดยผู้ รับจ้าง ต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่าย 

 

 ข้อ 9. การจ้างช่วง 

 ผู้ รับจ้าง จะต้องไมเ่อางานทงัหมด หรือ บางสว่นแห่งสญัญานี ไปจ้างช่วงอีกตอ่หนึงโดยไมไ่ด้รับ 

ความยินยอมเป็นหนงัสือ จากผู้วา่จ้างก่อน ทงันี นอกจากในกรณี ทีสญัญานีจะได้ระบไุว้เป็นอย่างอืน 

ความยินยอมดงักลา่วนนั ไมเ่ป็นเหตใุห้ผู้ รับจ้าง หลดุพ้นจากความรับผิด หรือ พนัธะหน้าทีตามสญัญานี 

และผู้ รับจ้าง จะยงัคงต้องรับผิด ในความผิด และความประมาทเลินเลอ่ ของผู้ รับจ้างช่วง หรือ ของ

ตวัแทน หรือลกูจ้างรับจ้างช่วงนนัทกุประการ 

 

 

 ข้อ 10. การควบคุม งานของผู้รับจ้าง 

____________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ *กําหนดเวลาทีผู้ รับจ้างจะผิด ในความชํารุด บกพร่อง โดยปกติจะเป็นเวลาที 1 ปี แตใ่นกรณีงาน

จ้าง ผู้วา่จ้างควร จะรับผิดมากกวา่ 1 ปี ตามลกัษณะงาน หรือ ด้วยเหตใุดกต็าม ก็ให้กําหนด ระยะเวลา 

ดงักลา่ว ตามที ผู้วา่จ้าง เห็นเหมาะสม 

 



 

 ผู้ รับจ้าง ต้องควบคมุงานทีรับจ้าง อย่างเอาใจใส ่ ด้วยประสิทธิภาพ และความชํานาญ และใน

ระหวา่งทํางาน ทีรับจ้าง จะต้องจดัให้มีผู้แทน ซึงทํางานเตม็เวลา เป็นผู้ควบคมุงาน ผู้ควบคมุงาน

ดงักลา่ว จะต้องเป็นผู้แทน ได้รับมอบอํานาจ จากผู้ รับจ้างคําสงั หรือคําแนะนําตา่งๆทีได้แจ้ง แก่ผู้แทน   

ผู้ได้รับมอบอํานาจนนั ให้ถือวา่เป็นคําสงั หรือคําแนะนํา ทีได้แจ้งแก่ผู้ รับจ้าง การแตง่ตงัผู้ควบคมุงาน นนั

จะต้องทําเป็นหนงัสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้วา่จ้าง การเปลียนตวั หรือแตง่ตงัผู้ควบคมุงาน

ใหม ่จะทํามิได้ หากไมไ่ด้รับความเห็นชอบ จากผู้วา่จ้างกอ่น 

 ผู้วา่จ้าง มีสิทธิทีจะขอให้เปลียนตวัแทน ได้รับมอบอํานาจนนั โดยแจ้งเป็นหนงัสือไปยงั ผู้ รับจ้าง 

และผู้ รับจ้างจะต้องทําการเปลียนตวัโดยพลนั โดยไมค่ิดราคาเพิม หรืออ้างเป็นเหตเุพือขยายอาย ุสญัญา

อนัเนืองมาจากเหตนีุ 

 

 ข้อ 11. ความรับผดิชอบผู้รับจ้าง 

 ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตอ่อบุตัเิหต ุ ความเสียหาย หรือภยนัตรายใด ๆ อนัเกิดจากการปฏิบตังิาน

ของผู้ รับจ้าง และจะต้องรับผิด ตอ่ความเสียหาย จากการกระทํา ของลกูจ้าง ของผู้ รับจ้าง 

ความเสียหายใด ๆ อนัเกิดแก่งาน ทีผู้ รับจ้าง ได้ทําขนึ แม้จะเกิดขนึเพราะ เหตสุดุวิสยั นอกจาก

กรณี อนัเกิดจากความผิด ของผู้วา่จ้างดงักลา่ว ในข้อนีจะสินสดุลง เมือผู้วา่จ้างได้รับมอบงาน ครัง

สดุท้าย ซึงหลงัจากนนั ผู้ รับจ้างคงต้องรับผิด เพียงในกรณีชํารุด บกพร่อง หรือ ความเสียหาย ดงักลา่วใน

ข้อ 8 เท่านนั 

 

 ข้อ 12. การจ่ายเงนิแก่ลูกจ้าง 

 ผู้ รับจ้าง จะต้องจ่ายเงินแก่ลกูจ้าง ทีผู้ รับจ้างได้จ้างมา ในอตัราและตามกําหนดเวลาทีผู้ รับจ้างได้

ตกลง หรือทําสญัญาไว้ ตอ่ลกูจ้างดงักลา่ว 

 ถ้าผู้ รับจ้าง ไมจ่่ายเงินคา่จ้าง หรือคา่ทดแทนอืนใด แก่ลกูจ้างดงักลา่ว ในวรรคแรก ผู้วา่จ้าง      

มีสิทธิทีจะเอาเงินคา่จ้าง ทีจะต้องจ่ายแก่ผู้ รับจ้าง มาจา่ยให้แก่ผู้ รับจ้างดงักลา่ว และให้ถือวา่ผู้วา่จ้าง     

ได้จ่ายเงินจํานวนนนั เป็นคา่จ้างให้แก่ผู้ รับจ้าง ตามสญัญาแล้ว 

 ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัให้มีประกนัภยั สําหรับลกูจ้างทกุคน ทีจ้างมาทํางาน โดยให้ครอบคลมุถึง 

ความรับผิดทงัปวง ของผู้ รับจ้าง รวมทงัผู้ รับจ้างช่วง อนัหากจะพึงมี ในกรณีความเสียหาย ทีคิดคา่

สินไหมทดแทนได้ ตามกฎหมาย ซึงเกิดจากอปัุทวเหต ุ หรือภยนัตรายใด ๆ ตอ่ลกูจ้าง หรือบคุคลอืนทีผู้

รับจ้าง หรือผู้ รับจ้างช่วงจ้าง มาทํางานผู้ รับจ้าง จะต้องสง่มอบกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว พร้อมทงั

หลกัฐานการชําระเบียประกนั ให้แก่ผู้วา่จ้าง เมือผู้วา่จ้างเรียกร้อง 

 

 



 

 ข้อ 13. การตรวจงานจ้าง 

 ถ้าผู้วา่จ้าง แตง่ตงักรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคมุงาน หรือบริษัททีปรึกษา เพือควบคมุ การ

ทํางานของผู้ รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคมุงาน หรือบริษัททีปรึกษานนัมีอํานาจเข้าไป 

ตรวจการงาน ในโรงงาน และสถานทีทีก่อสร้าง ได้ทกุเวลา และผู้ รับจ้าง จะต้องอํานวยความสะดวก และ

ให้ความช่วยเหลือ ในการนนัตามสมควร 

 การทีมีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคมุงาน หรือบริษัททีปรึกษา ทําให้ผู้ รับจ้างพ้น ความ

รับผิดชอบ ตามสญัญานีข้อหนึงข้อใดไม ่

 

ข้อ 14. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลือน 

 ผู้ รับจ้างจะต้องรับรองวา่ ได้ตรวจสอบ และทําความเข้าใจ ในรูปแบบ รูปรายการละเอียด โดย   

ถีถ้วนแล้ว หากปรากฏวา่ แบบรูปและรายการละเอียดนนั ผิดพลาดหรือคลาดเคลือน ไปจากหลกัการ 

ทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้ รับจ้าง ตกลงทีจะปฏิบตัติาม คําวินิจฉยัของกรรมการตรวจการจ้าง หรือ

ผู้ควบคมุงานหรือ บริษัททีปรึกษา ทีผู้วา่จ้างแตง่ตงัเพือให้งานแล้วเสร็จบริบรูณ์ โดยจะคิดคา่ใช้จ่ายใด ๆ 

เพิมขนึ จากผู้วา่จ้างไมไ่ด้ 

 

 ข้อ 15. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 

 ผู้ รับจ้าง ตกลงวา่ กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคมุงาน หรือบริษัททีปรึกษา ทีผู้วา่จ้างแตง่ตงั    

มีอํานาจทีจะตรวจสอบ และควบคมุงาน เพือให้เป็นไปตามเอกสารสญัญา และมีอํานาจทีจะสงัให้แก้ไข

เปลียนแปลง เพิมเติม หรือตดัทอน ซึงงานตามสญัญานี หากผู้ รับจ้างขดัขืน ไมป่ฏิบตัิตาม กรรมการตรวจ

การจ้าง ผู้ควบคมุงาน หรือบริษัททีปรึกษา มีอํานาจทีจะสงัให้หยดุกิจการนนัชวัคราวได้ ความลา่ช้าใน

กรณีเช่นนี ผู้ รับจ้างจะถือเป็นเหต ุขอขยายวนัทําการออกไปมิได้ 

 

 ข้อ 16. งานพเิศษและการแก้ไขงาน  

 ผู้วา่จ้าง มีสิทธิทีจะสงัให้ผู้ รับจ้าง ทํางานพิเศษ ซึงไมไ่ด้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสญัญา 

หากงานพิเศษนนั ๆ อยู่ในขอบขา่ยทวัไป แห่งวตัถปุระสงค์ของสญัญานี นอกจากนี ผู้วา่จ้างยงัมีสิทธิสงั

ให้ เปลียนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกําหนดตา่ง ๆ ในเอกสารสญัญานีด้วย โดยไมทํ่าให้สญัญา เป็น

โมฆะแตอ่ย่างใด 

 อตัราคา่จ้าง หรือราคาทีกําหนดไว้ ในสญัญานีให้กําหนดไว้ สําหรับงานพิเศษ หรืองานทีเพิมเติม

ขนึ หรือตดัทอนลงทงัปวง ตามคําสงัของผู้วา่จ้าง หากในสญัญา ไมไ่ด้กําหนดไว้ถึงอตัราคา่จ้าง หรือราคา

ใดๆทีจะนํามาใช้ สําหรับงานพิเศษ หรืองานทีเพิมขนึดงักลา่ว ผู้วา่จ้าง และผู้ รับจ้างจะได้ตกลงกนั ทีจะ

กําหนดอตัรา หรือราคา รวมทงัการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กนัใหม ่ เพือความเหมาะสม ในกรณีทีตกลง



 

กนัไมไ่ด้ ผู้วา่จ้างจะ กําหนดอตัราจ้าง หรือราคาตายตวัตามแตผู่้วา่จ้าง จะเห็นวา่เหมาะสม และถกูต้อง 

ซึงผู้ รับจ้าง จะต้องปฏิบตัิงาน ตามคําสงัของผู้วา่จ้างแตอ่าจสงวนสิทธิ ทีจะดําเนินการ ตามข้อ 21 ตอ่ไปได้ 

 

ข้อ 17. ค่าปรับ 

 หากผู้ รับจ้าง ไมส่ามารถทํางานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาทีกําหนดไว้ ในสญัญา และผู้วา่จ้าง ยงัมิได้

บอกเลิกสญัญา ผู้ รับจ้าง จะต้องชําระคา่ปรับ ให้แก่ผู้วา่จ้าง เป็นจํานวนเงิน วนัละ ……………..บาท 

และจะต้องชําระคา่ใช้จ่าย ในการควบคมุงาน ในเมือผู้วา่จ้างต้องควบคมุงานอีกตอ่หนึงเป็นจํานวนเงิน 

วนัละ……………..บาท นบัถดัจาก วนัทีกําหนดแล้วเสร็จตามสญัญา หรือวนัทีผู้วา่จ้างได้ขยายให้ จนถึง

วนัที ทํางานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี ผู้ รับจ้างยอมให้ผู้วา่จ้าง เรียกคา่เสียหาย อนัเกิดขนึจากการ ทีผู้ รับ

จ้างทํางานลา่ช้าเฉพาะสว่นทีเกินกวา่จํานวนคา่ปรับและคา่ใช้จ่ายดงักลา่วได้อีกด้วย 

 ในระหวา่งทีผู้วา่จ้างยงัมิได้บอกเลิกสญัญานนั หากผู้วา่จ้างเห็นวา่ผู้ รับจ้างจะไมส่ามารถ ปฏิบตัิ

ตามสญัญาตอ่ไปได้ ผู้วา่จ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาและใช้สิทธิตามข้อ 18 ก็ได้ และถ้าผู้วา่จ้างได้ แจ้ง

ข้อเรียกร้องไปยงัผู้ รับจ้างเมือครบกําหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชําระคา่ปรับแล้ว ผู้วา่จ้างมีสิทธิทีจะปรับ 

ผู้ รับจ้างจนถึงวนับอกเลิกสญัญาได้อีกด้วย 

 

ข้อ 18. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 

 ในกรณีทีผู้วา่จ้างบอกเลิกสญัญา ผู้วา่จ้างอาจทํางานนนัเองหรือวา่จ้างผู้ อืนให้ทํางานนนัตอ่   

จนแล้วเสร็จได้ ผู้วา่จ้างหรือผู้ทีรับจ้างทํางานนนัตอ่มีสิทธิใช้เครืองใช้การก่อสร้างสิงทีสร้างขนึชวัคราว 

สําหรับงานก่อสร้างและวสัดตุา่ง ๆ ซึงเห็นวา่จะต้องสงวนเอาไว้เพือการปฏิบตัิงานตามสญัญาตามทีจะ

เห็นสมควร 

 ในกรณีดงักลา่วผู้วา่จ้างมีสิทธิริบหลกัประกนัการปฏิบตัติามสญัญาทงัหมดหรือบางสว่น ตามแต่

จะเห็นสมควร นอกจากนนัผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในคา่เสียหาย ซึงเป็นจํานวนเกินกวา่หลกัประกนั 

การปฏิบตัิงาน และคา่เสียหายตา่ง ๆ ทีเกิดขนึ รวมทงัคา่ใช้จ่ายทีเพิมขนึในการทํางานนนัตอ่ให้แล้วเสร็จ

ตาม สญัญา และคา่ใช้จ่ายในการควบคมุงานเพิม (ถ้ามี) ซึงผู้วา่จ้างจะหกัเอาจากเงินประกนัผลงานหรือ

จํานวนเงิน ใด ๆ ทีจะจ่ายให้แก่ผู้ รับจ้างก็ได้ 

 

 ข้อ 19. การกาํหนดค่าเสียหาย 

 คา่ปรับหรือคา่เสียหายซึงเกิดขนึจากผู้ รับจ้างตามสญัญานี ผู้วา่จ้างมีสิทธิทีจะหกัเอาจากจํานวน 

เงินคา่จ้างทีค้างจ่าย หรือจากเงินประกนัผลงานของผู้ รับจ้าง หรือบงัคบัจากหลกัประกนัการปฏิบตัิตาม

สญัญาก็ได้ 



 

 หากมีเงินคา่จ้างตามสญัญาทีหกัไว้จ่ายเป็นคา่ปรับ และคา่เสียหายแล้วยงัเหลืออยู่อีกเท่าใด 

ผู้วา่จ้างจะคนืให้แก่ผู้ รับจ้างทงัหมด 

 

 ข้อ 20. การทาํบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 

 ผู้ รับจ้าง จะต้องรักษาบริเวณ สถานทีปฏิบตัิงานตามสญัญานี รวมทงัโรงงานหรือสิงอํานวย 

ความสะดวกใน การทํางานของผู้ รับจ้าง ลกูจ้าง ตวัแทน หรือของผู้ รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด 

ปลอดภยั และมีประสิทธิภาพ ในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้างและเมือทํางานเสร็จสินแล้ว จะต้อง

ขนย้ายบรรดาเครืองใช้ ในการทํางานจ้างรวมทงัวสัด ุ ขยะมลูฝอย และสิงก่อสร้างชวัคราวตา่ง ๆ (ถ้ามี) 

ทงัจะต้องกลบเกลียพืนดินให้ เรียบร้อย เพือให้บริเวณทงัหมดอยู่ในสภาพทีสะอาด และใช้การได้ทนัที 

 

*ข้อ 21. กรณีพพิาทและอนุญาโตตุลาการ 

 21.1 ในกรณีทีมี ข้อโต้แย้งเกิดขนึ ระหวา่งคูส่ญัญา เกียวกบัข้อกําหนด แห่งสญัญานีหรือ

เกียวกบัการปฏิบตัิสญัญานี และคูส่ญัญาไมส่ามารถตกลงกนัได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนนั      

ตอ่อนญุาโตตลุาการเพือพิจารณาชีขาด 

 21.2 เว้นแตคู่ส่ญัญาทงัสองฝ่าย จะเห็นพ้องกนัให้อนญุาโตตลุาการคนเดียว เป็นผู้ ชีขาดการ

ระงบัข้อพิพาท ให้กระทําโดยอนญุาโตตลุาการ 2 คน โดยคูส่ญัญาฝ่ายหนงึจะทําหนงัสือ แสดงเจตนาจะ

ให้มีอนญุาโตตลุาการ ระงบัข้อพิพาทและระบชืุออนญุาโตตลุาการคนทีตนแตง่ตงั สง่ไปยงัคูส่ญัญา     

อีกฝ่ายหนึงจากนนั ภายในระยะเวลา 30 วนั นบัถดัจากวนัทีได้รับแจ้งดงักลา่ว คูส่ญัญาฝ่ายทีได้         

รับแจ้งจะต้องแตง่ตงัอนญุาโตตลุาการคนทีสอง ถ้าอนญุาโตตลุาการทงัสองคน ดงักลา่วไมส่ามารถ

ประนีประนอมระงบัข้อพิพาทนนั ได้ให้อนยุาโตตลุาการทงัสองคนร่วมกนัแตง่ตงั อนญุาโตตลุาการ         

ผู้ ชีขาด ภายในกําหนดเวลา 30 วนั นบัจากวนัทีไมส่ามารถตกลงกนั ผู้ ชีขาดดงักลา่ว จะพิจารณาระงบัข้อ

พิพาทตอ่ไป กระบวนพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ ให้ถือตามข้อบงัคบัอนญุาโตตลุาการของสถาบนั

อนญุาโตตลุาการอนญุาโตตลุาการกระทรวงยตุิธรรมโดยอนโุลม หรือตามข้อบงัคบัอืนทีคูส่ญัญาทงัสอง

ฝ่ายเหน็ชอบ และให้กระทําในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ เป็นภาษาในการ

ดําเนินกระบวนการพิจารณา 

 21.3 ในกรณีทีคูส่ญัญา ฝ่ายใดฝ่ายหนึงไมแ่ตง่ตงัอนญุาโตตลุาการฝ่ายตนหรือในกรณีที

อนญุาโตตลุาการทงัสองคน ไมส่ามารถตกลงกนัแตง่ตงัอนญุาโตตลุาการผู้ชีขาดได้ คูส่ญัญา แตล่ะฝ่าย

ตา่งมีสิทธิร้อง ขอตอ่ศาลแพ่งเพือแตง่ตงัอนญุาโตตลุาการผู้ ชีขาดได้แล้วแตก่รณี 

 21.4 คําชีขาดของอนญุาโตตลุาการ หรือของอนญุาโตตลุาการผู้ ชีขาดแล้วแตก่รณี ให้ถือเป็น

เดด็ขาดและถึงทีสดุผกูพนัคูส่ญัญา 



 

 21.5 คูส่ญัญา แตล่ะฝ่ายเป็น ผู้ รับภาระคา่ธรรมเนียมอนญุาโตตลุาการฝ่ายตนและออก

คา่ใช้จ่ายอืน ๆ ในการดําเนินกระบวนพิจารณาฝ่ายละครึง ในกรณีทีมีการแตง่ตงัอนญุาโตตลุาการคน

เดียวหรือ มีการแตง่ตงัอนญุาโตตลุาการผู้ชีขาด ให้อนญุาโตตลุาการหรืออนญุาโตตลุาการผู้ ชีขาด เป็นผู้

กําหนดภาระคา่ธรรมเนียมอนญุาโตตลุาการคนเดยีวหรือภาระคา่ธรรมเนียมอนญุาโตตลุาการคนเดียว

หรือภาระคา่ธรรมเนียมอนญุาโตตลุาการผู้ ชีขาดคนเดียว แล้วแตก่รณี 

 

 ข้อ 22. การขยายเวลาปฏบัิติงานตามสัญญา 

 ในกรณีทีมี เหตสุดุวิสยั หรือเหตใุด ๆ อนัเนืองมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่าย     

ผู้วา่จ้าง หรือพฤตกิารณ์อนัหนึงอนัใดทีผู้ รับจ้าง ไมต้่องรับผิดตามกฎหมาย ทําให้ผู้ รับจ้างไมส่ามารถ

ทํางานให้แล้วเสร็จ ตามเงือนไขและกําหนดเวลาแห่งสญัญานีได้ ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งเหตหุรือพฤตกิารณ์

ดงักลา่ว พร้อมหลกัฐานเป็นหนงัสือ ให้ผู้วา่จ้างทราบ เพือขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน 15 วนั    

นบัถดัจากวนัทีเหตนุนัสินสดุลง 

 ถ้าผู้ รับจ้าง ไมป่ฏิบตัิให้เป็นไปตาม ความในวรรคหนึง ให้ถือวา่ผู้ รับจ้างได้สละสิทธิ เรียกร้อง    

ในการทีจะขอขยายเวลาทํางานออกไปไมมี่เงือนไขใด ๆ ทงัสิน เว้นแตก่รณีเหตเุกิดจากความผิด หรือ

ความบกพร่องของฝ่ายผู้วา่จ้าง ซึงมีหลกัฐานชดัแจ้ง หรือผู้วา่จ้างทราบดีอยู่แล้วตงัแตต้่น 

 การขยายกําหนด เวลาทํางานตามวรรคหนึง อยูใ่นดลุพินิจ ของผู้วา่จ้างทีจะพิจารณาตามที

เห็นสมควร 

 

*ข้อ 23 การใช้เรือไทย 

 ในการปฏิบตัติามสญัญานี หากผู้ รับจ้าง จะต้องสงัหรือนําของเข้ามาจากตา่งประเทศรวมทงั

เครืองมือและอปุกรณ์ ทีต้องนําเข้ามาเพือปฏิบตัิงานตามสญัญา ไมว่า่ผู้ รับจ้างจะเป็นผู้ทีนํา ของเข้ามา

เองหรือนําเข้ามา โดยผา่นตวัแทนหรือบคุคลอืนใด ถ้าสิงของนนัต้องนําเข้ามา โดยทางเรือในเส้นทาง

เดินเรือทีมีเรือไทยเดนิอยู ่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด ผู้ รับจ้างต้องจดัการให้สิงของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทยหรือเรือทีมีสิทธิ เชน่เดียวกบัเรือ

ไทยจากตา่งประเทศมายงัประเทศไทยเว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจาก สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการ

พาณิชย์นาวีก่อน บรรทกุของนนัลงเรืออืนทีมิใชเ่รือไทย หรือ เป็นของทีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออืนได้ ทงันีไมว่า่การสงั หรือ สงัซือสิงของดงักลา่วจากตา่งประเทศจะเป็น

แบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอืนใด 

 ในการสง่มอบงาน ตามสญัญาให้แก่ผู้วา่จ้าง ถ้างานนนัมีสิงของตามวรรคแรก ผู้ รับจ้างจะต้องสง่

มอบใบตราสง่ (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตรา สง่สําหรับของนนั ซึงแสดงวา่ได้บรรทกุมา โดยเรือไทย

หรือเรือทีมีสิทธิ เชน่เดยีวกบัเรือไทยให้แก่ผู้วา่จ้าง พร้อมกบัการสง่มอบงานด้วย 

____________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ * ตดัออกหรือใสไ่ว้ตามความเหมาะสม 

  



 

ในกรณีที สิงของดงักลา่ว ไมไ่ด้บรรทกุ จากตา่งประเทศ มายงัประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที

มีสิทธิ เชน่เดยีวกบัเรือไทย ผู้ รับจ้าง ต้องสง่มอบหลกัฐาน ซึงแสดงวา่ได้รับอนญุาตจาก สํานกังาน

คณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชย์นาวี ให้บรรทกุของโดยเรืออืนได้หรือหลกัฐาน ซึงแสดงวา่ได้ชําระ

คา่ธรรมเนียมพิเศษ เนืองจากการไมบ่รรทกุของโดยเรือไทยตามกฎหมาย วา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชย์

นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึงแก่ผู้วา่จ้างด้วย 

 ในกรณีทีผู้ รับจ้าง ไมส่ง่มอบหลกัฐาน อย่างใดอย่างหนึงดงักลา่ว ในสองวรรคข้างต้นให้แก ่ ผู้วา่

จ้าง แตจ่ะขอสง่มอบงานดงักลา่ว ให้ผู้วา่จ้างก่อน โดยไมรั่บชําระเงินคา่จ้าง ผู้วา่จ้างมีสิทธิ รับงาน

ดงักลา่วไว้ก่อน และชําระเงินคา่จ้างเมือผู้ รับจ้าง ได้ปฏิบตัถิกูต้องครบถ้วนดงักลา่วแล้วได้ 

  

ข้อ 24. มาตรฐานฝีมือช่าง 

 ผู้ รับจ้าง ตกลงเป็นเงือนไขสําคญัวา่ ผู้วา่จ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง 

จากหรือผู้มีวฒิุบตัรระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศกึษาที ก.พ.รับรองให้ให้

เข้ารับราชการได้ ในอตัราไมต่ํากวา่ร้อยละ…………ของแตล่ะสาขาช่าง แตจ่ะต้องมีช่างจํานวนอย่าง

น้อย 1 คน ในแตล่ะสาขาช่างดงัตอ่ไปนี 

 24.1 …………………………………………………… 

 24.2 …………………………………………………… 

         …………………………..ฯลฯ………………………... 

 

 ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัทําบญัชี แสดงจํานวนช่างทงัหมด โดยจําแนกตามแตล่ะสาขาช่างและ ระดบั

ช่าง พร้อมกบัระบรุายชือช่าง ผู้ทีผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวฒิุบตัรดงักลา่ว ในวรรคแรก 

นํามาแสดงพร้อมหลกัฐานตา่ง ๆ ตอ่คณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคมุงาน ก่อนเริมลงมือ

ทํางาน และพร้อมทีจะให้ผู้วา่จ้าง หรือเจ้าหน้าทีของผู้วา่จ้าง ตรวจสอบดไูด้ตลอดเวลาทํางาน ตาม

สญัญานีของผู้ รับจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 สญัญานีทําขนึเป็นสองฉบบั มีข้อความถกูต้องตรงกนั คูส่ญัญาได้อา่นและเข้าใจข้อความ โดย

ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชือ พร้อมทงัประทบัตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคญัตอ่หน้าพยาน และ

คูส่ญัญาตา่งยึดถือไว้ฝ่ายละหนึงฉบบั 

(ลงชือ)………………..……………ผู้วา่จ้าง 

     (………………………..………) 

(ลงชือ)………..……………………ผู้ รับจ้าง 

        (…………………………….…) 

(ลงชือ)……………………………พยาน 

(……………….………………) 

 

(ลงชือ)…………………………พยาน 

(…………………..……………) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบหนังสือคาํประกัน 

(หลกัประกนัซอง) 

 

เลขที………………….                                                                        วนัที………………………….. 

 

ข้าพเจ้า………..(ชือธนาคาร/บริษัทเงินทนุ)……….สํานกังานตงัอยู่เลขที…………ถนน……….

ตําบล/แขวง……………..อําเภอ/เขต…………….จงัหวดั…………….โดย……..ผู้มีอํานาจลงนามผกูพนั

ธนาคาร/บริษัทเงินทนุ ขอทําหนงัสือคําประกนัฉบบันีให้ไว้ตอ่……..(ชือสว่นราชการผู้ประกวด

ราคา)………….ดงัมีข้อความตอ่ไปนี 

 1.ตามที…………………...(ชือผู้ เสนอราคา)………………...…..ได้ยืนซองประกวดราคาสําหรับ

การจดัจ้าง……………………ตามเอกสารประกวดราคาเลขที……….….ซึงต้องวางหลกัประกนัซองตาม

เงือนไขการประกวดราคาตอ่…………………..(ชือสว่นราชการผู้ประกวดราคา)……………..เป็นจํานวน

เงิน…………..บาท (………………………..) นนั 

 ข้าพเจ้ายอมผกูพนัตน โดยไมมี่เงือนไข ทีจะคําประกนัชนิดเพิกถอน ไมไ่ด้เช่นเดียวกบัลกูหนี

ชนัต้น ในการชําระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ…………….(ชือสว่นราชการผู้ประกวดราคา)………..……..

จํานวนไมเ่กิน…………บาท (………………..) ในกรณี……….…..(ชือผู้ เสนอราคา)…………………..

ไมป่ฏิบตัิตามเงือนไขในการประกวดราคาอนัเป็นเหตใุห้………...………(ชือสว่นราชการผู้ประกวดราคา) 

...................................มีสิทธิริบหลกัประกนัซองประกวดราคาหรือให้ชดใช้คา่เสียหายใดๆ รวมทงักรณี

ที……………..(ชือผู้ เสนอราคา)………..…..ได้ถอนใบเสนอราคาของตน ภายในระยะเวลาทีใบเสนอ

ราคายงัมีผลอยู ่ หรือมิได้ไปลงนามในสญัญาเมือได้รับแจ้งไปทําสญัญา หรือมิได้วางหลกัประกนัสญัญา 

ภายในระยะเวลาทีกําหนดในเอกสารประกวดราคา โดยข้าพเจ้าจะไมอ้่างสิทธิใดๆ เพือโต้แย้ง

และ…………………..(ชือสว่นราชการผู้ประกวดราคา)……………………..………ไมจํ่าเป็นต้อง

เรียกร้องให้………………….….(ชือผู้ เสนอราคา)……………..ชําระหนีนนัก่อน 

 2. หนงัสือคําประกนันีมีผลใช้บงัคบัตงัแต…่……………ถึง………….และข้าพเจ้าจะไมเ่พิกถอน

การคําประกนันีภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ 

 3. ถ้า………..…….(ชือผู้ เสนอราคา)….……………….ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอ

ราคาออกไป ข้าพเจ้ายินยอม ทีจะขยายกําหนดระยะเวลาการคําประกนันี ออกไปตลอดระยะเวลายืน

ราคาทีได้ขยายออกไปดงักลา่ว  

 

 

 



 

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทบัตราไว้ตอ่หน้าพยานเป็นสําคญั 

 

 

(ลงชือ)…………………………………..ผู้คําประกนั 

(…………………………………………) 

ตําแหน่ง………………………………… 

 

(ลงชือ)…………………………………..พยาน 

(………………………………………….) 

 

(ลงชือ)……………………………………พยาน 

(………………………………………….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบหนังสือคาํประกัน 

(หลกัประกนัสญัญา) 

 

เลขที…………………                                                                         วนัที….……………………….. 

 

ข้าพเจ้า……………..(ชือธนาคาร)…………..สํานกังานตงัอยู่เลขที……..ถนน……………….....

ตําบล/แขวง…………..อําเภอ/เขต……….จงัหวดั………………………..โดย………...………ผู้มีอํานาจ

ลงนามผกูพนัธนาคารขอทําหนงัสือคําประกนัฉบบันีไว้ตอ่…………………………….0..(ชือสว่นราชการ

ผู้วา่จ้าง)………………..….ซึงตอ่ไปนีเรียกวา่ “ผู้วา่จ้าง” ดงัมีข้อความตอ่ไปนี 

 1. ตามที……..(ชือผู้ รับจ้าง) ……...ซึงตอ่ไปนีเรียกวา่ “ผู้ รับจ้าง” ได้ทําสญัญาจ้าง….…..กบัผู้วา่

จ้างตามสญัญาเลขที…….ลงวนัที.……ซึงผู้ รับจ้างต้องวางหลกัประกนัการปฏิบตัติามสญัญาตอ่ผู้วา่จ้าง

เป็นจํานวนเงิน……..บาท(….….....…)ซึงเท่ากบัร้อยละ…...(….…….…..)ของมลูคา่ทงัหมดของสญัญา 

ข้าพเจ้ายอมผกูพนัตนโดยไมมี่เงือนไขทีจะคําประกนัชนิดเพิกถอนไมไ่ด้เช่นเดียวกบัลกูหนีชนัต้น 

ในการชําระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ รับจ้าง จํานวนไมเ่กิน…….…บาท(……….…………..) ในกรณี

ทีผู้ รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชําระคา่ปรับ หรือคา่ใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้ รับจ้างมิได้ปฏิบตัิ

ตามภาระหน้าทีใดๆ ทีกําหนดในสญัญาดงักลา่วข้างต้น ทงันี โดยข้าพเจ้าจะไมอ้่างสิทธิใด ๆ เพือโต้แย้ง

และผู้วา่จ้างไมจํ่าเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ รับจ้างชําระหนีนนัก่อน 

 2. หากผู้วา่จ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ รับจ้าง หรือยินยอมให้ผู้ รับจ้างปฏิบตัิผิดแผกไปจาก

เงือนไขใด ๆ ในสญัญา ให้ถือวา่ข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนนั ๆ ด้วย 

 3. หนงัสือคําประกนั นีมีผลใช้บงัคบัตงัแต ่ วนัทําสญัญาจ้างดงักลา่ว ข้างต้นจนถึงวนัที

ภาระหน้าทีทงัหลายของผู้ รับจ้างจะได้ปฏิบตัใิห้สําเร็จลลุว่งไป และข้าพเจ้าจะไมเ่พิกถอนการคําประกนั

ไมว่า่กรณีใด ๆ  ตราบเท่าทีผู้ รับจ้างยงัต้องรับผิดชอบ ตอ่ผู้วา่จ้างตามสญัญาจ้างอยู ่

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทบัตราไว้ตอ่หน้าพยานเป็นสําคญั 

 

  (ลงชือ)……………………ผู้คําประกนั 

(…………………………...) 

ตําแหน่ง…………………... 

(ลงชือ)…………………….พยาน 

(……………………………) 

(ลงชือ)……………………..พยาน 

(…………………………….) 



 

แบบหนังสือคาํประกัน 

(หลกัประกนัการรับเงินคา่จ้างลว่งหน้า) 

 

เลขที………………                                                                                 วนัที……………………….. 

ข้าพเจ้า……..(ชือธนาคาร).…….สํานกังานตงัอยู่เลขที…….ถนน………..ตําบล/แขวง…….......

อําเภอ/เขต…………จงัหวดั……..โดย…………..มีอํานาจลงนามผกูพนัธนาคาร ขอทําหนงัสือคําประกนั

ฉบบันีให้ไว้ตอ่……..(ชือสว่นราชการผู้วา่จ้าง).………ซึงตอ่ไปนีเรียกวา่ “ผู้วา่จ้าง” ดงัมีข้อความตอ่ไปนี 

 1. ตามที…..(ชือผู้ รับจ้าง)….ซึงตอ่ไปนีเรียกวา่ “ผู้ รับจ้าง” ได้ทําสญัญากบัผู้วา่จ้างตามสญัญา

เลขที…...ลงวนัที.…..ซึงผู้ รับจ้างมีสิทธิทีจะขอรับเงินคา่จ้างลว่งหน้าเป็นจํานวนเงิน……..บาท (………..) 

 2. ข้าพเจ้ายินยอมคําประกนัการจ่ายเงินคา่จ้างลว่งหน้าทีผู้ รับจ้างได้รับไป ภายในวงเงินไม่

เกิน…………..บาท (…………………..) 

 3. หากผู้ รับจ้าง ซึงได้รับเงินคา่จ้าง ลว่งหน้าตามข้อ 1 จากผู้วา่จ้างไปแล้ว ไมป่ฏิบตัิตามสญัญา

หรือตามเงือนไขอืน ๆ แนบท้ายสญัญา อนัเป็นเหตใุห้ต้องจ่าย เงินคา่จ้างลว่งหน้าทีได้รับไปดงักลา่วคนื

ให้แก่ผู้วา่จ้างหรือผู้ รับจ้างมีความผกูพนั ทีจะต้องจ่ายคนืเงินคา่จ้างลว่งหน้าแก่ผู้วา่จ้างไมว่า่กรณีใด ๆ 

ข้าพเจ้าตกลงทีจะจ่ายคืนเงินคา่จ้างลว่งหน้าเตม็ตามจํานวน………บาท (………………….) หรือตาม

จํานวนทียงัค้างอยูใ่ห้แก่ผู้วา่จ้างภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัทีได้รับคําบอกลา่วเป็นหนงัสือจากผู้วา่จ้าง 

โดยผู้วา่จ้างไมจํ่าต้องเรียกร้องให้ผู้ รับจ้างชําระหนีนนัก่อน 

 4. หากผู้วา่จ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ รับจ้างหรือยินยอม ให้ผู้ รับจ้างปฏิบตัิผิดแผกไปจาก

เงือนไขใด ๆ ในสญัญา ให้ถือวา่ข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนนั ๆ ด้วย 

 5. ข้าพเจ้าจะไมเ่พิกถอนการคําประกนัไมว่า่กรณีใด ๆ ตราบเท่าทีผู้ รับจ้างยงัต้องรับผิดชอบตอ่ผู้

วา่จ้างตามสญัญาอยู ่

 ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทบัตราไว้ตอ่หน้าพยานเป็นสําคญั 

(ลงชือ)……………………………ผู้คําประกนั 

(……………………….…………..) 

ตําแหน่ง………………………….. 

 

(ลงชือ)…………………………….พยาน 

(……………………………………) 

 

(ลงชือ)……………………………..พยาน 

(……………………………………) 



 

แบบหนังสือคาํประกัน 

(หลกัประกนัการรับเงินประกนัผลงาน) 

 

เลขที…………………..                                                                     วนัที……………………………. 

ข้าพเจ้า……..(ชือธนาคาร)………..สํานกังานตงัอยูเ่ลขที………ถนน……...ตําบล/แขวง………

อําเภอ/เขต………จงัหวดั………..โดย…………ผู้มีอํานาจลงนามผกูพนัธนาคารขอทําหนงัสือคําประกนั

ฉบบันีให้ไว้ตอ่………(ชือสว่นราชการผู้วา่จ้าง)……….ซึงตอ่ไปนีเรียกวา่ “ผู้ รับจ้าง” ดงัมีข้อความตอ่ไปนี 

 1.ตามที…………….(ชือผู้ รับจ้าง)……ซึงตอ่ไปนีเรียกวา่ “ผู้ รับจ้าง” ได้ทําสญัญาจ้างกบัผู้วา่จ้าง

ตามสญัญาเลขที………..ลงวนัที………..โดยตามสญัญาดงักลา่วผู้วา่จ้างจะหกัเงินประกนัผลงานไว้ใน

อตัราร้อยละ………….(……..%) ของคา่จ้างแตล่ะงวดทีถงึกําหนดจ่ายให้แก่ผู้ รับจ้างนนั 

 2. ข้าพเจ้ายอมผกูพนัตนเป็นผู้คําประกนัผู้ รับจ้าง สําหรับเงินประกนัผลงาน ซึงผู้วา่จ้างได้หกัไว้

จากคา่จ้างทีได้จ่ายให้แก่ผู้ รับจ้างตงัแตง่วดที……ถึงงวดที…………..เป็นจํานวนเงินทงัสิน………..บาท 

(………………….) ซึงผู้ รับจ้างได้ขอรับคนืไป กลา่วคือหากผู้ รับจ้างปฏิบตัิบกพร่อง หรือผิดสญัญา ข้อใด

ข้อหนึงอนัก่อให้เกิดความเสียหาย ใดแก่ผู้วา่จ้าง หรือจะต้องรับผิดชดใช้หนีแก่ผู้วา่จ้าง ไมว่า่กรณีใด

ข้าพเจ้ายอมชําระเงินคา่เสียหาย หรือ หนีดงักลา่วข้างต้นให้แก่ผู้วา่จ้างทนัทีทีได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจากผู้

วา่จ้าง โดยผู้วา่จ้าง ไมต้่องบอกกลา่วลว่งหน้า หรือไมต้่องใช้สิทธิ ทางศาลก่อนทงัผู้วา่จ้าง ไมมี่หน้าทีต้อง

พิสจูน์ถงึข้อบกพร่องดงักลา่ว ของผู้ รับจ้างแตป่ระการใดอีกด้วย 

 3. หากผู้วา่จ้าง ได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ รับจ้าง หรือ ยินยอมให้ผู้ รับจ้างปฏิบตัิผิดแผกไปจาก

เงือนไขใด ๆ ในสญัญา ให้ถือวา่ข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนนั ๆ ด้วย 

 4. ข้าพเจ้าจะไมเ่พิกถอน การคําประกนัไมว่า่กรณีใด ๆ ตราบเท่าทีผู้ รับจ้างยงัต้องรับผิดชอบตอ่

ผู้วา่จ้างตามสญัญาอยู ่

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทบัตราไว้ตอ่หน้าพยานเป็นสําคญั 

(ลงชือ)…………………………..ผู้คําประกนั 

(………………………………….) 

ตําแหน่ง…………………………. 

 

(ลงชือ)……………………………พยาน 

(…………………………………..) 

 

(ลงชือ)…………………………….พยาน 

(……………………………………) 


