ตัวอย่ างสัญญา
แบบสัญญาจ้างทัวไป
สัญญาเลขที…………………………………
สัญญาฉบับนีทําขึน ณ…………………..……...ตําบล/แขวง……………………..….อําเภอ/เขต
……………………..จังหวัด…….…………….เมือวันที…..……เดือน…………………..พ.ศ……………
ระหว่าง…………………………………..โดย………...………………………ซึงต่อไปในสัญญานีเรียกว่า
“ผู้วา่ จ้ าง” ฝ่ ายหนึง กับ………………………….ซึงจดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คล ณ………………….……..
มีสํานักงานใหญ่อยู่เลขที………ถนน………………………..ตําบล/แขวง…….……………....อําเภอ/
เขต……………….จังหวัด……...……….โดย……………………...ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท………….…..ลงวันที…………(และ
หนังสือมอบอํานาจลงวันที……………..)* แนบท้ ายสัญญานี (ในกรณี ทีผู้รับจ้ างเป็ นบุคคลธรรมดาให้
ใช้ ข้อความว่ากับ………………………….อยู่บ้านเลขที………..….ถนน………...……ตําบล/
แขวง……..………….อําเภอ/เขต…………..…..จังหวัด…………..……..)* ซึงต่อไปในสัญญานีเรียกว่า
“ผู้รับจ้ าง” อีกฝ่ ายหนึง
คูส่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี
ข้ อ 1. ข้ อตกลงว่าจ้าง
ผู้วา่ ตกลงจ้ างและผู้รับจ้ างตกลงรับจ้ างทํางาน……………………………ณ…..…………….....
ตําบล/แขวง…………………..อําเภอ/เขต…………..…………จังหวัด……………….…..ตามข้ อกําหนด
และเงือนไขสัญญานีรวมทังเอกสารแนบท้ ายสัญญา
ผู้รับจ้ างตกลงทีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครืองมือเครืองใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ชนิดดีเพือ
ใช้ ในงานจ้ างตามสัญญานี
ข้ อ 2. เอกสารอันเป็ นส่ วนหนึงของสัญญา
เอกสารแนบท้ ายสัญญาดังต่อไปนีให้ ถือเป็ นส่วนหนึงของสัญญานี
2.1 ผนวก 1.…………………(แบบรูป)………………จํานวน……….………หน้ า
2.2 ผนวก 2……………...(รายการละเอียด)…………..จํานวน…………….....หน้ า
2.3 ผนวก 3………(ใบจ้ างปริมาณงานและราคา)……..จํานวน……………….หน้ า
2.4 ผนวก 4………………(ใบเสนอราคา)…………….จํานวน………………หน้ า
2.5 …………………………….ฯลฯ………………………….
____________________________________________________________________________________
หมายเหตุ * ตัดออกหรือใส่ไว้ ตามความเหมาะสม

ความใดในเอกสารแนบท้ ายสัญญาทีขัดแย้ งกับข้ อความในสัญญานี ให้ ใช้ ข้อความในสัญญานี
บังคับ และในกรณีทีเอกสารแนบท้ ายสัญญาขัดแย้ งกันเอง ผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยของผู้
ว่าจ้ าง
ข้ อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทําสัญญานีผู้รับจ้ างได้ นําหลักประกันเป็ น………………………………………..………
เป็ นจํานวนเงิน…………………บาท (…………….………….) มามอบให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ างเพือเป็ นหลักประกัน
การปฏิบตั ิตามสัญญานี
หลักประกันทีผู้รับจ้ างนํามามอบไว้ ตามวรรคหนึง ผู้วา่ จ้ างจะคืนให้ เมือผู้รับจ้ างพ้ นจากข้ อผูกพัน
ตามสัญญานีแล้ ว
ข้ อ 4. ก. ค่ าจ้างและการจ่ ายเงิน
(สําหรับสัญญาทีเป็ นราคาต่อหน่วย)
ผู้วา่ จ้ างตกลงจ่ายและผู้รับจ้ างตกลงรับเงินค่าจ้ างเป็ นจํานวนเงิน……………………………บาท
(……………………….…..) ซึงได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิมจํานวน……………..บาท ตลอดจนภาษี อากรอืน ๆ
และค่าใช้ จ่ายทังปวงด้ วยแล้ ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็ นเกณฑ์ ตามรายการ แต่ละประเภท ดังทีได้
กําหนดไว้ ในใบแจ้ งปริมาณงานและราคา
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่ าย ต่างตกลงว่า จํานวนปริมาณงานทีกําหนดไว้ ในบัญชีรายการก่อสร้ าง หรือ
ใบแจ้ งปริมาณงาน และราคานี เป็ นจํานวนโดยประมาณเท่านัน จํานวนปริมาณงานทีแท้ จริงอาจจะมาก
หรือน้ อยกว่านีก็ได้ ซึงผู้วา่ จ้ าง จะจ่ายเงินค่าจ้ าง ให้ แก่ผ้ รู ับจ้ าง ตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละ
รายการทีได้ ทําเสร็จจริง คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่ าย ต่างตกลง ทีจะไม่เปลียนแปลงราคาต่อหน่วย หรือเรียกร้ อง
ค่าสินไหมทดแทน อันเกิดจาก การทีจํานวนปริมาณงานในแต่ละรายการ ได้ แตกต่าง ไปจากทีกําหนดไว้
ในสัญญา ทังนี นอกจากในกรณีตอ่ ไปนี*
4.1 เมือปริมาณงานทีทําเสร็จจริงในส่วนทีเกินกว่า ร้ อยละ125 (หนึงร้ อยยีสิบห้ า) แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 150 (หนึงร้ อยห้ าสิบ) ของปริมาณงาน ทีกําหนดไว้ ในสัญญา หรือใบแจ้ งปริ มาณงาน และราคา
จะจ่ายให้ ในอัตราร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา
4.2 เมือปริมาณงาน ทีทําเสร็จจริง ในส่วนทีเกินกว่า ร้ อยละ 150 (หนึงร้ อยห้ าสิบ) ของปริมาณ
งานทีกําหนดไว้ ในสัญญา หรือใบแจ้ งปริมาณงาน และราคาจะจ่ายให้ ในอัตราร้ อยละ 83 (แปดสิบสาม)
ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา
4.3 เมือปริมาณงานทีทําเสร็จจริง น้ อยกว่าร้ อยละ 75 (เจ็ดสิบห้ า) ของปริมาณงาน ทีกําหนดไว้
ในสัญญา หรือใบแจ้ งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิม
ชดเชย เป็ นค่า overhead และ mobilization สําหรับงานรายการ นันในอัตราร้ อยละ 17 (สิบเจ็ด)
____________________________________________________________________________________
หมายเหตุ * อัตราร้ อยละทีระบุไว้ ตอ่ ไปนี อาจพิจารณาแก้ ไขได้ ตามความเหมาะสม

ของผลต่าง ระหว่างปริมาณงานทังหมด ของงานรายการนัน ตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที
ทําเสร็จจริง คูณด้ วย ราคาต่อหน่วยตามสัญญา
4.4 ผู้วา่ จ้ าง จะจ่ายเงินทีเพิมขึน หรือหักลดเงิน ในแต่ละกรณี ดังกล่าวข้ างต้ น ในงวดสุดท้ าย
ของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ าย ของการจ่ายเงิน ตามทีผู้วา่ จ้ าง จะพิจารณาเห็นสมควร
ผู้วา่ จ้ าง ตกลงทีจะจ่ายเงินค่าจ้ าง ให้ แก่ผ้ รู ับจ้ าง เป็ นรายเดือน ตามเนืองานทีทําเสร็จจริง เมือ
ผู้วา่ จ้ าง หรือเจ้ าหน้ าที ของผู้วา่ จ้ างได้ ทําการตรวจสอบผลงาน ทีทําเสร็จแล้ ว และปรากฏว่าเป็ นทีพอใจ
ตรงตามข้ อกําหนด แห่งสัญญานี ทุกประการ ผู้วา่ จ้ าง จะออกหนังสือรับรอง การรับมอบงานนัน ให้ ไว้ แก่
ผู้รับจ้ าง
การจ่ายเงินงวดสุดท้ าย จะจ่ายให้ เมืองานทังหมด ตามสัญญา ได้ แล้ วเสร็จทุกประการรวมทัง
การทําสถานทีก่อสร้ าง ให้ สะอาดเรียบร้ อย ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 20
ข้ อ 4. ข. ค่ าจ้ างและการจ่ายเงิน
(สําหรับสัญญาทีเป็ นราคาเหมารวม)
ผู้วา่ จ้ าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้ างตกลงรับเงินค่าจ้ างจํานวนเงิน…………………….………..บาท
(……………………) ซึงได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิม จํานวน………………บาท ตลอดจน ภาษี อากรอืน ๆ และ
ค่าใช้ จ่ายทังปวงด้ วยแล้ ว โดยถือราคาเหมารวม เป็ นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงิน เป็ นงวด ๆ ดังนี
งวดที 1 เป็ นจํานวนเงิน………………..บาท (…………………………..………….) เมือผู้รับจ้ าง
ได้ ปฏิบตั ิงาน………………ให้ แล้ วเสร็จภายใน………………………………………………
งวดที 2 เป็ นจํานวนเงิน……………………..บาท (………………………..……….) เมือผู้รับจ้ าง
ได้ ปฏิบตั ิงาน………………ให้ แล้ วเสร็จภายใน………………………………………………ฯลฯ
งวดสุดท้ าย เป็ นจํานวนเงิน……..………...บาท (…………………………...……..) เมือผู้รับจ้ าง
ได้ ปฏิบตั ิงานทังหมด ให้ แล้ วเสร็จเรียบร้ อย ตามสัญญา รวมทัง ทําสถานทีก่อสร้ าง ให้ สะอาดเรียบร้ อย
ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 20
การจ่ายเงิน ตามเงือนไข แห่งสัญญานี ผู้วา่ จ้ าง จะโอนเงินเข้ า บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้ าง
ชือธนาคาร…………………….สาขา……………..ชือบัญชี…………………เลขทีบัญชี…………………
ทังนี ผู้รับจ้ าง ตกลงเป็ นผู้รับภาระ เงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอืนใดเกียวกับการโอนทีธนาคารเรียก
เก็บ และยินยอม ให้ มีการหักเงินดังกล่าว จากจํานวนเงินโอนในงวดนัน ๆ (ความในวรรคนี ใช้ สําหรับ
กรณีที ส่วนราชการจะจ่ายเงินตรงให้ แก่ผ้ รู ับจ้ าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร ของผู้รับจ้ าง ตามแนวทาง ทีกระทรวงการคลังกําหนด)

.

*ข้ อ 5. เงินค่ าจ้ างล่ วงหน้ า
ผู้วา่ จ้ าง ตกลงจ่ายเงินค้ าจ้ างล่วงหน้ า ให้ แก่ผ้ รู ับจ้ าง เป็ นจํานวนเงิน……………………..…บาท
(………………..……) ซึงเท่ากับร้ อยละ………………ของราคาค่าจ้ าง ตามสัญญาทีระบุไว้ ในข้ อ 4
เงินจํานวนดังกล่าว จะจ่ายให้ ภายหลังจาก ทีผู้รับจ้ าง ได้ วางหลักประกัน การรับเงินค่าจ้ าง
ล่วงหน้ า เต็มตามจํานวนเงินค่าจ้ างล่วงหน้ านัน ให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง ผู้รับจ้ าง จะต้ องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้ าง
ล่วงหน้ า ตามแบบทีผู้วา่ จ้ าง กําหนดให้ และผู้รับจ้ างตกลงทีจะกระทําตามเงือนไขอันเกียวกับการใช้ จ่าย
และการใช้ คนื เงินค่าจ้ างล่วงหน้ านัน ดังต่อไปนี
5.1 ผู้รับจ้ าง จะใช้ เงินค่าจ้ างล่วงหน้ านัน เพือเป็ นค่าใช้ จ่าย ในการปฏิบตั ิงาน ตามสัญญา
เท่านัน หากผู้รับจ้ าง ใช้ จ่ายเงินค่าจ้ างล่วงหน้ า หรือส่วนใดส่วนหนึง ของเงินค่าจ้ างล่วงหน้ านัน ในทาง
อืน ผู้วา่ จ้ าง อาจจะเรียกเงินค่าจ้ างล่วงหน้ าคืน จากผู้รบั จ้ าง หรือบังคับแก่หลักประกัน การปฏิบตั ิตาม
สัญญาได้ ทนั ที
5.2 เมือผู้วา่ จ้ างเรียกร้ อง ผู้รับจ้ าง ต้ องแสดงหลักฐาน การใช้ จ่ายเงินค่าจ้ างล่วงหน้ า เพือพิสจู น์
ว่า ได้ เป็ นไปตามข้ อ 5.1 ภายในกําหนด 15 วัน นับถัดจากวัน ได้ รับแจ้ งจาก ผู้วา่ จ้ าง หากผู้รับจ้ าง ไม่
อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกําหนด 15 วัน ผู้วา่ จ้ างอาจเรียกเงินค่าจ้ างล่วงหน้ าคืน จากผู้รับจ้ าง
หรือบังคับแก่ หลักประกันการรับเงินค่าจ้ างล่วงหน้ า ได้ ทนั ที
* 5.3 (สําหรับสัญญาทีเป็ นราคาต่อหน่วย)
ในการจ่ายเงินค่าจ้ าง ให้ แก่ผ้ รู บั จ้ างตามข้ อ 4 ก. ผู้วา่ จะหักเงินค่าจ้ าง ในแต่ละเดือนไว้ จํานวน
ทังหมด* ทังนี จนกว่าจํานวนเงินทีหักไว้ จะครบตามจํานวน เงินค่าจ้ างล่วงหน้ า ทีผู้รับจ้ างได้ รับไปแล้ ว
5.4 เงินจํานวนใด ๆ ก็ตาม ทีผู้รับจ้ าง จะต้ องจ่ายให้ แก่ ผู้วา่ จ้ างเพือชําระหนี หรือเพือชดใช้ ความ
รับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้วา่ จ้ าง จะหักเอาจากเงินค่าจ้ างงวด ทีจะจ่ายให้ แก่ ผู้รับจ้ าง ก่อนทีจะหักชดใช้
คืน เงินค่าจ้ างล่วงหน้ า
5.5 ในกรณีทีมีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้ างล่วงหน้ าทีเหลือ เกินกว่าจํานวนเงิน ทีผู้รับจ้ าง
จะได้ รับ หลังจากหักชดใช้ ในกรณีอืนแล้ ว ผู้รับจ้ าง จะต้องจ่ายคืนเงิน จํานวนทีเหลือนัน ให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวัน ได้ รับแจ้ ง เป็ นหนังสือ จากผู้วา่ จ้ าง
5.5 ก. (สําหรับสัญญาทีเป็ นราคาต่อหน่วย)
ผู้วา่ จ้ าง จะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้ า ให้ แก่ผ้ รู บั จ้ าง ต่อเมือผู้วา่ จ้ าง ได้ หกั เงินค่าจ้ างไว้ ครบ
จํานวนเงินล่วงหน้ า ตาม 5.3
5.5 ข. (สําหรับสัญญาทีเป็ นราคาเหมารวม)
ผู้วา่ จ้ างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้ าให้ แก่ผ้ รู ับจ้ าง**……………………………………………

*** ข้ อ 6. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินให้ แก่ผ้ รู ับจ้ างแต่ละงวด ผู้วา่ จ้ าง จะหักเงิน จํานวนร้ อยละ 10 ของเงินทีต้ องจ่าย
ในงวดนัน เพือเป็ นประกันผลงาน ในกรณีที เงินประกันผลงาน จะต้ องถูกหักไว้ ทงสิ
ั น ไม่ตํากว่า 6 เดือน
(สําหรับสัญญาทีเป็ นราคาต่อหน่วย) หรือจํานวน…………......บาท (สําหรับสัญญาทีเป็ นราคาเหมารวม)
ผู้มีรับจ้ าง มีสิทธิทีจะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้ าง จะต้ องวางหนังสือคําประกัน ของธนาคาร
ซึงออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ ตอ่ ผู้วา่ จ้ างเพือเป็ นหลักประกันแทนก็ได้
ผู้วา่ จ้ าง จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือ หนังสือคําประกัน ของธนาคารดังกล่าว ตามวรรค
หนึง ให้ แก่ผ้ รู ับจ้ าง พร้ อมกับ การจ่ายเงิน งวดสุดท้ าย
ข้ อ 7 ก. กําหนดเวลาแล้ วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้ างในการบอกเลิกสัญญา
ภายในกําหนด…………..วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้ าง จะต้ องเสนอแผนงานให้
เป็ นทีพอใจ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง โดยแสดงถึงขันตอน ของการทํางาน และกําหนดเวลาทีต้ องใช้ ในการทํางานหลัก
ต่าง ๆ ให้ แล้ วเสร็จ***
ผู้รับจ้ าง ต้ องเริมทํางานทีรับจ้ าง ภายในกําหนด………….วัน นับถัดจาก วันได้ รับหนังสือ แจ้ งให้
เริมงานและจะต้ อง ทํางานให้ แล้ วเสร็จ ภายในกําหนด……...วัน นับถัดจากวันทีได้ รับหนังสือแจ้ ง
ดังกล่าวนัน
ถ้ ามิได้ เสนอแผนงาน หรือ ไม่สามารถทํางานให้ แล้ วเสร็จ ตามกําหนดเวลา หรือจะแล้ วเสร็จ
ล่าช้ าเกินกว่ากําหนดเวลา หรือผู้รับจ้ าง ทําผิดสัญญา ข้ อใดข้ อหนึง หรือ ตกเป็ นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย
ไม่ ปฏิบตั ิตามคําสัง ของคณะกรรมการ ตรวจการจ้ าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัททีปรึกษา ซึงได้ รับมอบ
อํานาจ จากผู้วา่ จ้ าง ผู้วา่ จ้ าง มีสิทธิทีจะบอกเลิกสัญญานีได้ และมีสิทธิจ้าง ผู้รับจ้ างรายใหม่ เข้ าทํางาน
ของผู้รับจ้ างให้ ลลุ ว่ งไปได้ ด้วย
การทีผู้วา่ จ้ าง ไม่ใช้ สิทธิเลิกสัญญา ดังกล่าวข้ างต้ นนัน ไม่เป็ นเหตุให้ ผู้รับจ้ าง พ้ นจาก ความรับ
ผิด ตามสัญญา
____________________________________________________________________________________
หมายเหตุ * ในกรณีทีหน่วยงานผู้วา่ จ้ างพิจารณาเห็นเป็ นการจําเป็ นและสมควร จะหักค่าจ้ าง ในแต่ละ
เดือนไว้ เพียงบางส่วน ก็ได้ โดย แก้ ไขจํานวนร้ อยละ……….ของค่าจ้ างในแต่ละเดือน ตามความเหมาะสม
ก็ได้
** หากการจ่ายเงิน ค่าจ้ างงวดที 2 เป็ นการจ่ายตาม ผลงานของผู้รับจ้ าง ในส่วนทีปฏิบตั งิ าน
เกินกว่าจํานวนเงินล่วงหน้ า ให้ ผ้ วู า่ จ้ าง คืนหลักประกัน เงินล่วงหน้ า พร้ อมกับจ่าย เงินค่าจ้ างงวดที 2 แต่
ถ้ าการจ่ายค่างจ้ างงวดที 2 เป็ นการจ่ายตามผลงานของผู้รับจ้ าง โดยเฉลียหักเงินล่วงหน้ าออกตามส่วน
ของค่าจ้ างในแต่ละงวดให้ ผ้ วู า่ จ้ างคืนหลักประกันเงินล่วงหน้ าพร้ อมกับการจ่ายเงินค่างวดสุดท้ าย
*** ตัดออกหรือใส่ไว้ ตามความเหมาะสม

ข้ อ 7 ข. กําหนดเวลาแล้ วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับ จ้ างต้ องเริ มทํางานที รับจ้ างภายในวัน ที ….. เดือน…..…. พ.ศ. ………….และจะต้ อง
ทํางานให้ แล้ วเสร็จริบรู ณ์ภายในวันที….. เดือน……….. พ.ศ. ………..ถ้ าผู้รับจ้ างมิได้ ลงมือทํางาน
ภายในกําหนดเวลา หรือไม่สามารถทํางานให้ แล้ วเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุให้ เชือได้ วา่ ผู้รับจ้ าง
ไม่สามารถให้ แล้ วเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแล้ วเสร็จล่าช้ าเกินกว่ากําหนดเวลา หรือผู้รับจ้ างทําผิด
สัญญาข้ อใดข้ อหนึงหรื อตกเป็ นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบตั ิตามคําสังของคณะกรรมการ ตรวจการ
จ้ าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัททีปรึกษา ซึงได้ รับมอบอํานาจจากผู้วา่ จ้ าง ผู้วา่ จ้ างมีสิทธิทีจะบอกเลิก
สัญญานีได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้ างรายใหม่ เข้ าทํางานของผู้รับจ้ างให้ ลลุ ว่ งไปด้ วย
การทีผู้วา่ จ้ างไม่ใช้ สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้ างต้ นไม่เป็ นเหตุให้ ผ้ รู ับจ้ างพ้ นจากความรับผิดตาม
สัญญา
ข้ อ 8 .ความรับผิดชอบ ในความชํารุด บกพร่ องของงานจ้ าง
เมืองานแล้ วเสร็จบริบรู ณ์ และผู้วา่ จ้ าง ได้ รับมอบงาน จากผู้รับจ้ าง หรือจากผู้รับจ้ างรายใหม่ ใน
กรณีที มีการบอกเลิกสัญญา ตามข้ อ 7 หากมีเหตุชํารุด บกพร่อง หรือ เสียหายเกิดขึนจากการจ้ างนี
ภายใน กําหนด* ………………ปี ……………เดือน นับถัดจาก วันทีได้ รับมอบงานดังกล่าว ซึงความ
ชํารุดบกพร่อง หรือ เสียหายนัน เกิดจากความบกพร่อง ของผู้รับจ้ าง อันเกิดจาก การใช้ วสั ดุ ทีไม่ถกู ต้ อง
หรือทําไว้ ไม่เรียบร้ อย หรือทําไม่ถกู ต้ อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้ าง จะต้ องรีบทําการแก้ ไข
ให้ เป็ นทีเรียบร้ อย โดยไม่ชกั ช้ า โดยผู้วา่ จ้ างไม่ ต้ องออกเงินใด ๆ ในการนีทังสิน หากผู้รับจ้ างบิดพลิว
ไม่กระทําการดังกล่าว ภายในกําหนด…...วัน นับแต่วนั ทีได้ แจ้ งเป็ นหนังสือ จากผู้วา่ จ้ าง หรือ ไม่ทําการ
แก้ ไข ให้ ถกู ต้ องเรียบร้ อย ภายในเวลา ทีผู้วา่ จ้ างกําหนดให้ ผู้วา่ จ้ าง มีสิทธิทีจะทําการนันเอง หรือ จ้ าง
ผู้อืน ให้ ทํางานนัน โดยผู้รับจ้ าง ต้ องเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่าย
ข้ อ 9. การจ้ างช่ วง
ผู้รับจ้ าง จะต้ องไม่เอางานทังหมด หรือ บางส่วนแห่งสัญญานี ไปจ้ างช่วงอีกต่อหนึงโดยไม่ได้ รับ
ความยินยอมเป็ นหนังสือ จากผู้วา่ จ้ างก่อน ทังนี นอกจากในกรณี ทีสัญญานีจะได้ ระบุไว้ เป็ นอย่างอืน
ความยินยอมดังกล่าวนัน ไม่เป็ นเหตุให้ ผ้ รู ับจ้ าง หลุดพ้ นจากความรับผิด หรือ พันธะหน้ าทีตามสัญญานี
และผู้รับจ้ าง จะยังคงต้ องรับผิด ในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้ างช่วง หรือ ของ
ตัวแทน หรือลูกจ้ างรับจ้ างช่วงนันทุกประการ
____________________________________________________________________________________
หมายเหตุ *กําหนดเวลาทีผู้รับจ้ างจะผิด ในความชํารุด บกพร่อง โดยปกติจะเป็ นเวลาที 1 ปี แต่ในกรณีงาน
10. การควบคุ
ม งานของผู
จ้ าง กษณะงาน หรือ ด้ วยเหตุใดก็ตาม ก็ให้ กําหนด ระยะเวลา
จ้ าง ผู้วา่ ข้จ้อางควร
จะรับผิดมากกว่
า 1 ปี้ รับตามลั
ดังกล่าว ตามที ผู้วา่ จ้ าง เห็นเหมาะสม

ผู้รับจ้ าง ต้ องควบคุมงานทีรับจ้ าง อย่างเอาใจใส่ ด้ วยประสิทธิภาพ และความชํานาญ และใน
ระหว่างทํางาน ทีรับจ้ าง จะต้ องจัดให้ มีผ้ แู ทน ซึงทํางานเต็มเวลา เป็ นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงาน
ดังกล่าว จะต้ องเป็ นผู้แทน ได้ รับมอบอํานาจ จากผู้รับจ้ างคําสัง หรือคําแนะนําต่างๆทีได้ แจ้ ง แก่ผ้ แู ทน
ผู้ได้ รับมอบอํานาจนัน ให้ ถือว่าเป็ นคําสัง หรือคําแนะนํา ทีได้ แจ้ งแก่ผ้ รู ับจ้ าง การแต่งตังผู้ควบคุมงาน นัน
จะต้ องทําเป็ นหนังสือ และต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้วา่ จ้ าง การเปลียนตัว หรือแต่งตังผู้ควบคุมงาน
ใหม่ จะทํามิได้ หากไม่ได้ รับความเห็นชอบ จากผู้วา่ จ้ างก่อน
ผู้วา่ จ้ าง มีสิทธิทีจะขอให้ เปลียนตัวแทน ได้ รับมอบอํานาจนัน โดยแจ้ งเป็ นหนังสือไปยัง ผู้รับจ้ าง
และผู้รับจ้ างจะต้ องทําการเปลียนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิม หรืออ้ างเป็ นเหตุเพือขยายอายุ สัญญา
อันเนืองมาจากเหตุนี
ข้ อ 11. ความรับผิดชอบผู้รับจ้ าง
ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดต่ออุบตั เิ หตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบตั งิ าน
ของผู้รับจ้ าง และจะต้ องรับผิด ต่อความเสียหาย จากการกระทํา ของลูกจ้ าง ของผู้รับจ้ าง
ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งาน ทีผู้รับจ้ าง ได้ ทําขึน แม้ จะเกิดขึนเพราะ เหตุสดุ วิสยั นอกจาก
กรณี อันเกิดจากความผิด ของผู้วา่ จ้ างดังกล่าว ในข้ อนีจะสินสุดลง เมือผู้วา่ จ้ างได้ รับมอบงาน ครัง
สุดท้ าย ซึงหลังจากนัน ผู้รับจ้ างคงต้ องรับผิด เพียงในกรณีชํารุด บกพร่อง หรือ ความเสียหาย ดังกล่าวใน
ข้ อ 8 เท่านัน
ข้ อ 12. การจ่ ายเงินแก่ ลูกจ้าง
ผู้รับจ้ าง จะต้ องจ่ายเงินแก่ลกู จ้ าง ทีผู้รับจ้ างได้ จ้างมา ในอัตราและตามกําหนดเวลาทีผู้รับจ้ างได้
ตกลง หรือทําสัญญาไว้ ต่อลูกจ้ างดังกล่าว
ถ้ าผู้รับจ้ าง ไม่จ่ายเงินค่าจ้ าง หรือค่าทดแทนอืนใด แก่ลกู จ้ างดังกล่าว ในวรรคแรก ผู้วา่ จ้ าง
มีสิทธิทีจะเอาเงินค่าจ้ าง ทีจะต้ องจ่ายแก่ผ้ รู ับจ้ าง มาจ่ายให้ แก่ผ้ รู บั จ้ างดังกล่าว และให้ ถือว่าผู้วา่ จ้ าง
ได้ จ่ายเงินจํานวนนัน เป็ นค่าจ้ างให้ แก่ผ้ รู บั จ้ าง ตามสัญญาแล้ ว
ผู้รับจ้ าง จะต้ องจัดให้ มีประกันภัย สําหรับลูกจ้ างทุกคน ทีจ้ างมาทํางาน โดยให้ ครอบคลุมถึง
ความรับผิดทังปวง ของผู้รับจ้ าง รวมทังผู้รับจ้ างช่วง อันหากจะพึงมี ในกรณีความเสียหาย ทีคิดค่า
สินไหมทดแทนได้ ตามกฎหมาย ซึงเกิดจากอุปัทวเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้ าง หรือบุคคลอืนทีผู้
รับจ้ าง หรือผู้รับจ้ างช่วงจ้ าง มาทํางานผู้รับจ้ าง จะต้ องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้ อมทัง
หลักฐานการชําระเบียประกัน ให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง เมือผู้วา่ จ้ างเรียกร้ อง

ข้ อ 13. การตรวจงานจ้าง
ถ้ าผู้วา่ จ้ าง แต่งตังกรรมการตรวจการจ้ าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัททีปรึกษา เพือควบคุม การ
ทํางานของผู้รับจ้ าง กรรมการตรวจการจ้ าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัททีปรึกษานันมีอํานาจเข้ าไป
ตรวจการงาน ในโรงงาน และสถานทีทีก่อสร้ าง ได้ ทกุ เวลา และผู้รับจ้ าง จะต้ องอํานวยความสะดวก และ
ให้ ความช่วยเหลือ ในการนันตามสมควร
การทีมีกรรมการตรวจการจ้ าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัททีปรึกษา ทําให้ ผ้ รู ับจ้ างพ้ น ความ
รับผิดชอบ ตามสัญญานีข้ อหนึงข้ อใดไม่
ข้ อ 14. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลือน
ผู้รับจ้ างจะต้ องรับรองว่า ได้ ตรวจสอบ และทําความเข้ าใจ ในรูปแบบ รูปรายการละเอียด โดย
ถีถ้ วนแล้ ว หากปรากฏว่า แบบรูปและรายการละเอียดนัน ผิดพลาดหรือคลาดเคลือน ไปจากหลักการ
ทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้ าง ตกลงทีจะปฏิบตั ติ าม คําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้ าง หรือ
ผู้ควบคุมงานหรือ บริษัททีปรึกษา ทีผู้วา่ จ้ างแต่งตังเพือให้ งานแล้ วเสร็จบริบรู ณ์ โดยจะคิดค่าใช้ จ่ายใด ๆ
เพิมขึน จากผู้วา่ จ้ างไม่ได้
ข้ อ 15. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้ าง
ผู้รับจ้ าง ตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้ าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัททีปรึกษา ทีผู้วา่ จ้ างแต่งตัง
มีอํานาจทีจะตรวจสอบ และควบคุมงาน เพือให้ เป็ นไปตามเอกสารสัญญา และมีอํานาจทีจะสังให้ แก้ ไข
เปลียนแปลง เพิมเติม หรือตัดทอน ซึงงานตามสัญญานี หากผู้รับจ้ างขัดขืน ไม่ปฏิบตั ิตาม กรรมการตรวจ
การจ้ าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัททีปรึกษา มีอํานาจทีจะสังให้ หยุดกิจการนันชัวคราวได้ ความล่าช้ าใน
กรณีเช่นนี ผู้รับจ้ างจะถือเป็ นเหตุ ขอขยายวันทําการออกไปมิได้
ข้ อ 16. งานพิเศษและการแก้ ไขงาน
ผู้วา่ จ้ าง มีสิทธิทีจะสังให้ ผ้ รู ับจ้ าง ทํางานพิเศษ ซึงไม่ได้ แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา
หากงานพิเศษนัน ๆ อยู่ในขอบข่ายทัวไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี นอกจากนี ผู้วา่ จ้ างยังมีสทิ ธิสงั
ให้ เปลียนแปลงหรือแก้ ไขแบบรูป และข้ อกําหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานีด้ วย โดยไม่ทําให้ สญ
ั ญา เป็ น
โมฆะแต่อย่างใด
อัตราค่าจ้ าง หรือราคาทีกําหนดไว้ ในสัญญานีให้ กําหนดไว้ สําหรับงานพิเศษ หรืองานทีเพิมเติม
ขึน หรือตัดทอนลงทังปวง ตามคําสังของผู้วา่ จ้ าง หากในสัญญา ไม่ได้ กําหนดไว้ ถึงอัตราค่าจ้ าง หรือราคา
ใดๆทีจะนํามาใช้ สําหรับงานพิเศษ หรืองานทีเพิมขึนดังกล่าว ผู้วา่ จ้ าง และผู้รับจ้ างจะได้ ตกลงกัน ทีจะ
กําหนดอัตรา หรือราคา รวมทังการขยายระยะเวลา (ถ้ ามี) กันใหม่ เพือความเหมาะสม ในกรณีทีตกลง

กันไม่ได้ ผู้วา่ จ้ างจะ กําหนดอัตราจ้ าง หรือราคาตายตัวตามแต่ผ้ วู า่ จ้ าง จะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้ อง
ซึงผู้รับจ้ าง จะต้ องปฏิบตั ิงาน ตามคําสังของผู้วา่ จ้ างแต่อาจสงวนสิทธิ ทีจะดําเนินการตามข้ อ 21 ต่อไปได้
ข้ อ 17. ค่ าปรับ
หากผู้รับจ้ าง ไม่สามารถทํางานให้ แล้ วเสร็จ ตามเวลาทีกําหนดไว้ ในสัญญา และผู้วา่ จ้ าง ยังมิได้
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้ าง จะต้ องชําระค่าปรับ ให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง เป็ นจํานวนเงิน วันละ ……………..บาท
และจะต้ องชําระค่าใช้ จ่าย ในการควบคุมงาน ในเมือผู้วา่ จ้ างต้ องควบคุมงานอีกต่อหนึงเป็ นจํานวนเงิน
วันละ……………..บาท นับถัดจาก วันทีกําหนดแล้ วเสร็จตามสัญญา หรือวันทีผู้วา่ จ้ างได้ ขยายให้ จนถึง
วันที ทํางานแล้ วเสร็จจริง นอกจากนี ผู้รับจ้ างยอมให้ ผ้ วู า่ จ้ าง เรียกค่าเสียหาย อันเกิดขึนจากการ ทีผู้รับ
จ้ างทํางานล่าช้ าเฉพาะส่วนทีเกินกว่าจํานวนค่าปรับและค่าใช้ จ่ายดังกล่าวได้ อีกด้ วย
ในระหว่างทีผู้วา่ จ้ างยังมิได้บอกเลิกสัญญานัน หากผู้วา่ จ้ างเห็นว่าผู้รับจ้ างจะไม่สามารถ ปฏิบตั ิ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้วา่ จ้ างจะใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้ สิทธิตามข้ อ 18 ก็ได้ และถ้ าผู้วา่ จ้ างได้ แจ้ ง
ข้ อเรียกร้ องไปยังผู้รับจ้ างเมือครบกําหนดแล้ วเสร็จของงานขอให้ ชําระค่าปรับแล้ ว ผู้วา่ จ้ างมีสิทธิทีจะปรับ
ผู้รับจ้ างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ อีกด้ วย
ข้ อ 18. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีทีผู้วา่ จ้ างบอกเลิกสัญญา
ผู้วา่ จ้ างอาจทํางานนันเองหรือว่าจ้ างผู้อืนให้ ทํางานนันต่อ
จนแล้ วเสร็จได้ ผู้วา่ จ้ างหรือผู้ทีรับจ้ างทํางานนันต่อมีสิทธิใช้ เครืองใช้ การก่อสร้ างสิงทีสร้ างขึนชัวคราว
สําหรับงานก่อสร้ างและวัสดุตา่ ง ๆ ซึงเห็นว่าจะต้ องสงวนเอาไว้ เพือการปฏิบตั ิงานตามสัญญาตามทีจะ
เห็นสมควร
ในกรณีดงั กล่าวผู้วา่ จ้ างมีสทิ ธิริบหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาทังหมดหรือบางส่วน ตามแต่
จะเห็นสมควร นอกจากนันผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึงเป็ นจํานวนเกินกว่าหลักประกัน
การปฏิบตั ิงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเกิดขึน รวมทังค่าใช้ จ่ายทีเพิมขึนในการทํางานนันต่อให้ แล้วเสร็จ
ตาม สัญญา และค่าใช้ จ่ายในการควบคุมงานเพิม (ถ้ ามี) ซึงผู้วา่ จ้ างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือ
จํานวนเงิน ใด ๆ ทีจะจ่ายให้ แก่ผ้ รู บั จ้ างก็ได้
ข้ อ 19. การกําหนดค่ าเสียหาย
ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึงเกิดขึนจากผู้รับจ้ างตามสัญญานี ผู้วา่ จ้ างมีสิทธิทีจะหักเอาจากจํานวน
เงินค่าจ้ างทีค้ างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้ าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบตั ิตาม
สัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้ างตามสัญญาทีหักไว้ จ่ายเป็ นค่าปรับ
ผู้วา่ จ้ างจะคืนให้ แก่ผ้ รู ับจ้ างทังหมด

และค่าเสียหายแล้ วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด

ข้ อ 20. การทําบริเวณก่ อสร้ างให้ เรียบร้ อย
ผู้รับจ้ าง จะต้ องรักษาบริเวณ สถานทีปฏิบตั ิงานตามสัญญานี รวมทังโรงงานหรือสิงอํานวย
ความสะดวกใน การทํางานของผู้รับจ้ าง ลูกจ้ าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้ างช่วงให้ อยู่ในความสะอาด
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ในการใช้ งานตลอด ระยะเวลาการจ้ างและเมือทํางานเสร็จสินแล้ ว จะต้ อง
ขนย้ ายบรรดาเครืองใช้ ในการทํางานจ้ างรวมทังวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิงก่อสร้ างชัวคราวต่าง ๆ (ถ้ ามี)
ทังจะต้ องกลบเกลียพืนดินให้ เรียบร้ อย เพือให้ บริเวณทังหมดอยู่ในสภาพทีสะอาด และใช้ การได้ ทนั ที
*ข้ อ 21. กรณีพพ
ิ าทและอนุญาโตตุลาการ
21.1 ในกรณีทีมี ข้ อโต้ แย้ งเกิดขึน ระหว่างคูส่ ญ
ั ญา เกียวกับข้ อกําหนด แห่งสัญญานีหรือ
เกียวกับการปฏิบตั ิสญ
ั ญานี และคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ เสนอข้ อโต้ แย้ งหรือข้ อพิพาทนัน
ต่ออนุญาโตตุลาการเพือพิจารณาชีขาด
21.2 เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาทังสองฝ่ าย จะเห็นพ้ องกันให้ อนุญาโตตุลาการคนเดียว เป็ นผู้ชีขาดการ
ระงับข้ อพิพาท ให้ กระทําโดยอนุญาโตตุลาการ 2 คน โดยคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึงจะทําหนังสือ แสดงเจตนาจะ
ให้ มีอนุญาโตตุลาการ ระงับข้ อพิพาทและระบุชืออนุญาโตตุลาการคนทีตนแต่งตัง ส่งไปยังคูส่ ญ
ั ญา
อีกฝ่ ายหนึงจากนัน ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันทีได้ รับแจ้ งดังกล่าว คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายทีได้
รับแจ้ งจะต้ องแต่งตังอนุญาโตตุลาการคนทีสอง ถ้ าอนุญาโตตุลาการทังสองคน ดังกล่าวไม่สามารถ
ประนีประนอมระงับข้ อพิพาทนัน ได้ ให้ อนุยาโตตุลาการทังสองคนร่วมกันแต่งตัง อนุญาโตตุลาการ
ผู้ชีขาด ภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับจากวันทีไม่สามารถตกลงกัน ผู้ชีขาดดังกล่าว จะพิจารณาระงับข้ อ
พิพาทต่อไป กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ให้ ถือตามข้ อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบัน
อนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามข้ อบังคับอืนทีคูส่ ญ
ั ญาทังสอง
ฝ่ ายเห็นชอบ และให้ กระทําในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เป็ นภาษาในการ
ดําเนินกระบวนการพิจารณา
21.3 ในกรณีทีคูส่ ญ
ั ญา ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงไม่แต่งตังอนุญาโตตุลาการฝ่ ายตนหรือในกรณีที
อนุญาโตตุลาการทังสองคน ไม่สามารถตกลงกันแต่งตังอนุญาโตตุลาการผู้ชีขาดได้ คูส่ ญ
ั ญา แต่ละฝ่ าย
ต่างมีสิทธิร้อง ขอต่อศาลแพ่งเพือแต่งตังอนุญาโตตุลาการผู้ชีขาดได้ แล้ วแต่กรณี
21.4 คําชีขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชีขาดแล้ วแต่กรณี ให้ ถือเป็ น
เด็ดขาดและถึงทีสุดผูกพันคูส่ ญ
ั ญา

21.5 คูส่ ญ
ั ญา แต่ละฝ่ ายเป็ น ผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ ายตนและออก
ค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ในการดําเนินกระบวนพิจารณาฝ่ ายละครึง ในกรณีทีมีการแต่งตังอนุญาโตตุลาการคน
เดียวหรือ มีการแต่งตังอนุญาโตตุลาการผู้ชีขาด ให้ อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชีขาด เป็ นผู้
กําหนดภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียว
หรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชีขาดคนเดียว แล้ วแต่กรณี
ข้ อ 22. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีทีมี เหตุสดุ วิสยั หรือเหตุใด ๆ อันเนืองมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ าย
ผู้วา่ จ้ าง หรือพฤติการณ์อนั หนึงอันใดทีผู้รับจ้ าง ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทําให้ ผ้ รู ับจ้ างไม่สามารถ
ทํางานให้ แล้ วเสร็จ ตามเงือนไขและกําหนดเวลาแห่งสัญญานีได้ ผู้รับจ้ างจะต้ องแจ้ งเหตุหรือพฤติการณ์
ดังกล่าว พร้ อมหลักฐานเป็ นหนังสือ ให้ ผ้ วู า่ จ้ างทราบ เพือขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันทีเหตุนนสิ
ั นสุดลง
ถ้ าผู้รับจ้ าง ไม่ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม ความในวรรคหนึง ให้ ถือว่าผู้รับจ้ างได้ สละสิทธิ เรียกร้ อง
ในการทีจะขอขยายเวลาทํางานออกไปไม่มีเงือนไขใด ๆ ทังสิน เว้ นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือ
ความบกพร่องของฝ่ ายผู้วา่ จ้ าง ซึงมีหลักฐานชัดแจ้ ง หรือผู้วา่ จ้ างทราบดีอยู่แล้ วตังแต่ต้น
การขยายกําหนด เวลาทํางานตามวรรคหนึง อยูใ่ นดุลพินิจ ของผู้วา่ จ้ างทีจะพิจารณาตามที
เห็นสมควร
*ข้ อ 23 การใช้ เรือไทย
ในการปฏิบตั ติ ามสัญญานี หากผู้รับจ้ าง จะต้ องสังหรือนําของเข้ ามาจากต่างประเทศรวมทัง
เครืองมือและอุปกรณ์ ทีต้ องนําเข้ ามาเพือปฏิบตั ิงานตามสัญญา ไม่วา่ ผู้รับจ้ างจะเป็ นผู้ทีนํา ของเข้ ามา
เองหรือนําเข้ ามา โดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอืนใด ถ้ าสิงของนันต้ องนําเข้ ามา โดยทางเรือในเส้ นทาง
เดินเรือทีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้ บริการรับขนได้ ตามที รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู้รับจ้ างต้ องจัดการให้ สิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือทีมีสทิ ธิ เช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวีก่อน บรรทุกของนันลงเรืออืนทีมิใช่เรือไทย หรือ เป็ นของทีรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรืออืนได้ ทังนีไม่วา่ การสัง หรือ สังซือสิงของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็ น
แบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอืนใด
____________________________________________________________________________________
ในการส่งมอบงาน ตามสัญญาให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง ถ้ างานนันมีสิงของตามวรรคแรก ผู้รับจ้ างจะต้ องส่ง
หมายเหตุ
* ตัง ด(Bill
ออกหรื
อใส่ไว้ ตามความเหมาะสม
มอบใบตราส่
of Lading)
หรือสําเนาใบตรา ส่งสําหรับของนัน ซึงแสดงว่าได้ บรรทุกมา โดยเรือไทย
หรือเรือทีมีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง พร้ อมกับการส่งมอบงานด้ วย

ในกรณีที สิงของดังกล่าว ไม่ได้ บรรทุก จากต่างประเทศ มายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที
มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้ าง ต้ องส่งมอบหลักฐาน ซึงแสดงว่าได้ รับอนุญาตจาก สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้ บรรทุกของโดยเรืออืนได้ หรือหลักฐาน ซึงแสดงว่าได้ ชําระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ เนืองจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้ วยการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวีแล้ วอย่างใดอย่างหนึงแก่ผ้ วู า่ จ้ างด้ วย
ในกรณีทีผู้รับจ้ าง ไม่สง่ มอบหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึงดังกล่าว ในสองวรรคข้ างต้ นให้ แก่ ผู้วา่
จ้ าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าว ให้ ผ้ วู า่ จ้ างก่อน โดยไม่รับชําระเงินค่าจ้ าง ผู้วา่ จ้ างมีสิทธิ รับงาน
ดังกล่าวไว้ ก่อน และชําระเงินค่าจ้ างเมือผู้รับจ้ าง ได้ ปฏิบตั ถิ กู ต้ องครบถ้ วนดังกล่าวแล้ วได้
ข้ อ 24. มาตรฐานฝี มือช่าง
ผู้รับจ้ าง ตกลงเป็ นเงือนไขสําคัญว่า ผู้วา่ จ้ างจะต้ องมีและใช้ ผ้ ผู า่ นการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่าง
จากหรือผู้มีวฒ
ุ ิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที ก.พ.รับรองให้ ให้
เข้ ารับราชการได้ ในอัตราไม่ตํากว่าร้ อยละ…………ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้ องมีช่างจํานวนอย่าง
น้ อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี
24.1 ……………………………………………………
24.2 ……………………………………………………
…………………………..ฯลฯ………………………...
ผู้รับจ้ าง จะต้ องจัดทําบัญชี แสดงจํานวนช่างทังหมด โดยจําแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับ
ช่าง พร้ อมกับระบุรายชือช่าง ผู้ทีผ่านการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่างหรือผู้มีวฒ
ุ ิบตั รดังกล่าว ในวรรคแรก
นํามาแสดงพร้ อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้ างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริมลงมือ
ทํางาน และพร้ อมทีจะให้ ผ้ วู า่ จ้ าง หรือเจ้ าหน้ าทีของผู้วา่ จ้ าง ตรวจสอบดูได้ ตลอดเวลาทํางาน ตาม
สัญญานีของผู้รับจ้ าง

สัญญานีทําขึนเป็ นสองฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน คูส่ ญ
ั ญาได้ อา่ นและเข้ าใจข้ อความ โดย
ละเอียดตลอดแล้ ว จึงได้ ลงลายมือชือ พร้ อมทังประทับตรา (ถ้ ามี) ไว้ เป็ นสําคัญต่อหน้ าพยาน และ
คูส่ ญ
ั ญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละหนึงฉบับ
(ลงชือ)………………..……………ผู้วา่ จ้ าง
(………………………..………)
(ลงชือ)………..……………………ผู้รับจ้ าง
(…………………………….…)
(ลงชือ)……………………………พยาน
(……………….………………)
(ลงชือ)…………………………พยาน
(…………………..……………)

แบบหนังสือคําประกัน
(หลักประกันซอง)
เลขที………………….

วันที…………………………..

ข้ าพเจ้ า………..(ชือธนาคาร/บริษัทเงินทุน)……….สํานักงานตังอยู่เลขที…………ถนน……….
ตําบล/แขวง……………..อําเภอ/เขต…………….จังหวัด…………….โดย……..ผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
ธนาคาร/บริษัทเงินทุน
ขอทําหนังสือคําประกันฉบับนีให้ ไว้ ตอ่ ……..(ชือส่วนราชการผู้ประกวด
ราคา)………….ดังมีข้อความต่อไปนี
1.ตามที…………………...(ชือผู้เสนอราคา)………………...…..ได้ ยืนซองประกวดราคาสําหรับ
การจัดจ้ าง……………………ตามเอกสารประกวดราคาเลขที……….….ซึงต้ องวางหลักประกันซองตาม
เงือนไขการประกวดราคาต่อ…………………..(ชือส่วนราชการผู้ประกวดราคา)……………..เป็ นจํานวน
เงิน…………..บาท (………………………..) นัน
ข้ าพเจ้ ายอมผูกพันตน โดยไม่มีเงือนไข ทีจะคําประกันชนิดเพิกถอน ไม่ได้ เช่นเดียวกับลูกหนี
ชันต้น ในการชําระเงินตามสิทธิเรียกร้ องของ…………….(ชือส่วนราชการผู้ประกวดราคา)………..……..
จํานวนไม่เกิน…………บาท (………………..) ในกรณี……….…..(ชือผู้เสนอราคา)…………………..
ไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไขในการประกวดราคาอันเป็ นเหตุให้ ………...………(ชือส่วนราชการผู้ประกวดราคา)
...................................มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคาหรือให้ ชดใช้ คา่ เสียหายใดๆ รวมทังกรณี
ที……………..(ชือผู้เสนอราคา)………..…..ได้ ถอนใบเสนอราคาของตน ภายในระยะเวลาทีใบเสนอ
ราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ ไปลงนามในสัญญาเมือได้ รับแจ้ งไปทําสัญญา หรือมิได้ วางหลักประกันสัญญา
ภายในระยะเวลาทีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
โดยข้ าพเจ้ าจะไม่อ้างสิทธิใดๆ
เพือโต้ แย้ ง
และ…………………..(ชือส่วนราชการผู้ประกวดราคา)……………………..………ไม่จําเป็ นต้ อง
เรียกร้ องให้ ………………….….(ชือผู้เสนอราคา)……………..ชําระหนีนันก่อน
2. หนังสือคําประกันนีมีผลใช้ บงั คับตังแต่………………ถึง………….และข้ าพเจ้ าจะไม่เพิกถอน
การคําประกันนีภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้
3. ถ้ า………..…….(ชือผู้เสนอราคา)….……………….ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอ
ราคาออกไป ข้ าพเจ้ ายินยอม ทีจะขยายกําหนดระยะเวลาการคําประกันนี ออกไปตลอดระยะเวลายืน
ราคาทีได้ ขยายออกไปดังกล่าว

ข้ าพเจ้ าได้ ลงนามและประทับตราไว้ ตอ่ หน้ าพยานเป็ นสําคัญ

(ลงชือ)…………………………………..ผู้คําประกัน
(…………………………………………)
ตําแหน่ง…………………………………
(ลงชือ)…………………………………..พยาน
(………………………………………….)
(ลงชือ)……………………………………พยาน
(………………………………………….)

แบบหนังสือคําประกัน
(หลักประกันสัญญา)
เลขที…………………

วันที….………………………..

ข้ าพเจ้ า……………..(ชือธนาคาร)…………..สํานักงานตังอยู่เลขที……..ถนน……………….....
ตําบล/แขวง…………..อําเภอ/เขต……….จังหวัด………………………..โดย………...………ผู้มีอํานาจ
ลงนามผูกพันธนาคารขอทําหนังสือคําประกันฉบับนีไว้ ตอ่ …………………………….0..(ชือส่วนราชการ
ผู้วา่ จ้ าง)………………..….ซึงต่อไปนีเรียกว่า “ผู้วา่ จ้ าง” ดังมีข้อความต่อไปนี
1. ตามที……..(ชือผู้รับจ้ าง) ……...ซึงต่อไปนีเรียกว่า “ผู้รับจ้ าง” ได้ ทําสัญญาจ้ าง….…..กับผู้วา่
จ้ างตามสัญญาเลขที…….ลงวันที.……ซึงผู้รับจ้ างต้ องวางหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาต่อผู้วา่ จ้ าง
เป็ นจํานวนเงิน……..บาท(….….....…)ซึงเท่ากับร้ อยละ…...(….…….…..)ของมูลค่าทังหมดของสัญญา
ข้ าพเจ้ ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงือนไขทีจะคําประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียวกับลูกหนีชันต้ น
ในการชําระเงินให้ ตามสิทธิเรียกร้ องของผู้รับจ้ าง จํานวนไม่เกิน…….…บาท(……….…………..) ในกรณี
ทีผู้รับจ้ างก่อให้ เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้ องชําระค่าปรับ หรือค่าใช้ จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้ างมิได้ ปฏิบตั ิ
ตามภาระหน้ าทีใดๆ ทีกําหนดในสัญญาดังกล่าวข้ างต้ น ทังนี โดยข้ าพเจ้ าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพือโต้ แย้ ง
และผู้วา่ จ้ างไม่จําเป็ นต้ องเรียกร้ องให้ ผ้ รู ับจ้ างชําระหนีนันก่อน
2. หากผู้วา่ จ้ างได้ ขยายระยะเวลาให้ แก่ผ้ รู ับจ้ าง หรือยินยอมให้ ผ้ รู ับจ้ างปฏิบตั ิผิดแผกไปจาก
เงือนไขใด ๆ ในสัญญา ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าได้ ยินยอมในกรณีนนั ๆ ด้ วย
3. หนังสือคําประกัน นีมีผลใช้ บงั คับตังแต่ วันทําสัญญาจ้ างดังกล่าว ข้ างต้ นจนถึงวันที
ภาระหน้ าทีทังหลายของผู้รับจ้ างจะได้ ปฏิบตั ใิ ห้ สําเร็จลุลว่ งไป และข้ าพเจ้ าจะไม่เพิกถอนการคําประกัน
ไม่วา่ กรณีใด ๆ ตราบเท่าทีผู้รับจ้ างยังต้ องรับผิดชอบ ต่อผู้วา่ จ้ างตามสัญญาจ้ างอยู่
ข้ าพเจ้ าได้ ลงนามและประทับตราไว้ ตอ่ หน้ าพยานเป็ นสําคัญ
(ลงชือ)……………………ผู้คําประกัน
(…………………………...)
ตําแหน่ง…………………...
(ลงชือ)…………………….พยาน
(……………………………)
(ลงชือ)……………………..พยาน
(…………………………….)

แบบหนังสือคําประกัน
(หลักประกันการรับเงินค่าจ้ างล่วงหน้ า)
เลขที………………
วันที………………………..
ข้ าพเจ้ า……..(ชือธนาคาร).…….สํานักงานตังอยู่เลขที…….ถนน………..ตําบล/แขวง…….......
อําเภอ/เขต…………จังหวัด……..โดย…………..มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทําหนังสือคําประกัน
ฉบับนีให้ ไว้ ตอ่ ……..(ชือส่วนราชการผู้วา่ จ้ าง).………ซึงต่อไปนีเรียกว่า “ผู้วา่ จ้ าง” ดังมีข้อความต่อไปนี
1. ตามที…..(ชือผู้รับจ้ าง)….ซึงต่อไปนีเรียกว่า “ผู้รับจ้ าง” ได้ ทําสัญญากับผู้วา่ จ้ างตามสัญญา
เลขที…...ลงวันที.…..ซึงผู้รับจ้ างมีสิทธิทีจะขอรับเงินค่าจ้ างล่วงหน้ าเป็ นจํานวนเงิน……..บาท (………..)
2. ข้ าพเจ้ ายินยอมคําประกันการจ่ายเงินค่าจ้ างล่วงหน้ าทีผู้รับจ้ างได้ รับไป ภายในวงเงินไม่
เกิน…………..บาท (…………………..)
3. หากผู้รับจ้ าง ซึงได้ รับเงินค่าจ้ าง ล่วงหน้ าตามข้ อ 1 จากผู้วา่ จ้ างไปแล้ ว ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
หรือตามเงือนไขอืน ๆ แนบท้ ายสัญญา อันเป็ นเหตุให้ ต้องจ่าย เงินค่าจ้ างล่วงหน้ าทีได้ รับไปดังกล่าวคืน
ให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ างหรือผู้รับจ้ างมีความผูกพัน ทีจะต้ องจ่ายคืนเงินค่าจ้ างล่วงหน้ าแก่ผ้ วู า่ จ้ างไม่วา่ กรณีใด ๆ
ข้ าพเจ้ าตกลงทีจะจ่ายคืนเงินค่าจ้ างล่วงหน้ าเต็มตามจํานวน………บาท (………………….) หรือตาม
จํานวนทียังค้ างอยูใ่ ห้ แก่ผ้ วู า่ จ้ างภายใน 7 วัน นับถัดจากวันทีได้ รับคําบอกล่าวเป็ นหนังสือจากผู้วา่ จ้ าง
โดยผู้วา่ จ้ างไม่จําต้ องเรียกร้ องให้ ผ้ รู ับจ้ างชําระหนีนันก่อน
4. หากผู้วา่ จ้ างได้ ขยายระยะเวลาให้ แก่ผ้ รู ับจ้ างหรือยินยอม ให้ ผ้ รู ับจ้ างปฏิบตั ิผดิ แผกไปจาก
เงือนไขใด ๆ ในสัญญา ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าได้ ยินยอมในกรณีนนั ๆ ด้ วย
5. ข้ าพเจ้ าจะไม่เพิกถอนการคําประกันไม่วา่ กรณีใด ๆ ตราบเท่าทีผู้รบั จ้ างยังต้ องรับผิดชอบต่อผู้
ว่าจ้ างตามสัญญาอยู่
ข้ าพเจ้ าได้ ลงนามและประทับตราไว้ ตอ่ หน้ าพยานเป็ นสําคัญ
(ลงชือ)……………………………ผู้คําประกัน
(……………………….…………..)
ตําแหน่ง…………………………..
(ลงชือ)…………………………….พยาน
(……………………………………)
(ลงชือ)……………………………..พยาน
(……………………………………)

แบบหนังสือคําประกัน
(หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน)
เลขที…………………..
วันที…………………………….
ข้ าพเจ้ า……..(ชือธนาคาร)………..สํานักงานตังอยูเ่ ลขที………ถนน……...ตําบล/แขวง………
อําเภอ/เขต………จังหวัด………..โดย…………ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคารขอทําหนังสือคําประกัน
ฉบับนีให้ ไว้ ตอ่ ………(ชือส่วนราชการผู้วา่ จ้ าง)……….ซึงต่อไปนีเรียกว่า “ผู้รับจ้ าง” ดังมีข้อความต่อไปนี
1.ตามที…………….(ชือผู้รับจ้ าง)……ซึงต่อไปนีเรียกว่า “ผู้รับจ้ าง” ได้ ทําสัญญาจ้ างกับผู้วา่ จ้ าง
ตามสัญญาเลขที………..ลงวันที………..โดยตามสัญญาดังกล่าวผู้วา่ จ้ างจะหักเงินประกันผลงานไว้ ใน
อัตราร้ อยละ………….(……..%) ของค่าจ้ างแต่ละงวดทีถึงกําหนดจ่ายให้ แก่ผ้ รู ับจ้ างนัน
2. ข้ าพเจ้ ายอมผูกพันตนเป็ นผู้คาประกั
ํ
นผู้รับจ้ าง สําหรับเงินประกันผลงาน ซึงผู้วา่ จ้ างได้หกั ไว้
จากค่าจ้ างทีได้ จ่ายให้ แก่ผ้ รู ับจ้ างตังแต่งวดที……ถึงงวดที…………..เป็ นจํานวนเงินทังสิน………..บาท
(………………….) ซึงผู้รับจ้ างได้ ขอรับคืนไป กล่าวคือหากผู้รับจ้ างปฏิบตั ิบกพร่อง หรือผิดสัญญา ข้ อใด
ข้ อหนึงอันก่อให้ เกิดความเสียหาย ใดแก่ผ้ วู า่ จ้ าง หรือจะต้ องรับผิดชดใช้ หนีแก่ผ้ วู า่ จ้ าง ไม่วา่ กรณีใด
ข้ าพเจ้ ายอมชําระเงินค่าเสียหาย หรือ หนีดังกล่าวข้ างต้นให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ างทันทีทีได้ รบั แจ้ งเป็ นหนังสือจากผู้
ว่าจ้ าง โดยผู้วา่ จ้ าง ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้ า หรือไม่ต้องใช้ สิทธิ ทางศาลก่อนทังผู้วา่ จ้ าง ไม่มีหน้ าทีต้ อง
พิสจู น์ถงึ ข้ อบกพร่องดังกล่าว ของผู้รับจ้ างแต่ประการใดอีกด้ วย
3. หากผู้วา่ จ้ าง ได้ ขยายระยะเวลาให้ แก่ผ้ รู ับจ้ าง หรือ ยินยอมให้ ผ้ รู ับจ้ างปฏิบตั ิผิดแผกไปจาก
เงือนไขใด ๆ ในสัญญา ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าได้ ยินยอมในกรณีนนั ๆ ด้ วย
4. ข้ าพเจ้ าจะไม่เพิกถอน การคําประกันไม่วา่ กรณีใด ๆ ตราบเท่าทีผู้รับจ้ างยังต้ องรับผิดชอบต่อ
ผู้วา่ จ้ างตามสัญญาอยู่
ข้ าพเจ้ าได้ ลงนามและประทับตราไว้ ตอ่ หน้ าพยานเป็ นสําคัญ
(ลงชือ)…………………………..ผู้คําประกัน
(………………………………….)
ตําแหน่ง………………………….
(ลงชือ)……………………………พยาน
(…………………………………..)
(ลงชือ)…………………………….พยาน
(……………………………………)

