
 

ตัวอย่างสัญญา 
สัญญาจ้าง 

แบบสัญญาจ้าง 
 

สญัญาเลขท่ี…………………..……… 
 สัญญาฉบับ นี ท้ าขึ น้  ณ………………...……………...ต าบล /แขวง…………………………..….
อ าเภอ/เขต……………..จังหวัด…….…………….เม่ือวันท่ี…..……เดือน…………………..พ.ศ……………
ระหว่าง…………………………………..โดย………...………………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี เ้รียกว่า 
“ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กบั…………………..……….ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ…………..………….……..
มีส านักงานใหญ่ อยู่ เลขท่ี……….……ถนน………………………..ต าบล /แขวง…….………..………....
อ าเภอ/เขต…………..…….จังหวัด………..……….โดย………….……………...ผู้ มีอ านาจลงนามผูกพัน 
นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้ นส่วนบริษัท………….…..ลงวันท่ี…..….…… 
(และหนังสือมอบอ านาจลงวันท่ี……………..)* แนบท้ายสัญญานี  ้(ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดา 
ให้ใช้ข้อความว่ากับ………………….อยู่บ้านเลขท่ี………..….ถนน………...……ต าบล/แขวง……..……….
อ าเภอ/เขต……………..…..จงัหวดั………….…..……..)* ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกวา่ “ผู้ รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึง่ 

คูส่ญัญาได้ตกลงกนัมีข้อความดงัตอ่ไปนี ้

 ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง 
 ผู้วา่ตกลงจ้างและผู้ รับจ้างตกลงรับจ้างท างาน….…………………………….…………………
ณ …..…………….................ต าบ ล /แขวง….…………………..อ า เภ อ /เขต…………………..…………
จงัหวดั………………….…..ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขสญัญานีร้วมทัง้เอกสารแนบท้ายสญัญา 
 ผู้ รับจ้างตกลงท่ีจะจดัหาแรงงานและวสัดุ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี
เพ่ือใช้ในงานจ้างตามสญัญานี ้

 ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 
 เอกสารแนบท้ายสญัญาดงัตอ่ไปนีใ้ห้ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญานี ้

2.1 ผนวก 1.…………………(แบบรูป)………………จ านวน……….………หน้า 
2.2 ผนวก 2……………...(รายการละเอียด)…………..จ านวน…………….....หน้า 
2.3 ผนวก 3………(ใบจ้างปริมาณงานและราคา)……..จ านวน……………….หน้า 
2.4 ผนวก 4………………(ใบเสนอราคา)…………….จ านวน………………หน้า 
2.5 …………………………….ฯลฯ…………………………. 

 ความใดในเอกสารแนบท้ายสญัญาท่ีขดัแย้งกบัข้อความในสญัญานี  ้ให้ใช้ข้อความในสญัญานีบ้งัคบั 
และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสญัญาขดัแย้งกนัเอง ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัติามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 
 ____________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * ตดัออกหรือใสไ่ว้ตามความเหมาะสม 
 



 

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัตติามสัญญา 
 ในขณะท าสญัญานีผู้้ รับจ้างได้น าหลกัประกนัเป็น……………………………………..……… 
เป็นจ านวนเงิน…………………บาท (…………….………….) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลกัประกันการ
ปฏิบตัติามสญัญานี ้
 หลักประกันท่ีผู้ รับจ้างน ามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ ว่าจ้างจะคืนให้เม่ือผู้ รับจ้างพ้นจากข้อ
ผกูพนัตามสญัญานีแ้ล้ว 

 ข้อ 4. ก. ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 
 (ส าหรับสญัญาท่ีเป็นราคาตอ่หนว่ย) 
 ผู้วา่จ้างตกลงจา่ยและผู้ รับจ้างตกลงรับเงินคา่จ้างเป็นจ านวนเงิน…………………………บาท 
(……………………….…..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลคา่เพิ่มจ านวน……………..บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และ
ค่าใช้จ่ายทัง้ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังท่ีได้ก าหนดไว้ใน 
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
 คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตา่งตกลงว่าจ านวนปริมาณงานท่ีก าหนดไว้  ในบญัชีรายการก่อสร้างหรือ
ใบแจ้งปริมาณงานและราคานีเ้ป็นจ านวนโดยประมาณเท่านัน้จ านวนปริมาณงานท่ีแท้จริงอาจจะมากหรือน้อย
กว่านีก็้ได้ ซึง่ผู้วา่จ้างจะจา่ยเงินคา่จ้างให้แก่ผู้ รับจ้างตามราคาตอ่หน่วยของงานแตล่ะรายการท่ีได้ท าเสร็จจริง  
คูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย ต่างตกลงท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอนัเกิดจาก  
การท่ีจ านวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากท่ีก าหนดไว้ ในสัญญาทัง้นี  ้นอกจากในกรณี
ตอ่ไปนี*้ 

4.1 เม่ือปริมาณงานท่ีท าเสร็จจริงในส่วนท่ีเกินกว่า ร้อยละ125 (หนึ่งร้อยย่ีสิบห้า) แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานท่ีก าหนดไว้ในสญัญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน  และราคาจะจ่าย
ให้ในอตัราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาตอ่หนว่ย ตามสญัญา 

4.2 เม่ือปริมาณงาน ท่ีท าเสร็จจริงในส่วนท่ีเกินกว่า ร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ)ของปริมาณ
งานท่ีก าหนดไว้ในสญัญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้ในอตัราร้อยละ  83 (แปดสิบสาม) ของ
ราคาตอ่หนว่ยตามสญัญา 

4.3 เม่ือปริมาณงานท่ีท าเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานท่ีก าหนด
ไว้ ในสญัญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสญัญาและจะจ่ายเพิ่มชดเชย  
เป็นค่า overhead และ mobilization ส าหรับงานรายการ นัน้ในอตัราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด)  ของผลตา่งระหว่าง
ปริมาณงานทัง้หมดของงานรายการนัน้ตามสญัญาโดยประมาณกบัปริมาณงานท่ีท าเสร็จจริงคณูด้วยราคาตอ่
หนว่ยตามสญัญา 

4.4 ผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินท่ีเพิ่มขึน้หรือหกัลดเงินในแต่ละกรณี  ดงักล่าวข้างต้นในงวดสุดท้าย 
ของการจา่ยเงินหรือก่อนงวดสดุท้ายของการจ่ายเงินตามท่ีผู้วา่จ้างจะพิจารณาเห็นสมควร 

____________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * อตัราร้อยละท่ีระบไุว้ตอ่ไปนี ้อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม 
 
 



 

 ผู้ว่าจ้างตกลงท่ีจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ รับจ้าง เป็นรายเดือนตามเนือ้งานท่ีท าเสร็จจริงเม่ือ 
ผู้วา่จ้างหรือเจ้าหน้าท่ีของผู้ว่าจ้างได้ท าการตรวจสอบผลงานท่ีท าเสร็จแล้วและปรากฏว่าเป็นท่ีพอใจตรงตาม
ข้อก าหนดแหง่สญัญานีท้กุประการผู้วา่จ้างจะออกหนงัสือรับรองการรับมอบงานนัน้ให้ไว้แก่ผู้ รับจ้าง 
 การจา่ยเงินงวดสดุท้ายจะจา่ยให้เม่ืองานทัง้หมดตามสญัญาได้แล้วเสร็จทกุประการรวมทัง้การ
ท าสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามท่ีก าหนดไว้ ในข้อ 20 

ข้อ 4. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ  
 (ส าหรับสญัญาท่ีเป็นราคาเหมารวม) 
 ผู้วา่จ้างตกลงจา่ยและผู้ รับจ้างตกลงรับเงินคา่จ้างจ านวนเงิน………………….………..บาท 
(……………………) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จ านวน…………………บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และ
คา่ใช้จา่ยทัง้ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และก าหนดการจา่ยเงิน เป็นงวด ๆ ดงันี ้
 งวดท่ี 1 เป็นจ านวนเงิน………………..บาท (……………………..………….) เม่ือผู้ รับจ้าง 
ได้ปฏิบตังิาน………………ให้แล้วเสร็จภายใน……………………………………………… 
 งวดท่ี 2 เป็นจ านวนเงิน……………………..บาท (…………………..……….) เม่ือผู้ รับจ้าง 
ได้ปฏิบตังิาน………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………ฯลฯ 
 งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงิน……..………...บาท (……………………...……..) เม่ือผู้ รับจ้าง 
ได้ปฏิบตัิงานทัง้หมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญารวมทัง้ท าสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามท่ี
ก าหนดไว้ ในข้อ 20 
 การจ่ายเงิน ตามเง่ือนไขแห่งสัญญานี  ้ผู้ ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ 
ผู้ รับจ้าง ช่ือธนาคาร………………….สาขา…………..ช่ือบญัชี…………………เลขท่ีบญัชี…………………
ทัง้นี ้ผู้ รับจ้างตกลงเป็นผู้ รับภาระเงินคา่ธรรมเนียมหรือคา่บริการอ่ืนใดเก่ียวกบัการโอนท่ีธนาคารเรียกเก็บและ
ยินยอมให้มีการหกัเงินดงักล่าวจากจ านวนเงินโอนในงวดนัน้ ๆ (ความในวรรคนีใ้ช้ส าหรับกรณีท่ีส่วนราชการ
จะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ รับจ้าง 
ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด) 

. *ข้อ 5. เงนิค่าจ้างล่วงหน้า 

 ผู้วา่จ้าง ตกลงจา่ยเงินค้าจ้างลว่งหน้า ให้แก่ผู้ รับจ้าง เป็นจ านวนเงิน………………..…บาท 
(………………..……) ซึง่เทา่กบัร้อยละ………………ของราคาคา่จ้าง ตามสญัญาท่ีระบไุว้ ในข้อ 4 
 เงินจ านวนดงักล่าว จะจ่ายให้ ภายหลงัจาก ท่ีผู้ รับจ้าง ได้วางหลกัประกนั การรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้า เต็มตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านัน้  ให้แก่ผู้ ว่าจ้าง ผู้ รับจ้าง จะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้า ตามแบบท่ีผู้ว่าจ้าง ก าหนดให้ และผู้ รับจ้างตกลงท่ีจะกระท าตามเง่ือนไขอนัเก่ียวกบัการใช้จ่าย  และ
การใช้คืนเงินคา่จ้างลว่งหน้านัน้ ดงัตอ่ไปนี ้



 

5.1 ผู้ รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านัน้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เทา่นัน้ หากผู้ รับจ้าง ใช้จ่ายเงินคา่จ้างลว่งหน้า หรือส่วนใดสว่นหนึง่ ของเงินคา่จ้างลว่งหน้านัน้ ในทางอ่ืน ผู้ว่า
จ้าง อาจจะเรียกเงินคา่จ้างลว่งหน้าคืน จากผู้ รับจ้าง หรือบงัคบัแก่หลกัประกนั การปฏิบตัติามสญัญาได้ทนัที 

5.2 เม่ือผู้ ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ รับจ้าง ต้องแสดงหลกัฐาน การใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพ่ือ
พิสูจน์ว่า ได้เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในก าหนด 15 วนั นบัถัดจากวนั ได้รับแจ้งจาก ผู้ว่าจ้าง หากผู้ รับจ้าง ไม่
อาจแสดงหลกัฐานดงักล่าว ภายในก าหนด 15 วนั ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืน จากผู้ รับจ้าง หรือ
บงัคบัแก่ หลกัประกนัการรับเงินคา่จ้างลว่งหน้า ได้ทนัที 

* 5.3 (ส าหรับสญัญาท่ีเป็นราคาตอ่หนว่ย) 
ในการจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้ รับจ้างตามข้อ 4 ก. ผู้ ว่าจะหักเงินค่าจ้าง ในแต่ละเดือนไว้

จ านวนทัง้หมด* ทัง้นี ้จนกวา่จ านวนเงินท่ีหกัไว้ จะครบตามจ านวน เงินคา่จ้างลว่งหน้า ท่ีผู้ รับจ้างได้รับไปแล้ว 
5.4 เงินจ านวนใด ๆ ก็ตาม ท่ีผู้ รับจ้าง จะต้องจ่ายให้แก่ ผู้ว่าจ้างเพ่ือช าระหนี  ้หรือเพ่ือชดใช้

ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ ว่าจ้าง จะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวด ท่ีจะจ่ายให้แก่ ผู้ รับจ้าง ก่อนท่ีจะหัก
ชดใช้คืน เงินคา่จ้างลว่งหน้า 

5.5  ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสญัญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีเหลือ เกินกว่าจ านวนเงิน ท่ี
ผู้ รับจ้าง จะได้รับ หลังจากหักชดใช้ ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้ รับจ้าง จะต้องจ่ายคืนเงิน จ านวนท่ีเหลือนัน้ ให้แก่ผู้
วา่จ้าง ภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนั ได้รับแจ้ง เป็นหนงัสือ จากผู้วา่จ้าง 

5.5 ก. (ส าหรับสญัญาท่ีเป็นราคาตอ่หนว่ย) 
ผู้ว่าจ้าง จะคืนหลกัประกนัเงินล่วงหน้า ให้แก่ผู้ รับจ้าง ตอ่เม่ือผู้ว่าจ้าง ได้หกัเงินคา่จ้างไว้ครบ

จ านวนเงินลว่งหน้า ตาม 5.3 
5.5 ข. (ส าหรับสญัญาท่ีเป็นราคาเหมารวม) 
ผู้วา่จ้างจะคืนหลกัประกนัเงินลว่งหน้าให้แก่ผู้ รับจ้าง**……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

*** ข้อ 6. การหักเงนิประกันผลงาน 
 ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ รับจ้างแตล่ะงวดผู้ว่าจ้างจะหกัเงินจ านวนร้อยละ 10 ของเงินท่ีต้องจ่าย 
ในงวดนัน้ เพ่ือเป็นประกนัผลงาน ในกรณีท่ี เงินประกนัผลงานจะต้องถกูหกัไว้ทัง้สิน้ไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน (ส าหรับ
สัญญาท่ีเป็นราคาต่อหน่วย ) หรือจ านวน……………......บาท  (ส าหรับสัญญาท่ีเป็นราคาเหมารวม ) 
ผู้ มีรับจ้าง มีสิทธิท่ีจะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้ รับจ้าง จะต้องวางหนงัสือค า้ประกนั ของธนาคาร ซึ่งออก
โดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ตอ่ผู้วา่จ้างเพื่อเป็นหลกัประกนัแทนก็ได้ 
 ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงานและ/หรือหนงัสือค า้ประกนัของธนาคารดงักล่าวตามวรรคหนึ่ง
ให้แก่ผู้ รับจ้างพร้อมกบัการจา่ยเงินงวดสดุท้าย 
  
 



 

ข้อ 7 ก. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
 ภายในก าหนด…………..วนั นับถัดจากวนัลงนามในสญัญาผู้ รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้
เป็นท่ีพอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขัน้ตอนของการท างานและก าหนดเวลาท่ีต้องใช้ในการท างานหลกัต่าง  ๆ 
ให้แล้วเสร็จ*** 
 ผู้ รับจ้างต้องเร่ิมท างานท่ีรับจ้างภายในก าหนด………….วนั นบัถัดจากวนัได้รับหนงัสือแจ้งให้
เร่ิมงานและจะต้องท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนด……...วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้ง ดงักลา่วนัน้ 

ถ้ามิได้เสนอแผนงานหรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกิน
กวา่ก าหนดเวลาหรือผู้ รับจ้างท าผิดสญัญาข้อใดข้อหนึง่หรือตกเป็นผู้ ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบตัติามค าสัง่ 
ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคมุงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้าง 
มีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสญัญานีไ้ด้และมีสิทธิจ้างผู้ รับจ้างรายใหมเ่ข้าท างาน องผู้ รับจ้างให้ลลุว่งไปได้ด้วย 
 การท่ีผู้วา่จ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสญัญาดงักล่าวข้างต้นนัน้ ไมเ่ป็นเหตใุห้ผู้ รับจ้างพ้นจากความรับผิด
ตามสญัญา 

ข้อ 7 ข. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
 ผู้ รับจ้างต้องเร่ิมท างานที่รับจ้างภายในวันที่….. เดือน…..…. พ.ศ. ………….และจะต้อง
ท างานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวนัท่ี….. เดือน……….. พ.ศ. ………..ถ้าผู้ รับจ้างมิได้ลงมือท างานภายใน
ก าหนดเวลาหรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาหรือมีเหตใุห้เช่ือได้ว่าผู้ รับจ้างไม่สามารถให้
แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลาหรือผู้ รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใด  
ข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบตัิตามค าสัง่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคมุ
งานหรือบริษัทท่ีปรึกษาซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสญัญานีไ้ด้และมีสิทธิจ้าง
ผู้ รับจ้างรายใหม ่เข้าท างานของผู้ รับจ้างให้ลลุว่งไปด้วย 
 การท่ีผู้วา่จ้างไมใ่ช้สิทธิเลิกสญัญาดงักลา่วข้างต้นไมเ่ป็นเหตใุห้ผู้ รับจ้างพ้นจากความรับผิดตาม
สญัญา 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * ในกรณีที่หน่วยงานผู้วา่จ้างพิจารณาเห็นเป็นการจ าเป็นและสมควร จะหกัคา่จ้าง ในแตล่ะเดือนไว้เพียงบางสว่น ก็
ได้โดย แก้ไขจ านวนร้อยละ……….ของคา่จ้างในแตล่ะเดือน ตามความเหมาะสมก็ได้ 
 ** หากการจ่ายเงิน ค่าจ้างงวดที่ 2 เป็นการจ่ายตาม ผลงานของผู้ รับจ้าง ในส่วนที่ปฏิบตัิงาน  เกินกว่าจ านวนเงิน
ลว่งหน้า ให้ผู้ว่าจ้าง คืนหลกัประกนั เงินลว่งหน้า พร้อมกบัจ่าย เงินคา่จ้างงวดที่ 2 แต่ถ้าการจ่ายค่างจ้างงวดที่ 2 เป็นการจ่าย
ตามผลงานของผู้ รับจ้าง โดยเฉลี่ยหกัเงินลว่งหน้าออกตามสว่นของค่าจ้างในแตล่ะงวดให้ผู้ว่าจ้างคืนหลกัประกนัเงินลว่งหน้า
พร้อมกบัการจ่ายเงินคา่งวดสดุท้าย 
 *** ตดัออกหรือใสไ่ว้ตามความเหมาะสม 



 

ข้อ 8. ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 
 เม่ืองานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้าง ได้รับมอบงาน จากผู้ รับจ้าง หรือจากผู้ รับจ้างรายใหม่ 
ในกรณีท่ี มีการบอกเลิกสญัญา ตามข้อ 7 หากมีเหตชุ ารุด บกพร่อง หรือ เสียหายเกิดขึน้จากการจ้างนี ้ภายใน 
ก าหนด* ………………ปี……………เดือน นับถัดจาก วันท่ีได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความช ารุดบกพร่อง 
หรือเสียหายนัน้เกิดจากความบกพร่องของผู้ รับจ้างอันเกิดจากการใช้วสัดุท่ีไม่ถูกต้องหรือท าไว้ไม่เรียบร้อย  
หรือท าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลกัวิชา ผู้ รับจ้าง จะต้องรีบท าการแก้ไขให้เป็นท่ีเรียบร้อย โดยไม่ชกัช้า 
โดยผู้ ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนีท้ัง้สิน้หากผู้ รับจ้างบิดพลิว้ไม่กระท าการดงักล่าว ภายในก าหนด…..วนั 
นับแต่วันท่ีได้แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ ว่าจ้างหรือไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาท่ีผู้ ว่าจ้าง
ก าหนดให้ผู้วา่จ้างมีสิทธิท่ีจะท าการนัน้เองหรือจ้างผู้ อ่ืนให้ท างานนัน้ โดยผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ย 

 ข้อ 9. การจ้างช่วง 
 ผู้ รับจ้างจะต้องไม่เอางานทัง้หมดหรือบางส่วนแห่งสญัญานี  ้ไปจ้างช่วงอีกตอ่หนึ่งโดยไม่ได้รับ 
ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ ว่าจ้างก่อน ทัง้นี ้นอกจากในกรณีท่ีสัญญานีจ้ะได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนความ
ยินยอมดงักล่าวนัน้ ไมเ่ป็นเหตใุห้ผู้ รับจ้างหลดุพ้นจากความรับผิดหรือพนัธะหน้าท่ีตามสญัญานี  ้และผู้ รับจ้าง 
จะยงัคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อ ของผู้ รับจ้างช่วง หรือ ของตวัแทน หรือลกูจ้างรับจ้าง
ชว่งนัน้ทกุประการ 

 ข้อ 10. การควบคุม งานของผู้รับจ้าง 
 ผู้ รับจ้างต้องควบคุมงานท่ีรับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความช านาญและใน
ระหว่างท างานท่ีรับจ้างจะต้องจดัให้มีผู้แทนซึ่งท างานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคมุงานผู้ควบคมุงานดงักล่าวจะต้อง
เป็นผู้ แทนได้รับมอบอ านาจจากผู้ รับจ้างค าสั่งหรือค าแนะน าต่างๆ ท่ีได้แจ้งแก่ผู้ แทนผู้ ได้รับมอบอ านาจนัน้  
ให้ถือว่าเป็นค าสัง่หรือค าแนะน าท่ีได้แจ้งแก่ผู้ รับจ้างการแตง่ตัง้ผู้ควบคมุงานนัน้จะต้องท าเป็นหนงัสือและต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ว่าจ้างการเปล่ียนตัวหรือแต่งตัง้ผู้ ควบคุมงานใหม่จะท ามิได้หากไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้วา่จ้างก่อน 
 ผู้วา่จ้างมีสิทธิท่ีจะขอให้เปล่ียนตวัแทนได้รับมอบอ านาจนัน้ โดยแจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ รับจ้าง 
และผู้ รับจ้างจะต้องท าการเปล่ียนตวัโดยพลนั โดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตเุพ่ือขยายอายุสญัญาอนั
เน่ืองมาจากเหตนีุ ้

 ข้อ 11. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง 
 ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตอ่อบุตัเิหตคุวามเสียหายหรือภยนัตรายใด ๆ อนัเกิดจากการปฏิบตัิงาน
ของผู้ รับจ้างและจะต้องรับผิดตอ่ความเสียหายจากการกระท าของลกูจ้างของผู้ รับจ้าง 
 ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งาน ท่ีผู้ รับจ้าง ได้ท าขึน้ แม้จะเกิดขึน้เพราะ  เหตุสุดวิสัย 
นอกจากกรณี อนัเกิดจากความผิด ของผู้ ว่าจ้างดงักล่าว ในข้อนีจ้ะสิน้สุดลง เม่ือผู้ ว่าจ้างได้รับมอบงาน ครัง้
สดุท้ายซึง่หลงัจากนัน้ผู้ รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีช ารุดบกพร่องหรือความเสียหายดงักล่าวในข้อ 8 เทา่นัน้ 
_________________________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ *ก าหนดเวลาที่ผู้ รับจ้างจะผิด ในความช ารุด บกพร่อง โดยปกติจะเป็นเวลาที ่ 1 ปี แตใ่นกรณีงานจ้าง ผู้วา่จ้างควร 
จะรับผิดมากกวา่ 1 ปี ตามลกัษณะงาน หรือ ด้วยเหตใุดก็ตาม ก็ให้ก าหนด ระยะเวลา ดงักลา่ว ตามที ่ผู้วา่จ้าง เห็นเหมาะสม 
 



 

 ข้อ 12. การจ่ายเงนิแก่ลูกจ้าง 
 ผู้ รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลกูจ้างท่ีผู้ รับจ้างได้จ้างมาในอตัราและตามก าหนดเวลาท่ีผู้ รับจ้าง
ได้ตกลงหรือท าสญัญาไว้ ตอ่ลกูจ้างดงักลา่ว 
 ถ้าผู้ รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ ว่าจ้าง  
มีสิทธิท่ีจะเอาเงินคา่จ้างท่ีจะต้องจ่ายแก่ผู้ รับจ้างมาจ่ายให้แก่ผู้ รับจ้างดงักล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงิน
จ านวนนัน้ เป็นคา่จ้างให้แก่ผู้ รับจ้างตามสญัญาแล้ว 
 ผู้ รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยส าหรับลูกจ้างทุกคนท่ีจ้างมาท างานโดยให้ครอบคลุมถึง  
ความรับผิดทัง้ปวงของผู้ รับจ้างรวมทัง้ผู้ รับจ้างช่วงอนัหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายท่ีคิดคา่สินไหมทดแทนได้ 
ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอปัุทวเหตหุรือภยนัตรายใด ๆ ตอ่ลูกจ้างหรือบคุคลอ่ืนท่ีผู้ รับจ้างหรือผู้ รับจ้างช่วงจ้าง 
มาท างานผู้ รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดงักล่าว  พร้อมทัง้หลกัฐานการช าระเบีย้ประกัน ให้แก่ 
ผู้วา่จ้างเมื่อผู้วา่จ้างเรียกร้อง 

 ข้อ 13. การตรวจงานจ้าง 
 ถ้าผู้ ว่าจ้างแต่งตัง้กรรมการตรวจการจ้างผู้ ควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือควบคุม  
การท างานของผู้ รับจ้างกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ ควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษานัน้มีอ านาจเข้าไป  
ตรวจการงานในโรงงานและสถานท่ีท่ีก่อสร้างได้ทกุเวลาและผู้ รับจ้างจะต้องอ านวยความสะดวกและให้ความ
ชว่ยเหลือในการนัน้ตามสมควร 
 การท่ีมีกรรมการตรวจการจ้างผู้ ควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษา  ท าให้ผู้ รับจ้างพ้นความ
รับผิดชอบตามสญัญานีข้้อหนึง่ข้อใดไม่ 

ข้อ 14. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน 
 ผู้ รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในรูปแบบรูปรายการละเอียดโดยถ่ีถ้วน
แล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนัน้ ผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนไปจากหลักการทางวิศวกรรม
หรือทางเทคนิคผู้ รับจ้างตกลงท่ีจะปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ ควบคุมงานหรือ  
บริษัทท่ีปรึกษาท่ีผู้วา่จ้างแตง่ตัง้เพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบรูณ์ โดยจะคดิคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิ่มขึน้ จากผู้วา่จ้างไมไ่ด้ 

 ข้อ 15. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
 ผู้ รับจ้าง ตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคมุงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผู้ ว่าจ้างแต่งตัง้     
มีอ านาจท่ีจะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอ านาจท่ีจะสั่งให้แก้ไข
เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมหรือตดัทอน ซึ่งงานตามสญัญานี ้หากผู้ รับจ้างขดัขืนไม่ปฏิบตัิตามกรรมการตรวจการจ้าง 
ผู้ควบคมุงานหรือบริษัทท่ีปรึกษามีอ านาจท่ีจะสัง่ให้หยุดกิจการนัน้ชัว่คราวได้  ความล่าช้าในกรณีเช่นนี ้ผู้ รับ
จ้างจะถือเป็นเหตขุอขยายวนัท าการออกไปมิได้ 
 
 



 

 ข้อ 16. งานพเิศษและการแก้ไขงาน  
 ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิท่ีจะสัง่ให้ผู้ รับจ้างท างานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสญัญา 
หากงานพิเศษนัน้ ๆ อยู่ในขอบข่ายทัว่ไป แห่งวตัถุประสงค์ของสญัญานี  ้นอกจากนี  ้ผู้ ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้ 
เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อก าหนดต่าง  ๆ ในเอกสารสัญญานีด้้วยโดยไม่ท าให้สัญญาเป็นโมฆะ 
แตอ่ยา่งใด 
 อตัราคา่จ้างหรือราคาท่ีก าหนดไว้ในสญัญานีใ้ห้ก าหนดไว้ส าหรับงานพิเศษหรืองานท่ีเพิ่มเติมขึน้ 
หรือตัดทอนลงทัง้ปวงตามค าสั่งของผู้ ว่าจ้างหากในสัญญาไม่ได้ก าหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ 
ท่ีจะน ามาใช้ ส าหรับงานพิเศษหรืองานท่ีเพิ่มขึน้ดงักล่าวผู้ว่าจ้าง และผู้ รับจ้างจะได้ตกลงกนัท่ีจะก าหนดอตัรา 
หรือราคารวมทัง้การขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพ่ือความเหมาะสมในกรณีท่ีตกลงกันไม่ได้ผู้ ว่าจ้างจะ 
ก าหนดอตัราจ้างหรือราคาตายตวัตามแตผู่้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถกูต้องซึ่งผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัิงาน 
ตามค าสัง่ของผู้วา่จ้างแตอ่าจสงวนสิทธ์ิท่ีจะด าเนินการ ตามข้อ 21 ตอ่ไปได้ 

ข้อ 17. ค่าปรับ 
 หากผู้ รับจ้าง ไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาท่ีก าหนดไว้ ในสญัญา และผู้วา่จ้าง ยงั
มิได้บอกเลิกสญัญา ผู้ รับจ้าง จะต้องช าระคา่ปรับ ให้แก่ผู้วา่จ้าง เป็นจ านวนเงิน วนัละ ……………..บาท และ
จะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเม่ือผู้ ว่าจ้างต้องควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจ านวนเงิน   
วนัละ……………..บาท นบัถัดจาก วนัท่ีก าหนดแล้วเสร็จตามสญัญา หรือวนัท่ีผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวนัท่ี 
ท างานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี  ้ผู้ รับจ้างยอมให้ผู้ ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอนัเกิดขึน้จากการ  ผู้ รับจ้างท างาน
ลา่ช้าเฉพาะสว่นท่ีเกินกวา่จ านวนคา่ปรับและคา่ใช้จา่ยดงักลา่วได้อีกด้วย 
 ในระหว่างท่ีผู้ว่าจ้างยงัมิได้บอกเลิกสัญญานัน้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้ รับจ้างจะไม่สามารถ ปฏิบตัิตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ  18 ก็ได้ และถ้าผู้ ว่าจ้างได้แจ้งข้อ
เรียกร้องไปยงัผู้ รับจ้างเม่ือครบก าหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ช าระค่าปรับแล้ว  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะปรับ ผู้ รับ
จ้างจนถึงวนับอกเลิกสญัญาได้อีกด้วย 

ข้อ 18. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
 ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสญัญาผู้ว่าจ้างอาจท างานนัน้เองหรือว่าจ้างผู้ อ่ืนให้ท างานนัน้ต่อ    
จนแล้วเสร็จได้ผู้ ว่าจ้างหรือผู้ ท่ีรับจ้างท างานนัน้ต่อมีสิทธิใช้เคร่ืองใช้การก่อสร้างสิ่งท่ีสร้างขึน้ชัว่คราวส าหรับ
งานก่อสร้างและวสัดตุา่ง ๆ ซึง่เห็นวา่จะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบตังิานตามสญัญาตามท่ีจะเห็นสมควร 
 ในกรณีดังกล่าวผู้ ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทัง้หมดหรือบางส่วน  
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนัน้ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในคา่เสียหายซึ่งเป็นจ านวนเกินกว่าหลกัประกัน 
การปฏิบตัิงานและค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ รวมทัง้ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ในการท างานนัน้ต่อให้แล้วเสร็จตาม 
สญัญาและค่าใช้จ่ายในการควบคมุงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ ว่าจ้างจะหกัเอาจากเงินประกันผลงานหรือจ านวนเงิน 
ใด ๆ ท่ีจะจา่ยให้แก่ผู้ รับจ้างก็ได้ 
 



 

 ข้อ 19. การก าหนดค่าเสียหาย 
 ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึน้จากผู้ รับจ้างตามสัญญานีผู้้ ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะหักเอาจาก
จ านวน เงินคา่จ้างท่ีค้างจา่ยหรือจากเงินประกนัผลงานของผู้ รับจ้างหรือบงัคบัจากหลกัประกนัการปฏิบตัิตาม
สญัญาก็ได้ 
 หากมีเงินค่าจ้างตามสญัญาท่ีหกัไว้จ่ายเป็นค่าปรับและคา่เสียหายแล้วยงัเหลืออยู่อีกเท่าใด  
ผู้วา่จ้างจะคืนให้แก่ผู้ รับจ้างทัง้หมด 

 ข้อ 20. การท าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
 ผู้ รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานท่ีปฏิบตัิงานตามสัญญานี  ้รวมทัง้โรงงานหรือสิ่งอ านวย 
ความสะดวกในการท างานของผู้ รับจ้าง ลูกจ้าง ตวัแทน หรือของผู้ รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพ ในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเม่ือท างานเสร็จสิน้แล้ว จะต้องขนย้ายบรรดา
เคร่ืองใช้ในการท างานจ้างรวมทัง้วสัดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชัว่คราวตา่ง ๆ (ถ้ามี) ทัง้จะต้องกลบเกล่ีย
พืน้ดนิให้เรียบร้อยเพ่ือให้บริเวณทัง้หมดอยูใ่นสภาพท่ีสะอาดและใช้การได้ทนัที 

*ข้อ 21. กรณีพพิาทและอนุญาโตตุลาการ 
12.1 ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้งเกิดขึน้ ระหว่างคู่สญัญา เก่ียวกับข้อก าหนดแห่งสญัญานีห้รือ

เก่ียวกับการปฏิบัติสัญญานีแ้ละคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนัน้ต่อ
อนญุาโตตลุาการเพ่ือพิจารณาชีข้าด 

12.2 เว้นแต่คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ ชีข้าด
การระงบัข้อพิพาทให้กระท าโดยอนญุาโตตลุาการ 2 คน โดยคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่จะท าหนงัสือ แสดงเจตนาจะให้
มีอนุญาโตตลุาการระงบัข้อพิพาทและระบุช่ืออนญุาโตตลุาการคนท่ีตนแต่งตัง้  ส่งไปยงัคูส่ญัญา อีกฝ่ายหนึ่ง
จากนัน้ ภายในระยะเวลา 30 วนั นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งดงักล่าว คู่สญัญาฝ่ายท่ีได้ รับแจ้งจะต้องแต่งตัง้
อนญุาโตตลุาการคนท่ีสองถ้าอนญุาโตตลุาการทัง้สองคน ดงักล่าวไมส่ามารถประนีประนอมระงบัข้อพิพาทนัน้ 
ได้ให้อนุยาโตตุลาการทัง้สองคนร่วมกันแต่งตัง้  อนุญาโตตุลาการ ผู้ ชี ข้าดภายในก าหนดเวลา  30 วัน  
นับจากวันท่ีไม่สามารถตกลงกัน ผู้ ชีข้าดดังกล่าว จะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป  กระบวนพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการ
กระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม  หรือตามข้อบังคับอ่ืนท่ีคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายเห็นชอบและให้กระท าใน
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ เป็นภาษาในการด าเนินกระบวนการพิจารณา 

12.3 ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตัง้อนุญาโตตลุาการฝ่ายตนหรือในกรณีท่ี
อนญุาโตตลุาการทัง้สองคน ไม่สามารถตกลงกนัแตง่ตัง้อนญุาโตตลุาการผู้ ชีข้าดได้ คูส่ญัญา แตล่ะฝ่ายตา่งมี
สิทธิร้องขอตอ่ศาลแพง่เพ่ือแตง่ตัง้อนญุาโตตลุาการผู้ ชีข้าดได้แล้วแตก่รณี 

12.4 ค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตลุาการผู้ ชีข้าดแล้วแต่กรณีให้ถือ
เป็นเดด็ขาดและถึงท่ีสดุผกูพนัคูส่ญัญา 



 

12.5 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้ รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและออก
คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการด าเนินกระบวนพิจารณาฝ่ายละคร่ึงในกรณีท่ีมีการแตง่ตัง้อนญุาโตตลุาการคนเดียวหรือ 
มีการแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการผู้ ชีข้าดให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ ชีข้าดเป็นผู้ก าหนดภาระ
ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระ
คา่ธรรมเนียมอนญุาโตตลุาการผู้ ชีข้าดคนเดียว แล้วแตก่รณี 

 ข้อ 22. การขยายเวลาปฏิบัตงิานตามสัญญา 
 ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเน่ืองมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่าย     
ผู้ว่าจ้างหรือพฤติการณ์อนัหนึ่งอนัใดท่ีผู้ รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายท าให้ผู้ รับจ้างไม่สามารถท างานให้
แล้วเสร็จ ตามเง่ือนไขและก าหนดเวลาแห่งสญัญานีไ้ด้ ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งเหตหุรือพฤติการณ์ดงักล่าว พร้อม
หลกัฐานเป็นหนงัสือ ให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือขอขยายเวลาท างานออกไปภายใน 15 วนั นบัถัดจากวนัท่ีเหตนุัน้
สิน้สดุลง 
 ถ้าผู้ รับจ้างไม่ปฏิบตัิให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้ รับจ้างได้สละสิทธ์ิเรียกร้อง    
ในการท่ีจะขอขยายเวลาท างานออกไปไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทัง้สิน้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ
บกพร่องของฝ่ายผู้วา่จ้างซึง่มีหลกัฐานชดัแจ้ง หรือผู้วา่จ้างทราบดีอยูแ่ล้วตัง้แตต้่น 
 การขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ ว่าจ้างท่ีจะพิจารณาตามท่ี
เห็นสมควร 

*ข้อ 23. การใช้เรือไทย 
 ในการปฏิบตัิตามสญัญานี ้หากผู้ รับจ้างจะต้องสัง่หรือน าของเข้ามาจากตา่งประเทศรวมทัง้
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ ท่ีต้องน าเข้ามาเพ่ือปฏิบตังิานตามสญัญาไมว่่าผู้ รับจ้างจะเป็นผู้ ท่ีน า ของเข้ามาเองหรือ
น าเข้ามาโดยผ่านตวัแทนหรือบคุคลอ่ืนใด ถ้าสิ่งของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดนิเรือท่ีมีเรือไทย
เดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนดผู้ รับจ้างต้อง
จดัการให้สิ่งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจากตา่งประเทศมายงัประเทศ
ไทยเว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชย์นาวีก่อนบรรทกุของนัน้ลงเรืออ่ืนท่ี
มิใช่เรือไทยหรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  ทัง้นีไ้ม่ว่า
การสัง่หรือสัง่ซือ้สิ่งของดงักลา่วจากตา่งประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบ,ี ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด 
 ในการส่งมอบงาน ตามสญัญาให้แก่ผู้วา่จ้างถ้างานนัน้มีสิ่งของตามวรรคแรกผู้ รับจ้างจะต้อง
สง่มอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราสง่ส าหรับของนัน้ ซึ่งแสดงวา่ได้บรรทกุมาโดยเรือไทยหรือ
เรือท่ีมีสิทธิเชน่เดียวกบัเรือไทยให้แก่ผู้วา่จ้างพร้อมกบัการสง่มอบงานด้วย 

ในกรณีท่ี สิ่งของดงักล่าว ไม่ได้บรรทกุจากตา่งประเทศ มายงัประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิ 
เช่นเดียวกับเรือไทยผู้ รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐาน  ซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐาน  ซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษ 

_____________________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * ตดัออกหรือใสไ่ว้ตามความเหมาะสม 
  
 



 

เน่ืองจากการไมบ่รรทกุของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอยา่งใดอย่างหนึ่ง
แก่ผู้วา่จ้างด้วย 
 ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่งดงักล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ 
ผู้ว่าจ้าง แตจ่ะขอส่งมอบงานดงักล่าวให้ผู้วา่จ้างก่อน โดยไม่รับช าระเงินคา่จ้างผู้ว่าจ้างมีสิทธิ รับงานดงักล่าว
ไว้ก่อนและช าระเงินคา่จ้างเมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัถิกูต้องครบถ้วนดงักล่าวแล้วได้ 

ข้อ 24. มาตรฐานฝีมือช่าง 
 ผู้ รับจ้างตกลงเป็นเง่ือนไขส าคญัว่าผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
ช่างจากหรือผู้ มีวุฒิบตัรระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้ให้
เข้ารับราชการได้ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ…………ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน 
ในแตล่ะสาขาชา่งดงัตอ่ไปนี ้
 24.1 …………………………………………………… 
 24.2 …………………………………………………… 
         …………………………..ฯลฯ………………………... 
 ผู้ รับจ้างจะต้องจัดท าบัญชี แสดงจ านวนช่างทัง้หมดโดยจ าแนกตามแต่ละสาขาช่างและ 
ระดบัช่าง พร้อมกบัระบรุายช่ือช่างผู้ ท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ มีวฒุิบตัรดงักล่าว ในวรรคแรก 
น ามาแสดงพร้อมหลกัฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคมุงานก่อนเร่ิมลงมือท างาน 
และพร้อมท่ีจะให้ผู้วา่จ้างหรือเจ้าหน้าท่ีของผู้วา่จ้างตรวจสอบดไูด้ตลอดเวลาท างานตามสญัญานีข้องผู้ รับจ้าง 
 สญัญานีท้ าขึน้เป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือ พร้อมทัง้ประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน  และ
คูส่ญัญาตา่งยดึถือไว้ฝ่ายละหนึง่ฉบบั 
 

(ลงช่ือ)……………………………………….ผู้วา่จ้าง 
           (……........……...…………………….) 
 
(ลงช่ือ)……………………………………….ท่ีรับจ้าง 
           (……........……...…………………….) 
 
(ลงช่ือ)……………………………………….พยาน 
           (……........……...…………………….) 
 
(ลงช่ือ)……………………………………….พยาน 
           (……........……...…………………….) 


