
 
สญัญาจ้าง 

แบบสญัญาจ้างทัว่ไป 
 

สญัญาเลขที…่……………………………… 
สญัญาฉบบัน้ีทาํขึน้ ณ…………………..……...ตาํบล/แขวง……………………..….อาํเภอ/เขต 

……………………..จงัหวดั…….…………….เมือ่วนัที…่..……เดอืน…………………..พ.ศ……………
ระหวา่ง…………………………………..โดย………...………………………ซึง่ต่อไปในสญัญาน้ีเรยีกวา่ “ผูว้า่จา้ง” ฝ่ายหน่ึง 
กบั………………………….ซึง่จดทะเบยีนเป็นนิตบุิคคล ณ………………….……..มสีาํนกังานใหญ่อยูเ่ลขที…่……
ถนน………………………..ตาํบล/แขวง…….……………....อาํเภอ/เขต……………….จงัหวดั……...……….
โดย……………………...ผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนันิตบุิคคลปรากฏตามหนงัสอืรบัรองของสาํนกังานทะเบยีนหุน้สว่น
บรษิทั………….…..ลงวนัที…่………(และหนงัสอืมอบอาํนาจลงวนัที…่…………..)* แนบทา้ยสญัญาน้ี (ในกรณี    ทีผู่ร้บัจา้ง
เป็นบุคคลธรรมดาใหใ้ชข้อ้ความวา่กบั………………………….อยูบ่า้นเลขที…่……..….ถนน………...……ตาํบล/
แขวง……..………….อาํเภอ/เขต…………..…..จงัหวดั…………..……..)* ซึง่ต่อไปในสญัญาน้ีเรยีกวา่ “ผูร้บัจา้ง” อกีฝ่ายหน่ึง 
คูส่ญัญาไดต้กลงกนัมขีอ้ความดงัต่อไปน้ี 

 
ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง 
ผูว้า่ตกลงจา้งและผูร้บัจา้งตกลงรบัจา้งทาํงาน……………………………ณ…..…………….....ตาํบล/

แขวง…………………..อาํเภอ/เขต…………..…………จงัหวดั……………….…..ตามขอ้กําหนดและเงือ่นไขสญัญาน้ีรวมทัง้
เอกสารแนบทา้ยสญัญาผูร้บัจา้งตกลงทีจ่ะจดัหาแรงงานและวสัดุ เครือ่งมอืเครือ่งใช ้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดเีพือ่ใชใ้น
งานจา้งตามสญัญาน้ี 

 
ข้อ 2. เอกสารอนัเป็นส่วนหน่ึงของสญัญา 
เอกสารแนบทา้ยสญัญาดงัต่อไปน้ีใหถ้อืเป็นสว่นหน่ึงของสญัญาน้ี 

2.1 ผนวก 1.…………………(แบบรปู)………………จาํนวน……….………หน้า 
2.2 ผนวก 2……………...(รายการละเอยีด)…………..จาํนวน…………….....หน้า 
2.3 ผนวก 3………(ใบจา้งปรมิาณงานและราคา)……..จาํนวน……………….หน้า 
2.4 ผนวก 4………………(ใบเสนอราคา)…………….จาํนวน………………หน้า 
2.5 …………………………….ฯลฯ…………………………. 

 
ความใดในเอกสารแนบทา้ยสญัญาทีข่ดัแยง้กบัขอ้ความในสญัญาน้ี ใหใ้ชข้อ้ความในสญัญาน้ีบงัคบั และในกรณีที่

เอกสารแนบทา้ยสญัญาขดัแยง้กนัเอง ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏบิตัติามคาํวนิิจฉยัของผูว้า่จา้ง 
 

ข้อ 3. หลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญา 
ในขณะทาํสญัญาน้ีผูร้บัจา้งไดนํ้าหลกัประกนัเป็น………………………………………..……… 

เป็นจาํนวนเงนิ…………………บาท (…………….………….) มามอบใหแ้ก่ผูว้า่จา้งเพือ่เป็นหลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญา
น้ีหลกัประกนัทีผู่ร้บัจา้งนํามามอบไวต้ามวรรคหน่ึง ผูว่้าจา้งจะคนืใหเ้มือ่ผูร้บัจา้งพน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญานี้แลว้ 

 
ข้อ 4. ก. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
(สาํหรบัสญัญาทีเ่ป็นราคาต่อหน่วย) 

ผูว้า่จา้งตกลงจ่ายและผูร้บัจา้งตกลงรบัเงนิคา่จา้งเป็นจาํนวนเงนิ……………………………บาท 
(……………………….…..) ซึง่ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่จาํนวน……………..บาท ตลอดจนภาษอีากรอื่น ๆ และค่าใชจ้า่ยทัง้ปวง
ดว้ยแลว้ โดยถอืราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ ์ตามรายการ แต่ละประเภท ดงัทีไ่ดกํ้าหนดไว ้ในใบแจง้ปรมิาณงานและราคา 

____________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * ตดัออกหรือใสไ่ว้ตามความเหมาะสม 



 
คูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย ต่างตกลงวา่ จาํนวนปรมิาณงานทีก่าํหนดไว ้ในบญัชรีายการก่อสรา้ง หรอืใบแจง้ปรมิาณงาน และราคาน้ี 
เป็นจาํนวนโดยประมาณเทา่นัน้ จาํนวนปรมิาณงานทีแ่ท ้จรงิอาจจะมาก หรอืน้อยกวา่น้ีกไ็ด ้ซึง่ผูว้า่จา้ง จะจา่ยเงนิค่าจา้ง 
ใหแ้ก่ผูร้บัจา้ง ตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการทีไ่ดท้าํเสรจ็จรงิ คูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย ต่างตกลง ทีจ่ะไมเ่ปลีย่นแปลง
ราคาต่อหน่วย หรอืเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน อนัเกดิจาก การทีจ่าํนวนปรมิาณงานในแต่ละรายการ ไดแ้ตกต่าง ไปจากที่
กาํหนดไวใ้นสญัญา ทัง้น้ี นอกจากในกรณีต่อไปน้ี* 
4.1 เมือ่ปรมิาณงานทีท่าํเสรจ็จรงิในสว่นทีเ่กนิกวา่ รอ้ยละ125 (หน่ึงรอ้ยยีส่บิหา้)    แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 150 (หน่ึงรอ้ยหา้สบิ) 
ของปรมิาณงาน ทีก่าํหนดไวใ้นสญัญา หรอืใบแจง้ปรมิาณงาน และราคา จะจา่ยให ้ในอตัรารอ้ยละ 90 (เกา้สบิ) ของราคาต่อ
หน่วย ตามสญัญา 
4.2 เมือ่ปรมิาณงาน ทีท่าํเสรจ็จรงิ ในสว่นทีเ่กนิกวา่ รอ้ยละ 150 (หน่ึงรอ้ยหา้สบิ) ของปรมิาณงานทีก่าํหนดไว ้ในสญัญา หรอื
ใบแจง้ปรมิาณงาน และราคาจะจา่ยให ้ในอตัรารอ้ยละ 83 (แปดสบิสาม) ของราคาต่อหน่วย ตามสญัญา 
4.3 เมือ่ปรมิาณงานทีท่าํเสรจ็จรงิ น้อยกว่ารอ้ยละ 75 (เจด็สบิหา้) ของปรมิาณงาน ทีก่าํหนดไว ้ในสญัญา หรอืใบแจง้ปรมิาณ
งานและราคา จะจา่ยใหต้ามราคาต่อหน่วยในสญัญา และจะจา่ยเพิม่ชดเชย เป็นคา่ overhead และ mobilization สาํหรบังาน
รายการ นัน้ในอตัรารอ้ยละ 17 (สบิเจด็)       ของผลต่าง ระหว่างปรมิาณงานทัง้หมด ของงานรายการนัน้ ตามสญัญา
โดยประมาณ กบัปรมิาณงานทีท่าํเสรจ็จรงิ คณูดว้ย ราคาต่อหน่วยตามสญัญา 
4.4 ผู้ว่าจา้ง จะจ่ายเงนิที่เพิม่ขึน้ หรอืหกัลดเงนิ ในแต่ละกรณี ดงักล่าวขา้งต้น ในงวดสุดทา้ย ของการจ่ายเงนิ หรอืก่อนงวด
สุดทา้ย ของการจ่ายเงนิ ตามทีผู่ว้่าจา้ง จะพจิารณาเหน็สมควร ผูว้่าจา้ง ตกลงทีจ่ะจ่ายเงนิค่าจา้ง ใหแ้ก่ผูร้บัจา้ง เป็นรายเดอืน 
ตามเนื้องานที่ทําเสรจ็จรงิ เมื่อ ผู้ว่าจา้ง หรอืเจา้หน้าที่ ของผู้ว่าจา้งไดท้ําการตรวจสอบผลงาน ที่ทําเสรจ็แลว้ และปรากฏว่า
เป็นทีพ่อใจ ตรงตามขอ้กาํหนด แหง่สญัญาน้ี ทุกประการ ผูว้า่จา้ง จะออกหนงัสอืรบัรอง การรบัมอบงานนัน้ ใหไ้วแ้ก่ผูร้บัจา้ง 
การจ่ายเงนิงวดสดุทา้ย จะจ่ายให ้เมื่องานทัง้หมด ตามสญัญา ไดแ้ลว้เสรจ็ทุกประการรวมทัง้การทาํสถานทีก่่อสรา้ง ใหส้ะอาด
เรยีบรอ้ย ตามทีก่าํหนดไว ้ในขอ้ 20 
 
 

 
 

ข้อ 4. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
(สาํหรบัสญัญาทีเ่ป็นราคาเหมารวม) 

ผูว้า่จา้ง ตกลงจ่าย และผูร้บัจา้งตกลงรบัเงนิค่าจา้งจาํนวนเงนิ…………………….………..บาท 
(……………………) ซึง่ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ จาํนวน………………บาท ตลอดจน ภาษอีากรอื่น ๆ และค่าใชจ่้ายทัง้ปวงดว้ย
แลว้ โดยถอืราคาเหมารวม เป็นเกณฑ ์และกําหนดการจา่ยเงนิ เป็นงวด ๆ ดงัน้ี 
งวดที ่1 เป็นจาํนวนเงนิ………………..บาท (…………………………..………….) เมือ่ผูร้บัจา้ง 
ไดป้ฏบิตังิาน………………ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน……………………………………………… 
งวดที ่2 เป็นจาํนวนเงนิ……………………..บาท (………………………..……….) เมือ่ผูร้บัจา้ง 
ไดป้ฏบิตังิาน………………ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน………………………………………………ฯลฯ 
งวดสดุทา้ย เป็นจาํนวนเงนิ……..………...บาท (…………………………...……..) เมือ่ผูร้บัจา้งไดป้ฏบิตังิานทัง้หมด ใหแ้ลว้
เสรจ็เรยีบรอ้ย ตามสญัญา รวมทัง้ ทาํสถานทีก่่อสรา้ง ใหส้ะอาดเรยีบรอ้ย ตามทีก่าํหนดไว ้ในขอ้ 20 
การจา่ยเงนิ ตามเงือ่นไข แหง่สญัญาน้ี ผูว้า่จา้ง จะโอนเงนิเขา้ บญัชเีงนิฝากธนาคารของผูร้บัจา้ง  
ชือ่ธนาคาร…………………….สาขา……………..ชือ่บญัช…ี………………เลขทีบ่ญัช…ี………………ทัง้น้ี ผูร้บัจา้ง ตกลงเป็น
ผูร้บัภาระ เงนิค่าธรรมเนียม หรอืคา่บรกิารอื่นใดเกีย่วกบัการโอนทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ และยนิยอม ใหม้กีารหกัเงนิดงักล่าว จาก
จาํนวนเงนิโอนในงวดนัน้ ๆ (ความในวรรคน้ี ใชส้าํหรบั กรณีที ่สว่นราชการจะจา่ยเงนิตรงใหแ้ก่ผูร้บัจา้ง  
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคาร ของผูร้บัจา้ง ตามแนวทาง ทีก่ระทรวงการคลงักําหนด) 

. 
*ข้อ 5. เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
ผูว้า่จา้ง ตกลงจ่ายเงนิคา้จา้งล่วงหน้า ใหแ้ก่ผูร้บัจา้ง เป็นจาํนวนเงนิ……………………..…บาท 

(………………..……) ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ………………ของราคาคา่จา้ง ตามสญัญาทีร่ะบุไว ้ในขอ้ 4 

____________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * อตัราร้อยละท่ีระบไุว้ตอ่ไปนี ้อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม 



 
เงนิจาํนวนดงักลา่ว จะจา่ยให ้ภายหลงัจาก ทีผู่ร้บัจา้ง ไดว้างหลกัประกนั การรบัเงนิคา่จา้งล่วงหน้า เตม็ตามจาํนวนเงนิคา่จา้ง
ลว่งหน้านัน้ ใหแ้ก่ผูว้า่จา้ง ผูร้บัจา้ง จะตอ้งออกใบเสรจ็รบัเงนิคา่จา้งล่วงหน้า ตามแบบทีผู่ว้า่จา้ง กาํหนดให ้และผูร้บัจา้งตกลง
ทีจ่ะกระทาํตามเงือ่นไขอนัเกีย่วกบัการใชจ้า่ย และการใชค้นืเงนิคา่จา้งลว่งหน้านัน้ ดงัต่อไปน้ี 
5.1 ผูร้บัจา้ง จะใชเ้งนิค่าจา้งลว่งหน้านัน้ เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ย ในการปฏบิตังิาน ตามสญัญาเทา่นัน้ หากผูร้บัจา้ง ใชจ้า่ยเงนิ
คา่จา้งล่วงหน้า หรอืสว่นใดสว่นหน่ึง ของเงนิคา่จา้งลว่งหน้านัน้ ในทางอืน่ ผูว้า่จา้ง อาจจะเรยีกเงนิคา่จา้งลว่งหน้าคนื จากผูร้บั
จา้ง หรอืบงัคบัแก่หลกัประกนั การปฏบิตัติามสญัญาไดท้นัท ี
5.2 เมือ่ผูว้า่จา้งเรยีกรอ้ง ผูร้บัจา้ง ตอ้งแสดงหลกัฐาน การใชจ้่ายเงนิคา่จา้งล่วงหน้า เพือ่พสิจูน์วา่ ไดเ้ป็นไปตามขอ้ 5.1 
ภายในกาํหนด 15 วนั นบัถดัจากวนั ไดร้บัแจง้จาก ผูว้า่จา้ง หากผูร้บัจา้ง ไมอ่าจแสดงหลกัฐานดงักลา่ว ภายในกําหนด 15 วนั 
ผูว้า่จา้งอาจเรยีกเงนิคา่จา้งล่วงหน้าคนื จากผูร้บัจา้ง หรอืบงัคบัแก่ หลกัประกนัการรบัเงนิค่าจา้งล่วงหน้า ไดท้นัท ี
* 5.3 (สาํหรบัสญัญาทีเ่ป็นราคาต่อหน่วย) 
ในการจา่ยเงนิค่าจา้ง ใหแ้ก่ผูร้บัจา้งตามขอ้ 4 ก. ผูว้า่จะหกัเงนิคา่จา้ง ในแต่ละเดอืนไวจ้าํนวนทัง้หมด* ทัง้น้ี จนกวา่จาํนวนเงนิ
ทีห่กัไว ้จะครบตามจาํนวน เงนิค่าจา้งลว่งหน้า ทีผู่ร้บัจา้งไดร้บัไปแลว้ 
5.4 เงนิจาํนวนใด ๆ กต็าม ทีผู่ร้บัจา้ง จะต้องจ่ายใหแ้ก่ ผูว้า่จา้งเพือ่ชาํระหนี้ หรอืเพือ่ชดใชค้วามรบัผดิต่าง ๆ ตามสญัญา ผูว้า่
จา้ง จะหกัเอาจากเงนิคา่จา้งงวด ทีจ่ะจา่ยใหแ้ก่ ผูร้บัจา้ง ก่อนทีจ่ะหกัชดใชค้นื เงนิค่าจา้งลว่งหน้า 
5.5 ในกรณีทีม่กีารบอกเลกิสญัญา หากเงนิคา่จา้งลว่งหน้าทีเ่หลอื เกนิกวา่จาํนวนเงนิ ทีผู่ร้บัจา้ง จะไดร้บั หลงัจากหกัชดใช ้ใน
กรณีอืน่แลว้ ผูร้บัจา้ง จะตอ้งจา่ยคนืเงนิ จาํนวนทีเ่หลอืนัน้ ใหแ้ก่ผูว้า่จา้ง ภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนั ไดร้บัแจง้ เป็นหนังสอื 
จากผูว้า่จา้ง 
5.5 ก. (สาํหรบัสญัญาทีเ่ป็นราคาต่อหน่วย) 
ผูว้า่จา้ง จะคนืหลกัประกนัเงนิลว่งหน้า ใหแ้ก่ผูร้บัจา้ง ต่อเมือ่ผูว่้าจา้ง ไดห้กัเงนิคา่จา้งไวค้รบจาํนวนเงนิลว่งหน้า ตาม 5.3 
5.5 ข. (สาํหรบัสญัญาทีเ่ป็นราคาเหมารวม) 
ผูว้า่จา้งจะคนืหลกัประกนัเงนิลว่งหน้าใหแ้ก่ผูร้บั
จา้ง**…………………………………………………………………………………………………………… 

 
*** ข้อ 6. การหกัเงินประกนัผลงาน 
ในการจา่ยเงนิใหแ้ก่ผูร้บัจา้งแต่ละงวด ผูว้า่จา้ง จะหกัเงนิ จาํนวนรอ้ยละ 10 ของเงนิทีต่อ้งจา่ย ในงวดนัน้ เพือ่เป็น

ประกนัผลงาน ในกรณีที ่เงนิประกนัผลงาน จะตอ้งถกูหกัไวท้ัง้สิน้ ไมต่ํ่ากวา่ 6 เดอืน (สาํหรบัสญัญาทีเ่ป็นราคาต่อหน่วย) หรอื
จาํนวน…………......บาท (สาํหรบัสญัญาทีเ่ป็นราคาเหมารวม) ผูม้รีบัจา้ง มสีทิธทิีจ่ะขอเงนิประกนัผลงานคนื โดยผูร้บัจา้ง 
จะตอ้งวางหนงัสอืคํ้าประกนั ของธนาคาร   ซึง่ออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไวต่้อผูว้า่จา้งเพือ่เป็นหลกัประกนัแทนก็
ไดผู้ว้า่จา้ง จะคนืเงนิประกนัผลงาน และ/หรอื หนงัสอืคํ้าประกนั ของธนาคารดงักลา่ว ตามวรรคหน่ึง ใหแ้ก่ผูร้บัจา้ง พรอ้มกบั 
การจา่ยเงนิ งวดสดุทา้ย 

 
ข้อ 7 ก. กาํหนดเวลาแล้วเสรจ็และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสญัญา 
ภายในกาํหนด…………..วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา ผูร้บัจา้ง จะตอ้งเสนอแผนงานใหเ้ป็นทีพ่อใจ แก่ผูว้า่จา้ง 

โดยแสดงถงึขัน้ตอน ของการทาํงาน และกําหนดเวลาทีต่อ้งใช ้ในการทาํงานหลกัต่าง ๆ ใหแ้ลว้เสรจ็*** 
ผูร้บัจา้ง ตอ้งเริม่ทาํงานทีร่บัจา้ง ภายในกาํหนด………….วนั นบัถดัจาก วนัไดร้บัหนงัสอื แจง้ใหเ้ริม่งานและจะตอ้ง ทาํงานให้
แลว้เสรจ็ ภายในกาํหนด……...วนั นบัถดัจากวนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืแจง้ ดงักลา่วนัน้ 

ถา้มไิดเ้สนอแผนงาน หรอื ไม่สามารถทาํงานใหแ้ลว้เสรจ็ ตามกาํหนดเวลา หรอืจะแลว้เสรจ็ ลา่ชา้เกนิกวา่
กาํหนดเวลา หรอืผูร้บัจา้ง ทาํผดิสญัญา ขอ้ใดขอ้หน่ึง หรอื ตกเป็นผูล้ม้ละลาย หรอืเพกิเฉยไม ่ปฏบิตัติามคาํสัง่ ของ
คณะกรรมการ ตรวจการจา้ง หรอืผูค้วบคุมงานหรอืบรษิทัทีป่รกึษา ซึง่ไดร้บัมอบอาํนาจ จากผูว้า่จา้ง ผูว้า่จา้ง มสีทิธทิีจ่ะบอก
เลกิสญัญาน้ีได ้และมสีทิธจิา้ง ผูร้บัจา้งรายใหม ่เขา้ทาํงาน ของผูร้บัจา้งใหลุ้ลว่งไปไดด้ว้ย 
การทีผู่ว้า่จา้ง ไมใ่ชส้ทิธเิลกิสญัญา ดงักล่าวขา้งตน้นัน้ ไมเ่ป็นเหตุให ้ผูร้บัจา้ง พน้จาก ความรบัผดิ ตามสญัญา 

____________________________________________________________________________________ 
หมายเหต ุ* ในกรณีทีห่น่วยงานผูว้า่จา้งพจิารณาเหน็เป็นการจาํเป็นและสมควร จะหกัค่าจา้ง ในแต่ละเดอืนไวเ้พยีงบางสว่น ก็

ไดโ้ดย แกไ้ขจาํนวนรอ้ยละ……….ของค่าจา้งในแต่ละเดอืน ตามความเหมาะสมกไ็ด ้



 
** หากการจา่ยเงนิ คา่จา้งงวดที ่2 เป็นการจา่ยตาม ผลงานของผูร้บัจา้ง ในสว่นทีป่ฏบิตังิาน  เกนิกวา่จาํนวนเงนิลว่งหน้า ให้
ผูว้า่จา้ง คนืหลกัประกนั เงนิลว่งหน้า พรอ้มกบัจา่ย เงนิค่าจา้งงวดที ่2 แต่ถา้การจา่ยคา่งจา้งงวดที ่2 เป็นการจ่ายตามผลงาน
ของผูร้บัจา้ง โดยเฉลีย่หกัเงนิล่วงหน้าออกตามสว่นของคา่จา้งในแต่ละงวดใหผู้ว่้าจา้งคนืหลกัประกนัเงนิลว่งหน้าพรอ้มกบัการ
จา่ยเงนิคา่งวดสุดทา้ย 
*** ตดัออกหรอืใสไ่วต้ามความเหมาะสม 

ข้อ 7 ข. กาํหนดเวลาแล้วเสรจ็ และสิทธิของผูว้า่จ้างในการบอกเลิกสญัญา 
ผู้รบัจ้างต้องเริ่มทาํงานที่รบัจ้างภายในวนัที่….. เดือน…..…. พ.ศ. ………….และจะตอ้งทาํงานใหแ้ลว้เสรจ็ริ

บรูณ์ภายในวนัที…่.. เดอืน……….. พ.ศ. ………..ถา้ผูร้บัจา้งมไิดล้งมอืทาํงานภายในกาํหนดเวลา หรอืไมส่ามารถทาํงานให้
แลว้เสรจ็ตามกําหนดเวลา หรอืมเีหตุใหเ้ชือ่ไดว่้า ผูร้บัจา้งไมส่ามารถใหแ้ลว้เสรจ็ภายในกาํหนดเวลา หรอืจะแลว้เสรจ็ลา่ชา้เกนิ
กวา่กาํหนดเวลา หรอืผูร้บัจา้งทาํผดิสญัญาขอ้ใดขอ้หน่ึงหรอืตกเป็นผูล้ม้ละลาย หรอืเพกิเฉยไมป่ฏบิตัติามคาํสัง่ของ
คณะกรรมการ ตรวจการจา้ง หรอืผูค้วบคุมงานหรอืบรษิทัทีป่รกึษา ซึง่ไดร้บัมอบอาํนาจจากผูว้า่จา้ง ผูว้า่จา้งมสีทิธทิีจ่ะบอก
เลกิสญัญาน้ีได ้และมสีทิธจิา้งผูร้บัจา้งรายใหม่ เขา้ทาํงานของผูร้บัจา้งใหลุ้ล่วงไปดว้ย 

การทีผู่ว้า่จา้งไมใ่ชส้ทิธเิลกิสญัญาดงักลา่วขา้งตน้ไมเ่ป็นเหตุใหผู้ร้บัจา้งพน้จากความรบัผดิตามสญัญา 
 

ข้อ 8 .ความรบัผิดชอบ ในความชาํรดุ บกพรอ่งของงานจ้าง 
เมื่องานแลว้เสรจ็บรบิรูณ์ และผูว้า่จา้ง ไดร้บัมอบงาน จากผูร้บัจา้ง หรอืจากผูร้บัจา้งรายใหม่ ในกรณีที ่มกีารบอกเลกิ

สญัญา ตามขอ้ 7 หากมเีหตุชาํรดุ บกพรอ่ง หรอื เสยีหายเกดิขึน้จากการจา้งน้ี ภายใน กาํหนด* ………………ปี……………
เดอืน นบัถดัจาก วนัทีไ่ดร้บัมอบงานดงักล่าว ซึง่ความชาํรดุบกพรอ่ง หรอื เสยีหายนัน้ เกดิจากความบกพรอ่ง ของผูร้บัจา้ง 
อนัเกดิจาก การใชว้สัดุ ทีไ่มถู่กตอ้ง หรอืทาํไวไ้มเ่รยีบรอ้ย หรอืทาํไมถ่กูตอ้ง ตามมาตรฐานแหง่หลกัวชิา ผูร้บัจา้ง จะตอ้งรบีทาํ
การแกไ้ข     ใหเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ย โดยไมช่กัชา้ โดยผูว้า่จา้งไม่ ตอ้งออกเงนิใด ๆ ในการน้ีทัง้สิน้ หากผูร้บัจา้งบดิพลิว้        ไม่
กระทาํการดงักลา่ว ภายในกาํหนด…...วนั นบัแต่วนัทีไ่ดแ้จง้เป็นหนังสอื จากผูว้า่จา้ง หรอื ไม่ทาํการแกไ้ข ใหถ้กูตอ้งเรยีบรอ้ย 
ภายในเวลา ทีผู่ว้า่จา้งกาํหนดให ้ผูว้า่จา้ง มสีทิธทิีจ่ะทาํการนัน้เอง หรอื จา้งผูอ้ืน่ ใหท้าํงานนัน้ โดยผูร้บัจา้ง ตอ้งเป็นผูอ้อก
คา่ใชจ้า่ย 

ข้อ 9. การจ้างช่วง 
ผูร้บัจา้ง จะตอ้งไม่เอางานทัง้หมด หรอื บางสว่นแหง่สญัญาน้ี ไปจา้งช่วงอกีต่อหน่ึงโดยไมไ่ดร้บั ความยนิยอมเป็น

หนงัสอื จากผูว้า่จา้งก่อน ทัง้น้ี นอกจากในกรณี ทีส่ญัญาน้ีจะไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอืน่ ความยนิยอมดงักลา่วนัน้ ไมเ่ป็นเหตุให้
ผูร้บัจา้ง หลดุพน้จากความรบัผดิ หรอื พนัธะหน้าทีต่ามสญัญาน้ี และผูร้บัจา้ง จะยงัคงตอ้งรบัผดิ ในความผดิ และความ
ประมาทเลนิเล่อ ของผูร้บัจา้งชว่ง หรอื ของตวัแทน หรอืลกูจา้งรบัจา้งชว่งนัน้ทุกประการ 

 
 
 
 

 
 

ข้อ 10. การควบคมุ งานของผูร้บัจ้าง 
ผูร้บัจา้ง ตอ้งควบคุมงานทีร่บัจา้ง อยา่งเอาใจใส ่ดว้ยประสทิธภิาพ และความชํานาญ และในระหว่างทํางาน ทีร่บัจา้ง 

จะตอ้งจดัใหม้ผีูแ้ทน ซึง่ทาํงานเตม็เวลา เป็นผูค้วบคุมงาน ผูค้วบคุมงานดงักล่าว จะตอ้งเป็นผูแ้ทน ไดร้บัมอบอาํนาจ จากผูร้บั
จา้งคําสัง่ หรอืคําแนะนําต่างๆทีไ่ดแ้จง้ แก่ผูแ้ทน   ผูไ้ดร้บัมอบอํานาจนัน้ ใหถ้อืว่าเป็นคําสัง่ หรอืคําแนะนํา ที่ได้แจง้แก่ผูร้บั
จา้ง การแต่งตัง้ผูค้วบคุมงาน นัน้จะต้องทําเป็นหนังสอื และต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากผูว้่าจา้ง การเปลีย่นตวั หรอืแต่งตัง้ผู้
ควบคุมงานใหม่ จะทํามไิด้ หากไม่ไดร้บัความเหน็ชอบ จากผู้ว่าจา้งก่อนผู้ว่าจา้ง มสีทิธทิี่จะขอใหเ้ปลีย่นตวัแทน ไดร้บัมอบ
อํานาจนัน้ โดยแจง้เป็นหนังสอืไปยงั ผูร้บัจา้ง และผู้รบัจา้งจะตอ้งทําการเปลีย่นตวัโดยพลนั โดยไม่คดิราคาเพิม่ หรอือา้งเป็น
เหตุเพือ่ขยายอาย ุสญัญาอนัเน่ืองมาจากเหตุน้ี 

 

____________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ *กําหนดเวลาท่ีผู้ รับจ้างจะผิด ในความชํารุด บกพร่อง โดยปกติจะเป็นเวลาท่ี 1 ปี แตใ่นกรณีงาน
จ้าง ผู้วา่จ้างควร จะรับผิดมากกวา่ 1 ปี ตามลกัษณะงาน หรือ ด้วยเหตใุดก็ตาม ก็ให้กําหนด ระยะเวลา 
ดงักลา่ว ตามท่ี ผู้วา่จ้าง เห็นเหมาะสม 



 
ข้อ 11. ความรบัผิดชอบผูร้บัจ้าง 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิต่ออุบตัเิหตุ ความเสยีหาย หรอืภยนัตรายใด ๆ อนัเกดิจากการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้ง และ

จะตอ้งรบัผดิ ต่อความเสยีหาย จากการกระทาํ ของลกูจา้ง ของผูร้บัจา้งความเสยีหายใด ๆ อนัเกดิแก่งาน ทีผู่ร้บัจา้ง ไดท้าํขึน้ 
แมจ้ะเกดิขึน้เพราะ เหตุสดุวสิยั นอกจากกรณี อนัเกดิจากความผดิ ของผูว้า่จา้งดงักลา่ว ในขอ้น้ีจะสิน้สุดลง เมือ่ผูว้า่จา้งไดร้บั
มอบงาน ครัง้สุดทา้ย ซึง่หลงัจากนัน้ ผูร้บัจา้งคงตอ้งรบัผดิ เพยีงในกรณีชาํรดุ บกพรอ่ง หรอื ความเสยีหาย ดงักลา่วในขอ้ 8 
เทา่นัน้ 

 
ข้อ 12. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
ผูร้บัจา้ง จะตอ้งจา่ยเงนิแก่ลกูจา้ง ทีผู่ร้บัจา้งไดจ้า้งมา ในอตัราและตามกําหนดเวลาทีผู่ร้บัจา้งไดต้กลง หรอืทาํสญัญา

ไว ้ต่อลกูจา้งดงักลา่ว ถา้ผูร้บัจา้ง ไมจ่า่ยเงนิค่าจา้ง หรอืคา่ทดแทนอื่นใด แก่ลกูจา้งดงักลา่ว ในวรรคแรก ผูว้า่จา้ง      มสีทิธทิี่
จะเอาเงนิคา่จา้ง ทีจ่ะตอ้งจา่ยแก่ผูร้บัจา้ง มาจา่ยใหแ้ก่ผูร้บัจา้งดงักล่าว และใหถ้อืวา่ผูว้า่จา้ง     ไดจ้า่ยเงนิจาํนวนนัน้ เป็น
คา่จา้งใหแ้ก่ผูร้บัจา้ง ตามสญัญาแลว้ผูร้บัจา้ง จะตอ้งจดัใหม้ปีระกนัภยั สาํหรบัลกูจา้งทกุคน ทีจ่า้งมาทาํงาน โดยใหค้รอบคลุม
ถงึ ความรบัผดิทัง้ปวง ของผูร้บัจา้ง รวมทัง้ผูร้บัจา้งชว่ง อนัหากจะพงึม ีในกรณีความเสยีหาย ทีค่ดิคา่สนิไหมทดแทนได ้ตาม
กฎหมาย ซึง่เกดิจากอุปัทวเหตุ หรอืภยนัตรายใด ๆ ต่อลกูจา้ง หรอืบุคคลอืน่ทีผู่ร้บัจา้ง หรอืผูร้บัจา้งชว่งจา้ง มาทาํงานผู้
รบัจา้ง จะตอ้งสง่มอบกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักลา่ว พรอ้มทัง้หลกัฐานการชาํระเบีย้ประกนั ใหแ้ก่ผูว้า่จา้ง เมือ่ผูว้า่จา้งเรยีกรอ้ง 
 

ข้อ 13. การตรวจงานจ้าง 
ถา้ผูว้า่จา้ง แต่งตัง้กรรมการตรวจการจา้ง ผูค้วบคุมงาน หรอืบรษิทัทีป่รกึษา เพือ่ควบคุม การทาํงานของผูร้บัจา้ง 

กรรมการตรวจการจา้ง หรอืผูค้วบคุมงาน หรอืบรษิทัทีป่รกึษานัน้มอีาํนาจเขา้ไป ตรวจการงาน ในโรงงาน และสถานทีท่ี่
ก่อสรา้ง ไดทุ้กเวลา และผูร้บัจา้ง จะตอ้งอาํนวยความสะดวก และใหค้วามชว่ยเหลอื ในการนัน้ตามสมควรการทีม่กีรรมการ
ตรวจการจา้ง ผูค้วบคุมงาน หรอืบรษิทัทีป่รกึษา ทาํใหผู้ร้บัจา้งพน้ ความรบัผดิชอบ ตามสญัญาน้ีขอ้หน่ึงขอ้ใดไม ่

 
ข้อ 14. แบบรปูและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัรองวา่ ไดต้รวจสอบ และทาํความเขา้ใจ ในรปูแบบ รปูรายการละเอยีด โดย   ถีถ่ว้นแลว้ หาก

ปรากฏวา่ แบบรปูและรายการละเอยีดนัน้ ผดิพลาดหรอืคลาดเคลือ่น ไปจากหลกัการ ทางวศิวกรรม หรอืทางเทคนิค ผูร้บัจา้ง 
ตกลงทีจ่ะปฏบิตัติาม คาํวนิิจฉยัของกรรมการตรวจการจา้ง หรอืผูค้วบคุมงานหรอื บรษิทัทีป่รกึษา ทีผู่ว้า่จา้งแต่งตัง้เพือ่ใหง้าน
แลว้เสรจ็บรบิรูณ์ โดยจะคดิคา่ใชจ้า่ยใด ๆ เพิม่ขึน้ จากผูว้า่จา้งไม่ได ้
 

ข้อ 15. การควบคมุงานโดยผูว้่าจ้าง 
ผูร้บัจา้ง ตกลงว่า กรรมการตรวจการจา้ง ผูค้วบคุมงาน หรอืบรษิทัทีป่รกึษา ทีผู่ว้า่จา้งแต่งตัง้    มอีาํนาจทีจ่ะ

ตรวจสอบ และควบคุมงาน เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเอกสารสญัญา และมอีาํนาจทีจ่ะสัง่ใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ หรอืตดัทอน 
ซึง่งานตามสญัญาน้ี หากผูร้บัจา้งขดัขนื ไมป่ฏบิตัติาม กรรมการตรวจการจา้ง ผูค้วบคุมงาน หรอืบรษิทัทีป่รกึษา มอีํานาจทีจ่ะ
สัง่ใหห้ยดุกจิการนัน้ชัว่คราวได ้ความลา่ชา้ในกรณีเชน่น้ี ผูร้บัจา้งจะถอืเป็นเหตุ ขอขยายวนัทาํการออกไปมไิด ้

 
ข้อ 16. งานพิเศษและการแก้ไขงาน 
ผูว้า่จา้ง มสีทิธทิีจ่ะสัง่ใหผู้ร้บัจา้ง ทาํงานพเิศษ ซึง่ไม่ไดแ้สดงไว ้หรอืรวมอยูใ่นเอกสารสญัญา หากงานพเิศษนัน้ ๆ 

อยูใ่นขอบขา่ยทัว่ไป แหง่วตัถุประสงคข์องสญัญาน้ี นอกจากน้ี ผูว้า่จา้งยงัมสีทิธสิ ัง่ให ้เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขแบบรปู และ
ขอ้กาํหนดต่าง ๆ ในเอกสารสญัญาน้ีดว้ย โดยไมท่าํใหส้ญัญา เป็นโมฆะแต่อยา่งใด อตัราค่าจา้ง หรอืราคาทีก่าํหนดไว ้ใน
สญัญาน้ีใหก้ําหนดไว ้สาํหรบังานพเิศษ หรอืงานทีเ่พิม่เตมิขึน้ หรอืตดัทอนลงทัง้ปวง ตามคาํสัง่ของผูว้า่จา้ง หากในสญัญา 
ไมไ่ดก้าํหนดไวถ้งึอตัราค่าจา้ง หรอืราคาใดๆทีจ่ะนํามาใช ้สาํหรบังานพเิศษ หรอืงานทีเ่พิม่ขึน้ดงักลา่ว ผูว่้าจา้ง และผูร้บัจา้งจะ
ไดต้กลงกนั ทีจ่ะกาํหนดอตัรา หรอืราคา รวมทัง้การขยายระยะเวลา (ถา้ม)ี กนัใหม่ เพือ่ความเหมาะสม ในกรณีทีต่กลงกนั
ไมไ่ด ้ผูว้า่จา้งจะ กําหนดอตัราจา้ง หรอืราคาตายตวัตามแต่ผูว่้าจา้ง จะเหน็วา่เหมาะสม และถูกตอ้ง ซึง่ผูร้บัจา้ง จะตอ้ง
ปฏบิตังิาน ตามคาํสัง่ของผูว้า่จา้งแต่อาจสงวนสทิธิท์ ีจ่ะดาํเนินการ ตามขอ้ 21 ต่อไปได ้



 
 

ข้อ 17. ค่าปรบั 
หากผูร้บัจา้ง ไมส่ามารถทาํงานใหแ้ลว้เสรจ็ ตามเวลาทีก่าํหนดไว ้ในสญัญา และผูว้า่จา้ง ยงัมไิดบ้อกเลกิสญัญา ผูร้บั

จา้ง จะตอ้งชาํระคา่ปรบั ใหแ้ก่ผูว้า่จา้ง เป็นจาํนวนเงนิ วนัละ ……………..บาท และจะตอ้งชาํระค่าใชจ้า่ย ในการควบคุมงาน 
ในเมือ่ผูว้า่จา้งตอ้งควบคุมงานอกีต่อหน่ึงเป็นจาํนวนเงนิ วนัละ……………..บาท นบัถดัจาก วนัทีก่ําหนดแลว้เสรจ็ตามสญัญา 
หรอืวนัทีผู่ว้า่จา้งไดข้ยายให ้จนถงึวนัที ่ทาํงานแลว้เสรจ็จรงิ นอกจากน้ี ผูร้บัจา้งยอมใหผู้ว่้าจา้ง เรยีกคา่เสยีหาย อนัเกดิขึน้
จากการ ทีผู่ร้บัจา้งทาํงานลา่ชา้เฉพาะสว่นทีเ่กนิกวา่จาํนวนคา่ปรบัและคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วไดอ้กีดว้ย ในระหว่างทีผู่ว้า่จา้งยงัมไิด้
บอกเลกิสญัญานัน้ หากผูว้า่จา้งเหน็วา่ผูร้บัจา้งจะไม่สามารถ ปฏบิตัติามสญัญาต่อไปได ้ผูว้า่จา้งจะใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาและ
ใชส้ทิธติามขอ้ 18 กไ็ด ้และถา้ผูว่้าจา้งได ้แจง้ขอ้เรยีกรอ้งไปยงัผูร้บัจา้งเมือ่ครบกาํหนดแลว้เสรจ็ของงานขอใหช้าํระค่าปรบั
แลว้ ผูว้า่จา้งมสีทิธทิีจ่ะปรบั ผูร้บัจา้งจนถงึวนับอกเลกิสญัญาไดอ้กีดว้ย 

 
ข้อ 18. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลงับอกเลิกสญัญา 
ในกรณีทีผู่ว้า่จา้งบอกเลกิสญัญา ผูว้า่จา้งอาจทํางานนัน้เองหรอืวา่จา้งผูอ้ ืน่ใหท้าํงานนัน้ต่อ   จนแลว้เสรจ็ได ้ผูว้า่จา้ง

หรอืผูท้ีร่บัจา้งทาํงานนัน้ต่อมสีทิธใิชเ้ครือ่งใชก้ารก่อสรา้งสิง่ทีส่รา้งขึน้ชัว่คราว สาํหรบังานก่อสรา้งและวสัดุต่าง ๆ ซึง่เหน็ว่า
จะตอ้งสงวนเอาไวเ้พือ่การปฏบิตังิานตามสญัญาตามทีจ่ะเหน็สมควร ในกรณีดงักล่าวผูว้า่จา้งมสีทิธริบิหลกัประกนัการปฏบิตัิ
ตามสญัญาทัง้หมดหรอืบางสว่น ตามแต่จะเหน็สมควร นอกจากนัน้ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิชอบในค่าเสยีหาย ซึง่เป็นจาํนวนเกนิ
กวา่หลกัประกนั การปฏบิตังิาน และค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ในการทาํงานนัน้ต่อใหแ้ลว้เสรจ็ตาม 
สญัญา และค่าใชจ้า่ยในการควบคุมงานเพิม่ (ถา้ม)ี ซึง่ผูว้า่จา้งจะหกัเอาจากเงนิประกนัผลงานหรอืจาํนวนเงนิ ใด ๆ ทีจ่ะจา่ย
ใหแ้ก่ผูร้บัจา้งกไ็ด ้

 
ข้อ 19. การกาํหนดค่าเสียหาย 
คา่ปรบัหรอืคา่เสยีหายซึง่เกดิขึน้จากผูร้บัจา้งตามสญัญาน้ี ผูว้า่จา้งมสีทิธทิีจ่ะหกัเอาจากจาํนวน เงนิค่าจา้งทีค่า้งจา่ย 

หรอืจากเงนิประกนัผลงานของผูร้บัจา้ง หรอืบงัคบัจากหลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญากไ็ด ้หากมเีงนิค่าจา้งตามสญัญาทีห่กั
ไวจ้า่ยเป็นคา่ปรบั และค่าเสยีหายแลว้ยงัเหลอือยูอ่กีเทา่ใด ผูว้า่จา้งจะคนืใหแ้ก่ผูร้บัจา้งทัง้หมด 

 
ข้อ 20. การทาํบริเวณก่อสรา้งให้เรียบร้อย 
ผูร้บัจา้ง จะตอ้งรกัษาบรเิวณ สถานทีป่ฏบิตังิานตามสญัญาน้ี รวมทัง้โรงงานหรอืสิง่อาํนวย ความสะดวกใน การ

ทาํงานของผูร้บัจา้ง ลกูจา้ง ตวัแทน หรอืของผูร้บัจา้งชว่งใหอ้ยูใ่นความสะอาด ปลอดภยั และมปีระสทิธภิาพ ในการใชง้าน
ตลอด ระยะเวลาการจา้งและเมื่อทาํงานเสรจ็สิน้แลว้ จะตอ้งขนยา้ยบรรดาเครือ่งใช ้ในการทาํงานจา้งรวมทัง้วสัดุ ขยะมลูฝอย 
และสิง่ก่อสรา้งชัว่คราวต่าง ๆ (ถา้ม)ี ทัง้จะตอ้งกลบเกลีย่พืน้ดนิให ้เรยีบรอ้ย เพือ่ใหบ้รเิวณทัง้หมดอยูใ่นสภาพทีส่ะอาด และใช้
การไดท้นัท ี

 
*ข้อ 21. กรณีพิพาทและอนุญาโตตลุาการ 

21.1 ในกรณีทีม่ ีขอ้โตแ้ยง้เกดิขึน้ ระหวา่งคู่สญัญา เกีย่วกบัขอ้กําหนด แหง่สญัญาน้ีหรอืเกีย่วกบัการปฏบิตัสิญัญานี้ และ
คูส่ญัญาไม่สามารถตกลงกนัได ้ใหเ้สนอขอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้พพิาทนัน้ต่ออนุญาโตตุลาการเพือ่พจิารณาชีข้าด 
21.2 เวน้แต่คู่สญัญาทัง้สองฝ่าย จะเหน็พอ้งกนัใหอ้นุญาโตตุลาการคนเดยีว เป็นผูช้ีข้าดการระงบัขอ้พพิาท ใหก้ระทาํโดย
อนุญาโตตุลาการ 2 คน โดยคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงจะทาํหนังสอื แสดงเจตนาจะใหม้อีนุญาโตตุลาการ ระงบัขอ้พพิาทและระบุชื่อ
อนุญาโตตุลาการคนทีต่นแต่งตัง้ สง่ไปยงัคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงจากนัน้ ภายในระยะเวลา 30 วนั นบัถดัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้
ดงักลา่ว คูส่ญัญาฝ่ายทีไ่ดร้บัแจง้จะตอ้งแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการคนทีส่อง ถา้อนุญาโตตุลาการทัง้สองคน ดงักลา่วไมส่ามารถ
ประนีประนอมระงบัขอ้พพิาทนัน้ ไดใ้หอ้นุยาโตตุลาการทัง้สองคนรว่มกนัแต่งตัง้ อนุญาโตตุลาการผูช้ีข้าด ภายในกําหนดเวลา 
30 วนั นบัจากวนัทีไ่ม่สามารถตกลงกนั ผูช้ีข้าดดงักลา่ว จะพจิารณาระงบัขอ้พพิาทต่อไป กระบวนพจิารณาของ
อนุญาโตตุลาการ ใหถ้อืตามขอ้บงัคบัอนุญาโตตุลาการของสถาบนัอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการกระทรวงยตุธิรรมโดย



 
อนุโลม หรอืตามขอ้บงัคบัอืน่ทีคู่ส่ญัญาทัง้สองฝ่ายเหน็ชอบ และใหก้ระทาํในกรงุเทพมหานคร โดยใชภ้าษาไทยหรอื
ภาษาองักฤษ เป็นภาษาในการดาํเนินกระบวนการพจิารณา 
21.3 ในกรณีทีคู่ส่ญัญา ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่แต่งตัง้อนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรอืในกรณีทีอ่นุญาโตตุลาการทัง้สองคน ไมส่ามารถ
ตกลงกนัแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการผูช้ีข้าดได ้คูส่ญัญา แต่ละฝ่ายต่างมสีทิธริอ้ง ขอต่อศาลแพง่เพือ่แต่งตัง้อนุญาโตตุลาการผูช้ี้
ขาดไดแ้ลว้แต่กรณี 
21.4 คาํชีข้าดของอนุญาโตตุลาการ หรอืของอนุญาโตตุลาการผูช้ีข้าดแลว้แต่กรณี ใหถ้อืเป็นเดด็ขาดและถงึทีส่ดุผกูพนั
คูส่ญัญา 
21.5 คูส่ญัญา แต่ละฝ่ายเป็น ผูร้บัภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและออกคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ ในการดาํเนินกระบวน
พจิารณาฝ่ายละครึง่ ในกรณีทีม่กีารแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการคนเดยีวหรอื มกีารแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการผูช้ีข้าด ให้
อนุญาโตตุลาการหรอือนุญาโตตุลาการผูช้ีข้าด เป็นผูก้าํหนดภาระคา่ธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดยีวหรอืภาระ
คา่ธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดยีวหรอืภาระคา่ธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผูช้ีข้าดคนเดยีว แลว้แต่กรณี 

 
ข้อ 22. การขยายเวลาปฏิบติังานตามสญัญา 
ในกรณีทีม่ ีเหตุสดุวสิยั หรอืเหตุใด ๆ อนัเน่ืองมาจากความผดิ หรอืความบกพรอ่งของฝ่ายผูว้่าจา้ง หรอืพฤตกิารณ์

อนัหน่ึงอนัใดทีผู่ร้บัจา้ง ไมต่อ้งรบัผดิตามกฎหมาย ทาํใหผู้ร้บัจา้งไมส่ามารถทาํงานใหแ้ลว้เสรจ็ ตามเงือ่นไขและกาํหนดเวลา
แหง่สญัญาน้ีได ้ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้เหตุหรอืพฤตกิารณ์ดงักลา่ว พรอ้มหลกัฐานเป็นหนังสอื ใหผู้ว้า่จา้งทราบ เพือ่ขอขยายเวลา
ทาํงานออกไปภายใน 15 วนั  นบัถดัจากวนัทีเ่หตุนัน้สิน้สดุลง ถา้ผูร้บัจา้ง ไมป่ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม ความในวรรคหน่ึง ใหถ้อืวา่
ผูร้บัจา้งไดส้ละสทิธิเ์รยีกรอ้งในการทีจ่ะขอขยายเวลาทาํงานออกไปไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ทัง้สิน้ เวน้แต่กรณีเหตุเกดิจากความผดิ 
หรอืความบกพรอ่งของฝ่ายผูว่้าจา้ง ซึง่มหีลกัฐานชดัแจง้ หรอืผูว้า่จา้งทราบดอียู่แลว้ตัง้แต่ตน้การขยายกาํหนด เวลาทาํงาน
ตามวรรคหน่ึงอยูใ่นดุลพนิิจ ของผูว้า่จา้งทีจ่ะพจิารณาตามทีเ่หน็สมควร 
 

*ข้อ 23 การใช้เรอืไทย 
ในการปฏบิตัติามสญัญาน้ี หากผูร้บัจา้ง จะตอ้งสัง่หรอืนําของเขา้มาจากต่างประเทศรวมทัง้เครือ่งมอืและอุปกรณ์ ที่

ตอ้งนําเขา้มาเพือ่ปฏบิตังิานตามสญัญา ไมว่า่ผูร้บัจา้งจะเป็นผูท้ีนํ่า ของเขา้มาเองหรอืนําเขา้มา โดยผา่นตวัแทนหรอืบุคคลอื่น
ใด ถา้สิง่ของนัน้ตอ้งนําเขา้มา โดยทางเรอืในเสน้ทางเดนิเรอืทีม่เีรอืไทยเดนิอยู ่และสามารถใหบ้รกิารรบัขนไดต้ามที ่
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูร้บัจา้งตอ้งจดัการใหส้ิง่ของดงักลา่วบรรทุกโดยเรอืไทยหรอืเรอืทีม่สีทิธ ิ
เชน่เดยีวกบัเรอืไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทยเวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจาก สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการพาณิชย์
นาวก่ีอน บรรทุกของนัน้ลงเรอือื่นทีม่ใิชเ่รอืไทย หรอื เป็นของทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดย
เรอือื่นได ้ทัง้น้ีไมว่า่การสัง่ หรอื สัง่ซือ้สิง่ของดงักลา่วจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบ,ี ซเีอฟอาร,์ ซไีอเอฟ หรอืแบบอื่นใด 
ในการสง่มอบงาน ตามสญัญาใหแ้ก่ผูว้า่จา้ง ถา้งานนัน้มสีิง่ของตามวรรคแรก ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่มอบใบตราสง่ (Bill of Lading) 
หรอืสาํเนาใบตรา สง่สาํหรบัของนัน้ ซึง่แสดงวา่ไดบ้รรทกุมา โดยเรอืไทยหรอืเรอืทีม่สีทิธ ิเชน่เดยีวกบัเรอืไทยใหแ้ก่ผูว้า่จา้ง 
พรอ้มกบัการสง่มอบงานดว้ย  

ในกรณีที ่สิง่ของดงักลา่ว ไมไ่ดบ้รรทุก จากต่างประเทศ มายงัประเทศไทย โดยเรอืไทยหรอืเรอืทีม่สีทิธ ิเชน่เดยีวกบั
เรอืไทย ผูร้บัจา้ง ตอ้งสง่มอบหลกัฐาน ซึง่แสดงว่าไดร้บัอนุญาตจาก สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการพาณิชยน์าว ีให้
บรรทุกของโดยเรอือื่นไดห้รอืหลกัฐาน ซึง่แสดงวา่ไดช้าํระคา่ธรรมเนียมพเิศษ เน่ืองจากการไมบ่รรทุกของโดยเรอืไทยตาม
กฎหมาย วา่ดว้ยการสง่เสรมิการพาณิชยน์าวแีลว้อยา่งใดอยา่งหน่ึงแก่ผูว้า่จา้งดว้ย 
ในกรณีทีผู่ร้บัจา้ง ไมส่ง่มอบหลกัฐาน อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงักล่าว ในสองวรรคขา้งตน้ใหแ้ก่ ผูว้า่จา้ง แต่จะขอสง่มอบงาน
ดงักลา่ว ใหผู้ว้า่จา้งก่อน โดยไม่รบัชาํระเงนิคา่จา้ง ผูว้า่จา้งมสีทิธ ิรบังานดงักลา่วไวก่้อน และชาํระเงนิคา่จา้งเมื่อผูร้บัจา้ง ได้
ปฏบิตัถิกูตอ้งครบถว้นดงักลา่วแลว้ได ้

 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * ตดัออกหรือใสไ่ว้ตามความเหมาะสม 



 
ข้อ 24. มาตรฐานฝีมือช่าง 
ผูร้บัจา้ง ตกลงเป็นเงือ่นไขสาํคญัวา่ ผูว้า่จา้งจะตอ้งมแีละใชผู้ผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมอืช่าง จากหรอืผูม้วุีฒบิตัร

ระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรอืเทยีบเทา่จากสถาบนัการศกึษาที ่ก.พ.รบัรองใหใ้หเ้ขา้รบัราชการได ้ในอตัราไมต่ํ่ากว่ารอ้ย
ละ…………ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะตอ้งมชีา่งจาํนวนอยา่งน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาชา่งดงัต่อไปน้ี 
24.1 …………………………………………………… 
24.2 …………………………………………………… 
…………………………..ฯลฯ………………………... 
 
ผูร้บัจา้ง จะตอ้งจดัทาํบญัช ีแสดงจาํนวนชา่งทัง้หมด โดยจาํแนกตามแต่ละสาขาชา่งและ ระดบัชา่ง พรอ้มกบัระบุรายชือ่ช่าง ผู้
ทีผ่า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมอืชา่งหรอืผูม้วุีฒบิตัรดงักล่าว ในวรรคแรก นํามาแสดงพรอ้มหลกัฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ
การตรวจการจา้งหรอืผูค้วบคุมงาน ก่อนเริม่ลงมอืทาํงาน และพรอ้มทีจ่ะใหผู้ว้่าจา้ง หรอืเจา้หน้าทีข่องผูว้า่จา้ง ตรวจสอบดูได้
ตลอดเวลาทาํงาน ตามสญัญาน้ีของผูร้บัจา้ง 
สญัญาน้ีทาํขึน้เป็นสองฉบบั มขีอ้ความถกูตอ้งตรงกนั คู่สญัญาไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความ โดยละเอยีดตลอดแลว้ จงึไดล้ง
ลายมอืชือ่ พรอ้มทัง้ประทบัตรา (ถา้ม)ี ไวเ้ป็นสาํคญัต่อหน้าพยาน และคู่สญัญาต่างยดึถอืไวฝ่้ายละหนึ่งฉบบั 

 
 

(ลงชือ่)…………………………ผูว้า่จา้ง 
(………………………..………) 

 
(ลงชือ่)…………………………ผูร้บัจา้ง 
(…………………………….…) 

 
(ลงชือ่)…………………………พยาน 
(……………….………………) 

 
(ลงชือ่)…………………………พยาน 
(…………………..……………) 


