
แบบสัญญาจา้งทั่วไป 
 

สัญญาเลขที่.................................................  
          สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ...................................................ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/
เขต…………………….…จังหวัด................................................เมื่อวันที่..................เดือน.........................................
พ.ศ.......................... ระหว่างโดย.............................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง 
          กับ..............................................................ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ............................................. 
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขที่.................ถนน.........................................ต าบล/แขวง.................................................. 
อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด.......................................โดย......................................................... 
มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท......................... 
…………………………………………………………….ลงวันที่..................................... (และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่ 
...........................................) ซึง่ต่อไปน้ีในสัญญาน้ีเรยีกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง 

หมายเหต ุ* ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่ากับ…………………………………….……………………
อยู่บ้านเลขที่.................ถนน........................................................ต าบล/แขวง.....................................................
อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด................................................ 
 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี ้
          ข้อที่ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง 
          ผู้ว่าตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างท างาน........................................ ณ............................................ 
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด.......................................... 
ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขสญัญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 
          ผู้รับจา้งตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน 
งานจ้างตามสัญญานี ้
 
          ข้อที่ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
          เอกสารแนบท้ายสญัญาดังต่อไปน้ีให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาน้ี 
             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................................. 
 
หมายเหต ุ* ตดัออกหรือใส่ไว้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 



          ข้อที่ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
          ในขณะท าสัญญานี้ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเป็น................................................................................... 
เป็นจ านวนเงิน...................................บาท (.............................................................) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือ 
เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
          หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตาม 
สัญญานี้แล้ว 
 
          ข้อที่ 4 ก. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
          ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน……………………………………..……บาท
(.....................................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจ านวน……………………….…….…บาท ตลอดจนภาษี
อากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ ตามรายการ แต่ละประเภท ดังที่ได้
ก าหนดไว ้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
          คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างตกลงว่า จ านวนปริมาณงานที่ก าหนดไว้ ในบัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้ง
ปริมาณงาน และราคานี้ เป็นจ านวนโดยประมาณเท่านั้น จ านวนปริมาณงานที่แท้ จริงอาจจะมาก หรือน้อย
กว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง ตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ท าเสร็จ
จริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างตกลง ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน อันเกิด
จาก การที่จ านวนปริมาณงานในแต่ละรายการ ได้แตกต่าง ไปจากที่ก าหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณี
ต่อไปนี ้* 
          4.1 เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ 125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า)    แต่ไม่เกินร้อยละ 
150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงาน ที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให้ ใน
อัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา 
          4.2 เมื่อปริมาณงาน ที่ท าเสร็จจริง ในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่
ก าหนดไว้ ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาจะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ 83 (แปดสิบสาม) ของราคา
ต่อหน่วย ตามสัญญา 
          4.3 เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริง น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน ที่ก าหนดไว้ ใน
สัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชย เป็นค่า 
overhead และ mobilization ส าหรับงานรายการ นั้นในอัตราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด)       ของผลต่าง ระหว่าง
ปริมาณงานทั้งหมด ของงานรายการนั้น ตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ท าเสร็จจริง คูณด้วย ราคา
ต่อหน่วยตามสัญญา 
          4.4 ผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้น หรือหักลดเงิน ในแต่ละกรณี ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้าย ของการ
จ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้าย ของการจ่ายเงิน ตามที่ผู้ว่าจ้าง จะพิจารณาเห็นสมควร 
 ผู้ว่าจ้าง ตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นรายเดือน ตามเนื้องานที่ท าเสร็จจริง เมื่อ ผู้ว่า
จ้าง หรือเจ้าหน้าที่ ของผู้ว่าจ้างได้ท าการตรวจสอบผลงาน ที่ท าเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ ตรงตาม
ข้อก าหนด แห่งสัญญานี ้ทุกประการ ผู้ว่าจ้าง จะออกหนังสือรับรอง การรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 
          การจ่ายเงินงวดสุดท้าย จะจ่ายให้ เมื่องานทั้งหมด ตามสัญญา ได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการท า
สถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่ก าหนดไว้ ในข้อ 20 
 
หมายเหต ุ* อตัราร้อยละที่ระบุไว้ต่อไปนี้ อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม 



          ข้อที่ 4 ข. ค่าจ้างและการจา่ยเงนิ (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
          ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงิน…………………………………….………..บาท 
(………………………………………………..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จ านวน………………………….………บาท ตลอดจน 
ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงิน เป็น
งวด ๆ ดังนี ้
          งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงิน…………………………..…..บาท (…………………………………………..……..………….) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………………………………….………ให้แล้วเสร็จภายใน……………………………………………… 
          งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงิน…………………………………..บาท (………………………………………………..……….) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………………………….……………ให้แล้วเสร็จภายใน……………………………………………… 
          งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงิน……..…………………..…...บาท (……………………………………………………...……..) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ท าสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาด
เรียบร้อย ตามที่ก าหนดไว้ ในข้อ 20 
          การจ่ายเงิน ตามเงื่อนไข แห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้าง จะโอนเงินเข้า บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ
ธนาคาร………………………………………..….สาขา…………………………………..ชื่อบัญชี……………………………………….…
เลขที่บัญชี……………………………………………………ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง ตกลงเป็นผู้รับภาระ เงินค่าธรรมเนียม หรือ
ค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม ให้มีการหักเงินดังกล่าว จากจ านวนเงินโอนใน
งวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ ใช้ส าหรับ กรณีที่ ส่วนราชการจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct 
Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผู้รับจ้าง ตามแนวทาง ที่กระทรวงการคลังก าหนด) 
 
         *ข้อที่ 5 เงินค่าจ้างล่วงหนา้ 
          ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายเงินค้าจ้างล่วงหน้า ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจ านวนเงิน……………………..…………..…บาท 
(………………………………………………..……) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……………..………ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว ้
ในข้อ 4 เงินจ านวนดังกล่าว จะจ่ายให้ ภายหลังจาก ที่ผู้รับจ้าง ได้วางหลักประกัน การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
เต็มตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง จะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตาม
แบบที่ผู้ว่าจ้าง ก าหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระท าตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย และการใช้คืนเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี ้
          5.1 ผู้รับจ้าง จะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการปฏิบัติงาน ตามสัญญาเท่านั้น หาก
ผู้รับจ้าง ใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ในทางอื่น ผู้ว่าจ้าง อาจจะ
เรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืน จากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 
          5.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้าง ต้องแสดงหลักฐาน การใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่า ได้
เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในก าหนด 15 วัน นับถัดจากวัน ได้รับแจ้งจาก ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง ไม่อาจแสดง
หลักฐานดังกล่าว ภายในก าหนด 15 วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืน จากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่ 
หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ได้ทันที 
          *5.3 (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
 ในการจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ 4 ก. ผู้ว่าจะหักเงินค่าจ้าง ในแต่ละเดือนไว้จ านวน
ทั้งหมด* ทั้งนี ้จนกว่าจ านวนเงินที่หักไว ้จะครบตามจ านวน เงินค่าจ้างล่วงหน้า ที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว 
          5.4 เงินจ านวนใด ๆ ก็ตาม ที่ผู้รับจ้าง จะต้องจ่ายให้แก่ ผู้ว่าจ้างเพื่อช าระหนี้ หรือเพื่อชดใช้ความรับ
ผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้าง จะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวด ที่จะจ่ายให้แก่ ผู้รับจ้าง ก่อนที่จะหักชดใช้คืน เงิน



ค่าจ้างล่วงหน้า 
          5.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือ เกินกว่าจ านวนเงิน ที่ผู้รับจ้าง จะ
ได้รับ หลังจากหักชดใช ้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้าง จะต้องจ่ายคืนเงิน จ านวนที่เหลือนั้น ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน 7 
วัน นับถัดจากวัน ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง 
         5.5 ก. (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
 ผู้ว่าจ้าง จะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้า ให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้าง ได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจ านวน
เงินล่วงหน้า ตาม 5.3 
         5.5 ข. (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
 ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง**………………………………………………………………… 
 

*** ข้อ 6. การหักเงินประกนัผลงาน 
          ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้าง จะหักเงิน จ านวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่าย ใน
งวดนั้น เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่ เงินประกันผลงาน จะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้น ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน (ส าหรับ
สัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือจ านวน…………………..............บาท (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ผู้มี
รับจ้าง มีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้าง จะต้องวางหนังสือค้ าประกัน ของธนาคาร   ซึ่งออก
โดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได ้

ผู้ว่าจ้าง จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือ หนังสือค้ าประกัน ของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่ง 
ให้แก่ผู้รับจ้าง พร้อมกับ การจ่ายเงิน งวดสุดท้าย 
 

ข้อ 7 ก. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธขิองผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
          ภายในก าหนด…………..วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้าง จะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่
พอใจ แก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอน ของการท างาน และก าหนดเวลาที่ต้องใช้ ในการท างานหลักต่าง ๆ ให้
แล้วเสร็จ*** 
          ผู้รับจ้าง ต้องเริ่มท างานที่รับจ้าง ภายในก าหนด………….วัน นับถัดจาก วันได้รับหนังสือ แจ้งให้เริ่ม
งานและจะต้อง ท างานให้แล้วเสร็จ ภายในก าหนด……...วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ดังกล่าวนั้น 
          ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรือ ไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จ ตามก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จ ล่าช้าเกิน
กว่าก าหนดเวลา หรือผู้รับจ้าง ท าผิดสัญญา ข้อใดข้อหนึ่ง หรือ ตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ ปฏิบัติตาม
ค าสั่ง ของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอ านาจ จากผู้ว่า
จ้าง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้าง ผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าท างาน ของผู้รับจ้างให้ลุล่วง
ไปได้ด้วย 
          การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญา ดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ ผู้รับจ้าง พ้นจาก ความรับผิด 
ตามสัญญา 
 
หมายเหต ุ* ในกรณีที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นเป็นการจ าเป็นและสมควร จะหักค่าจ้าง ในแต่ละเดือนไว้
เพียงบางส่วน ก็ได้โดย แก้ไขจ านวนร้อยละ……….ของค่าจ้างในแต่ละเดือน ตามความเหมาะสมก็ได้ 
          ** หากการจ่ายเงิน ค่าจ้างงวดที่ 2 เป็นการจ่ายตาม ผลงานของผู้รับจ้าง ในส่วนที่ปฏิบัติงาน  เกิน
กว่าจ านวนเงินล่วงหน้า ให้ผู้ว่าจ้าง คืนหลักประกัน เงินล่วงหน้า พร้อมกับจ่าย เงินค่าจ้างงวดที่ 2 แต่ถ้าการ
จ่ายค่างจ้างงวดที่ 2 เป็นการจ่ายตามผลงานของผู้รับจ้าง โดยเฉลี่ยหักเงินล่วงหน้าออกตามส่วนของค่าจ้างใน



แต่ละงวดให้ผู้ว่าจ้างคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าพร้อมกับการจ่ายเงินค่างวดสุดท้าย 
          *** ตัดออกหรือใส่ไว้ตามความเหมาะสม 
 
          ข้อ 7 ข. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธขิองผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในวันที่…………..เดือน…………………………. พ.ศ..…….………….
และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จริบูรณ์ภายในวันที่………..…..เดือน………………………..……. พ.ศ..…….…………….
ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุ
ให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา 
หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย  หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย 
          การทีผู่้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา 
 
          ข้อ 8 .ความรับผิดชอบ ในความช ารุด บกพร่องของงานจ้าง 
          เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้าง ได้รับมอบงาน จากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณี
ที่ มีการบอกเลิกสัญญา ตามข้อ 7 หากมีเหตุช ารุด บกพร่อง หรือ เสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใน 
ก าหนด* ………………ปี……………เดือน นับถัดจาก วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่ งความช ารุดบกพร่อง หรือ 
เสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง ของผู้รับจ้าง อันเกิดจาก การใช้วัสดุ ที่ไม่ถูกต้อง หรือท าไว้ไม่เรียบร้อย 
หรือท าไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้าง จะต้องรีบท าการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า 
โดยผู้ว่าจ้างไม่ ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระท าการดังกล่าว ภายใน
ก าหนด…………...วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง หรือ ไม่ท าการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย 
ภายในเวลา ที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้ ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะท าการนั้นเอง หรือ จ้างผู้อื่น ให้ท างานนั้น โดยผู้รับจ้าง 
ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
 
          ข้อ 9. การจ้างช่วง 
          ผู้รับจ้าง จะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือ บางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับ ความ
ยินยอมเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณี ที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอม
ดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิด หรือ พันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้าง จะ
ยังคงต้องรับผิด ในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือ ของตัวแทน หรือลูกจ้างรับจ้าง
ช่วงนั้นทกุประการ 
 
หมายเหตุ *ก าหนดเวลาที่ผู้รับจ้างจะผิด ในความช ารุด บกพร่อง โดยปกติจะเป็นเวลาที่ 1 ปี แต่ในกรณีงาน
จ้าง ผู้ว่าจ้างควร จะรับผิดมากกว่า 1 ปี ตามลักษณะงาน หรือ ด้วยเหตุใดก็ตาม ก็ให้ก าหนด ระยะเวลา 
ดังกล่าว ตามที ่ผู้ว่าจ้าง เห็นเหมาะสม 
 
          ข้อ 10. การควบคมุ งานของผู้รับจ้าง 
          ผู้รับจ้าง ต้องควบคุมงานที่รับจ้าง อย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพ และความช านาญ และในระหว่าง
ท างาน ที่รับจ้าง จะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งท างานเต็มเวลา เป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็น



ผู้แทน ได้รับมอบอ านาจ จากผู้รับจ้างค าสั่ง หรือค าแนะน าต่างๆที่ได้แจ้ง แก่ผู้แทน   ผู้ได้รับมอบอ านาจนั้น 
ให้ถือว่าเป็นค าสั่ง หรือค าแนะน า ที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน นั้นจะต้องท าเป็นหนังสือ และ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัว หรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่ จะท ามิได้ หากไม่ได้รับความ
เห็นชอบ จากผู้ว่าจ้างก่อน 
          ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตวัแทน ได้รับมอบอ านาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้รับจ้าง และ
ผู้รับจ้างจะต้องท าการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุ สัญญาอัน
เนื่องมาจากเหตุนี ้
 
          ข้อ 11. ความรับผดิชอบผู้รับจ้าง 
          ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้
รับจ้าง และจะต้องรับผิด ต่อความเสียหาย จากการกระท า ของลูกจ้าง ของผู้รับจ้าง 

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งาน ที่ผู้รับจ้าง ได้ท าขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะ เหตุสุดวิสัย นอกจากกรณี 
อันเกิดจากความผิด ของผู้ว่าจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาน ครั้งสุดท้าย ซึ่ง
หลังจากนั้น ผู้รับจ้างคงต้องรับผิด เพียงในกรณีช ารุด บกพร่อง หรือ ความเสียหาย ดังกล่าวในข้อ 8 เท่านั้น 
 
          ข้อ 12. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
          ผู้รับจ้าง จะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง ที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามก าหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง 
หรือท าสัญญาไว้ ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
          ถ้าผู้รับจ้าง ไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใด แก่ลูกจ้างดังกล่าว ในวรรคแรก ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่
จะเอาเงินค่าจ้าง ที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้าง มาจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้าง ได้จ่ายเงิน
จ านวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตามสัญญาแล้ว 
          ผู้รับจ้าง จะต้องจัดให้มีประกันภัย ส าหรับลูกจ้างทุกคน ที่จ้างมาท างาน โดยให้ครอบคลุมถึง ความรับ
ผิดทั้งปวง ของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมี ในกรณีความเสียหาย ที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ 
ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วง
จ้าง มาท างานผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการช าระเบี้ยประกัน 
ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 
 
          ข้อ 13. การตรวจงานจ้าง 
          ถ้าผู้ว่าจ้าง แต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุม การท างาน
ของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอ านาจเข้าไป ตรวจการงาน 
ในโรงงาน และสถานที่ที่ก่อสร้าง ได้ทุกเวลา และผู้รับจ้าง จะต้องอ านวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือ 
ในการนั้นตามสมควร 
          การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ท าให้ผู้รับจ้างพ้น ความรับผิดชอบ 
ตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่ 
 

ข้อ 14. แบบรปูและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 
ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่า ได้ตรวจสอบ และท าความเข้าใจในรูปแบบ รูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วน

แล้ว หากปรากฏว่า แบบรูปและรายการละเอียดนั้น ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการ ทางวิศวกรรม 



หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้าง ตกลงที่จะปฏิบัติตาม ค าวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือ 
บริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งต้ังเพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ 
 
 ข้อ 15. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
          ผู้รับจ้าง ตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง    มี
อ านาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอ านาจที่จะสั่งให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการ
จ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอ านาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ 
ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหต ุขอขยายวันท าการออกไปมิได้ 
 
 ข้อ 16. งานพเิศษและการแก้ไขงาน  
          ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้าง ท างานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว ้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงาน
พิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้ 
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อก าหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ท าให้สัญญา เป็นโมฆะแต่
อย่างใด 
          อัตราค่าจ้าง หรือราคาที่ก าหนดไว้ ในสัญญานี้ให้ก าหนดไว้ ส าหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น 
หรือตัดทอนลงทั้งปวง ตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญา ไม่ได้ก าหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆที่จะ
น ามาใช้ ส าหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกัน ที่จะก าหนดอัตรา 
หรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะ 
ก าหนดอัตราจ้าง หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้าง จะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้าง จะต้อง
ปฏิบัติงาน ตามค าสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิ์ที่จะด าเนินการ ตามข้อ 21 ต่อไปได ้
 

ข้อ 17. ค่าปรบั 
          หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่ก าหนดไว้ ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอก
เลิกสัญญา ผู้รับจ้าง จะต้องช าระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจ านวนเงิน วันละ ……………………………………..บาท 
และจะต้องช าระค่าใช้จ่าย ในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจ านวนเงิน วัน
ละ……………………………….……..บาท นับถัดจาก วันที่ก าหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ 
จนถึงวันที่ ท างานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง เรียกค่าเสียหาย อันเกิดขึ้นจากการ ที่ผู้รับ
จ้างท างานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ านวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย 
          ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ ปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 18 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้ แจ้งข้อ
เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบก าหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ช าระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับ
จ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
 

ข้อ 18. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
          ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้นต่อ   จนแล้ว
เสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างท างานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว ส าหรับงาน
ก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร 



          ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะ
เห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจ านวนเกินกว่าหลักประกัน การ
ปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายทีเ่พิ่มขึ้นในการท างานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตาม สัญญา 
และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจ านวนเงิน ใด ๆ ที่
จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได ้
 
 ข้อ 19. การก าหนดค่าเสียหาย 
          ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวน เงิน
ค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ 
          หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้าง
จะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 
 
 ข้อ 20. การท าบริเวณก่อสรา้งให้เรียบร้อย 
          ผู้รับจ้าง จะต้องรักษาบริเวณ สถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอ านวย ความ
สะดวกใน การท างานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ ในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้างและเมื่อท างานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขนย้ายบรรดา
เครื่องใช้ ในการท างานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ย
พื้นดินให้ เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันท ี
 
          *ข้อ 21. กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 
          21.1 ในกรณีที่มี ข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ระหว่างคู่สัญญา เกี่ยวกับข้อก าหนด แห่งสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้น ต่ออนุญาโตตุลาการ
เพื่อพิจารณาชี้ขาด 
          21.2 เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียว เป็นผู้ชี้ขาดการระงับข้อ
พิพาท ให้กระท าโดยอนุญาโตตุลาการ 2 คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะท าหนังสือ แสดงเจตนาจะให้มี
อนุญาโตตุลาการ ระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้ง ส่งไปยังคู่สัญญา อีกฝ่ายหนึ่ง
จากนั้น ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ได้ รับแจ้งจะต้องแต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการคนที่สอง ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคน ดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้น 
ได้ให้อนุยาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้ง อนุญาโตตุลาการ ผู้ชี้ขาด ภายในก าหนดเวลา 30 วัน นับจาก
วันที่ไม่สามารถตกลงกัน ผู้ชี้ขาดดังกล่าว จะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป กระบวนพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ ให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการกระทรวง
ยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามข้อบังคับอื่นที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ และให้กระท าในกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เป็นภาษาในการด าเนินกระบวนการพิจารณา 
          21.3 ในกรณีที่คู่สัญญา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีที่
อนุญาโตตุลาการทั้งสองคน ไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญา แต่ละฝ่ายต่างมี
สิทธิร้อง ขอต่อศาลแพ่งเพ่ือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณ ี
          21.4 ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นเด็ดขาด
และถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา 



          21.5 คู่สัญญา แต่ละฝ่ายเป็น ผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและออกค่าใช้จ่ายอื่น 
ๆ ในการด าเนินกระบวนพิจารณาฝ่ายละครึ่ง ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือ มีการแต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด ให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด เป็นผู้ก าหนดภาระค่าธรรมเนียม
อนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียม
อนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียว แล้วแต่กรณี 
 
 ข้อ 22. การขยายเวลาปฏิบตัิงานตามสัญญา 
          ในกรณีที่มี เหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่าย ผู้ว่าจ้าง 
หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้าง ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จ 
ตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐาน
เป็นหนังสือ ให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาท างานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 
          ถ้าผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้อง    ในการ
ที่จะขอขยายเวลาท างานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่อง
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
          การขยายก าหนด เวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร 
 

*ข้อ 23 การใช้เรือไทย 
          ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้าง จะต้องสั่งหรือน าของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ
และอุปกรณ์ ที่ต้องน าเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่น า ของเข้ามาเองหรือน าเข้ามา 
โดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามา โดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ 
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการ
ให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีก่อน บรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทย หรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่
ว่าการสั่ง หรือ สั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด 
          ในการส่งมอบงาน ตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ
ใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือส าเนาใบตรา ส่งส าหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา โดยเรือไทยหรือเรือที่
มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้าง พร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 
          ในกรณีที่ สิ่งของดังกล่าว ไม่ได้บรรทุก จากต่างประเทศ มายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มี
สิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้าง ต้องส่งมอบหลักฐาน ซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจาก ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐาน ซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษ 
เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่ง
แก่ผู้ว่าจ้างด้วย 
          ในกรณีที่ผู้รับจ้าง ไม่ส่งมอบหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว ในสองวรรคข้างต้นให้แก่ ผู้ว่าจ้าง 
แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยไม่รับช าระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ รับงานดังกล่าวไว้ก่อน 
และช าระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได ้
 



ข้อ 24. มาตรฐานฝีมือชา่ง 
          ผู้รับจ้าง ตกลงเป็นเงื่อนไขส าคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก
หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้ให้เข้ารับ
ราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ……………………ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน 
ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปน้ี 
          24.1……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
          24.2……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
          24.3……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
          ผู้รับจ้าง จะต้องจัดท าบัญชี แสดงจ านวนช่างทั้งหมด โดยจ าแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง 
พร้อมกับระบุรายชื่อช่าง ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว ในวรรคแรก น ามา
แสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือท างาน และ
พร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาท างาน ตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง 
          สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้าม)ี ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 

 ลงชื่อ .............................................................ผู้ว่าจ้าง 
 (.........................................................................) 
  
 ลงชื่อ .............................................................ผู้รับจ้าง 
 (.........................................................................) 
  
 ลงชื่อ ..............................................................พยาน 
 (.........................................................................) 
  
 ลงชื่อ ..............................................................พยาน 
 (.........................................................................) 
 


