
 

แบบใบเสนอราคา 
 

(วิธีสอบราคา) 
 

เรียน....................................... 
 

 1.  ข้าพเจ้า................................................................................................................................................... 
ตั �งอยูเ่ลขที!.........................................ถนน...............................................แขวง......................................................... 
เขต....................................................จงัหวดั...........................................โทรศพัท์.................................................... 
โดย.........................................................................................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี �ได้พิจารณาเงื!อนไขตา่ง ๆ 
ในเอกสารสอบราคาจ้างเลขที!...........................................และเอกสารเพิ!มเตมิเลขที!...........................................(ถ้ามี) 
โดยตลอดและยอมรับข้อกําหนด และเงื!อนไขนั �นแล้ว   รวมทั �งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที!กําหนด 
และไมเ่ป็นผู้ทิ �งงานของทางราชการ 
 

 2.  ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพสัดรุวมทั �งบริการ ซึ!งกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาจ้าง ตามราคาและกําหนดเวลา
สง่มอบดงัตอ่ไปนี � 
 

ที! รายการ ราคา 
ตอ่หนว่ย 

ภาษีมลูคา่ 
เพิ!ม(ถ้ามี) 

จํานวน รวมเงิน กําหนด 
สง่มอบ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   

 
               (..........................................................................................................) 
 

ซึ!งเป็นราคาที!รวมภาษีมลูคา่เพิ!มรวมทั �งภาษีอากรอื!น และคา่ใช้จา่ยทั �งปวงไว้ด้วยแล้ว 
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 3.  คําเสนอนี �จะยืนอยู่เป็นเวลา...........................วนันบัแตว่นัเปิดซองสอบราคา และมหาวิทยาลยัอาจรับคํา
เสนอนี �   ณ   เวลาใดก็ได้ก่อนที!จะครบกําหนดระยะเวลาดงักล่าว    หรือระยะเวลาที!ยืดออกไปตามเหตผุลอนัสมควรที!
มหาวิทยาลยัร้องขอ 
 

 4.  ในกรณีที!ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองจะ 
      4.1 ทําสญัญาตามแบบสญัญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากบัมหาวิทยาลยัภายใน.......................วนั 
นบัถดัจากวนัที!ได้รับหนงัสือแจ้งให้ไปทําสญัญา 
      4.2  มอบหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา ตามตวัอย่างแนบท้ายเอกสารสอบราคาให้แก่มหาวิทยาลยัก่อน 
หรือในขณะที!ได้ลงนามในสญัญาเป็นจํานวนร้อยละ......................ของราคาตามสญัญาที!ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี � 
เพื!อเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัติามสญัญาโดยถกูต้องและครบถ้วน 
      รวมทั �งยินดีชดใช้คา่เสียหายใดที!อาจมีแก่มหาวิทยาลยั    และมหาวิทยาลยัมีสิทธิจะให้ผู้ เสนอราคารายอื!น
เป็นผู้ เสนอราคาได้ หรือมหาวิทยาลยัอาจเรียกสอบราคาใหมก็่ได้ 
 

 5.  ข้าพเจ้ายอมรับว่ามหาวิทยาลยัไม่มีความผกูพนัที!จะรับคําเสนอนี � หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั �งสิ �นไม่ต้อง
รับผิดชอบในคา่ใช้จา่ยใด ๆ อนัอาจเกิดขึ �นในการที!ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
 

 6.  บรรดาหลกัฐานประกอบการพิจารณา เชน่ ตวัอยา่ง แคตตาล็อก แบบรูปแบบรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ  
ซึ!งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่มหาวิทยาลยัพร้อมใบเสนอราคา ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้มหาวิทยาลยัไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สิน
ของทางราชการ  สําหรับตวัอยา่งที!เหลือหรือไมใ่ช้แล้ว ซึ!งมหาวิทยาลยัคืนให้ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องคา่เสียหายใด ๆ ที!เกิด
ขึ �นกบัตวัอยา่งนั �น 
 

 7.  ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตวัเลข และตรวจสอบเอกสารตา่ง ๆ    ที!ได้ยื!นพร้อมใบเสนอราคานี �โดยละเอียดแล้วและ
เข้าใจดี มหาวิทยาลยัไมต้่องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหลน่ 
 

 8.  ใบเสนอราคานี �ได้ยื!นซองเสนอโดยบริสทุธิEยตุธิรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกนัโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายกบับคุคลใดบคุคลหนึ!ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ  ที!ได้ยื!นซองเสนอราคาในคราว
เดียวกนั 
 
  เสนอราคามา  ณ  วนัที!..................ดือน........................................พ.ศ........................ 
   

 
     ลงชื!อ................................................................. 
                    (...............................................................) 
              ตําแหนง่............................................................... 
 

                                ประทบัตรา (ถ้ามี) 



 
แผ่นนี �ใช้ปะหน้าซองบัญชีเอกสารส่วนที� 1 

บัญชีเอกสารส่วนที� 1 
 

���� 1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิตบุิคคล 

    ο  (ก ) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจาํกัด 

      - สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคล              จํานวน   แผน่ 
      - บญัชีรายชื!อหุ้นสว่นผู้จดัการและผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี)   จํานวน   แผน่ 

    ο (ข)  บริษัทจาํกัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัด 

     - สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล             จํานวน   แผน่ 
     - หนงัสือบริคณห์สนธิ                                          จํานวน   แผน่ 
     - บญัชีรายชื!อกรรมการผู้จดัการ และผู้ มีอํานาจควบคมุ(ถ้ามี)  จํานวน   แผน่ 
     - บญัชีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่                                          จํานวน   แผน่ 

���� 2.  ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิตบุิคคล 

     ο   (ก)  บคุคลธรรมดา 
  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้นั �น    จํานวน   แผน่               

 ο   (ข) คณะบคุคล 
  สําเนาข้อตกลงที!แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน   จํานวน   แผน่ 
  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น   จํานวน   แผน่ 

����  3.  ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นผู้ เสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า 
 สําเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า      จํานวน   แผน่ 

          ο   (ก)  ในกรณีผู้ ร่วมค้าเป็นบคุคลธรรมดา 
  -  บคุคลสญัชาตไิทย 
      สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน     จํานวน   แผน่ 
  -  บคุคลที!มิใชส่ญัชาตไิทย 
      สําเนาหนงัสือเดนิทาง      จํานวน   แผน่ 

 ο   (ข)  ในกรณีผู้ ร่วมค้าเป็นนิตบิคุคล 
  -  ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั 
      สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล   จํานวน   แผน่ 
      บญัชีรายชื!อหุ้นส่วนผู้จดัการผู้ มีอํานาจควบคมุ(ถ้ามี)   จํานวน   แผน่ 
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  -  บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั    จํานวน   แผน่ 
      สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล   จํานวน   แผน่ 
      สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ     จํานวน   แผน่ 
      บญัชีรายชื!อกรรมการผู้จดัการ     จํานวน   แผน่ 
      บญัชีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี)   จํานวน   แผน่ 

����  4.  อื!นๆ (ถ้ามี) 

 ο             
 ο             
 ο              
 ο             
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่เอกสารหลกัฐานที!ข้าพเจ้ายื!นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื �อ/จ้าง     ถกูต้องและ
เป็นความจริงทกุประการ 

 
 

             ลงชื!อ       ผู้ เสนอราคา 
                                              (      ) 

                 ประทบัตรา  (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นนี �ใช้ปะหน้าซองบัญชีเอกสารส่วนที� 2 
บัญชีเอกสารส่วนที� 2 

 

 θ     1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ      จํานวน   แผน่ 

 θ     2. หนงัสือมอบอํานาจซึ!งปิดอากรแสตมป์ตามกฏหมายในกรณีที!ผู้ เสนอราคามอบอํานาจให้บคุคลอื!น  
             ทําการแทน                                                             จํานวน   แผน่ 

 θ     3. สําเนาหนงัสือรับรองผลงาน(ถ้ามี)                                     จํานวน   แผน่ 

 θ     4. อื!นๆ (ถ้ามี) 

          ο              
          ο             
          ο             
          ο                                    
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลกัฐานที!ข้าพเจ้ายื!นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื �อ/จ้าง  
  ถกูต้องและเป็นความจริงทกุประการ 
 
 

ลงชื!อ      ผู้ เสนอราคา 
         (      ) 

                      ประทบัตรา (ถ้ามี) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



บทนิยาม 
 

“ผู้เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที!เข้าเสนอราคาขายในการ
สอบราคาจ้างของมหาวิทยาลยั เป็นผู้ มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบคุคลธรรมดาหรือนิติ
บคุคลอื!นที!เข้าเสนอราคาในการสอบราคาจ้างของมหาวิทยาลยัในคราวเดียวกนั 

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดงักล่าวข้างต้น ได้แก่การที!
บคุคลธรรมดาหรือนิตบิคุคลดงักลา่วมีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะดงัตอ่ไปนี � 

(1) มีความสมัพนัธ์กนัในเชิงบริหาร  โดยผู้จดัการ  หุ้นส่วนผู้จดัการ    กรรมการผู้จดัการผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจ
ในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ!งมีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหาร
จดัการกิจการของบคุคลหรือของนิตบิคุคลอีกรายหนึ!งหรือหลายราย ที!เสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลยัในการสอบราคาจ้าง
ครั �งนี � 

(2) มีความสมัพนัธ์กนัในเชิงทนุ โดยผู้ เป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือผู้ เป็นหุ้นส่วนไม่จํากดัความรับผิดใน
ห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้าง
หุ้นส่วนจํากดั หรือเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ!งหรือหลายรายที!เสนอราคา
ให้แก่มหาวิทยาลยัในการสอบราคาจ้างครั �งนี � 

คําวา่  “ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความวา่ ผู้ ถือหุ้นซึ!งถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละยี!สิบห้าในกิจการนั �น หรือในอตัราอื!น
ตามที!คณะกรรมการวา่ด้วยการพสัดเุห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 

(3) มีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะไขว้กนัระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จดัการ หุ้นส่วนผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบคุคลธรรมดาหรือของนิติบคุคลหนึ!ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
สามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั อีกรายหนึ!งหรือหลายรายที!
เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลยัในการสอบราคาจ้างครั �งนี � หรือในนยักลบักนั 

การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดงักล่าวข้างต้นของคูส่มรส หรือบตุรที!ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของ
บคุคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือวา่เป็นการดํารงตําแหนง่การเป็นหุ้นสว่น หรือการถือหุ้นของบคุคลดงักลา่ว 

ในกรณีบคุคลใดใช้ชื!อบคุคลอื!นเป็นผู้จดัการ หุ้นส่วนผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ ถือ
หุ้นโดยที!ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที!แท้จริง  หรือเป็นส่วนหรือผู้ ถือหุ้นที!แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท
จํากดั หรือบริษัทมหาชนจํากดั แล้วแตก่รณี ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดัที!เกี!ยวข้อง ได้เสนอ
ราคาให้แก่จ้างในการสอบราคาจ้างคราวเดียวกนั ให้ถือว่าผู้ เสนอราคาหรือผู้ เสนองานนั �นมีความสมัพนัธ์กนัตาม (1) (2) 
หรือ (3) แล้วแตก่รณี 

“การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม” หมายความวา่ การที!ผู้ เสนอราคารายหนึ!งหรือหลายรายกระทําการ
อยา่งใดๆ อนัเป็นการขดัขวางหรือเป็นอปุสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาตอ่
มหาวิทยาลยั ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกนั หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื!นใด หรือใช้กําลงัประทษุร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลงัประทษุร้าย หรือแสดงเอกสารอนัเป็นเท็จ 
หรือกระทําโดยทจุริต ทั �งนี � โดยมีวตัถปุระสงค์ที!จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้ เสนอราคาด้วยกนั หรือให้ประโยชน์แก่ผู้
เสนอราคารายหนึ!งรายใดเป็นผู้ มีสิทธิทําสญัญากบัมหาวิทยาลยั หรือเพื!อหลีกเลี!ยงการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม หรือ
เพื!อให้เกิดความได้เปรียบมหาวิทยาลยั โดยมิใชเ่ป็นไปในทางประกอบปกต ิ



แบบหนังสือคํ �าประกัน 
(หลกัประกนัสญัญา) 

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

ข้าพเจ้า ………...……………..……….(ชื!อธนาคาร)…………..……….….สํานกังานตั �งอยูเ่ลขที!……………… 
ถนน ………..…………....…ตําบล/แขวง …….…………..…..อําเภอ/เขต ……………..……จงัหวดั …..….………….. 
โดย ……..…...…………..ผู้ มีอํานาจลงนามผกูผนัธนาคาร ขอทําหนงัสือคํ �าประกนัฉบบันี � ให้ไว้ตอ่……...………...…(ชื!อ
สว่นราชการผู้ ซื �อ)……………….ซึ!งตอ่ไปนี � เรียกวา่ “ผู้ขาย” ได้ทําสญัญาซื �อขาย ……………….กบัผู้ ซื �อ ตามสญัญา
เลขที! ………...….……..ลงวนัที! ..……………..………ซึ!งผู้ขาย ต้องวางหลกัประกนั การปฏิบตัิ ตาม สญัญาตอ่ผู้ ซื �อ 
เป็นจํานวนเงิน…..……….……...…..บาท(……………..………..…..) ซึ!งเทา่กบัร้อยละ ………..(…………..………%) 
ของราคาทั �งหมดตามสญัญา 
 ข้าพเจ้ายอมผกูพนัตน โดยไมมี่เงื!อนไข ที!จะคํ �าประกนัชนิดเพิกถอนไมไ่ด้ เชน่เดียวกบัลกูหนี �ชั �นต้น ในการชําระ
เงิน ให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ ซื �อ จํานวนเงินไมเ่กิน……………….…………………บาท(………………..…………..) 
ในกรณีที!ผู้ขาย ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชําระคา่ปรับ หรือคา่ใช้จา่ยใด ๆ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบตัิ ตาม
ภาระหน้าที!ใด ๆ ที!กําหนดสญัญาดงักลา่วข้างต้น ทั �งนี � โดยข้าพเจ้าจะไมอ้่างถึงสิทธิใด ๆ เพื!อโต้แย้ง และผู้ ซื �อไม่
จําเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายชําระหนี �นั �นก่อน 
 1. หากผู้ ซื �อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย หรือยินยอมให้ผู้ขายปฏิบตัผิิดแผก ไปจากเงื!อนไข ๆ ในสญัญา ให้ถือ
วา่ข้าพเจ้าได้ยินยอม ในกรณีนั �น ๆ ด้วย 
 2. หนงัสือคํ �าประกนันี � มีผลใช้บงัคบัตั �งแตว่นัทําสญัญาซื �อขาย ดงักลา่วข้างต้นจนถึงวนัที!ภาระหน้าที!ทั �งหลาย
ของผู้ขาย จะได้ปฏิบตัใิห้สําเร็จลลุว่งไป และข้าพเจ้าจะไมเ่พิกถอนการคํ �าประกนั     ไมว่า่กรณี ใด  ๆตราบเทา่ที!ผู้ขายยงัต้อง
รับผิดชอบ ตอ่ผู้ ซื �อตามสญัญาซื �อขายอยู่ 
 ข้าพเจ้าได้ลงนามประทบัตรา ไว้ตอ่หน้าพยานเป็นสําคญั 
 
 

(ลงชื!อ)…………….……………………………ผู้ คํ �าประกนั 
          (…………………………………………) 
ตําแหนง่……………….………………………… 

 

(ลงชื!อ)…………….……………………………พยาน 
         (………………………….…………..…) 

 

(ลงชื!อ)……………………….………..............พยาน 
        (…………………………………...….…) 

 
 



ตัวอย่างสัญญา 
สัญญาจ้าง 

แบบสัญญาจ้างทั�วไป 
 

สญัญาเลขที!……………………….………………… 
 สัญญาฉบับนี �ทําขึ �น ณ………………...……...ตําบล/แขวง……………………..….อําเภอ/เขต……….
จั ง ห วัด …….…………………….เ มื! อ วัน ที! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เ ดื อ น ………………..…………..พ .ศ ……………
ระหว่าง……………………….…………..โดย………...………………………ซึ!งต่อไปในสัญญานี �เรียกว่า “ผู้ ว่าจ้าง” 
ฝ่ายหนึ!ง กับ………………………….ซึ!งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ……………..……….……..มีสํานกังานใหญ่อยู่
เลขที!…………..…ถนน……………………………..ตําบล/แขวง………...……………....อําเภอ/เขต……….………….
จงัหวดั…………...……….โดย………….……….………...ผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคลปรากฏตามหนงัสือรับรอง
ของสํานกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท………….…..ลงวนัที!…………(และหนงัสือมอบอํานาจลงวนัที!…………………..)* 
แนบท้ายสัญญานี � (ในกรณี    ที!ผู้ รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่ากับ…………………………….อยู่
บ้านเลขที!……………….ถนน………………...……ตําบล/แขวง………....………….อําเภอ/เขต……….………..…..
จงัหวดั…………..……..)* ซึ!งตอ่ไปในสญัญานี �เรียกวา่ “ผู้ รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ!ง      
คูส่ญัญาได้ตกลงกนัมีข้อความดงัตอ่ไปนี � 
  

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง 
 ผู้ ว่าตกลงจ้างและผู้ รับ จ้างตกลงรับจ้างทํางาน……………………………ณ…..……………... . . ตําบล/
แขวง…………………..อําเภอ/เขต…………..…………จังหวดั……………….…..ตามข้อกําหนดและเงื!อนไขสญัญานี �
รวมทั �งเอกสารแนบท้ายสญัญา 
 ผู้ รับจ้างตกลงที!จะจดัหาแรงงานและวสัด ุเครื!องมือเครื!องใช้ ตลอดจนอปุกรณ์ตา่ง ๆ ชนิดดีเพื!อใช้ในงานจ้างตาม
สญัญานี � 
  

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ�งของสัญญา 
 เอกสารแนบท้ายสญัญาดงัตอ่ไปนี �ให้ถือเป็นสว่นหนึ!งของสญัญานี � 
 2.1 ผนวก 1.…………………(แบบรูป)………………จํานวน……….………หน้า 
 2.2 ผนวก 2……………...(รายการละเอียด)…………..จํานวน…………….....หน้า 
 2.3 ผนวก 3………(ใบจ้างปริมาณงานและราคา)……..จํานวน……………….หน้า 
 2.4 ผนวก 4………………(ใบเสนอราคา)…………….จํานวน………………หน้า 
 2.5 …………………………….ฯลฯ…………………………. 
 
 ความใดในเอกสารแนบท้ายสญัญาที!ขดัแย้งกบัข้อความในสญัญานี � ให้ใช้ข้อความในสญัญานี �บงัคบั และใน
กรณีที!เอกสารแนบท้ายสญัญาขดัแย้งกนัเอง ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัติามคําวินิจฉยัของผู้วา่จ้าง 

 ____________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * ตดัออกหรือใสไ่ว้ตามความเหมาะสม 
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ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัตติามสัญญา 
 ในขณะทําสญัญานี �ผู้ รับจ้างได้นําหลกัประกนัเป็น……………………………………...…………………..……… 
เป็นจํานวนเงิน…………………บาท (…………….………….) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื!อเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัิตาม
สญัญานี � 
 หลกัประกนัที!ผู้ รับจ้างนํามามอบไว้ตามวรรคหนึ!ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื!อผู้ รับจ้างพ้นจากข้อผูกพนัตามสญัญานี �
แล้ว 
  

ข้อ 4. ก. ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 
 (สําหรับสญัญาที!เป็นราคาตอ่หนว่ย) 
 ผู้วา่จ้างตกลงจา่ยและผู้ รับจ้างตกลงรับเงินคา่จ้างเป็นจํานวนเงิน…………………….………………………บาท 
(………………………….…..) ซึ!งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ!มจํานวน……………..บาท ตลอดจนภาษีอากรอื!น ๆ และ
คา่ใช้จ่ายทั �งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาตอ่หน่วยเป็นเกณฑ์ ตามรายการ แตล่ะประเภท ดงัที!ได้กําหนดไว้ ในใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคา 
 คูส่ญัญาทั �งสองฝ่าย ตา่งตกลงว่า จํานวนปริมาณงานที!กําหนดไว้ ในบญัชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณ
งาน และราคานี � เป็นจํานวนโดยประมาณเท่านั �น จํานวนปริมาณงานที!แท้ จริงอาจจะมาก หรือน้อยกว่านี �ก็ได้ ซึ!งผู้ว่าจ้าง 
จะจ่ายเงินคา่จ้าง ให้แก่ผู้ รับจ้าง ตามราคาตอ่หน่วยของงาน แตล่ะรายการที!ได้ทําเสร็จจริง คูส่ญัญาทั �งสองฝ่าย ตา่งตก
ลง ที!จะไม่เปลี!ยนแปลงราคาตอ่หน่วย หรือเรียกร้องคา่สินไหมทดแทน อนัเกิดจาก การที!จํานวนปริมาณงานในแตล่ะ
รายการ ได้แตกตา่ง ไปจากที!กําหนดไว้ในสญัญา ทั �งนี � นอกจากในกรณีตอ่ไปนี �* 
 4.1 เมื!อปริมาณงานที!ทําเสร็จจริงในส่วนที!เกินกว่า ร้อยละ125 (หนึ!งร้อยยี!สิบห้า)    แตไ่ม่เกินร้อยละ 150 (หนึ!ง
ร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงาน ที!กําหนดไว้ในสญัญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให้ ในอตัราร้อยละ 90 (เก้า
สิบ) ของราคาตอ่หนว่ย ตามสญัญา 
 4.2 เมื!อปริมาณงาน ที!ทําเสร็จจริง ในส่วนที!เกินกว่า ร้อยละ 150 (หนึ!งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที!กําหนดไว้ 
ในสญัญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาจะจา่ยให้ ในอตัราร้อยละ 83 (แปดสิบสาม) ของราคาตอ่หนว่ย ตามสญัญา 
 4.3 เมื!อปริมาณงานที!ทําเสร็จจริง น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน ที!กําหนดไว้ ในสญัญา หรือ
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาตอ่หน่วยในสญัญา และจะจ่ายเพิ!มชดเชย เป็นคา่ overhead และ 
mobilization สําหรับงานรายการ นั �นในอตัราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด)       ของผลตา่ง ระหว่างปริมาณงานทั �งหมด ของงาน
รายการนั �น ตามสญัญาโดยประมาณ กบัปริมาณงานที!ทําเสร็จจริง คณูด้วย ราคาตอ่หนว่ยตามสญัญา 
 4.4 ผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินที!เพิ!มขึ �น หรือหกัลดเงิน ในแตล่ะกรณี ดงักล่าวข้างต้น ในงวดสดุท้าย ของการจ่ายเงิน 
หรือก่อนงวดสดุท้าย ของการจา่ยเงิน ตามที!ผู้วา่จ้าง จะพิจารณาเห็นสมควร 
 ผู้ว่าจ้าง ตกลงที!จะจ่ายเงินคา่จ้าง ให้แก่ผู้ รับจ้าง เป็นรายเดือน ตามเนื �องานที!ทําเสร็จจริง เมื!อ ผู้ว่าจ้าง หรือ
เจ้าหน้าที! ของผู้ว่าจ้างได้ทําการตรวจสอบผลงาน ที!ทําเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที!พอใจ ตรงตามข้อกําหนด แห่ง
สญัญานี � ทกุประการ ผู้วา่จ้าง จะออกหนงัสือรับรอง การรับมอบงานนั �น ให้ไว้แก่ผู้ รับจ้าง 
  ____________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ * อตัราร้อยละที!ระบไุว้ตอ่ไปนี � อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม 
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การจ่ายเงินงวดสดุท้าย จะจ่ายให้ เมื!องานทั �งหมด ตามสญัญา ได้แล้วเสร็จทกุประการรวมทั �งการทําสถานที!
ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที!กําหนดไว้ ในข้อ 20 
 

ข้อ 4. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ  
 (สําหรับสญัญาที!เป็นราคาเหมารวม) 
 ผู้วา่จ้าง ตกลงจา่ย และผู้ รับจ้างตกลงรับเงินคา่จ้างจํานวนเงิน…………………..………………….………..บาท 
(…………………….…………) ซึ!งได้รวมภาษีมลูคา่เพิ!ม จํานวน………………..……บาท ตลอดจน ภาษีอากรอื!น ๆ 
และคา่ใช้จา่ยทั �งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกําหนดการจา่ยเงิน เป็นงวด ๆ ดงันี � 
 งวดที! 1 เป็นจํานวนเงิน………………..บาท (…………………………..………….) เมื!อผู้ รับจ้าง 
ได้ปฏิบตังิาน………………ให้แล้วเสร็จภายใน……………………………………………… 
 งวดที! 2 เป็นจํานวนเงิน……………………..บาท (………………………..……….) เมื!อผู้ รับจ้าง 
ได้ปฏิบตังิาน………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………ฯลฯ 
 งวดสดุท้าย เป็นจํานวนเงิน……..………...บาท (…………………………...……..) เมื!อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน
ทั �งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสญัญา รวมทั �ง ทําสถานที!ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที!กําหนดไว้ ในข้อ 20 
 การจ่ายเงิน ตามเงื!อนไข แห่งสญัญานี � ผู้ ว่าจ้าง จะโอนเงินเข้า บญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ รับจ้าง ชื!อ
ธนาคาร……………………….สาขา………..…………..ชื!อบัญชี………..…………เลขที!บัญชี…………………ทั �งนี � 
ผู้ รับจ้าง ตกลงเป็นผู้ รับภาระ เงินคา่ธรรมเนียม หรือคา่บริการอื!นใดเกี!ยวกบัการโอนที!ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม ให้มี
การหกัเงินดงักลา่ว จากจํานวนเงินโอนในงวดนั �น ๆ (ความในวรรคนี � ใช้สําหรับ กรณีที! ส่วนราชการจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้
รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร ของผู้ รับจ้าง ตามแนวทาง ที!กระทรวงการคลงั
กําหนด) 
. 
 *ข้อ 5. เงนิค่าจ้างล่วงหน้า 
 ผู้วา่จ้าง ตกลงจา่ยเงินค้าจ้างลว่งหน้า ให้แก่ผู้ รับจ้าง เป็นจํานวนเงิน………………………………..……..…บาท 
(…………………………………) ซึ!งเทา่กบัร้อยละ……….…………ของราคาคา่จ้าง ตามสญัญาที!ระบไุว้ ในข้อ 4 
 เงินจํานวนดงักล่าว จะจ่ายให้ ภายหลงัจาก ที!ผู้ รับจ้าง ได้วางหลกัประกนั การรับเงินคา่จ้างล่วงหน้า เต็มตาม
จํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั �น ให้แก่ผู้ ว่าจ้าง ผู้ รับจ้าง จะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที!ผู้ ว่าจ้าง 
กําหนดให้ และผู้ รับจ้างตกลงที!จะกระทําตามเงื!อนไขอนัเกี!ยวกับการใช้จ่าย และการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั �น 
ดงัตอ่ไปนี � 
 5.1 ผู้ รับจ้าง จะใช้เงินคา่จ้างล่วงหน้านั �น เพื!อเป็นคา่ใช้จ่าย ในการปฏิบตัิงาน ตามสญัญาเท่านั �น หากผู้ รับจ้าง 
ใช้จ่ายเงินคา่จ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ!ง ของเงินคา่จ้างล่วงหน้านั �น ในทางอื!น ผู้ว่าจ้าง อาจจะเรียกเงินคา่จ้าง
ลว่งหน้าคืน จากผู้ รับจ้าง หรือบงัคบัแก่หลกัประกนั การปฏิบตัติามสญัญาได้ทนัที 
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 5.2 เมื!อผู้วา่จ้างเรียกร้อง ผู้ รับจ้าง ต้องแสดงหลกัฐาน การใช้จา่ยเงินคา่จ้างล่วงหน้า เพื!อพิสจูน์ว่า ได้เป็นไปตาม
ข้อ 5.1 ภายในกําหนด 15 วนั นบัถดัจากวนั ได้รับแจ้งจาก ผู้ว่าจ้าง หากผู้ รับจ้าง ไม่อาจแสดงหลกัฐานดงักล่าว ภายใน
กําหนด 15 วนั ผู้วา่จ้างอาจเรียกเงินคา่จ้างลว่งหน้าคืน จากผู้ รับจ้าง หรือบงัคบัแก่ หลกัประกนัการรับเงินคา่จ้างล่วงหน้า 
ได้ทนัที 
 * 5.3 (สําหรับสญัญาที!เป็นราคาตอ่หนว่ย) 
 ในการจ่ายเงินคา่จ้าง ให้แก่ผู้ รับจ้างตามข้อ 4 ก. ผู้ว่าจะหกัเงินคา่จ้าง ในแตล่ะเดือนไว้จํานวนทั �งหมด* ทั �งนี � 
จนกวา่จํานวนเงินที!หกัไว้ จะครบตามจํานวน เงินคา่จ้างลว่งหน้า ที!ผู้ รับจ้างได้รับไปแล้ว 
 5.4 เงินจํานวนใด ๆ ก็ตาม ที!ผู้ รับจ้าง จะต้องจ่ายให้แก่ ผู้ว่าจ้างเพื!อชําระหนี � หรือเพื!อชดใช้ความรับผิดตา่ง ๆ 
ตามสญัญา ผู้วา่จ้าง จะหกัเอาจากเงินคา่จ้างงวด ที!จะจา่ยให้แก่ ผู้ รับจ้าง ก่อนที!จะหกัชดใช้คืน เงินคา่จ้างลว่งหน้า 
 5.5 ในกรณีที!มีการบอกเลิกสญัญา หากเงินคา่จ้างล่วงหน้าที!เหลือ เกินกว่าจํานวนเงิน ที!ผู้ รับจ้าง จะได้รับ 
หลงัจากหกัชดใช้ ในกรณีอื!นแล้ว ผู้ รับจ้าง จะต้องจา่ยคืนเงิน จํานวนที!เหลือนั �น ให้แก่ผู้วา่จ้าง ภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนั 
ได้รับแจ้ง เป็นหนงัสือ จากผู้วา่จ้าง 
 5.5 ก. (สําหรับสญัญาที!เป็นราคาตอ่หนว่ย) 
 ผู้วา่จ้าง จะคืนหลกัประกนัเงินลว่งหน้า ให้แก่ผู้ รับจ้าง ตอ่เมื!อผู้วา่จ้าง ได้หกัเงินคา่จ้างไว้ครบจํานวนเงินล่วงหน้า 
ตาม 5.3 
 5.5 ข. (สําหรับสญัญาที!เป็นราคาเหมารวม) 
 ผู้วา่จ้างจะคืนหลกัประกนัเงินลว่งหน้าให้แก่ผู้ รับจ้าง**…………………………………………………………….. 
 

*** ข้อ 6. การหักเงนิประกันผลงาน 
 ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ รับจ้างแตล่ะงวด ผู้ว่าจ้าง จะหกัเงิน จํานวนร้อยละ 10 ของเงินที!ต้องจ่าย ในงวดนั �น เพื!อ
เป็นประกนัผลงาน ในกรณีที! เงินประกนัผลงาน จะต้องถกูหกัไว้ทั �งสิ �น ไม่ตํ!ากว่า 6 เดือน (สําหรับสญัญาที!เป็นราคาตอ่
หน่วย) หรือจํานวน…………......บาท (สําหรับสญัญาที!เป็นราคาเหมารวม) ผู้ มีรับจ้าง มีสิทธิที!จะขอเงินประกนัผลงาน
คืน โดยผู้ รับจ้าง จะต้องวางหนงัสือคํ �าประกนั ของธนาคาร   ซึ!งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ตอ่ผู้ว่าจ้างเพื!อ
เป็นหลกัประกนัแทนก็ได้ 
 ผู้วา่จ้าง จะคืนเงินประกนัผลงาน และ/หรือ หนงัสือคํ �าประกนั ของธนาคารดงักล่าว ตามวรรคหนึ!ง ให้แก่ผู้ รับจ้าง 
พร้อมกบั การจา่ยเงิน งวดสดุท้าย 
  

ข้อ 7 ก. กาํหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
 ภายในกําหนด…………..วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา ผู้ รับจ้าง จะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที!พอใจ แก่ผู้
วา่จ้าง โดยแสดงถึงขั �นตอน ของการทํางาน และกําหนดเวลาที!ต้องใช้ ในการทํางานหลกัตา่ง ๆ ให้แล้วเสร็จ*** 
 ผู้ รับจ้าง ต้องเริ!มทํางานที!รับจ้าง ภายในกําหนด………….วนั นบัถดัจาก วนัได้รับหนงัสือ แจ้งให้เริ!มงานและ
จะต้อง ทํางานให้แล้วเสร็จ ภายในกําหนด……...วนั นบัถดัจากวนัที!ได้รับหนงัสือแจ้ง ดงักลา่วนั �น 
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ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรือ ไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จ ตามกําหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จ ล่าช้าเกินกว่า
กําหนดเวลา หรือผู้ รับจ้าง ทําผิดสญัญา ข้อใดข้อหนึ!ง หรือ ตกเป็นผู้ ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ ปฏิบตัิตามคําสั!ง ของ
คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคมุงานหรือบริษัทที!ปรึกษา ซึ!งได้รับมอบอํานาจ จากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที!จะ
บอกเลิกสญัญานี �ได้ และมีสิทธิจ้าง ผู้ รับจ้างรายใหม ่เข้าทํางาน ของผู้ รับจ้างให้ลลุว่งไปได้ด้วย 
 การที!ผู้วา่จ้าง ไมใ่ช้สิทธิเลิกสญัญา ดงักลา่วข้างต้นนั �น ไมเ่ป็นเหตใุห้ ผู้ รับจ้าง พ้นจาก ความรับผิด ตามสญัญา 
____________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * ในกรณีที!หน่วยงานผู้ ว่าจ้างพิจารณาเห็นเป็นการจําเป็นและสมควร จะหกัค่าจ้าง ในแต่ละเดือนไว้เพียง
บางสว่น ก็ได้โดย แก้ไขจํานวนร้อยละ……….ของคา่จ้างในแตล่ะเดือน ตามความเหมาะสมก็ได้ 
 ** หากการจา่ยเงิน คา่จ้างงวดที! 2 เป็นการจา่ยตาม ผลงานของผู้ รับจ้าง ในส่วนที!ปฏิบตัิงาน  เกินกว่าจํานวนเงิน
ลว่งหน้า ให้ผู้วา่จ้าง คืนหลกัประกนั เงินล่วงหน้า พร้อมกบัจ่าย เงินคา่จ้างงวดที! 2 แตถ้่าการจ่ายคา่งจ้างงวดที! 2 เป็นการ
จา่ยตามผลงานของผู้ รับจ้าง โดยเฉลี!ยหกัเงินลว่งหน้าออกตามส่วนของคา่จ้างในแตล่ะงวดให้ผู้ว่าจ้างคืนหลกัประกนัเงิน
ลว่งหน้าพร้อมกบัการจา่ยเงินคา่งวดสดุท้าย 
 *** ตดัออกหรือใสไ่ว้ตามความเหมาะสม 
 

ข้อ 7 ข. กาํหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
ผู้ รับจ้างต้องเริ!มทํางานที!รับจ้างภายในวันที!….. เดือน…..…. พ.ศ. ………….และจะต้องทํางานให้แล้วเสร็จ

ริบรูณ์ภายในวนัที!….. เดือน……….. พ.ศ. ………..ถ้าผู้ รับจ้างมิได้ลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไม่สามารถ
ทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตใุห้เชื!อได้ว่า ผู้ รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะ
แล้วเสร็จลา่ช้าเกินกวา่กําหนดเวลา หรือผู้ รับจ้างทําผิดสญัญาข้อใดข้อหนึ!งหรือตกเป็นผู้ ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบตัิ
ตามคําสั!งของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคมุงานหรือบริษัทที!ปรึกษา ซึ!งได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่า
จ้างมีสิทธิที!จะบอกเลิกสญัญานี �ได้ และมีสิทธิจ้างผู้ รับจ้างรายใหม ่เข้าทํางานของผู้ รับจ้างให้ลลุว่งไปด้วย 

การที!ผู้วา่จ้างไมใ่ช้สิทธิเลิกสญัญาดงักลา่วข้างต้นไมเ่ป็นเหตใุห้ผู้ รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสญัญา 
 
ข้อ 8 .ความรับผิดชอบ ในความชาํรุด บกพร่องของงานจ้าง 

 เมื!องานแล้วเสร็จบริบรูณ์ และผู้ว่าจ้าง ได้รับมอบงาน จากผู้ รับจ้าง หรือจากผู้ รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที! มีการ
บอกเลิกสญัญา ตามข้อ 7 หากมีเหตชํุารุด บกพร่อง หรือ เสียหายเกิดขึ �นจากการจ้างนี � ภายใน กําหนด* ………………
ปี……………เดือน นบัถัดจาก วนัที!ได้รับมอบงานดงักล่าว ซึ!งความชํารุดบกพร่อง หรือ เสียหายนั �น เกิดจากความ
บกพร่อง ของผู้ รับจ้าง อนัเกิดจาก การใช้วสัด ุ ที!ไม่ถกูต้อง หรือทําไว้ไม่เรียบร้อย หรือทําไม่ถกูต้อง ตามมาตรฐานแห่ง
หลกัวิชา ผู้ รับจ้าง จะต้องรีบทําการแก้ไข     ให้เป็นที!เรียบร้อย โดยไม่ชกัช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี �
ทั �งสิ �น หากผู้ รับจ้างบดิพลิ �ว        ไมก่ระทําการดงักล่าว ภายในกําหนด…...วนั นบัแตว่นัที!ได้แจ้งเป็นหนงัสือ จากผู้ว่าจ้าง 
หรือ ไมทํ่าการแก้ไข ให้ถกูต้องเรียบร้อย ภายในเวลา ที!ผู้วา่จ้างกําหนดให้ ผู้วา่จ้าง มีสิทธิที!จะทําการนั �นเอง หรือ จ้างผู้ อื!น 
ให้ทํางานนั �น โดยผู้ รับจ้าง ต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ย 
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 ข้อ 9. การจ้างช่วง 
 ผู้ รับจ้าง จะต้องไม่เอางานทั �งหมด หรือ บางส่วนแห่งสญัญานี � ไปจ้างช่วงอีกตอ่หนึ!งโดยไม่ได้รับ ความยินยอม
เป็นหนงัสือ จากผู้วา่จ้างก่อน ทั �งนี � นอกจากในกรณี ที!สญัญานี �จะได้ระบไุว้เป็นอย่างอื!น ความยินยอมดงักล่าวนั �น ไม่เป็น
เหตใุห้ผู้ รับจ้าง หลดุพ้นจากความรับผิด หรือ พนัธะหน้าที!ตามสญัญานี � และผู้ รับจ้าง จะยงัคงต้องรับผิด ในความผิด และ
ความประมาทเลินเลอ่ ของผู้ รับจ้างชว่ง หรือ ของตวัแทน หรือลกูจ้างรับจ้างชว่งนั �นทกุประการ 
 
 ข้อ 10. การควบคุม งานของผู้รับจ้าง 
 ผู้ รับจ้าง ต้องควบคมุงานที!รับจ้าง อย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพ และความชํานาญ และในระหว่างทํางาน ที!
รับจ้าง จะต้องจดัให้มีผู้แทน ซึ!งทํางานเต็มเวลา เป็นผู้ควบคมุงาน ผู้ควบคมุงานดงักล่าว จะต้องเป็นผู้แทน ได้รับมอบ
อํานาจ จากผู้ รับจ้างคําสั!ง หรือคําแนะนําตา่งๆที!ได้แจ้ง แก่ผู้แทน   ผู้ ได้รับมอบอํานาจนั �น ให้ถือว่าเป็นคําสั!ง หรือ
คําแนะนํา ที!ได้แจ้งแก่ผู้ รับจ้าง การแตง่ตั �งผู้ควบคมุงาน นั �นจะต้องทําเป็นหนงัสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้
วา่จ้าง การเปลี!ยนตวั หรือแตง่ตั �งผู้ควบคมุงานใหม ่จะทํามิได้ หากไมไ่ด้รับความเห็นชอบ จากผู้วา่จ้างก่อน 
 ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที!จะขอให้เปลี!ยนตวัแทน ได้รับมอบอํานาจนั �น โดยแจ้งเป็นหนงัสือไปยงั ผู้ รับจ้าง และผู้ รับจ้าง
จะต้องทําการเปลี!ยนตวัโดยพลนั โดยไมค่ดิราคาเพิ!ม หรืออ้างเป็นเหตเุพื!อขยายอาย ุสญัญาอนัเนื!องมาจากเหตนีุ � 
 
 ข้อ 11. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง 
 ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตอ่อบุตัเิหต ุความเสียหาย หรือภยนัตรายใด ๆ อนัเกิดจากการปฏิบตัิงานของผู้ รับจ้าง และ
จะต้องรับผิด ตอ่ความเสียหาย จากการกระทํา ของลกูจ้าง ของผู้ รับจ้าง 

ความเสียหายใด ๆ อนัเกิดแก่งาน ที!ผู้ รับจ้าง ได้ทําขึ �น แม้จะเกิดขึ �นเพราะ เหตสุดุวิสยั นอกจากกรณี อนัเกิดจาก
ความผิด ของผู้วา่จ้างดงักลา่ว ในข้อนี �จะสิ �นสดุลง เมื!อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาน ครั �งสดุท้าย ซึ!งหลงัจากนั �น ผู้ รับจ้างคงต้อง
รับผิด เพียงในกรณีชํารุด บกพร่อง หรือ ความเสียหาย ดงักลา่วในข้อ 8 เทา่นั �น 
 
 ข้อ 12. การจ่ายเงนิแก่ลูกจ้าง 
 ผู้ รับจ้าง จะต้องจ่ายเงินแก่ลกูจ้าง ที!ผู้ รับจ้างได้จ้างมา ในอตัราและตามกําหนดเวลาที!ผู้ รับจ้างได้ตกลง หรือทํา
สญัญาไว้ ตอ่ลกูจ้างดงักลา่ว 
 ถ้าผู้ รับจ้าง ไม่จ่ายเงินคา่จ้าง หรือคา่ทดแทนอื!นใด แก่ลกูจ้างดงักล่าว ในวรรคแรก ผู้ว่าจ้าง      มีสิทธิที!จะเอา
เงินคา่จ้าง ที!จะต้องจ่ายแก่ผู้ รับจ้าง มาจ่ายให้แก่ผู้ รับจ้างดงักล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้าง     ได้จ่ายเงินจํานวนนั �น เป็น
คา่จ้างให้แก่ผู้ รับจ้าง ตามสญัญาแล้ว 
 

____________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ *กําหนดเวลาที!ผู้ รับจ้างจะผิด ในความชํารุด บกพร่อง โดยปกตจิะเป็นเวลาที! 1 ปี แตใ่นกรณีงาน
จ้าง ผู้วา่จ้างควร จะรับผิดมากกวา่ 1 ปี ตามลกัษณะงาน หรือ ด้วยเหตใุดก็ตาม ก็ให้กําหนด ระยะเวลา 
ดงักลา่ว ตามที! ผู้วา่จ้าง เห็นเหมาะสม 
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 ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัให้มีประกนัภยั สําหรับลกูจ้างทกุคน ที!จ้างมาทํางาน โดยให้ครอบคลมุถึง ความรับผิดทั �งปวง 
ของผู้ รับจ้าง รวมทั �งผู้ รับจ้างช่วง อนัหากจะพึงมี ในกรณีความเสียหาย ที!คิดคา่สินไหมทดแทนได้ ตามกฎหมาย ซึ!งเกิด
จากอปัุทวเหต ุหรือภยนัตรายใด ๆ ตอ่ลกูจ้าง หรือบคุคลอื!นที!ผู้ รับจ้าง หรือผู้ รับจ้างช่วงจ้าง มาทํางานผู้ รับจ้าง จะต้องส่ง
มอบกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว พร้อมทั �งหลกัฐานการชําระเบี �ยประกนั ให้แก่ผู้วา่จ้าง เมื!อผู้วา่จ้างเรียกร้อง 
 
 ข้อ 13. การตรวจงานจ้าง 
 ถ้าผู้วา่จ้าง แตง่ตั �งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคมุงาน หรือบริษัทที!ปรึกษา เพื!อควบคมุ การทํางานของผู้ รับจ้าง 
กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคมุงาน หรือบริษัทที!ปรึกษานั �นมีอํานาจเข้าไป ตรวจการงาน ในโรงงาน และสถานที!ที!
ก่อสร้าง ได้ทกุเวลา และผู้ รับจ้าง จะต้องอํานวยความสะดวก และให้ความชว่ยเหลือ ในการนั �นตามสมควร 
 การที!มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคมุงาน หรือบริษัทที!ปรึกษา ทําให้ผู้ รับจ้างพ้น ความรับผิดชอบ ตามสญัญา
นี �ข้อหนึ!งข้อใดไม ่

 
ข้อ 14. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื�อน 

 ผู้ รับจ้างจะต้องรับรองว่า ได้ตรวจสอบ และทําความเข้าใจ ในรูปแบบ รูปรายการละเอียด โดย   ถี!ถ้วนแล้ว หาก
ปรากฏวา่ แบบรูปและรายการละเอียดนั �น ผิดพลาดหรือคลาดเคลื!อน ไปจากหลกัการ ทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้ รับ
จ้าง ตกลงที!จะปฏิบตัติาม คําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคมุงานหรือ บริษัทที!ปรึกษา ที!ผู้ว่าจ้างแตง่ตั �ง
เพื!อให้งานแล้วเสร็จบริบรูณ์ โดยจะคดิคา่ใช้จา่ยใด ๆ เพิ!มขึ �น จากผู้วา่จ้างไมไ่ด้ 
 
 ข้อ 15. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
 ผู้ รับจ้าง ตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคมุงาน หรือบริษัทที!ปรึกษา ที!ผู้ว่าจ้างแตง่ตั �ง    มีอํานาจที!จะ
ตรวจสอบ และควบคมุงาน เพื!อให้เป็นไปตามเอกสารสญัญา และมีอํานาจที!จะสั!งให้แก้ไขเปลี!ยนแปลง เพิ!มเติม หรือตดั
ทอน ซึ!งงานตามสญัญานี � หากผู้ รับจ้างขดัขืน ไม่ปฏิบตัิตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคมุงาน หรือบริษัทที!ปรึกษา มี
อํานาจที!จะสั!งให้หยดุกิจการนั �นชั!วคราวได้ ความลา่ช้าในกรณีเชน่นี � ผู้ รับจ้างจะถือเป็นเหต ุขอขยายวนัทําการออกไปมิได้ 
 
 ข้อ 16. งานพเิศษและการแก้ไขงาน  
 ผู้วา่จ้าง มีสิทธิที!จะสั!งให้ผู้ รับจ้าง ทํางานพิเศษ ซึ!งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสญัญา หากงานพิเศษนั �น 
ๆ อยู่ในขอบข่ายทั!วไป แห่งวตัถปุระสงค์ของสญัญานี � นอกจากนี � ผู้ว่าจ้างยงัมีสิทธิสั!งให้ เปลี!ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป 
และข้อกําหนดตา่ง ๆ ในเอกสารสญัญานี �ด้วย โดยไมทํ่าให้สญัญา เป็นโมฆะแตอ่ยา่งใด 
 อตัราคา่จ้าง หรือราคาที!กําหนดไว้ ในสญัญานี �ให้กําหนดไว้ สําหรับงานพิเศษ หรืองานที!เพิ!มเติมขึ �น หรือตดัทอน
ลงทั �งปวง ตามคําสั!งของผู้ว่าจ้าง หากในสญัญา ไม่ได้กําหนดไว้ถึงอตัราคา่จ้าง หรือราคาใดๆที!จะนํามาใช้ สําหรับงาน
พิเศษ หรืองานที!เพิ!มขึ �นดงักล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้ รับจ้างจะได้ตกลงกนั ที!จะกําหนดอตัรา หรือราคา รวมทั �งการขยาย
ระยะเวลา (ถ้ามี) กนัใหม ่เพื!อความเหมาะสม ในกรณีที!ตกลงกนัไมไ่ด้ ผู้วา่จ้างจะ กําหนดอตัราจ้าง หรือราคาตายตวั 
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ตามแตผู่้วา่จ้าง จะเห็นวา่เหมาะสม และถกูต้อง ซึ!งผู้ รับจ้าง จะต้องปฏิบตังิาน ตามคําสั!งของผู้ว่าจ้างแตอ่าจสงวนสิทธิEที!จะ
ดําเนินการ ตามข้อ 21 ตอ่ไปได้ 

 
ข้อ 17. ค่าปรับ 

 หากผู้ รับจ้าง ไมส่ามารถทํางานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที!กําหนดไว้ ในสญัญา และผู้วา่จ้าง ยงัมิได้บอกเลิกสญัญา 
ผู้ รับจ้าง จะต้องชําระคา่ปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจํานวนเงิน วนัละ ……………..บาท และจะต้องชําระคา่ใช้จ่าย ในการ
ควบคมุงาน ในเมื!อผู้ว่าจ้างต้องควบคมุงานอีกตอ่หนึ!งเป็นจํานวนเงิน วนัละ……………..บาท นบัถดัจาก วนัที!กําหนด
แล้วเสร็จตามสญัญา หรือวนัที!ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ จนถึงวนัที! ทํางานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี � ผู้ รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง 
เรียกคา่เสียหาย อนัเกิดขึ �นจากการ ที!ผู้ รับจ้างทํางานล่าช้าเฉพาะส่วนที!เกินกว่าจํานวนคา่ปรับและคา่ใช้จ่ายดงักล่าวได้
อีกด้วย 
 ในระหว่างที!ผู้ว่าจ้างยงัมิได้บอกเลิกสญัญานั �น หากผู้ ว่าจ้างเห็นว่าผู้ รับจ้างจะไม่สามารถ ปฏิบตัิตามสญัญา
ตอ่ไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาและใช้สิทธิตามข้อ 18 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้ แจ้งข้อเรียกร้องไปยงัผู้ รับจ้าง
เมื!อครบกําหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชําระคา่ปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที!จะปรับ ผู้ รับจ้างจนถึงวนับอกเลิกสญัญาได้อีก
ด้วย 
 

ข้อ 18. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
 ในกรณีที!ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสญัญา ผู้ว่าจ้างอาจทํางานนั �นเองหรือว่าจ้างผู้ อื!นให้ทํางานนั �นตอ่   จนแล้วเสร็จได้ 
ผู้วา่จ้างหรือผู้ ที!รับจ้างทํางานนั �นตอ่มีสิทธิใช้เครื!องใช้การก่อสร้างสิ!งที!สร้างขึ �นชั!วคราว สําหรับงานก่อสร้างและวสัดตุา่ง ๆ 
ซึ!งเห็นวา่จะต้องสงวนเอาไว้เพื!อการปฏิบตังิานตามสญัญาตามที!จะเห็นสมควร 
 ในกรณีดงักล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาทั �งหมดหรือบางส่วน ตามแตจ่ะเห็นสมควร 
นอกจากนั �นผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในคา่เสียหาย ซึ!งเป็นจํานวนเกินกว่าหลกัประกนั การปฏิบตัิงาน และคา่เสียหาย
ตา่ง ๆ ที!เกิดขึ �น รวมทั �งคา่ใช้จ่ายที!เพิ!มขึ �นในการทํางานนั �นตอ่ให้แล้วเสร็จตาม สญัญา และคา่ใช้จ่ายในการควบคมุงานเพิ!ม 
(ถ้ามี) ซึ!งผู้วา่จ้างจะหกัเอาจากเงินประกนัผลงานหรือจํานวนเงิน ใด ๆ ที!จะจา่ยให้แก่ผู้ รับจ้างก็ได้ 
 
 ข้อ 19. การกาํหนดค่าเสียหาย 
 คา่ปรับหรือค่าเสียหายซึ!งเกิดขึ �นจากผู้ รับจ้างตามสญัญานี � ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที!จะหกัเอาจากจํานวน เงินค่าจ้างที!
ค้างจา่ย หรือจากเงินประกนัผลงานของผู้ รับจ้าง หรือบงัคบัจากหลกัประกนัการปฏิบตัติามสญัญาก็ได้ 
 หากมีเงินคา่จ้างตามสญัญาที!หกัไว้จา่ยเป็นคา่ปรับ และคา่เสียหายแล้วยงัเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่
ผู้ รับจ้างทั �งหมด 
 
 ข้อ 20. การทาํบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
 ผู้ รับจ้าง จะต้องรักษาบริเวณ สถานที!ปฏิบตังิานตามสญัญานี � รวมทั �งโรงงานหรือสิ!งอํานวย ความสะดวกใน การ
ทํางานของผู้ รับจ้าง ลกูจ้าง ตวัแทน หรือของผู้ รับจ้างชว่งให้อยูใ่นความสะอาด ปลอดภยั และมีประสิทธิภาพ ในการใช้ 
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งานตลอด ระยะเวลาการจ้างและเมื!อทํางานเสร็จสิ �นแล้ว จะต้องขนย้ายบรรดาเครื!องใช้ ในการทํางานจ้างรวมทั �งวสัด ุ
ขยะมลูฝอย และสิ!งก่อสร้างชั!วคราวตา่ง ๆ (ถ้ามี) ทั �งจะต้องกลบเกลี!ยพื �นดินให้ เรียบร้อย เพื!อให้บริเวณทั �งหมดอยู่ใน
สภาพที!สะอาด และใช้การได้ทนัที 

 
*ข้อ 21. กรณีพพิาทและอนุญาโตตุลาการ 

 21.1 ในกรณีที!มี ข้อโต้แย้งเกิดขึ �น ระหว่างคูส่ญัญา เกี!ยวกบัข้อกําหนด แห่งสญัญานี �หรือเกี!ยวกบัการปฏิบตัิ
สญัญานี � และคูส่ญัญาไมส่ามารถตกลงกนัได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั �น      ตอ่อนญุาโตตลุาการเพื!อพิจารณาชี �
ขาด 
 21.2 เว้นแตคู่ส่ญัญาทั �งสองฝ่าย จะเห็นพ้องกนัให้อนญุาโตตลุาการคนเดียว เป็นผู้ ชี �ขาดการระงบัข้อพิพาท ให้
กระทําโดยอนญุาโตตลุาการ 2 คน โดยคูส่ญัญาฝ่ายหนึ!งจะทําหนงัสือ แสดงเจตนาจะให้มีอนญุาโตตลุาการ ระงบัข้อ
พิพาทและระบชืุ!ออนญุาโตตลุาการคนที!ตนแตง่ตั �ง ส่งไปยงัคูส่ญัญา     อีกฝ่ายหนึ!งจากนั �น ภายในระยะเวลา 30 วนั นบั
ถัดจากวันที!ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที!ได้         รับแจ้งจะต้องแต่งตั �งอนุญาโตตุลาการคนที!สอง ถ้า
อนญุาโตตลุาการทั �งสองคน ดงักลา่วไมส่ามารถประนีประนอมระงบัข้อพิพาทนั �น ได้ให้อนยุาโตตลุาการทั �งสองคนร่วมกนั
แตง่ตั �ง อนญุาโตตลุาการ         ผู้ ชี �ขาด ภายในกําหนดเวลา 30 วนั นบัจากวนัที!ไม่สามารถตกลงกนั ผู้ ชี �ขาดดงักล่าว จะ
พิจารณาระงบัข้อพิพาทตอ่ไป กระบวนพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ ให้ถือตามข้อบงัคบัอนญุาโตตลุาการของสถาบนั
อนุญาโตตลุาการอนุญาโตตลุาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามข้อบงัคบัอื!นที!คู่สญัญาทั �งสองฝ่ายเห็นชอบ 
และให้กระทําในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ เป็นภาษาในการดําเนินกระบวนการพิจารณา 
 21.3 ในกรณีที!คู่สญัญา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ!งไม่แต่งตั �งอนญุาโตตลุาการฝ่ายตนหรือในกรณีที!อนญุาโตตลุาการทั �ง
สองคน ไม่สามารถตกลงกนัแตง่ตั �งอนญุาโตตลุาการผู้ ชี �ขาดได้ คูส่ญัญา แตล่ะฝ่ายตา่งมีสิทธิร้อง ขอตอ่ศาลแพ่งเพื!อ
แตง่ตั �งอนญุาโตตลุาการผู้ ชี �ขาดได้แล้วแตก่รณี 
 21.4 คําชี �ขาดของอนญุาโตตลุาการ หรือของอนญุาโตตลุาการผู้ ชี �ขาดแล้วแตก่รณี ให้ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที!สดุ
ผกูพนัคูส่ญัญา 
 21.5 คูส่ญัญา แตล่ะฝ่ายเป็น ผู้ รับภาระคา่ธรรมเนียมอนญุาโตตลุาการฝ่ายตนและออกคา่ใช้จ่ายอื!น ๆ ในการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาฝ่ายละครึ!ง ในกรณีที!มีการแตง่ตั �งอนญุาโตตลุาการคนเดียวหรือ มีการแตง่ตั �งอนญุาโตตลุาการผู้
ชี �ขาด ให้อนญุาโตตลุาการหรืออนญุาโตตลุาการผู้ ชี �ขาด เป็นผู้ กําหนดภาระคา่ธรรมเนียมอนญุาโตตลุาการคนเดียวหรือ
ภาระคา่ธรรมเนียมอนญุาโตตลุาการคนเดียวหรือภาระคา่ธรรมเนียมอนญุาโตตลุาการผู้ ชี �ขาดคนเดียว แล้วแตก่รณี 
 
 ข้อ 22. การขยายเวลาปฏิบัตงิานตามสัญญา 
 ในกรณีที!มี เหตสุดุวิสยั หรือเหตใุด ๆ อนัเนื!องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่าย     ผู้ว่าจ้าง หรือ
พฤติการณ์อนัหนึ!งอนัใดที!ผู้ รับจ้าง ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทําให้ผู้ รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จ ตามเงื!อนไข
และกําหนดเวลาแห่งสญัญานี �ได้ ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งเหตหุรือพฤติการณ์ดงักล่าว พร้อมหลกัฐานเป็นหนงัสือ ให้ผู้ว่าจ้าง
ทราบ เพื!อขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน 15 วนั    นบัถดัจากวนัที!เหตนุั �นสิ �นสดุลง 
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 ถ้าผู้ รับจ้าง ไม่ปฏิบตัิให้เป็นไปตาม ความในวรรคหนึ!ง ให้ถือว่าผู้ รับจ้างได้สละสิทธิEเรียกร้อง    ในการที!จะขอ
ขยายเวลาทํางานออกไปไมมี่เงื!อนไขใด ๆ ทั �งสิ �น เว้นแตก่รณีเหตเุกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ!ง
มีหลกัฐานชดัแจ้ง หรือผู้วา่จ้างทราบดีอยูแ่ล้วตั �งแตต้่น 
 การขยายกําหนด เวลาทํางานตามวรรคหนึ!ง อยูใ่นดลุพินิจ ของผู้วา่จ้างที!จะพิจารณาตามที!เห็นสมควร 
 

*ข้อ 23 การใช้เรือไทย 
 ในการปฏิบตัิตามสัญญานี � หากผู้ รับจ้าง จะต้องสั!งหรือนําของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั �งเครื!องมือและ
อปุกรณ์ ที!ต้องนําเข้ามาเพื!อปฏิบตัิงานตามสญัญา ไม่ว่าผู้ รับจ้างจะเป็นผู้ ที!นํา ของเข้ามาเองหรือนําเข้ามา โดยผ่าน
ตวัแทนหรือบุคคลอื!นใด ถ้าสิ!งของนั �นต้องนําเข้ามา โดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที!มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที! รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ รับจ้างต้องจดัการให้สิ!งของดงักล่าวบรรทกุ
โดยเรือไทยหรือเรือที!มีสิทธิ เชน่เดียวกบัเรือไทยจากตา่งประเทศมายงัประเทศไทยเว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจาก สํานกังาน
คณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชย์นาวีก่อน บรรทกุของนั �นลงเรืออื!นที!มิใชเ่รือไทย หรือ เป็นของที!รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื!นได้ ทั �งนี �ไม่ว่าการสั!ง หรือ สั!งซื �อสิ!งของดงักล่าวจากตา่งประเทศจะเป็นแบบ 
เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื!นใด 
 ในการส่งมอบงาน ตามสญัญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั �นมีสิ!งของตามวรรคแรก ผู้ รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง 
(Bill of Lading) หรือสําเนาใบตรา สง่สําหรับของนั �น ซึ!งแสดงว่าได้บรรทกุมา โดยเรือไทยหรือเรือที!มีสิทธิ เช่นเดียวกบัเรือ
ไทยให้แก่ผู้วา่จ้าง พร้อมกบัการสง่มอบงานด้วย 

ในกรณีที! สิ!งของดงักล่าว ไม่ได้บรรทุก จากต่างประเทศ มายงัประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที!มีสิทธิ 
เช่นเดียวกบัเรือไทย ผู้ รับจ้าง ต้องส่งมอบหลกัฐาน ซึ!งแสดงว่าได้รับอนญุาตจาก สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี ให้บรรทกุของโดยเรืออื!นได้หรือหลกัฐาน ซึ!งแสดงว่าได้ชําระคา่ธรรมเนียมพิเศษ เนื!องจากการไม่บรรทกุของ
โดยเรือไทยตามกฎหมาย วา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอยา่งใดอยา่งหนึ!งแก่ผู้วา่จ้างด้วย 
 ในกรณีที!ผู้ รับจ้าง ไม่ส่งมอบหลกัฐาน อย่างใดอย่างหนึ!งดงักล่าว ในสองวรรคข้างต้นให้แก่ ผู้ว่าจ้าง แตจ่ะขอส่ง
มอบงานดงักล่าว ให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยไม่รับชําระเงินคา่จ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ รับงานดงักล่าวไว้ก่อน และชําระเงินคา่จ้าง
เมื!อผู้ รับจ้าง ได้ปฏิบตัถิกูต้องครบถ้วนดงักลา่วแล้วได้ 
  

ข้อ 24. มาตรฐานฝีมือช่าง 
 ผู้ รับจ้าง ตกลงเป็นเงื!อนไขสําคญัว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากหรือผู้ มี
วฒุิบตัรระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศกึษาที! ก.พ.รับรองให้ให้เข้ารับราชการได้ ในอตัราไม่
ตํ!ากวา่ร้อยละ…………ของแตล่ะสาขาชา่ง แตจ่ะต้องมีชา่งจํานวนอยา่งน้อย 1 คน ในแตล่ะสาขาชา่งดงัตอ่ไปนี � 
 24.1 …………………………………………………… 
 24.2 …………………………………………………… 
         …………………………..ฯลฯ………………………... 
 ____________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ * ตดัออกหรือใสไ่ว้ตามความเหมาะสม 
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ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัทําบญัชี แสดงจํานวนช่างทั �งหมด โดยจําแนกตามแตล่ะสาขาช่างและ ระดบัช่าง พร้อมกบั
ระบรุายชื!อช่าง ผู้ ที!ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ มีวฒุิบตัรดงักล่าว ในวรรคแรก นํามาแสดงพร้อมหลกัฐาน
ตา่ง ๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคมุงาน ก่อนเริ!มลงมือทํางาน และพร้อมที!จะให้ผู้ ว่าจ้าง หรือ
เจ้าหน้าที!ของผู้วา่จ้าง ตรวจสอบดไูด้ตลอดเวลาทํางาน ตามสญัญานี �ของผู้ รับจ้าง 
 สญัญานี �ทําขึ �นเป็นสองฉบบั มีข้อความถกูต้องตรงกนั คูส่ญัญาได้อา่นและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว 
จงึได้ลงลายมือชื!อ พร้อมทั �งประทบัตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคญัตอ่หน้าพยาน และคูส่ญัญาตา่งยดึถือไว้ฝ่ายละหนึ!งฉบบั 
 
 

(ลงชื!อ)………………………………………ผู้วา่จ้าง 
             (…………………………..………) 

 
(ลงชื!อ)………………...……………………ผู้ รับจ้าง 
             (…………………….………….…) 

 
(ลงชื!อ)…………………...…………………พยาน 
             (….……………….………………) 

 
(ลงชื!อ)…………......………………………พยาน 
             (…...………………..……………) 
 

_________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * เป็นข้อความหรือเงื!อนไขเพิ!มเตมิซึ!งสว่นราชการผู้ ทําสญัญาอาจเลือกใช้หรือตดัออกได้ตามข้อเท็จจริง 

 
 


