ตัวอย่ างสัญญา
สัญญาจ้ าง
แบบสัญญาจ้ างทั่วไป
สัญญาเลขที่…………………………………
สัญญาฉบับนี ้ทาขึ ้น ณ…………………..……...ตาบล/แขวง……………………..….อาเภอ/เขต
……………………..จังหวัด…….…………….เมื่อวันที่…..……เดือน…………………..พ.ศ……………
ระหว่าง…………………………………..โดย………...………………………ซึง่ ต่อไปในสัญญานี ้เรี ยกว่า
“ผู้วา่ จ้ าง” ฝ่ ายหนึง่ กับ………………………….ซึง่ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คล ณ………………….……..
มีสานักงานใหญ่อยูเ่ ลขที่………ถนน………………………..ตาบล/แขวง…….……………....อาเภอ/
เขต……………….จังหวัด……...……….โดย……………………...ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท………….…..ลงวันที่…………(และ
หนังสือมอบอานาจลงวันที่……………..)* แนบท้ ายสัญญานี ้ (ในกรณี ที่ผ้ รู ับจ้ างเป็ นบุคคลธรรมดาให้
ใช้ ข้อความว่ากับ………………………….อยูบ่ ้ านเลขที่………..….ถนน………...……ตาบล/
แขวง……..………….อาเภอ/เขต…………..…..จังหวัด…………..……..)* ซึง่ ต่อไปในสัญญานี ้เรี ยกว่า
“ผู้รับจ้ าง” อีกฝ่ ายหนึง่
คูส่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ข้ อตกลงว่ าจ้ าง
ผู้วา่ ตกลงจ้ างและผู้รับจ้ างตกลงรับจ้ างทางาน……………………………ณ…..…………….....
ตาบล/แขวง…………………..อาเภอ/เขต…………..…………จังหวัด……………….…..ตามข้ อกาหนด
และเงื่อนไขสัญญานี ้รวมทังเอกสารแนบท้
้
ายสัญญา
ผู้รับจ้ างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ชนิดดีเพื่อ
ใช้ ในงานจ้ างตามสัญญานี ้
ข้ อ 2. เอกสารอันเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ ายสัญญาดังต่อไปนี ้ให้ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญานี ้
2.1 ผนวก 1.…………………(แบบรูป)………………จานวน……….………หน้ า
2.2 ผนวก 2……………...(รายการละเอียด)…………..จานวน…………….....หน้ า
2.3 ผนวก 3………(ใบจ้ างปริมาณงานและราคา)……..จานวน……………….หน้ า
2.4 ผนวก 4………………(ใบเสนอราคา)…………….จานวน………………หน้ า
2.5 …………………………….ฯลฯ………………………….

____________________________________________________________________________________
ความใดในเอกสารแนบท้
ายสัญญาที่ขดั แย้ งกับข้ อความในสัญญานี ้ ให้ ใช้ ข้อความในสัญญานี ้
หมายเหตุ
* ตัดออกหรื อใส่ไว้ ตามความเหมาะสม
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ ายสัญญาขัดแย้ งกันเอง ผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ติ ามคาวินิจฉัยของผู้
ว่าจ้ าง
ข้ อ 3. หลักประกันการปฏิบัตติ ามสัญญา
ในขณะทาสัญญานี ้ผู้รับจ้ างได้ นาหลักประกันเป็ น………………………………………..………
เป็ นจานวนเงิน…………………บาท (…………….………….) มามอบให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ างเพื่อเป็ นหลักประกัน
การปฏิบตั ิตามสัญญานี ้
หลักประกันที่ผ้ รู ับจ้ างนามามอบไว้ ตามวรรคหนึง่ ผู้วา่ จ้ างจะคืนให้ เมื่อผู้รับจ้ างพ้ นจากข้ อผูกพัน
ตามสัญญานี ้แล้ ว
ข้ อ 4. ก. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
(สาหรับสัญญาที่เป็ นราคาต่อหน่วย)
ผู้วา่ จ้ างตกลงจ่ายและผู้รับจ้ างตกลงรับเงินค่าจ้ างเป็ นจานวนเงิน……………………………บาท
(……………………….…..) ซึง่ ได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มจานวน……………..บาท ตลอดจนภาษี อากรอื่น ๆ
และค่าใช้ จา่ ยทังปวงด้
้
วยแล้ ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็ นเกณฑ์ ตามรายการ แต่ละประเภท ดังที่ได้
กาหนดไว้ ในใบแจ้ งปริมาณงานและราคา
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย ต่างตกลงว่า จานวนปริมาณงานที่กาหนดไว้ ในบัญชีรายการก่อสร้ าง หรื อ
ใบแจ้ งปริมาณงาน และราคานี ้ เป็ นจานวนโดยประมาณเท่านัน้ จานวนปริมาณงานที่แท้ จริงอาจจะมาก
หรื อน้ อยกว่านี ้ก็ได้ ซึง่ ผู้วา่ จ้ าง จะจ่ายเงินค่าจ้ าง ให้ แก่ผ้ รู ับจ้ าง ตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละ
รายการที่ได้ ทาเสร็จจริง คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย ต่างตกลง ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย หรื อเรี ยกร้ อง
ค่าสินไหมทดแทน อันเกิดจาก การที่จานวนปริมาณงานในแต่ละรายการ ได้ แตกต่าง ไปจากที่กาหนดไว้
ในสัญญา ทังนี
้ ้ นอกจากในกรณีตอ่ ไปนี ้*
4.1 เมื่อปริมาณงานที่ทาเสร็ จจริงในส่วนที่เกินกว่า ร้ อยละ125 (หนึง่ ร้ อยยี่สิบห้ า) แต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 150 (หนึง่ ร้ อยห้ าสิบ) ของปริมาณงาน ที่กาหนดไว้ ในสัญญา หรื อใบแจ้ งปริ มาณงาน และราคา
จะจ่ายให้ ในอัตราร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา
4.2 เมื่อปริมาณงาน ที่ทาเสร็จจริง ในส่วนที่เกินกว่า ร้ อยละ 150 (หนึง่ ร้ อยห้ าสิบ) ของปริมาณ
งานที่กาหนดไว้ ในสัญญา หรื อใบแจ้ งปริมาณงาน และราคาจะจ่ายให้ ในอัตราร้ อยละ 83 (แปดสิบสาม)
ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา

4.3 เมื่อปริมาณงานที่ทาเสร็ จจริง น้ อยกว่าร้ อยละ 75 (เจ็ดสิบห้ า) ของปริมาณงาน ที่กาหนดไว้
ในสัญญา หรื อใบแจ้ งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิม่
ชดเชย เป็ นค่า overhead และ mobilization สาหรับงานรายการ นันในอั
้ ตราร้ อยละ 17 (สิบเจ็ด)
____________________________________________________________________________________
ของผลต่าง *ระหว่
มาณงานทั
้ อ่ ไปนี ของงานรายการนั
้ ตามสั
ญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่
หมายเหตุ
อัตราร้างปริ
อยละที
่ระบุไว้ ตงหมด
้ อาจพิจารณาแก้ ไนขได้
ตามความเหมาะสม
ทาเสร็จจริง คูณด้ วย ราคาต่อหน่วยตามสัญญา
4.4 ผู้วา่ จ้ าง จะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ ้น หรื อหักลดเงิน ในแต่ละกรณี ดังกล่าวข้ างต้ น ในงวดสุดท้ าย
ของการจ่ายเงิน หรื อก่อนงวดสุดท้ าย ของการจ่ายเงิน ตามที่ผ้ วู า่ จ้ าง จะพิจารณาเห็นสมควร
ผู้วา่ จ้ าง ตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้ าง ให้ แก่ผ้ รู ับจ้ าง เป็ นรายเดือน ตามเนื ้องานที่ทาเสร็จจริง เมื่อ
ผู้วา่ จ้ าง หรื อเจ้ าหน้ าที่ ของผู้วา่ จ้ างได้ ทาการตรวจสอบผลงาน ที่ทาเสร็จแล้ ว และปรากฏว่าเป็ นที่พอใจ
ตรงตามข้ อกาหนด แห่งสัญญานี ้ ทุกประการ ผู้วา่ จ้ าง จะออกหนังสือรับรอง การรับมอบงานนัน้ ให้ ไว้ แก่
ผู้รับจ้ าง
การจ่ายเงินงวดสุดท้ าย จะจ่ายให้ เมื่องานทังหมด
้
ตามสัญญา ได้ แล้ วเสร็จทุกประการรวมทัง้
การทาสถานที่ก่อสร้ าง ให้ สะอาดเรี ยบร้ อย ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 20
ข้ อ 4. ข. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
(สาหรับสัญญาที่เป็ นราคาเหมารวม)
ผู้วา่ จ้ าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้ างตกลงรับเงินค่าจ้ างจานวนเงิน…………………….………..บาท
(……………………) ซึง่ ได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม จานวน………………บาท ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และ
ค่าใช้ จา่ ยทังปวงด้
้
วยแล้ ว โดยถือราคาเหมารวม เป็ นเกณฑ์ และกาหนดการจ่ายเงิน เป็ นงวด ๆ ดังนี ้
งวดที่ 1 เป็ นจานวนเงิน………………..บาท (…………………………..………….) เมื่อผู้รับจ้ าง
ได้ ปฏิบตั งิ าน………………ให้ แล้ วเสร็จภายใน………………………………………………
งวดที่ 2 เป็ นจานวนเงิน……………………..บาท (………………………..……….) เมื่อผู้รับจ้ าง
ได้ ปฏิบตั งิ าน………………ให้ แล้ วเสร็จภายใน………………………………………………ฯลฯ
งวดสุดท้ าย เป็ นจานวนเงิน……..………...บาท (…………………………...……..) เมื่อผู้รับจ้ าง
ได้ ปฏิบตั งิ านทังหมด
้
ให้ แล้ วเสร็จเรี ยบร้ อย ตามสัญญา รวมทัง้ ทาสถานที่ก่อสร้ าง ให้ สะอาดเรี ยบร้ อย
ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 20
การจ่ายเงิน ตามเงื่อนไข แห่งสัญญานี ้ ผู้วา่ จ้ าง จะโอนเงินเข้ า บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้ าง
ชื่อธนาคาร…………………….สาขา……………..ชื่อบัญชี…………………เลขที่บญ
ั ชี…………………
ทังนี
้ ้ ผู้รับจ้ าง ตกลงเป็ นผู้รับภาระ เงินค่าธรรมเนียม หรื อค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรี ยก
เก็บ และยินยอม ให้ มีการหักเงินดังกล่าว จากจานวนเงินโอนในงวดนัน้ ๆ (ความในวรรคนี ้ ใช้ สาหรับ

กรณีที่ ส่วนราชการจะจ่ายเงินตรงให้ แก่ผ้ รู ับจ้ าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร ของผู้รับจ้ าง ตามแนวทาง ที่กระทรวงการคลังกาหนด)
.
*ข้ อ 5. เงินค่ าจ้ างล่ วงหน้ า
ผู้วา่ จ้ าง ตกลงจ่ายเงินค้ าจ้ างล่วงหน้ า ให้ แก่ผ้ รู ับจ้ าง เป็ นจานวนเงิน……………………..…บาท
(………………..……) ซึง่ เท่ากับร้ อยละ………………ของราคาค่าจ้ าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้ อ 4
เงินจานวนดังกล่าว จะจ่ายให้ ภายหลังจาก ที่ผ้ รู ับจ้ าง ได้ วางหลักประกัน การรับเงินค่าจ้ าง
ล่วงหน้ า เต็มตามจานวนเงินค่าจ้ างล่วงหน้ านัน้ ให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ าง ผู้รับจ้ าง จะต้ องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้ าง
ล่วงหน้ า ตามแบบที่ผ้ วู า่ จ้ าง กาหนดให้ และผู้รับจ้ างตกลงที่จะกระทาตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้ จา่ ย
และการใช้ คืนเงินค่าจ้ างล่วงหน้ านัน้ ดังต่อไปนี ้
5.1 ผู้รับจ้ าง จะใช้ เงินค่าจ้ างล่วงหน้ านัน้ เพื่อเป็ นค่าใช้ จา่ ย ในการปฏิบตั งิ าน ตามสัญญา
เท่านัน้ หากผู้รับจ้ าง ใช้ จา่ ยเงินค่าจ้ างล่วงหน้ า หรื อส่วนใดส่วนหนึง่ ของเงินค่าจ้ างล่วงหน้ านัน้ ในทาง
อื่น ผู้วา่ จ้ าง อาจจะเรี ยกเงินค่าจ้ างล่วงหน้ าคืน จากผู้รับจ้ าง หรื อบังคับแก่หลักประกัน การปฏิบตั ติ าม
สัญญาได้ ทนั ที
5.2 เมื่อผู้วา่ จ้ างเรี ยกร้ อง ผู้รับจ้ าง ต้ องแสดงหลักฐาน การใช้ จา่ ยเงินค่าจ้ างล่วงหน้ า เพื่อพิสจู น์
ว่า ได้ เป็ นไปตามข้ อ 5.1 ภายในกาหนด 15 วัน นับถัดจากวัน ได้ รับแจ้ งจาก ผู้วา่ จ้ าง หากผู้รับจ้ าง ไม่
อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกาหนด 15 วัน ผู้วา่ จ้ างอาจเรี ยกเงินค่าจ้ างล่วงหน้ าคืน จากผู้รับจ้ าง
หรื อบังคับแก่ หลักประกันการรับเงินค่าจ้ างล่วงหน้ า ได้ ทนั ที
* 5.3 (สาหรับสัญญาที่เป็ นราคาต่อหน่วย)
ในการจ่ายเงินค่าจ้ าง ให้ แก่ผ้ รู ับจ้ างตามข้ อ 4 ก. ผู้วา่ จะหักเงินค่าจ้ าง ในแต่ละเดือนไว้ จานวน
ทังหมด*
้
ทังนี
้ ้ จนกว่าจานวนเงินที่หกั ไว้ จะครบตามจานวน เงินค่าจ้ างล่วงหน้ า ที่ผ้ รู ับจ้ างได้ รับไปแล้ ว
5.4 เงินจานวนใด ๆ ก็ตาม ที่ผ้ รู ับจ้ าง จะต้ องจ่ายให้ แก่ ผู้วา่ จ้ างเพื่อชาระหนี ้ หรื อเพื่อชดใช้ ความ
รับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้วา่ จ้ าง จะหักเอาจากเงินค่าจ้ างงวด ที่จะจ่ายให้ แก่ ผู้รับจ้ าง ก่อนที่จะหักชดใช้
คืน เงินค่าจ้ างล่วงหน้ า
5.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้ างล่วงหน้ าที่เหลือ เกินกว่าจานวนเงิน ที่ผ้ รู ับจ้ าง
จะได้ รับ หลังจากหักชดใช้ ในกรณีอื่นแล้ ว ผู้รับจ้ าง จะต้ องจ่ายคืนเงิน จานวนที่เหลือนัน้ ให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ าง
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวัน ได้ รับแจ้ ง เป็ นหนังสือ จากผู้ว่าจ้ าง
5.5 ก. (สาหรับสัญญาที่เป็ นราคาต่อหน่วย)
ผู้วา่ จ้ าง จะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้ า ให้ แก่ผ้ รู ับจ้ าง ต่อเมื่อผู้วา่ จ้ าง ได้ หกั เงินค่าจ้ างไว้ ครบ
จานวนเงินล่วงหน้ า ตาม 5.3
5.5 ข. (สาหรับสัญญาที่เป็ นราคาเหมารวม)

ผู้วา่ จ้ างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้ าให้ แก่ผ้ รู ับ
จ้ าง**…………………………………………………………………………………………………………
…
*** ข้ อ 6. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินให้ แก่ผ้ รู ับจ้ างแต่ละงวด ผู้วา่ จ้ าง จะหักเงิน จานวนร้ อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่าย
ในงวดนัน้ เพื่อเป็ นประกันผลงาน ในกรณีที่ เงินประกันผลงาน จะต้ องถูกหักไว้ ทงสิ
ั ้ ้น ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
(สาหรับสัญญาที่เป็ นราคาต่อหน่วย) หรื อจานวน…………......บาท (สาหรับสัญญาที่เป็ นราคาเหมารวม)
ผู้มีรับจ้ าง มีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้ าง จะต้ องวางหนังสือค ้าประกัน ของธนาคาร
ซึง่ ออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ ตอ่ ผู้วา่ จ้ างเพื่อเป็ นหลักประกันแทนก็ได้
ผู้วา่ จ้ าง จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรื อ หนังสือค ้าประกัน ของธนาคารดังกล่าว ตามวรรค
หนึง่ ให้ แก่ผ้ รู ับจ้ าง พร้ อมกับ การจ่ายเงิน งวดสุดท้ าย
ข้ อ 7 ก. กาหนดเวลาแล้ วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้ างในการบอกเลิกสัญญา
ภายในกาหนด…………..วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้ าง จะต้ องเสนอแผนงานให้
เป็ นที่พอใจ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง โดยแสดงถึงขันตอน
้
ของการทางาน และกาหนดเวลาที่ต้องใช้ ในการทางานหลัก
ต่าง ๆ ให้ แล้ วเสร็จ***
ผู้รับจ้ าง ต้ องเริ่มทางานที่รับจ้ าง ภายในกาหนด………….วัน นับถัดจาก วันได้ รับหนังสือ แจ้ งให้
เริ่มงานและจะต้ อง ทางานให้ แล้ วเสร็จ ภายในกาหนด……...วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับหนังสือแจ้ ง
ดังกล่าวนัน้
ถ้ ามิได้ เสนอแผนงาน หรื อ ไม่สามารถทางานให้ แล้ วเสร็จ ตามกาหนดเวลา หรื อจะแล้ วเสร็จ
ล่าช้ าเกินกว่ากาหนดเวลา หรื อผู้รับจ้ าง ทาผิดสัญญา ข้ อใดข้ อหนึง่ หรื อ ตกเป็ นผู้ล้มละลาย หรื อเพิกเฉย
ไม่ ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของคณะกรรมการ ตรวจการจ้ าง หรื อผู้ควบคุมงานหรื อบริษัทที่ปรึกษา ซึง่ ได้ รับมอบ
อานาจ จากผู้วา่ จ้ าง ผู้วา่ จ้ าง มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี ้ได้ และมีสิทธิจ้าง ผู้รับจ้ างรายใหม่ เข้ าทางาน
ของผู้รับจ้ างให้ ลลุ ่วงไปได้ ด้วย
การที่ผ้ วู า่ จ้ าง ไม่ใช้ สิทธิเลิกสัญญา ดังกล่าวข้ างต้ นนัน้ ไม่เป็ นเหตุให้ ผู้รับจ้ าง พ้ นจาก ความรับ
ผิด ตามสัญญา
____________________________________________________________________________________
หมายเหตุ * ในกรณีที่หน่วยงานผู้ว่าจ้ างพิจารณาเห็นเป็ นการจาเป็ นและสมควร จะหักค่าจ้ าง ในแต่ละ
เดือนไว้ เพียงบางส่วน ก็ได้ โดย แก้ ไขจานวนร้ อยละ……….ของค่าจ้ างในแต่ละเดือน ตามความเหมาะสม
ก็ได้

** หากการจ่ายเงิน ค่าจ้ างงวดที่ 2 เป็ นการจ่ายตาม ผลงานของผู้รับจ้ าง ในส่วนที่ปฏิบตั งิ าน
เกินกว่าจานวนเงินล่วงหน้ า ให้ ผ้ วู า่ จ้ าง คืนหลักประกัน เงินล่วงหน้ า พร้ อมกับจ่าย เงินค่าจ้ างงวดที่ 2 แต่
ถ้ าการจ่ายค่างจ้ างงวดที่ 2 เป็ นการจ่ายตามผลงานของผู้รับจ้ าง โดยเฉลี่ยหักเงินล่วงหน้ าออกตามส่วน
ของค่าจ้ างในแต่ละงวดให้ ผ้ วู า่ จ้ างคืนหลักประกันเงินล่วงหน้ าพร้ อมกับการจ่ายเงินค่างวดสุดท้ าย
*** ตัดออกหรื อใส่ไว้ ตามความเหมาะสม
ข้ อ 7 ข. กาหนดเวลาแล้ วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้ างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้ างต้ องเริ่ ม ทางานที่ รั บจ้ างภายในวันที่ ….. เดื อน…..…. พ.ศ. ………….และจะต้ อง
ทางานให้ แล้ วเสร็จริ บรู ณ์ภายในวันที่….. เดือน……….. พ.ศ. ………..ถ้ าผู้รับจ้ างมิได้ ลงมือทางาน
ภายในกาหนดเวลา หรื อไม่สามารถทางานให้ แล้ วเสร็จตามกาหนดเวลา หรื อมีเหตุให้ เชื่อได้ วา่ ผู้รับจ้ าง
ไม่สามารถให้ แล้ วเสร็จภายในกาหนดเวลา หรื อจะแล้ วเสร็จล่าช้ าเกินกว่ากาหนดเวลา หรื อผู้รับจ้ างทาผิด
สัญญาข้ อใดข้ อหนึง่ หรื อตกเป็ นผู้ล้มละลาย หรื อเพิกเฉยไม่ปฏิบตั ติ ามคาสัง่ ของคณะกรรมการ ตรวจการ
จ้ าง หรื อผู้ควบคุมงานหรื อบริษัทที่ปรึกษา ซึง่ ได้ รับมอบอานาจจากผู้ว่าจ้ าง ผู้วา่ จ้ างมีสิทธิที่จะบอกเลิก
สัญญานี ้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้ างรายใหม่ เข้ าทางานของผู้รับจ้ างให้ ลลุ ว่ งไปด้ วย
การที่ผ้ วู า่ จ้ างไม่ใช้ สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้ างต้ นไม่เป็ นเหตุให้ ผ้ รู ับจ้ างพ้ นจากความรับผิดตาม
สัญญา
ข้ อ 8 .ความรับผิดชอบ ในความชารุด บกพร่ องของงานจ้ าง
เมื่องานแล้ วเสร็จบริบรู ณ์ และผู้วา่ จ้ าง ได้ รับมอบงาน จากผู้รับจ้ าง หรื อจากผู้รับจ้ างรายใหม่ ใน
กรณีที่ มีการบอกเลิกสัญญา ตามข้ อ 7 หากมีเหตุชารุด บกพร่อง หรื อ เสียหายเกิดขึ ้นจากการจ้ างนี ้
ภายใน กาหนด* ………………ปี ……………เดือน นับถัดจาก วันที่ได้ รับมอบงานดังกล่าว ซึง่ ความ
ชารุดบกพร่อง หรื อ เสียหายนัน้ เกิดจากความบกพร่อง ของผู้รับจ้ าง อันเกิดจาก การใช้ วสั ดุ ที่ไม่ถกู ต้ อง
หรื อทาไว้ ไม่เรี ยบร้ อย หรื อทาไม่ถกู ต้ อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้ าง จะต้ องรี บทาการแก้ ไข
ให้ เป็ นที่เรี ยบร้ อย โดยไม่ชกั ช้ า โดยผู้วา่ จ้ างไม่ ต้ องออกเงินใด ๆ ในการนี ้ทังสิ
้ ้น หากผู้รับจ้ างบิดพลิ ้ว
ไม่กระทาการดังกล่าว ภายในกาหนด…...วัน นับแต่วนั ที่ได้ แจ้ งเป็ นหนังสือ จากผู้วา่ จ้ าง หรื อ ไม่ทาการ
แก้ ไข ให้ ถกู ต้ องเรี ยบร้ อย ภายในเวลา ที่ผ้ วู า่ จ้ างกาหนดให้ ผู้วา่ จ้ าง มีสิทธิที่จะทาการนันเอง
้
หรื อ จ้ าง
ผู้อื่น ให้ ทางานนัน้ โดยผู้รับจ้ าง ต้ องเป็ นผู้ออกค่าใช้ จา่ ย
ข้ อ 9. การจ้ างช่ วง
ผู้รับจ้ าง จะต้ องไม่เอางานทังหมด
้
หรื อ บางส่วนแห่งสัญญานี ้ ไปจ้ างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้ รับ
ความยินยอมเป็ นหนังสือ จากผู้วา่ จ้ างก่อน ทังนี
้ ้ นอกจากในกรณี ที่สญ
ั ญานี ้จะได้ ระบุไว้ เป็ นอย่างอื่น
ความยินยอมดังกล่าวนัน้ ไม่เป็ นเหตุให้ ผ้ รู ับจ้ าง หลุดพ้ นจากความรับผิด หรื อ พันธะหน้ าที่ตามสัญญานี ้

____________________________________________________________________________________
หมายเหตุ *กาหนดเวลาที่ผ้ รู ับจ้ างจะผิด ในความชารุด บกพร่อง โดยปกติจะเป็ นเวลาที่ 1 ปี แต่ในกรณีงาน

และผู้รับจ้ าง จะยังคงต้ องรับผิด ในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้ างช่วง หรื อ ของ
ตัวแทน หรื อลูกจ้ างรับจ้ างช่วงนันทุ
้ กประการ

ข้ อ 10. การควบคุม งานของผู้รับจ้ าง
ผู้รับจ้ าง ต้ องควบคุมงานที่รับจ้ าง อย่างเอาใจใส่ ด้ วยประสิทธิภาพ และความชานาญ และใน
ระหว่างทางาน ที่รับจ้ าง จะต้ องจัดให้ มีผ้ แู ทน ซึง่ ทางานเต็มเวลา เป็ นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงาน
ดังกล่าว จะต้ องเป็ นผู้แทน ได้ รับมอบอานาจ จากผู้รับจ้ างคาสัง่ หรื อคาแนะนาต่างๆที่ได้ แจ้ ง แก่ผ้ แู ทน
ผู้ได้ รับมอบอานาจนัน้ ให้ ถือว่าเป็ นคาสัง่ หรื อคาแนะนา ที่ได้ แจ้ งแก่ผ้ รู ับจ้ าง การแต่งตังผู
้ ้ ควบคุมงาน นัน้
จะต้ องทาเป็ นหนังสือ และต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้วา่ จ้ าง การเปลี่ยนตัว หรื อแต่งตังผู
้ ้ ควบคุมงาน
ใหม่ จะทามิได้ หากไม่ได้ รับความเห็นชอบ จากผู้วา่ จ้ างก่อน
ผู้วา่ จ้ าง มีสิทธิที่จะขอให้ เปลี่ยนตัวแทน ได้ รับมอบอานาจนัน้ โดยแจ้ งเป็ นหนังสือไปยัง ผู้รับจ้ าง
และผู้รับจ้ างจะต้ องทาการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรื ออ้ างเป็ นเหตุเพื่อขยายอายุ สัญญา
อันเนื่องมาจากเหตุนี ้
ข้ อ 11. ความรั บผิดชอบผู้รับจ้ าง
ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดต่ออุบตั เิ หตุ ความเสียหาย หรื อภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบตั งิ าน
ของผู้รับจ้ าง และจะต้ องรับผิด ต่อความเสียหาย จากการกระทา ของลูกจ้ าง ของผู้รับจ้ าง
ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งาน ที่ผ้ รู ับจ้ าง ได้ ทาขึ ้น แม้ จะเกิดขึ ้นเพราะ เหตุสดุ วิสยั นอกจาก
กรณี อันเกิดจากความผิด ของผู้วา่ จ้ างดังกล่าว ในข้ อนี ้จะสิ ้นสุดลง เมื่อผู้วา่ จ้ างได้ รับมอบงาน ครัง้
สุดท้ าย ซึง่ หลังจากนัน้ ผู้รับจ้ างคงต้ องรับผิด เพียงในกรณีชารุด บกพร่อง หรื อ ความเสียหาย ดังกล่าวใน
ข้ อ 8 เท่านัน้
ข้ อ 12. การจ่ ายเงินแก่ ลูกจ้ าง
ผู้รับจ้ าง จะต้ องจ่ายเงินแก่ลกู จ้ าง ที่ผ้ รู ับจ้ างได้ จ้างมา ในอัตราและตามกาหนดเวลาที่ผ้ รู ับจ้ างได้
ตกลง หรื อทาสัญญาไว้ ต่อลูกจ้ างดังกล่าว
ถ้ าผู้รับจ้ าง ไม่จา่ ยเงินค่าจ้ าง หรื อค่าทดแทนอื่นใด แก่ลกู จ้ างดังกล่าว ในวรรคแรก ผู้วา่ จ้ าง
มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้ าง ที่จะต้ องจ่ายแก่ผ้ รู ับจ้ าง มาจ่ายให้ แก่ผ้ รู ับจ้ างดังกล่าว และให้ ถือว่าผู้วา่ จ้ าง
ได้ จา่ ยเงินจานวนนัน้ เป็ นค่าจ้ างให้ แก่ผ้ รู ับจ้ าง ตามสัญญาแล้ ว
ผู้รับจ้ าง จะต้ องจัดให้ มีประกันภัย สาหรับลูกจ้ างทุกคน ที่จ้างมาทางาน โดยให้ ครอบคลุมถึง
ความรับผิดทังปวง
้
ของผู้รับจ้ าง รวมทังผู
้ ้ รับจ้ างช่วง อันหากจะพึงมี ในกรณีความเสียหาย ที่คิดค่า

สินไหมทดแทนได้ ตามกฎหมาย ซึง่ เกิดจากอุปัทวเหตุ หรื อภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้ าง หรื อบุคคลอื่นที่ผ้ ู
รับจ้ าง หรื อผู้รับจ้ างช่วงจ้ าง มาทางานผู้รับจ้ าง จะต้ องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้ อมทัง้
หลักฐานการชาระเบี ้ยประกัน ให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ าง เมื่อผู้วา่ จ้ างเรี ยกร้ อง
ข้ อ 13. การตรวจงานจ้ าง
ถ้ าผู้วา่ จ้ าง แต่งตังกรรมการตรวจการจ้
้
าง ผู้ควบคุมงาน หรื อบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุม การ
ทางานของผู้รับจ้ าง กรรมการตรวจการจ้ าง หรื อผู้ควบคุมงาน หรื อบริษัทที่ปรึกษานันมี
้ อานาจเข้ าไป
ตรวจการงาน ในโรงงาน และสถานที่ที่ก่อสร้ าง ได้ ทกุ เวลา และผู้รับจ้ าง จะต้ องอานวยความสะดวก และ
ให้ ความช่วยเหลือ ในการนันตามสมควร
้
การที่มีกรรมการตรวจการจ้ าง ผู้ควบคุมงาน หรื อบริ ษัทที่ปรึกษา ทาให้ ผ้ รู ับจ้ างพ้ น ความ
รับผิดชอบ ตามสัญญานี ้ข้ อหนึง่ ข้ อใดไม่
ข้ อ 14. แบบรู ปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้ างจะต้ องรับรองว่า ได้ ตรวจสอบ และทาความเข้ าใจ ในรูปแบบ รูปรายการละเอียด โดย
ถี่ถ้วนแล้ ว หากปรากฏว่า แบบรูปและรายการละเอียดนัน้ ผิดพลาดหรื อคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการ
ทางวิศวกรรม หรื อทางเทคนิค ผู้รับจ้ าง ตกลงที่จะปฏิบตั ิตาม คาวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้ าง หรื อ
ผู้ควบคุมงานหรื อ บริษัทที่ปรึกษา ที่ผ้ วู า่ จ้ างแต่งตังเพื
้ ่อให้ งานแล้ วเสร็จบริ บรู ณ์ โดยจะคิดค่าใช้ จา่ ยใด ๆ
เพิ่มขึ ้น จากผู้วา่ จ้ างไม่ได้
ข้ อ 15. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้ าง
ผู้รับจ้ าง ตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้ าง ผู้ควบคุมงาน หรื อบริษัทที่ปรึกษา ที่ผ้ วู า่ จ้ างแต่งตัง้
มีอานาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงาน เพื่อให้ เป็ นไปตามเอกสารสัญญา และมีอานาจที่จะสัง่ ให้ แก้ ไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรื อตัดทอน ซึง่ งานตามสัญญานี ้ หากผู้รับจ้ างขัดขืน ไม่ปฏิบตั ิตาม กรรมการตรวจ
การจ้ าง ผู้ควบคุมงาน หรื อบริษัทที่ปรึกษา มีอานาจที่จะสัง่ ให้ หยุดกิจการนันชั
้ ว่ คราวได้ ความล่าช้ าใน
กรณีเช่นนี ้ ผู้รับจ้ างจะถือเป็ นเหตุ ขอขยายวันทาการออกไปมิได้
ข้ อ 16. งานพิเศษและการแก้ ไขงาน
ผู้วา่ จ้ าง มีสิทธิที่จะสัง่ ให้ ผ้ รู ับจ้ าง ทางานพิเศษ ซึง่ ไม่ได้ แสดงไว้ หรื อรวมอยูใ่ นเอกสารสัญญา
หากงานพิเศษนัน้ ๆ อยูใ่ นขอบข่ายทัว่ ไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี ้ นอกจากนี ้ ผู้วา่ จ้ างยังมีสิทธิสงั่
ให้ เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขแบบรูป และข้ อกาหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี ้ด้ วย โดยไม่ทาให้ สญ
ั ญา เป็ น
โมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้ าง หรื อราคาที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ให้ กาหนดไว้ สาหรับงานพิเศษ หรื องานที่เพิ่มเติม
ขึ ้น หรื อตัดทอนลงทังปวง
้
ตามคาสัง่ ของผู้ว่าจ้ าง หากในสัญญา ไม่ได้ กาหนดไว้ ถึงอัตราค่าจ้ าง หรื อราคา
ใดๆที่จะนามาใช้ สาหรับงานพิเศษ หรื องานที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าว ผู้วา่ จ้ าง และผู้รับจ้ างจะได้ ตกลงกัน ที่จะ
กาหนดอัตรา หรื อราคา รวมทังการขยายระยะเวลา
้
(ถ้ ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลง
กันไม่ได้ ผู้วา่ จ้ างจะ กาหนดอัตราจ้ าง หรื อราคาตายตัวตามแต่ผ้ วู า่ จ้ าง จะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้ อง
ซึง่ ผู้รับจ้ าง จะต้ องปฏิบตั งิ าน ตามคาสัง่ ของผู้ว่าจ้ างแต่อาจสงวนสิทธิ์ที่จะดาเนินการ ตามข้ อ 21 ต่อไปได้
ข้ อ 17. ค่ าปรับ
หากผู้รับจ้ าง ไม่สามารถทางานให้ แล้ วเสร็จ ตามเวลาที่กาหนดไว้ ในสัญญา และผู้วา่ จ้ าง ยังมิได้
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้ าง จะต้ องชาระค่าปรับ ให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ าง เป็ นจานวนเงิน วันละ ……………..บาท
และจะต้ องชาระค่าใช้ จา่ ย ในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้วา่ จ้ างต้ องควบคุมงานอีกต่อหนึง่ เป็ นจานวนเงิน
วันละ……………..บาท นับถัดจาก วันที่กาหนดแล้ วเสร็ จตามสัญญา หรื อวันที่ผ้ วู า่ จ้ างได้ ขยายให้ จนถึง
วันที่ ทางานแล้ วเสร็จจริง นอกจากนี ้ ผู้รับจ้ างยอมให้ ผ้ วู ่าจ้ าง เรี ยกค่าเสียหาย อันเกิดขึ ้นจากการ ที่ผ้ รู ับ
จ้ างทางานล่าช้ าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจานวนค่าปรับและค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวได้ อีกด้ วย
ในระหว่างที่ผ้ วู า่ จ้ างยังมิได้ บอกเลิกสัญญานัน้ หากผู้วา่ จ้ างเห็นว่าผู้รับจ้ างจะไม่สามารถ ปฏิบตั ิ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้วา่ จ้ างจะใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้ สิทธิตามข้ อ 18 ก็ได้ และถ้ าผู้วา่ จ้ างได้ แจ้ ง
ข้ อเรี ยกร้ องไปยังผู้รับจ้ างเมื่อครบกาหนดแล้ วเสร็จของงานขอให้ ชาระค่าปรับแล้ ว ผู้วา่ จ้ างมีสิทธิที่จะปรับ
ผู้รับจ้ างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ อีกด้ วย
ข้ อ 18. สิทธิของผู้ว่าจ้ างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผ้ วู ่าจ้ างบอกเลิกสัญญา
ผู้วา่ จ้ างอาจทางานนันเองหรื
้
อว่าจ้ างผู้อื่นให้ ทางานนันต่
้ อ
จนแล้ วเสร็จได้ ผู้วา่ จ้ างหรื อผู้ที่รับจ้ างทางานนันต่
้ อมีสิทธิใช้ เครื่ องใช้ การก่อสร้ างสิ่งที่สร้ างขึ ้นชัว่ คราว
สาหรับงานก่อสร้ างและวัสดุตา่ ง ๆ ซึง่ เห็นว่าจะต้ องสงวนเอาไว้ เพื่อการปฏิบตั งิ านตามสัญญาตามที่จะ
เห็นสมควร
ในกรณีดงั กล่าวผู้ว่าจ้ างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาทังหมดหรื
้
อบางส่วน ตามแต่
จะเห็นสมควร นอกจากนันผู
้ ้ รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึง่ เป็ นจานวนเกินกว่าหลักประกัน
การปฏิบตั งิ าน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น รวมทังค่
้ าใช้ จา่ ยที่เพิ่มขึ ้นในการทางานนันต่
้ อให้ แล้ วเสร็จ
ตาม สัญญา และค่าใช้ จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ ามี) ซึง่ ผู้วา่ จ้ างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรื อ
จานวนเงิน ใด ๆ ที่จะจ่ายให้ แก่ผ้ รู ับจ้ างก็ได้
ข้ อ 19. การกาหนดค่ าเสียหาย

ค่าปรับหรื อค่าเสียหายซึง่ เกิดขึ ้นจากผู้รับจ้ างตามสัญญานี ้ ผู้วา่ จ้ างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจานวน
เงินค่าจ้ างที่ค้างจ่าย หรื อจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้ าง หรื อบังคับจากหลักประกันการปฏิบตั ิตาม
สัญญาก็ได้
หากมีเงินค่าจ้ างตามสัญญาที่หกั ไว้ จา่ ยเป็ นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้ วยังเหลืออยูอ่ ีกเท่าใด
ผู้วา่ จ้ างจะคืนให้ แก่ผ้ รู ับจ้ างทังหมด
้
ข้ อ 20. การทาบริเวณก่ อสร้ างให้ เรียบร้ อย
ผู้รับจ้ าง จะต้ องรักษาบริเวณ สถานที่ปฏิบตั งิ านตามสัญญานี ้ รวมทังโรงงานหรื
้
อสิ่งอานวย
ความสะดวกใน การทางานของผู้รับจ้ าง ลูกจ้ าง ตัวแทน หรื อของผู้รับจ้ างช่วงให้ อยูใ่ นความสะอาด
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ในการใช้ งานตลอด ระยะเวลาการจ้ างและเมื่อทางานเสร็จสิ ้นแล้ ว จะต้ อง
ขนย้ ายบรรดาเครื่ องใช้ ในการทางานจ้ างรวมทังวั
้ สดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้ างชัว่ คราวต่าง ๆ (ถ้ ามี)
ทังจะต้
้ องกลบเกลี่ยพื ้นดินให้ เรี ยบร้ อย เพื่อให้ บริเวณทังหมดอยู
้
ใ่ นสภาพที่สะอาด และใช้ การได้ ทนั ที
*ข้ อ 21. กรณีพพ
ิ าทและอนุญาโตตุลาการ
21.1 ในกรณีที่มี ข้ อโต้ แย้ งเกิดขึ ้น ระหว่างคูส่ ญ
ั ญา เกี่ยวกับข้ อกาหนด แห่งสัญญานี ้หรื อ
เกี่ยวกับการปฏิบตั สิ ญ
ั ญานี ้ และคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ เสนอข้ อโต้ แย้ งหรื อข้ อพิพาทนัน้
ต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี ้ขาด
21.2 เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย จะเห็นพ้ องกันให้ อนุญาโตตุลาการคนเดียว เป็ นผู้ชี ้ขาดการ
ระงับข้ อพิพาท ให้ กระทาโดยอนุญาโตตุลาการ 2 คน โดยคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึง่ จะทาหนังสือ แสดงเจตนาจะ
ให้ มีอนุญาโตตุลาการ ระงับข้ อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตัง้ ส่งไปยังคูส่ ญ
ั ญา
อีกฝ่ ายหนึง่ จากนัน้ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ งดังกล่าว คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่ได้
รับแจ้ งจะต้ องแต่งตังอนุ
้ ญาโตตุลาการคนที่สอง ถ้ าอนุญาโตตุลาการทังสองคน
้
ดังกล่าวไม่สามารถ
ประนีประนอมระงับข้ อพิพาทนัน้ ได้ ให้ อนุยาโตตุลาการทังสองคนร่
้
วมกันแต่งตัง้ อนุญาโตตุลาการ
ผู้ชี ้ขาด ภายในกาหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกัน ผู้ชี ้ขาดดังกล่าว จะพิจารณาระงับข้ อ
พิพาทต่อไป กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ให้ ถือตามข้ อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบัน
อนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุตธิ รรมโดยอนุโลม หรื อตามข้ อบังคับอื่นที่คสู่ ญ
ั ญาทังสอง
้
ฝ่ ายเห็นชอบ และให้ กระทาในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ เป็ นภาษาในการ
ดาเนินกระบวนการพิจารณา
21.3 ในกรณีที่คสู่ ญ
ั ญา ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ไม่แต่งตังอนุ
้ ญาโตตุลาการฝ่ ายตนหรื อในกรณีที่
อนุญาโตตุลาการทังสองคน
้
ไม่สามารถตกลงกันแต่งตังอนุ
้ ญาโตตุลาการผู้ชี ้ขาดได้ คูส่ ญ
ั ญา แต่ละฝ่ าย
ต่างมีสิทธิร้อง ขอต่อศาลแพ่งเพื่อแต่งตังอนุ
้ ญาโตตุลาการผู้ชี ้ขาดได้ แล้ วแต่กรณี

21.4 คาชี ้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรื อของอนุญาโตตุลาการผู้ชี ้ขาดแล้ วแต่กรณี ให้ ถือเป็ น
เด็ดขาดและถึงที่สดุ ผูกพันคูส่ ญ
ั ญา
21.5 คูส่ ญ
ั ญา แต่ละฝ่ ายเป็ น ผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ ายตนและออก
ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ในการดาเนินกระบวนพิจารณาฝ่ ายละครึ่ง ในกรณีที่มีการแต่งตังอนุ
้ ญาโตตุลาการคน
เดียวหรื อ มีการแต่งตังอนุ
้ ญาโตตุลาการผู้ชี ้ขาด ให้ อนุญาโตตุลาการหรื ออนุญาโตตุลาการผู้ชี ้ขาด เป็ นผู้
กาหนดภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรื อภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียว
หรื อภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี ้ขาดคนเดียว แล้ วแต่กรณี
ข้ อ 22. การขยายเวลาปฏิบัตงิ านตามสัญญา
ในกรณีที่มี เหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรื อความบกพร่องของฝ่ าย
ผู้วา่ จ้ าง หรื อพฤติการณ์อนั หนึง่ อันใดที่ผ้ รู ับจ้ าง ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทาให้ ผ้ รู ับจ้ างไม่สามารถ
ทางานให้ แล้ วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกาหนดเวลาแห่งสัญญานี ้ได้ ผู้รับจ้ างจะต้ องแจ้ งเหตุหรื อพฤติการณ์
ดังกล่าว พร้ อมหลักฐานเป็ นหนังสือ ให้ ผ้ วู า่ จ้ างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทางานออกไปภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่เหตุนนสิ
ั ้ ้นสุดลง
ถ้ าผู้รับจ้ าง ไม่ปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตาม ความในวรรคหนึ่ง ให้ ถือว่าผู้รับจ้ างได้ สละสิทธิ์เรี ยกร้ อง
ในการที่จะขอขยายเวลาทางานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทังสิ
้ ้น เว้ นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรื อ
ความบกพร่องของฝ่ ายผู้วา่ จ้ าง ซึง่ มีหลักฐานชัดแจ้ ง หรื อผู้วา่ จ้ างทราบดีอยูแ่ ล้ วตังแต่
้ ต้น
การขยายกาหนด เวลาทางานตามวรรคหนึง่ อยูใ่ นดุลพินิจ ของผู้วา่ จ้ างที่จะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร
*ข้ อ 23 การใช้ เรือไทย
ในการปฏิบตั ิตามสัญญานี ้ หากผู้รับจ้ าง จะต้ องสัง่ หรื อนาของเข้ ามาจากต่างประเทศรวมทัง้
เครื่ องมือและอุปกรณ์ ที่ต้องนาเข้ ามาเพื่อปฏิบตั งิ านตามสัญญา ไม่วา่ ผู้รับจ้ างจะเป็ นผู้ที่นา ของเข้ ามา
เองหรื อนาเข้ ามา โดยผ่านตัวแทนหรื อบุคคลอื่นใด ถ้ าสิ่งของนันต้
้ องนาเข้ ามา โดยทางเรื อในเส้ นทาง
เดินเรื อที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้ บริ การรับขนได้ ตามที่ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกาหนด ผู้รับจ้ างต้ องจัดการให้ สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทยหรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจาก สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวีก่อน บรรทุกของนันลงเรื
้
ออื่นที่มิใช่เรื อไทย หรื อ เป็ นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออื่นได้ ทังนี
้ ้ไม่วา่ การสัง่ หรื อ สัง่ ซื ้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็ น
แบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์ , ซีไอเอฟ หรื อแบบอื่นใด
____________________________________________________________________________________
หมายเหตุ * ตัดออกหรื อใส่ไว้ ตามความเหมาะสม

ในการส่งมอบงาน ตามสัญญาให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ าง ถ้ างานนันมี
้ สิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้ างจะต้ องส่ง
มอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรื อสาเนาใบตรา ส่งสาหรับของนัน้ ซึง่ แสดงว่าได้ บรรทุกมา โดยเรื อไทย
หรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทยให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง พร้ อมกับการส่งมอบงานด้ วย
ในกรณีที่ สิ่งของดังกล่าว ไม่ได้ บรรทุก จากต่างประเทศ มายังประเทศไทย โดยเรื อไทยหรื อเรื อที่
มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทย ผู้รับจ้ าง ต้ องส่งมอบหลักฐาน ซึง่ แสดงว่าได้ รับอนุญาตจาก สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้ บรรทุกของโดยเรื ออื่นได้ หรื อหลักฐาน ซึง่ แสดงว่าได้ ชาระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรื อไทยตามกฎหมาย ว่าด้ วยการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวีแล้ วอย่างใดอย่างหนึง่ แก่ผ้ วู า่ จ้ างด้ วย
ในกรณีที่ผ้ รู ับจ้ าง ไม่สง่ มอบหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึง่ ดังกล่าว ในสองวรรคข้ างต้ นให้ แก่ ผู้วา่
จ้ าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าว ให้ ผ้ วู า่ จ้ างก่อน โดยไม่รับชาระเงินค่าจ้ าง ผู้วา่ จ้ างมีสิทธิ รับงาน
ดังกล่าวไว้ ก่อน และชาระเงินค่าจ้ างเมื่อผู้รับจ้ าง ได้ ปฏิบตั ถิ กู ต้ องครบถ้ วนดังกล่าวแล้ วได้
ข้ อ 24. มาตรฐานฝี มือช่ าง
ผู้รับจ้ าง ตกลงเป็ นเงื่อนไขสาคัญว่า ผู้วา่ จ้ างจะต้ องมีและใช้ ผ้ ผู า่ นการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่าง
จากหรื อผู้มีวฒ
ุ ิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้ ให้
เข้ ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ…………ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้ องมีชา่ งจานวนอย่าง
น้ อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี ้
24.1 ……………………………………………………
24.2 ……………………………………………………
…………………………..ฯลฯ………………………...
ผู้รับจ้ าง จะต้ องจัดทาบัญชี แสดงจานวนช่างทังหมด
้
โดยจาแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับ
ช่าง พร้ อมกับระบุรายชื่อช่าง ผู้ที่ผา่ นการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่างหรื อผู้มีวฒ
ุ ิบตั รดังกล่าว ในวรรคแรก
นามาแสดงพร้ อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้ างหรื อผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือ
ทางาน และพร้ อมที่จะให้ ผ้ วู า่ จ้ าง หรื อเจ้ าหน้ าที่ของผู้วา่ จ้ าง ตรวจสอบดูได้ ตลอดเวลาทางาน ตาม
สัญญานี ้ของผู้รับจ้ าง
สัญญานี ้ทาขึ ้นเป็ นสองฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน คูส่ ญ
ั ญาได้ อา่ นและเข้ าใจข้ อความ โดย
ละเอียดตลอดแล้ ว จึงได้ ลงลายมือชื่อ พร้ อมทังประทั
้
บตรา (ถ้ ามี) ไว้ เป็ นสาคัญต่อหน้ าพยาน และ
คูส่ ญ
ั ญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละหนึง่ ฉบับ

(ลงชื่อ)…………………………ผู้วา่ จ้ าง
(………………………..………)
(ลงชื่อ)…………………………ผู้รับจ้ าง
(…………………………….…)
(ลงชื่อ)…………………………พยาน
(……………….………………)
(ลงชื่อ)…………………………พยาน
(…………………..……………)

