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รางแบบสัญญา
สัญญาจางทําของ
สัญญาเลขที่………….…… (1)...........……..……...
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ………….……..………………………………………………………………………….......
ตําบล/แขวง…………………..………………….………………. อําเภอ/เขต……………………….….……………………………...
จั ง หวั ด …….…………………………….………….เมื่ อ วั น ที่ ……….……… เดื อ น …………………….. พ.ศ. ……....………
ระหวาง……………………………………………………………… (2) ………………………………………………………………………..
โด ย ………...…………….…………………………….…………… (3) ………..…………………………………………..…………………
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ…………….…………..…… (4 ก) …………..…………………….
ซึง่ จดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ ……………………………………………………………………………………….………….……..
มีสํานักงานใหญอยูเลขที่ ……………......……ถนน……………….……………..ตําบล/แขวง…….……….…..……….…....
อําเภอ/เขต………………….…..…….จังหวัด………..…………………..….โดย………….…………………………………..……...
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท ……………
ลงวันที่………………………………..… (5)(และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่ ……………….……..) แนบทายสัญญานี้
(6)(ในกรณีที่ผูรับจางเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ …………………..….… (4 ข) …………………….....
อยูบานเลขที่ …………….….…..….ถนน…………………..……..…...……ตําบล/แขวง ……..………………….….………….
อําเภอ/เขต…………………….………….…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน
เลขที่................................ ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญานี้ ) ซึ่งตอไปใน
สัญญานี้เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอตกลงวาจาง
ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทํางาน….………….…… (7) ………...…..………
ณ …..……………................. ตํ าบล/แขวง….…………………………….…….. อํ าเภอ/เขต …………..…………..………
จังหวัด……………………….……….….. ตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบทายสัญญา
ผูรับจางตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตางๆ
ชนิดดีเพื่อใชในงานจางตามสัญญานี้
ขอ 2 เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
2.1 ผนวก 1.………..….(รายละเอียดงานจาง)…….…….. จํานวน.…..(…..….….….) หนา
2.2 ผนวก 2……….…....(ใบเสนอราคา)…………….…...... จํานวน……(………….….) หนา
…………..……………ฯลฯ……………..………….
ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉั ย
ของผูวาจาง คําวินิจฉัยของผูวาจางใหถือเปนที่สุด และผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง หรือคาเสียหาย
หรือคาใชจายใดๆ เพิ่มเติมจากผูวาจางทั้งสิ้น
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ขอ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน…………….…...….. (8) ..………..………
เปนจํ านวนเงิน …………….... บาท (……………..………….) ซึ่ ง เทากั บ รอยละ………(9)…..…(…………..………...)
ของราคาคาจางตามสัญญา มามอบใหแกผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
(10)กรณี ผู รั บ จางใชหนังสื อค้ําประกัน มาเปนหลั กประกันการปฏิบั ติตามสั ญ ญา
หนังสือค้ําประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทย
แจงเวียนใหทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด
หรืออาจเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุ
การค้ําประกันตลอดไปจนกวาผูรับจางพนขอผูกพันตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ทั้งปวงของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง
หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี
ผูรั บ จางสงมอบงานลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาแลวเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับ ผิดในความชํารุด
บกพรองตามสั ญ ญาเปลี่ ย นแปลงไป ไมวาจะเกิ ด ขึ้ น คราวใด ผู รั บ จางตองหาหลั ก ประกั น ใหมหรื อ
หลั ก ประกั น เพิ่ ม เติ ม ใหมี จํ า นวนครบถวนตามวรรคหนึ่ ง มามอบใหแกผู วาจางภายใน... ............
(……………………..….) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
หลักประกันที่ผู รับจางนํามามอบไวตามขอนี้ ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางโดยไมมี
ดอกเบี้ยเมื่อผูรับจางพนจากขอผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แลว
ขอ 4 คาจางและการจายเงิน
(11)(ก) สําหรับการจายเงินคาจางใหผูรับจางเปนงวด
ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน……………………..บาท
(……………………………..…) ซึ่ งไดรวมภาษี มู ล คาเพิ่ ม จํ านวน…………………บาท (......................................)
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว โดยกําหนดการจายเงินเปนงวดๆ ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงิน………………………...บาท (…………………………………...………….)
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน……………………………………ใหแลวเสร็จภายใน…………………………………………………..
งวดที่ 2 เปนจํ านวนเงิน …….………………...บาท (…………………………………...………….)
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………………………..…..……ใหแลวเสร็จภายใน……………………………………………
..............................................ฯลฯ.............................................
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงิน……………..………....บาท (…………………………………...….…..)
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาและผูวาจางไดตรวจรับงานจางตามขอ 11
ไวโดยครบถวนแลว
(12)(ข) สําหรับการจายเงินคาจางใหผูรับจางครั้งเดียว
ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน……………………..บาท
(……………………………..…) ซึ่ งไดรวมภาษี มู ล คาเพิ่ ม จํ านวน…………………บาท (......................................)
ตลอดจนภาษีอ ากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้ งปวงดวยแลว เมื่อผู รับ จางไดปฏิ บั ติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จ
เรียบรอยตามสัญญาและผูวาจางไดตรวจรับงานจางตามขอ 11 ไวโดยครบถวนแลว

-3(13)การจายเงินตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู รั บ จาง ชื่อธนาคาร………..………….……….สาขา……………..…….…..ชื่อบัญ ชี ……………….……………………
เลขที่ บั ญ ชี ……………………………ทั้งนี้ ผู รับจางตกลงเปนผู รับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอื่นใด
เกี่ย วกับการโอน รวมทั้งคาใชจายอื่นใด (ถามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหั กเงินดังกลาว
จากจํ า นวนเงิ น โอนในงวดนั้ น ๆ (ความในวรรคนี้ ใ ชสํ า หรั บ กรณี ที่ ห นวยงานของรั ฐ จะจายเงิ น ตรง
ใหแกผู รั บ จาง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงิ น เขาบั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารของผู รั บ จาง
ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี)
(14)ขอ 5 เงินคาจางลวงหนา
ผูวาจางตกลงจายเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจาง เปนจํานวนเงิน…………..…..…บาท
(………………..….…) ซึ่งเทากับรอยละ……....…(……….…………....) ของราคาคาจางตามสัญญาที่ระบุไวในขอ 4
เงินคาจางลวงหนาดังกลาวจะจายใหภายหลังจากที่ผูรับจางไดวางหลักประกันการรับเงิน
คาจางลวงหนาเปน...................... (หนั งสื อค้ํ าประกั น หรือ หนั งสื อ ค้ํ าประกั น อิเล็ ก ทรอนิ ก สของธนาคาร
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) ………………....เต็มตามจํานวนเงินคาจางลวงหนานั้นใหแกผู วาจาง
ผูรับ จางจะตองออกใบเสร็จ รับ เงิน คาจางลวงหนาตามแบบที่ผู วาจางกําหนดใหและผู รับจางตกลงที่จะ
กระทําตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใชจายและการใชคืนเงินคาจางลวงหนานั้น ดังตอไปนี้
5.1 ผูรับจางจะใชเงินคาจางลวงหนานั้นเพื่อเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เทานั้น หากผูรับจางใชจายเงินคาจางลวงหนาหรือสวนใดสวนหนึ่งของเงินคาจางลวงหนานั้นในทางอื่น ผูวาจาง
อาจจะเรียกเงินคาจางลวงหนานั้นคืนจากผูรับจางหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
ไดทันที
5.2 เมื่อผูวาจางเรียกรอง ผูรับจางตองแสดงหลักฐานการใชจายเงินคาจางลวงหนา
เพื่อพิสูจนวาไดเปนไปตามขอ 5.1 ภายในกําหนด 15 (สิบหา) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
หากผู รับจางไมอาจแสดงหลักฐานดังกลาวภายในกําหนด 15 (สิ บหา) วัน ผู วาจางอาจเรียกเงินคาจาง
ลวงหนาคืนจากผูรับจางหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที
5.3 ในการจายเงิน คาจางใหแกผู รับ จางตามขอ 4 ผู วาจางจะหั ก คื น เงิน คาจาง
ลวงหนาในแตละงวดเพื่อชดใชคืนเงินคาจางลวงหนาไวจํานวนรอยละ .............(...........) ของจํานวนเงิน
คาจางในแตละงวดจนกวาจํานวนเงินที่หักไวจะครบตามจํานวนเงินที่หักคาจางลวงหนาที่ผูรับจางไดรับไปแลว
ยกเวนคาจางงวดสุดทายจะหักไวเปนจํานวนเทากับจํานวนเงินคาจางลวงหนาที่เหลือทั้งหมด
5.4 เงิน จํ านวนใดๆ ก็ต ามที่ ผู รับ จางจะตองจายใหแกผู วาจางเพื่ อชํ าระหนี้ ห รือ
เพื่ อ ชดใชความรั บ ผิ ด ตางๆ ตามสั ญ ญา ผู วาจางจะหั ก เอาจากเงิน คาจางงวดที่ จ ะจายใหแกผู รั บ จาง
กอนที่จะหักชดใชคืนเงินคาจางลวงหนา
5.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินคาจางลวงหนาที่เหลือเกินกวาจํานวนเงินที่
ผู รั บ จางจะไดรับ หลั งจากหั ก ชดใชในกรณี อื่ น แลว ผู รับ จางจะตองจายคื น เงิน จํานวนที่ เหลื อ นั้ น ใหแก
ผูวาจางภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
5.6 ผูวาจางจะคืนหลักประกันเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจางตอเมื่อผูวาจางไดหักเงิน
คาจางไวครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาตามขอ 5.3

-4ขอ 6 กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา
ผู รับ จางตองเริ่ม ทํา งานที่รับ จางภายในวัน ที่ … .... เดือ น……………… พ.ศ. ……….
และจะตองทํางานใหแลวเสร็จบริบูรณภายในวันที่ ….... เดือ น …………. พ.ศ. …...…. ถาผูรับจางมิไดลงมือ
ทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํ างานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวา
ผูรับ จางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จ ภายในกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา
หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปนผูถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือตกเปนผู ลมละลาย หรือ
เพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูวาจางมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิ
จางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิ
ของผูวาจางที่จะเรียกรองคาเสียหายจากผูรับจาง
การที่ผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจาก
ความรับผิดตามสัญญา
(15)ขอ 7 ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง
เมื่องานแลวเสร็จบริบูรณ และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจางรายใหม
ในกรณี ที่ มี ก ารบอกเลิ ก สั ญ ญาตามขอ 6 หากมี เหตุ ชํ า รุด บกพรองหรื อ เสี ย หายเกิ ด ขึ้ น จากการจางนี้
ภายในกําหนด.....(16)…..….(……..…..) ป …….…(……....….) เดือน นับถัดจากวันที่ไดรั บมอบงานดังกลาว
ซึ่งความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูกตอง
หรื อ ทํ าไวไมเรี ย บรอย หรื อ ทํ าไมถู ก ตองตามมาตรฐานแหงหลั ก วิช า ผู รับ จางจะตองรีบ ทํ าการแกไข
ใหเปนที่เรียบรอยโดยไมชักชา โดยผูวาจางไมตองออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้ น หากผู รับจางไมกระทําการ
ดังกลาวภายในกําหนด……...(………..……) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจางหรือไมทําการ
แกไขใหถู ก ตองเรี ย บรอยภายในเวลาที่ ผู วาจางกํ า หนด ใหผู วาจางมี สิ ท ธิ ที่ จ ะทํ า การนั้ น เอง
หรือจางผูอื่นใหทํางานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น
ในกรณีเรงดวนจําเปนตองรีบแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายโดยเร็ว และไมอาจ
รอใหผู รับ จางแกไขในระยะเวลาที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่งได ผู วาจางมีสิท ธิเขาจัดการแกไขเหตุชํารุด
บกพรองหรือ เสี ย หายนั้ น เอง หรื อจางผู อื่ นใหซอมแซมความชํารุด บกพรองหรือเสี ยหาย โดยผู รับ จาง
ตองรับผิดชอบชําระคาใชจายทั้งหมด
การที่ผูวาจางทําการนั้นเอง หรือจางผูอื่นใหทํางานนั้นแทนผูรับจาง ไมทําใหผูรับจาง
หลุดพนจากความรับผิดตามสัญญา หากผูรับจางไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามที่ผูวาจางเรียกรอง
ผูวาจางมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได
ขอ 8 การจางชวง
ผูรับจางจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง
เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนที่ไดรับ อนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การที่ผูวาจางไดอนุญาต
ใหจางชวงงานแตบางสวนดังกลาวนั้ น ไมเปนเหตุใหผู รับจางหลุ ดพนจากความรับผิ ดหรือพันธะหนาที่
ตามสั ญ ญานี้ และผู รั บ จางจะยั งคงตองรับ ผิ ดในความผิ ด และความประมาทเลิ น เลอของผู รับ จางชวง
หรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ
กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตองชําระ
คาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงิน ในอัตรารอยละ........(17)….....(.........................) ของวงเงินของงาน
ที่จางชวงตามสัญญา ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา

-5ขอ 9 ความรับผิดของผูรับจาง
ผูรั บ จางจะตองรั บผิ ดตออุบัติ เหตุ ความเสี ยหาย หรือภยันตรายใดๆ อัน เกิดจาก
การปฏิ บั ติงานของผู รับ จาง และจะตองรับผิ ดตอความเสี ยหายจากการกระทํ าของลู กจางหรือตัวแทน
ของผูรับจาง และจากการปฏิบัติงานของผูรับจางชวงดวย (ถามี)
ความเสียหายใดๆ อันเกิดแกงานที่ผูรับจางไดทําขึ้น แมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย
ก็ตาม ผูรับจางจะตองรับผิดชอบโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปลี่ยนใหใหมโดยคาใชจายของผูรับจางเอง เวนแต
ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผูวาจาง ทั้งนี้ ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะสิ้นสุดลง
เมื่ อ ผู วาจางไดรั บ มอบงานครั้ ง สุ ดทาย ซึ่งหลั งจากนั้ นผู รับจางคงตองรับผิ ดเพี ยงในกรณี ชํ ารุดบกพรอง
หรือความเสียหายดังกลาวในขอ 7 เทานั้น
ผู รั บ จางจะตองรั บ ผิ ด ตอบุ ค คลภายนอกในความเสี ย หายใดๆ อั น เกิ ด จาก
การปฏิบัติงานของผูรับจาง หรือลูกจางหรือตัวแทนของผูรับจาง รวมถึงผูรับจางชวง (ถามี) ตามสัญญานี้
หากผูวาจางถูกเรียกรองหรือฟองรองหรือตองชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอกไปแลว ผูรับจางจะตอง
ดําเนินการใดๆ เพื่อใหมีการวาตางแกตางใหแกผูวาจางโดยคาใชจายของผูรับจางเอง รวมทั้งผูรับจางจะตอง
ชดใชคาเสียหายนั้นๆ ตลอดจนคาใชจายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกรองหรือถูกฟองรองใหแกผูวาจางทันที
ขอ 10 การจายเงินแกลูกจาง
ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางที่ผูรับจางไดจางมาในอัตราและตามกําหนดเวลา
ที่ผูรับจางไดตกลงหรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว
ถาผู รับ จางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอื่ น ใดแกลู กจางดังกลาวในวรรคหนึ่ ง
ผูวาจางมีสิทธิที่จะเอาเงินคาจางที่จะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว และใหถือวา
ผูวาจางไดจายเงินจํานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว
ผู รั บ จางจะตองจั ด ใหมี ป ระกั น ภั ย สํ า หรั บ ลู ก จางทุ ก คนที่ จ างมาทํ า งาน โดยให
ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผูรับจาง รวมทั้งผูรับจางชวง (ถามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดคาสินไหม
ทดแทนไดตามกฎหมาย ซึ่ งเกิ ด จากอุ บั ติ เหตุ ห รื อ ภยั น ตรายใดๆ ตอลู ก จางหรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ ผู รั บ จาง
หรือผู รั บ จางชวงจางมาทํ างาน ผู รับ จางจะตองสงมอบกรมธรรมประกัน ภัยดังกลาวพรอมทั้งหลั กฐาน
การชําระเบี้ยประกันใหแกผูวาจางเมื่อผูวาจางเรียกรอง
ขอ 11 การตรวจรับงานจาง
เมื่อผู วาจางไดตรวจรับงานจางที่ส งมอบและเห็ นวาถูกตองครบถวนตามสั ญญาแลว
ผูวาจางจะออกหลักฐานการรับมอบเปนหนังสือไวให เพื่อผูรับจางนํามาเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงิ น
คางานจางนั้น
ถาผลของการตรวจรับงานจางปรากฏวางานจางที่ผูรับจางสงมอบไมตรงตามสัญญา
ผู วาจางทรงไวซึ่ งสิ ทธิ ที่ จะไมรั บ งานจางนั้ น ในกรณี เชนวานี้ ผู รั บจางตองทํ า การแกไขใหถู ก ตองตาม
สัญญาดวยคาใชจายของผูรับจางเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกลาวผูรับจางจะนํามาอางเปนเหตุ
ขอขยายเวลาสงมอบงานจางตามสัญญาหรือของดหรือลดคาปรับไมได
(18)ในกรณี ที่ ผู รั บ จางสงมอบงานจางถู กตองแตไมครบจํ านวน หรือ สงมอบครบ
จํานวน แตไมถูกตองทั้งหมด ผูวาจางจะตรวจรับงานจางเฉพาะสวนที่ถูกตอง โดยออกหลักฐานการตรวจรับ
งานจางเฉพาะสวนนั้นก็ได (ความในวรรคสามนี้ จะไมกําหนดไวในกรณีที่ผู วาจางตองการงานจางทั้งหมด
ในคราวเดี ย วกั น หรื อ งานจางที่ ป ระกอบเปนชุ ด หรื อ หนวย ถาขาดสวนประกอบอยางหนึ่ งอยางใด
ไปแลว จะไมสามารถใชงานไดโดยสมบูรณ)

-6ขอ 12 รายละเอียดของงานจางคลาดเคลื่อน
ผู รั บ จางรั บ รองวาไดตรวจสอบและทํ า ความเขาใจในรายละเอี ย ดของงานจาง
โดยถี่ ถ วนแลว หากปรากฏวารายละเอี ย ดของงานจางนั้ น ผิ ด พลาดหรือ คลาดเคลื่ อ นไปจากหลั ก การ
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผูรับจางตกลงที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผู วาจาง คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ เพื่อใหงานแลวเสร็จบริบูรณ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด โดยผูรับจางจะคิดคาจาง คาเสียหาย
หรือคาใชจายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผูวาจาง หรือขอขยายอายุสัญญาไมได
ขอ 13 คาปรับ
หากผู รั บ จางไมสามารถทํ า งานใหแลวเสร็ จ ภายในเวลาที่ กํ า หนดไวในสั ญ ญา
และผู วาจางยั ง มิ ไ ดบอกเลิ ก สั ญ ญา ผู รั บ จางจะตองชํ า ระคาปรั บ ใหแกผู วาจางเปนจํ า นวนเงิ น
วันละ…..(19)…. บาท (……………...) นับถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่
ผู วาจางไดขยายเวลาทํ า งานให จนถึ งวั น ที่ ทํ า งานแลวเสร็ จ จริ ง นอกจากนี้ ผู รั บ จางยอมใหผู วาจาง
เรียกคาเสียหายอันเกิดขึ้นจากการทีผ่ ูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนที่เกินกวาจํานวนคาปรับดังกลาวไดอีกดวย
ในระหวางที่ ผู วาจางยั ง มิ ไ ดบอกเลิ ก สั ญ ญานั้ น หากผู วาจางเห็ น วาผู รั บ จาง
จะไมสามารถปฏิบั ติต ามสั ญ ญาตอไปได ผู วาจางจะใชสิ ทธิบอกเลิ กสัญ ญาและใชสิทธิตามขอ 14 ก็ได
และถาผูวาจางไดแจงขอเรียกรองไปยังผูรับจางเมื่อครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว
ผูวาจางมีสิทธิที่จะปรับผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย
ขอ 14 สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอื่นใหทํางานนั้น
ตอจนแลวเสร็จก็ได และในกรณีดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ทั้งหมดหรือบางสวนตามแตจะเห็ นสมควร นอกจากนั้น ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซึ่งเปน
จํานวนเกินกวาหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญา รวมทั้งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จ
ตามสัญญา ซึ่งผูวาจางจะหักเอาจากจํานวนเงินใดๆ ที่จะจายใหแกผูรับจางก็ได
ขอ 15 การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย
ในกรณีที่ผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุ
ใหเกิดคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ผูรับจางตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจาย
ดังกลาวใหแกผูวาจางโดยสิ้น เชิงภายในกําหนด.................(....................) วัน นับถัดจากวันที่ไดรั บแจง
เปนหนังสือจากผูวาจาง หากผูรับจางไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูวาจางมีสิทธิ
ที่จะหักเอาจากจํานวนเงินคาจางที่ตองชําระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที
หากคาปรั บ คาเสี ย หาย หรื อ คาใชจายที่ บั ง คั บ จากเงิ น คาจางที่ ต องชํ า ระ
หรือหลักประกัน การปฏิบั ติตามสัญ ญาแลวยังไมเพียงพอ ผูรับจางยินยอมชําระสวนที่เหลือที่ยังขาดอยู
จนครบถวนตามจํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด ..................(......................) วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
หากมี เงินคาจางตามสั ญญาที่ หั กไวจายเปนคาปรับ คาเสี ยหาย หรือคาใชจายแลว
ยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางทั้งหมด

-7ขอ 16 การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือเหตุสุดวิสัย
หรื อ เกิ ด จากพฤติ ก ารณอัน หนึ่ ง อั น ใดที่ ผู รับ จางไมตองรับ ผิ ด ตามกฎหมาย หรือ เหตุอื่ น ตามที่ กํ าหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูรับจาง
ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือ
พฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพื่อของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลา
ทํางานออกไปภายใน 15 (สิบหา) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ดังกลาว แลวแตกรณี
ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิ
เรียกรองในการที่จะของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวนแต
กรณี เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง ซึ่งมีห ลั กฐานชัดแจง หรือผู วาจางทราบ
ดีอยูแลวตั้งแตตน
การงดหรือลดคาปรับ หรือ ขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจ
ของผูวาจางที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๑7 การใชเรือไทย
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผูรับจางจะตองสั่งหรือนําของเขามาจากตางประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณที่ตองนําเขามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไมวาผูรับจางจะเปนผูที่นําของเขามาเอง
หรือนําเขามาโดยผานตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถาสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือที่มี
เรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐ มนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด
ผูรับจางตองจัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายั งประเทศไทย เวนแตจะไดรั บ อนุ ญ าตจากกรมเจาทากอนบรรทุ ก ของนั้ น ลงเรื ออื่ น ที่ มิ ใชเรือ ไทย
หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได ทั้งนี้ไมวาการสั่ง
หรือนําเขาสิ่งของดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบใด
ในการสงมอบงานตามสั ญ ญาใหแกผู วาจาง ถางานนั้ น มี สิ่ งของตามวรรคหนึ่ ง
ผูรับจางจะตองสงมอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซึ่งแสดงวาไดบรรทุก
มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูวาจางพรอมกับการสงมอบงานดวย
ในกรณีที่สิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูรับจางตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา
ใหบรรทุกของโดยเรืออื่นได หรือหลักฐานซึ่งแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูวาจางดวย
ในกรณี ที่ ผู รั บ จางไมสงมอบหลั ก ฐานอยางใดอยางหนึ่ ง ดั ง กลาวในวรรคสอง
และวรรคสามใหแกผูวาจาง แตจะขอสงมอบงานดังกลาวใหผูวาจางกอนโดยไมรับชําระเงินคาจาง ผูวาจาง
มีสิทธิรับงานดังกลาวไวกอน และชําระเงินคาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได

-8สั ญ ญ านี้ ทํ า ขึ้ น เปนสองฉบั บ มี ข อความถู ก ตองตรงกั น คู สั ญ ญาไดอานและเขาใจ
ขอความ โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)……………………………………….ผูวาจาง
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….ผูรับจาง
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน
(……........……...…………………….)

-9วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจาง
(1) ใหระบุเลขที่สัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ
(2) ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน
(3) ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคลนั้น หรือผูที่ไดรับมอบ
อํานาจ เชน นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม………………..
(4) ใหระบุชื่อผูรับจาง
ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและที่อยู
(5) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง
(6) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรื อตัดออกได
ตามขอเท็จจริง
(7) ใหระบุงานที่ตองการจาง
(8) “หลั ก ประกั น ” หมายถึ ง หลั ก ประกั น ที่ ผู รั บ จางนํ า มามอบไวแกหนวยงานของรั ฐ
เมื่ อ ลงนามในสั ญ ญา เพื่ อ เปนการประกั น ความเสี ย หายที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา
ดังนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท ที่ธนาคารเซ็นสั่ งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็ค
หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด โดยอาจกําหนดเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ยและประกอบธุ ร กิ จ ค้ํ า ประกั น ตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ตามรายชื่ อ บริ ษั ท เงิน ทุ น ที่ ธ นาคารแหงประเทศไทยแจงเวีย นใหทราบ โดยอนุ โ ลม
ใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(9) ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 168
(10) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง
(11) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง
(12) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง
(13) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง
(14) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง

- 10 (15) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง
(16) กํ า หนดเวลาที่ ผู รั บ จางจะรั บ ผิ ด ในความชํ า รุ ด บกพรอง โดยปกติ จ ะตองกํ า หนด
ไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่ผูรับจางไดรับมอบงานจาง หรือกําหนดตามความเหมาะสม
(17) อัตราคาปรับ ตามสั ญ ญาขอ 8 กรณี ผู รับจางไปจางชวงบางสวนโดยไมไดรับอนุญ าต
จากผูวาจาง ตองกําหนดคาปรับเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละสิบของวงเงินของงานที่จางชวงตามสัญญา
(18) ความในวรรคนี้ จะไมกําหนดไวในกรณีที่ผูวาจางตองการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน
หรืองานจางที่ประกอบเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางหนึ่งอยางใดไปแลว จะไมสามารถใชงาน
ไดโดยสมบูรณ
(19) อั ต ราคาปรั บ ตามสั ญ ญาขอ 13 ใหกํ าหนด ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั งวาดวย
หลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 162 สวนกรณีจะปรับรอยละ
เทาใด ใหอยูในดุลพินิจของหนวยงานของรัฐผูวาจางที่จะพิจารณาแตทั้งนี้การที่จะกําหนดคาปรับเปนรอยละ
เทาใด จะตองกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนดวย

