
 Āîšć   Ģĥ 
đúŠö   ĢĤĦ   êĂîóĉđýþ   ĩĨ   Ü øćßÖĉÝÝćîčđïÖþć ĢĨ   đöþć÷î   ģĦħĢ 
 

 
 

ðøąÖćýÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéčõćÙøĆå 
đøČęĂÜ  ĒïïÿĆââćđÖĊę÷üÖĆïÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜêćöóøąøćßïĆââĆêĉÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéčõćÙøĆå   

ó.ý.  ģĦħġ  (ÞïĆïìĊę  2) 
 

 

éšü÷óøąøćßïĆââĆêĉÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéčõćÙøĆå  ó.ý.  ģĦħġ  öćêøć  Ī3  
üøøÙĀîċęÜ  ïĆââĆêĉüŠć  ĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåêšĂÜìĞćÿĆââćêćöĒïïìĊęÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ÖĞćĀîé   
ēé÷ÙüćöđĀĘîßĂï×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîĂĆ÷ÖćøÿĎÜÿčé  ìĆĚÜîĊĚ  ĒïïÿĆââćîĆĚîĔĀšðøąÖćýĔîøćßÖĉÝÝćîčđïÖþćéšü÷   

ĂćýĆ÷ĂĞćîćÝêćöÙüćöĔîöćêøć  Ī3  üøøÙĀîċęÜ  ĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒúąÖćøïøĉĀćø
óĆÿéčõćÙøĆå  ó .ý.  ģĦħġ  ÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéčõćÙøĆå   
ÝċÜĂĂÖðøąÖćýĕüš  éĆÜêŠĂĕðîĊĚ 

×šĂ Ģ ðøąÖćýîĊĚđøĊ÷ÖüŠć  “ðøąÖćýÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒúąÖćøïøĉĀćø
óĆÿéčõćÙøĆå  đøČęĂÜ  ĒïïÿĆââćđÖĊę÷üÖĆïÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜêćöóøąøćßïĆââĆêĉÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜ 
ĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéčõćÙøĆå  ó.ý.  ģĦħġ  (ÞïĆïìĊę  2)” 

×šĂ 2 ðøąÖćýîĊĚĔĀšĔßšïĆÜÙĆïđöČęĂóšîÖĞćĀîéÿćöÿĉïüĆîîĆïĒêŠüĆîðøąÖćýĔîøćßÖĉÝÝćîčđïÖþć
đðŨîêšîĕð 

×šĂ 3 ÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜõćÙøĆå  ÝċÜÖĞćĀîéĒïïÿĆââćÝšćÜìĞć×ĂÜ 
ēé÷ÙüćöđĀĘîßĂï×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîĂĆ÷ÖćøÿĎÜÿčé  éĆÜðøćÖäøć÷úąđĂĊ÷éêćöĒïïÿĆââćìšć÷ðøąÖćýîĊĚ 

×šĂ 4 ÖćøúÜîćöĔîÿĆââćÖŠĂîìĊęðøąÖćýîĊĚÝąĔßšïĆÜÙĆïĔĀšðäĉïĆêĉêćöêĆüĂ÷ŠćÜÿĆââćêćöìĊę
ÙèąÖøøöÖćøüŠćéšü÷ÖćøóĆÿéč  (Öüó.)  ÖĞćĀîé  êćöøąđïĊ÷ïÿĞćîĆÖîć÷ÖøĆåöîêøĊüŠćéšü÷ÖćøóĆÿéč   
ó.ý.  2535  ĒúąìĊęĒÖšĕ×đóĉęöđêĉö  ĀøČĂêćöêĆüĂ÷ŠćÜÿĆââćêćöøąđïĊ÷ï  ×šĂïĆÜÙĆï  ðøąÖćý  ×šĂïĆââĆêĉ  
ĀøČĂ×šĂÖĞćĀîéĔé ė  ×ĂÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĂČęîìĊęĕöŠĂ÷ĎŠõć÷ĔêšïĆÜÙĆï×ĂÜøąđïĊ÷ïÿĞćîĆÖîć÷ÖøĆåöîêøĊ 
üŠćéšü÷ÖćøóĆÿéč  ó.ý.  2535  ĒúąìĊęĒÖšĕ×đóĉęöđêĉö  êŠĂĕðĕéš 

 
ðøąÖćý  è  üĆîìĊę  ģĪ  öĊîćÙö  ó.ý.  ģĦħĢ 

ĂõĉýĆÖéĉĝ  êĆîêĉüøüÜýŤ 
øĆåöîêøĊüŠćÖćøÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜ 

ðøąíćîÖøøöÖćøîē÷ïć÷ÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜĒúąÖćøïøĉĀćøóĆÿéčõćÙøĆå 



รางแบบสัญญา 
สัญญาจางทําของ 

 
สัญญาเลขท่ี………….…… (1)...........……..……... 

 สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ………….……..………………………………………………………………………….......
ตําบล/แขวง…………………..………………….………………. อําเภอ/เขต……………………….….……………………………...
จังหวัด…….…………………………….………….เมื่อวันที่  ……….……… เดือน …………………….. พ .ศ . ……....……… 
ระหวาง……………………………………………………………… (2) ………………………………………………………………………..
โด ย ………...…………….…………………………….…………… (3)  ………..…………………………………………..…………………
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ…………….…………..…… (4 ก) …………..…………………….
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 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 …..……………................. ตําบล/แขวง….…………………………….…….. อําเภอ/เขต …………..…………..………
จังหวัด……………………….……….….. ตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบทายสัญญา 
  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 ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
ของผูวาจาง คําวินิจฉัยของผูวาจางใหถือเปนที่สุด และผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง หรือคาเสียหาย 
หรือคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติมจากผูวาจางทั้งสิ้น 
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 ขอ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน…………….…...….. (8) ..………..……… 
เปนจํานวนเงิน…………….... บาท (……………..………….) ซึ่งเทากับรอยละ………(9)…..…(…………..………...) 
ของราคาคาจางตามสัญญา มามอบใหแกผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
  (10)กรณีผูรับจางใชหนังสือค้ําประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือค้ําประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ  
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทย
แจงเวียนใหทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด 
หรืออาจเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุ 
การคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูรับจางพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิด 
ทั้งปวงของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง 
หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี 
ผูรับจางสงมอบงานลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาแลวเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุด
บกพรองตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเกิดขึ้นคราวใด ผูรับจางตองหาหลักประกันใหมหรือ
หลักประกันเพ่ิมเติมใหมีจํ านวนครบถวนตามวรรคหนึ่ งมามอบใหแกผู วาจางภายใน ... ............
(……………………..….) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 
  หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบไวตามขอนี้ ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางโดยไมมี
ดอกเบี้ยเมื่อผูรับจางพนจากขอผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แลว 
 ขอ 4   คาจางและการจายเงิน  
  (11)(ก) สําหรับการจายเงินคาจางใหผูรับจางเปนงวด 
   ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน……………………..บาท
(……………………………..…) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวน…………………บาท (......................................) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว โดยกําหนดการจายเงินเปนงวดๆ ดังนี้ 
  งวดที่ 1 เปนจํานวนเงิน………………………...บาท (…………………………………...………….) 
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน……………………………………ใหแลวเสร็จภายใน………………………………………………….. 
  งวดที่ 2 เปนจํานวนเงิน…….………………...บาท (…………………………………...………….) 
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………………………..…..……ใหแลวเสร็จภายใน…………………………………………… 
  ..............................................ฯลฯ............................................. 
  งวดสุดทาย เปนจํานวนเงิน……………..………....บาท (…………………………………...….…..) 
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาและผูวาจางไดตรวจรับงานจางตามขอ 11 
ไวโดยครบถวนแลว 
  (12)(ข) สําหรับการจายเงินคาจางใหผูรับจางครั้งเดียว 
   ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน……………………..บาท
(……………………………..…) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวน…………………บาท (......................................) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จ
เรียบรอยตามสัญญาและผูวาจางไดตรวจรับงานจางตามขอ 11 ไวโดยครบถวนแลว  
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  (13)การจายเงินตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผูรับจาง ชื่อธนาคาร………..………….……….สาขา……………..…….…..ชื่อบัญชี……………….……………………
เลขที่บัญชี……………………………ทั้งนี้ ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งคาใชจายอ่ืนใด (ถามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาว 
จากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ  (ความในวรรคนี้ ใชสําหรับกรณีที่หนวยงานของรัฐจะจายเงินตรง 
ใหแกผู รับจาง (ระบบ  Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชี เงินฝากธนาคารของผู รับจาง  
ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี) 

 (14)ขอ 5 เงินคาจางลวงหนา 
  ผูวาจางตกลงจายเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจาง เปนจํานวนเงิน…………..…..…บาท
(………………..….…) ซึ่งเทากับรอยละ……....…(……….…………....) ของราคาคาจางตามสัญญาที่ระบุไวในขอ 4 
  เงินคาจางลวงหนาดังกลาวจะจายใหภายหลังจากที่ผูรับจางไดวางหลักประกันการรับเงิน
คาจางลวงหนาเปน...................... (หนังสือค้ําประกันหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร 
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) ………………....เต็มตามจํานวนเงินคาจางลวงหนานั้นใหแกผูวาจาง 
ผูรับจางจะตองออกใบเสร็จรับเงินคาจางลวงหนาตามแบบที่ผูวาจางกําหนดใหและผูรับจางตกลงที่จะ
กระทําตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใชจายและการใชคืนเงินคาจางลวงหนานั้น ดังตอไปนี้ 
  5.1 ผูรับจางจะใชเงินคาจางลวงหนานั้นเพ่ือเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เทานั้น หากผูรับจางใชจายเงินคาจางลวงหนาหรือสวนใดสวนหนึ่งของเงินคาจางลวงหนานั้นในทางอ่ืน ผูวาจาง
อาจจะเรียกเงินคาจางลวงหนานั้นคืนจากผูรับจางหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 
ไดทันท ี
  5.2 เมื่อผูวาจางเรียกรอง ผูรับจางตองแสดงหลักฐานการใชจายเงินคาจางลวงหนา 
เพ่ือพิสูจนวาไดเปนไปตามขอ 5.1 ภายในกําหนด 15 (สิบหา) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง  
หากผูรับจางไมอาจแสดงหลักฐานดังกลาวภายในกําหนด 15 (สิบหา) วัน ผูวาจางอาจเรียกเงินคาจาง
ลวงหนาคืนจากผูรับจางหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที 
  5.3 ในการจายเงินคาจางใหแกผูรับจางตามขอ 4  ผูวาจางจะหักคืนเงินคาจาง
ลวงหนาในแตละงวดเพ่ือชดใชคืนเงินคาจางลวงหนาไวจํานวนรอยละ .............(...........) ของจํานวนเงิน
คาจางในแตละงวดจนกวาจํานวนเงินที่หักไวจะครบตามจํานวนเงินที่หักคาจางลวงหนาที่ผูรับจางไดรับไปแลว 
ยกเวนคาจางงวดสุดทายจะหักไวเปนจํานวนเทากับจํานวนเงินคาจางลวงหนาที่เหลือทั้งหมด 
  5.4 เงินจํานวนใดๆ ก็ตามที่ผูรับจางจะตองจายใหแกผูวาจางเพ่ือชําระหนี้หรือ 
เพ่ือชดใชความรับผิดตางๆ ตามสัญญา ผูวาจางจะหักเอาจากเงินคาจางงวดที่จะจายใหแกผูรับจาง 
กอนที่จะหักชดใชคืนเงินคาจางลวงหนา 
  5.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินคาจางลวงหนาที่เหลือเกินกวาจํานวนเงินที่
ผูรับจางจะไดรับหลังจากหักชดใชในกรณีอ่ืนแลว  ผูรับจางจะตองจายคืนเงินจํานวนที่เหลือนั้นใหแก 
ผูวาจางภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 
    5.6  ผูวาจางจะคืนหลักประกันเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจางตอเมื่อผูวาจางไดหักเงิน
คาจางไวครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาตามขอ 5.3 
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 ขอ 6   กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
  ผูรับจางตองเริ่มทํางานที่รับจางภายในวันที่….... เดือน……………… พ.ศ. ………. 
และจะตองทํางานใหแลวเสร็จบริบูรณภายในวันที่ ….... เดือน …………. พ.ศ. …...…. ถาผูรับจางมิไดลงมือ
ทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวา 
ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา  
หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปนผูถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือตกเปนผูลมละลาย หรือ
เพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูวาจางมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิ
จางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิ
ของผูวาจางที่จะเรียกรองคาเสียหายจากผูรับจาง   
  การที่ผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจาก 
ความรับผิดตามสัญญา 

 (15)ขอ 7 ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง 
  เมื่องานแลวเสร็จบริบูรณ และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจางรายใหม 
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามขอ 6 หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจางนี้  
ภายในกําหนด.....(16)…..….(……..…..) ป …….…(……....….) เดือน นับถัดจากวันที่ไดรับมอบงานดังกลาว  
ซึ่งความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูกตอง
หรือทําไวไมเรียบรอย หรือทําไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชา  ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไข 
ใหเปนที่เรียบรอยโดยไมชักชา โดยผูวาจางไมตองออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผูรับจางไมกระทําการ 
ดังกลาวภายในกําหนด……...(………..……) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจางหรือไมทําการ
แก ไขให ถู กตองเรียบรอยภายใน เวลาที่ ผู ว าจ างกํ าหนด  ให ผู ว าจ างมีสิทธิที่ จะทํ าการนั้ น เอง 
หรือจางผูอ่ืนใหทํางานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น 
  ในกรณีเรงดวนจําเปนตองรีบแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายโดยเร็ว และไมอาจ
รอใหผูรับจางแกไขในระยะเวลาที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่งได ผูวาจางมีสิทธิเขาจัดการแกไขเหตุชํารุด
บกพรองหรือเสียหายนั้นเอง หรือจางผู อ่ืนใหซอมแซมความชํารุดบกพรองหรือเสียหาย โดยผูรับจาง 
ตองรับผิดชอบชําระคาใชจายทั้งหมด 
  การที่ผูวาจางทําการนั้นเอง หรือจางผูอ่ืนใหทํางานนั้นแทนผูรับจาง ไมทําใหผูรับจาง 
หลุดพนจากความรับผิดตามสัญญา หากผูรับจางไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามที่ผูวาจางเรียกรอง
ผูวาจางมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได 

 ขอ 8 การจางชวง 
  ผูรับจางจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง 
เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนที่ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การที่ผูวาจางไดอนุญาต 
ใหจางชวงงานแตบางสวนดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาที่ 
ตามสัญญานี้ และผูรับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง  
หรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ 
 กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตองชําระ
คาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ........(17)….....(.........................) ของวงเงินของงาน 
ที่จางชวงตามสัญญา ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
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 ขอ 9 ความรับผิดของผูรับจาง 
 ผูรับจางจะตองรับผิดตออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก 
การปฏิบัติงานของผูรับจาง และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางหรือตัวแทน 
ของผูรับจาง และจากการปฏิบัติงานของผูรับจางชวงดวย (ถามี) 
 ความเสียหายใดๆ อันเกิดแกงานที่ผูรับจางไดทําขึ้น แมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย 
ก็ตาม ผูรับจางจะตองรับผิดชอบโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปลี่ยนใหใหมโดยคาใชจายของผูรับจางเอง เวนแต
ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผูวาจาง ทั้งนี้ ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะสิ้นสุดลง 
เมื่อผูวาจางไดรับมอบงานครั้งสุดทาย ซึ่งหลังจากนั้นผูรับจางคงตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรอง  
หรือความเสียหายดังกลาวในขอ 7 เทานั้น 
  ผู รับจางจะตองรับผิดตอบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อัน เกิดจาก 
การปฏิบัติงานของผูรับจาง หรือลูกจางหรือตัวแทนของผูรับจาง  รวมถึงผูรับจางชวง (ถามี) ตามสัญญานี้ 
หากผูวาจางถูกเรียกรองหรือฟองรองหรือตองชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอกไปแลว ผูรับจ างจะตอง 
ดําเนินการใดๆ เพ่ือใหมีการวาตางแกตางใหแกผูวาจางโดยคาใชจายของผูรับจางเอง รวมทั้งผูรับจางจะตอง
ชดใชคาเสียหายนั้นๆ ตลอดจนคาใชจายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกรองหรือถูกฟองรองใหแกผูวาจางทันที 

ขอ 10 การจายเงินแกลูกจาง 
 ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางที่ผูรับจางไดจางมาในอัตราและตามกําหนดเวลา 
ที่ผูรับจางไดตกลงหรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว 
 ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอ่ืนใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคหนึ่ง  
ผูวาจางมีสิทธิที่จะเอาเงินคาจางที่จะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว และใหถือวา
ผูวาจางไดจายเงินจํานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว 
  ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนที่จางมาทํางาน  โดยให
ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผูรับจาง รวมทั้งผูรับจางชวง (ถามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดคาสินไหม
ทดแทนไดตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ตอลูกจางหรือบุคคลอ่ืนที่ผูรับจาง 
หรือผูรับจางชวงจางมาทํางาน ผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาวพรอมทั้งหลักฐาน 
การชําระเบี้ยประกันใหแกผูวาจางเมื่อผูวาจางเรียกรอง 

ขอ 11 การตรวจรับงานจาง 
        เมื่อผูวาจางไดตรวจรับงานจางที่สงมอบและเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญาแลว  
ผูวาจางจะออกหลักฐานการรับมอบเปนหนังสือไวให เพ่ือผูรับจางนํามาเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงิน
คางานจางนั้น 
        ถาผลของการตรวจรับงานจางปรากฏวางานจางที่ผูรับจางสงมอบไมตรงตามสัญญา 
ผูวาจางทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับงานจางนั้น ในกรณีเชนวานี้  ผูรับจางตองทําการแกไขใหถูกตองตาม 
สัญญาดวยคาใชจายของผูรับจางเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกลาวผูรับจางจะนํามาอางเปนเหตุ
ขอขยายเวลาสงมอบงานจางตามสัญญาหรือของดหรือลดคาปรับไมได 
       (18)ในกรณีที่ผูรับจางสงมอบงานจางถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบ
จํานวน แตไมถูกตองทั้งหมด ผูวาจางจะตรวจรับงานจางเฉพาะสวนที่ถูกตอง โดยออกหลักฐานการตรวจรับ
งานจางเฉพาะสวนนั้นก็ได (ความในวรรคสามนี้ จะไมกําหนดไวในกรณีที่ผูวาจางตองการงานจางทั้งหมด 
ในคราวเดียวกัน หรืองานจางที่ประกอบเปนชุดหรือหนวย  ถาขาดสวนประกอบอยางหนึ่งอยางใด 
ไปแลว จะไมสามารถใชงานไดโดยสมบูรณ)  
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 ขอ 12 รายละเอียดของงานจางคลาดเคลื่อน 
   ผูรับจางรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในรายละเอียดของงานจาง 
โดยถี่ถวนแลว หากปรากฏวารายละเอียดของงานจางนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ 
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผูรับจางตกลงที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผู วาจาง คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ เพ่ือใหงานแลวเสร็จบริบูรณ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด โดยผูรับจางจะคิดคาจาง คาเสียหาย 
หรือคาใชจายใดๆ เพ่ิมข้ึนจากผูวาจาง หรือขอขยายอายุสัญญาไมได 

ขอ 13 คาปรับ 
  หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวในสัญญา 
และผู วาจางยั งมิ ไดบอกเลิกสัญญา  ผู รับจางจะตองชํ าระคาปรับใหแกผู วาจางเปนจํานวนเงิน 
วันละ…..(19)…. บาท (……………...) นับถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ 
ผูวาจางไดขยายเวลาทํางานให จนถึงวันที่ทํางานแลวเสร็จจริง นอกจากนี้ ผูรับจางยอมใหผูวาจาง 
เรียกคาเสียหายอันเกิดขึ้นจากการทีผู่รับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนที่เกินกวาจํานวนคาปรับดังกลาวไดอีกดวย 
  ในระหวางที่ผู วาจางยังมิ ไดบอกเลิกสัญญานั้น  หากผูวาจางเห็นวาผู รับจาง 
จะไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาตอไปได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ 14 ก็ได  
และถาผูวาจางไดแจงขอเรียกรองไปยังผูรับจางเมื่อครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว 
ผูวาจางมีสิทธิที่จะปรับผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 

ขอ 14 สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา 
  ในกรณีที่ผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอ่ืนใหทํางานนั้น
ตอจนแลวเสร็จก็ได และในกรณีดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ทั้งหมดหรือบางสวนตามแตจะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซึ่งเปน
จํานวนเกินกวาหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จ
ตามสัญญา ซึ่งผูวาจางจะหักเอาจากจํานวนเงินใดๆ ที่จะจายใหแกผูรับจางก็ได 

ขอ 15 การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
 ในกรณีที่ผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุ 
ใหเกิดคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ผูรับจางตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจาย
ดังกลาวใหแกผูวาจางโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด.................(....................) วัน นับถัดจากวันที่ไดรั บแจง 
เปนหนังสือจากผูวาจาง หากผูรับจางไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูวาจางมีสิทธิ
ที่จะหักเอาจากจํานวนเงินคาจางที่ตองชําระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันท ี
  หากคาปรับ  ค าเสียหาย หรือคาใชจ ายที่ บั งคับจากเงินคาจางที่ ตองชํ าระ  
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูรับจางยินยอมชําระสวนที่เหลือที่ยังขาดอยู 
จนครบถวนตามจํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด ..................(......................) วัน 
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 

หากมีเงินคาจางตามสัญญาที่หักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแลว 
ยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางทั้งหมด 
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ขอ 16 การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูรับจาง
ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได  ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือ
พฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ  เพ่ือของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลา
ทํางานออกไปภายใน 15 (สิบหา) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ดังกลาว แลวแตกรณี 
  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิ
เรียกรองในการที่จะของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวนแต 
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจง หรือผูวาจางทราบ 
ดีอยูแลวตั้งแตตน 
  การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจ 
ของผูวาจางที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

 ขอ ๑7 การใชเรือไทย 
  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผูรับจางจะตองสั่งหรือนําของเขามาจากตางประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณที่ตองนําเขามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไมวาผูรับจางจะเปนผูที่นําของเขามาเอง 
หรือนําเขามาโดยผานตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถาสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือที่มี
เรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  
ผูรับจางตองจัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทากอนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย 
หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได  ทั้งนี้ไมวาการสั่ง
หรือนําเขาสิ่งของดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบใด 
 ในการสงมอบงานตามสัญญาใหแกผูวาจาง ถางานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง  
ผูรับจางจะตองสงมอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซึ่งแสดงวาไดบรรทุก
มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูวาจางพรอมกับการสงมอบงานดวย 

 ในกรณีที่สิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูรับจางตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา 
ใหบรรทุกของโดยเรืออ่ืนได หรือหลักฐานซึ่งแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูวาจางดวย 
 ในกรณีที่ผูรับจางไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในวรรคสอง 
และวรรคสามใหแกผูวาจาง แตจะขอสงมอบงานดังกลาวใหผูวาจางกอนโดยไมรับชําระเงินคาจาง ผูวาจาง 
มีสิทธิรับงานดังกลาวไวกอน และชําระเงินคาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได 
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 สัญญานี้ทํ าขึ้น เปนสองฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน  คู สัญญาไดอ านและเขาใจ 
ขอความ โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน  
และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 

 

 

 
(ลงชื่อ)……………………………………….ผูวาจาง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….ผูรับจาง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจาง 
(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) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 
 (6) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(7) ใหระบุงานที่ตองการจาง 
(8) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐ  

เมื่อลงนามในสัญญา เพ่ือเปนการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา  
ดังนี้ 

 (๑) เงินสด  
 (๒) เช็คหรือดราฟท ที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็ค 

หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ  
 (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด โดยอาจกําหนดเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
 (4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร  
แหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลม 
ใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(9) ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง  

วาดวยหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 168 
 (10) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 
 (11) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 
 (12) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(13) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(14) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 
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(15) เปนขอความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(16) กําหนดเวลาที่ผูรับจางจะรับผิดในความชํารุดบกพรอง โดยปกติจะตองกําหนด 
ไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่ผูรับจางไดรับมอบงานจาง หรือกําหนดตามความเหมาะสม 

(17) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ 8 กรณีผูรับจางไปจางชวงบางสวนโดยไมไดรับอนุญาต 
จากผูวาจาง ตองกําหนดคาปรับเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละสิบของวงเงินของงานที่จางชวงตามสัญญา 

(18) ความในวรรคนี้ จะไมกําหนดไวในกรณีท่ีผูวาจางตองการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน 
หรืองานจางที่ประกอบเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางหนึ่งอยางใดไปแลว จะไมสามารถใชงาน
ไดโดยสมบูรณ 

(19) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ 13 ใหกําหนด ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
หลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 162 สวนกรณีจะปรับรอยละ
เทาใด ใหอยูในดุลพินิจของหนวยงานของรัฐผูวาจางที่จะพิจารณาแตทั้งนี้การที่จะกําหนดคาปรับเปนรอยละ
เทาใด จะตองกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนดวย 


