
สัญญาจ้าง (แบบปรับราคาได้)  
 

สัญญาเลขท่ี                     . 
 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ                                                ต าบล/แขวง                    .
อ าเภอ/เขต               จังหวัด                    เมื่อวันที่          เดือน                    พ.ศ.             .
ระหว่าง                                         โดย                                          ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
“ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ                                            ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ                     .
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขท่ี       ถนน                    ต าบล/แขวง                    อ าเภอ/เขต                    .                     
จังหวัด                    โดย                                                  ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ
ตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท                    ลงวันที่                    (และหนังสือ
มอบอ านาจลงวันที ่                   )* แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า
กับ                                         อยู่บ้านเลขท่ี          ถนน                    ต าบล/แขวง                    .
อ าเภอ/เขต                    จังหวัด                    )* ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง 
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง 
ผู้ว่าตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างท างาน                                                        .

ณ                               ต าบล/แขวง                    อ าเภอ/เขต                    จังหวัด                    .
ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี
เพ่ือใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้ 

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
2.1 ผนวก 1  (แบบรูป)     จ านวน          หน้า 
2.2 ผนวก 2  (รายการละเอียด)   จ านวน          หน้า 
2.3 ผนวก 3  (ใบจ้างปริมาณงานและราคา)  จ านวน          หน้า 
2.4 ผนวก 4  (ใบเสนอราคา)    จ านวน          หน้า 
2.5 ผนวก 5  (สูตรปรับราคา)    จ านวน          หน้า 
2.6    ฯลฯ     จ านวน          หน้า 
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้

บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ในขณะท าสัญญานี้ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเป็น                                     .                                                                

เป็นจ านวนเงิน               บาท (                              ) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญานี้ 

หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญานี้แล้ว 
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ข้อ 4. ก. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
(ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน                             บาท

(                                                        ) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน                              บาท 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ ตามรายการ แต่ละ
ประเภท ดังที่ได้ก าหนดไว้ ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจ านวนปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้าง  หรือ
ใบแจ้งปริมาณงาน และราคานี้ เป็นจ านวนโดยประมาณเท่านั้น จ านวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือ
น้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท าเสร็จ
จริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิด
จากการที่จ านวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในสัญญา  ทั้งนี้ นอกจากในกรณี
ต่อไปนี้* 

4.1 เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ 125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงาน ที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่าย
ให้ในอัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 

4.2 เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณ
งานที่ก าหนดไว้ ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาจะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ 83 (แปดสิบสาม) ของ
ราคาต่อหน่วย ตามสัญญา 

4.3 เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริง น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน ที่ก าหนด
ไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพ่ิมชดเชย 
เป็นค่า overhead และ mobilization ส าหรับงานรายการ นั้นในอัตราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลต่าง
ระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงคูณด้วย
ราคาตอ่หน่วยตามสัญญา 

4.4 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้น หรือหักลดเงิน ในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้นในงวดสุดท้าย
ของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามท่ีผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร 

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ท าเสร็จจริงเมื่อผู้ว่า
จ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ท าการตรวจสอบผลงานที่ท าเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตาม
ข้อก าหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้ง
การท าสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามท่ีก าหนดไว้ ในข้อ 21 

ข้อ 4. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
(ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงิน                                 บาท 

(                                                        ) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน                              บาท 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการ
จ่ายเงิน เป็นงวดๆ ดังนี้ 

งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงิน                    บาท (                                                      ) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                                                                                                    . 



3 
 

 

ให้แล้วเสร็จภายใน                                                                    . 
งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงิน                    บาท (                                                      ) 

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                                                                                                    . 
                 . 
ให้แล้วเสร็จภายใน                                                                    . 

งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงิน                บาท (                                                      ) 
เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
ตามท่ีก าหนดไว้ ในข้อ 20 

การจ่ายเงิน ตามเงื่อนไข แห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้าง จะโอนเงินเข้า บัญชีเงินฝากธนาคารของ  
ผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร                              สาขา                              ชื่อบัญชี                              .
เลขที่บัญชี                                        ทั้งนี ้ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ
อ่ืนใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ 
(ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีที่ส่วนราชการจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการ
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างตามแนวทางที่กระทรวงการคลังก าหนด) 

ข้อ 5.  การปรับราคาค่าจ้าง 
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ ส าหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้

โดยการน าสูตร Escalation Factor (K) มาใช้ค านวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป 
  สูตรในการค านวณค่างานที่จะจ่ายเพิ่มหรือลดเงินค่าจ้าง มีดังนี้ 
 P =  (Po) x (K) 
 ก าหนดให้    P   =   ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง 
    Po   =   ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่ง

ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี 
 K =  Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพ่ิมค่างานหรือบวกเพ่ิม 

4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน 

สูตรในการค านวณ ค่า K ส าหรับงานก่อสร้างประเภทต่างๆ ตลอดจนหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการค านวณโดยละเอียด นั้น ให้เป็นไปตามเอกสารตามผนวก …5…… 

*ข้อ 6. เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายเงินค้าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจ านวนเงิน                          บาท

(                                        ) ซึ่งเท่ากับร้อยละ          ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ 4 
เงินจ านวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง

ล่วงหน้าเต็มตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระท าตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย และการใช้คืน
เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้ 

6.1 ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น 
หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอ่ืน ผู้ว่าจ้างอาจจะ
เรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 
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6.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพ่ือพิสูจน์
ว่าได้เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในก าหนด 15 วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดง
หลักฐานดังกล่าว ภายในก าหนด 15 วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่
หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 

* 6.3 (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ 4 ก. ผู้ว่าจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนไว้จ านวน

ทั้งหมด* ทั้งนี ้จนกว่าจ านวนเงินที่หักไว้จะครบตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว 
6.4 เงินจ านวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือช าระหนี้ หรือเพ่ือชดใช้

ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืน
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 

6.5 ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้รับจ้าง
จะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจ านวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วัน 
นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

6.5 ก. (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบ

จ านวนเงินล่วงหน้า ตาม 6.3 
6.5 ข. (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบ

จ านวนเงินล่วงหน้า 

ข้อ 7. การหักเงินประกันผลงาน 
ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจ านวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่าย

ในงวดนั้น เพ่ือเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่า 6 เดือน (ส าหรับ
สัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือจ านวน                    บาท (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ผู้มีรับจ้าง
มีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ าประกันของธนาคารซึ่งออกโดยธนาคาร
ภายในประเทศมาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือ หนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรค
หนึ่งให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย 

ข้อ 8 ก. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
ภายในก าหนด          วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้

เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงขั้นตอน ของการท างาน และก าหนดเวลาที่ต้องใช้ในการท างานหลักต่างๆ 
ให้แล้วเสร็จ 

ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในก าหนด          วัน นับถัดจากวันที่ก าหนดในหนังสือ
แจ้งให้เริ่มท างานและจะต้องท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนด          วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดในหนังสือแจ้ง
ดังกล่าวนั้น 

ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จ
ล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอ านาจจาก
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ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วง
ไปได้ด้วย 

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับ
ผิดตามสัญญา 

ข้อ 8 ข. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในวันที่           เดือน                    พ.ศ.          .

และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จริบูรณ์ภายในวันที่          เดือน                    พ.ศ.          ถ้าผู้รับจ้างมิได้       
ลงมือท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า 
ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา หรือผู้รับจ้างท า
ผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ 
และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย 

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด
ตามสัญญา 

ข้อ 9 .ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ใน

กรณีที่ มีการบอกเลิกสัญญา ตามข้อ 8 หากมีเหตุช ารุด บกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใน
ก าหนด          ปี          เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความช ารุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น 
เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือท าไว้ไม่เรียบร้อย หรือท าไม่ถูกต้อง
ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบท าการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้อง
ออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระท าการดังกล่าว ภายในก าหนด          วัน นับแต่วันที่
ได้แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้ ผู้ว่าจ้าง
มีสิทธิที่จะท าการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

ข้อ 10. การจ้างช่วง 
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับ

ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 
ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิด หรือพันธะหน้าที่ตาม

สัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือของ
ตัวแทน หรือลูกจ้างรับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 

ข้อ 11. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความช านาญ และใน

ระหว่างท างานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งท างานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้อง
เป็นผู้แทน ได้รับมอบอ านาจจากผู้รับจ้าง ค าสั่ง หรือค าแนะน าต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอ านาจนั้น
ให้ถือว่าเป็นค าสั่ง หรือค าแนะน า ที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องท าเป็นหนังสือและ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัว หรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่ จะท ามิได้หากไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน 
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ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนได้รับมอบอ านาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง 
และผู้รับจ้างจะต้องท าการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพ่ิม หรืออ้างเป็นเหตุเพ่ือขยายอายุสัญญาอัน
เนื่องมาจากเหตุนี้ 

ข้อ 12. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการ

ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างของผู้รับจ้าง 
ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ท าขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจาก

กรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่ง
หลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีช ารุด บกพร่อง หรือความเสียหาย ดังกล่าวในข้อ 9 เท่านั้น 

ข้อ 13. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามก าหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้

ตกลง หรือท าสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมี

สิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้าง มาจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงิน
จ านวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยส าหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาท างาน  โดยให้ครอบคลุมถึง 
ความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมี ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหม
ทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้าง หรือบุคคลอ่ืนที่ผู้รับจ้างหรือผู้
รับจ้างช่วงจ้างมาท างานผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการช าระเบี้ย
ประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 

ข้อ 14. การตรวจงานจ้าง 
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพ่ือควบคุมการ

ท างานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอ านาจเข้าไปตรวจการ
งานในโรงงาน และสถานที่ท่ีก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอ านวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือ 
ในการนั้นตามสมควร 

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ท าให้ผู้รับจ้างพ้นความ
รับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่ 

ข้อ 15. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 
ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และท าความเข้าใจในรูปแบบ รูปรายการละเอียด           

โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทาง
วิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน 
หรือบริษัทท่ีปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมขึ้นจากผู้ว่าจ้าง
ไม่ได ้

ข้อ 16. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง

มีอ านาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอ านาจที่จะสั่งให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง 
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ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอ านาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้าง
จะถือเป็นเหตุ ขอขยายวันท าการออกไปมิได้ 

ข้อ 17. งานพิเศษและการแก้ไขงาน  
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างท างานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา 

หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อก าหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วยโดยไม่ท าให้สัญญาเป็นโมฆะแต่
อย่างใด 

อัตราค่าจ้าง หรือราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ให้ก าหนดไว้ส าหรับงานพิเศษ หรืองาน          
ที่เพ่ิมเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวง ตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้ก าหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง           
หรือราคาใดๆ ที่จะน ามาใช้ส าหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่
จะก าหนดอัตรา หรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพ่ือความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกัน
ไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะก าหนดอัตราจ้าง หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติงานตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง 

ข้อ 18. ค่าปรับ 
หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้

บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงิน วันละ          บาท และจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจ านวนเงิน วันละ          บาท นับถัดจาก
วันที่ก าหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้าง
ยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างท างานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ านวนค่าปรับ
และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย 

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 19 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง
ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบก าหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ช าระค่าปรับแล้ว  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ             
ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

ข้อ 19. สิทธิของผูว่้าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนั้นต่อจน

แล้วเสร็จได ้ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างท างานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว ส าหรับงาน
ก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร 

ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน 
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจ านวนเกินกว่าหลักประกัน 
การปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในการท างานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตาม
สัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจ านวนเงิน 
ใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ 

ข้อ 20. การก าหนดค่าเสียหาย 
ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจาก

จ านวน เงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาก็ได ้
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หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 

ข้อ 21. การท าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอ านวย

ความสะดวกในการท างานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพ ในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อท างานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขนย้ายบรรดา
เครื่องใช้ในการท างานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ย
พ้ืนดินให้เรียบร้อย เพ่ือให้บริเวณท้ังหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที 

ข้อ 22. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง 

หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จ
ตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็น
หนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือขอขยายเวลาท างานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องใน
การที่จะขอขยายเวลาท างานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือความ
บกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

การขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร 

ข้อ 23 การใช้เรือไทย 
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้ง

เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ต้องน าเข้ามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่น าของเข้ามาเองหรือ
น าเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทย
เดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้รับจ้างต้อง
จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศ
ไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่
มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งนี้ไม่ว่า
การสั่ง หรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด 

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้อง
ส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ
เรือท่ีมีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้าง พร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่
มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษ
เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่ง
แก่ผู้ว่าจ้างด้วย 
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ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยไม่รับช าระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน 
และช าระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 

ข้อ 24. มาตรฐานฝีมือช่าง 
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขส าคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง 

จากหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้ให้เข้ารับ
ราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ          ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่
ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

25.1       
25.2       
             ฯลฯ    
ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าบัญชีแสดงจ านวนช่างทั้งหมด โดยจ าแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง 

พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก น ามาแสดง
พร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือท างาน และพร้อมที่จะ
ให้ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาท างานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง 

สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 

(ลงชื่อ)                              ผู้ว่าจ้าง 
      (                              ) 

 
(ลงชื่อ)                              ผู้รับจ้าง 
      (                              ) 

 
(ลงชื่อ)                              พยาน 
      (                              ) 

 
(ลงชื่อ)                              พยาน 
      (                              ) 

 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * ตัดออกหรือใส่ไว้ตามความเหมาะสม 
 


