
 

ตัวอยาง 
สัญญาจางผูเชี่ยวชาญรายบุคคล หรือจางบริษัทที่ปรึกษา 

 
สัญญาเลขที…่…………………….. 

สัญญาฉบับนีท้ําขึ้น ณ…………ตําบล/แขวง…………….อําเภอ/เขต…………จังหวัด…………
เมื่อวันที…่.เดือน………..พ.ศ……….ระหวาง……….…….โดย…..…………ซึ่งตอไปในสัญญานีเ้รียกวา 
"ผูวาจาง" ฝายหนึง่กับ………..อยูเลขที…่……ถนน…………….ตําบล/แขวง……………..อําเภอ/เขต
…………….จังหวัด…………… (ในกรณีเปนบริษัทที่ปรึกษาใหใชขอความวา……………ซึ่งจดทะเบียน
เปนนิติบุคคล ณ………………………..มีสํานกังานใหญอยูเลขที…่… ถนน…………….ตําบล/แขวง
………..….อําเภอ/เขต………..…..จังหวัด……………..โดย……………………ผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลปรากฏตามหนังสอืรับรองของสํานักงานทะเบยีนหุนสวนบรษิัท…….…….……ลงวนัที.่…….…   
(และหนงัสือมอบอํานาจลงวนัที…่……………………..)* แนบทายสญัญานี้ ซึง้ตอไปในสัญญานีเ้รียกวา  
"ที่ปรึกษา" อีกฝายหนึง่ 

 
โดยที่ผูวาจางมคีวามประสงคจะจางที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการตอไปนี้. 

…………………….(บรรยายลักษณะงานโดยยอ)………………………………………………………
และปรึกษา มคีวามประสงค จะรับจางทาํงานดังกลาวขางตน 

 
ทั้งสองฝายจึงตกลงทาํสัญญากัน มีขอความดงัตอไปนี ้
ผูวาจางตกลงจาง และที่ปรึกษาตกลงรับจาง เพื่อปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดทีก่ําหนดไวใน

เอกสารแนบทายสัญญา ซึ่งประกอบดวยเงื่อนไขของสญัญา และภาคผนวกดงัตอไปนี ้
ภาคผนวก ก : ขอบขายของงาน และกาํหนดระยะเวลาการทาํงาน 
ภาคผนวก ข : กําหนดระยะเวลาการทาํงานของทีป่รึกษา 
ภาคผนวก ค : คาจางและวธิกีารจายคาจาง 
ภาคผนวก ง : แบบหนงัสือคํ้าประกนั (หลักประกันรับเงนิคาจางที่ปรึกษาลวงหนา) 
ภาคผนวก จ : แบบหนงัสือคํ้าประกนั (หลักประกันการรบัเงินประกันผลงาน) 
 
…………………ฯลฯ……………………. 
 
เอกสารแนบทายสัญญาดังกลาวขางตน ใหถือเปนสวนหนึง่ของสัญญานี้ ในกรณีที่มีความ

ขัดแยงกัน ระหวางขอความในเงื่อนไขของสัญญา กับขอความในภาคผนวก ใหถือขอความในเงื่อนไขของ



 

สัญญาบังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญา ขัดแยงกนัเอง ทีป่รึกษาจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
ของผูวาจาง 

สัญญานีท้ําขึน้สองฉบับ มขีอความถูกตองตรงกนั คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ ในสัญญา
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชือ่ไวเปนสําคญั ตอหนาพยานและคูสัญญา ตางยึดถอืไวฝายละ
ฉบับ 

 
                                   (ลงชื่อ)…………………………ผูวาจาง 
                       (……………………………….) 
 
                                     (ลงชื่อ)………………………….ที่ปรึกษา 
                     (……………………………….) 
 
                               (ลงชื่อ)………………………….พยาน 
                     (………………………………..) 
 
                              (ลงชื่อ)………………………….พยาน 
                       (………………………………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

เงื่อนไขของสัญญา 
 

1. ขอความทัว่ไป 
1.1 ขอบขายของงาน 
งานซึ่งที่ปรึกษาจะตองปฏิบตัิตามสัญญานี้ (ตอไปในสัญญาเรียกวา "งาน " ใหเปนไปตาม

ขอบขายของงานที่ระบุไว ในภาคผนวก ก. และงานซึง่ที่ปรึกษา และผูวาจาง ตกลงเพิม่เติมจาก
ภาคผนวก ก. 

1.2 กฎหมายที่จะตองปฏิบตัิตาม 
ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ที่ปรึกษาจะตองเคารพ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ
ขอบังคับตาง ๆ ของทางราชการ 
1.3 หวัเรื่อง 
ชื่อหัวเรื่อง ของเงื่อนไขของสัญญา ขอหนึง่ขอใด จะไมถอืวาเปนสวนหนึ่ง ของเงื่อนไขของสัญญา

ขอนั้น หรือนาํไปประกอบการพิจารณา ในการตีความวนิิจฉัย ความหมายของขอความในขอนัน้ ๆ หรือ 
ขอความอื่นใดของสัญญานี ้

1.4 การบอกกลาว 
บรรดาคําบอกกลาว หรือการใหความยินยอม หรือความเห็นชอบใด ๆ ตามสัญญานี ้ตองทําเปน

หนงัสือ และจะถือวาไดสงไปโดยชอบแลว หากไดจัดสงโดยทางหนึ่งทางใด ดังตอไปนี้ คือ 
- สงมอบโดยบุคคล แกผูแทนที่ไดรับมอบหมายของคูสัญญาแตละฝาย 
- ทางไปรษณยีลงทะเบียน 
- ทางโทรเลข โทรพิมพ หรือโทรสาร แลวยนืยนัเปนหนังสือโดยเร็ว ไปยังชื่อและที่อยูของคูสัญญา

ดังตอไปนี้ 
ผูวาจาง ………………………………… 

………………………………… 
ที่ปรึกษา ……………………………….. 

…………………………………. 
 

2. การเริ่มงาน การสิ้นสุดของงาน การเปลี่ยนแปลงแกไข และการบอกเลิกสญัญา 
2.1 การเริ่มมผีลบังคับของสัญญา 
สัญญานี้เร่ิมมผีลใชบังคับทนัทีเมื่อคูสัญญาไดลงนาม 
2.2 วนัเริ่มปฏิบัติงาน 
ที่ปรึกษาจะตองเริ่มปฏิบัติงานภายในวันที…่………………………………. 



 

2.3 วนัสิ้นสุดของสัญญา 
ที่ปรึกษาจะตองปฏิบัติงานใหแลวเสร็จภายในวนัที…่………………………….. 
2.4 การเปลีย่นแปลงแกไขสัญญา 
ถามีเหตุจําเปน ตองมกีารเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญา ใหทาํเปนหนังสือ ตามแบบและพิธีการ

เชนเดียวกับการทําสัญญานี ้
2.5 การโอนงาน 
2.5.1 ที่ปรึกษาจะตองไมใหชวงงาน มอบหมายงาน โอนงาน หรือละทิ้งงาน ใหผูอ่ืนเปนผูทาํงาน

ตามสัญญานีแ้ทน ไมวาทัง้หมด หรือแตเพียงบางสวนดวยประการใด ๆ โดยไมไดรับความยนิยอมจาก 
ผูวาจางกอน และแมจะไดรับความยนิยอมดังกลาว ที่ปรึกษากย็ังตองรับผิดชอบ อยางเต็มที่ตามสญัญานี้
ตอไปทุกประการ 

2.5.2 ที่ปรึกษา จะตองไมโอนสิทธิประโยชนใด ๆ ตามสัญญานี้ใหแกผูอ่ืน โดยไมไดรับความ
ยินยอม จากผูวาจางกอน เวนแตการโอนเงิน ทีถ่ึงกาํหนดชําระ หรือทีจ่ะถึงกําหนดชําระ 

2.6 การระงับงานชั่วคราว และการบอกเลกิสัญญา 
2.6.1 การบอกเลิกสัญญา หรือใหหยุดงานชั่วคราวโดยผูวาจาง 
(ก) ผูวาจาง มีสิทธิบอกเลกิสัญญานี้ได ถาผูวาจางเห็นวา ที่ปรึกษามิไดปฏิบัติงาน ดวยความ

ชํานาญ หรือดวยความเอาใจใสในวิชาชีพของที่ปรึกษา เทาทีพ่ึงคาดหมายไดจากที่ปรึกษาในระดับ
เดียวกนั หรือมิไดปฏิบัติตามขอสัญญา และเงื่อนไขที่กาํหนด ในสัญญานี ้ ในกรณเีชนนี้ ผูวาจางจะบอก
กลาวใหที่ปรึกษาทราบ ถึงเหตุผลที่จะบอกเลิกสัญญา ถาทีป่รึกษามไิดดําเนินการแกไขใหผูวาจางพอใจ 
ภายในระยะเวลา 30 วัน นบัแตวันที่ไดรับคําบอกกลาว ผูวาจางมีสิทธบิอกเลกิสญัญา โดยการสงคําบอก
กลาวแกที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาไดรับหนงัสือบอกกลาวนัน้แลว ที่ปรึกษาตองหยดุปฏิบัติงานทนัท ี และ
ดําเนนิการทุกวิถีทาง เพื่อลดคาใชจายใด ๆ ที่อาจมีในระหวางการหยดุปฏิบัติงานนัน้ ใหนอยที่สุด 

(ข) ผูวาจางอาจมีหนงัสือบอกกลาว ใหทีป่รึกษาทราบลวงหนาเมื่อใดก็ได วาผูวาจางมเีจตนาที่
จะระงับการทาํงานทั้งหมด หรือแตบางสวน หรือจะบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ผูวาจางจะบอกเลิกสัญญา
การบอกเลิกสญัญาดังกลาว จะมีผลในเวลาไมนอยกวา 60 วัน นับจากวนัที่ ที่ปรึกษาไดรับหนังสือบอก
กลาวนัน้ หรืออาจเร็วกวา หรือชากวากาํหนดเวลานัน้ก็ได แลวแตคูสัญญาจะทาํความตกลงกนั เมื่อที่
ปรึกษาไดรับหนังสือบอกกลาวนั้นแลว ทีป่รึกษาตองหยุดปฏิบัติงานทันท ี และดําเนินการทุกวถิทีางเพื่อ
ลดคาใชจายใด ๆ ที่อาจมีในระหวางการหยุดปฏิบัติงานนัน้ ใหนอยทีสุ่ด 

2.6.2 การบอกเลิกสัญญาโดยที่ปรึกษา 
ที่ปรึกษามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ถาผูวาจางมิไดปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบ ตามที่สัญญา

ระบุไว ในกรณีเชนนี ้ทีป่รึกษาจะมีหนงัสือถึงผูวาจาง ระบุรายละเอยีดถึงสาเหตุและเหตุผลในการขอเลิก



 

สัญญา ถาผูวาจางมิไดดําเนินการแกไข ใหที่ปรึกษาพอใจภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตวนัที่ไดรับ
หนงัสือบอกกลาวนั้น ที่ปรึกษามีสิทธิบอกเลิกสัญญา 

2.6.3 เหตุสุดวิสัย 
(ก) "เหตุสุดวสัิย" หมายความวา เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดี ไมมีใครจักอาจ

ปองกนัได แมทั้งบุคคลผูตองประสบ หรือใกลจะตองประสบเหตุนัน้ จะไดจัดการระมัดระวังตามสมควร 
อันพงึคาดหมายไดจากบุคคลนั้นในฐานนะเชนนั้น 
 (ข) ถาคูสัญญาฝายหนึง่ฝายใด ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามสัญญานี้ได เพราะเหตุสุดวิสัย 
คูสัญญาฝายนั้น จะตองบอกกลาวใหคูสัญญาอีกฝายหนึง่ ทราบภายใน 14 วัน นบัแตเหตุนั้นเกดิขึ้น และ
คูสัญญาฝายที่ไดรับแจง ตองพิจารณาวาจะยอมรับเหตุดังกลาว วาเปนเหตุสุดวิสัยหรือไม แลวแจงให
คูสัญญาฝายแรกทราบในเวลาอนัควร 
 (ค) ในระหวางที่มีเหตุสุดวสัิยเกิดขึ้น ใหหนาที่และความรับผิดชอบ ของคูสัญญาทัง้สองฝาย
ระงับลงชัว่คราว เวนแตจะระบุไว ในสัญญานี้เปนประการอื่น อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษามีสิทธิจะไดรับการ
ขยายเวลาทํางานออกไป เทากับระยะเวลาที่ตองเสียไป อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยนั้น 
 (ง) ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึง่ ไมสามารถปฏิบัตงิาน หรือยนิยอมใหมีการปฏิบัติงานตาม
สัญญานี้ไดทัง้หมด หรือแตเพียงบางสวน เนื่องจากเหตสุุดวิสัยตอเนื่องกนั เปนเวลาเกินกวา 60 วนั นับ
จากวนัแจงเหตุสุดวิสัยตามขอ (ข) คูสัญญาแตละฝาย มีสิทธิบอกเลกิสัญญาได โดยสงคําบอกกลาวไปยัง
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งลวงหนา เปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน 
 2.7 สิทธิของคูสัญญาเมื่อมีการระงับงานชัว่คราว หรือบอกเลิกสัญญา 
 2.7.1 เมื่อมีการระงับการทาํงาน ตามสญัญานี้ชัว่คราว ตามสัญญาขอ 2.6.1 (ข) ผูวาจางจะ
จายเงินใหแกที่ปรึกษา เปนคาใชจายเทาที่จําเปน ตามจํานวนเงนิที่คูสัญญาจะไดตกลงกนั 
 2.7.2 เมื่อมีการบอกเลิกสญัญาตามขอ 2.6.1 (ก) ผูวาจางจะชําระคาจาง ตามสวนที่เปนธรรม
และเหมาะสม ที่กาํหนดในภาคผนวก ค. ใหแกที่ปรึกษา โดยคาํนวณตั้งแตวันเริม่ปฏิบัติงาน จนถงึวัน
บอกเลิกสัญญา ในกรณเีชนนี้ ผูวาจางมีสิทธทิี่จะยึดเงินประกนัผลงาน หรือบังคับเอาแกหนังสือคํ้า
ประกัน ตามทีร่ะบุไวในภาคผนวก ค. แลวแตกรณีได 
 2.7.3 เมื่อมีการเลิกสัญญาตามขอ 2.6.1 (ข) หรือขอ 2.6.2 ผูวาจางจะชาํระคาจางตามสวนที่
เปนธรรมและเหมาะสม ที่กาํหนดในภาคผนวก ค. ใหแกที่ปรึกษา โดยคํานวณตัง้แตวันเริ่มปฏิบัติงาน 
จนถงึวนับอกเลิกสัญญา นอกจากนี้ผูวาจางจะจายคนืเงินประกันผลงาน ที่หกัไวทัง้หมดหรือคืนหนงัสือ
ค้ําประกันที่ยดึไว ตามภาคผนวก ค. แลวแตกรณี รวมทั้งเงินชดเชยคาเดินทาง และเงนิคาใชจายที่ไดทด
รองจาย ไปตามสมควรและตามความเปนจริง ซึง่ผูวาจางยัง มิไดชําระใหแกที่ปรึกษาดวย อยางไรก็ตาม 
เงินชดเชยและเงนิที่ไดชําระไปแลวทั้งหมด จะตองไมเกินยอดเงินตามสัญญาที่กําหนด ในภาคผนวก ค. หรือ
ตามที่ไดตกลงแกไขกันไว 



 

 2.7.4 เมื่อมีการเลิกสัญญาตามขอ 2.6.3 (ง) ผูวาจางจะชําระคาจางตามสัดสวนที่เปนธรรมและ
เหมาะสม ตามที่กาํหนดในภาคผนวก ค. ใหแกที่ปรึกษา โดยคํานวณตั้งแตวันเริ่มปฏิบัติงาน จนถงึวนัเลิก
สัญญา นอกจากนี ้ ผูวาจางจะจายคนืเงินประกันผลงาน ที่หักไวทัง้หมด หรือคืนหนังสือคํ้าประกันที่ยึดไว 
ตามภาคผนวก ค. แลวแตกรณี 
 2.8 สิทธเิรียกรองเมื่อมีการบอกเลิกสัญญา เนื่องจากผิดสัญญา 
 เมื่อมีการบอกเลิกสัญญา เนือ่งจากผิดสัญญา ผูวาจางและที่ปรึกษา จะทําความตกลงกนัในเรื่อง
คาเสียหาย อยางไรก็ตาม ในกรณีที่การบอกเลิกสัญญาเกิดขึ้น เนื่องจากที่ปรึกษาเปนฝายผิดสัญญาผู
วาจางมีสิทธนิาํเงนิประกนัผลงาน ที่ยึดไวตามสัญญา ขอ 2.7.2 หรือเงินที่ธนาคารผูค้ําประกัน สงมาให
มาชดใชเปนคาเสียหายเบื้องตนได 
 
3. สิทธิและหนาทีข่องทีป่รึกษา 
 3.1 ที่ปรึกษาจะตองใชความชํานาญ ความระมัดระวัง และความขยันหมั่นเพยีร ในการ
ปฏิบัติงาน ตามสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ และจะตองปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ ใหสําเรจ็ลุลวง 
เปนไปตามมาตรฐานของวชิาชีพที่ยอมรับนับถือกนั โดยทั่วไป 
 3.2 คาจางซึง่ผูวาจางจะชําระแกที่ปรึกษา ตามภาคผนวก ค. นั้น เปนคาตอบแทนเพยีงอยาง
เดียว ซึ่งที่ปรึกษาจะไดรับ เกีย่วกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี ้ ทีป่รึกษาจะตองไมรับคานายหนาทาง
การคา สวนลด เบี้ยเลี้ยง เงินชวยเหลอืใด ๆ โดยตรงหรือโดยออม หรือส่ิงตอบแทนใด ๆ ในสวนที่
เกี่ยวของกับสัญญานี้ หรือทีเ่กี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญานี ้
 3.3 ที่ปรึกษาจะตองไมมีผลประโยชนใด ๆ ไมวาโดยตรงหรือโดยออม ในเงนิคาสิทธ ิเงนิบาํเหน็จ 
หรือคานายหนาใด ๆ ที่เกีย่วกับการนาํสิง่ของ หรือกรรมวิธีใด ๆ ที่มีทะเบียนสทิธิบัตร หรือไดรับการ
คุมครองมาใช เพื่อวัตถุประสงคของสัญญานี้ เวนแตคูสัญญาจะไดตกลงกนัเปนหนงัสือวาที่ปรึกษาอาจ
ไดผลประโยชน หรือเงนิเชนวานั้นได 
 3.4 ลิขสิทธิ์ในเอกสารทุกฉบับซ่ึงที่ปรึกษาไดทําขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี ้ ใหตกลงเปนของผูวาจาง
บรรดาเอกสาร ทีท่ี่ปรึกษาไดจัดทําขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ ใหถือเปนความลับ และใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของผู
วาจาง ที่ปรึกษาจะตองสงมอบบรรดาเอกสารดังกลาว ใหแกผูวาจางเมื่อส้ินสุดสญัญานี้ ที่ปรึกษาอาจ
เก็บสําเนาเอกสาร ไวกับตนได แตตองไมนําขอความในเอกสารนัน้ ไปใชในกิจการอื่น ที่ไมเกีย่วกับงาน
โดยไมไดรับความยินยอมลวงหนา จากผูวาจางกอน 
 3.5 บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุอุปกรณทั้งหลาย ซึง่ผูวาจางไดจัดใหที่ปรึกษาใชหรือซึง่ที่
ปรึกษาซื้อมา ดวยทนุทรพัยของผูวาจาง หรือซึง่ผูวาจางเปนผูจายชดใชคืนให ถือวาเปนกรรมสทิธิ์ของผู
วาจาง และตองทาํเครื่องหมาย แสดงวาเปนของผูวาจาง ที่ปรึกษาตองใชเครื่องมือเครื่องใช และวัสดุ



 

อุปกรณดังกลาวอยางเหมาะสม ตามระเบียบของทางราชการ เพื่อกิจการที่เกีย่วกับการจางที่ปรึกษา
เทานัน้ 
 เมื่อทํางานเสรจ็ หรือมีการเลิกสัญญา ทีป่รึกษาจะตองทําบัญช ี แสดงรายการเครื่องมือเครื่องใช
และวัสดุอุปกรณทั้งหลายขางตน ที่ยงัคงเหลืออยู และจัดการโยกยายไปเก็บรักษา ตามคาํสั่งผูวาจาง ที่
ปรึกษาตองดแูลเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณดังกลาว อยางเหมาะสม ตลอดเวลาที่ครอบครอง แลว
ตองคืนเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณดังกลาว ใหครบในสภาพดีตามความเหมาะสม แตไมตอง
รับผิดชอบ สําหรับความเสื่อมสภาพตามปกติ 
 
 4. ความรบัผิดชอบของทีป่รึกษา 
 4.1 ที่ปรึกษาจะตองชดใชคาเสียหาย ใหแกผูวาจาง และปองกนัมิใหผูวาจาง ตองรับผิดชอบใน
บรรดาสิทธิเรียกรองคาเสยีหาย คาใชจาย หรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกรอง โดยบุคคลที่สาม อันเกิด
จากความผิดพลาด หรือการละเวนไมกระทําการของที่ปรึกษา หรือของลูกจางของทีป่รึกษา 
 4.2 ที่ปรึกษาจะตองรับผิด ตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตรหรือ
ลิขสิทธิ์ของบคุคลที่สาม ซึ่งที่ปรึกษานาํมาใชในการปฏิบัติงาน ตามสญัญานี ้

*4.3 ที่ปรึกษาจะตองจัดการประกันภัย เพื่อความรับผิดตอบุคคลภายนอก และเพื่อความสูญ
หายหรือเสียหายในทรัพยสิน ซึ่งผูวาจางเปนผูจัดหาให หรือส่ังซื้อโดยทนุทรพัยของผูวาจาง เพื่อใหที่
ปรึกษาไวใช ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี ้ โดยที่ปรึกษาเปนผูออกคาใชจาย ในการประกนัภัยเอง ทัง้นี ้
เวนแตจะมกีารตกลงกันไวเปนอยางอืน่ในสัญญานี ้
  

5. พันธะหนาที่ของผูวาจาง 
 ผูวาจางจะมอบขอมูลและสถิติตาง ๆ ที่เกีย่วของ ซึง่ผูวาจางมีอยูใหแกที่ปรึกษา โดยไมคิดมูลคา
และภายในเวลาอันควร 
 ในกรณีทีท่ี่ปรึกษารองขอความชวยเหลือ ผูวาจางจะใหความชวยเหลืออํานวยความสะดวกตาม
สมควร ทัง้นี ้เพื่อใหการปฏิบัติงานของทีป่รึกษาตามสัญญานี้ ลุลวงไปไดดวยดี 
 
 6. คาจางของที่ปรึกษา 
 6.1 ผูวาจางจะชําระคาจางปฏิบัติงานใหที่ปรึกษา ตามเงื่อนไขที่ระบุในภาคผนวก ค. 
 6.2 ในกรณีที่ที่ปรึกษาตองปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง เพิม่เติมนอกเหนอืจากที่ระบุใน
ภาคผนวก ก. เนื่องจากมเีหตุใด ๆ นอกเหนือจากการควบคุมของที่ปรึกษาเกิดขึ้น และซี่งที่ปรึกษาไมอาจ
คาดหมายลวงหนาได หรือเนื่องจากคูสัญญา ไดตกลงเปลี่ยนแปลง หรือแกไขงาน อันสบืเนื่องมาจากการ



 

เรียกรองของฝายผูวาจาง ที่ปรึกษาจะไดรับคาจาง รวมทัง้คาใชจายที่เบกิคืนได (ถาม)ี เพิ่มเติมโดย
คํานวณตามอตัราเดียวกับอัตราที่ระบุในภาคผนวก ค. 
 6.3 ในกรณีที่ความลาชาเกิดจากฝายผูวาจางและความลาชานัน้ทาํใหตองเสยีคาใชจายเพิ่มข้ึน
เปนพเิศษ ที่ปรึกษามีสิทธิไดรับคาจางเพิ่มเตมิโดยคูสัญญาทัง้สองฝายจะไดตกลงกนัในเรื่องคาจาง
เพิ่มเติมนั้น 

*7 การชาํระเงินใหที่ปรกึษา 
 7.1 เงนิสกุลตางประเทศที่ ที่ปรึกษาไดรับชําระทกุครั้ง ผูวาจางจะชวยเหลือใหที่ปรึกษา สามารถ
สงกลับไปตางประเทศได ภายใตบทบัญญตัิแหงกฎหมาย 
 7.2 เมื่อใดที่จาํเปนตองตีราคาเงนิตราสกลุหนึง่ เปนเงินตราอีกสกุลหนึ่ง เพื่อการชาํระเงินจาํนวน
ที่ระบุในภาคผนวก ค. ใหใชอัตราขายตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ในวนัทีถ่ึงกาํหนดชําระ
เงิน เปนอัตราแลกเปลี่ยน 
 (ขอ 7 นี้ ใชในกรณีผูเชี่ยวชาญตางประเทศ หรือบริษัททีป่รึกษาตางประเทศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
หมายเหต ุ * เปนขอความ หรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึง่สวนราชการผูทาํสัญญา อาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 



 

ภาคผนวก ก. 
 

วันทําสัญญา………………………………………………………………. 
ขอบขายของงานและกําหนดระยะเวลาทาํงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ข. 
 

วันทําสัญญา………………………………………………………………. 
กําหนดระยะเวลาทํางานของที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. 
 
วันทําสัญญา……………………………………………………………… 
คาจางและวิธกีารจายคาจาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. แบบที่ 1 
(แบบเหมาจาย) 

คาจางและวธิีการจายคาจาง 
 

1. คาจางสวนที่เหมาจาย 
 1.1 จํานวนเงนิเหมาจาย 
 ผูวาจางจะจายคาจางสําหรบัการทาํงานของที่ปรึกษาเปนการเหมาเปนเงนิ…………….(เงินตรา
ตางประเทศ)………….และ…………………บาท (………………………………..) 
 1.2 งวดเงนิคาจางสวนทีเ่หมาจาย 
 คาจางสวนที่เหมาจายจะแบงออกเปนเงนิ……………………..(เงนิตราตางประเทศ)…………...
จํานวน……….งวด และเงินบาท จาํนวน………งวด ซึ่งแตละงวดจะถึงกําหนดชาํระเมื่อผูวาจางไดรับใบ
เรียกเก็บเงนิจากทีป่รึกษา สวนใบเรียกเกบ็เงินนัน้ ใหยื่นเมื่อวันสุดทายของเดือนสําหรับเงินคาจางของ
งวดเดือนนัน้ 
 เงินคาจางในแตละงวดทั้งสวนที่เปนเงิน……..….(เงินตราตางประเทศ)……...…..…และเงินบาท
จะจายตามกาํหนดเวลาดงัตอไปนี้ 
 

งวดการจายเงนิ เงินตราตางประเทศ เงินบาท 

เดือนที ่1 - 
รวม 

……………………………….. 
……………………………….. 

………………………………... 
……………………………….. 

 

 ผูวาจางอาจจะยึดหนวงเงนิคาจาง งวดใดงวดหนึ่งไวกไ็ด หากที่ปรึกษาปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
กําหนดเวลาการทํางาน ในภาคผนวก ก. และจะจายใหตอเมื่อที่ปรึกษา ไดทําการแกไขขอบกพรองนัน้แลว 
 
 2. คาใชจายสวนที่เบิกคนืได 
 2.1 รายการคาใชจายสวนทีเ่บิกคืนได 
 ผูวาจางจะจายเงนิคืนใหแกที่ปรึกษา สําหรับบรรดาคาใชจายซึง่ที่ปรึกษาไดใชจายไป ตามความ
เปนจริงดงัตอไปนี้ ก) 
   ข) 
   ค) 
 
 



 

 2.2 ประมาณการคาใชจาย สวนที่เบิกคนืได 
 ประมาณการของคาใชจาย สวนที่เบิกคนืไดตามขอ 2.1 ปรากฏอยูในเอกสารแนบ ค – 1 และ    
ค – 2 และของภาคผนวกนี ้
 2.3 การจายเงนิคาใชจายสวนที่เบกิคืนได 
 ที่ปรึกษาจะตองสงใบเรียกเก็บเงนิ พรอมดวยเอกสารที่จําเปน เพือ่ขอเบิกคืนเงนิคาใชจายตาม
จํานวนที่ไดจายไปจริง ตอผูวาจางเปนระยะ ๆ ไป ผูวาจางจะทําการจายคืนคาใชจายดังกลาว ใหแกที่
ปรึกษาภายใน 45 วัน นับแตไดรับใบเรียกเก็บเงนินัน้ ในกรณทีี่มคีาใชจายบางรายการ ซึง่ยงัเปนขอ
โตแยงกนัอยู ระหวางผูวาจางกับที่ปรึกษา ผูวาจางจะจายเฉพาะคาใชจาย สวนทีไ่มมีการโตแยงใหแกที่
ปรึกษา ภายใน 45 วัน นับแตวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงนินัน้ 
 

3. วธิีการจายเงิน 
 3.1 การจายเงนิสวนที่เปนเงนิตราตางประเทศ 
 (แบบที่ 1) 1. การจายเงนิสวนที่เปนเงนิ…………….(เงินตราตางประเทศ) ………นั้น ผูวาจางจะ
เปนผูส่ังให….…(แหลงเงินกู)…….จายเงนิดังกลาวใหแกที่ปรึกษาในนามของผูวาจาง โดยจายเขาบัญชี
ของธนาคารซึง่ที่ปรึกษาจะไดกําหนด 
 (แบบที่ 2) 2. การจายเงนิสวนที่เปนเงนิ………..(เงนิตราตางประเทศ)……………….ผูวาจางจะ
เปนผูจายโดยตรง โดยจายเขาบัญชีของธนาคารซึง่ที่ปรึกษาจะไดกําหนด 
 3.2 การจายเงนิสวนที่เปนเงนิบาท 
 (แบบที่ 1) 1. ผูวาจางจะเปนผูจายเงนิซึง่เปนเงนิบาทโดยตรงใหแกที่ปรึกษา 
 (แบบที่ 2) 2. ผูวาจางจะเปนผูส่ังให……….(แหลงเงนิกู)…………จายเงนิสวนที่เปนเงนิบาท
ใหแกที่ปรึกษาในนามของผูวาจาง โดยจายเขาบัญชีของธนาคารซึง่ทีป่รึกษาจะไดกาํหนด 
 
 4. เงินประกนัผลงานและหนังสือค้ําประกัน 
 ในการจายเงินคาจาง ในแตละงวดตามขอ 1.2 ผูวาจางจะหักเงนิคาจางไว รอยละ……..(……%) 
เพื่อมารวมไวเปนเงนิประกนัผลงาน และจะจายคนืใหทีป่รึกษา ภายใน 45 วัน นับแต………..(ตัวอยาง 
เชน “การจายเงินงวดสุดทาย” เปนตน) 
 อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาอาจจะขอใหผูวาจาง จายเงนิประกันผลงาน คืนใหแกที่ปรึกษาได แตที่
ปรึกษา จะตองนาํหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร ซึ่งมวีงเงินค้ําประกนั เทากับจํานวนเงินประกันผลงาน ที่
ขอรับคืน มามอบใหแกผูวาจางไวแทน หนงัสือคํ้าประกนัดังกลาว จะตองออกโดยธนาคารในประเทศไทย 
ตามแบบที่แนบทายสัญญานี้ (ภาคผนวก จ.) และจะตองมีอายกุารค้ําประกนัตลอดไป  จนกวา



 

ภาระหนาที่ของที่ปรึกษา ตามสัญญานี้ส้ินสุดลง ผูวาจาง จะคืนหนงัสือคํ้าประกันดังกลาว ใหแกที่ปรึกษา
ภายใน 7 วัน นับแตวันทีห่นงัสือคํ้าประกนันั้น ไดหมดอายุแลว 
 

เอกสารแนบ ค-1 
คาใชจายที่เบกิคืนไดสวนที่เปนเงนิ……….(เงนิตราตางประเทศ)…………… 

1) 
2) 
3) 
ฯลฯ 
 
 
 

เอกสารแนบ ค – 2 
คาใชจายที่เบกิคืนไดสวนที่เปนเงนิบาท 

1) 
2) 
3) 
ฯลฯ 
รวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ง. 
 

แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกันการรับเงินคาจางทีป่รึกษาลวงหนา) 

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

ขาพเจา…………..…(ชื่อธนาคาร)…………..….สํานกังานตั้งอยูเลขที่………………ถนน
…………ตําบล/แขวง………อําเภอ/เขต…………..จังหวัด……………….โดย…….…ผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันธนาคารขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ใหไวตอ…..(ชื่อสวนราชการผูวาจาง…...ซึง่ตอไปนี้ เรียกวา “ผูวา
จาง” ดังมีขอความตอไปนี ้
 1. ตามที่………….(ชื่อทีป่รึกษา)…………..ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ที่ปรึกษา” ไดทําสัญญากบัผู
วาจางตามสญัญาเลขที่ …………….ลงวนัที…่………….ซึ่งที่ปรึกษามีสิทธทิีจ่ะขอรับเงินคาจางลวงหนา
เปนจํานวน…………………บาท (………………………) 
 2. ขาพเจายนิยอมค้ําประกันการจายเงนิคาจางลวงหนาที่ที่ปรึกษาไดรับไปภายในวงเงนิไมเกนิ
……………..บาท (…………………………) 
 3. หากที่ปรึกษาซึ่งไดรับเงนิคาจางลวงหนา ตามขอ 1 จากผูวาจางไปแลว ไมปฏิบัติตามสัญญา 
หรือตามเงื่อนไขอื่น ๆ แนบทายสัญญา อันเปนเหตุให ตองจายเงนิคาจางลวงหนาที่ไดรับไปดังกลาว คนื
ใหแกผูวาจาง หรือที่ปรึกษามีความผกูพนั ที่จะตองจายคืนเงนิคาจางลวงหนา แกผูวาจางไมวากรณีใด ๆ 
ขาพเจาตกลงที่จะจายคืนเงนิคาจางลวงหนา เต็มจํานวน……………….บาท (……………) หรือตาม
จํานวนที่ยงัคางอยู ใหแกผูวาจางภายใน 7 วัน นับถัดจากวนัที่ไดรับคําบอกกลาว เปนหนังสือจากผูวาจาง 
โดยผูวาจางไมจําตองเรียกรอง ใหที่ปรึกษาชําระหนี้นัน้กอน 
 4. หากผูวาจางไดขยายเวลาใหแกที่ปรึกษา หรือยนิยอมใหที่ปรึกษา ปฏิบัติผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขใด ๆ ในสัญญาจาง ใหถือวาขาพเจาไดยินยอมในกรณีนัน้ ๆ ดวย 
 5. ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกัน ไมวากรณีใด ๆ ตราบเทาทีท่ีป่รึกษายงัตองรับผิดชอบตอ
ผูวาจาง ตามสัญญาอยู 
 ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 
(ลงชื่อ)…………………………..ผูค้ําประกัน 
(………………………..) 
ตําแหนง……………………………… 
 



 

 
(ลงชื่อ)…………………………พยาน 
(…………………………) 
 
(ลงชื่อ)………………………....พยาน 
(…………………………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก จ. 
 

แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน) 

เลขที…่……………..                                                                                  วนัที…่…………. 
ขาพเจา…………(ชื่อธนาคาร)………สํานักงานตั้งอยูเลขที…่…..ถนน……………ตําบล/แขวง

…………อําเภอ/เขต………..จังหวัด…………โดย………….ผูมีอํานาจลงนามผกูพนัธนาคารขอทํา
หนงัสือคํ้าประกันฉบับนี้ใหไวตอ………….(ชื่อสวนราชการผูวาจาง)………………..ซึ่งตอไปนีเ้รียกวา 
“ผูวาจาง” ดังมีขอความตอไปนี ้
 ขอ 1. ตามที…่…....(ชื่อทีป่รึกษา)…….…ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ ที่ปรึกษา” ไดทําสัญญา
จางกับผูวาจาง ตามสญัญาเลขที…่…....ลงวนัที…่………โดยตามสัญญาดงักลาวผูวาจางจะหักเงิน
ประกันผลงานไวในอัตรารอยละ…………(………..%) ของคาจางแตละงวดที่ถงึกําหนดจายใหแกที่
ปรึกษานั้น 
 ขอ 2. ขาพเจายอมผูกพนัตนเปนผูค้ําประกนัที่ปรึกษา สําหรับเงนิประกนัผลงาน ซึ่งผูวาจางไดหัก
ไว จากคาจางที่ไดจายใหแกที่ปรึกษา ตั้งแตงวดที…่……..ถึงงวดที…่…………เปนจาํนวนเงินทั้งสิน้
……….บาท (…………………..) ซึ่งที่ปรึกษา ไดขอรับคืนไปกลาวคือ หากที่ปรึกษาปฏิบัติบกพรอง หรือ
ผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง อันกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ แกผูวาจาง หรือจะตองรับผิดชดใชหนี้แกผูวาจาง 
ไมวากรณีใด ขาพเจายอมชาํระเงนิคาเสยีหาย หรือหนี้ดงักลาวขางตน ใหแกผูวาจางทันทีที่ไดรับแจง เปน
หนงัสือจากผูวาจาง โดยผูวาจางไมตองบอกกลาวลวงหนา หรือไมตองใชสิทธทิางศาลกอน ทัง้ผูวาจางไม
มีหนาที่ตองพสูิจนถงึขอบกพรองดังกลาว ของที่ปรึกษาแตประการใดอีกดวย 
 ขอ 3. หากผูวาจางไดขยายระยะเวลาใหแกที่ปรึกษา หรือยินยอมใหที่ปรึกษา ปฏิบัติผิดแผกไป
จากเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา ใหถือวาขาพเจาไดยินยอมในกรณีนัน้ ๆ ดวย 
 ขอ 4. ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกัน ไมวากรณีใด ๆ ตราบเทาทีท่ี่ปรึกษา ยงัตอง
รับผิดชอบตอผูวาจางตามสญัญาอยู 
 ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 

(ลงชื่อ)…………………………….ผูค้ําประกนั 
(……………………………………) 
ตําแหนง………………………….. 

 
 



 

(ลงชื่อ)……………………….พยาน 
(……………………………..) 

 
(ลงชื่อ)……………………….พยาน 
(………………………..…..) 
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