
 

ตัวอยางสัญญา 
สัญญาจาง 

แบบสัญญาจางทัว่ไป 
 

สัญญาเลขที…่……………………………… 
 สัญญาฉบับนีท้ําขึ้น ณ…………………..……...ตําบล/แขวง……………………..….อําเภอ/เขต 
……………………..จังหวดั…….…………….เมื่อวนัที…่..……เดือน…………………..พ.ศ……………
ระหวาง…………………………………..โดย………...………………………ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา 
“ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ………………………….ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ………………….……..
มีสํานกังานใหญอยูเลขที…่……ถนน………………………..ตําบล/แขวง…….……………....อําเภอ/เขต
……………….จังหวัด……...……….โดย……………………...ผูมีอํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคลปรากฏ
ตามหนังสือรับรองของสํานกังานทะเบยีนหุนสวนบริษทั………….…..ลงวนัที…่………(และหนงัสือมอบ
อํานาจลงวันที…่…………..)* แนบทายสญัญานี ้ (ในกรณี    ที่ผูรับจางเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความ
วากับ………………………….อยูบานเลขที่………..….ถนน………...……ตําบล/แขวง……..………….
อําเภอ/เขต…………..…..จังหวัด…………..……..)* ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึง่ 
คูสัญญาไดตกลงกนัมีขอความดงัตอไปนี ้
  

ขอ 1. ขอตกลงวาจาง 
 ผูวาตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทาํงาน……………………………ณ…..…………….....
ตําบล/แขวง…………………..อําเภอ/เขต…………..…………จังหวัด……………….…..ตามขอกําหนด
และเงื่อนไขสญัญานี้รวมทัง้เอกสารแนบทายสัญญา 
 ผูรับจางตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ ชนิดดีเพื่อ
ใชในงานจางตามสัญญานี ้
  

ขอ 2. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
 เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึง่ของสัญญานี ้
 2.1 ผนวก 1.…………………(แบบรูป)………………จํานวน……….………หนา 
 2.2 ผนวก 2……………...(รายการละเอยีด)…………..จํานวน…………….....หนา 
 2.3 ผนวก 3………(ใบจางปริมาณงานและราคา)……..จํานวน……………….หนา 
 2.4 ผนวก 4………………(ใบเสนอราคา)…………….จํานวน………………หนา 
 2.5 …………………………….ฯลฯ…………………………. 
 ____________________________________________________________________________________ 
หมายเหต ุ* ตัดออกหรือใสไวตามความเหมาะสม 
 



 

 ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดแยงกับขอความในสัญญานี ้ ใหใชขอความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสญัญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏบัิติตามคําวนิจิฉัยของผู
วาจาง 

 
ขอ 3. หลักประกันการปฏบัิติตามสัญญา 

 ในขณะทาํสญัญานี้ผูรับจางไดนาํหลกัประกันเปน………………………………………..……… 
เปนจํานวนเงนิ…………………บาท (…………….………….) มามอบใหแกผูวาจางเพื่อเปนหลกัประกัน
การปฏิบัติตามสัญญานี ้
 หลักประกนัทีผู่รับจางนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง ผูวาจางจะคนืใหเมือ่ผูรับจางพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญานีแ้ลว 
  

ขอ 4. ก. คาจางและการจายเงนิ 
 (สําหรับสัญญาที่เปนราคาตอหนวย) 
 ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงนิคาจางเปนจาํนวนเงนิ……………………………บาท 
(……………………….…..) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจาํนวน……………..บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ 
และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว โดยถือราคาตอหนวยเปนเกณฑ ตามรายการ แตละประเภท ดังที่ได
กําหนดไว ในใบแจงปริมาณงานและราคา 
 คูสัญญาทั้งสองฝาย ตางตกลงวา จํานวนปริมาณงานที่กําหนดไว ในบัญชีรายการกอสราง หรือ
ใบแจงปริมาณงาน และราคานี ้ เปนจํานวนโดยประมาณเทานั้น จํานวนปริมาณงานที่แท จริงอาจจะมาก 
หรือนอยกวานี้ก็ได ซึ่งผูวาจาง จะจายเงนิคาจาง ใหแกผูรับจาง ตามราคาตอหนวยของงาน แตละ
รายการที่ไดทาํเสร็จจริง คูสัญญาทั้งสองฝาย ตางตกลง ที่จะไมเปลี่ยนแปลงราคาตอหนวย หรือเรียกรอง
คาสินไหมทดแทน อันเกิดจาก การที่จํานวนปริมาณงานในแตละรายการ ไดแตกตาง ไปจากที่กาํหนดไว
ในสัญญา ทั้งนี ้นอกจากในกรณีตอไปนี้* 
 4.1 เมื่อปริมาณงานทีท่ําเสรจ็จริงในสวนทีเ่กินกวา รอยละ125 (หนึง่รอยยี่สิบหา)    แตไมเกิน
รอยละ 150 (หนึง่รอยหาสบิ) ของปริมาณงาน ที่กําหนดไวในสัญญา หรือใบแจงปริมาณงาน และราคา 
จะจายให ในอัตรารอยละ 90 (เกาสิบ) ของราคาตอหนวย ตามสัญญา 
 4.2 เมื่อปริมาณงาน ที่ทําเสรจ็จริง ในสวนที่เกินกวา รอยละ 150 (หนึง่รอยหาสบิ) ของปริมาณ
งานทีก่ําหนดไว ในสัญญา หรือใบแจงปริมาณงาน และราคาจะจายให ในอัตรารอยละ 83 (แปดสิบสาม) 
ของราคาตอหนวย ตามสัญญา 
 4.3 เมื่อปริมาณงานทีท่ําเสรจ็จริง นอยกวารอยละ 75 (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงาน ที่กําหนดไว 
ในสัญญา หรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสญัญา และจะจายเพิ่ม

____________________________________________________________________________________ 
หมายเหต ุ* อัตรารอยละทีร่ะบุไวตอไปนี้ อาจพิจารณาแกไขไดตามความเหมาะสม 

 



 

ชดเชย เปนคา overhead และ mobilization สําหรบังานรายการ นัน้ในอัตรารอยละ 17 (สิบเจ็ด)       
ของผลตาง ระหวางปริมาณงานทัง้หมด ของงานรายการนัน้ ตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่
ทําเสร็จจริง คูณดวย ราคาตอหนวยตามสญัญา 
 4.4 ผูวาจาง จะจายเงนิที่เพิ่มข้ึน หรือหกัลดเงิน ในแตละกรณี ดังกลาวขางตน ในงวดสุดทาย 
ของการจายเงนิ หรือกอนงวดสุดทาย ของการจายเงนิ ตามที่ผูวาจาง จะพิจารณาเหน็สมควร 
 ผูวาจาง ตกลงที่จะจายเงนิคาจาง ใหแกผูรับจาง เปนรายเดือน ตามเนื้องานทีท่ําเสร็จจริง เมื่อ 
ผูวาจาง หรือเจาหนาที ่ ของผูวาจางไดทาํการตรวจสอบผลงาน ที่ทาํเสร็จแลว และปรากฏวาเปนที่พอใจ 
ตรงตามขอกําหนด แหงสัญญานี ้ทุกประการ ผูวาจาง จะออกหนังสอืรับรอง การรับมอบงานนั้น ใหไวแก
ผูรับจาง 
 การจายเงนิงวดสุดทาย จะจายให เมื่องานทั้งหมด ตามสัญญา ไดแลวเสร็จทุกประการรวมทั้ง
การทาํสถานทีก่อสราง ใหสะอาดเรียบรอย ตามทีก่ําหนดไว ในขอ 20 
 

ขอ 4. ข. คาจางและการจายเงนิ  
 (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม) 
 ผูวาจาง ตกลงจาย และผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงนิ…………………….………..บาท 
(……………………) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน………………บาท ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และ
คาใชจายทั้งปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวม เปนเกณฑ และกําหนดการจายเงนิ เปนงวด ๆ ดังนี ้
 งวดที ่1 เปนจาํนวนเงนิ………………..บาท (…………………………..………….) เมื่อผูรับจาง 
ไดปฏิบัติงาน………………ใหแลวเสร็จภายใน……………………………………………… 
 งวดที ่2 เปนจาํนวนเงนิ……………………..บาท (………………………..……….) เมื่อผูรับจาง 
ไดปฏิบัติงาน………………ใหแลวเสร็จภายใน………………………………………………ฯลฯ 
 งวดสุดทาย เปนจํานวนเงิน……..………...บาท (…………………………...……..) เมื่อผูรับจาง
ไดปฏิบัติงานทั้งหมด ใหแลวเสร็จเรียบรอย ตามสัญญา รวมทั้ง ทําสถานทีก่อสราง ใหสะอาดเรียบรอย 
ตามทีก่ําหนดไว ในขอ 20 
 การจายเงนิ ตามเงื่อนไข แหงสัญญานี ้ผูวาจาง จะโอนเงินเขา บัญชีเงนิฝากธนาคารของผูรับจาง 
ชื่อธนาคาร…………………….สาขา……………..ชื่อบัญชี…………………เลขที่บัญช…ี………………
ทั้งนี ้ ผูรับจาง ตกลงเปนผูรับภาระ เงนิคาธรรมเนยีม หรือคาบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียก
เก็บ และยินยอม ใหมีการหักเงินดงักลาว จากจาํนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี ้ ใชสําหรับ 
กรณีที ่ สวนราชการจะจายเงินตรงใหแกผูรับจาง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร ของผูรับจาง ตามแนวทาง ที่กระทรวงการคลังกําหนด) 
. 



 

 *ขอ 5. เงินคาจางลวงหนา 
 ผูวาจาง ตกลงจายเงนิคาจางลวงหนา ใหแกผูรับจาง เปนจํานวนเงิน……………………..…บาท 
(………………..……) ซึ่งเทากบัรอยละ………………ของราคาคาจาง ตามสัญญาที่ระบุไว ในขอ 4 
 เงินจาํนวนดังกลาว จะจายให ภายหลงัจาก ที่ผูรับจาง ไดวางหลักประกัน การรับเงินคาจาง
ลวงหนา เต็มตามจํานวนเงนิคาจางลวงหนานั้น ใหแกผูวาจาง ผูรับจาง จะตองออกใบเสร็จรับเงนิคาจาง
ลวงหนา ตามแบบที่ผูวาจาง กําหนดให และผูรับจางตกลงที่จะกระทําตามเงื่อนไขอันเกีย่วกับการใชจาย 
และการใชคืนเงินคาจางลวงหนานัน้ ดังตอไปนี้ 
 5.1 ผูรับจาง จะใชเงนิคาจางลวงหนานัน้ เพื่อเปนคาใชจาย ในการปฏิบัติงาน ตามสัญญา
เทานัน้ หากผูรับจาง ใชจายเงนิคาจางลวงหนา หรือสวนใดสวนหนึง่ ของเงินคาจางลวงหนานัน้ ในทาง
อ่ืน ผูวาจาง อาจจะเรียกเงนิคาจางลวงหนาคนื จากผูรับจาง หรือบังคับแกหลักประกนั การปฏิบัติตาม
สัญญาไดทันท ี
 5.2 เมื่อผูวาจางเรียกรอง ผูรับจาง ตองแสดงหลักฐาน การใชจายเงนิคาจางลวงหนา เพื่อพิสูจน
วา ไดเปนไปตามขอ 5.1 ภายในกาํหนด 15 วัน นับถัดจากวัน ไดรับแจงจาก ผูวาจาง หากผูรับจาง ไม
อาจแสดงหลกัฐานดังกลาว ภายในกําหนด 15 วนั ผูวาจางอาจเรียกเงินคาจางลวงหนาคืน จากผูรับจาง 
หรือบังคับแก หลักประกนัการรับเงินคาจางลวงหนา ไดทันท ี
 * 5.3 (สําหรับสัญญาที่เปนราคาตอหนวย) 
 ในการจายเงินคาจาง ใหแกผูรับจางตามขอ 4 ก. ผูวาจะหักเงนิคาจาง ในแตละเดอืนไวจํานวน
ทั้งหมด* ทั้งนี ้จนกวาจาํนวนเงนิที่หกัไว จะครบตามจํานวน เงินคาจางลวงหนา ที่ผูรับจางไดรับไปแลว 
 5.4 เงินจาํนวนใด ๆ ก็ตาม ที่ผูรับจาง จะตองจายใหแก ผูวาจางเพื่อชาํระหนี ้หรือเพื่อชดใชความ
รับผิดตาง ๆ ตามสัญญา ผูวาจาง จะหักเอาจากเงนิคาจางงวด ที่จะจายใหแก ผูรับจาง กอนที่จะหกัชดใช
คืน เงินคาจางลวงหนา 
 5.5 ในกรณีทีม่ีการบอกเลกิสัญญา หากเงินคาจางลวงหนาทีเ่หลือ เกินกวาจาํนวนเงนิ ที่ผูรับจาง 
จะไดรับ หลังจากหักชดใช ในกรณีอ่ืนแลว ผูรับจาง จะตองจายคืนเงิน จํานวนที่เหลือนัน้ ใหแกผูวาจาง 
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวนั ไดรับแจง เปนหนงัสือ จากผูวาจาง 
 5.5 ก. (สําหรับสัญญาที่เปนราคาตอหนวย) 
 ผูวาจาง จะคนืหลกัประกนัเงินลวงหนา ใหแกผูรับจาง ตอเมื่อผูวาจาง ไดหักเงนิคาจางไวครบ
จํานวนเงนิลวงหนา ตาม 5.3 
 5.5 ข. (สําหรบัสัญญาที่เปนราคาเหมารวม) 
 ผูวาจางจะคืนหลักประกนัเงนิลวงหนาใหแกผูรับจาง
**…………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

*** ขอ 6. การหักเงินประกันผลงาน 
 ในการจายเงินใหแกผูรับจางแตละงวด ผูวาจาง จะหักเงนิ จํานวนรอยละ 10 ของเงนิที่ตองจาย 
ในงวดนัน้ เพือ่เปนประกนัผลงาน ในกรณีที ่ เงินประกนัผลงาน จะตองถูกหักไวทัง้สิน้ ไมต่ํากวา 6 เดือน 
(สําหรับสัญญาที่เปนราคาตอหนวย) หรือจํานวน…………......บาท (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม) 
ผูมีรับจาง มสิีทธทิี่จะขอเงนิประกนัผลงานคืน โดยผูรับจาง จะตองวางหนังสือคํ้าประกัน ของธนาคาร   
ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไวตอผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันแทนก็ได 
 ผูวาจาง จะคืนเงนิประกนัผลงาน และ/หรือ หนงัสือคํ้าประกัน ของธนาคารดังกลาว ตามวรรค
หนึง่ ใหแกผูรับจาง พรอมกับ การจายเงิน งวดสุดทาย 
  

ขอ 7 ก. กําหนดเวลาแลวเสร็จและสทิธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
 ภายในกาํหนด…………..วัน นับถัดจากวันลงนามในสญัญา ผูรับจาง จะตองเสนอแผนงานให
เปนทีพ่อใจ แกผูวาจาง โดยแสดงถึงขั้นตอน ของการทาํงาน และกําหนดเวลาที่ตองใช ในการทํางานหลัก
ตาง ๆ ใหแลวเสร็จ*** 
 ผูรับจาง ตองเริ่มทํางานที่รับจาง ภายในกาํหนด………….วัน นับถัดจาก วันไดรับหนงัสือ แจงให
เร่ิมงานและจะตอง ทํางานใหแลวเสร็จ ภายในกําหนด……...วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจง 
ดังกลาวนัน้ 

ถามิไดเสนอแผนงาน หรือ ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จ ตามกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จ 
ลาชาเกินกวากําหนดเวลา หรือผูรับจาง ทําผิดสัญญา ขอใดขอหนึ่ง หรือ ตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉย
ไม ปฏิบัติตามคําสั่ง ของคณะกรรมการ ตรวจการจาง หรือผูควบคุมงานหรือบริษทัทีป่รึกษา ซึ่งไดรับมอบ
อํานาจ จากผูวาจาง ผูวาจาง มีสิทธทิี่จะบอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิจาง ผูรับจางรายใหม เขาทาํงาน 
ของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย 
 การที่ผูวาจาง ไมใชสิทธิเลิกสัญญา ดังกลาวขางตนนั้น ไมเปนเหตุให ผูรับจาง พนจาก ความรับ
ผิด ตามสัญญา 
____________________________________________________________________________________ 
หมายเหต ุ * ในกรณีที่หนวยงานผูวาจางพิจารณาเห็นเปนการจําเปนและสมควร จะหักคาจาง ในแตละ
เดือนไวเพียงบางสวน ก็ไดโดย แกไขจํานวนรอยละ……….ของคาจางในแตละเดือน ตามความเหมาะสม
ก็ได 
 ** หากการจายเงิน คาจางงวดที ่ 2 เปนการจายตาม ผลงานของผูรับจาง ในสวนที่ปฏิบัติงาน  
เกินกวาจํานวนเงินลวงหนา ใหผูวาจาง คืนหลักประกัน เงินลวงหนา พรอมกับจาย เงินคาจางงวดที ่ 2 แต
ถาการจายคางจางงวดที ่ 2 เปนการจายตามผลงานของผูรับจาง โดยเฉลี่ยหกัเงนิลวงหนาออกตามสวน
ของคาจางในแตละงวดใหผูวาจางคนืหลกัประกันเงินลวงหนาพรอมกบัการจายเงนิคางวดสุดทาย 



 

 *** ตัดออกหรือใสไวตามความเหมาะสม 
ขอ 7 ข. กําหนดเวลาแลวเสร็จ และสทิธิของผูวาจางในการบอกเลกิสัญญา 
ผูรับจางตองเร่ิมทํางานที่รับจางภายในวันที่….. เดือน…..…. พ.ศ. ………….และจะตอง

ทํางานใหแลวเสร็จริบูรณภายในวนัที…่.. เดือน……….. พ.ศ. ………..ถาผูรับจางมิไดลงมอืทํางาน
ภายในกาํหนดเวลา หรือไมสามารถทาํงานใหแลวเสรจ็ตามกาํหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวา ผูรับจาง
ไมสามารถใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกนิกวากําหนดเวลา หรือผูรับจางทําผิด
สัญญาขอใดขอหนึง่หรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ ตรวจการ
จาง หรือผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธทิี่จะบอกเลิก
สัญญานี้ได และมีสิทธจิางผูรับจางรายใหม เขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปดวย 

การที่ผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับผิดตาม
สัญญา 

 
ขอ 8 .ความรับผิดชอบ ในความชาํรุด บกพรองของงานจาง 

 เมื่องานแลวเสร็จบริบูรณ และผูวาจาง ไดรับมอบงาน จากผูรับจาง หรือจากผูรับจางรายใหม ใน
กรณีที ่ มีการบอกเลิกสัญญา ตามขอ 7 หากมีเหตุชาํรุด บกพรอง หรือ เสียหายเกิดขึ้นจากการจางนี้ 
ภายใน กําหนด* ………………ป……………เดือน นับถัดจาก วันที่ไดรับมอบงานดังกลาว ซึ่งความ
ชํารุดบกพรอง หรือ เสียหายนั้น เกิดจากความบกพรอง ของผูรับจาง อันเกิดจาก การใชวัสดุ ที่ไมถูกตอง 
หรือทําไวไมเรียบรอย หรือทําไมถกูตอง ตามมาตรฐานแหงหลักวชิา ผูรับจาง จะตองรีบทาํการแกไข     
ใหเปนที่เรียบรอย โดยไมชักชา โดยผูวาจางไม ตองออกเงนิใด ๆ ในการนี้ทัง้สิ้น หากผูรับจางบิดพลิ้ว        
ไมกระทําการดังกลาว ภายในกําหนด…...วนั นับแตวันที่ไดแจงเปนหนังสือ จากผูวาจาง หรือ ไมทําการ
แกไข ใหถูกตองเรียบรอย ภายในเวลา ที่ผูวาจางกาํหนดให ผูวาจาง มีสิทธทิี่จะทําการนัน้เอง หรือ จาง
ผูอ่ืน ใหทาํงานนัน้ โดยผูรับจาง ตองเปนผูออกคาใชจาย 
 
 ขอ 9. การจางชวง 
 ผูรับจาง จะตองไมเอางานทั้งหมด หรือ บางสวนแหงสญัญานี ้ ไปจางชวงอีกตอหนึง่โดยไมไดรับ 
ความยนิยอมเปนหนังสือ จากผูวาจางกอน ทั้งนี ้ นอกจากในกรณี ที่สัญญานี้จะไดระบุไวเปนอยางอืน่ 
ความยนิยอมดังกลาวนัน้ ไมเปนเหตุใหผูรับจาง หลุดพนจากความรับผิด หรือ พนัธะหนาที่ตามสัญญานี้ 
และผูรับจาง จะยังคงตองรับผิด ในความผิด และความประมาทเลนิเลอ ของผูรับจางชวง หรือ ของ
ตัวแทน หรือลูกจางรับจางชวงนั้นทุกประการ 

 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
หมายเหต ุ *กําหนดเวลาทีผู่รับจางจะผิด ในความชาํรุด บกพรอง โดยปกติจะเปนเวลาที ่ 1 ป แตในกรณีงาน
จาง ผูวาจางควร จะรับผิดมากกวา 1 ป ตามลักษณะงาน หรือ ดวยเหตุใดกต็าม ก็ใหกําหนด ระยะเวลา
ดังกลาว ตามที ่ผูวาจาง เห็นเหมาะสม 



 

 ขอ 10. การควบคุม งานของผูรับจาง 
 ผูรับจาง ตองควบคุมงานทีรั่บจาง อยางเอาใจใส ดวยประสิทธิภาพ และความชาํนาญ และใน
ระหวางทํางาน ที่รับจาง จะตองจัดใหมีผูแทน ซึ่งทํางานเต็มเวลา เปนผูควบคุมงาน ผูควบคุมงาน
ดังกลาว จะตองเปนผูแทน ไดรับมอบอํานาจ จากผูรับจางคําสัง่ หรือคําแนะนําตางๆที่ไดแจง แกผูแทน   
ผูไดรับมอบอํานาจนัน้ ใหถอืวาเปนคําสัง่ หรือคําแนะนํา ที่ไดแจงแกผูรับจาง การแตงตั้งผูควบคุมงาน นั้น
จะตองทาํเปนหนงัสือ และตองไดรับความเหน็ชอบจากผูวาจาง การเปลี่ยนตัว หรือแตงตั้งผูควบคุมงาน
ใหม จะทาํมิได หากไมไดรับความเห็นชอบ จากผูวาจางกอน 
 ผูวาจาง มีสิทธิที่จะขอใหเปลี่ยนตัวแทน ไดรับมอบอํานาจนัน้ โดยแจงเปนหนังสือไปยัง ผูรับจาง 
และผูรับจางจะตองทาํการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไมคิดราคาเพิ่ม หรืออางเปนเหตุเพื่อขยายอายุ สัญญา
อันเนื่องมาจากเหตนุี ้
 
 ขอ 11. ความรับผิดชอบผูรับจาง 
 ผูรับจางจะตองรับผิดตออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ของผูรับจาง และจะตองรับผิด ตอความเสยีหาย จากการกระทํา ของลูกจาง ของผูรับจาง 

ความเสยีหายใด ๆ อันเกิดแกงาน ที่ผูรับจาง ไดทําขึ้น แมจะเกิดขึ้นเพราะ เหตุสุดวิสัย นอกจาก
กรณี อันเกิดจากความผิด ของผูวาจางดังกลาว ในขอนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผูวาจางไดรับมอบงาน คร้ัง
สุดทาย ซึ่งหลงัจากนัน้ ผูรับจางคงตองรับผิด เพียงในกรณีชํารุด บกพรอง หรือ ความเสียหาย ดังกลาวใน
ขอ 8 เทานัน้ 
 
 ขอ 12. การจายเงินแกลกูจาง 
 ผูรับจาง จะตองจายเงนิแกลูกจาง ที่ผูรับจางไดจางมา ในอัตราและตามกาํหนดเวลาที่ผูรับจางได
ตกลง หรือทาํสัญญาไว ตอลูกจางดังกลาว 
 ถาผูรับจาง ไมจายเงนิคาจาง หรือคาทดแทนอื่นใด แกลูกจางดังกลาว ในวรรคแรก ผูวาจาง      
มีสิทธทิี่จะเอาเงินคาจาง ทีจ่ะตองจายแกผูรับจาง มาจายใหแกผูรับจางดังกลาว และใหถือวาผูวาจาง     
ไดจายเงนิจํานวนนัน้ เปนคาจางใหแกผูรับจาง ตามสัญญาแลว 
 ผูรับจาง จะตองจัดใหมีประกันภัย สําหรับลูกจางทกุคน ที่จางมาทาํงาน โดยใหครอบคลุมถึง 
ความรับผิดทัง้ปวง ของผูรับจาง รวมทัง้ผูรับจางชวง อันหากจะพงึม ี ในกรณีความเสยีหาย ที่คิดคา
สินไหมทดแทนได ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุปทวเหต ุ หรือภยันตรายใด ๆ ตอลูกจาง หรือบุคคลอื่นที่ผู
รับจาง หรือผูรับจางชวงจาง มาทํางานผูรับจาง จะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาว พรอมทัง้
หลักฐานการชาํระเบี้ยประกนั ใหแกผูวาจาง เมื่อผูวาจางเรียกรอง 
 



 

 ขอ 13. การตรวจงานจาง 
 ถาผูวาจาง แตงตั้งกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพือ่ควบคุม การ
ทํางานของผูรับจาง กรรมการตรวจการจาง หรือผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอํานาจเขาไป 
ตรวจการงาน ในโรงงาน และสถานทีท่ี่กอสราง ไดทุกเวลา และผูรับจาง จะตองอํานวยความสะดวก และ
ใหความชวยเหลือ ในการนัน้ตามสมควร 
 การที่มกีรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ทําใหผูรับจางพน ความ
รับผิดชอบ ตามสัญญานี้ขอหนึง่ขอใดไม 

 
ขอ 14. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 

 ผูรับจางจะตองรับรองวา ไดตรวจสอบ และทําความเขาใจ ในรูปแบบ รูปรายการละเอียด โดย   
ถี่ถวนแลว หากปรากฏวา แบบรูปและรายการละเอยีดนั้น ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการ 
ทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผูรับจาง ตกลงที่จะปฏิบัติตาม คําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจาง หรือ
ผูควบคุมงานหรือ บริษัททีป่รึกษา ที่ผูวาจางแตงตัง้เพือ่ใหงานแลวเสร็จบริบูรณ โดยจะคิดคาใชจายใด ๆ 
เพิ่มข้ึน จากผูวาจางไมได 
 
 ขอ 15. การควบคุมงานโดยผูวาจาง 
 ผูรับจาง ตกลงวา กรรมการตรวจการจาง ผูควบคมุงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผูวาจางแตงตัง้    
มีอํานาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงาน เพื่อใหเปนไปตามเอกสารสัญญา และมีอํานาจที่จะสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี ้หากผูรับจางขดัขืน ไมปฏิบัติตาม กรรมการตรวจ
การจาง ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอํานาจที่จะสัง่ใหหยดุกิจการนัน้ชัว่คราวได ความลาชาใน
กรณีเชนนี ้ผูรับจางจะถือเปนเหต ุขอขยายวันทาํการออกไปมิได 
 
 ขอ 16. งานพิเศษและการแกไขงาน  
 ผูวาจาง มีสิทธิที่จะสัง่ใหผูรับจาง ทาํงานพิเศษ ซึ่งไมไดแสดงไว หรือรวมอยูในเอกสารสัญญา 
หากงานพิเศษนั้น ๆ อยูในขอบขายทัว่ไป แหงวัตถุประสงคของสัญญานี ้นอกจากนี ้ ผูวาจางยงัมีสิทธิส่ัง
ให เปลี่ยนแปลงหรือแกไขแบบรูป และขอกําหนดตาง ๆ ในเอกสารสญัญานี้ดวย โดยไมทําใหสัญญา เปน
โมฆะแตอยางใด 
 อัตราคาจาง หรือราคาทีก่ําหนดไว ในสัญญานี้ใหกําหนดไว สําหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิม่เติม
ข้ึน หรือตัดทอนลงทั้งปวง ตามคําสัง่ของผูวาจาง หากในสัญญา ไมไดกําหนดไวถงึอตัราคาจาง หรือราคา
ใดๆที่จะนาํมาใช สําหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิม่ข้ึนดงักลาว ผูวาจาง และผูรับจางจะไดตกลงกัน ที่จะ
กําหนดอัตรา หรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถาม)ี กันใหม เพื่อความเหมาะสม ในกรณทีี่ตกลง



 

กันไมได ผูวาจางจะ กําหนดอัตราจาง หรือราคาตายตวัตามแตผูวาจาง จะเหน็วาเหมาะสม และถูกตอง 
ซึ่งผูรับจาง จะตองปฏิบัตงิาน ตามคาํสัง่ของผูวาจางแตอาจสงวนสิทธิท์ี่จะดําเนนิการ ตามขอ 21 ตอไปได 

 
ขอ 17. คาปรับ 

 หากผูรับจาง ไมสามารถทาํงานใหแลวเสรจ็ ตามเวลาทีก่ําหนดไว ในสัญญา และผูวาจาง ยังมิได
บอกเลิกสัญญา ผูรับจาง จะตองชําระคาปรับ ใหแกผูวาจาง เปนจํานวนเงนิ วนัละ ……………..บาท 
และจะตองชําระคาใชจาย ในการควบคุมงาน ในเมื่อผูวาจางตองควบคุมงานอีกตอหนึง่เปนจํานวนเงิน 
วันละ……………..บาท นบัถัดจาก วันทีก่ําหนดแลวเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผูวาจางไดขยายให จนถงึ
วันที ่ทํางานแลวเสร็จจริง นอกจากนี ้ ผูรับจางยอมใหผูวาจาง เรียกคาเสียหาย อันเกิดขึ้นจากการ ที่ผูรับ
จางทํางานลาชาเฉพาะสวนที่เกนิกวาจาํนวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย 
 ในระหวางที่ผูวาจางยงัมิไดบอกเลิกสัญญานัน้ หากผูวาจางเหน็วาผูรับจางจะไมสามารถ ปฏิบัติ
ตามสัญญาตอไปได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ 18 ก็ได และถาผูวาจางได แจง
ขอเรียกรองไปยังผูรับจางเมือ่ครบกําหนดแลวเสร็จของงานขอใหชาํระคาปรับแลว ผูวาจางมีสิทธทิีจ่ะปรับ 
ผูรับจางจนถงึวันบอกเลิกสญัญาไดอีกดวย 
 

ขอ 18. สิทธขิองผูวาจางภายหลังบอกเลกิสัญญา 
 ในกรณีที่ผูวาจางบอกเลิกสญัญา ผูวาจางอาจทาํงานนัน้เองหรอืวาจางผูอ่ืนใหทาํงานนัน้ตอ   
จนแลวเสร็จได ผูวาจางหรือผูที่รับจางทํางานนัน้ตอมีสิทธิใชเครื่องใชการกอสรางสิง่ที่สรางขึน้ชั่วคราว 
สําหรับงานกอสรางและวัสดุตาง ๆ ซึ่งเหน็วาจะตองสงวนเอาไวเพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะ
เห็นสมควร 
 ในกรณีดังกลาวผูวาจางมีสิทธิริบหลกัประกันการปฏิบตัิตามสัญญาทั้งหมดหรือบางสวน ตามแต
จะเหน็สมควร นอกจากนัน้ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหาย ซึ่งเปนจํานวนเกินกวาหลกัประกัน 
การปฏิบัติงาน และคาเสียหายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้น รวมทัง้คาใชจายทีเ่พิ่มข้ึนในการทาํงานนั้นตอใหแลวเสร็จ
ตาม สัญญา และคาใชจายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถาม)ี ซึ่งผูวาจางจะหักเอาจากเงนิประกนัผลงานหรือ
จํานวนเงนิ ใด ๆ ที่จะจายใหแกผูรับจางก็ได 
 
 ขอ 19. การกําหนดคาเสยีหาย 
 คาปรับหรือคาเสียหายซึ่งเกดิขึ้นจากผูรับจางตามสัญญานี ้ ผูวาจางมีสิทธิที่จะหกัเอาจากจาํนวน 
เงินคาจางที่คางจาย หรือจากเงินประกันผลงานของผูรับจาง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาก็ได 



 

 หากมีเงนิคาจางตามสัญญาที่หกัไวจายเปนคาปรับ และคาเสียหายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด 
ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางทั้งหมด 
 
 ขอ 20. การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย 
 ผูรับจาง จะตองรักษาบริเวณ สถานทีป่ฏิบัติงานตามสัญญานี ้ รวมทัง้โรงงานหรือส่ิงอํานวย 
ความสะดวกใน การทาํงานของผูรับจาง ลูกจาง ตัวแทน หรือของผูรับจางชวงใหอยูในความสะอาด 
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ในการใชงานตลอด ระยะเวลาการจางและเมื่อทํางานเสร็จส้ินแลว จะตอง
ขนยายบรรดาเครื่องใช ในการทํางานจางรวมทัง้วัสดุ ขยะมูลฝอย และส่ิงกอสรางชั่วคราวตาง ๆ (ถาม)ี 
ทั้งจะตองกลบเกลี่ยพื้นดนิให เรียบรอย เพื่อใหบริเวณทั้งหมดอยูในสภาพที่สะอาด และใชการไดทันท ี

 
*ขอ 21. กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 

 21.1 ในกรณีที่ม ี ขอโตแยงเกิดขึ้น ระหวางคูสัญญา เกี่ยวกับขอกําหนด แหงสัญญานีห้รือ
เกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญานี้ และคูสัญญาไมสามารถตกลงกนัได ใหเสนอขอโตแยงหรือขอพิพาทนั้น      
ตออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด 
 21.2 เวนแตคูสัญญาทั้งสองฝาย จะเหน็พองกนัใหอนุญาโตตุลาการคนเดียว เปนผูชี้ขาดการ
ระงับขอพิพาท ใหกระทําโดยอนุญาโตตลุาการ 2 คน โดยคูสัญญาฝายหนึง่จะทาํหนังสือ แสดงเจตนาจะ
ใหมีอนุญาโตตุลาการ ระงับขอพพิาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแตงตั้ง สงไปยังคูสัญญา     
อีกฝายหนึง่จากนัน้ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงดังกลาว คูสัญญาฝายที่ได         
รับแจงจะตองแตงตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สอง ถาอนุญาโตตุลาการทั้งสองคน ดังกลาวไมสามารถ
ประนีประนอมระงับขอพพิาทนั้น ไดใหอนยุาโตตลุาการทัง้สองคนรวมกันแตงตั้ง อนุญาโตตุลาการ         
ผูชี้ขาด ภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่ไมสามารถตกลงกนั ผูชี้ขาดดังกลาว จะพิจารณาระงับขอ
พิพาทตอไป กระบวนพิจารณาของอนญุาโตตุลาการ ใหถือตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบนั
อนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามขอบังคบัอ่ืนที่คูสัญญาทัง้สอง
ฝายเห็นชอบ และใหกระทําในกรุงเทพมหานคร โดยใชภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ เปนภาษาในการ
ดําเนนิกระบวนการพิจารณา 
 21.3 ในกรณีที่คูสัญญา ฝายใดฝายหนึง่ไมแตงตั้งอนุญาโตตุลาการฝายตนหรือในกรณีที่
อนุญาโตตุลาการทัง้สองคน ไมสามารถตกลงกนัแตงตั้งอนุญาโตตุลาการผูชี้ขาดได คูสัญญา แตละฝาย
ตางมีสิทธิรอง ขอตอศาลแพงเพื่อแตงตัง้อนุญาโตตุลาการผูชี้ขาดไดแลวแตกรณี 
 21.4 คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือของอนุญาโตตุลาการผูชี้ขาดแลวแตกรณี ใหถือเปน
เด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพนัคูสัญญา 



 

 21.5 คูสัญญา แตละฝายเปน ผูรับภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝายตนและออก
คาใชจายอืน่ ๆ ในการดําเนนิกระบวนพิจารณาฝายละครึ่ง ในกรณีที่มีการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการคน
เดียวหรือ มีการแตงตั้งอนญุาโตตุลาการผูชี้ขาด ใหอนญุาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผูชี้ขาด เปนผู
กําหนดภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียว
หรือภาระคาธรรมเนียมอนญุาโตตุลาการผูชี้ขาดคนเดียว แลวแตกรณี 
 
 ขอ 22. การขยายเวลาปฏบัิติงานตามสญัญา 
 ในกรณีที่ม ี เหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพรองของฝาย     
ผูวาจาง หรือพฤติการณอันหนึ่งอนัใดทีผู่รับจาง ไมตองรับผิดตามกฎหมาย ทําใหผูรับจางไมสามารถ
ทํางานใหแลวเสร็จ ตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสญัญานี้ได ผูรับจางจะตองแจงเหตหุรือพฤตกิารณ
ดังกลาว พรอมหลักฐานเปนหนังสือ ใหผูวาจางทราบ เพื่อขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน 15 วัน    
นับถัดจากวนัที่เหตนุั้นสิน้สดุลง 
 ถาผูรับจาง ไมปฏิบัติใหเปนไปตาม ความในวรรคหนึง่ ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิ์เรียกรอง    
ในการที่จะขอขยายเวลาทํางานออกไปไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิน้ เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือ
ความบกพรองของฝายผูวาจาง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจง หรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตัง้แตตน 
 การขยายกําหนด เวลาทาํงานตามวรรคหนึง่ อยูในดุลพินิจ ของผูวาจางที่จะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร 
 

*ขอ 23 การใชเรือไทย 
 ในการปฏิบัติตามสัญญานี ้ หากผูรับจาง จะตองสั่งหรือนาํของเขามาจากตางประเทศรวมทัง้
เครื่องมือและอุปกรณ ที่ตองนาํเขามาเพือ่ปฏิบัติงานตามสัญญา ไมวาผูรับจางจะเปนผูทีน่ํา ของเขามา
เองหรือนําเขามา โดยผานตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถาสิ่งของนั้นตองนาํเขามา โดยทางเรือในเสนทาง
เดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที ่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกาํหนด ผูรับจางตองจัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือทีม่ีสิทธ ิ เชนเดยีวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีกอน บรรทุกของนัน้ลงเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย หรือ เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรืออ่ืนได ทั้งนี้ไมวาการสัง่ หรือ ส่ังซื้อส่ิงของดังกลาวจากตางประเทศจะเปน
แบบ เอฟโอบ,ี ซีเอฟอาร, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด 

ง
 ในการสงมอบงาน ตามสัญญาใหแกผูวาจาง ถางานนัน้มีส่ิงของตามวรรคแรก ผูรับจางจะตองส
มอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตรา สงสําหรับของนัน้ ซึ่งแสดงวาไดบรรทุกมา โดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิ เชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูวาจาง พรอมกับการสงมอบงานดวย 

____________________________________________________________________________________ 
หมายเหต ุ* ตัดออกหรือใสไวตามความเหมาะสม 
  



 

ในกรณีที ่ ส่ิงของดังกลาว ไมไดบรรทุก จากตางประเทศ มายงัประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่
มีสิทธ ิ เชนเดียวกับเรือไทย ผูรับจาง ตองสงมอบหลักฐาน ซึ่งแสดงวาไดรับอนุญาตจาก สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาว ี ใหบรรทุกของโดยเรืออ่ืนไดหรือหลักฐาน ซึ่งแสดงวาไดชําระ
คาธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการพาณิชย
นาวีแลวอยางใดอยางหนึง่แกผูวาจางดวย 
 ในกรณีที่ผูรับจาง ไมสงมอบหลักฐาน อยางใดอยางหนึ่งดงักลาว ในสองวรรคขางตนใหแก ผูวา
จาง แตจะขอสงมอบงานดังกลาว ใหผูวาจางกอน โดยไมรับชําระเงินคาจาง ผูวาจางมีสิทธ ิ รับงาน
ดังกลาวไวกอน และชําระเงนิคาจางเมื่อผูรับจาง ไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได 
  

ขอ 24. มาตรฐานฝมือชาง 
 ผูรับจาง ตกลงเปนเงื่อนไขสําคัญวา ผูวาจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง 
จากหรือผูมีวฒุิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบนัการศึกษาที ่ ก.พ.รับรองใหให
เขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ…………ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยาง
นอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี ้
 24.1 …………………………………………………… 
 24.2 …………………………………………………… 
         …………………………..ฯลฯ………………………... 
 
 ผูรับจาง จะตองจัดทําบัญช ีแสดงจํานวนชางทั้งหมด โดยจําแนกตามแตละสาขาชางและ ระดับ
ชาง พรอมกับระบุรายชื่อชาง ผูที่ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาว ในวรรคแรก 
นํามาแสดงพรอมหลักฐานตาง ๆ ตอคณะกรรมการการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน กอนเร่ิมลงมอื
ทํางาน และพรอมที่จะใหผูวาจาง หรือเจาหนาที่ของผูวาจาง ตรวจสอบดูไดตลอดเวลาทาํงาน ตาม
สัญญานี้ของผูรับจาง 
 สัญญานีท้ําขึน้เปนสองฉบบั มีขอความถูกตองตรงกนั คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ โดย
ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทบัตรา (ถาม)ี ไวเปนสําคญัตอหนาพยาน และ
คูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 
 
 

(ลงชื่อ)…………………………ผูวาจาง 
(………………………..………) 

 



 

(ลงชื่อ)…………………………ผูรับจาง 
(…………………………….…) 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกนัซอง) 

 
เลขที…่……………….                                                                        วันที…่……………………….. 
 

ขาพเจา………..(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงนิทุน)……….สํานักงานตั้งอยูเลขที…่………ถนน……….
ตําบล/แขวง……………..อําเภอ/เขต…………….จังหวัด…………….โดย……..ผูมีอํานาจลงนามผกูพนั
ธนาคาร/บริษัทเงนิทุน ขอทําหนงัสือคํ้าประกนัฉบับนี้ใหไวตอ……..(ชื่อสวนราชการผูประกวด
ราคา)………….ดังมีขอความตอไปนี ้
 1.ตามที…่………………...(ชื่อผูเสนอราคา)………………...…..ไดยื่นซองประกวดราคาสําหรับ
การจัดจาง……………………ตามเอกสารประกวดราคาเลขที…่…….….ซึ่งตองวางหลักประกนัซองตาม
เงื่อนไขการประกวดราคาตอ…………………..(ชื่อสวนราชการผูประกวดราคา)……………..เปนจํานวน
เงิน…………..บาท (………………………..) นัน้ 
 ขาพเจายอมผกูพนัตน โดยไมมีเงื่อนไข ที่จะค้ําประกนัชนิดเพิกถอน ไมไดเชนเดียวกับลูกหนี้
ชั้นตน ในการชําระเงนิตามสิทธิเรียกรองของ…………….(ชื่อสวนราชการผูประกวดราคา)………..……..
จํานวนไมเกิน…………บาท (………………..) ในกรณี……….…..(ชื่อผูเสนอราคา)…………………..
ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกวดราคาอันเปนเหตุให………...………(ชื่อสวนราชการผูประกวดราคา) 
...................................มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคาหรือใหชดใชคาเสียหายใดๆ รวมทัง้กรณีที่
……………..(ชื่อผูเสนอราคา)………..…..ไดถอนใบเสนอราคาของตน ภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคา
ยังมีผลอยู หรือมิไดไปลงนามในสัญญาเมื่อไดรับแจงไปทําสัญญา หรือมิไดวางหลักประกนัสัญญา 
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา โดยขาพเจาจะไมอางสทิธิใดๆ เพื่อโตแยงและ
…………………..(ชื่อสวนราชการผูประกวดราคา)……………………..………ไมจําเปนตองเรียกรองให
………………….….(ชื่อผูเสนอราคา)……………..ชําระหนีน้ั้นกอน 
 2. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใชบังคับต้ังแต………………ถึง………….และขาพเจาจะไมเพิกถอน
การค้ําประกนันี้ภายในระยะเวลาที่กาํหนดไว 
 3. ถา………..…….(ชื่อผูเสนอราคา)….……………….ขยายกาํหนดเวลายนืราคาของการเสนอ
ราคาออกไป ขาพเจายนิยอม ที่จะขยายกาํหนดระยะเวลาการค้ําประกันนี ้ ออกไปตลอดระยะเวลายนื
ราคาที่ไดขยายออกไปดังกลาว  

ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 

 



 

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



 

แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกนัสญัญา) 

 
เลขที…่………………                                                                         วันที…่.……………………….. 
 

ขาพเจา……………..(ชื่อธนาคาร)…………..สํานักงานตั้งอยูเลขที…่…..ถนน……………….....
ตําบล/แขวง…………..อําเภอ/เขต……….จังหวัด………………………..โดย………...………ผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันธนาคารขอทําหนงัสือคํ้าประกันฉบับนี้ไวตอ…………………………….0..(ชื่อสวนราชการ
ผูวาจาง)………………..….ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูวาจาง” ดังมีขอความตอไปนี้ 
 1. ตามที…่…..(ชื่อผูรับจาง) ……...ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูรับจาง” ไดทําสัญญาจาง….…..กับผูวา
จางตามสัญญาเลขที…่….ลงวนัที.่……ซึ่งผูรับจางตองวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตอผูวาจาง
เปนจํานวนเงนิ……..บาท(….….....…)ซึ่งเทากับรอยละ…...(….…….…..)ของมูลคาทั้งหมดของสัญญา 

ขาพเจายอมผกูพนัตนโดยไมมีเงื่อนไขที่จะค้ําประกนัชนิดเพกิถอนไมไดเชนเดียวกบัลูกหนี้ชั้นตน 
ในการชาํระเงนิใหตามสิทธิเรียกรองของผูรับจาง จํานวนไมเกนิ…….…บาท(……….…………..) ในกรณี
ที่ผูรับจางกอใหเกิดความเสยีหายใด ๆ หรือตองชําระคาปรับ หรือคาใชจายใด ๆ หรือผูรับจางมิไดปฏิบัติ
ตามภาระหนาที่ใดๆ ที่กาํหนดในสัญญาดังกลาวขางตน ทั้งนี ้ โดยขาพเจาจะไมอางสทิธิใด ๆ เพื่อโตแยง
และผูวาจางไมจําเปนตองเรยีกรองใหผูรับจางชาํระหนีน้ั้นกอน 
 2. หากผูวาจางไดขยายระยะเวลาใหแกผูรับจาง หรือยินยอมใหผูรับจางปฏิบตัิผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา ใหถอืวาขาพเจาไดยินยอมในกรณีนั้น ๆ ดวย 
 3. หนงัสือคํ้าประกนั นีม้ีผลใชบังคับต้ังแต วันทาํสัญญาจางดงักลาว ขางตนจนถึงวันที่
ภาระหนาที่ทัง้หลายของผูรับจางจะไดปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไป และขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกนั
ไมวากรณีใด ๆ  ตราบเทาทีผู่รับจางยงัตองรับผิดชอบ ตอผูวาจางตามสัญญาจางอยู 

ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 
  (ลงชื่อ)……………………ผูค้ําประกนั 

(…………………………...) 
ตําแหนง…………………... 

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

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



 

แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกนัการรับเงินคาจางลวงหนา) 

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

ขาพเจา……..(ชื่อธนาคาร).…….สํานักงานตั้งอยูเลขที…่….ถนน………..ตําบล/แขวง…….......
อําเภอ/เขต…………จังหวดั……..โดย…………..มีอํานาจลงนามผกูพนัธนาคาร ขอทําหนงัสือคํ้าประกัน
ฉบับนี้ใหไวตอ……..(ชื่อสวนราชการผูวาจาง).………ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูวาจาง” ดังมีขอความตอไปนี้ 
 1. ตามที…่..(ชื่อผูรับจาง)….ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูรับจาง” ไดทําสัญญากับผูวาจางตามสัญญา
เลขที…่...ลงวนัที.่…..ซึ่งผูรับจางมีสิทธทิีจ่ะขอรับเงินคาจางลวงหนาเปนจํานวนเงนิ……..บาท (………..) 
 2. ขาพเจายนิยอมค้ําประกันการจายเงนิคาจางลวงหนาที่ผูรับจางไดรับไป ภายในวงเงนิไมเกนิ
…………..บาท (…………………..) 
 3. หากผูรับจาง ซ่ึงไดรับเงนิคาจาง ลวงหนาตามขอ 1 จากผูวาจางไปแลว ไมปฏิบัติตามสัญญา
หรือตามเงื่อนไขอื่น ๆ แนบทายสัญญา อันเปนเหตุใหตองจาย เงนิคาจางลวงหนาที่ไดรับไปดังกลาวคนื
ใหแกผูวาจางหรือผูรับจางมคีวามผูกพนั ที่จะตองจายคืนเงนิคาจางลวงหนาแกผูวาจางไมวากรณีใด ๆ 
ขาพเจาตกลงที่จะจายคืนเงนิคาจางลวงหนาเต็มตามจํานวน………บาท (………………….) หรือตาม
จํานวนที่ยงัคางอยูใหแกผูวาจางภายใน 7 วัน นับถัดจากวนัที่ไดรับคําบอกลาวเปนหนังสือจากผูวาจาง 
โดยผูวาจางไมจําตองเรียกรองใหผูรับจางชําระหนีน้ัน้กอน 
 4. หากผูวาจางไดขยายระยะเวลาใหแกผูรับจางหรือยินยอม ใหผูรับจางปฏิบตัิผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา ใหถอืวาขาพเจาไดยินยอมในกรณีนั้น ๆ ดวย 
 5. ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันไมวากรณีใด ๆ ตราบเทาที่ผูรับจางยังตองรับผิดชอบตอผู
วาจางตามสญัญาอยู 
 ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 

(ลงชื่อ)……………………………ผูค้ําประกัน 
(……………………….…………..) 
ตาํแหนง………………………….. 

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

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



 

แบบหนังสือค้ําประกัน 
(หลักประกนัการรับเงินประกันผลงาน) 

 
เลขที…่………………..                                                                     วันที…่…………………………. 

ขาพเจา……..(ชื่อธนาคาร)………..สํานกังานตั้งอยูเลขที่………ถนน……...ตําบล/แขวง………
อําเภอ/เขต………จังหวัด………..โดย…………ผูมีอํานาจลงนามผูกพนัธนาคารขอทําหนังสือคํ้าประกัน
ฉบับนี้ใหไวตอ………(ชื่อสวนราชการผูวาจาง)……….ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูรับจาง” ดังมีขอความตอไปนี้ 
 1.ตามที…่………….(ชื่อผูรับจาง)……ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูรับจาง” ไดทําสัญญาจางกับผูวาจาง
ตามสัญญาเลขที่………..ลงวนัที…่……..โดยตามสัญญาดังกลาวผูวาจางจะหกัเงนิประกนัผลงานไวใน
อัตรารอยละ………….(……..%) ของคาจางแตละงวดที่ถึงกําหนดจายใหแกผูรับจางนั้น 
 2. ขาพเจายอมผูกพนัตนเปนผูค้ําประกนัผูรับจาง สําหรับเงินประกันผลงาน ซึ่งผูวาจางไดหักไว
จากคาจางที่ไดจายใหแกผูรับจางตัง้แตงวดที่……ถึงงวดที่…………..เปนจํานวนเงนิทัง้สิ้น………..บาท 
(………………….) ซึ่งผูรับจางไดขอรับคืนไป กลาวคือหากผูรับจางปฏิบัติบกพรอง หรือผิดสัญญา ขอใด
ขอหนึ่งอนักอใหเกิดความเสยีหาย ใดแกผูวาจาง หรือจะตองรับผิดชดใชหนี้แกผูวาจาง ไมวากรณีใด
ขาพเจายอมชาํระเงนิคาเสยีหาย หรือ หนีด้ังกลาวขางตนใหแกผูวาจางทนัททีี่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผู
วาจาง โดยผูวาจาง ไมตองบอกกลาวลวงหนา หรือไมตองใชสิทธ ิทางศาลกอนทัง้ผูวาจาง ไมมีหนาที่ตอง
พิสูจนถงึขอบกพรองดังกลาว ของผูรับจางแตประการใดอีกดวย 
 3. หากผูวาจาง ไดขยายระยะเวลาใหแกผูรับจาง หรือ ยินยอมใหผูรับจางปฏิบตัิผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา ใหถอืวาขาพเจาไดยินยอมในกรณีนั้น ๆ ดวย 
 4. ขาพเจาจะไมเพิกถอน การค้ําประกนัไมวากรณีใด ๆ ตราบเทาที่ผูรับจางยงัตองรับผิดชอบตอ
ผูวาจางตามสญัญาอยู 

ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 

(ลงชื่อ)…………………………..ผูค้ําประกัน 
(………………………………….) 
ตําแหนง…………………………. 

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

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