สัญญาจ้าง
สัญญาเลขที่……………………
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน จั งหวัดกรุ งเทพมหานคร เมื่ อวันที่ …….……เดือน………………..………..พ.ศ……………ระหว่า ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย………...………………....………….…………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่า
จ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ………………………………………………………………………….…...…...………….ซึ่งจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล ณ…………….…..…….…..……………..…..มีสานักงานใหญ่อยู่เลขที่ ……..….....……หมู่ที่ ………
ถนน……………....………..ตาบล/แขวง………………………….………..…....อาเภอ/เขต…….………….……..…..….…...
จังหวัด….……………………....…โดย……………….………………..………...ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ
ตามหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ………………………………………………….…………….…..
ลงวันที่……………………….….…(และหนังสือมอบอานาจลงวันที่…….……….….…………..…..) แนบท้ายสัญญานี้
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่งคู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทางาน……………………………………...………………………………
ณ…..……………………….…….……….……….ตาบล/แขวง….…………………..…..อาเภอ/เขต……………..…..…………
จังหวัด……….…………...……….…..ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อ
ใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้
ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑.…………………(แบบรูป)…………..……
จานวน……….…….…หน้า
๒.๒ ผนวก ๒……………...(รายการละเอียด)…………..
จานวน……….…….…หน้า
๒.๓ ผนวก ๓………(ใบจ้างปริมาณงานและราคา)……..
จานวน……….…….…หน้า
๒.๔ ผนวก ๔………………(ใบเสนอราคา)…………..….
จานวน……….…….…หน้า
๒.๕ ผนวก ๕………………(สูตรปรับราคา)…………….
จานวน……….…….…หน้า
๒.๖ …………………………….ฯลฯ…………………….
จานวน……….…….…หน้า
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของ ผู้ว่าจ้าง

- ๒ ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทาสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นาหลักประกันเป็น……………..................……………………………………
เป็นจานวนเงิน……….……..………บาท (……………………………….……..……….………….) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจานวนเงิน…………..…….…….…..……..บาท
(…………………………….……) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จานวน…………………บาท (………………....………………)
ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และ
กาหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงิน………..……..…..บาท (……………………….……………..………….) เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน………………...............................................................................……………………..
แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา…….................…….วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทางานตามสัญญาเป็นต้นไป
ให้แล้วเสร็จภายใน……………….……………………
งวดที่ ๒ เป็นจานวนเงิน………..……..…..บาท (………………………….…………….………….) เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน………………..………………………………..…………………………………..
แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา…………………….วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทางานตามสัญญาเป็นต้นไป ให้
แล้วเสร็จภายใน……………….……………………
……………..……….ฯลฯ……………..……….
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงิน……….…………บาท (……………………………………..…..) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทาสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย
ตามที่กาหนดไว้ ในข้อ ๒๑ ภายในกาหนดเวลา…………วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทางานตามสัญญาเป็น
ต้นไป ให้แล้วเสร็จภายใน……………………
การจ่ายเงิน ตามเงื่อนไข แห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้าง จะโอนเงินเข้า บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง
ชื่อธนาคาร……………..…….….สาขา………….…..ชื่อ บัญชี …………………………เลขที่ บัญชี ………………….………
ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง ตกลงเป็นผู้รับภาระ เงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ
และยินยอม ให้มีการหักเงินดังกล่าว จากจานวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ ใช้สาหรับ กรณีที่
ส่วนราชการจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ของผู้รับจ้าง ตามแนวทาง ที่กระทรวงการคลังกาหนด)

- ๓ ข้อ ๕. การปรับราคาค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สาหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย
การนาสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คานวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป
สูตรในการคานวณค่างานที่จะจ่ายเพิ่มหรือลดเงินค่าจ้าง มีดังนี้
P
= (Po) x (K)
กาหนดให้
P
= ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้อง
จ่ายให้ผู้รับจ้าง
Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่า
งานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K
= Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่า
งานหรือ
บวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน
สูตรในการคานวณ ค่า K ส าหรับงานก่อสร้างประเภทต่างๆ ตลอดจนหลั กเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการคานวณโดยละเอียด นั้น ให้เป็นไปตามเอกสารตามผนวก …๕……
*ข้อ ๖. กาหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับ จ้า งต้อ งเริ่ม ทางานที่รับ จ้า งภายในวัน ที่ … .....…... เดือ น………………..…. พ.ศ. …..……….
และจะต้องทางานให้แล้วเสร็จริบูรณ์ภายในวัน ที่ … ....... เดือ น……….…….…. พ.ศ. ………….ถ้าผู้รับจ้าง
มิได้ลงมือทางานภายในกาหนดเวลา หรือไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อ
ได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่า กาหนดเวลา หรือ
ผู้ รั บ จ้ า งท าผิ ด สั ญ ญาข้อ ใดข้ อ หนึ่ ง หรื อ ตกเป็ น ผู้ ล้ ม ละลาย หรื อเพิ ก เฉยไม่ ป ฏิ บัติ ต ามค าสั่ ง ของ
คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอานาจจากผู้ว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทางานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด
ตามสัญญา
ข้อ ๗. ความรับผิดชอบในความชารุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้าง ได้รับมอบงาน จากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ใน
กรณีที่ มีการบอกเลิกสัญญา ตามข้อ ๘ หากมีเหตุชารุด บกพร่อง หรือ เสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้
ภายในกาหนด ……………ปี…………เดือน นับถัดจาก วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชารุดบกพร่อง
หรือ เสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง ของผู้รับจ้าง อันเกิดจาก การใช้วัสดุ ที่ไม่ถูกต้อง หรือทาไว้
ไม่เรียบร้อย หรือทาไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้าง จะต้องรีบทาการแก้ไขให้เป็นที่
เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทา

- ๔ การดังกล่าว ภายในกาหนด…...วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง หรือ ไม่ทาการแก้ไข
ให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลา ที่ผู้ว่าจ้างกาหนดให้ ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะทาการนั้นเอง หรือ จ้างผู้อื่น
ให้ทางานนั้น โดยผู้รับจ้าง ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ข้อ ๘. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้าง จะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือ บางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณี ที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ความยินยอมดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิด หรือ พันธะหน้าที่ตาม
สัญญานี้ และผู้รับจ้าง จะยังคงต้องรับผิด ในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือ
ของตัวแทน หรือลูกจ้างรับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
ข้อ ๙. การควบคุม งานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้าง ต้องควบคุมงานที่รับจ้าง อย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพ และความชานาญ และใน
ระหว่างทางาน ที่รับจ้าง จะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทางานเต็มเวลา เป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว
จะต้องเป็นผู้แทน ได้รับมอบอานาจ จากผู้รับจ้างคาสั่ง หรือคาแนะนาต่างๆที่ได้แจ้ง แก่ผู้แทน ผู้ได้รับ
มอบอานาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคาสั่ง หรือคาแนะนา ที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน นั้นจะต้อง
ทาเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัว หรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่ จะ
ทามิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบ จากผู้ว่าจ้างก่อน
ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ได้รับมอบอานาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง
และผู้รับจ้างจะต้องทาการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา
อันเนื่องมาจากเหตุนี้
ข้อ ๑๐. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิด ต่อความเสียหาย จากการกระทา ของลูกจ้าง ของผู้รับจ้าง
ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งาน ที่ผู้รับจ้าง ได้ทาขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะ เหตุสุดวิสัย นอกจาก
กรณี อันเกิดจากความผิด ของผู้ว่าจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาน ครั้งสุดท้าย
ซึ่งหลังจากนั้น ผู้รับจ้างคงต้องรับผิด เพียงในกรณีชารุด บกพร่อง หรือ ความเสียหาย ดังกล่าวในข้อ ๙ เท่านั้น
ข้อ ๑๑. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้าง จะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง ที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกาหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้
ตกลง หรือทาสัญญาไว้ ต่อลูกจ้างดังกล่าว

- ๕ ถ้าผู้รับจ้าง ไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใด แก่ลูกจ้างดังกล่าว ในวรรคแรก ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิ
ที่จะเอาเงินค่าจ้าง ที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้าง มาจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้าง ได้จ่ายเงิน
จานวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตามสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้าง จะต้องจัดให้มีประกันภัย สาหรับลูกจ้างทุกคน ที่จ้างมาทางาน โดยให้ครอบคลุมถึง
ความรับผิดทั้งปวง ของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมี ในกรณีความเสียหาย ที่คิดค่าสินไหม
ทดแทนได้ ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่
ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทางานผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้ง
หลักฐานการชาระเบี้ยประกัน ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
ข้อ ๑๒. การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้าง แต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุม การ
ทางานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอานาจเข้าไป
ตรวจการงาน ในโรงงาน และสถานที่ที่ก่อสร้าง ได้ทุกเวลา และผู้รับจ้าง จะต้องอานวยความสะดวก และ
ให้ความช่วยเหลือ ในการนั้นตามสมควร
การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษทั ที่ปรึกษา ทาให้ผู้รับจ้างพ้น
ความรับผิดชอบ ตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด
ข้อ ๑๓. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่า ได้ตรวจสอบ และทาความเข้าใจ ในรูปแบบ รูปรายการละเอียด
โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่า แบบรูปและรายการละเอียดนั้น ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการ
ทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้าง ตกลงที่จะปฏิบัติตาม คาวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือ
ผู้ควบคุมงานหรือ บริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างไม่ได้
ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง ตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง
มีอานาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอานาจที่จะสั่งให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจ
การจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอานาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าใน
กรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุ ขอขยายวันทาการออกไปมิได้

- ๖ ข้อ ๑๕. งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้าง ทางานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา
หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกาหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทาให้สัญญา เป็น
โมฆะแต่อย่างใด
อัตราค่าจ้าง หรือราคาที่กาหนดไว้ ในสัญญานี้ให้กาหนดไว้ สาหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติม
ขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวง ตามคาสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญา ไม่ได้กาหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคา
ใดๆที่จะนามาใช้ สาหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกัน ที่จะ
กาหนดอัตรา หรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกัน
ไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะ กาหนดอัตราจ้าง หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้าง จะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่ง
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคาสั่งของผู้ว่าจ้าง
ข้อ ๑๖. ค่าปรับ
หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่กาหนดไว้ ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมิได้
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้าง จะต้องชาระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจานวนเงิน วันละ ……..…..บาท และ
จะต้องชาระค่าใช้จ่าย ในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจานวนเงิน
วัน ละ…..……..บาท นับถัดจาก วันที่กาหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่
ทางานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่า จ้างเรียกค่าเสียหาย อันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง
ทางานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจานวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย
ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ ปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้ แจ้ง
ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกาหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชาระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ
ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ ๑๗. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทางานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทางานนั้นต่อ จน
แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทางานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว
สาหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะ
เห็นสมควร
ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่
จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจานวนเกินกว่าหลักประกัน
การปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทางานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ

-๗ตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือ
จานวนเงิน ใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้
ข้อ ๑๘. การกาหนดค่าเสียหาย
ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจานวนเงิน
ค่าจ้ างที่ค้างจ่าย หรื อจากเงินประกันผลงานของผู้ รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาก็ได้
หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่า
จ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
ข้อ ๑๙. การทาบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้าง จะต้องรักษาบริเวณ สถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอานวย ความ
สะดวกใน การทางานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ ในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้างและเมื่อทางานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขนย้าย
บรรดาเครื่องใช้ ในการทางานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้ง
จะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้ เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที
ข้อ ๒๐. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มี เหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่าย
ผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้าง ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทาให้ผู้รับจ้างไม่สามารถ
ทางานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกาหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์
ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือ ให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทางานออกไปภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
ถ้าผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้อง
ในการที่จะขอขยายเวลาทางานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือ
ความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ ง อยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของผู้ ว่ า จ้ า งที่ จ ะพิ จ ารณาตามที่
เห็นสมควร
* ข้อ ๒๑. การใช้เรือไทย
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้าง จะต้องสั่งหรือนาของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ต้องนาเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นา ของเข้ามาเอง
หรือนาเข้ามา โดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนาเข้ามา โดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ

- ๘ ที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กาหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวีก่อน
บรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่ง หรือ สั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี,
ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด
ในการส่งมอบงาน ตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่ง
มอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสาเนาใบตรา ส่งสาหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา โดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้าง พร้อมกับการส่งมอบงานด้วย
ในกรณีที่ สิ่งของดังกล่าว ไม่ได้บรรทุก จากต่างประเทศ มายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่
มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้าง ต้องส่งมอบหลักฐาน ซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจาก กรมการขนส่งทาง
น้าและพาณิชยนาวี ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐาน ซึ่งแสดงว่าได้ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษ
เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่าง
หนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย
ในกรณีที่ผู้รับจ้าง ไม่ส่งมอบหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว ในสองวรรคข้างต้นให้แก่ ผู้ว่า
จ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยไม่รับชาระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ รับงาน
ดังกล่าวไว้กอ่ น และชาระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง
ผู้รับจ้าง ตกลงเป็นเงื่อนไขสาคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง
จากหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้ให้
เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ…………ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1
คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
๒๔.๑ ……………………………………………………
๒๔.๒ ……………………………………………………
๒๔.๓ ……………………………………………………
๒๔.๔ ……………………………………………………
๒๔.๕ ……………………………………………………
ผู้รับจ้าง จะต้องจัดทาบัญชี แสดงจานวนช่างทั้งหมด โดยจาแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง
พร้อมกับระบุรายชื่อช่าง ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว ในวรรคแรก
นามาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทางาน

- ๙ และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทางาน ตามสัญญานี้ของ
ผู้รับจ้าง
ข้อ ๒๓. หลักเกณฑ์อื่นที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติประกอบการจัดทาบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย(บช.๑)
นอกจากคู่สัญญาต้องจัดทาและแสดงบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากรแล้ว
เพื่อประโยชน์ในการจัดทาบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายของโครงการและเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชี
แสดงรายรับรายจ่ายของคู่สัญญา ประกาศฉบับนี้ ยังได้กาหนดมาตรการให้คู่สัญญาปฏิบัติหลายประการ ดังนี้
๑. ให้คู่สัญญาบันทึกรายรับรายจ่ายของสัญญาที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
หรือรอบปีภาษีเป็นรายโครงการ แต่ไม่ต้องยื่นต่อกรมสรรพากรและให้เก็บรักษาบัญชีพร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบไว้ ณ สถานประกอบการ หรือที่อยู่อาศัยของคู่สัญญา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา หรือการตรวจสอบหรือไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามข้อ ๑๓ เสร็จสิ้น
๒. ให้คู่สัญญารับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่รับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ง
มีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. กรณีที่หน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eGovernment Procurement : e-Gp) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
สัญญานี้ทาขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)………….….......……………………ผู้ว่าจ้าง
(……………........…………..………)
(ลงชื่อ)…………….......………….…………ผู้รับจ้าง
(…………….........……………….…)
(ลงชื่อ)……………………........……………พยาน
(…….........……….………………)
(ลงชื่อ)……………........……………………พยาน
(…………………...........……………)

