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ตัวอย่างสัญญา 
สัญญาจ้าง 

แบบสัญญาจ้างทั่วไป 
 

สญัญาเลขท่ี………………………………… 
 สญัญาฉบบันีท้ าขึน้ ณ…………………..……...ต าบล/แขวง……………………..….อ าเภอ/เขต 
……………………..จงัหวดั…….…………….เม่ือวนัท่ี…..……เดือน…………………..พ.ศ……………
ระหวา่ง…………………………………..โดย………...………………………ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกว่า 
“ผู้วา่จ้าง” ฝ่ายหนึง่ กบั………………………….ซึง่จดทะเบียนเป็นนิติบคุคล ณ………………….……..มี
ส านกังานใหญ่อยูเ่ลขท่ี………ถนน………………………..ต าบล/แขวง…….……………....อ าเภอ/
เขต……………….จงัหวดั……...……….โดย……………………...ผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนันิตบิคุคล
ปรากฏตามหนงัสือรับรองของส านกังานทะเบียนหุ้นสว่นบริษัท………….…..ลงวนัท่ี…………(และหนงัสือ
มอบอ านาจลงวนัท่ี……………..)* แนบท้ายสญัญานี ้ (ในกรณี    ท่ีผู้ รับจ้างเป็นบคุคลธรรมดาให้ใช้
ข้อความวา่กบั………………………….อยู่บ้านเลขท่ี………..….ถนน………...……ต าบล/
แขวง……..………….อ าเภอ/เขต…………..…..จงัหวดั…………..……..)* ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกวา่ 
“ผู้ รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึง่ 
คูส่ญัญาได้ตกลงกนัมีข้อความดงัตอ่ไปนี ้
  

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง 
 ผู้วา่ตกลงจ้างและผู้ รับจ้างตกลงรับจ้างท างาน……………………………ณ…..…………….....
ต าบล/แขวง…………………..อ าเภอ/เขต…………..…………จงัหวดั……………….…..ตามข้อก าหนด
และเง่ือนไขสญัญานีร้วมทัง้เอกสารแนบท้ายสญัญา 
 ผู้ รับจ้างตกลงท่ีจะจดัหาแรงงานและวสัดุ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ตลอดจนอปุกรณ์ตา่ง ๆ ชนิดดีเพ่ือใช้
ในงานจ้างตามสญัญานี ้
  

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 
 เอกสารแนบท้ายสญัญาดงัตอ่ไปนีใ้ห้ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญานี  ้
 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 …………………………….ฯลฯ…………………………. 

-2- ____________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * ตดัออกหรือใสไ่ว้ตามความเหมาะสม 
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ความใดในเอกสารแนบท้ายสญัญาท่ีขดัแย้งกบัข้อความในสญัญานี ้ ให้ใช้ข้อความในสญัญานี ้

บงัคบั และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสญัญาขดัแย้งกนัเอง ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัติามค าวินิจฉยัของผู้
วา่จ้าง 

 
ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัตติามสัญญา 

 ในขณะท าสญัญานีผู้้ รับจ้างได้น าหลกัประกนัเป็น………………………………………..……… 
เป็นจ านวนเงิน…………………บาท (…………….………….) มามอบให้แก่ผู้วา่จ้างเพื่อเป็นหลกัประกนั
การปฏิบตัิตามสญัญานี ้
 หลกัประกนัท่ีผู้ รับจ้างน ามามอบไว้ตามวรรคหนึง่ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เม่ือผู้ รับจ้างพ้นจากข้อผกูพนั
ตามสญัญานีแ้ล้ว 
  

ข้อ 4. ก. ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 
 (ส าหรับสญัญาท่ีเป็นราคาตอ่หนว่ย) 
 ผู้วา่จ้างตกลงจา่ยและผู้ รับจ้างตกลงรับเงินคา่จ้างเป็นจ านวนเงิน……………………………บาท 
(……………………….…..) ซึง่ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มจ านวน……………..บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ 
และคา่ใช้จา่ยทัง้ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาตอ่หนว่ยเป็นเกณฑ์ ตามรายการ แตล่ะประเภท ดงัท่ีได้ก าหนด
ไว้ ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
 คูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย ตา่งตกลงวา่ จ านวนปริมาณงานท่ีก าหนดไว้ ในบญัชีรายการก่อสร้าง หรือใบ
แจ้งปริมาณงาน และราคานี ้เป็นจ านวนโดยประมาณเท่านัน้ จ านวนปริมาณงานท่ีแท้ จริงอาจจะมาก หรือ
น้อยกวา่นีก็้ได้ ซึง่ผู้วา่จ้าง จะจา่ยเงินคา่จ้าง ให้แก่ผู้ รับจ้าง ตามราคาตอ่หนว่ยของงาน แตล่ะรายการท่ีได้
ท าเสร็จจริง คูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย ตา่งตกลง ท่ีจะไมเ่ปล่ียนแปลงราคาตอ่หนว่ย หรือเรียกร้องคา่สินไหม
ทดแทน อนัเกิดจาก การท่ีจ านวนปริมาณงานในแตล่ะรายการ ได้แตกตา่ง ไปจากท่ีก าหนดไว้ในสญัญา 
ทัง้นี ้นอกจากในกรณีตอ่ไปนี*้ 
 4.1 เม่ือปริมาณงานท่ีท าเสร็จจริงในสว่นท่ีเกินกวา่ ร้อยละ125 (หนึง่ร้อยย่ีสิบห้า)    แตไ่มเ่กินร้อย
ละ 150 (หนึง่ร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงาน ท่ีก าหนดไว้ในสญัญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจา่ย
ให้ ในอตัราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาตอ่หนว่ย ตามสญัญา 
 4.2 เม่ือปริมาณงาน ท่ีท าเสร็จจริง ในสว่นท่ีเกินกวา่ ร้อยละ 150 (หนึง่ร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงาน
ท่ีก าหนดไว้ ในสญัญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาจะจา่ยให้ ในอตัราร้อยละ 83 (แปดสิบสาม) ของ
ราคาตอ่หนว่ย ตามสญัญา 
 4.3 เม่ือปริมาณงานท่ีท าเสร็จจริง น้อยกวา่ร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน ท่ีก าหนดไว้ ใน
สญัญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจา่ยให้ตามราคาตอ่หนว่ยในสญัญา และจะจา่ยเพิ่มชดเชย 
เป็นคา่ overhead และ mobilization ส าหรับงานรายการ นัน้ในอตัราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด)       ของผลตา่ง  ____________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * อตัราร้อยละท่ีระบไุว้ตอ่ไปนี ้อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม 
 
 



 

-3- 
ระหวา่งปริมาณงานทัง้หมด ของงานรายการนัน้ ตามสญัญาโดยประมาณ กบัปริมาณงานท่ีท าเสร็จจริง 
คณูด้วย ราคาตอ่หนว่ยตามสญัญา 
 4.4 ผู้วา่จ้าง จะจา่ยเงินท่ีเพิ่มขึน้ หรือหกัลดเงิน ในแตล่ะกรณี ดงักลา่วข้างต้น ในงวดสดุท้าย ของ
การจา่ยเงิน หรือก่อนงวดสดุท้าย ของการจา่ยเงิน ตามท่ีผู้วา่จ้าง จะพิจารณาเห็นสมควร 
 ผู้วา่จ้าง ตกลงท่ีจะจา่ยเงินคา่จ้าง ให้แก่ผู้ รับจ้าง เป็นรายเดือน ตามเนือ้งานท่ีท าเสร็จจริง เม่ือ ผู้วา่
จ้าง หรือเจ้าหน้าท่ี ของผู้วา่จ้างได้ท าการตรวจสอบผลงาน ท่ีท าเสร็จแล้ว และปรากฏวา่เป็นท่ีพอใจ ตรง
ตามข้อก าหนด แหง่สญัญานี ้ ทกุประการ ผู้วา่จ้าง จะออกหนงัสือรับรอง การรับมอบงานนัน้ ให้ไว้แก่ผู้
รับจ้าง 
 การจา่ยเงินงวดสดุท้าย จะจา่ยให้ เม่ืองานทัง้หมด ตามสญัญา ได้แล้วเสร็จทกุประการรวมทัง้การ
ท าสถานท่ีก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามท่ีก าหนดไว้ ในข้อ 20 
 

ข้อ 4. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ  
 (ส าหรับสญัญาท่ีเป็นราคาเหมารวม) 
 ผู้วา่จ้าง ตกลงจา่ย และผู้ รับจ้างตกลงรับเงินคา่จ้างจ านวนเงิน…………………….………..บาท 
(……………………) ซึง่ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม จ านวน………………บาท ตลอดจน ภาษีอากรอ่ืน ๆ และ
คา่ใช้จา่ยทัง้ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และก าหนดการจา่ยเงิน เป็นงวด ๆ ดงันี ้
 งวดท่ี 1 เป็นจ านวนเงิน………………..บาท (…………………………..………….) เม่ือผู้ รับจ้าง 
ได้ปฏิบตังิาน………………ให้แล้วเสร็จภายใน……………………………………………… 
 งวดท่ี 2 เป็นจ านวนเงิน……………………..บาท (………………………..……….) เม่ือผู้ รับจ้าง 
ได้ปฏิบตังิาน………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………ฯลฯ 
 งวดสดุท้าย เป็นจ านวนเงิน……..………...บาท (…………………………...……..) เม่ือผู้ รับจ้างได้
ปฏิบตังิานทัง้หมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสญัญา รวมทัง้ ท าสถานท่ีก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามท่ี
ก าหนดไว้ ในข้อ 20 
 การจา่ยเงิน ตามเง่ือนไข แหง่สญัญานี ้ผู้วา่จ้าง จะโอนเงินเข้า บญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ รับจ้าง 
ช่ือธนาคาร…………………….สาขา……………..ช่ือบญัชี…………………เลขท่ีบญัชี…………………
ทัง้นี ้ ผู้ รับจ้าง ตกลงเป็นผู้ รับภาระ เงินคา่ธรรมเนียม หรือคา่บริการอ่ืนใดเก่ียวกบัการโอนท่ีธนาคารเรียก
เก็บ และยินยอม ให้มีการหกัเงินดงักลา่ว จากจ านวนเงินโอนในงวดนัน้ ๆ (ความในวรรคนี ้ใช้ส าหรับ กรณี
ท่ี สว่นราชการจะจา่ยเงินตรงให้แก่ผู้ รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก
ธนาคาร ของผู้ รับจ้าง ตามแนวทาง ท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด) 
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 *ข้อ 5. เงนิค่าจ้างล่วงหน้า 
 ผู้วา่จ้าง ตกลงจา่ยเงินค้าจ้างลว่งหน้า ให้แก่ผู้ รับจ้าง เป็นจ านวนเงิน……………………..…บาท 
(………………..……) ซึง่เทา่กบัร้อยละ………………ของราคาคา่จ้าง ตามสญัญาท่ีระบไุว้ ในข้อ 4 
 เงินจ านวนดงักล่าว จะจา่ยให้ ภายหลงัจาก ท่ีผู้ รับจ้าง ได้วางหลกัประกนั การรับเงินคา่จ้าง
ลว่งหน้า เตม็ตามจ านวนเงินคา่จ้างลว่งหน้านัน้ ให้แก่ผู้วา่จ้าง ผู้ รับจ้าง จะต้องออกใบเสร็จรับเงินคา่จ้าง
ลว่งหน้า ตามแบบท่ีผู้วา่จ้าง ก าหนดให้ และผู้ รับจ้างตกลงท่ีจะกระท าตามเง่ือนไขอนัเก่ียวกบัการใช้จา่ย 
และการใช้คืนเงินคา่จ้างลว่งหน้านัน้ ดงัตอ่ไปนี ้
 5.1 ผู้ รับจ้าง จะใช้เงินคา่จ้างลว่งหน้านัน้ เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่าย ในการปฏิบตังิาน ตามสญัญาเทา่นัน้ 
หากผู้ รับจ้าง ใช้จา่ยเงินคา่จ้างลว่งหน้า หรือสว่นใดสว่นหนึง่ ของเงินคา่จ้างลว่งหน้านัน้ ในทางอ่ืน ผู้วา่จ้าง 
อาจจะเรียกเงินคา่จ้างลว่งหน้าคืน จากผู้ รับจ้าง หรือบงัคบัแก่หลกัประกนั การปฏิบตัิตามสญัญาได้ทนัที 
 5.2 เม่ือผู้วา่จ้างเรียกร้อง ผู้ รับจ้าง ต้องแสดงหลกัฐาน การใช้จา่ยเงินคา่จ้างลว่งหน้า เพ่ือพิสจูน์วา่ 
ได้เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในก าหนด 15 วนั นบัถดัจากวนั ได้รับแจ้งจาก ผู้วา่จ้าง หากผู้ รับจ้าง ไมอ่าจ
แสดงหลกัฐานดงักลา่ว ภายในก าหนด 15 วนั ผู้วา่จ้างอาจเรียกเงินคา่จ้างลว่งหน้าคืน จากผู้ รับจ้าง หรือ
บงัคบัแก่ หลกัประกนัการรับเงินคา่จ้างลว่งหน้า ได้ทนัที 
 * 5.3 (ส าหรับสญัญาท่ีเป็นราคาตอ่หนว่ย) 
 ในการจา่ยเงินคา่จ้าง ให้แก่ผู้ รับจ้างตามข้อ 4 ก. ผู้วา่จะหกัเงินคา่จ้าง ในแตล่ะเดือนไว้จ านวน
ทัง้หมด* ทัง้นี ้จนกวา่จ านวนเงินท่ีหกัไว้ จะครบตามจ านวน เงินคา่จ้างลว่งหน้า ท่ีผู้ รับจ้างได้รับไปแล้ว 
 5.4 เงินจ านวนใด ๆ ก็ตาม ท่ีผู้ รับจ้าง จะต้องจา่ยให้แก่ ผู้วา่จ้างเพื่อช าระหนี ้หรือเพ่ือชดใช้ความ
รับผิดตา่ง ๆ ตามสญัญา ผู้วา่จ้าง จะหกัเอาจากเงินคา่จ้างงวด ท่ีจะจา่ยให้แก่ ผู้ รับจ้าง ก่อนท่ีจะหกัชดใช้
คืน เงินคา่จ้างลว่งหน้า 
 5.5 ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสญัญา หากเงินคา่จ้างลว่งหน้าท่ีเหลือ เกินกวา่จ านวนเงิน ท่ีผู้ รับจ้าง 
จะได้รับ หลงัจากหกัชดใช้ ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้ รับจ้าง จะต้องจา่ยคืนเงิน จ านวนท่ีเหลือนัน้ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนั ได้รับแจ้ง เป็นหนงัสือ จากผู้ว่าจ้าง 
 5.5 ก. (ส าหรับสญัญาท่ีเป็นราคาตอ่หนว่ย) 
 ผู้วา่จ้าง จะคืนหลกัประกนัเงินลว่งหน้า ให้แก่ผู้ รับจ้าง ตอ่เม่ือผู้ว่าจ้าง ได้หกัเงินคา่จ้างไว้ครบ
จ านวนเงินลว่งหน้า ตาม 5.3 
 5.5 ข. (ส าหรับสญัญาท่ีเป็นราคาเหมารวม) 
 ผู้วา่จ้างจะคืนหลกัประกันเงินลว่งหน้าให้แก่ผู้ รับจ้าง**……………………………………………… 
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*** ข้อ 6. การหักเงนิประกันผลงาน 

 ในการจา่ยเงินให้แก่ผู้ รับจ้างแตล่ะงวด ผู้วา่จ้าง จะหกัเงิน จ านวนร้อยละ 10 ของเงินท่ีต้องจา่ย ใน
งวดนัน้ เพ่ือเป็นประกนัผลงาน ในกรณีท่ี เงินประกนัผลงาน จะต้องถกูหกัไว้ทัง้สิน้ ไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน 
(ส าหรับสญัญาท่ีเป็นราคาตอ่หนว่ย) หรือจ านวน…………......บาท (ส าหรับสญัญาท่ีเป็นราคาเหมารวม) 
ผู้ มีรับจ้าง มีสิทธิท่ีจะขอเงินประกนัผลงานคืน โดยผู้ รับจ้าง จะต้องวางหนงัสือค า้ประกนั ของธนาคาร   ซึง่
ออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ตอ่ผู้วา่จ้างเพื่อเป็นหลกัประกนัแทนก็ได้ 
 ผู้วา่จ้าง จะคืนเงินประกนัผลงาน และ/หรือ หนงัสือค า้ประกนั ของธนาคารดงักลา่ว ตามวรรคหนึง่ 
ให้แก่ผู้ รับจ้าง พร้อมกบั การจา่ยเงิน งวดสดุท้าย 
  

ข้อ 7 ก. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
 ภายในก าหนด…………..วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา ผู้ รับจ้าง จะต้องเสนอแผนงานให้เป็น
ท่ีพอใจ แก่ผู้วา่จ้าง โดยแสดงถึงขัน้ตอน ของการท างาน และก าหนดเวลาท่ีต้องใช้ ในการท างานหลกัตา่ง ๆ 
ให้แล้วเสร็จ*** 
 ผู้ รับจ้าง ต้องเร่ิมท างานท่ีรับจ้าง ภายในก าหนด………….วนั นบัถดัจาก วนัได้รับหนงัสือ แจ้งให้
เร่ิมงานและจะต้อง ท างานให้แล้วเสร็จ ภายในก าหนด……...วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้ง ดงักลา่ว
นัน้ 

ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรือ ไมส่ามารถท างานให้แล้วเสร็จ ตามก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จ ลา่ช้า
เกินกวา่ก าหนดเวลา หรือผู้ รับจ้าง ท าผิดสญัญา ข้อใดข้อหนึง่ หรือ ตกเป็นผู้ ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ 
ปฏิบตัิตามค าสัง่ ของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคมุงานหรือบริษัทท่ีปรึกษา ซึง่ได้รับมอบ
อ านาจ จากผู้วา่จ้าง ผู้วา่จ้าง มีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสญัญานีไ้ด้ และมีสิทธิจ้าง ผู้ รับจ้างรายใหม่ เข้าท างาน 
ของผู้ รับจ้างให้ลลุ่วงไปได้ด้วย 
 การท่ีผู้วา่จ้าง ไมใ่ช้สิทธิเลิกสญัญา ดงักลา่วข้างต้นนัน้ ไมเ่ป็นเหตใุห้ ผู้ รับจ้าง พ้นจาก ความรับผิด 
ตามสญัญา 
____________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * ในกรณีท่ีหน่วยงานผู้วา่จ้างพิจารณาเห็นเป็นการจ าเป็นและสมควร จะหกัคา่จ้าง ในแตล่ะ
เดือนไว้เพียงบางสว่น ก็ได้โดย แก้ไขจ านวนร้อยละ……….ของคา่จ้างในแตล่ะเดือน ตามความเหมาะสมก็
ได้ 
 ** หากการจา่ยเงิน คา่จ้างงวดท่ี 2 เป็นการจ่ายตาม ผลงานของผู้ รับจ้าง ในสว่นท่ีปฏิบตังิาน  เกิน
กวา่จ านวนเงินลว่งหน้า ให้ผู้วา่จ้าง คืนหลกัประกนั เงินลว่งหน้า พร้อมกบัจ่าย เงินคา่จ้างงวดท่ี 2 แตถ้่าการ
จา่ยคา่งจ้างงวดท่ี 2 เป็นการจา่ยตามผลงานของผู้ รับจ้าง โดยเฉล่ียหกัเงินลว่งหน้าออกตามสว่นของคา่จ้าง
ในแตล่ะงวดให้ผู้วา่จ้างคืนหลกัประกนัเงินลว่งหน้าพร้อมกบัการจา่ยเงินคา่งวดสดุท้าย 
 *** ตดัออกหรือใสไ่ว้ตามความเหมาะสม 
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ข้อ 7 ข. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
ผู้ รับจ้างต้องเร่ิมท างานท่ีรับจ้างภายในวันท่ี….. เดือน…..…. พ.ศ. ………….และจะต้อง

ท างานให้แล้วเสร็จริบรูณ์ภายในวนัท่ี….. เดือน……….. พ.ศ. ………..ถ้าผู้ รับจ้างมิได้ลงมือท างานภายใน
ก าหนดเวลา หรือไมส่ามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตใุห้เช่ือได้วา่ ผู้ รับจ้างไมส่ามารถ
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จลา่ช้าเกินกวา่ก าหนดเวลา หรือผู้ รับจ้างท าผิดสญัญาข้อใด
ข้อหนึง่หรือตกเป็นผู้ ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไมป่ฏิบตัติามค าสัง่ของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้
ควบคมุงานหรือบริษัทท่ีปรึกษา ซึง่ได้รับมอบอ านาจจากผู้วา่จ้าง ผู้วา่จ้างมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสญัญานีไ้ด้ 
และมีสิทธิจ้างผู้ รับจ้างรายใหม่ เข้าท างานของผู้ รับจ้างให้ลลุว่งไปด้วย 

การท่ีผู้ ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสญัญาดงักล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตใุห้ผู้ รับจ้างพ้นจากความรับผิดตาม
สญัญา 

 

ข้อ 8 .ความรับผิดชอบ ในความช ารุด บกพร่องของงานจ้าง 
 เม่ืองานแล้วเสร็จบริบรูณ์ และผู้วา่จ้าง ได้รับมอบงาน จากผู้ รับจ้าง หรือจากผู้ รับจ้างรายใหม่ ใน
กรณีท่ี มีการบอกเลิกสญัญา ตามข้อ 7 หากมีเหตชุ ารุด บกพร่อง หรือ เสียหายเกิดขึน้จากการจ้างนี ้ภายใน 
ก าหนด* ………………ปี……………เดือน นบัถดัจาก วนัท่ีได้รับมอบงานดงักล่าว ซึง่ความช ารุดบกพร่อง 
หรือ เสียหายนัน้ เกิดจากความบกพร่อง ของผู้ รับจ้าง อนัเกิดจาก การใช้วสัด ุ ท่ีไมถ่กูต้อง หรือท าไว้ไม่
เรียบร้อย หรือท าไมถ่กูต้อง ตามมาตรฐานแหง่หลกัวิชา ผู้ รับจ้าง จะต้องรีบท าการแก้ไข     ให้เป็นท่ี
เรียบร้อย โดยไมช่กัช้า โดยผู้วา่จ้างไม่ ต้องออกเงินใด ๆ ในการนีท้ัง้สิน้ หากผู้ รับจ้างบิดพลิว้        ไมก่ระท า
การดงักล่าว ภายในก าหนด…...วนั นบัแตว่นัท่ีได้แจ้งเป็นหนงัสือ จากผู้วา่จ้าง หรือ ไมท่ าการแก้ไข ให้
ถกูต้องเรียบร้อย ภายในเวลา ท่ีผู้วา่จ้างก าหนดให้ ผู้วา่จ้าง มีสิทธิท่ีจะท าการนัน้เอง หรือ จ้างผู้ อ่ืน ให้
ท างานนัน้ โดยผู้ รับจ้าง ต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ย 
 
 ข้อ 9. การจ้างช่วง 
 ผู้ รับจ้าง จะต้องไมเ่อางานทัง้หมด หรือ บางสว่นแหง่สญัญานี ้ ไปจ้างชว่งอีกตอ่หนึ่งโดยไมไ่ด้รับ 
ความยินยอมเป็นหนงัสือ จากผู้วา่จ้างก่อน ทัง้นี ้ นอกจากในกรณี ท่ีสญัญานีจ้ะได้ระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืน 
ความยินยอมดงักลา่วนัน้ ไมเ่ป็นเหตใุห้ผู้ รับจ้าง หลดุพ้นจากความรับผิด หรือ พนัธะหน้าท่ีตามสญัญานี ้
และผู้ รับจ้าง จะยงัคงต้องรับผิด ในความผิด และความประมาทเลินเลอ่ ของผู้ รับจ้างชว่ง หรือ ของตวัแทน 
หรือลกูจ้างรับจ้างชว่งนัน้ทกุประการ 
 
 
 ข้อ 10. การควบคุม งานของผู้รับจ้าง 
  

____________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ *ก าหนดเวลาท่ีผู้ รับจ้างจะผิด ในความช ารุด บกพร่อง โดยปกตจิะเป็นเวลาท่ี 1 ปี แตใ่นกรณีงาน
จ้าง ผู้วา่จ้างควร จะรับผิดมากกวา่ 1 ปี ตามลกัษณะงาน หรือ ด้วยเหตใุดก็ตาม ก็ให้ก าหนด ระยะเวลา 
ดงักลา่ว ตามท่ี ผู้วา่จ้าง เห็นเหมาะสม 
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ผู้ รับจ้าง ต้องควบคมุงานท่ีรับจ้าง อยา่งเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพ และความช านาญ และใน

ระหวา่งท างาน ท่ีรับจ้าง จะต้องจดัให้มีผู้แทน ซึง่ท างานเตม็เวลา เป็นผู้ควบคมุงาน ผู้ควบคมุงานดงักลา่ว 
จะต้องเป็นผู้แทน ได้รับมอบอ านาจ จากผู้ รับจ้างค าสัง่ หรือค าแนะน าตา่งๆท่ีได้แจ้ง แก่ผู้แทน   ผู้ ได้รับมอบ
อ านาจนัน้ ให้ถือว่าเป็นค าสัง่ หรือค าแนะน า ท่ีได้แจ้งแก่ผู้ รับจ้าง การแตง่ตัง้ผู้ควบคมุงาน นัน้จะต้องท า
เป็นหนงัสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปล่ียนตวั หรือแตง่ตัง้ผู้ควบคมุงานใหม่ จะท า
มิได้ หากไมไ่ด้รับความเห็นชอบ จากผู้วา่จ้างก่อน 
 ผู้วา่จ้าง มีสิทธิท่ีจะขอให้เปล่ียนตวัแทน ได้รับมอบอ านาจนัน้ โดยแจ้งเป็นหนงัสือไปยงั ผู้ รับจ้าง 
และผู้ รับจ้างจะต้องท าการเปล่ียนตวัโดยพลนั โดยไมค่ดิราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตเุพ่ือขยายอายุ สญัญา
อนัเน่ืองมาจากเหตนีุ ้
 
 ข้อ 11. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง 
 ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตอ่อบุตัเิหต ุความเสียหาย หรือภยนัตรายใด ๆ อนัเกิดจากการปฏิบตังิานของ
ผู้ รับจ้าง และจะต้องรับผิด ตอ่ความเสียหาย จากการกระท า ของลกูจ้าง ของผู้ รับจ้าง 

ความเสียหายใด ๆ อนัเกิดแก่งาน ท่ีผู้ รับจ้าง ได้ท าขึน้ แม้จะเกิดขึน้เพราะ เหตสุดุวิสยั นอกจาก
กรณี อนัเกิดจากความผิด ของผู้วา่จ้างดงักล่าว ในข้อนีจ้ะสิน้สดุลง เม่ือผู้วา่จ้างได้รับมอบงาน ครัง้สดุท้าย 
ซึง่หลงัจากนัน้ ผู้ รับจ้างคงต้องรับผิด เพียงในกรณีช ารุด บกพร่อง หรือ ความเสียหาย ดงักลา่วในข้อ 8 
เทา่นัน้ 
 
 ข้อ 12. การจ่ายเงนิแก่ลูกจ้าง 
 ผู้ รับจ้าง จะต้องจา่ยเงินแก่ลกูจ้าง ท่ีผู้ รับจ้างได้จ้างมา ในอตัราและตามก าหนดเวลาท่ีผู้ รับจ้างได้
ตกลง หรือท าสญัญาไว้ ตอ่ลกูจ้างดงักลา่ว 
 ถ้าผู้ รับจ้าง ไมจ่า่ยเงินคา่จ้าง หรือคา่ทดแทนอ่ืนใด แก่ลกูจ้างดงักลา่ว ในวรรคแรก ผู้วา่จ้าง      มี
สิทธิท่ีจะเอาเงินคา่จ้าง ท่ีจะต้องจา่ยแก่ผู้ รับจ้าง มาจา่ยให้แก่ผู้ รับจ้างดงักลา่ว และให้ถือว่าผู้วา่จ้าง     ได้
จา่ยเงินจ านวนนัน้ เป็นคา่จ้างให้แก่ผู้ รับจ้าง ตามสญัญาแล้ว 
 ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัให้มีประกนัภยั ส าหรับลกูจ้างทกุคน ท่ีจ้างมาท างาน โดยให้ครอบคลมุถึง ความ
รับผิดทัง้ปวง ของผู้ รับจ้าง รวมทัง้ผู้ รับจ้างชว่ง อนัหากจะพงึมี ในกรณีความเสียหาย ท่ีคดิคา่สินไหม
ทดแทนได้ ตามกฎหมาย ซึง่เกิดจากอปัุทวเหต ุหรือภยนัตรายใด ๆ ตอ่ลกูจ้าง หรือบคุคลอ่ืนท่ีผู้ รับจ้าง หรือ
ผู้ รับจ้างชว่งจ้าง มาท างานผู้ รับจ้าง จะต้องสง่มอบกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว พร้อมทัง้หลกัฐานการช าระ
เบีย้ประกนั ให้แก่ผู้วา่จ้าง เม่ือผู้วา่จ้างเรียกร้อง 
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 ข้อ 13. การตรวจงานจ้าง 
 ถ้าผู้วา่จ้าง แตง่ตัง้กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคมุงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา เพ่ือควบคมุ การ
ท างานของผู้ รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคมุงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษานัน้มีอ านาจเข้าไป ตรวจ
การงาน ในโรงงาน และสถานท่ีท่ีก่อสร้าง ได้ทกุเวลา และผู้ รับจ้าง จะต้องอ านวยความสะดวก และให้
ความชว่ยเหลือ ในการนัน้ตามสมควร 
 การท่ีมีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคมุงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา ท าให้ผู้ รับจ้างพ้น ความ
รับผิดชอบ ตามสญัญานีข้้อหนึง่ข้อใดไม่ 

 
ข้อ 14. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน 

 ผู้ รับจ้างจะต้องรับรองวา่ ได้ตรวจสอบ และท าความเข้าใจ ในรูปแบบ รูปรายการละเอียด โดย   ถ่ี
ถ้วนแล้ว หากปรากฏวา่ แบบรูปและรายการละเอียดนัน้ ผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือน ไปจากหลกัการ ทาง
วิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้ รับจ้าง ตกลงท่ีจะปฏิบตัติาม ค าวินิจฉยัของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้
ควบคมุงานหรือ บริษัทท่ีปรึกษา ท่ีผู้วา่จ้างแตง่ตัง้เพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบรูณ์ โดยจะคดิคา่ใช้จา่ยใด ๆ 
เพิ่มขึน้ จากผู้วา่จ้างไมไ่ด้ 
 
 ข้อ 15. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
 ผู้ รับจ้าง ตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคมุงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา ท่ีผู้วา่จ้างแตง่ตัง้    มี
อ านาจท่ีจะตรวจสอบ และควบคมุงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเอกสารสญัญา และมีอ านาจท่ีจะสัง่ให้แก้ไข
เปล่ียนแปลง เพิ่มเตมิ หรือตดัทอน ซึง่งานตามสญัญานี ้หากผู้ รับจ้างขดัขืน ไมป่ฏิบตัติาม กรรมการตรวจ
การจ้าง ผู้ควบคมุงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา มีอ านาจท่ีจะสัง่ให้หยดุกิจการนัน้ชัว่คราวได้ ความลา่ช้าในกรณี
เชน่นี ้ผู้ รับจ้างจะถือเป็นเหต ุขอขยายวนัท าการออกไปมิได้ 
 
 ข้อ 16. งานพเิศษและการแก้ไขงาน  
 ผู้วา่จ้าง มีสิทธิท่ีจะสัง่ให้ผู้ รับจ้าง ท างานพิเศษ ซึง่ไมไ่ด้แสดงไว้ หรือรวมอยูใ่นเอกสารสญัญา หาก
งานพิเศษนัน้ ๆ อยูใ่นขอบขา่ยทัว่ไป แหง่วตัถปุระสงค์ของสญัญานี ้ นอกจากนี ้ ผู้วา่จ้างยงัมีสิทธิสัง่ให้ 
เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อก าหนดตา่ง ๆ ในเอกสารสญัญานีด้้วย โดยไมท่ าให้สญัญา เป็น
โมฆะแตอ่ยา่งใด 
 อตัราคา่จ้าง หรือราคาท่ีก าหนดไว้ ในสญัญานีใ้ห้ก าหนดไว้ ส าหรับงานพิเศษ หรืองานท่ีเพิ่มเตมิ
ขึน้ หรือตดัทอนลงทัง้ปวง ตามค าสัง่ของผู้ว่าจ้าง หากในสญัญา ไมไ่ด้ก าหนดไว้ถึงอตัราคา่จ้าง หรือราคา
ใดๆท่ีจะน ามาใช้ ส าหรับงานพิเศษ หรืองานท่ีเพิ่มขึน้ดงักลา่ว ผู้วา่จ้าง และผู้ รับจ้างจะได้ตกลงกนั ท่ีจะ
ก าหนดอตัรา หรือราคา รวมทัง้การขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กนัใหม่ เพ่ือความเหมาะสม ในกรณีท่ีตกลงกนั 
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ไมไ่ด้ ผู้วา่จ้างจะ ก าหนดอตัราจ้าง หรือราคาตายตวัตามแตผู่้วา่จ้าง จะเห็นวา่เหมาะสม และถกูต้อง ซึง่
ผู้ รับจ้าง จะต้องปฏิบตังิาน ตามค าสัง่ของผู้วา่จ้างแตอ่าจสงวนสิทธ์ิท่ีจะด าเนินการ ตามข้อ 21 ตอ่ไปได้ 

 
ข้อ 17. ค่าปรับ 

 หากผู้ รับจ้าง ไมส่ามารถท างานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาท่ีก าหนดไว้ ในสญัญา และผู้วา่จ้าง ยงัมิได้
บอกเลิกสญัญา ผู้ รับจ้าง จะต้องช าระคา่ปรับ ให้แก่ผู้วา่จ้าง เป็นจ านวนเงิน วนัละ ……………..บาท และ
จะต้องช าระคา่ใช้จา่ย ในการควบคมุงาน ในเม่ือผู้วา่จ้างต้องควบคมุงานอีกตอ่หนึ่งเป็นจ านวนเงิน วนั
ละ……………..บาท นบัถดัจาก วนัท่ีก าหนดแล้วเสร็จตามสญัญา หรือวนัท่ีผู้วา่จ้างได้ขยายให้ จนถึงวนัท่ี 
ท างานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี ้ ผู้ รับจ้างยอมให้ผู้วา่จ้าง เรียกคา่เสียหาย อนัเกิดขึน้จากการ ท่ีผู้ รับจ้าง
ท างานลา่ช้าเฉพาะสว่นท่ีเกินกวา่จ านวนคา่ปรับและคา่ใช้จา่ยดงักลา่วได้อีกด้วย 
 ในระหวา่งท่ีผู้วา่จ้างยงัมิได้บอกเลิกสญัญานัน้ หากผู้ว่าจ้างเห็นวา่ผู้ รับจ้างจะไมส่ามารถ ปฏิบตัิ
ตามสญัญาตอ่ไปได้ ผู้วา่จ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาและใช้สิทธิตามข้อ 18 ก็ได้ และถ้าผู้วา่จ้างได้ แจ้ง
ข้อเรียกร้องไปยงัผู้ รับจ้างเมื่อครบก าหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ช าระคา่ปรับแล้ว ผู้วา่จ้างมีสิทธิท่ีจะปรับ 
ผู้ รับจ้างจนถึงวนับอกเลิกสญัญาได้อีกด้วย 
 

ข้อ 18. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
 ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสญัญา ผู้วา่จ้างอาจท างานนัน้เองหรือวา่จ้างผู้ อ่ืนให้ท างานนัน้ตอ่   จน
แล้วเสร็จได้ ผู้วา่จ้างหรือผู้ ท่ีรับจ้างท างานนัน้ตอ่มีสิทธิใช้เคร่ืองใช้การก่อสร้างสิ่งท่ีสร้างขึน้ชัว่คราว ส าหรับ
งานก่อสร้างและวสัดตุา่ง ๆ ซึง่เห็นวา่จะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบตังิานตามสญัญาตามท่ีจะเห็นสมควร 
 ในกรณีดงักล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาทัง้หมดหรือบางส่วน ตามแต่
จะเห็นสมควร นอกจากนัน้ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในคา่เสียหาย ซึง่เป็นจ านวนเกินกวา่หลกัประกนั การ
ปฏิบตังิาน และคา่เสียหายตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ รวมทัง้คา่ใช้จา่ยท่ีเพิ่มขึน้ในการท างานนัน้ตอ่ให้แล้วเสร็จตาม 
สญัญา และคา่ใช้จ่ายในการควบคมุงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึง่ผู้วา่จ้างจะหกัเอาจากเงินประกนัผลงานหรือจ านวน
เงิน ใด ๆ ท่ีจะจา่ยให้แก่ผู้ รับจ้างก็ได้ 
 
 ข้อ 19. การก าหนดค่าเสียหาย 
 คา่ปรับหรือคา่เสียหายซึง่เกิดขึน้จากผู้ รับจ้างตามสญัญานี ้ ผู้วา่จ้างมีสิทธิท่ีจะหกัเอาจากจ านวน 
เงินคา่จ้างท่ีค้างจา่ย หรือจากเงินประกนัผลงานของผู้ รับจ้าง หรือบงัคบัจากหลกัประกนัการปฏิบตัิตาม
สญัญาก็ได้ 
 หากมีเงินคา่จ้างตามสญัญาท่ีหกัไว้จ่ายเป็นคา่ปรับ และคา่เสียหายแล้วยงัเหลืออยูอี่กเทา่ใด ผู้วา่
จ้างจะคืนให้แก่ผู้ รับจ้างทัง้หมด 
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 ข้อ 20. การท าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
 ผู้ รับจ้าง จะต้องรักษาบริเวณ สถานท่ีปฏิบตังิานตามสญัญานี ้รวมทัง้โรงงานหรือสิ่งอ านวย ความ
สะดวกใน การท างานของผู้ รับจ้าง ลกูจ้าง ตวัแทน หรือของผู้ รับจ้างชว่งให้อยูใ่นความสะอาด ปลอดภยั 
และมีประสิทธิภาพ ในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้างและเม่ือท างานเสร็จสิน้แล้ว จะต้องขนย้าย
บรรดาเคร่ืองใช้ ในการท างานจ้างรวมทัง้วสัด ุขยะมลูฝอย และสิ่งก่อสร้างชัว่คราวตา่ง ๆ (ถ้ามี) ทัง้จะต้อง
กลบเกล่ียพืน้ดนิให้ เรียบร้อย เพ่ือให้บริเวณทัง้หมดอยู่ในสภาพท่ีสะอาด และใช้การได้ทนัที 

 
*ข้อ 21. กรณีพพิาทและอนุญาโตตุลาการ 

 21.1 ในกรณีท่ีมี ข้อโต้แย้งเกิดขึน้ ระหวา่งคูส่ญัญา เก่ียวกบัข้อก าหนด แหง่สญัญานีห้รือเก่ียวกบั
การปฏิบตัสิญัญานี ้ และคูส่ญัญาไมส่ามารถตกลงกนัได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนัน้      ตอ่
อนญุาโตตลุาการเพ่ือพิจารณาชีข้าด 
 21.2 เว้นแตคู่ส่ญัญาทัง้สองฝ่าย จะเห็นพ้องกนัให้อนญุาโตตลุาการคนเดียว เป็นผู้ ชีข้าดการระงบั
ข้อพิพาท ให้กระท าโดยอนญุาโตตลุาการ 2 คน โดยคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่จะท าหนงัสือ แสดงเจตนาจะให้มี
อนญุาโตตลุาการ ระงบัข้อพิพาทและระบช่ืุออนญุาโตตลุาการคนท่ีตนแตง่ตัง้ สง่ไปยงัคูส่ญัญา     อีกฝ่าย
หนึง่จากนัน้ ภายในระยะเวลา 30 วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งดงักลา่ว คูส่ญัญาฝ่ายท่ีได้         รับแจ้ง
จะต้องแตง่ตัง้อนญุาโตตลุาการคนท่ีสอง ถ้าอนญุาโตตลุาการทัง้สองคน ดงักลา่วไมส่ามารถประนีประนอม
ระงบัข้อพิพาทนัน้ ได้ให้อนยุาโตตลุาการทัง้สองคนร่วมกนัแตง่ตัง้ อนญุาโตตลุาการ         ผู้ ชีข้าด ภายใน
ก าหนดเวลา 30 วนั นบัจากวนัท่ีไมส่ามารถตกลงกนั ผู้ ชีข้าดดงักลา่ว จะพิจารณาระงบัข้อพิพาทตอ่ไป 
กระบวนพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ ให้ถือตามข้อบงัคบัอนญุาโตตลุาการของสถาบนัอนญุาโตตลุาการ
อนญุาโตตลุาการกระทรวงยตุธิรรมโดยอนโุลม หรือตามข้อบงัคบัอ่ืนท่ีคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายเห็นชอบ และให้
กระท าในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ เป็นภาษาในการด าเนินกระบวนการ
พิจารณา 
 21.3 ในกรณีท่ีคูส่ญัญา ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไมแ่ตง่ตัง้อนญุาโตตลุาการฝ่ายตนหรือในกรณีท่ี
อนญุาโตตลุาการทัง้สองคน ไมส่ามารถตกลงกนัแตง่ตัง้อนญุาโตตลุาการผู้ ชีข้าดได้ คูส่ญัญา แตล่ะฝ่าย
ตา่งมีสิทธิร้อง ขอตอ่ศาลแพ่งเพ่ือแตง่ตัง้อนญุาโตตลุาการผู้ ชีข้าดได้แล้วแตก่รณี 
 21.4 ค าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการ หรือของอนญุาโตตลุาการผู้ ชีข้าดแล้วแตก่รณี ให้ถือเป็น
เดด็ขาดและถึงท่ีสดุผกูพนัคูส่ญัญา 
 21.5 คูส่ญัญา แตล่ะฝ่ายเป็น ผู้ รับภาระคา่ธรรมเนียมอนญุาโตตลุาการฝ่ายตนและออกคา่ใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ในการด าเนินกระบวนพิจารณาฝ่ายละคร่ึง ในกรณีท่ีมีการแตง่ตัง้อนญุาโตตลุาการคนเดียวหรือ มี
การแตง่ตัง้อนญุาโตตลุาการผู้ ชีข้าด ให้อนญุาโตตลุาการหรืออนญุาโตตลุาการผู้ ชีข้าด เป็นผู้ก าหนดภาระ 
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คา่ธรรมเนียมอนญุาโตตลุาการคนเดียวหรือภาระคา่ธรรมเนียมอนญุาโตตลุาการคนเดียวหรือภาระ
คา่ธรรมเนียมอนญุาโตตลุาการผู้ ชีข้าดคนเดียว แล้วแตก่รณี 
 
 ข้อ 22. การขยายเวลาปฏิบัตงิานตามสัญญา 
 ในกรณีท่ีมี เหตสุดุวิสยั หรือเหตใุด ๆ อนัเน่ืองมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่าย     ผู้ว่า
จ้าง หรือพฤติการณ์อนัหนึง่อนัใดท่ีผู้ รับจ้าง ไมต้่องรับผิดตามกฎหมาย ท าให้ผู้ รับจ้างไมส่ามารถท างานให้
แล้วเสร็จ ตามเง่ือนไขและก าหนดเวลาแหง่สญัญานีไ้ด้ ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งเหตหุรือพฤติการณ์ดงักลา่ว 
พร้อมหลกัฐานเป็นหนงัสือ ให้ผู้วา่จ้างทราบ เพ่ือขอขยายเวลาท างานออกไปภายใน 15 วนั    นบัถดัจาก
วนัท่ีเหตนุัน้สิน้สดุลง 
 ถ้าผู้ รับจ้าง ไมป่ฏิบตัใิห้เป็นไปตาม ความในวรรคหนึง่ ให้ถือว่าผู้ รับจ้างได้สละสิทธ์ิเรียกร้อง    ใน
การท่ีจะขอขยายเวลาท างานออกไปไมมี่เง่ือนไขใด ๆ ทัง้สิน้ เว้นแตก่รณีเหตเุกิดจากความผิด หรือความ
บกพร่องของฝ่ายผู้วา่จ้าง ซึง่มีหลกัฐานชดัแจ้ง หรือผู้วา่จ้างทราบดีอยูแ่ล้วตัง้แตต้่น 
 การขยายก าหนด เวลาท างานตามวรรคหนึง่ อยูใ่นดลุพินิจ ของผู้วา่จ้างท่ีจะพิจารณาตามท่ี
เห็นสมควร 
 

*ข้อ 23 การใช้เรือไทย 
 ในการปฏิบตัิตามสญัญานี ้ หากผู้ รับจ้าง จะต้องสัง่หรือน าของเข้ามาจากตา่งประเทศรวมทัง้
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ ท่ีต้องน าเข้ามาเพ่ือปฏิบตังิานตามสญัญา ไมว่า่ผู้ รับจ้างจะเป็นผู้ ท่ีน า ของเข้ามาเอง
หรือน าเข้ามา โดยผา่นตวัแทนหรือบคุคลอ่ืนใด ถ้าสิ่งของนัน้ต้องน าเข้ามา โดยทางเรือในเส้นทางเดนิเรือท่ี
มีเรือไทยเดนิอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด 
ผู้ รับจ้างต้องจดัการให้สิ่งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิ เชน่เดียวกบัเรือไทยจาก
ตา่งประเทศมายงัประเทศไทยเว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจาก ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชย์
นาวีก่อน บรรทกุของนัน้ลงเรืออ่ืนท่ีมิใชเ่รือไทย หรือ เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้ ทัง้นีไ้มว่า่การสัง่ หรือ สัง่ซือ้สิ่งของดงักล่าวจากตา่งประเทศจะเป็นแบบ เอฟ
โอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด 
 ในการสง่มอบงาน ตามสญัญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนัน้มีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้ รับจ้างจะต้องสง่
มอบใบตราสง่ (Bill of Lading) หรือส าเนาใบตรา สง่ส าหรับของนัน้ ซึง่แสดงวา่ได้บรรทกุมา โดยเรือไทย
หรือเรือท่ีมีสิทธิ เชน่เดียวกบัเรือไทยให้แก่ผู้วา่จ้าง พร้อมกบัการสง่มอบงานด้วย 

 
 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * ตดัออกหรือใสไ่ว้ตามความเหมาะสม 
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ในกรณีท่ี สิ่งของดงักลา่ว ไมไ่ด้บรรทกุ จากตา่งประเทศ มายงัประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือท่ีมี

สิทธิ เชน่เดียวกบัเรือไทย ผู้ รับจ้าง ต้องสง่มอบหลกัฐาน ซึง่แสดงวา่ได้รับอนญุาตจาก ส านกังาน
คณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชย์นาวี ให้บรรทกุของโดยเรืออ่ืนได้หรือหลกัฐาน ซึง่แสดงวา่ได้ช าระ
คา่ธรรมเนียมพิเศษ เน่ืองจากการไมบ่รรทกุของโดยเรือไทยตามกฎหมาย วา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชย์
นาวีแล้วอยา่งใดอยา่งหนึง่แก่ผู้วา่จ้างด้วย 
 ในกรณีท่ีผู้ รับจ้าง ไมส่ง่มอบหลกัฐาน อยา่งใดอย่างหนึง่ดงักลา่ว ในสองวรรคข้างต้นให้แก่ ผู้วา่
จ้าง แตจ่ะขอสง่มอบงานดงักล่าว ให้ผู้วา่จ้างก่อน โดยไมรั่บช าระเงินคา่จ้าง ผู้วา่จ้างมีสิทธิ รับงานดงักลา่ว
ไว้ก่อน และช าระเงินคา่จ้างเม่ือผู้ รับจ้าง ได้ปฏิบตัถิกูต้องครบถ้วนดงักลา่วแล้วได้ 
  

ข้อ 24. มาตรฐานฝีมือช่าง 
 ผู้ รับจ้าง ตกลงเป็นเง่ือนไขส าคญัวา่ ผู้วา่จ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือชา่ง 
จากหรือผู้ มีวฒุิบตัรระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทา่จากสถาบนัการศกึษาท่ี ก.พ.รับรองให้ให้เข้า
รับราชการได้ ในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ…………ของแตล่ะสาขาชา่ง แตจ่ะต้องมีชา่งจ านวนอย่างน้อย 1 
คน ในแตล่ะสาขาชา่งดงัตอ่ไปนี ้
 24.1 …………………………………………………… 
 24.2 …………………………………………………… 
         …………………………..ฯลฯ………………………... 
 
 ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัท าบญัชี แสดงจ านวนช่างทัง้หมด โดยจ าแนกตามแตล่ะสาขาช่างและ ระดบั
ชา่ง พร้อมกบัระบรุายช่ือช่าง ผู้ ท่ีผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือชา่งหรือผู้ มีวฒุิบตัรดงักลา่ว ในวรรคแรก 
น ามาแสดงพร้อมหลกัฐานตา่ง ๆ ตอ่คณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคมุงาน ก่อนเร่ิมลงมือ
ท างาน และพร้อมท่ีจะให้ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าท่ีของผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบดไูด้ตลอดเวลาท างาน ตามสญัญา
นีข้องผู้ รับจ้าง 
 สญัญานีท้ าขึน้เป็นสองฉบบั มีข้อความถกูต้องตรงกนั คูส่ญัญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดย
ละเอียดตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือช่ือ พร้อมทัง้ประทบัตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคญัตอ่หน้าพยาน และคูส่ญัญา
ตา่งยึดถือไว้ฝ่ายละหนึง่ฉบบั 
       

 (ลงช่ือ)…………………………ผู้วา่จ้าง                (ลงช่ือ)…………………………ผู้ รับจ้าง 
     (………………………..………)                              (…………………………….…) 
 
 

(ลงช่ือ)…………………………พยาน                   (ลงช่ือ)…………………………พยาน 
     (…………………..……………)                           (……………….………………) 
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แบบหนังสือค ้ำประกัน 

(หลักประกันซอง) 
 
เลขที่………………….                                                                        วันที่………………………….. 
 

ข้าพเจ้า………..(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน)……….ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี…………ถนน……….ต าบล/
แขวง……………..อ าเภอ/เขต…………….จังหวัด…………….โดย……..ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร/บริษัทเงินทุน 
ขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ……..(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)………….ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 1.ตามท่ี…………………...(ชื่อผู้เสนอราคา)………………...…..ได้ยื่นซองประกวดราคาส าหรับการจัด
จ้าง……………………ตามเอกสารประกวดราคาเลขท่ี……….….ซึ่งต้องวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขการประกวด
ราคาต่อ…………………..(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)……………..เป็นจ านวนเงิน…………..บาท 
(………………………..) นั้น 
 ข้าพเจ้ายอมผูกพันตน โดยไม่มีเงื่อนไข ที่จะค้ าประกันชนิดเพิกถอน ไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น ใน
การช าระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ…………….(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)………..……..จ านวนไม่เกิน…………
บาท (………………..) ในกรณี……….…..(ชื่อผู้เสนอราคา)…………………..ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกวดราคา
อันเป็นเหตุให้………...………(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา) ...................................มีสทิธิริบหลักประกันซอง
ประกวดราคาหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ รวมทั้งกรณีที่……………..(ชื่อผู้เสนอราคา)………..…..ได้ถอนใบเสนอ
ราคาของตน ภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งไปท าสัญญา 
หรือมิได้วางหลักประกันสัญญา ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิ
ใดๆ เพ่ือโต้แย้งและ…………………..(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)……………………..………ไม่จ าเป็นต้อง
เรียกร้องให้………………….….(ชื่อผู้เสนอราคา)……………..ช าระหนี้นั้นก่อน 
 2. หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่………………ถึง………….และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ า
ประกันนี้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 3. ถ้า………..…….(ชื่อผู้เสนอราคา)….……………….ขยายก าหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป 
ข้าพเจ้ายินยอม ที่จะขยายก าหนดระยะเวลาการค้ าประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ได้ขยายออกไป
ดังกล่าว  

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 

 
(ลงชื่อ)…………………………………..ผู้ค้ าประกัน 

(…………………………………………) 
ต าแหน่ง………………………………… 

 
(ลงชื่อ)…………………………………..พยาน 

(………………………………………….) 
 

(ลงชื่อ)……………………………………พยาน 
(………………………………………….) 
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แบบหนังสือค ้ำประกัน 
(หลักประกันสัญญา) 

 
เลขที่…………………                                                                         วันที่….……………………….. 
 

ข้าพเจ้า……………..(ชื่อธนาคาร)…………..ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี……..ถนน……………….....ต าบล/
แขวง…………..อ าเภอ/เขต……….จังหวัด………………………..โดย………...………ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคารขอ
ท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ไว้ต่อ……………………………...(ชื่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง)………………..….ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 1. ตามท่ี……..(ชื่อผู้รับจ้าง) ……...ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ท าสัญญาจ้าง….…..กับผู้ว่าจ้างตาม
สัญญาเลขท่ี…….ลงวันที่.……ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้างเป็นจ านวน
เงิน……..บาท(….….....…)ซึ่งเท่ากับร้อยละ…...(….…….…..)ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา 

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขท่ีจะค้ าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น ใน
การช าระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้รับจ้าง จ านวนไม่เกิน…….…บาท(……….…………..) ในกรณีที่ผู้รับจ้าง
ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องช าระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่
ใดๆ ที่ก าหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี ้ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพ่ือโต้แย้งและผู้ว่าจ้างไม่
จ าเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างช าระหนี้นั้นก่อน 
 2. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง หรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเง่ือนไข
ใด ๆ ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย 
 3. หนังสือค้ าประกัน นี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันท าสัญญาจ้างดังกล่าว ข้างต้นจนถึงวันที่ภาระหน้าที่
ทั้งหลายของผู้รับจ้างจะได้ปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ  
ตราบเท่าที่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบ ต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างอยู่ 

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 
 
  (ลงชื่อ)……………………ผู้ค้ าประกัน 

(…………………………...) 
ต าแหน่ง…………………... 
 
(ลงชื่อ)…………………….พยาน 
(……………………………) 
 
(ลงชื่อ)……………………..พยาน 
(…………………………….) 
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แบบหนังสือค ้ำประกัน 

(หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า) 
 
เลขที่………………                                                                                 วันที่……………………….. 

ข้าพเจ้า……..(ชื่อธนาคาร).…….ส านักงานตั้งอยู่เลขที่…….ถนน………..ต าบล/แขวง…….......อ าเภอ/
เขต…………จังหวัด……..โดย…………..มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ให้ไว้
ต่อ……..(ชื่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง).………ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 1. ตามท่ี…..(ชื่อผู้รับจ้าง)….ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ท าสัญญากับผู้ว่าจ้างตามสัญญาเลขที่…...
ลงวันที่.…..ซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจ านวนเงิน……..บาท (………..) 
 2. ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไป ภายในวงเงินไม่
เกิน…………..บาท (…………………..) 
 3. หากผู้รับจ้าง ซึ่งได้รับเงินค่าจ้าง ล่วงหน้าตามข้อ 1 จากผู้ว่าจ้างไปแล้ว ไมป่ฏิบัติตามสัญญาหรือ
ตามเงื่อนไขอ่ืน ๆ แนบท้ายสัญญา อันเป็นเหตุให้ต้องจ่าย เงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ว่า
จ้างหรือผู้รับจ้างมีความผูกพัน ที่จะต้องจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ ข้าพเจ้าตกลงที่จะ
จ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจ านวน………บาท (………………….) หรือตามจ านวนที่ยังค้างอยู่ให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับค าบอกล่าวเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างไม่จ าต้องเรียกร้องให้ผู้รับ
จ้างช าระหนี้นั้นก่อน 
 4. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างหรือยินยอม ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ใด ๆ ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย 
 5. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ตราบเท่าที่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้
ว่าจ้างตามสัญญาอยู่ 
 ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 

 
(ลงชื่อ)……………………………ผูค้้ าประกัน 
(……………………….…………..) 
ต าแหน่ง………………………….. 

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

 
(ลงชื่อ)……………………………..พยาน 
(……………………………………) 
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แบบหนังสือค ้ำประกัน 
(หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน) 

 
เลขที่…………………..                                                                     วันที่……………………………. 

ข้าพเจ้า……..(ชื่อธนาคาร)………..ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี………ถนน……...ต าบล/แขวง………อ าเภอ/
เขต………จังหวัด………..โดย…………ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคารขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ให้ไว้
ต่อ………(ชื่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง)……….ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 1.ตามท่ี…………….(ชื่อผู้รับจ้าง)……ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ท าสัญญาจ้างกับผู้ว่าจ้างตาม
สัญญาเลขท่ี………..ลงวันที่………..โดยตามสัญญาดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะหักเงินประกันผลงานไว้ในอัตราร้อย
ละ………….(……..%) ของค่าจ้างแต่ละงวดที่ถึงก าหนดจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างนั้น 
 2. ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ าประกันผู้รับจ้าง ส าหรับเงินประกันผลงาน ซึ่งผู้ว่าจ้างได้หักไว้จาก
ค่าจ้างท่ีได้จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างตั้งแต่งวดที่……ถึงงวดที่…………..เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น………..บาท (………………….) 
ซึ่งผู้รับจ้างได้ขอรับคืนไป กล่าวคือหากผู้รับจ้างปฏิบัติบกพร่อง หรือผิดสัญญา ข้อใดข้อหนึ่งอันก่อให้เกิดความ
เสียหาย ใดแก่ผู้ว่าจ้าง หรือจะต้องรับผิดชดใช้หนี้แก่ผู้ว่าจ้าง ไม่ว่ากรณีใดข้าพเจ้ายอมช าระเงินค่าเสียหาย 
หรือ หนี้ดังกล่าวขา้งต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างทันทีท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้าง ไม่ต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้า หรือไม่ต้องใช้สิทธิ ทางศาลก่อนทั้งผู้ว่าจ้าง ไม่มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ถึงข้อบกพร่องดังกล่าว ของผู้รับจ้าง
แต่ประการใดอีกด้วย 
 3. หากผู้ว่าจ้าง ได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง หรือ ยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเง่ือนไข
ใด ๆ ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย 
 4. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอน การค้ าประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ตราบเท่าที่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้
ว่าจ้างตามสัญญาอยู่ 

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 
 
(ลงชื่อ)…………………………..ผู้ค้ าประกัน 
(………………………………….) 
ต าแหน่ง…………………………. 

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

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



 
 

ตัวอย่างสัญญา 
จ้างท าความสะอาดอาคาร 

 
 
 
 

 
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     ส่วนพสัดุ 
ส ำนักอ ำนวยกำร 



 

ตัวอย่าง 
สัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร 

 
สญัญาเลขท่ี……………./…………… 

สญัญาฉบบันีท้ าขึน้ ณ ……………………………ต าบล/แขวง.……….อ าเภอ/เขต……………
จงัหวดั………………เม่ือวนัท่ี………เดือน…………….พ.ศ. ……… ..ระหวา่ง….……………..
โดย……………………ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกว่า “ผู้วา่จ้าง”ฝ่ายหนึง่ กบั…………………ซึง่จด
ทะเบียนเป็นนิติบคุคล ณ…………………..มีส านกังานใหญ่ตัง้อยูเ่ลขท่ี…………………
ถนน…………….…….ต าบล/แขวง………………….อ าเภอ/เขต……...………จงัหวดั…………………
โดย…………..………...ผู้ มีอ านาจนามผกูพนันิตบิคุคล ปรากฏตามหนงัสือรับรองของส านกัทะเบียน
หุ้นสว่นบริษัท…………….ลงวนัท่ี……..เดือน………พ.ศ. ….แนบท้ายสญัญานี ้ ซึง่ตอ่ไปในสญัญานี ้
เรียกวา่ “ผู้ รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึง่ 

คูส่ญัญาได้ตกลงกนัมีข้อความดงัตอ่ไปนี ้
 
ข้อ 1. ผู้วา่จ้างตกลงจ้างผู้ รับจ้างให้ท าความสะอาดอาคาร…………...………………………..

ต าบล/แขวง…………………อ าเภอ/เขต……………….จงัหวดั……………………โดยมีรายละเอียด
และเง่ือนไขตามท่ีระบุไว้ในสัญญาข้อ 9 และผู้ รับจ้างให้ถูกต้องครบถ้วนตามสญัญาทุกประการมี
ก าหนดเวลา………..เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ี………….เดือน………………พ.ศ. ……….ถึงวนัท่ี…...
เดือน………………พ.ศ. ……….…เป็นราคาคา่จ้างทัง้สิน……………….บาท (……………………) 

 
ข้อ 2. ผู้ รับจ้างตกลงรับจ้างท าการตามสญัญาข้อ1. โดยต้องจดัหาพนกังานท่ีมีความประพฤติดี มี

ความสามารถปฏิบตัิงานด้วยความเรียบร้อย ใช้วสัดเุคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอปุกรณ์ท าความสะอาดชนิด
ดี โดยผู้ รับจ้างเป็นผู้ออกคา่จา่ยเองทัง้สิน้ เพ่ือประกอบการรับจ้างตามสญัญานี ้ ด้วยความประณีต
เรียบร้อยจนสิน้อายสุญัญา ยกเว้นน า้และไฟฟ้า ซึ่งผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้พอสมควรแก่การปฏิบตัิงาน
ตามสญัญา ข้อ 1 รวมทัง้สถานท่ีเก็บเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และวสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆในการท าความสะอาด ซึ่ง
ผู้ ว่าจ้างเป็นผู้ จัดหาให้ แต่ผู้ รับจ้างต้องจัดกุญแจ และต้องรับผิดชอบเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และวสัด ุ
อปุกรณ์ท่ีน าไปเก็บไว้ในสถานท่ีดงักลา่วด้วยตนเอง 

 
ข้อ 3. ในวนัท าสญัญานีผู้้ รับจ้างได้น าหลกัประกนัเป็น………………………………………… 

………………………………………………………………………….เป็นจ านวนร้อยละ………..ของราคา
คา่จ้างเป็นเงินจ านวน……………….บาท(……………….)มามอบไว้แก่ผู้วา่จ้างเพื่อเป็นประกนัความรับผิด 



 

ในการปฏิบตัิตามสญัญา โดยมีอายกุารประกนัตลอดไปจนกวา่ผู้ รับจ้างจะหลดุพนัจากหน้าท่ี และความ
รับผิดตามสญัญานี ้ และหากจ านวนเงินในหลกัประกนัถกูหกัลดน้อยลดน้อยลง เพราะผู้ รับจ้างต้องรับผิด
ช าระคา่ปรับ หรือคา่เสียหาย เน่ืองจากการปฏิบตัผิิดสญัญานีไ้มว่า่กรณีใด ๆ ผู้ รับจ้างสญัญา 

หลกัประกนัท่ีผู้ รับจ้างน ามามอบไว้ตามวรรคหนึง่ ผู้วา่จ้างจะคืนให้เม่ือผู้ รับจ้างพ้นจากความผิดและ
ข้อผกูพนัตามสญัญาแล้วทกุประการ 

 
ข้อ 4. ผู้วา่จ้างตกลงช าระคา่จ้างเป็นงวด งวดละหนึง่เดือน รวมทัง้หมด…………………....งวด 

ในอตัรางวดละ………………..บาท (………………) โดยผู้ว่าจ้างจะช าระคา่จ้างให้ผู้ รับจ้างหลงัจากผู้ รับจ้าง
ได้ท างานเสร็จเรียบร้อย และผู้ ว่าจ้าง หรือผู้ แทนของผู้ ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงาน  ท่ีส่งมอบในแต่
ละงวดเรียบร้อยแล้ว 

 

ข้อ 5. ผู้ รับจ้างสญัญาวา่จะเร่ิมลงมือท างานจ้างตามสญัญาข้อ 1 ณ……………………………
ต าบล/แขวง…………………..…อ าเภอ/เขต………………………จงัหวดั……...………………..ตัง้แต่
วนัท่ี…………………….…เป็นต้นไป และสิน้สดุในวนัท่ี…….…..……..โดยผู้ รับจ้างจะสง่พนกังานตาม
รายช่ือท่ีแจ้งให้ทราบล่วงหน้า มาท าความสะอาดและปฏิบตัิงานตามรายการละเอียดและเง่ือนไขตาม
เอกสารแนบท้ายสญัญานี ้

ก าหนดเวลาท างานให้เป็นไปตามท่ีระบุในรายละเอียด  ท่ีแนบท้ายสัญญานี  ้ ส่วนการท า
ความสะอาดเป็นรายเดือน ให้นบัระยะเวลาแรกตัง้แตว่นัท่ีก าหนด ให้เร่ิมลงมือท างานดงักล่าวเป็นต้น
ไป และให้นบัระยะเวลาตอ่ ๆ ไปตัง้แตว่นัตอ่จากวนัสดุท้ายแหง่ระยะเวลาก่อนนัน้ โดยให้นบัวนัหยดุท า
การและวนัหยดุประจ าสปัดาห์รวมด้วย 

 
ข้อ 6. ในกรณีพนกังานของผู้ รับจ้างไมม่าปฏิบตังิาน หรือมาปฏิบตังิานไมค่รบจ านวนตามท่ี

ก าหนดไว้ ในรายละเอียดแนบท้ายสญัญา ทัง้สองฝ่ายตกลงให้เป็นไปตามข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้
6.1 ถ้าไม่มีพนักงานของผู้ รับจ้างมาปฏิบตัิงานหรือมาปฏิบตัิงาน  ไม่ครบจ านวนในวันใด ผู้ รับ

จ้างยอมให้ผู้ ว้าจ้างหักเงินค่าจ้าง ท่ีจะได้รับตามอัตราค่าจ้างขัน้ต ่าต่อคนต่อวนัท่ีใช้บงัคบัในเขต
กรุงเทพมหานครในวนันัน้ และยินยอมให้ผู้วา่จ้างปรับเป็นรายวนั ในอตัราร้อยละ 0.10 ของราคาท่ีตกลง
จ้างทัง้หมดตามสญัญานี ้ แตไ่ม่ต ่ากว่าวนัละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นบัตัง้แตว่นัท่ีไม่มีพนกังาน
มาปฏิบตังิาน หรือมาปฏิบตัิงานไมค่รบจ านวนเป็นต้นไป จนกวา่จะมีพนกังานมาปฏิบตังิานครบจ านวน 

6.2 ถ้าไม่มีพนกังาน ของผู้ รับจ้างมาปฏิบตัิงาน หรือมาแต่ไม่ปฏิบตัิงาน สามวนัติดต่อกัน 
นอกจากผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามข้อ 6.1 แล้ว เม่ือผู้ ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้ รับจ้างทราบแล้ว ผู้ รับจ้างยงั



 

ไม่ด าเนินการแก้ไข หรือจดัส่งพนกังานมาปฏิบตังิานให้ครบตามสญัญาภายใน ……….วนั ผู้วา่จ้างมีสิทธิ
บอกเลิก 

การท่ีผู้ ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญา ตามความในข้อ 6.2 นัน้ไม่เป็นเหตุให้ผู้ รับจ้างพ้นจาก
ความรับผิดตามสญัญานี ้

 
ข้อ 7. ในการท างานจ้าง ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดขึน้แก่บุคลากรของผู้ ว่าจ้าง

หรือบุคคลภายนอก ซึ่งก่อให้เกิดความช ารุดบกพร่องเสียหาย หรือการสูญหายแก่ทรัพย์สินของผู้
ว่าจ้างหรือของบคุลากรของผู้วา่จ้าง หรือของบคุลากรภายนอก อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการกระท าหรือ
ละเว้นการกระท าของผู้ รับจ้าง พนกังาน หรือบุคลากรของผู้ รับจ้าง ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ ว่าจ้าง หรือบุคลากรของผู้ ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอก ตามจ านวนท่ีเสียหายจริง 
ภายในระยะเวลาท่ีผู้วา่จ้างก าหนด 

 
ข้อ 8. ในกรณีท่ีตวัผู้ รับจ้างเอง หรือพนกังานของผู้ รับจ้างท างานจ้างบกพร่องโดยท าไว้ไม่

สะอาดก็ดีไม่เรียบร้อยก็ดี ใช้วสัดอุุปกรณ์หรือน า้ยาท่ีไม่มีคณุภาพตามมาตรฐานหรือคณุภาพไม่ดี หรือ
ท าไม่ถกูต้องตามสญัญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี เม่ือผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้ รับจ้างทราบแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องรีบแก้ไข
งานท่ีบกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว โดยไมค่ดิคา่จ้าง คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่แรงงานหรือคา่ใช้จา่ยอ่ืนใดจากผู้
วา่จ้างอีก ถ้าผู้ รับจ้างไมรี่บด าเนินการแก้ไข หรือไมป่ฏิบตัภิายใน………………วนั ตามท่ีผู้วา่จ้างยงัไมใ่ช้
สิทธิบอกเลิกผู้ รับจ้างยอมให้ผู้วา่จ้างด าเนินการดงันี ้

1. ระงบัการจา่ยคา่จ้างทัง้หมดหรือบางสว่นตามท่ีผู้วา่จ้างเห็นสมควร 

2. ยอมให้ผู้ว่าจ้างเปรียบเป็นรายวนัในอตัราวนัละ……..………บาท(…………………..) 

นับแต่วันท่ีผู้ รับจ้างผิดสัญญาจนถึงวันท่ีผู้ รับจ้าง ได้แก้ไขงานท่ีบกพร่องให้เรียบร้อยตามสญัญา หรือ
วนัท่ีบอกเลิกสญัญาในเม่ือผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้ รับจ้าง ไม่อาจปฏิบตัิตามสญัญาตอ่ไปได้ ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
บอกเลิกสญัญาได้ 

3. ให้บุคคลอ่ืนท างานแทนผู้ รับจ้าง  โดยผู้ รับจ้างต้องรับผิดในค่าใช้จ่าย  ท่ีผู้ ว่าจ้างต้อง
เสียไปทัง้หมดโดยสิน้เชิง 

4. เรียกคา่เสียหายใด ๆ อนัพงึมี 
 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหกัเงินค่าจ้าง ท่ียงัไม่ได้จ่ายแก่ผู้ รับจ้างไว้เพ่ือช าระค่าปรับหรือค่าเสียหายท่ีผู้

รับจ้างต้องรับผิดตามสญัญานี ้ แตถ้่าจ านวนเงินคา่จ้างไมเ่พียงพอให้หกัช าระหนี ้ ผู้ รับจ้างยินยอมให้หกั
จากหลกัประกนัสญัญาได้ทนัทีอีกด้วย 



 

ผู้ รับจ้างต้องควบคมุดแูลให้พนกังานของผู้ รับจ้างปฏิบตัิงานให้สะอาดเรียบร้อยตามสญัญา
ตลอดเวลาท่ีปฏิบตังิานตามสญัญา หากปรากฏว่าพนกังานของผู้ รับจ้างปฏิบตังิานไมเ่รียบร้อย มีความ
ประพฤตไิมเ่หมาะสม ผู้ รับจ้างยินยอมเปล่ียนพนกังานให้ใหม่ หรือแก้ไขอปุสรรคข้อขดัข้องของการ
ปฏิบตังิานจ้างตามท่ีผู้วา่จ้างได้แจ้งให้ทราบภายใน……………วนั 

ผู้ รับจ้างต้องแจ้งรายช่ือ ท่ีอยูปั่จจบุนั และภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน ของผู้ควบคมุงาน
และพนักงาน ท่ีมาท างานจ้างทัง้หมดทุกคนตามสัญญา ให้ผู้ ว่าจ้างทราบในวนัท าสัญญานี  ้หากมีการ
เปล่ียนแปลง ก็ต้องแจ้งให้ผู้วา่จ้างทราบก่อน มาท างานทกุครัง้ และในระหวา่งท่ีปฏิบตังิานจะต้องตดิป้าย
ช่ือตามท่ีผู้วา่จ้างออกให้ 

ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้าง หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้วา่จ้าง ได้แจ้งให้ผู้ รับจ้างเปล่ียนตวัพนกังานหรือ
เปล่ียนวสัดอุปุกรณ์ น า้ยา เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ผู้ รับจ้างต้องปฏิบตัิตาม โดยไมท่กัท้วงใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
ข้อ 9. สญัญานีมี้เอกสารรายละเอียดประกอบสญัญาซึง่ให้ถือวา่เป็นสว่นหนึง่ของสญัญา ดงันี ้

ข้อ 9.1 รายละเอียดแนบท้ายสญัญาว่าจ้างท าความสะอาดอาคาร……………………………. 
…………………………..…………จ านวน……………..……..หน้า 

ข้อ  9.2 …………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

ข้อ  9.3……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

ในกรณีท่ีข้อความในเอกสารแสดงรายละเอียด ประกอบสญัญาขดัแย้งกบัข้อความในสญัญานีใ้ห้
ใช้ข้อความในสญัญานีบ้งัคบั 

ถ้าสิ่งใดหรือการอันหนึ่งอันใด ท่ีมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แนบท้ายสัญญานี  ้ แต่เป็นการ
อันจ าเป็นต้องท าเพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบรูณ์ถกูต้อง ตามวตัถปุระสงค์แหง่สญัญานี ้ ผู้ รับจ้างต้องจดัท า
การนัน้ ๆ ให้โดยไม่คดิเอาคา่ตอบแทน เพิ่มเตมิอีกแตอ่ยา่งใด 

 
ข้อ 10. ผู้ รับจ้างจะเอางานทัง้หมด หรือสว่นหนึง่สว่นใด แหง่สญัญานีไ้ปให้ผู้ อ่ืนรับจ้างชว่งท าโดย

ไมไ่ด้รับอนญุาต เป็นหนงัสือจากผู้วา่จ้างไมไ่ด้ ในกรณีผู้ รับจ้างได้รับอนญุาตดงักลา่ว ผู้ รับจ้างยงัต้อง
รับผิดชอบงาน ท่ีได้จ้างชว่งไปนัน้ทกุประการ 

ผู้ รับจ้างจะโอนผลประโยชน์ หรือสิทธิเรียกร้องทัง้หมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ตามสญัญานี ้
ให้แก่บคุคลอ่ืน โดยมิได้รับอนญุาตเป็นหนงัสือ จากผู้วา่จ้างก่อนมิได้ 

 



 

ข้อ 11. ผู้ รับจ้างต้องจดัให้มีผู้ควบคมุงาน….……….คน เพ่ือควบคมุการท างานให้เป็นไปตาม
สญัญานี ้และเพ่ือเป็นตวัแทนในการประสานงานกบัผู้วา่จ้างค าสัง่ใด  ๆหรือหนงัสือแจ้งเร่ืองใด  ๆอนัเก่ียวข้องกบั
สญัญานี ้ท่ีผู้ ว้าจ้างได้แจ้งแก่ผู้ควบคมุงานนัน้ ให้ถือวา่ได้แจ้งแก่ผู้ รับจ้างแล้วโดยชอบ 

 
ข้อ 12. ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างตัง้ตัวแทนไปควบคุมงานตามข้อ 11 ถ้าผู้ ว่าจ้างขอให้เปล่ียนตวัผู้

ควบคมุงานใหม่ ผู้ รับจ้างยินยอมเปล่ียนตวัให้ทนัที โดยจะไม่เรียกร้องค้าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง ถ้าผู้
รับจ้างจะเปล่ียนตวัผู้ควบคมุงาน ต้องแจ้งช่ือผู้นัน้ให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนงัสือทกุครัง้ด้วย 

ในกรณีท่ีเกิดปัญหาแรงงานผู้ รับจ้าง  ผู้ รับจ้างจะยกเหตุท่ีมีปัญหาแรงงาน  มาเป็นเหตุ
สุดวิสัยหรือมาเป็นข้ออ้างท่ีจะเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือไมป่ฏิบตัิตามสญัญาข้อหนึง่ข้อใดมิได้ 

 
ข้อ 13. ถ้าผู้วา่จ้างแตง่ตัง้กรรมการตรวจรับพสัดุ หรือผู้ควบคมุงานไว้ประจ า ณ ท่ีท าการจ้างนีใ้น

เวลาท่ีผู้ รับจ้าง เตรียมการหรือก าลงัท างานจ้างนีอ้ยู่ ก็ดีกรรมการตรวจรับพสัด ุ หรือผู้ควบคมุงานมีสิทธิ 
จะเข้าไปตรวจงานได้ทุกเวลา ผู้ รับจ้างหรือผู้ แทน ของผู้ รับจ้างต้องให้ความสะดวก และช่วยเหลือ
ตามสมควร 

การท่ีมีกรรมการตรวจรับพสัดุ หรือผู้ควบคมุงานแทนคณะกรรมการ ตรวจรับพสัดหุาท าให้ผู้ รับ
จ้าง พ้นจากความรับผิดตามสญัญา ข้อหนึง่ข้อใดไม ่

 
ข้อ 14. ผู้วา่จ้าง มีสิทธิท่ีจะท าการแก้ไข เพิ่มเตมิหรือลดงานจากรายละเอียด แนบท้ายสญัญาได้

ทุกกรณีโดยไม่ต้องเลิกสญัญานี  ้ การเพิ่มหรือลดงานต้องท าความตกลงกันใหม่เป็นหนงัสือ  และถ้า
จะต้องเพิ่มหรือลดเงินหรือยืดเวลาออกไปอีก ก็จะได้ตกลงกนั ณ บดันัน้ 

 
ข้อ 15. ในกรณีท่ีผู้ ว่าจ้าง ใช้สิทธิบอกสัญญา เพราะเหตุท่ีผู้ รับจ้างผิดสัญญา ตามความใน

สญัญาข้อ 6.2 หรือข้อ 8. แหง่สญัญานี ้ผู้ รับจ้างยอมให้ผู้วา่จ้างริบหลกัประกนัสญัญา ตามสญัญาข้อ 3 
ทัง้หมด และผู้วา่จ้างมีสิทธิท่ีจะจ้าง ผู้ อ่ืนท างานตอ่ไปได้ โดยผู้ รับจ้างยินยอม ให้ผู้วา่จ้างเรียกเอาคา่จ้าง
สว่นท่ีเพิ่มขึน้เพราะการจ้างบคุคลอ่ืนท าการนีต้อ่ไปจนงานแล้วเสร็จบริบรูณ์จากผู้ รับจ้าง นอกจากนัน้ 
ผู้ รับจ้างยินยอมให้ ผู้วา่จ้างเรียกคา่เสียหายประการอ่ืนใดอนัพงึมีขึน้จากการผิดสญัญาของผู้ รับจ้างได้อีก
ด้วย 

 
ข้อ 16. ในกรณีท่ีครบก าหนดสญัญาจ้างนีแ้ล้ว หากผู้ว่าจ้างมีความจ าเป็นต้องจ้างผู้ รับจ้างให้

ปฏิบตัหิน้าท่ีตามสญัญาจ้างตอ่ไป ผู้ รับจ้างยินดีปฏิบตัิตามสญัญาจ้างตอ่ไปอีกมีก าหนดไมเ่กินหนึง่เดือน ใน



 

อตัราคา่จ้างและเง่ือนไขเดิม โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั  ก่อน
ครบก าหนดสญัญา 

 
ข้อ 17. ผู้ว่าจ้างหรือกรรมการตรวจรับพสัดุ หรือผู้ควบคมุงานมีสิทธิตรวจและควบคมุงานให้

เป็นไปตามท่ีระบใุนสญัญาและรายละเอียดท่ีแนบท้ายสญัญา โดยมีสิทธิสัง่การใด ๆ เก่ียวกบังานท่ีจ้างนี ้
ได้และผู้ รับจ้างต้องปฏิบตัิตามค าสัง่นัน้ทกุประการ 

 
ข้อ 18. การวินิจฉัยว่าผลงานท่ีผู้ รับจ้างท านัน้เสร็จเรียบร้อย  ถูกต้องตามสัญญาหรือตาม

ความประสงค์ของผู้วา่จ้างหรือไมก็่ดี อยา่งไรเป็นเหตสุดุวิสยัหรือไม่ เหตใุด ๆ อนัเน่ืองมาจากความผิด
หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ ว่าจ้าง  หรือพฤติการณ์อันใดท่ีผู้ รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายก็ดี 
ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการตีความสัญญานีห้รือเก่ียวด้วยเร่ืองใด  ๆ ท่ีเกิดขึน้ตามสญัญานี ้ หรือ
เก่ียวพนักบัสญัญานีไ้มว่า่ปัญหานัน้จะเกิดขึน้ในระหวา่งด าเนินงาน หรือภายหลงัจากท่ีระยะเวลาการ
จ้างตามสญัญานีส้ิน้สุดลงหรือภายหลงัจากท่ีผู้ รับจ้างทิง้งานก็ดี ผู้ รับจ้างยอมให้ถือเอาค าวินิจฉยัของผู้
วา่จ้างเป็นเดด็ขาด และผู้ รับจ้างยอมผกูพนัตนตามผลแห่งค าวินิจฉยันัน้ทกุประการ  

สัญญานีท้ าขึน้สองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือช่ือพร้อมทัง้ประทบัตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคญัตอ่หน้าพยาน และเก็บไว้
ฝ่ายละฉบบั 

(ลงช่ือ)………………………………………….ผู้วา่จ้าง 

(………………………………………..) 
 

(ลงช่ือ)………………………………………….ผู้ รับจ้าง 

(………………………………………..) 
 

(ลงช่ือ)………………………………………….พยาน 

(………………………………………..) 
 

(ลงช่ือ)………………………………………….พยาน 

(………………………………………..) 
 
 



 
 

ตัวอย่างสัญญา 
จ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล 
หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา 

 
 
 
 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     ส่วนพสัดุ 
ส ำนักอ ำนวยกำร 



 

ตัวอย่าง 
สัญญาจ้างผู้เช่ียวชาญรายบุคคล หรือจ้างบริษัทท่ีปรึกษา 

 
สญัญาเลขท่ี……………………….. 

สญัญาฉบบันีท้ าขึน้ ณ…………ต าบล/แขวง…………….อ าเภอ/เขต…………จงัหวดั…………
เม่ือวนัท่ี….เดือน………..พ.ศ……….ระหวา่ง……….…….โดย…..…………ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกว่า 
"ผู้วา่จ้าง" ฝ่ายหนึง่กบั………..อยูเ่ลขท่ี………ถนน…………….ต าบล/แขวง……………..อ าเภอ/
เขต…………….จงัหวดั…………… (ในกรณีเป็นบริษัทท่ีปรึกษาให้ใช้ข้อความว่า……………ซึง่จด
ทะเบียนเป็นนิติบคุคล ณ………………………..มีส านกังานใหญ่อยูเ่ลขท่ี…… ถนน…………….ต าบล/
แขวง………..….อ าเภอ/เขต………..…..จงัหวดั……………..โดย……………………ผู้ มีอ านาจลงนาม
ผกูพนันิติบคุคลปรากฏตามหนงัสือรับรองของส านกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท…….…….……ลง
วนัท่ี.…….…   (และหนงัสือมอบอ านาจลงวนัท่ี………………………..)* แนบท้ายสญัญานี ้ ซึง้ตอ่ไปใน
สญัญานีเ้รียกวา่  "ท่ีปรึกษา" อีกฝ่ายหนึง่ 

 
โดยท่ีผู้วา่จ้างมีความประสงค์จะจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือปฏิบตังิานตามโครงการตอ่ไปนี.้ 

…………………….(บรรยายลกัษณะงานโดยยอ่)………………………………………………………
และปรึกษา มีความประสงค์ จะรับจ้างท างานดงักลา่วข้างต้น 

 
ทัง้สองฝ่ายจงึตกลงท าสญัญากนั มีข้อความดงัตอ่ไปนี ้
ผู้วา่จ้างตกลงจ้าง และท่ีปรึกษาตกลงรับจ้าง เพ่ือปฏิบตังิาน ตามรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ใน

เอกสารแนบท้ายสญัญา ซึง่ประกอบด้วยเง่ือนไขของสญัญา และภาคผนวกดงัตอ่ไปนี ้
ภาคผนวก ก : ขอบขา่ยของงาน และก าหนดระยะเวลาการท างาน 
ภาคผนวก ข : ก าหนดระยะเวลาการท างานของท่ีปรึกษา 
ภาคผนวก ค : คา่จ้างและวิธีการจา่ยคา่จ้าง 
ภาคผนวก ง : แบบหนงัสือค า้ประกนั (หลกัประกนัรับเงินคา่จ้างท่ีปรึกษาลว่งหน้า) 
ภาคผนวก จ : แบบหนงัสือค า้ประกนั (หลกัประกนัการรับเงินประกนัผลงาน) 
 
…………………ฯลฯ……………………. 
 
เอกสารแนบท้ายสญัญาดงักลา่วข้างต้น ให้ถือเป็นส่วนหนึง่ของสญัญานี ้ ในกรณีท่ีมีความ

ขดัแย้งกนั ระหวา่งข้อความในเง่ือนไขของสญัญา กบัข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเง่ือนไขของ



 

สญัญาบงัคบั และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสญัญา ขดัแย้งกนัเอง ท่ีปรึกษาจะต้องปฏิบตัติามค าวินิจฉยั
ของผู้วา่จ้าง 

สญัญานีท้ าขึน้สองฉบบั มีข้อความถกูต้องตรงกนั คูส่ญัญาได้อา่นและเข้าใจข้อความ ในสญัญา
โดยละเอียดตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั ตอ่หน้าพยานและคูส่ญัญา ตา่งยดึถือไว้ฝ่ายละ
ฉบบั 

 
                                   (ลงช่ือ)…………………………ผู้วา่จ้าง 
                       (……………………………….) 
 
                                     (ลงช่ือ)………………………….ท่ีปรึกษา 
                     (……………………………….) 
 
                               (ลงช่ือ)………………………….พยาน 
                     (………………………………..) 
 
                              (ลงช่ือ)………………………….พยาน 
                       (………………………………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

เงื่อนไขของสัญญา 
 

1. ข้อความทั่วไป 
1.1 ขอบขา่ยของงาน 
งานซึง่ท่ีปรึกษาจะต้องปฏิบตัติามสญัญานี ้ (ตอ่ไปในสญัญาเรียกว่า "งาน " ให้เป็นไปตาม

ขอบข่ายของงานท่ีระบไุว้ ในภาคผนวก ก. และงานซึง่ท่ีปรึกษา และผู้วา่จ้าง ตกลงเพิ่มเตมิจาก
ภาคผนวก ก. 

1.2 กฎหมายท่ีจะต้องปฏิบตัิตาม 
ในการปฏิบตังิานตามสญัญานี ้ ท่ีปรึกษาจะต้องเคารพ และปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบงัคบัตา่ง ๆ ของทางราชการ 
1.3 หวัเร่ือง 
ช่ือหวัเร่ือง ของเง่ือนไขของสญัญา ข้อหนึง่ข้อใด จะไมถื่อวา่เป็นสว่นหนึง่ ของเง่ือนไขของสญัญา

ข้อนัน้ หรือน าไปประกอบการพิจารณา ในการตีความวินิจฉยั ความหมายของข้อความในข้อนัน้ ๆ หรือ 
ข้อความอ่ืนใดของสญัญานี ้

1.4 การบอกกลา่ว 
บรรดาค าบอกกลา่ว หรือการให้ความยินยอม หรือความเห็นชอบใด ๆ ตามสญัญานี ้ต้องท าเป็น

หนงัสือ และจะถือวา่ได้สง่ไปโดยชอบแล้ว หากได้จดัสง่โดยทางหนึง่ทางใด ดงัตอ่ไปนี ้คือ 
- สง่มอบโดยบคุคล แก่ผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายของคูส่ญัญาแตล่ะฝ่าย 
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
- ทางโทรเลข โทรพิมพ์ หรือโทรสาร แล้วยืนยนัเป็นหนงัสือโดยเร็ว ไปยงัช่ือและท่ีอยูข่องคูส่ญัญา

ดงัตอ่ไปนี ้
ผู้วา่จ้าง ………………………………… 

………………………………… 
ท่ีปรึกษา ……………………………….. 

…………………………………. 
 

2. การเร่ิมงาน การสิน้สุดของงาน การเปล่ียนแปลงแก้ไข และการบอกเลิกสัญญา 
2.1 การเร่ิมมีผลบงัคบัของสญัญา 
สญัญานีเ้ร่ิมมีผลใช้บงัคบัทนัทีเม่ือคูส่ญัญาได้ลงนาม 
2.2 วนัเร่ิมปฏิบตังิาน 
ท่ีปรึกษาจะต้องเร่ิมปฏิบตังิานภายในวนัท่ี…………………………………. 



 

2.3 วนัสิน้สดุของสญัญา 
ท่ีปรึกษาจะต้องปฏิบตังิานให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี…………………………….. 
2.4 การเปล่ียนแปลงแก้ไขสญัญา 
ถ้ามีเหตจุ าเป็น ต้องมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขสญัญา ให้ท าเป็นหนงัสือ ตามแบบและพิธีการ

เชน่เดียวกบัการท าสญัญานี ้
2.5 การโอนงาน 
2.5.1 ท่ีปรึกษาจะต้องไมใ่ห้ชว่งงาน มอบหมายงาน โอนงาน หรือละทิง้งาน ให้ผู้ อ่ืนเป็นผู้ท างาน

ตามสญัญานีแ้ทน ไมว่า่ทัง้หมด หรือแตเ่พียงบางสว่นด้วยประการใด ๆ โดยไมไ่ด้รับความยินยอมจาก 
ผู้วา่จ้างก่อน และแม้จะได้รับความยินยอมดงักลา่ว ท่ีปรึกษาก็ยงัต้องรับผิดชอบ อยา่งเตม็ท่ีตามสญัญานี ้
ตอ่ไปทกุประการ 

2.5.2 ท่ีปรึกษา จะต้องไมโ่อนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ตามสญัญานีใ้ห้แก่ผู้ อ่ืน โดยไมไ่ด้รับความ
ยินยอม จากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแตก่ารโอนเงิน ท่ีถึงก าหนดช าระ หรือท่ีจะถึงก าหนดช าระ 

2.6 การระงบังานชัว่คราว และการบอกเลิกสญัญา 
2.6.1 การบอกเลิกสญัญา หรือให้หยดุงานชัว่คราวโดยผู้วา่จ้าง 
(ก) ผู้วา่จ้าง มีสิทธิบอกเลิกสญัญานีไ้ด้ ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นวา่ ท่ีปรึกษามิได้ปฏิบตังิาน ด้วยความ

ช านาญ หรือด้วยความเอาใจใสใ่นวิชาชีพของท่ีปรึกษา เทา่ท่ีพงึคาดหมายได้จากท่ีปรึกษาในระดบั
เดียวกนั หรือมิได้ปฏิบตัติามข้อสญัญา และเง่ือนไขท่ีก าหนด ในสญัญานี ้ ในกรณีเช่นนี ้ ผู้ว่าจ้างจะบอก
กลา่วให้ท่ีปรึกษาทราบ ถึงเหตผุลท่ีจะบอกเลิกสญัญา ถ้าท่ีปรึกษามิได้ด าเนินการแก้ไขให้ผู้วา่จ้างพอใจ 
ภายในระยะเวลา 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับค าบอกกลา่ว ผู้วา่จ้างมีสิทธิบอกเลิกสญัญา โดยการสง่ค าบอก
กลา่วแก่ท่ีปรึกษา เม่ือท่ีปรึกษาได้รับหนงัสือบอกกลา่วนัน้แล้ว ท่ีปรึกษาต้องหยดุปฏิบตังิานทนัที และ
ด าเนินการทกุวิถีทาง เพ่ือลดคา่ใช้จา่ยใด ๆ ท่ีอาจมีในระหวา่งการหยดุปฏิบตังิานนัน้ ให้น้อยท่ีสดุ 

(ข) ผู้วา่จ้างอาจมีหนงัสือบอกกลา่ว ให้ท่ีปรึกษาทราบลว่งหน้าเม่ือใดก็ได้ วา่ผู้วา่จ้างมีเจตนาท่ี
จะระงบัการท างานทัง้หมด หรือแตบ่างสว่น หรือจะบอกเลิกสญัญา ในกรณีท่ีผู้วา่จ้างจะบอกเลิกสญัญา
การบอกเลิกสญัญาดงักล่าว จะมีผลในเวลาไมน้่อยกวา่ 60 วนั นบัจากวนัท่ี ท่ีปรึกษาได้รับหนงัสือบอก
กลา่วนัน้ หรืออาจเร็วกวา่ หรือช้ากวา่ก าหนดเวลานัน้ก็ได้ แล้วแตคู่ส่ญัญาจะท าความตกลงกนั เม่ือท่ี
ปรึกษาได้รับหนงัสือบอกกล่าวนัน้แล้ว ท่ีปรึกษาต้องหยดุปฏิบตังิานทนัที และด าเนินการทกุวิถีทางเพื่อ
ลดคา่ใช้จา่ยใด ๆ ท่ีอาจมีในระหว่างการหยดุปฏิบตังิานนัน้ ให้น้อยท่ีสดุ 

2.6.2 การบอกเลิกสญัญาโดยท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษามีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ ถ้าผู้ว่าจ้างมิได้ปฏิบตัหิน้าท่ีความรับผิดชอบ ตามท่ีสญัญา

ระบไุว้ ในกรณีเชน่นี ้ ท่ีปรึกษาจะมีหนงัสือถึงผู้ว่าจ้าง ระบรุายละเอียดถึงสาเหตแุละเหตผุลในการขอเลิก



 

สญัญา ถ้าผู้วา่จ้างมิได้ด าเนินการแก้ไข ให้ท่ีปรึกษาพอใจภายในระยะเวลา 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับ
หนงัสือบอกกล่าวนัน้ ท่ีปรึกษามีสิทธิบอกเลิกสญัญา 

2.6.3 เหตสุดุวิสยั 
(ก) "เหตสุดุวิสยั" หมายความวา่ เหตใุด ๆ อนัจะเกิดขึน้ก็ดี จะให้ผลพิบตัิก็ดี ไม่มีใครจกัอาจ

ป้องกนัได้ แม้ทัง้บคุคลผู้ ต้องประสบ หรือใกล้จะต้องประสบเหตนุัน้ จะได้จดัการระมดัระวงัตามสมควร 
อนัพงึคาดหมายได้จากบคุคลนัน้ในฐานนะเชน่นัน้ 
 (ข) ถ้าคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีตามสญัญานีไ้ด้ เพราะเหตสุดุวิสยั 
คูส่ญัญาฝ่ายนัน้ จะต้องบอกกล่าวให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ ทราบภายใน 14 วนั นบัแตเ่หตนุัน้เกิดขึน้ และ
คูส่ญัญาฝ่ายท่ีได้รับแจ้ง ต้องพิจารณาวา่จะยอมรับเหตดุงักลา่ว วา่เป็นเหตสุดุวิสยัหรือไม ่ แล้วแจ้งให้
คูส่ญัญาฝ่ายแรกทราบในเวลาอนัควร 
 (ค) ในระหวา่งท่ีมีเหตสุดุวิสยัเกิดขึน้ ให้หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ของคูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย
ระงบัลงชัว่คราว เว้นแตจ่ะระบไุว้ ในสญัญานีเ้ป็นประการอ่ืน อย่างไรก็ตาม ท่ีปรึกษามีสิทธิจะได้รับการ
ขยายเวลาท างานออกไป เท่ากบัระยะเวลาท่ีต้องเสียไป อนัเน่ืองจากเหตสุดุวิสยันัน้ 
 (ง) ในกรณีท่ีคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ไมส่ามารถปฏิบตังิาน หรือยินยอมให้มีการปฏิบตังิานตาม
สญัญานีไ้ด้ทัง้หมด หรือแตเ่พียงบางสว่น เน่ืองจากเหตสุดุวิสยัตอ่เน่ืองกนั เป็นเวลาเกินกวา่ 60 วนั นบั
จากวนัแจ้งเหตสุดุวิสยัตามข้อ (ข) คูส่ญัญาแตล่ะฝ่าย มีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ โดยส่งค าบอกกลา่วไปยงั
คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ลว่งหน้า เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 2.7 สิทธิของคูส่ญัญาเม่ือมีการระงบังานชัว่คราว หรือบอกเลิกสญัญา 
 2.7.1 เม่ือมีการระงบัการท างาน ตามสญัญานีช้ัว่คราว ตามสญัญาข้อ 2.6.1 (ข) ผู้วา่จ้างจะ
จา่ยเงินให้แก่ท่ีปรึกษา เป็นคา่ใช้จา่ยเทา่ท่ีจ าเป็น ตามจ านวนเงินท่ีคู่สญัญาจะได้ตกลงกนั 
 2.7.2 เม่ือมีการบอกเลิกสญัญาตามข้อ 2.6.1 (ก) ผู้วา่จ้างจะช าระคา่จ้าง ตามสว่นท่ีเป็นธรรม
และเหมาะสม ท่ีก าหนดในภาคผนวก ค. ให้แก่ท่ีปรึกษา โดยค านวณตัง้แตว่นัเร่ิมปฏิบตังิาน จนถึงวนั
บอกเลิกสญัญา ในกรณีเช่นนี ้ ผู้วา่จ้างมีสิทธิท่ีจะยึดเงินประกันผลงาน หรือบงัคบัเอาแก่หนงัสือค า้
ประกนั ตามท่ีระบไุว้ในภาคผนวก ค. แล้วแตก่รณีได้ 
 2.7.3 เม่ือมีการเลิกสญัญาตามข้อ 2.6.1 (ข) หรือข้อ 2.6.2 ผู้วา่จ้างจะช าระคา่จ้างตามสว่นท่ี
เป็นธรรมและเหมาะสม ท่ีก าหนดในภาคผนวก ค. ให้แก่ท่ีปรึกษา โดยค านวณตัง้แตว่นัเร่ิมปฏิบตังิาน 
จนถึงวนับอกเลิกสญัญา นอกจากนีผู้้วา่จ้างจะจา่ยคืนเงินประกนัผลงาน ท่ีหกัไว้ทัง้หมดหรือคืนหนงัสือ
ค า้ประกนัท่ียึดไว้ ตามภาคผนวก ค. แล้วแตก่รณี รวมทัง้เงินชดเชยคา่เดนิทาง และเงินคา่ใช้จา่ยท่ีได้ทด
รองจา่ย ไปตามสมควรและตามความเป็นจริง ซึง่ผู้ว่าจ้างยงั มิได้ช าระให้แก่ท่ีปรึกษาด้วย อย่างไรก็ตาม 
เงินชดเชยและเงินท่ีได้ช าระไปแล้วทัง้หมด จะต้องไมเ่กินยอดเงินตามสญัญาท่ีก าหนด ในภาคผนวก ค. หรือ
ตามท่ีได้ตกลงแก้ไขกนัไว้ 



 

 2.7.4 เม่ือมีการเลิกสญัญาตามข้อ 2.6.3 (ง) ผู้วา่จ้างจะช าระคา่จ้างตามสดัส่วนท่ีเป็นธรรมและ
เหมาะสม ตามท่ีก าหนดในภาคผนวก ค. ให้แก่ท่ีปรึกษา โดยค านวณตัง้แตว่นัเร่ิมปฏิบตังิาน จนถึงวนัเลิก
สญัญา นอกจากนี ้ผู้วา่จ้างจะจา่ยคืนเงินประกนัผลงาน ท่ีหกัไว้ทัง้หมด หรือคืนหนงัสือค า้ประกนัท่ียึดไว้ 
ตามภาคผนวก ค. แล้วแตก่รณี 
 2.8 สิทธิเรียกร้องเม่ือมีการบอกเลิกสญัญา เน่ืองจากผิดสญัญา 
 เม่ือมีการบอกเลิกสญัญา เน่ืองจากผิดสญัญา ผู้วา่จ้างและท่ีปรึกษา จะท าความตกลงกนัในเร่ือง
คา่เสียหาย อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีการบอกเลิกสญัญาเกิดขึน้ เน่ืองจากท่ีปรึกษาเป็นฝ่ายผิดสญัญาผู้
วา่จ้างมีสิทธิน าเงินประกนัผลงาน ท่ียดึไว้ตามสญัญา ข้อ 2.7.2 หรือเงินท่ีธนาคารผู้ค า้ประกนั สง่มาให้
มาชดใช้เป็นคา่เสียหายเบือ้งต้นได้ 
 
3. สิทธิและหน้าที่ของท่ีปรึกษา 
 3.1 ท่ีปรึกษาจะต้องใช้ความช านาญ ความระมดัระวงั และความขยนัหมัน่เพียร ในการ
ปฏิบตังิาน ตามสญัญาอยา่งมีประสิทธิภาพ และจะต้องปฏิบตัหิน้าท่ีตามความรับผิดชอบ ให้ส าเร็จลลุว่ง 
เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพท่ียอมรับนบัถือกนั โดยทัว่ไป 
 3.2 คา่จ้างซึง่ผู้วา่จ้างจะช าระแก่ท่ีปรึกษา ตามภาคผนวก ค. นัน้ เป็นคา่ตอบแทนเพียงอยา่ง
เดียว ซึง่ท่ีปรึกษาจะได้รับ เก่ียวกบัการปฏิบตังิานตามสญัญานี ้ ท่ีปรึกษาจะต้องไมรั่บคา่นายหน้าทาง
การค้า สว่นลด เบีย้เลีย้ง เงินชว่ยเหลือใด ๆ โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือสิ่งตอบแทนใด ๆ ในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกบัสญัญานี ้หรือท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัหิน้าท่ีตามสญัญานี  ้
 3.3 ท่ีปรึกษาจะต้องไมมี่ผลประโยชน์ใด ๆ ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อม ในเงินคา่สิทธิ เงินบ าเหน็จ 
หรือคา่นายหน้าใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการน าสิ่งของ หรือกรรมวิธีใด ๆ ท่ีมีทะเบียนสิทธิบตัร หรือได้รับการ
คุ้มครองมาใช้ เพ่ือวตัถปุระสงค์ของสญัญานี ้ เว้นแตคู่ส่ญัญาจะได้ตกลงกนัเป็นหนงัสือวา่ท่ีปรึกษาอาจ
ได้ผลประโยชน์ หรือเงินเชน่ว่านัน้ได้ 
 3.4 ลิขสิทธ์ิในเอกสารทกุฉบบัซึง่ท่ีปรึกษาได้ท าขึน้เก่ียวกบัสญัญานี ้ ให้ตกลงเป็นของผู้วา่จ้าง
บรรดาเอกสาร ท่ีท่ีปรึกษาได้จดัท าขึน้เก่ียวกบัสญัญานี ้ให้ถือเป็นความลบั และให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้
วา่จ้าง ท่ีปรึกษาจะต้องสง่มอบบรรดาเอกสารดงักลา่ว ให้แก่ผู้วา่จ้างเมื่อสิน้สดุสญัญานี ้ ท่ีปรึกษาอาจ
เก็บส าเนาเอกสาร ไว้กบัตนได้ แตต้่องไมน่ าข้อความในเอกสารนัน้ ไปใช้ในกิจการอ่ืน ท่ีไมเ่ก่ียวกบังาน
โดยไมไ่ด้รับความยินยอมลว่งหน้า จากผู้ว่าจ้างก่อน 
 3.5 บรรดาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และวสัดอุปุกรณ์ทัง้หลาย ซึง่ผู้วา่จ้างได้จดัให้ท่ีปรึกษาใช้หรือซึง่ท่ี
ปรึกษาซือ้มา ด้วยทนุทรัพย์ของผู้วา่จ้าง หรือซึง่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จา่ยชดใช้คืนให้ ถือวา่เป็นกรรมสิทธ์ิของผู้
วา่จ้าง และต้องท าเคร่ืองหมาย แสดงวา่เป็นของผู้ว่าจ้าง ท่ีปรึกษาต้องใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และวสัดุ



 

อปุกรณ์ดงักลา่วอยา่งเหมาะสม ตามระเบียบของทางราชการ เพ่ือกิจการท่ีเก่ียวกบัการจ้างท่ีปรึกษา
เทา่นัน้ 
 เม่ือท างานเสร็จ หรือมีการเลิกสญัญา ท่ีปรึกษาจะต้องท าบญัชี แสดงรายการเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
และวสัดอุปุกรณ์ทัง้หลายข้างต้น ท่ียงัคงเหลืออยู ่ และจดัการโยกย้ายไปเก็บรักษา ตามค าสัง่ผู้วา่จ้าง ท่ี
ปรึกษาต้องดแูลเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวสัดอุปุกรณ์ดงักล่าว อยา่งเหมาะสม ตลอดเวลาท่ีครอบครอง แล้ว
ต้องคืนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวสัดอุปุกรณ์ดงักลา่ว ให้ครบในสภาพดีตามความเหมาะสม แตไ่มต้่อง
รับผิดชอบ ส าหรับความเส่ือมสภาพตามปกติ 
 
 4. ความรับผิดชอบของท่ีปรึกษา 
 4.1 ท่ีปรึกษาจะต้องชดใช้คา่เสียหาย ให้แก่ผู้วา่จ้าง และป้องกนัมิให้ผู้วา่จ้าง ต้องรับผิดชอบใน
บรรดาสิทธิเรียกร้องคา่เสียหาย คา่ใช้จา่ย หรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกร้อง โดยบคุคลท่ีสาม อนัเกิด
จากความผิดพลาด หรือการละเว้นไมก่ระท าการของท่ีปรึกษา หรือของลกูจ้างของท่ีปรึกษา 
 4.2 ท่ีปรึกษาจะต้องรับผิด ตอ่การละเมิดบทบญัญตัิแหง่กฎหมาย หรือสิทธิใด ๆ ในสิทธิบตัรหรือ
ลิขสิทธ์ิของบคุคลท่ีสาม ซึง่ท่ีปรึกษาน ามาใช้ในการปฏิบตังิาน ตามสญัญานี ้

*4.3 ท่ีปรึกษาจะต้องจดัการประกนัภยั เพ่ือความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก และเพ่ือความสญู
หายหรือเสียหายในทรัพย์สิน ซึง่ผู้วา่จ้างเป็นผู้จดัหาให้ หรือสัง่ซือ้โดยทนุทรัพย์ของผู้วา่จ้าง เพ่ือให้ท่ี
ปรึกษาไว้ใช้ ในการปฏิบตังิานตามสญัญานี ้ โดยท่ีปรึกษาเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ย ในการประกนัภยัเอง ทัง้นี ้
เว้นแตจ่ะมีการตกลงกนัไว้เป็นอยา่งอ่ืนในสญัญานี ้
  

5. พันธะหน้าท่ีของผู้ว่าจ้าง 
 ผู้วา่จ้างจะมอบข้อมลูและสถิติตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ผู้วา่จ้างมีอยูใ่ห้แก่ท่ีปรึกษา โดยไมค่ดิมลูคา่
และภายในเวลาอนัควร 
 ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาร้องขอความชว่ยเหลือ ผู้วา่จ้างจะให้ความชว่ยเหลืออ านวยความสะดวกตาม
สมควร ทัง้นี ้เพ่ือให้การปฏิบตังิานของท่ีปรึกษาตามสญัญานี ้ลลุว่งไปได้ด้วยดี 
 
 6. ค่าจ้างของท่ีปรึกษา 
 6.1 ผู้วา่จ้างจะช าระคา่จ้างปฏิบตังิานให้ท่ีปรึกษา ตามเง่ือนไขท่ีระบใุนภาคผนวก ค. 
 6.2 ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาต้องปฏิบตังิานอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพิ่มเตมินอกเหนือจากท่ีระบใุน
ภาคผนวก ก. เน่ืองจากมีเหตใุด ๆ นอกเหนือจากการควบคมุของท่ีปรึกษาเกิดขึน้ และซ่ีงท่ีปรึกษาไมอ่าจ
คาดหมายลว่งหน้าได้ หรือเน่ืองจากคูส่ญัญา ได้ตกลงเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขงาน อนัสืบเน่ืองมาจากการ



 

เรียกร้องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ท่ีปรึกษาจะได้รับคา่จ้าง รวมทัง้คา่ใช้จา่ยท่ีเบกิคืนได้ (ถ้ามี) เพิ่มเตมิโดย
ค านวณตามอตัราเดียวกบัอตัราท่ีระบใุนภาคผนวก ค. 
 6.3 ในกรณีท่ีความลา่ช้าเกิดจากฝ่ายผู้วา่จ้างและความลา่ช้านัน้ท าให้ต้องเสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มขึน้
เป็นพิเศษ ท่ีปรึกษามีสิทธิได้รับคา่จ้างเพิ่มเตมิโดยคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายจะได้ตกลงกนัในเร่ืองคา่จ้าง
เพิ่มเตมินัน้ 

*7 การช าระเงินให้ที่ปรึกษา 

 7.1 เงินสกลุตา่งประเทศท่ี ท่ีปรึกษาได้รับช าระทกุครัง้ ผู้ว่าจ้างจะชว่ยเหลือให้ท่ีปรึกษา สามารถ
สง่กลบัไปตา่งประเทศได้ ภายใต้บทบญัญัตแิหง่กฎหมาย 
 7.2 เม่ือใดท่ีจ าเป็นต้องตีราคาเงินตราสกลุหนึง่ เป็นเงินตราอีกสกลุหนึง่ เพ่ือการช าระเงินจ านวน
ท่ีระบใุนภาคผนวก ค. ให้ใช้อตัราขายตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ในวนัท่ีถึงก าหนดช าระ
เงิน เป็นอตัราแลกเปล่ียน 
 (ข้อ 7 นี ้ใช้ในกรณีผู้ เช่ียวชาญตา่งประเทศ หรือบริษัทท่ีปรึกษาตา่งประเทศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * เป็นข้อความ หรือเง่ือนไขเพิ่มเตมิ ซึง่สว่นราชการผู้ท าสญัญา อาจเลือกใช้หรือตดัออกได้
ตามข้อเท็จจริง 



 

ภาคผนวก ก. 
 

วนัท าสญัญา………………………………………………………………. 
ขอบข่ายของงานและก าหนดระยะเวลาท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ข. 
 

วนัท าสญัญา………………………………………………………………. 
ก าหนดระยะเวลาท างานของท่ีปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. 
 
วนัท าสญัญา……………………………………………………………… 
คา่จ้างและวิธีการจา่ยคา่จ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค. แบบที่ 1 
(แบบเหมาจ่าย) 

ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง 
 

1. ค่าจ้างส่วนที่เหมาจ่าย 
 1.1 จ านวนเงินเหมาจา่ย 
 ผู้วา่จ้างจะจา่ยคา่จ้างส าหรับการท างานของท่ีปรึกษาเป็นการเหมาเป็นเงิน…………….(เงินตรา
ตา่งประเทศ)………….และ…………………บาท (………………………………..) 
 1.2 งวดเงินคา่จ้างสว่นท่ีเหมาจา่ย 
 คา่จ้างสว่นท่ีเหมาจา่ยจะแบง่ออกเป็นเงิน……………………..(เงินตราตา่งประเทศ)…………...
จ านวน……….งวด และเงินบาท จ านวน………งวด ซึง่แตล่ะงวดจะถึงก าหนดช าระเม่ือผู้วา่จ้างได้รับใบ
เรียกเก็บเงินจากท่ีปรึกษา สว่นใบเรียกเก็บเงินนัน้ ให้ย่ืนเม่ือวนัสดุท้ายของเดือนส าหรับเงินคา่จ้างของ
งวดเดือนนัน้ 
 เงินคา่จ้างในแตล่ะงวดทัง้สว่นท่ีเป็นเงิน……..….(เงินตราตา่งประเทศ)……...…..…และเงินบาท
จะจา่ยตามก าหนดเวลาดงัตอ่ไปนี ้
 

งวดการจ่ายเงิน เงินตราตา่งประเทศ เงินบาท 

เดือนท่ี 1 - 
รวม 

……………………………….. 
……………………………….. 

………………………………... 
……………………………….. 

 

 ผู้วา่จ้างอาจจะยึดหน่วงเงินคา่จ้าง งวดใดงวดหนึง่ไว้ก็ได้ หากท่ีปรึกษาปฏิบตังิานไมเ่ป็นไปตาม
ก าหนดเวลาการท างาน ในภาคผนวก ก. และจะจ่ายให้ตอ่เม่ือท่ีปรึกษา ได้ท าการแก้ไขข้อบกพร่องนัน้แล้ว 
 
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนที่เบิกคืนได้ 
 2.1 รายการคา่ใช้จา่ยสว่นท่ีเบกิคืนได้ 
 ผู้วา่จ้างจะจา่ยเงินคืนให้แก่ท่ีปรึกษา ส าหรับบรรดาคา่ใช้จา่ยซึง่ท่ีปรึกษาได้ใช้จา่ยไป ตามความ
เป็นจริงดงัตอ่ไปนี ้ ก) 
   ข) 
   ค) 
 
 



 

 2.2 ประมาณการคา่ใช้จา่ย สว่นท่ีเบกิคืนได้ 
 ประมาณการของคา่ใช้จา่ย สว่นท่ีเบกิคืนได้ตามข้อ 2.1 ปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ ค – 1 และ    
ค – 2 และของภาคผนวกนี ้
 2.3 การจา่ยเงินคา่ใช้จา่ยส่วนท่ีเบกิคืนได้ 
 ท่ีปรึกษาจะต้องสง่ใบเรียกเก็บเงิน พร้อมด้วยเอกสารท่ีจ าเป็น เพ่ือขอเบกิคืนเงินคา่ใช้จา่ยตาม
จ านวนท่ีได้จ่ายไปจริง ตอ่ผู้วา่จ้างเป็นระยะ ๆ ไป ผู้วา่จ้างจะท าการจา่ยคืนคา่ใช้จ่ายดงักล่าว ให้แก่ท่ี
ปรึกษาภายใน 45 วนั นบัแตไ่ด้รับใบเรียกเก็บเงินนัน้ ในกรณีท่ีมีคา่ใช้จา่ยบางรายการ ซึง่ยงัเป็นข้อ
โต้แย้งกนัอยู ่ ระหว่างผู้วา่จ้างกบัท่ีปรึกษา ผู้วา่จ้างจะจ่ายเฉพาะคา่ใช้จา่ย สว่นท่ีไมมี่การโต้แย้งให้แก่ท่ี
ปรึกษา ภายใน 45 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับใบเรียกเก็บเงินนัน้ 
 

3. วิธีการจ่ายเงนิ 
 3.1 การจา่ยเงินสว่นท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 
 (แบบท่ี 1) 1. การจา่ยเงินสว่นท่ีเป็นเงิน…………….(เงินตราตา่งประเทศ) ………นัน้ ผู้วา่จ้างจะ
เป็นผู้สัง่ให้….…(แหลง่เงินกู้ )…….จา่ยเงินดงักลา่วให้แก่ท่ีปรึกษาในนามของผู้วา่จ้าง โดยจา่ยเข้าบญัชี
ของธนาคารซึง่ท่ีปรึกษาจะได้ก าหนด 
 (แบบท่ี 2) 2. การจา่ยเงินส่วนท่ีเป็นเงิน………..(เงินตราตา่งประเทศ)……………….ผู้วา่จ้างจะ
เป็นผู้จา่ยโดยตรง โดยจา่ยเข้าบญัชีของธนาคารซึง่ท่ีปรึกษาจะได้ก าหนด 
 3.2 การจา่ยเงินสว่นท่ีเป็นเงินบาท 
 (แบบท่ี 1) 1. ผู้วา่จ้างจะเป็นผู้จา่ยเงินซึง่เป็นเงินบาทโดยตรงให้แก่ท่ีปรึกษา 
 (แบบท่ี 2) 2. ผู้วา่จ้างจะเป็นผู้สัง่ให้……….(แหลง่เงินกู้ )…………จา่ยเงินสว่นท่ีเป็นเงินบาท
ให้แก่ท่ีปรึกษาในนามของผู้ว่าจ้าง โดยจา่ยเข้าบญัชีของธนาคารซึง่ท่ีปรึกษาจะได้ก าหนด 
 
 4. เงนิประกันผลงานและหนังสือค า้ประกัน 
 ในการจา่ยเงินคา่จ้าง ในแตล่ะงวดตามข้อ 1.2 ผู้วา่จ้างจะหกัเงินคา่จ้างไว้ ร้อยละ……..(……%) 
เพ่ือมารวมไว้เป็นเงินประกนัผลงาน และจะจา่ยคืนให้ท่ีปรึกษา ภายใน 45 วนั นบัแต่………..(ตวัอยา่ง 
เชน่ “การจา่ยเงินงวดสดุท้าย” เป็นต้น) 
 อยา่งไรก็ตาม ท่ีปรึกษาอาจจะขอให้ผู้วา่จ้าง จ่ายเงินประกนัผลงาน คืนให้แก่ท่ีปรึกษาได้ แตท่ี่
ปรึกษา จะต้องน าหนงัสือค า้ประกนัของธนาคาร ซึง่มีวงเงินค า้ประกนั เท่ากบัจ านวนเงินประกนัผลงาน ท่ี
ขอรับคืน มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างไว้แทน หนงัสือค า้ประกนัดงักลา่ว จะต้องออกโดยธนาคารในประเทศไทย 
ตามแบบท่ีแนบท้ายสญัญานี ้ (ภาคผนวก จ.) และจะต้องมีอายกุารค า้ประกนัตลอดไป  จนกว่า



 

ภาระหน้าท่ีของท่ีปรึกษา ตามสญัญานีส้ิน้สดุลง ผู้วา่จ้าง จะคืนหนงัสือค า้ประกนัดงักลา่ว ให้แก่ท่ีปรึกษา
ภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีหนงัสือค า้ประกนันัน้ ได้หมดอายแุล้ว 
 

เอกสารแนบ ค-1 
คา่ใช้จา่ยท่ีเบกิคืนได้ส่วนท่ีเป็นเงิน……….(เงินตราตา่งประเทศ)…………… 

1) 
2) 
3) 
ฯลฯ 
 
 
 

เอกสารแนบ ค – 2 
คา่ใช้จา่ยท่ีเบกิคืนได้ส่วนท่ีเป็นเงินบาท 

1) 
2) 
3) 
ฯลฯ 
รวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ง. 
 

แบบหนังสือค ้าประกัน 
(หลักประกันการรับเงินค่าจ้างที่ปรึกษาล่วงหน้า) 

 
เลขที่………….…..                                                                                  วันที่………………. 

ข้าพเจ้า…………..…(ชื่อธนาคาร)…………..….ส านักงานตั้งอยู่เลขที่………………ถนน…………ต าบล/
แขวง………อ าเภอ/เขต…………..จังหวัด……………….โดย…….…ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคารขอท าหนังสือค้ า
ประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ…..(ชื่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง…...ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 1. ตามท่ี………….(ชื่อที่ปรึกษา)…………..ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” ได้ท าสัญญากับผู้ว่าจ้างตาม
สัญญาเลขท่ี …………….ลงวันที่…………….ซึ่งที่ปรึกษามีสิทธิที่จะขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น
จ านวน…………………บาท (………………………) 
 2. ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ที่ปรึกษาได้รับไปภายในวงเงินไม่
เกิน……………..บาท (…………………………) 
 3. หากที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามข้อ 1 จากผู้ว่าจ้างไปแล้ว ไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือ
ตามเงือ่นไขอ่ืน ๆ แนบท้ายสัญญา อันเป็นเหตุให้ ต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปดังกล่าว คืนให้แก่ผู้ว่า
จ้าง หรือที่ปรึกษามีความผูกพัน ที่จะต้องจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า แก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ ข้าพเจ้าตกลง
ที่จะจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า เต็มจ านวน……………….บาท (……………) หรือตามจ านวนที่ยังค้างอยู่ ให้แก่ผู้
ว่าจ้างภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับค าบอกกล่าว เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างไม่จ าต้อง
เรียกร้อง ให้ที่ปรึกษาช าระหนี้นั้นก่อน 
 4. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาให้แก่ท่ีปรึกษา หรือยินยอมให้ที่ปรึกษา ปฏิบัติผิดแผกไปจากเง่ือนไขใด 
ๆ ในสัญญาจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย 
 5. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกัน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ตราบเท่าที่ที่ปรึกษายังต้องรับผิดชอบต่อผู้
ว่าจ้าง ตามสัญญาอยู่ 
 ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 

(ลงชื่อ)…………………………..ผู้ค้ าประกัน 
(………………………..) 

ต าแหน่ง……………………………… 
 
 

(ลงชื่อ)…………………………พยาน 
(…………………………) 

 
(ลงชื่อ)………………………....พยาน 

(…………………………) 
 
 



 

ภาคผนวก จ. 
 

แบบหนังสือค ้าประกัน 
(หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน) 

เลขที่………………..                                                                                  วนัที่……………. 
ข้าพเจ้า…………(ชื่อธนาคาร)………ส านักงานตั้งอยู่เลขที่……..ถนน……………ต าบล/แขวง…………

อ าเภอ/เขต………..จังหวัด…………โดย………….ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคารขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้
ให้ไว้ต่อ………….(ชื่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง)………………..ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ตามท่ี……....(ชื่อที่ปรึกษา)…….…ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ ที่ปรึกษา” ได้ท าสัญญาจ้างกับ
ผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่……....ลงวันที่…………โดยตามสัญญาดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะหักเงินประกันผลงานไว้ใน
อัตราร้อยละ…………(………..%) ของค่าจ้างแต่ละงวดที่ถึงก าหนดจ่ายให้แก่ท่ีปรึกษานั้น 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ าประกันที่ปรึกษา ส าหรับเงินประกันผลงาน ซึ่งผู้ว่าจ้างได้หักไว ้
จากค่าจ้างที่ได้จ่ายให้แก่ที่ปรึกษา ตั้งแต่งวดที่………..ถึงงวดที่……………เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น……….บาท 
(…………………..) ซึ่งที่ปรึกษา ได้ขอรับคืนไปกล่าวคือ หากที่ปรึกษาปฏิบัติบกพร่อง หรือผิดสัญญาข้อใดข้อ
หนึ่ง อันก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่ผู้ว่าจ้าง หรือจะต้องรับผิดชดใช้หนี้แก่ผู้ว่าจ้าง ไม่ว่ากรณีใด ข้าพเจ้า
ยอมช าระเงินค่าเสียหาย หรือหนี้ดังกล่าวข้างต้น ให้แก่ผู้ว่าจ้างทันทีที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง โดย
ผู้ว่าจ้างไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หรือไม่ต้องใช้สิทธิทางศาลก่อน ทั้งผู้ว่าจ้างไม่มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ถึง
ข้อบกพร่องดังกล่าว ของที่ปรึกษาแต่ประการใดอีกด้วย 
 ข้อ 3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ท่ีปรึกษา หรือยินยอมให้ที่ปรึกษา ปฏิบัติผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย 
 ข้อ 4. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกัน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ตราบเท่าที่ที่ปรึกษา ยังต้องรับผิดชอบ
ต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาอยู่ 
 ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 

(ลงชื่อ)…………………………….ผู้ค้ าประกัน 
(……………………………………) 
ต าแหน่ง………………………….. 

 
 

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

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

 



 
 

ตัวอย่างสัญญา 
จ้างให้บริการรักษา 
ความปลอดภัย 

 
 
 
 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     ส่วนพสัดุ 
                                                                                              ส ำนักอ ำนวยกำร  



 

ตัวอย่าง 
สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย 

 
สญัญาเลขท่ี…………/…………….. 

สญัญาฉบบัท่ีท าขึน้ ณ………………………………………………………………...ต าบล/
แขวง…………อ าเภอ/เขต……….....…จงัหวดั……………..เม่ือวนัท่ี……….เดือน………….…พ.ศ
............…ระหวา่ง.………..โดย.………………ต าแหนง่…………….ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกวา่“ผู้ ว่า
จ้าง”  ฝ่ายหนึ่ง  กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดย…………..…...(ช่ือผู้ รับมอบอ านาจ)………..……...ผู้ รับมอบอ านาจจากผู้ อ านวยการองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศกึ ตามหนงัสือมอบอ านาจลงวนัท่ี…………..…….…..….…แนบท้ายสญัญานี ้ซึง่
ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกวา่ “ผู้ รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึง่ ทัง้สองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดงัต่อไปนี  ้
 

ข้อ1. “ผู้ รับจ้าง” ตกลงจ้างและ “ผู้ รับจ้าง” ตกลงรับจ้างบริการจ้างความปลอดภยัแก่……….……ของ 
“ผู้ รับจ้าง” ณ บริเวณ………..ตัง้อยูเ่ลขท่ี……………หมูท่ี่……ถนน………………..ต าบล/แขวง...……..
อ าเภอ/เขต……………...จงัหวดั………..……..ตามรายละเอียดและเง่ือนไขแนบท้ายสญัญาซึง่ถือวา่เป็น
สว่นหนึง่ของสญัญานีโ้ดยก าหนดระยะเวลาการจ้าง….…ปี…...…เดือน…..…...วัน นบัตัง้แต ่
วนัท่ี…..……เดือน………………พ.ศ. ………ถึง วนัท่ี…………..เดือน….…….พ.ศ.…….... 
 

ข้อ2. “ผู้ รับจ้าง”  ต้องจดัเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั มาปฏิบตัิหน้าท่ีตามสญัญานีต้ัง้แตว่นัท่ี
ได้ระบไุว้ในข้อ 1 เป็นประจ าทกุวนั ตามรายละเอียดและเง่ือนไขแนบท้ายสัญญาซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของสญัญานี ้

กรณีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยผลัดใด ไม่มาปฏิบตัิงาน หรือมาปฏิบัติงานแต่ไม่
ครบถ้วน “ผู้ รับจ้าง” ต้องรีบด าเนินการ จัดหาเจ้าหน้าท่ี รักษาความปลอดภัยมาแทนเจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัย ท่ีไม่มาปฏิบัติงานทันที แต่ต้องไม่ใช้เจ้าหน้าท่ี รักษาความปลอดภัยท่ี
ปฏิบตัิงานมาแล้วในผลัดก่อน 

 
ในกรณีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั ปฏิบตัิงานไม่ครบถ้วยตามสญัญา “ผู้ รับจ้าง” ยอมให้ 

“ผู้ ว่าจ้าง” ปรับในอัตราผลัดละ……………บาท (………….) และในแต่ละผลัดหากปฏิบตัิงานไม่
ครบ…………..ชัว่โมงให้คิดคา่ปรับ ในอตัราชัง่โมงละ…………….บาท(……………………………..)
จนถึงเวลาท่ี “ผู้ รับจ้าง”จัดหน้าท่ี รักษาความปลอดภัยมาปฏิบตัิงานครบถ้วนตามสญัญาหรือจนถึง
วนัท่ี “ผู้ว่าจ้าง” บอกเลิกสญัญา แล้วแต่กรณี 



 

 
ข้อ3. “ผู้ รับจ้าง” ตกลงจ้างคา่จ้างตามสญัญา ข้อ 1 ให้แก่ “ผู้ รับจ้าง” เป็นรายเดือนในอตัราเดือน

ละ…………………..บาท (………..……) ซึง่ได้รวมภาษีอากรตา่งๆ และคา่ใช้จา่ยทัง้ปวงด้วยแล้ว โดย
จะจ่ายให้เม่ือ “ผู้ รับจ้าง” ได้ให้บริการ รักษาความปลอดภัยครบในแต่ละเดือนและ  “ผู้ ว่าจ้าง” 
หรือผู้ แทนของ  “ผู้ ว่าจ้าง” หรือผู้ แทนของ “ผู้ รับจ้าง”ได้ตรวจสอบการให้บริการดังกล่าวเรียบร้อย  
โดยช าระเป็น……..…………….ในนาม “ส านกังานรักษาความปลอดภยัองค์การสงเคราะห์ทหารผา่น
ศกึ” ภายในก าหนด 7 (เจ็ด) วนันบัแต่วนัท่ีได้รับใบแจ้งหนี  ้ โดยผู้ รับจ้างจะส่งใบแจ้งหนีใ้ห้ผู้ ว่าจ้างเม่ือ
ครบ 8 (แปด) วนั นบัแต่วนัท่ีให้บริการครบทุก ๆ 1 (หนึ่ง) เดือน 

 
ข้อ4. “ผู้ รับจ้าง”  ตกลงจะจัดเจ้าหน้าท่ี  รักษาความปลอดภัย  ท่ีซ่ือสัตย์สุจริตมีสขุภาพดี 

แข็งแรงขยนัหมัน่เพียร ไม่เป็นโรคติดร้ายแรง มีการศกึษา ไม่ต ่ากว่าชัน้ประโยคประถมศึกษาตอนปลาย 
มีอายุไม่ต ่ากว่า 18 (สิบแปด) ปี และไม่เกิน 50 (ห้าสิบ) ปี หรือตามข้อตกลง เพ่ือปฏิบตัิงานตาม
สัญญานี ้
 

ข้อ 5. “ผู้ รับจ้าง” มีหน้าท่ีต้องปฏิบตัิหรือควบคมุดแูลให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัปฏิบตัิดงันี  ้
5.1 จดัให้มีเจ้าหน้าท่ี รักษาความปลอดภยั  ตรวจตราดแูลทรัพย์สินของ “ผู้ว่าจ้าง”  ท่ีน าเข้า – 

ออก บริเวณท่ีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั รับผิดชอบในเวลาท่ีปฏิบตัิหน้าท่ี 

5.2 จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย  รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันการโจรกรรม
และระมัดระวงัป้องกันอัคคีภัย อันจะเกิดแก่ทรัพย์สินของ “ผู้ ว่าจ้าง”  

5.3 แจ้งหรือให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัแจ้งให้ “ผู้ รับจ้าง” หรือเจ้าหน้าท่ีของ“ผู้ รับจ้าง” 
ทราบทนัทีเม่ือมีเหตกุารณ์ผิดปกตใิด ๆ เกิดขึน้ 

5.4 ควบคมุดแูลให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั ให้ความสะดวกแก่ผู้ ท่ีมาติดตอ่กบั“ผู้ รับจ้าง”  
ด้วยมารยาทท่ีสภุาพ 

5.5 ควบคมุดแูลให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยให้ความเคารพผู้บริหารระดบัสูง เจ้าหน้าท่ี
ของ “ผู้ ว่าจ้าง” และปฏิบัติต่อผู้ มาติดต่อ  หรือใช้บริการของ  “ผู้ ว่าจ้าง” ด้วยความสุภาพ
เรียบร้อย 

5.6 ควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย  ปฏิบัติหน้างานให้เป็นไปตามสญัญา
ด้วยความซ่ือสตัย์ สุจริต ตัง้ใจและเข้มแข็ง ต้องลงเวลา ไปและกลบัด้วยตนเองทุกครัง้ ท่ีมาปฏิบัติ
หน้าท่ี  หากมีเหตุจ าเป็น ท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้  เช่น เจ้าหน้าท่ี รักษาความปลอดภัย เจ็บป่วยจนไม่
สามารถปฏิบตัิงานได้ “ผู้ รับจ้าง” ต้องจดัให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยอ่ืนปฏิบตัิงานแทนโดย 
“ผู้ รับจ้าง” จะต้องแจ้งให้ “ผู้ ว่าจ้าง” หรือผู้ แทนของ “ผู้วา่จ้าง” ทราบก่อนทกุครัง้ด้วย 



 

หากเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยหรือผู้ ปฏิบัติงานแทนดังกล่าวกระท าด้วยประการใด ๆ 
เป็นท่ีเสียหาย หรือเสื่อมเสียแก่ผู้ ว่าจ้าง ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระท าของ “ผู้ รับ
จ้าง” ซึ่ง “ผู้ รับจ้าง” ต้องรับผิดชอบทุกประการ 

5.7 ควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคับ และค าสัง่
โดยชอบของ “ผู้วา่จ้าง” และ/หรือผู้แทนของ “ผู้วา่จ้าง” ท่ีใช้อยูใ่นขณะท าสญัญานี ้และท่ีจะออกใช้ในภาย
หน้า เก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัโดยเคร่งครัด 

“ผู้ ว่าจ้าง” จะเป็นผู้ ออกค าสั่งหรือวางระเบียบให้ “ผู้ รับจ้าง” ท าการตรวจค้นตวับุคคล หรือ
ยานพาหนะท่ีผ่านเข้าออก บริเวณสถานท่ีท่ี “ผู้ รับจ้าง” รับบริการรักษาความปลอดภยัได้ ในกรณีท่ี
มีเหตสุงสยัตามสมควร “ผู้ รับจ้าง” จะวางกฎเกณฑ์หรือระเบียบ ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามสญัญานี ้ โดย
ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก “ผู้ว่าจ้าง” ไม่ได้ทัง้สิน้ ในกรณีท่ีมีข้อสงสยัในการปฏิบตัหิน้าท่ี “ผู้ รับจ้าง” 
ต้องปรึกษาและปฏิบตัติามค าแนะน าของ “ผู้ว่าจ้าง” เท่านัน้ ห้าม “ผู้ รับจ้าง” กระท าไปโดยพลการ      
เว้นแตใ่นกรณีจะเป็นและเร่งดว่น ซึ่ง “ผู้ รับจ้าง” ต้องปฏิบตัิไปในแนวทางสร้างสรรค์  และสุภาพ โดย
ถือประโยชน์ของ “ผู้ ว่าจ้าง” เป็นส าคญั 

5.8 แจ้งรายช่ือพร้อมประวตัิเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัของ “ผู้ รับจ้าง” ท่ีจะปฏิบตังิานตาม
สัญญานีใ้ห้แก่ “ผู้ ว่าจ้าง” ภายใน ……….…(………) วัน นับแต่วันลงนามในสัญญานี  ้และเมื่อมี
การเปล่ียนตัวบุคคลดงักล่าว “ผู้ รับจ้าง” ต้องแจ้งให้ “ผู้ รับจ้าง” ทราบอย่างน้อยก่อน 1 (หนึ่ง) วันท า
การทุกครัง้ 

5.9 ให้มีการเปล่ียนตวัเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัของ “ผู้ รับจ้าง” ในกรณีท่ี “ผู้ รับจ้าง” เห็นว่า
ปฏิบัติหน้าท่ีบกพร่องไม่เหมาะสม  หรือมีความประพฤติไม่ดี  หรือไมมี่ความสามารถในทันที 
โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทัง้สิน้ แต่ถ้าปรากฏว่า  เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยของ “ผู้ รับจ้าง”           
ท่ีเปล่ียนมาใหม่ ยงัคงบกพร่องต่อหน้าท่ี หรือมีพฤติการณ์ ท่ีไมเ่หมาะสมตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีอีกและ 
“ผู้วา่จ้าง”ตรวจพบให้ถือวา่ “ผู้ รับจ้าง” ผิดสญัญา “ผู้ รับจ้าง” มีสิทธิบอกเลิกสญัญาและจ้างผู้ อ่ืนท างาน
จ้างนีต้อ่จาก “ผู้ รับจ้าง” ได้ 

5.10 จดัอบรมเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัของ "ผู้ รับจ้าง" ให้อยูใ่นระเบียบวินยัและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าท่ีก่อนสง่ไปปฏิบตัหิน้าท่ีตามสญัญานี  ้

5.11 จดัหาเคร่ืองแบบ นกหวีด กระบอง ไฟฉาย หรืออปุกรณ์อ่ืนท่ีจ าเป็น ในการปฏิบตังิานตาม
สัญญานีใ้ห้แก่เจ้าหน้าท่ี รักษาความปลอดภัยของ “ผู้ รับจ้าง” เอง 

ข้อ 6 “ผู้ รับจ้าง” ต้องรับผิดตอ่ “ผู้ รับจ้าง”  ดงันี ้
6.1  ความเสียหายท่ีเกิดขึน้จริง และอยู่ในความรับผิดชอบของ “ผู้ รับจ้าง” ตามสญัญานี“้ผู้ รับจ้าง” 

ต้องชดใช้ตามมลูคา่ท่ีเสียหายจริง ภายในวงเงินไมเ่กินครัง้ละ………………....บาท 



 

6.2ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการโจรกรรมทรัพย์สินซึ่งเก็บไว้ในอาคารสถานท่ี
และปรากฏร่องรอยการงัดแงะ  หรือท าลายเคร่ืองกีดขวาง  หรือท าลายสิ่งกีดกัน้ส าหรับคุ้มครอง
ทรัพย์สินท่ี “ผู้วา่จ้าง”  จะต้องมีหลกัฐาน เพ่ือพิสจูน์วา่ มีทรัพย์สินนัน้อยูก่่อนหน้า การเกิดโจรกรรม 

6.3 ความเสียหาย หรือสูญหายอนัเกิดแก่ทรัพย์สิน ซึ่งอยู่นอกอาคารสถานท่ี แต่อยู่ในบริเวณท่ี
ระบุตามสญัญาข้อ 1 จะต้องเป็นทรัพย์สินท่ีเห็นประจกัษ์ ตามปกติด้วยสายตาหรือเป็นทรัพย์สินท่ี
“ผู้ ว่าจ้าง” ได้แจ้งให้ “ผู้ รับจ้าง” ทราบเป็นหนังสือและ หรือได้มีการตรวจสอบบนัทึกประเภท ชนิด 
จ านวน โดยเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัของ “ผู้ รับจ้าง” แล้ว 

6.4 “ผู้ รับจ้าง” มีสิทธิท่ีจะเลือกรับผิดชอบ  ชดใช้ค่าความเสียบหายให้แก่  “ผู้ รับจ้าง” 
โดยชดใช้ให้เป็นทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกนั หรือโดยชดใช้ราคาให้ตามราคาหรือค่าเสียหาย
จริงในปัจจุบันแต่ไม่เกินราคาเดิมท่ี  “ผู้ รับจ้าง” จัดหามาโดยหักค่าเส่ือมราคาตามอายกุารใช้งาน
ของทรัพย์สิน ทัง้นีไ้มเ่กินวงเงินตาม ข้อ 6.1 

6.5 ในกรณีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยปฏิบตัิหน้าท่ีบกพร่อง  ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบงัคบั หรือค าสัง่โดยชอบของ “ผู้ว่าจ้าง” หรือผู้แทนของ “ผู้ว่าจ้าง” มีสิทธิปรับ “ผู้ รับจ้าง” ได้ครัง้
ละ……….(…………) บาทตอ่หนึ่งเหตกุารณ์โดย “ผู้ว่าจ้าง” จะต้องแจ้งความบกพร่อง ในแต่ละครัง้
เป็นหนังสือให้  “ผู้ รับจ้าง” หรือผู้ แทนของ  “ผู้ รับจ้าง” ทราบภายใน…………(……..) วนัท าการ นบั
แตว่นัทราบเหต ุและเม่ือสญัญาท าการตกลงกนัเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จงึสามารถด าเนินการปรับได้ 

6.6 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย  ไม่มาปฏิบัติหน้าท่ีให้ครบถ้วนตาม
ก าหนดเวลาในข้อ 2 หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึน้แก่ “ผู้ ว่าจ้าง” หรือทรัพย์สินของ “ผู้ รับจ้าง” 
“ผู้วา่จ้าง” ต้องรับผิดชดใช้คา่เสียหายให้แก่ “ผู้วา่จ้าง” แตไ่มเ่กินวงเงินในข้อ 6.1 

6.7 ในระหว่างปฏิบตัิงาน ถ้า “ผู้ รับจ้าง” ได้กระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดตอ่บุคคล หรือ
ทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน “ผู้ รับจ้าง” จะต้องรับผิดในบรรดา ความเสียหายท่ีได้กระท าขึน้นัน้เอง 

6.8 หากความเสียหาย หรือสญูหายของทรัพย์สินซึง่ “ผู้ รับจ้าง” ต้องรับผิดชอบเกิดขึน้เพราะ 
“ผู้ รับจ้าง” หรือเจ้าหน้าท่ีของ “ผู้ว่าจ้าง” มีส่วนผิดอยู่ด้วย คูส่ญัญาจะร่วมกนัรับผิด โดยให้ความรับผิด 
ของคูสัญญา แต่ละฝ่ายขึน้อยู่กับ การท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้มีส่วนในความผิดนัน้ยิ่งหย่อนกว่ากนั
เพียงไร 

ข้อ 7. “ผู้ รับจ้าง” ไมต้่องรับผิดตอ่ “ผู้วา่จ้าง” ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

7.1  ความเสียหายหรือ สูญหายอนัเกิดจากเหตสุุดวิสยั ผลของสงคราม การรุกราน การกระท า
ของข้าศกึตา่งชาติ สงครามกลางเมือง การเกิดจลาจล ภยัธรรมชาติ 

7.2  ความเสียหาย หรือสูญหายอันเกิดจาก “ผู้ ว่าจ้าง” ลูกจ้างหรือผู้ แทนของ “ผู้ว่าจ้าง” 
เป็นผู้กระท าเสียเอง หรือให้ความร่วมมือกันบุคคล ภายนอกในกรณีท่ีสามารถรู้ตวัผู้กระท าผิด 



 

7.3 ความเสียหาย หรือสญูหาย อนัเกิดจากการปล้น อคัคีภยั หรือภยัตา่ง ๆ ซึง่ไมอ่ยู่ในวิสัยท่ีจะ
ป้องกันได้ เว้นแต่ความเสียหายนัน้เกิดขึน้จากความจงใจ  หรือประมาทเลินเล่อ หรือละเลยตอ่
การปฏิบตัิหน้าท่ี ของผู้ รับจ้างหรือเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัของผู้ รับจ้าง  

7.4 “ผู้ รับจ้าง” ไมต้่องรับผิดชอบชดใช้คา่เสียหายไมว่่ากรณีใด ๆ ท่ีเกิดขึน้กบัทรัพย์สินสว่นตวัของ
เจ้าหน้าท่ีของ “ผู้วา่จ้าง” หรือทรัพย์สินของบคุคลภายนอก ท่ีมิใชคู่ส่ญัญา เว้นแตท่รัพย์สินสว่นตวั ท่ี
เจ้าหน้าท่ีของ “ผู้วา่จ้าง” น ามาใช้ในส านกังาน ของผู้วา่จ้างเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตังิาน และได้แจ้งให้ 
“ผู้ รับจ้าง” ทราบรายการของทรัพย์สินนัน้แล้ว 

ข้อ 8. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของ “ผู้วา่จ้าง” มีดงันี ้

8.1 จดัให้มีระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบั การรักษาความปลอดภยั ใช้บงัคบัแก่เจ้าหน้าท่ีฯ หรือลกูจ้าง 
หรือพนกังานของ “ผู้วา่จ้าง” หรือบคุคลท่ีผา่นเข้า – ออกในบริเวณเขตรับผิดชอบ “ผู้ รับจ้าง” เชน่ การตรวจ
ค้นตวั และยานพาหนะเม่ือมีกรณีสงสยัและมีความจ าเป็น 

8.2 ก าหนดหน้าท่ีและจุดปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยโดยชดัเจนและจัดท า
ประกาศก าหนดหน้าท่ีและจดุปฏิบตังิานดงักลา่วตดิประกาศไว้ 

8.3  กรณีทรัพย์สินของ “ผู้ว่าจ้าง” เกิดความเสียหายหรือเกิดสญูหายอนัเน่ืองมาจากการ
โจรกรรม ซึง่ “ผู้ รับจ้าง” จะต้องรับผิดตามสญัญานี ้“ผู้วา่จ้าง” จะต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้ “ผู้ รับจ้าง” ทราบ
โดยดว่นท่ีสดุอยา่งช้าไมเ่กิน…………(……..) วนัท าการ พร้อมระบ ุชนิด ประเภท จ านวน และมลูคา่ของ
ทรัพย์สินท่ีแท้จริงพร้อมหลกัฐานอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 

8.4 “ผู้ว่าจ้าง” จะต้องให้เวลาแก่ “ผู้ รับจ้าง” ในการติดตามเอาทรัพย์สินท่ีสูญหายคืนภายใน 
30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัท่ีทราบผลการสอบสวน ของพนกังานสอบสวนและหากครบก าหนดแล้วยงั
ไม่ได้คืน “ผู้ รับจ้าง” จะต้องชดใช้คา่ความเสียหายให้แก่ “ผู้วา่จ้าง” ตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญานี ้

8.5 ในกรณีท่ี “ผู้ว่าจ้าง” ต้องการให้ “ผู้ รับจ้าง”  ดแูลรักษาทรัพย์สินท่ีต้องรักษาความปลอดภยั 
เป็นพิเศษชัว่คราว “ผู้วา่จ้าง” จะต้องแจ้งให้ “ผู้ รับจ้าง” ทราบเป็นหนงัสือ 

8.6 ในกรณีท่ีรัฐบาลประกาศเปล่ียนแปลง ก าหนดอตัราคา่จ้างแรงงานขัน้ต ่าภายหลงัสญัญานีมี้
ผลใช้บงัคบั “ผู้ รับจ้าง”  มีสทิธิร้องขอเพิ่มอตัราคา่จ้างเฉพาะคา่แรงของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตาม
อตัราส่วนต่างของค่าจ้าง ขัน้ต ่าท่ีรัฐบาลก าหนดเพิ่มขึน้ซึ่ง “ผู้ รับจ้าง” จะพิจารณาด้วยเหตุผลท่ี
สมควรและเป็นธรรม หาก “ผู้ ว่าจ้าง” ไม่สามารถตกลงตามท่ีร้องขอเพราะเหตขุดัข้องด้าน
งบประมาณหรือเพราะเหตอ่ืุนใด “ผู้ รับจ้าง” มีสิทธิบอกเลิกสญัญา ในกรณีนี ้ “ผู้ รับจ้าง” จะไมเ่รียกร้อง
คา่เสียหายใด ๆ ทัง้สิน้ 

ข้อ 9 “ผู้ รับจ้าง” ยินยอมให้ผู้ ว่าจ้างหกัเงินค่าจ้างท่ี “ผู้ รับจ้าง” จะได้รับตามสญัญาข้อ 3 ช าระ
บรรดาคา่ปรับและคา่เสียหายท่ี “ผู้ รับจ้าง” ต้องรับผิดตามสญัญานี ้หากเงินท่ีหกัไว้ยังไม่พอช าระค่าปรับ



 

และค่าเสียหายดังกล่าว “ผู้ รับจ้าง” ยินยอมช าระส่วนท่ียังขาดอยู่จนครบถ้วนภายใน
ก าหนด……..…..(…..………) วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจาก “ผู้วา่จ้าง” 

10 ในกรณีท่ีคูส่ญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดละเลย หรือละเว้นไม่ปฏิบตัิตามสญัญาข้อหนึ่งข้อใดเป็น
เหต ุให้เกิดความเสียหายขึน้ไมว่า่กรณีใด ๆ คูส่ญัญาฝ่ายท่ีละเลย หรือละเว้นดงักล่าวจะต้องรับผิดชอบโดย
สิน้เชิงและคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง มีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ทนัที ในกรณีท่ี “ผู้วา่จ้าง” ใช้สิทธิบอกเลิก
สญัญา “ผู้ รับจ้าง” ยอมให้ “ผู้วา่จ้าง” ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

10.1 เรียกเอาค่าจ้างท่ีเพิ่มขึน้เพราะต้องจ้าง  บุคคลอ่ืนให้บริการดูแลและรักษาความ
ปลอดภยัตอ่ไปจนครบก าหนดเวลาตามสญัญานี ้

10.2 เรียกคา่เสียหายอ่ืนอนัพงึมีจาก “ผู้ รับจ้าง” 
10.3 ระงบัการจ่ายคา่จ้างท่ีค้างช าระส าหรับ การให้บริการท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว เพ่ือเป็น

ประกนัการช าระคา่เสียหาย 
10.4 ริบหลกัประกนัสญัญาตามข้อ 13 
ข้อ 11 การวา่จ้างตามสญัญานีไ้มท่ าให้ “ผู้ รับจ้าง” และเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัของ “ผู้ รับ

จ้าง” มีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการ หรือมีความสมัพนัธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของ “ผู้ วา่จ้าง”ตาม
กฎหมายแรงงาน 

ข้อ 12 ห้าม “ผู้ รับจ้าง” เอางานทัง้หมดหรือสว่นใดสว่นหนึง่ แหง่สญัญานีไ้ปให้ผู้ อ่ืนรับจ้างชว่งอีก
ทอดหนึง่ 

ข้อ 13 ในวนัท าสญัญานี ้ “ผู้ รับจ้าง” ได้น าหลกัประกนัเป็นเงินจ านวน…………บาท
(………….….) หรือเป็นหนงัสือค า้ประกนัของ………………ลงวนัท่ี…………………เป็นจ านวนร้อย
ละ…………….ของราคาคา่จ้างทัง้สิน้เป็นเงิน……………บาท (………….) มามอบให้แก่ “ผู้ ว่าจ้าง” 
เพ่ือเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา  และเป็นหลักประกันความเสียหายทัง้ปวง ตามสญัญานี ้

หลกัประกนัท่ี “ผู้ รับจ้าง” น ามามอบไว้ตามวรรค 1 “ผู้วา่จ้าง” จะคืนให้เม่ือ “ผู้ รับจ้าง” พ้นจากข้อ
ผกูพนัตามสญัญานีแ้ล้ว 

สัญญานีท้ าขึน้สองฉบบั มีข้อความอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านข้อความเข้าใจโดยตลอด
แล้วจึงลงลายมือช่ือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคญัต่อหน้าพยาน และได้เก็บสญัญานีไ้ว้ฝ่าย
ละฉบบั 

(ลงช่ือ)……………………………………….ผู้วา่จ้าง 
(……………………………….) 
 
(ลงช่ือ)……………………………………….ผู้ รับจ้าง 
(……………………………….) 



 

 
(ลงช่ือ)……………………………………….พยาน 
(……………………………….) 
 
(ลงช่ือ)……………………………………….พยาน 
(……………………………….) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดและเง่ือนไขแนบท้ายสัญญาจ้าง 
 

เลขท่ีสญัญา…………./………… 
ขอบเขตของงาน 
 

“ผู้ รับจ้าง” ต้องจดัเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัเพ่ือปฏิบตัหิน้าท่ีรักษาความปลอดภยั ดงันี ้
1. รายละเอียดสถานท่ีของ“ผู้วา่จ้าง”….……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. รายละเอียดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัของ “ผู้ รับจ้าง” เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัจะ

ประกอบด้วย 
2.1 หวัหน้าชดุ…………………………..…….คน 
2.2 รองหวัหน้าชดุ……………………….……คน 
2.3 หวัหน้าผลดั………………………….……คน 
2.4 ระดบัผู้ควบคมุ……………………………คน 
2.5 เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั……………..คน 
2.6 ส ารองปฏิบตัหิน้าท่ี………………………..คน 
2.7 อ่ืน ๆ……………………………………….คน 
2.8 รวมทัง้สิน้………………………………….คน 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัต้องปฏิบตัหิน้าท่ีประจ าทกุวนั ดงันี ้
(1) วนัปฏิบตัริาชการตามปกติ……..ผลดั ๆ ละ………ชัว่โมง โดย 
ผลดัท่ี 1 เร่ิมตัง้แตเ่วลา………ถึง…………และ 
ผลดัท่ี 2 เร่ิมตัง้แตเ่วลา………ถึง………… 
(2) วนัหยดุราชการปฏิบตัหิน้าท่ี………ผลดั ๆ ละ………..ชัว่โมง โดย 
ผลดัท่ี 1 เร่ิมตัง้แตเ่วลา………ถึง…………และ 
ผลดัท่ี 2 เร่ิมตัง้แตเ่วลา………ถึง………… 
 
3. …………….………..ฯลฯ………………………… 

 



 
 
 

ตัวอย่างสัญญา 
จ้างที่ปรึกษาออกแบบ 

และควบคุมงาน 
 

 
 
 

 
 

 
    
 
 
 

 
                                                                                                     ส่วนพสัดุ 

                                                                                              ส ำนักอ ำนวยกำร 



 

ตัวอย่าง 
สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน 

 
สญัญาเลขท่ี……………. 

 สญัญาฉบบันีท้ าขึน้ ณ…...…………………………………………………………… 
ต าบล/แขวง………….…อ าเภอ/เขต……………….จงัหวดั………………เม่ือวนัท่ี……..…..
เดือน……..….พ.ศ. ………..ระหวา่ง……...………..โดย……………….ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีจ้ะเรียกวา่ 
“ผู้วา่จ้าง” ฝ่ายหนึง่ กบั………….ซึง่จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคล ณ………………….มีส านกังานใหญ่อยู่
เลขท่ี……….ถนน…………..ต าบล/แขวง…………..อ าเภอ/เขต..……….จงัหวดั………..โดย……….ผู้ มี
อ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล ปรากฏตามหนงัสือรับรองของส านกังานทะเบียนหุ้นสว่น
บริษัท………………..ลงวนัท่ี………………….(และหนงัสือมอบอ านาจลงวนัท่ี…………)* แนบท้าย
สญัญานี ้ (ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาเป็นบคุคลธรรมดาให้ใช้ข้อความวา่กบั……….อยูบ้่านเลขท่ี…….
ถนน…………..ต าบล/แขวง…………………อ าเภอ/เขต………………..จงัหวดั…………….)* ซึง่ตอ่ไป
ในสญัญานีจ้ะเรียกวา่ “ท่ีปรึกษา” อีกฝ่ายหนึง่ 
 ทัง้สองฝ่ายได้ตกลงท าสญัญากนัมีข้อความดงัตอ่ไปนี ้
 
 ภาค ก. การออกแบบ 
  ข้อ 1. ผู้วา่จ้างตกลงจ้างและท่ีปรึกษาตกลงรับจ้างออกแบบ………….……………...
(ช่ือโครงการพร้อมวตัถปุระสงค์ของการจ้างท่ีส าคญัและรายละเอียดทกุรายการ)………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………ตามความต้องการของผู้วา่จ้าง ทัง้นี ้ท่ี
ปรึกษาจะต้องปฏิบตังิาน ให้เป็นไปตามหลกัวิชาการ ทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และ
บทบญัญัตแิหง่กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
  ข้อ 2. ท่ีปรึกษาจะลงมือท างานภายในวนัท่ี…………เดือน……………..พ.ศ..………
และจะด าเนินการออกแบบตามสญัญานีใ้ห้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี…...เดือน………พ.ศ………  

ข้อ 3. ผู้วา่จ้างและท่ีปรึกษา ได้ตกลงราคาคา่จ้างออกแบบตามสญัญานี ้เป็นจ านวนเงิน
ทัง้สิน้………………….บาท (…………………………..) 
  ข้อ 4 ผู้วา่จ้างตกลงจา่ยคา่จ้างให้แก่ท่ีปรึกษาเป็นงวด ๆ ดงันี  ้
  งวดท่ี 1 จ านวนร้อยละ……………..ของคา่จ้างออกแบบตามข้อ 3 เป็นเงิน…………...
บาท(……………………) จะจา่ยให้เม่ือ………………… 



 

  งวดท่ี 2 จ านวนร้อยละ …………….ของคา่จ้างออกแบบตามข้อ 3 เป็นเงิน…………..
บาท(…………………...) จะจา่ยให้เม่ือ…………………. 
  งวดท่ี 3 จ านวนร้อยละ……………..ของคา่จ้างออกแบบตามข้อ 3 เป็นเงิน………….
บาท(……………..……) จะจา่ยให้เม่ือ………………….. 
  งวดท่ี 4 ……………………………………………………………………..... 
  …………………………………..……ฯลฯ…………….………………….... 
  งวดสดุท้ายเงินท่ีเหลือจ านวน………………..บาท (………..……………….) จะจา่ยให้
เม่ือผู้วา่จ้าง ได้รับมอบงานออกแบบจากท่ีปรึกษาครบบริบรูณ์ เป็นท่ีเรียบร้อยตามสญัญาแล้ว 
 การจ่ายเงนิตามเง่ือนไขแห่งสัญญานี ้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงนิเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ   
ที่ปรึกษา ช่ือธนาคาร……………………………..…สาขา…………………………………ช่ือ
บัญชี……………………….เลขที่บัญชี……………………ทัง้นี ้ ท่ีปรึกษาตกลงเป็นผู้รับภาระเงนิ
ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืนใด เก่ียวกับการโอนท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยนิยอมให้มีการ 
หักเงนิดังกล่าว จากจ านวนเงนิโอนในงวดนัน้ ๆ (ความในวรรคนี ้ ใช้ส าหรับกรณีที่ส่วนราชการ 
จะจ่ายเงนิตรงให้แก่ที่ปรึกษา (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ    
ที่ปรึกษา ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังก าหนด) 
  ข้อ 5. ท่ีปรึกษาจะสง่มอบผลงาน พร้อมทัง้แบบและรายละเอียดประกอบแบบ 
จ านวน………ชดุ ให้แก่ผู้วา่จ้าง ในวนัสง่มอบงานตามสญัญา 
  ข้อ 6. ผู้วา่จ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในผลงานท่ีท่ีปรึกษาได้ออกแบบตามสญัญานี ้ และท่ี
ปรึกษาจะน าผลงาน และรายละเอียดของงานตามสญัญานีไ้ปใช้ หรือเผยแพร่ในกิจการอ่ืน 
นอกเหนือจากท่ีได้ระบไุว้ในสญัญานีไ้มไ่ด้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร จากผู้วา่จ้างก่อน 
  ข้อ 7 ในกรณีท่ีผลงานของท่ีปรึกษาบกพร่อง หรือไมเ่ป็นไปตามความประสงค์ ของผู้วา่
จ้างอนัเน่ืองมาจากผู้ รับจ้าง มิได้ด าเนินการให้ถกูต้องตามหลกัวิชาการทางสถาปัตยกรรม และ/หรือ
วิศวกรรม ท่ีปรึกษาต้องรีบท าการแก้ไข ให้เป็นท่ีเรียบร้อย โดยไมค่ิดคา่บริการจากผู้วา่จ้างอีก ถ้าท่ีปรึกษา
หลีกเล่ียงหรือบดิพริว้ ไมรี่บจดัการแก้ไขให้เป็นท่ีเรียบร้อย ในก าหนดเวลา ท่ีผู้วา่จ้างแจ้งเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ผู้วา่จ้างมีสิทธิจ้างท่ีปรึกษารายอ่ืนท าการแทน โดยท่ีปรึกษาจะต้องรับผิดชอบ จา่ยเงินคา่จ้างใน
การนีแ้ทนผู้วา่จ้างโดยสิน้เชิง 
  ถ้ามีความเสียหายเกิดขึน้ แก่งานท่ีออกแบบ อนัเน่ืองมาจากการท่ีท่ีปรึกษาได้ออกแบบ
งานไมถ่กูต้องตามหลกัวิชาการทางสถาปัตยกรรม และ/หรือวิศวกรรม ท่ีปรึกษาจะต้องท าการแก้ไขความ
เสียหายดงักลา่ว ภายในเวลาท่ีผู้วา่จ้างก าหนดให้ ถ้าท่ีปรึกษาไมส่ามารถแก้ไขได้ ท่ีปรึกษาจะต้องชดใช้
คา่เสียหายท่ีเกิดขึน้ โดยสิน้เชิง ซึง่หมายความรวมทัง้ความเสียหาย ท่ีเกิดขึน้โดยตรง และโดยสว่นท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัความเสียหายท่ีเกิดขึน้ จากงานบริการนีด้้วย 



 

  ถ้าท่ีปรึกษาไมเ่ร่ิมปฏิบตังิาน ภายในก าหนด หรือมีเหตใุห้ผู้วา่จ้างเช่ือได้วา่ ท่ีปรึกษาไม่
สามารถท างานให้แล้วเสร็จ ภายในก าหนด หรือลว่งเลยก าหนดเวลาแล้วเสร็จไปแล้ว หรือท่ีปรึกษา ท าผิด
สญัญาข้อหนึง่ข้อใด ผู้วา่จ้างมีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ และเม่ือบอกเลิกสญัญาแล้ว ผู้วา่จ้างมีสิทธิริบหรือ
บงัคบัจากหลกัประกนั และมีสิทธิเรียกคา่เสียหายอ่ืน (ถ้ามี) จากท่ีปรึกษาด้วย 
 
 ภาค ข. การควบคุมงาน 
  ข้อ 8 ผู้วา่จ้างตกลงจ้าง และท่ีปรึกษาตกลงรับจ้างควบคมุงานก่อสร้าง……….……  
………………….(ช่ือโครงการพร้อมรายละเอียดการจ้างท่ีส าคญัทกุรายการ)…..…………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………ตามความต้องการของผู้วา่จ้าง ทัง้นี ้ ท่ีปรึกษาจะเป็น
ผู้ควบคมุงานแทนผู้วา่จ้าง ตามสญัญาจ้างเหมาก่อสร้าง ระหวา่งผู้วา่จ้างกบัผู้ รับจ้างเหมาก่อสร้าง ซึง่
ตอ่ไปในสญัญานีจ้ะเรียกวา่ “สญัญาก่อสร้าง” และ “ผู้ รับจ้าง” ตามล าดบั 
  ข้อ 9.ท่ีปรึกษาจะควบคมุงานให้เป็นไปตามสญัญาก่อสร้างและถกูต้องตามหลกัวิชาการ
ทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และจะต้องรับผิดชอบตอ่ผู้ว่าจ้างจนกว่างานตามสญัญาก่อสร้างจะ
แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายละเอียดของแบบงานในภาค ก. ของสญัญานี ้
  ข้อ 10. ผู้วา่จ้างและท่ีปรึกษา ได้ตกลงราคาคา่จ้างควบคมุงานตามสญัญานี ้เป็นจ านวน
เงินทัง้สิน้………………บาท (…………………………) โดยผู้ว่าจ้างจะแบง่จา่ยคา่จ้างให้แก่ท่ีปรึกษา 
เป็นรายเดือนเดือนละเทา่ ๆ กนั ตามอายสุญัญาก่อสร้างเป็นเงิน เดือนละ…………………….…….บาท 
(…………….……)โดยจะจ่ายให้เม่ือท่ีปรึกษาได้ควบคมุงาน และท ารายงานการควบคมุงานและผลงาน
ตามโครงการในเดือนนัน้ ๆ เสนอตอ่ผู้วา่จ้างเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
  การจ่ายเงนิตามเง่ือนไขแห่งสัญญานี ้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝาก
ธนาคารของที่ปรึกษา ช่ือธนาคาร……………………………………สาขา…………………………
ช่ือบัญชี……………………………….เลขที่บัญชี……………………ทัง้นี ้  ท่ีปรึกษาตกลงเป็นผู้รับ
ภาระเงนิค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืนใด เก่ียวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม
ให้มีการหักเงินดังกล่าว จากจ านวนเงนิโอนในงวดนัน้ ๆ (ความในวรรคนี ้ ใช้ส าหรับกรณีที่   
ส่วนราชการจะจ่ายเงินตรงให้แก่ที่ปรึกษา (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงนิเข้าบัญชี
ธนาคารของที่ปรึกษา ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังก าหนด) 
  ข้อ 11. ท่ีปรึกษาจะจดัให้มีผู้ควบคมุงาน ท่ีมีความรู้และความช านาญงาน ให้เหมาะสม
กบัสภาพการควบคมุงานตามสญัญา และให้สอดคล้องกบัแผนการท างานของท่ีปรึกษา ท่ีปรากฏใน
เอกสารภาคผนวก………..แนบท้ายสญัญานี ้



 

  ข้อ 12. ในกรณีท่ีผู้วา่จ้างพิจารณาเห็นว่า การด าเนินงานของผู้ควบคมุงาน จะเกิดความ
เสียหายแก่งาน ตามสญัญาก่อสร้าง ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ผู้วา่จ้างมีสิทธิท่ีจะให้ท่ีปรึกษาเปล่ียนผู้
ควบคมุงานบางคน หรือทัง้หมดนัน้ได้ และท่ีปรึกษาต้องด าเนินการตามความประสงค์ ของผู้วา่จ้าง
โดยเร็ว 
  การเปล่ียนผู้ควบคมุงาน ตามความในวรรคแรก ท่ีปรึกษาจะต้องเสนอรายช่ือผู้ควบคมุ
งาน ท่ีจะปฏิบตังิานแทนนัน้ ตอ่ผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
  ข้อ 13. ถ้าปรากฏวา่ผู้ รับจ้าง ไมป่ฏิบตัใิห้เป็นไปตามรายละเอียด ท่ีระบไุว้ในสญัญา
ก่อสร้างเป็นหน้าท่ีของท่ีปรึกษา จะสัง่ให้ผู้ รับจ้างด าเนินการแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ถกูต้อง ตาม
รายละเอียดดงักลา่ว 
   ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น ทางด้านสถาปัตยกรรม และ/หรือวิศวกรรมท่ีจะต้อง
แก้ไขปรับปรุงแบบหรือรายการท่ีก าหนดไว้ เพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาพข้อเท็จจริง และสิ่งแวดล้อม ซึง่
มิฉะนัน้จะเกิดความเสียหายได้ ท่ีปรึกษามีอ านาจสัง่ระงบัการด าเนินงาน ของผู้ รับจ้างไว้ก่อน หรือใน
กรณีเร่งดว่นอาจสัง่การแก้ไขได้ตามความจ าเป็น และเม่ือได้ด าเนินการไปแล้ว จะต้องท าหนงัสือรายงาน
ให้ผู้วา่จ้างทราบโดยเร็วท่ีสดุ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีจะท าให้ผู้วา่จ้าง ต้องรับภาระการเงินเพิ่มขึน้แล้ว   
ท่ีปรึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้วา่จ้างก่อน 
  ข้อ 14. ถ้าหากสญัญาก่อสร้าง ระหวา่งผู้ รับจ้างกบัผู้วา่จ้างต้องเลิกไป หรือระงบัลง
ชัว่คราวด้วยเหตใุด ๆ ก็ตาม ท่ีปรึกษาไมมี่สิทธิได้รับคา่จ้างควบคมุงานในเดือนนัน้ จนกวา่งานก่อสร้าง
อาคารในเดือนนัน้ ๆ ได้ท าการแล้วเสร็จตามสญัญา ไมว่่าโดยผู้ รับจ้างรายเดมิหรือผู้ รับจ้างรายใหม ่ หรือ
จนกวา่จะมีการบอกเลิกสญัญาจ้างท่ีปรึกษา ผู้วา่จ้างจงึจะจา่ยเงินคา่จ้างเดือนนัน้ให้แก่ท่ีปรึกษา 
  ข้อ 15 ในกรณีท่ีสญัญาก่อสร้างระหวา่งผู้ว่าจ้างกบัผู้ รับจ้างต้องเลิกไป หรือระงบัลง
ชัว่คราวด้วยเหตใุด ๆ ก็ตาม ผู้วา่จ้างมีสิทธิปฏิบตักิารอย่างใดอยา่งหนึง่ดงันี  ้
   (1) งดจา่ยเงินคา่จ้างควบคมุงานให้แก่ท่ีปรึกษา ตลอดระยะเวลาท่ีสญัญา
ก่อสร้างต้องเลิกไปหรือระงบัลงชัว่คราว แตจ่ะจา่ยเงินคา่จ้างให้แก่ท่ีปรึกษา เม่ืองานจ้างตามสญัญา
ก่อสร้างนัน้ ได้ด าเนินการตอ่ไป ไมว่า่จะโดยผู้ รับจ้างรายเดมิหรือรายอ่ืน 
   (2) บอกเลิกสญัญาจ้าง ท่ีปรึกษาควบคมุงานรายนีไ้ด้ทนัที หากสญัญาก่อสร้าง
ระงบัลงชัว่คราวเกิน………..วนั หรือมีการบอกเลิกสญัญาก่อสร้าง และผู้วา่จ้างไมส่ามารถหาผู้ รับจ้าง
รายใหมไ่ด้จนเกิน…………….วนั นบัถดัจากวนัท่ีสญัญาก่อสร้างเลิกกนั ท่ีปรึกษามีสิทธิบอกเลิกสญัญา
ได้ 
  ข้อ 16. ในแตล่ะเดือน ท่ีปรึกษาจะท ารายงานผลงานและอปุสรรคของผู้ รับจ้าง ท่ีได้
ปฏิบตัไิปแล้วให้ผู้ว่าจ้างทราบ ในกรณีท่ีครบอายสุญัญาก่อสร้าง หากผู้ รับจ้างไมส่ามารถปฏิบตังิานแล้ว



 

เสร็จตามสญัญา ท่ีปรึกษาจะต้องรีบรายงานสรุปผลงานทัง้หมด และอปุสรรคท่ีเป็นเหตทุ าให้การ
ปฏิบตังิานของผู้ รับจ้าง ไมเ่ป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ เสนอตอ่ผู้วา่จ้าง 
  ข้อ 17 การควบคมุงานตามสญัญานี ้ท่ีปรึกษาจะปฏิบตัดิงันี ้
   (1) จะด าเนินการควบคมุงาน นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ รับจ้างเร่ิมปฏิบตังิาน จนกวา่งาน
ตามสญัญาก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามสญัญา 
   (2) จะไมล่ะเลย หรือละทิง้หน้าท่ีการควบคมุงาน หรือกระท าการมิชอบในหน้าท่ี
ของตน ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือท าให้งานตามสญัญาก่อสร้าง ด าเนินไปโดยไมส่ะดวกลา่ช้า หรือเกิด
ความเสียหายแก่ผู้ รับจ้าง 
   (3) จะไมมี่ผลประโยชน์สว่นได้เสียใด ๆ ร่วมกบัผู้วา่จ้าง และจะไมร่่วมกบัผู้ รับ
จ้าง กระท าการหรืองดเว้นกระท าการอยา่งใดอย่างหนึง่ อนัอาจเป็นเหตใุห้ผู้วา่จ้าง ได้รับความเสียหาย 
   ถ้าท่ีปรึกษาหลีกเล่ียงหรือกระท าการใด ๆ ขดัตอ่ข้อก าหนดประการใดประการ
หนึง่ ดงักล่าวข้างต้น หรือท่ีปรึกษาปฏิบตัผิิดสญัญาข้อใดข้อหนึง่ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสญัญานีไ้ด้ทนัที 
และมีสิทธิเรียกคา่เสียหายท่ีเกิดขึน้ จากท่ีปรึกษา พร้อมทัง้ริบหรือบงัคบัจากหลกัประกนั ท่ีท่ีปรึกษามอบ
ไว้แก่ผู้วา่จ้างตามสญัญานีไ้ด้ 
  ข้อ 18. ในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดขึน้ แก่งานตามสญัญาก่อสร้าง อนัเน่ืองมาจากการ
กระท าของท่ีปรึกษา จะโดยการละเลยตอ่หน้าท่ี หรือมิได้ใช้ความรู้ท่ีเหมาะสมกบัการควบคมุงาน หรือ
มิได้ควบคมุตรวจสอบ ให้ผู้ รับจ้างด าเนินการดงักลา่วก็ตาม ท่ีปรึกษาต้องรีบหาทางแก้ไขให้เรียบร้อยด้วย
คา่ใช้จา่ยของท่ีปรึกษาเอง และถ้าท่ีปรึกษาหลีกเล่ียง หรือบิดพริว้ไมแ่ก้ไขให้เป็นท่ีเรียบร้อย ในเวลาท่ีผู้
วา่จ้างก าหนดให้ ผู้วา่จ้างมีสิทธิวา่จ้างผู้ อ่ืน ด าเนินการแทน โดยท่ีปรึกษาจะต้องชดใช้คา่เสียหาย ทัง้ใน
สว่นท่ีเกิดขึน้โดยตรง และในสว่นท่ีเก่ียวเน่ือง อนัเกิดจากความเสียหายดงักลา่วนัน้ด้วย 
  ข้อ 19. ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างปฏิบตังิานล่วงเลยก าหนด ตามสญัญาก่อสร้าง เน่ืองจาก
ความผิดของผู้ รับจ้าง ท่ีปรึกษาจะได้รับคา่จ้างตามจ านวนวนัท่ีได้ปฏิบตัลิ่วงเลยก าหนดเวลานัน้ ตอ่เม่ือผู้
วา่จ้างได้เรียกร้องเอาจากผู้ รับจ้าง มาจา่ยให้ท่ีปรึกษาในอตัราวนัละ………….บาท (………………….) 
   ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิานลว่งเลยก าหนดเวลา ตามสญัญาจ้างก่อสร้าง 
เน่ืองจากเหตท่ีุมิได้เกิดจากความผิดของผู้ รับจ้าง และมิได้เกิดจากความผิดของท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษาจะ
ได้รับคา่จ้างตามจ านวนวนัท่ี ปฏิบตัลิว่งเลยก าหนดเวลานัน้ ตามจ านวนท่ีเหมาะสม และเป็นธรรม แตไ่ม่
เกินกวา่อตัราคา่จ้าง รายเดือนตามท่ีก าหนดในสญัญาข้อ 10 
  ข้อ 20. ในขณะท าสญัญานีท่ี้ปรึกษาได้น าหลกัประกนัเป็น……………………………
เป็นจ านวนเงิน…..……………บาท (……………………………) ซึง่เทา่กบัร้อยละ………..(…….%)ของ
ราคาคา่จ้างตามสญัญาข้อ 3 และ ข้อ 10 รวมกนั มามอบไว้แก่ผู้วา่จ้าง เพ่ือเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัิ
ตามสญัญานี ้



 

   เม่ือท่ีปรึกษาได้ปฏิบตังิานตามภาค ก. ของสญัญานี ้ เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้ว ผู้วา่
จ้างจะคืนหลกัประกนัจ านวนคร่ึงหนึง่ ให้แก่ท่ีปรึกษา ส่วนหลกัประกนัท่ีเหลืออีกคร่ึงหนึง่ ผู้วา่จ้างจะคืน
ให้เม่ือท่ีปรึกษาปฏิบตังิานในภาค ข. ของสญัญานี ้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  ข้อ 21. เอกสารแนบท้ายสญัญาดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญานี  ้
   21.1 ผนวก 1 (…………….) จ านวน………..หน้า 
   21.2 ผนวก 2 (………….…) จ านวน………..หน้า 
   21.3 …………………..ฯลฯ……………………. 
   ความใดในเอกสารแนบท้ายสญัญา ท่ีขดัแย้งกบัข้อความในสญัญานี ้ ให้ใช้
ข้อความในสญัญานีบ้งัคบั และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสญัญา ขดัแย้งกนัเอง ท่ีปรึกษาจะต้องปฏิบตัิ
ตามค าวินิจฉยั ของผู้ว่าจ้าง 
  สญัญานีท้ าขึน้สองฉบบั มีข้อความถกูต้องตรงกนั คูส่ญัญาได้อา่นและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือช่ือพร้อมทัง้ประทบัตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคญั ตอ่หน้าพยานและ
คูส่ญัญา ตา่งยึดถือไว้ฝ่ายละฉบบั 
 

(ลงช่ือ)…………………………..ผู้วา่จ้าง 
                                                                             (…………………………………) 
 

(ลงช่ือ)…………………………..ท่ีปรึกษา 
                                                                             (…………………………………) 
 

(ลงช่ือ)……………………….…พยาน 
                                                                            (…………………………………) 
 

(ลงช่ือ)………………………….พยาน 
                                                                             (…………………………………) 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ *เป็นข้อความหรือเง่ือนไขเพิ่มเตมิซึง่สว่นราชการผู้ท าสญัญาอาจเลือกใช้หรือตดัออกได้ตาม
ข้อเท็จจริง 



 

 
 

ตัวอย่างสัญญาเช่ารถยนต ์

 
 

 
 
 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     ส่วนพสัดุ 
                                                                                        ส ำนักอ ำนวยกำร  



 สญัญาเช่าเลขที่ 
สญัญาเชา่รถยนต์ 

 
 สญัญาฉบบันีท้ าขึน้ ณ.......................................................................ต าบล / แขวง..................................... 
อ าเภอ/ เขต...................................จงัหวดั....................................เมื่อวนัท่ี..........เดือน.........................พ.ศ....................
ระหวา่ง..........................................................................โดย..............................................ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกวา่ “ผู้ เช่า” 
ฝ่ายหนึง่กบั.................................................................................................ซึง่จดทะเบยีนเป็นนิติบคุคล  ณ  ส านกังานทะเบียนหุ้นสว่นบริษัท 
...........................................................................มีส านกังานอยูเ่ลขที่............................................................................................................ ......โดย 
...................................................................ผู้มีอ านาจลงนาม ผกูพนันิติบคุคล ปรากฏตามหนงัสอืรับรองของส านกังาน
ทะเบยีนหุ้นสว่นบริษัท..................................ลงวนัท่ี.......................เดือน....................................พ.ศ. ......................... 
(และหนงัสอืมอบอ านาจลงวนัท่ี.............เดือน......................พ.ศ. .....................) แนบท้ายสญัญานี ้ ซึง่ตอ่ไปในสญัญานี ้
เรียกวา่ “ผู้ให้เชา่” อีกฝ่ายหนึง่ 

 
                 คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายได้ตกลงท าสญัญากนัมีข้อความดงัตอ่ไปนี ้
 
 ข้อ ๑ ข้อตกลงเช่า 
                             ผู้ เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้เช่ารถยนต์................................................................................................... 
ยี่ห้อ..........................รุ่น.........................................ซึง่ตอ่ไปในสญัญานี ้เรียกวา่ “รถยนต์ที่เช่า” จ านวน................(.................) คนั 
 เพื่อใช้ในราชการของผู้ เชา่  ดงัรายละเอยีดปรากฎตามผนวกแนบท้ายสญัญานี ้
 
           การเช่ารถยนต์ตามวรรคหนึ่งมีก าหนดระยะเวลา ๕ ปี (ห้า)ปี นบัตัง้แตว่นัที่................เดือน........................... 
พ.ศ. .............................ถึงวนัท่ี...........................เดือน................................พ.ศ. ............... 
 
   ผู้ ให้เช่ารับรองว่ารถยนต์ที่เช่าตามสญัญานีเ้ป็นรถยนต์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผู้ ให้เช่าได้ช าระภาษี 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ผู้ ให้เช่ามีสิทธิน ามาให้เช่าโดยปราศจากการ รอนสิทธิ                 
ทัง้รับรองว่ารถยนต์ดังกล่าวมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต ่ากว่าที่ก าหนดไว้ในผนวกแนบท้ายสัญญา มีอุปกรณ์               
และเคร่ืองมือประจ ารถตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ที่เช่าและตามความต้องการของผู้ เช่าโดยครบถ้วน และผู้ ให้เช่า       
ได้ตรวจสอบแล้ววา่รถยนต์ที่เช่าตลอดจนอปุกรณ์ทัง้ปวงปราศจากความช ารุดบกพร่อง 
  สญัญานีม้ีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วันที่ลงนามในสญัญา แต่การค านวณค่าเช่าส าหรับรถยนต์ที่เช่าแต่ละคัน      
ให้เร่ิมนบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ เช่าได้รับมอบรถยนต์ที่เช่าคนันัน้ ๆ ไว้ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
  ข้อ ๒   คา่เช่ารถยนต์ 



 ผู้ เช่าตกลงช าระค่าเช่าในอัตราตายตัวที่จะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุสัญญาให้แก่ผู้ ให้เช่า            
เป็นรายเดือนตามเดือนแหง่ปฏิทินในอตัราคา่เช่าเดือนละ......................................... (..........................)  บาทต่อรถยนต์ 
ที่เช่าหนึ่งคนั ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา  ค่าภาษีรถยนต์  ค่าตรวจสภาพ  ค่าอะไหล่สิน้เปลือง  
ค่าน า้มันหล่อลื่นทุกชนิดและค่าซ่อมแซมรถยนต์  ในการใช้งานตามปกติไว้ด้วยแล้ว ส่วนค่าน า้มันเชือ้เพลิงที่ใช้                 
ผู้ เช่าเป็นผู้ รับผิดชอบ 
 ในการช าระค่าเช่า ผู้ ให้เช่าต้องส่งใบแจ้งหนี เ้ รียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐(สิบ)  
วนัก่อนครบก าหนดการช าระค่าเช่าในแต่ละเดือนแล้ว ผู้ เช่าจะช าระค่าเช่าในวนัครบก าหนดช าระค่าเช่า หรือภายหลงั
จากนัน้ โดยให้ผู้ ให้เช่ามารับเช็ค ณ ที่ท าการ.................... ...........................................ของผู้ เช่า หรือ โดยวิธีโอนเงิน      
เข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ให้เช่าโดยตรง ช่ือธนาคาร........................................สาขา............................. ............ 
ช่ือบญัชี.................................................................................เลขท่ีบญัชี........................................ทัง้นี ้ผู้ ให้เช่าตกลง
เป็นผู้ รับภาระเงินคา่ธรรมเนียม หรือคา่บริการอื่นใดอนัเก่ียวกบัการโอนเงินท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหกัเงิน
ดงักล่าวจากจ านวนเงินที่โอนในเดือนนัน้ ๆ  เมื่อได้รับเงินค่าเช่าดังกล่าวแล้วผู้ ให้เช่าจะต้องส่งใบเสร็จรับเงินค่าเช่า     
ให้แก่ผู้ เช่าภายใน ๗ (เจ็ด) วนั 
 ในกรณีที่การเช่าเดือนแรกและเดือนสดุท้ายเป็นการเช่าไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่าเช่าเป็นรายวนั 
ตามจ านวนวนัท่ีเช่าจริง 
 ผู้ เช่ามีสิทธิหกัค่าเช่าเป็นรายวนัได้ในกรณีที่ผู้ เช่าไม่ได้ใช้รถยนต์ที่เช่าเพราะความผิดของผู้ ให้เช่า 
หรือเพราะความบกพร่องของรถยนต์ที่เช่า 
 การค านวณคา่เช่ารายวนัตามสญัญานีใ้ห้ถือวา่หนึง่เดือนมี ๓๐ (สามสิบ) วนั ซึ่งเมื่อค านวณค่าเช่า
ตามสญัญานีเ้ป็นรายวนัจะตกวนัละ.......................................................(..............................................................) บาท 
 
 ข้อ ๓  เอกสารอนัเป็นสว่นหนึง่ของสญัญา 
 เอกสารแนบท้ายสญัญาดงัตอ่ไปนีใ้ห้ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญานี ้

๓.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา จ านวน................................................(.................................)หน้า 
๓.๒ ผนวก ๒ แคตตาลอ็ก และรายละเอียดของรถยนต์ที่เช่า จ านวน...............................................หน้า 
๓.๓ ผนวก ๓ รายการอปุกรณ์และเคร่ืองมือประจ ารถ จ านวน..........................................................หน้า 
๓.๔ ผนวก ๔ ก าหนดการบ ารุงรักษา จ านวน..............................หน้า 
๓.๕ ผนวก ๕ เง่ือนไขการเช่าเพิ่มเติมตามความต้องการของหนว่ยงานผู้ เช่า (ถ้ามี)  จ านวน............หน้า 
๓.๖ ผนวก ๖...................................ฯลฯ...................................... 

 
 ความใดในเอกสารแนบท้ายสญัญาที่ขดัแย้งกบัข้อความในสญัญานี ้ให้ใช้ข้อความในสญัญานีบ้งัคบั และ
กรณีที่เอกสารแนบท้ายสญัญาขดัแย้งกนัเอง ผู้ ให้เช่าจะต้องปฏิบตัิตามค าวินิจฉยัของผู้ เช่า โดยผู้ ให้เช่าไม่อาจเรียกร้อง
คา่เสยีหายใดๆ เอากบัผู้ เช่าได้ 
 
 ข้อ ๔  การสง่มอบ 



 ผู้ ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถยนต์ที่เช่าให้แก่ผู้ เช่า ณ........................ ........................................                  
ภายในวนัที่....................เดือน................................พ.ศ. ...........................ในสภาพที่ดีเรียบร้อย พร้อมด้วยอปุกรณ์และเคร่ืองมือ    
ประจ ารถตามมาตรฐานของผู้ผลติอยา่งครบถ้วนถกูต้อง ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในผนวกแนบท้ายสญัญา 
 
 ข้อ ๕ การตรวจรับ 
 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพสัดขุองผู้ เช่าได้ตรวจรับรถยนต์ที่สง่มอบตามข้อ ๔ และเห็นว่าถกูต้อง
ครบถ้วนตามสญัญานีแ้ล้ว ผู้ เช่าจะออกหลักฐานการรับมอบรถยนต์ที่เช่า เพื่อให้ผู้ ให้เช่าใช้เป็นหลกัฐานประกอบ          
การขอรับเงินคา่เช่ารถยนต์คนันัน้ๆ 
 ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า   รถยนต์ซึ่งผู้ ให้เช่าส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา 
ผู้ เช่าทรงไว้ซึง่สทิธิที่จะไม่รับรถยนต์นัน้  ในกรณีเช่นว่านี ้ผู้ ให้เช่าต้องรีบน ารถยนต์นัน้กลบัคืนไปทนัที และต้องน ารถยนต์
คนัอื่นมาสง่มอบให้ใหม ่ หรือต้องท าการแก้ไขให้ถกูต้องตามสญัญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ ให้เช่าเองและระยะเวลาที่เสียไป
เพราะเหตดุงักลา่ว  ผู้ให้เช่าจะน ามาอ้างเป็นเหตขุอขยายเวลาสง่มอบ เพื่อของดหรือลดคา่ปรับไมไ่ด้ 
 หากผู้ ให้เช่าไม่น ารถยนต์ที่ส่งมอบไม่ถูกต้องกลับคืนไปในทันที  ดังกล่าวในวรรคสองและ            
เกิดความเสยีหายแก่รถยนต์นัน้  ผู้ เช่าไมต้่องรับผิดในความเสยีหายดงักลา่ว 
 ในกรณีที่ผู้ให้เช่าสง่มอบรถยนต์ที่เชา่ถกูต้องแตไ่ม่ครบจ านวน  หรือสง่มอบครบจ านวนแตไ่มถ่กูต้อง
ทัง้หมด ผู้ เช่ามีสิทธิจะรับมอบเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการรับมอบเฉพาะส่วนนัน้ก็ได้  ในกรณีเช่นนี ้           
ผู้ เช่าจะช าระคา่เช่าเฉพาะรถยนต์ที่เช่าที่รับมอบไว้ 
 
 ข้อ ๖   การขอขยายระยะเวลาสง่มอบ 
 ในกรณีที่ผู้ ให้เช่าไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ที่เช่าให้แก่ผู้ เช่าได้โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน
ก าหนดเวลาตามสญัญาข้อ  ๔  อนัเนื่องมาจากเหตสุดุวิสยัหรือพฤติการณ์ใด ๆ ซึง่ผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย  
ผู้ ให้เช่ามีสิทธิขอขยายก าหนดเวลาส่งมอบรถยนต์ที่เช่า  โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดงักล่าว  พร้อมหลกัฐาน     
เป็นหนังสือให้ผู้ เช่าทราบภายใน  ๑๕  (สิบห้า)  วัน นับแต่วันที่เหตุนัน้เกิดขึน้  การอนุญาตให้ขยายเวลาส่งมอบ            
เป็นดลุพินิจของผู้ เช่า  โดยผู้ให้เช่าไมอ่าจเรียกร้อง  คา่เสยีหายใดๆ เอากบัผู้ เช่าได้ 
  
 ข้อ ๗  หน้าที่ของผู้ให้เช่า 
 ๗.๑   การประกนัภยัรถยนต์ที่เช่า 
  ตลอดอายุการเช่าตามสัญญานี ้ ผู้ ให้เช่าจะต้องท าประกันภัยรถยนต์ที่เช่า หรือรถยนต์          
ที่น ามาเปลี่ยนหรือทดแทนรถยนต์ที่เช่าประเภทชัน้หนึ่งและประกันภยัตามพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ ให้เช่า โดยท าประกันภัยกับบริษัทประกันภัยซึ่งได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน  
ที่ผู้ เช่าให้ความเห็นชอบและต้องมอบส าเนากรมธรรม์ประกันภัยและหลกัฐานการเอาประกันภัยดังกล่าวให้แก่ผู้ เช่า  
ในวันท าสัญญาเช่าและทุกครัง้ที่มีการต่ออายุสัญญาหรือมีการเปลี่ ยนรถยนต์ที่ เช่าตามข้อ๗.๓ หรือข้อ  ๗.๔   
หรือข้อ  ๗.๕  หรือมีการจัดหารถยนต์ทดแทนตามข้อ  ๗.๖  หรือมีการท าสญัญาประกันภัยใหม่ โดยการประกันภัย       
ต้องรวมถึงการคุ้มครองตอ่ไปนี ้



(ก) คุ้ มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอกในวงเงิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐                  
(หนึง่ล้าน)  บาท / คน  และไมเ่กิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (สบิล้าน)  บาท / ครัง้ 

(ข) คุม้ครองทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกในวงเงิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  (หา้ลา้น)  บาท / คร้ัง 
(ค) คุ ้มครองค่ารักษาพยาบาล  และการเสียชีวิตส าหรับผู ้ข ับข่ีและผู ้โดยสารรถยนต ์           

คนัท่ีเอาประกนัภยัในวงเงินไม่ต ่ากวา่  ๒๐๐,๐๐๐  (สองแสน)  บาท / คน 
 ๗.๒  การจดทะเบียนและเสยีภาษีประจ าปีของรถยนต์ที่เช่า 
  ผู้ ให้เช่าจะต้องจดทะเบียนรถยนต์ที่เช่ากับกรมการขนส่งทางบกและเสียภาษีประจ าปี         
ตามกฎหมายด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ ให้เช่าให้แล้วเสร็จก่อนวันครบก าหนดส่งมอบรถยนต์ที่เช่ าตามสัญญาข้อ  ๔            
รวมทัง้ต้องเสยีภาษีประจ าปี ส าหรับปีตอ่ๆไปภายในก าหนดเวลาทกุปี 
 ๗.๓  ความบกพร่องในรถยนต์ที่เช่า 
  ในกรณีที่รถยนต์ที่เช่าคันใดขัดข้องใช้งานไม่ได้ตามปกติไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด  ผู้ ให้เช่า
จะต้องน ารถยนต์คันใหม่ที่มีขนาดและประสิทธิภาพเช่นเดียวกับรถยนต์ที่เช่า และมีสภาพที่เทียบเท่าหรือดีกว่า               
ทัง้ในเร่ืองความนิยมในยี่ห้อรถยนต์  (brand name) และราคาซือ้ขายรถยนต์  (price list)  ในท้องตลาดมาเปลี่ยนให้ผู้ เช่า
ทนัทีที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้ เช่าด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทัง้สิน้ 
 หากผู้ ให้เช่าไม่น ารถยนต์มาเปลี่ยนให้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   นอกจากผู้ เช่ามีสิทธิหักค่าเช่า         
คิดเป็นรายวันต่อคัน  ตามสัญญาข้อ ๒  วรรคสี่และวรรคห้าแล้ว  ผู้ เช่ามีสิทธิปรับผู้ ให้เช่าเป็นรายวันในอัตรา                 
วนัละ*......................(...................................) บาท  ต่อคนั  นบัตัง้แต่วนัที่ผู้ ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้ เช่า ให้น ารถยนต์        
มาเปลีย่น จนถึงวนัท่ีผู้ให้เช่าน ารถยนต์คนัใหมม่าเปลีย่นให้ 
 หากผู้ ให้เช่าไม่น ารถยนต์มาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ง  เมื่ อได้รับแจ้งจากผู้ เช่าแล้วเป็น
ระยะเวลาติดต่อกันเกิน ๑๐(สิบ) วัน ผู้ เช่ามิสิทธิที่จะบอกเลิกสญัญาทัง้หมดหรือแต่บางส่วนได้โดยท าเป็นหนังสือ          
แจ้งไปยงัผู้ให้เช่า 

                 ในกรณีผู้ ให้เช่าไม่น ารถยนต์มาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ ให้เช่าจัดหารถยนต์อื่น           
มาเปลีย่นซึง่สภาพ  ขนาด  หรือประสทิธิภาพของรถยนต์  ไมต่รงตามที่ก าหนดไว้ไมว่า่ด้วยเหตใุดๆ  ผู้ เช่ามีสทิธิเช่ารถยนต์
จากบคุคลอื่นมาใช้งานแทนได้ จนกวา่ผู้ให้เช่าจะจดัหารถยนต์มาเปลี่ยนให้โดยถกูต้อง โดยผู้ ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่า   
ที่เพิ่มขึน้ 
 ๗.๔  การรับประกนัความเสยีหาย 
 ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกมากล่าวอ้าง  และใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ  ว่าการครอบครอง              
ใช้สอยรถยนต์ที่เช่าของผู้ เช่าเป็นการละเมิด  หรือมีบุคคลภายนอกมาก่อการรบกวนขัดสิทธิเก่ียวกับรถยนต์ที่เช่า          
ตามสญัญานี ้ ผู้ ให้เช่าจะต้องด าเนินการทัง้ปวงเพื่อให้การเรียกร้อง  หรือการรบกวนสิทธิดังกล่าวหมดสิน้ไปโดยเร็ว       
หากผู้ ให้เช่ามิอาจด าเนินการดงักล่าวได้  ผู้ ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์คันใหม่ที่มีสภาพเทียบเท่า หรือดีกว่า  รวมทัง้         
ในเร่ืองความนิยมในยี่ห้อรถยนต์  (brand  name)  และราคาซือ้ขายรถยนต์  (price list)  ในท้องตลาดมาทดแทนให้ทนัที  
โดยไม่มีข้ออ้างใดๆ  ทัง้สิน้  และหากการเรียกร้องหรือการรบกวนสิทธิ เป็นเหตุให้ผู้ เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อ
บุคคลภายนอก หรือผู้ เช่าได้รับความเสียหายจากการถูกรบกวนขัดสิทธิดังกล่าว   ผู้ ให้เช่าต้องเป็นผู้ ช าระค่าเสียหาย       
และคา่ใช้จ่ายรวมทัง้คา่ฤชาธรรมเนียมและคา่ทนายความแทนผู้ เช่า  หรือชดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ เช่าโดยสิน้เชิง  
 ๗.๕  การโอนกรรมสทิธ์ิให้บคุคลอ่ืน 



  ในกรณีท่ีผู้ ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในรถยนต์ท่ีน ามาให้เช่า  ผู้ ให้เช่าจะโอนกรรมสิทธ์ิ 
ในรถยนต์ที่เช่าแก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ เช่าและโดยไม่น ารถยนต์คันใหม่ที่มีสภาพ  
ขนาด  ประสิทธิภาพเท่า  เทียบเท่าหรือดีกว่า  รวมทัง้ในเร่ืองความนิยมใน  ยี่ห้อรถยนต์  (brand  name)  และราคาซือ้
ขายรถยนต์  (price list)  ในท้องตลาดมาสง่มอบแก่ผู้ เช่าทดแทนก่อนไมไ่ด้  หากฝ่าฝืนผู้ ให้เช่าต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  
(ถ้ามี)  ให้แก่ผู้ เช่า 
 ๗.๖  การบ ารุงรักษาตรวจสภาพและซอ่มแซมรถยนต์ที่เช่า 
  ผู้ ให้เช่ามีหน้าที่บ ารุงรักษา  ตรวจสภาพ  เปลี่ยนชิน้ส่วนของอะไหล่สิน้เปลืองรวมทัง้
น า้มันหล่อลื่นทุกชนิดและซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่าในกรณีความเสื่อมสึกหรอและความเสียหายอันเกิดจากการใช้งาน
ตามปกติเยี่ยงวิญญชูนให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  ซึ่งผู้ ให้เช่ามีหน้าที่บ ารุงรักษาตรวจสภาพรถยนต์ที่เช่า
เมื่อครบระยะเวลาหรือครบก าหนดระยะทางที่ใช้งานตามที่ก าหนดในผนวกแนบท้ายสญัญา   รวมทัง้จะต้องบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมเพิ่มเติมทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้ เช่า  เพื่อให้รถยนต์ที่เช่าใช้ในราชการของผู้ เช่าได้ในสภาพที่สมบูรณ์
ปลอดภยั 
  ในการบ ารุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมตามวรรคหนึ่ง  ผู้ ให้เช่าจะต้องเป็นผู้ มารับ     
รถยนต์ที่เช่าจากผู้ เช่าและจดัหารถยนต์ส ารองที่มีสภาพ  ขนาด  ประสิทธิภาพ  และอายกุารใช้งาน   เช่นเดียวกบัรถยนต์    
ที่เช่ามาให้ผู้ เช่าใช้ทันที  และถ้าหากผู้ ให้เช่าไม่อาจด าเนินการตามเง่ือนไขนีไ้ด้   ผู้ เช่ามีสิทธิด าเนินการตามข้อ  ๗.๓     
วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี ่ โดยอนโุลม 
  ในการซอ่มแซม  บ ารุงรักษารถยนต์ที่เช่าผู้ให้เช่าต้องน ารถยนต์ที่เช่า เข้าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ที่ศนูย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ที่เช่าเทา่นัน้  ยกเว้นกรณีฉกุเฉิน 
  การน ารถยนต์ไปซ่อมหรือบ ารุงรักษา  ผู้ ให้เช่าต้องตรวจสอบน า้มันเชือ้เพลิงในถังว่า              
มีระดบัเท่าใด  เมื่อสง่รถยนต์กลบัมาให้ผู้ เช่าน า้มนัเชือ้เพลิงในถงัจะต้องอยู่ในระดบัเดิม  ถ้าต ่ากว่าเดิม  ผู้ ให้เช่าจะต้อง
เติมให้อยูใ่นระดบัเดิม 
  เมื่อรถยนต์คันที่เช่าได้ผ่านการใช้งานและยางรถยนต์เส้นใดเส้นหนึ่งมีสภาพความลึกของ      
ดอกยางต ่ากวา่  ๓  (สาม)  มิลลเิมตร  หรือตามที่ผู้ เช่าเห็นวา่จะไมป่ลอดภยั  ผู้ให้เช่าต้องเปลีย่นยางรถยนต์ที่มีสภาพใหม่
ให้โดยห้ามใช้ยางหลอ่ดอก 
  กรณีที่ผู้ ให้เช่าน ารถยนต์ที่เช่าไปบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม  ผู้ ให้เช่าต้องน ารถยนต์  คันอื่น          
มาทดแทนทนัที  โดยในระหวา่งเวลาที่ผู้ให้เช่ายงัมิได้น ารถยนต์มาทดแทน  ผู้ให้เช่าไมส่ามารถคิดคา่เช่าจากผู้ เช่าได้ 
  การจดัหารถยนต์ทดแทน   ผู้ให้เช่าจะต้องจดัหารถยนต์ซึง่มีสภาพและขนาดเทียบเท่าหรือดีกว่า  
รวมทัง้ในเร่ืองความนิยมในยี่ห้อรถยนต์  (brand  name)  และราคาซือ้ขายรถยนต์  (price list)    ในท้องตลาดมาทดแทน  
เพื่อให้ผู้ เช่าใช้งานทนัทีจนกวา่รถยนต์คนัท่ีอยูร่ะหวา่งบ ารุงรักษาหรือ   ซอ่มแซมจะเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้  หากผู้ ให้เช่า
ละเลยไมจ่ดัหารถยนต์ทดแทนให้   ผู้ เช่ามีสทิธิ  ที่จะเช่ารถยนต์จากผู้อื่นมาใช้งานแทน   โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่า
ที่เพิ่มขึน้จนกวา่ผู้ให้เช่าจะน ารถยนต์ทดแทนมาสง่มอบให้ผู้ เช่าหรือจนกวา่รถยนต์ที่เช่าจะบ ารุงรักษาซอ่มแซมเสร็จ 
 
 ข้อ  ๘  การบอกเลกิสญัญา 



 ๘.๑  ผู้ เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาทัง้หมดหรือบางส่วนได้   หากผู้ ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่า           
ไม่ถูกต้อง  ไม่ครบถ้วน  ไม่ส่งมอบภายในก าหนด  หรือส่งมอบภายในก าหนด แต่ใช้งานไม่ได้ครบถ้วนตามสัญญา         
หรือผู้ให้เช่าไมป่ฏิบตัิตามสญัญาข้อหนึง่ข้อใด 

 ในกรณีดังกล่าวในวรรคก่อน  ผู้ เช่ามีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือเรียกร้อง       
จากธนาคารผู้ออกหนงัสือค า้ประกนัตามสญัญาข้อ  ๑๓  เป็นจ านวนเงินทัง้หมดหรือบางสว่น ก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร  
และถ้าผู้ เช่าต้องเช่ารถยนต์จากบคุคลอื่นทัง้หมดหรือแตบ่างรายการภายในก าหนด..................(..........................) เดือน  
นบัแตว่นับอกเลกิสญัญา  ผู้ให้เช่ายอมรับผิดชดใช้คา่เช่าที่เพิ่มขึน้จากคา่เช่าที่ก าหนดไว้ในสญัญานีด้้วย 

 ๘.๒  ในกรณีมีความจ าเป็นทางราชการ  ผู้ เช่ามีสิทธิที่จะบอกเลิกสญัญาเช่านีก้่อนครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่าได้   โดยแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๓๐  (สามสิบ)  วนั  โดยผู้ ให้เช่าจะไม่เรียกร้อง
คา่เสยีหายใดๆ  จากผู้ เช่าในการเลกิสญัญาดงักลา่ว 

 
 ข้อ  ๙  คา่ปรับกรณีสง่มอบลา่ช้า 
  ในกรณีที่ผู้ ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าล่วงเลยก าหนดส่งมอบตามสญัญาข้อ  ๔  แต่ผู้ เช่ามิได้         
ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ  ๘.๑  วรรคหนึ่ง  ผู้ ให้เช่าจะต้องช าระค่าปรับให้ผู้ เช่าเป็น รายวันส าหรับรถยนต์คันที่              
ยงัไม่ได้ส่งมอบตามสญัญา  ในอตัราวนัละ*...............(...........................) บาทต่อคนั นบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัครบก าหนด      
สง่มอบตามสญัญาจนถึงวนัที่ผู้ให้เช่าได้น ารถยนต์ที่เช่ามาสง่มอบให้แก่ผู้ เช่าจนถกูต้องครบถ้วน 
  ในระหว่างที่ผู้ เช่ายังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานัน้  หากผู้ เช่าเห็นว่าผู้ ให้เช่าไม่อาจปฏิบัติ           
ตามสญัญาตอ่ไปได้  ผู้ เช่าจะใช้สทิธิบอกเลกิสญัญา  และริบหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาหรือเรียกร้องจากธนาคาร
ผู้ออกหนังสือค า้ประกันตามสญัญาข้อ  ๑๓  กับเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเช่าที่เพิ่มขึน้ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาข้อ  ๘.๑      
วรรคสอง  ก็ได้  และถ้าผู้ เช่าได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ช าระค่าปรับไปยังผู้ ให้เช่าเมื่อครบก าหนดส่งมอบดังกล่าวแล้ว               
ผู้ เช่ามีสทิธิที่จะปรับผู้ให้เช่าจนถึงวนับอกเลกิสญัญาได้อีกด้วย 
 
 ข้อ ๑๐  การรับผิดชดใช้คา่เสยีหาย 
  ถ้าผู้ให้เช่าไมป่ฏิบตัิตามสญัญาข้อหนึง่ข้อใดด้วยเหตใุดๆ  ก็ตามจนเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้ เช่าแล้ว ผู้ให้เช่าต้องชดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ เช่าโดยสิน้เชิงภายในก าหนด ๓๐(สามสบิ)วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืแจ้ง 
  หากผู้ ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ผู้ เช่ามีสิทธิหักค่าเสียหายออกจากค่าเช่าประจ าเดือนหรือ
หลกัประกนัตามสญัญาข้อ  ๑๓ 
  ผู้ เช่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใดๆ  ที่เกิดขึน้แก่รถยนต์ที่เช่า  อันไม่ใช่
ความผิดของผู้ เช่า  ตลอดระยะเวลาที่รถยนต์อยูใ่นความครอบครองของผู้ เช่า 
 
 ข้อ  ๑๑  การใช้ประโยชน์จากรถยนต์ที่เช่า 
  เพื่อประโยชน์ในการดแูลรักษาหรือประโยชน์ในทางราชการของผู้ เช่า  ผู้ เช่ามีสิทธิ ติดป้าย  โลหะ 
ประทบัตรา  ท าเคร่ืองหมายอื่นใด  ติดข้อความหรืออุปกรณ์อื่นใดๆ  ที่จ าเป็นในการใช้งานของผู้ เช่า  หรือด าเนินการใดๆ      
บนรถยนต์ที่เช่าได้โดยไมต้่องได้รับอนญุาตจากผู้ให้เช่าก่อน 
 



 ข้อ  ๑๒  การรับมอบรถยนต์ที่เช่ากลบัคืน 
  เมื่อสิน้สดุสญัญาไมว่า่จะเป็นการบอกเลกิสญัญาหรือด้วยเหตใุดๆ  ผู้ให้เช่าจะต้องรับมอบรถยนต์
ที่ เช่ากลับคืนไปตามสภาพที่ เ ป็นอยู่ ในขณะนัน้ภายใน ๗ ( เ จ็ด)  วัน นับจากวันที่สัญญาสิน้สุดโดยผู้ ใ ห้ เช่า                      
เป็นผู้ เสยีคา่ใช้จ่ายเองทัง้สิน้ 
  ถ้าผู้ให้เช่าไมน่ ารถยนต์ที่เช่ากลบัคืนไปภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึง่  ผู้ เช่าไมต้่องรับผิดชอบ
ในความเสยีหายใดๆ  ทัง้สิน้ท่ีเกิดแก่รถยนต์อนัมิใช่ความผิดของผู้ เช่า 
 
 ข้อ  ๑๓  หลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา 
   
  ในขณะท าสญัญานี ้ ผู้ ให้เช่าได้น าหลักประกันเป็น........................................................          
เป็นจ านวนเงิน.  .............................................(.................................................) บาท  มามอบแก่ผู้ เช่าเพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัิ
ตามสญัญานี ้
 หลกัประกันที่ผู้ ให้เช่าน ามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ เช่าจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้  เมื่อผู้ ให้เช่า     
พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาแล้ว 

สญัญานีท้ าขึน้เป็นสองฉบบัมีข้อความถกูต้องตรงกนั คู่สญัญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
แล้ว  จึงได้ลงลายมือช่ือพร้อมทัง้ประทบัตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคญัตอ่หน้าพยานและคูส่ญัญาตา่งยดึถือไว้ฝ่ายละหนึง่ฉบบั 

 
 

ลงช่ือ ..............................................................ผู้ เช่า 
          (.............................................................) 
ลงช่ือ ..............................................................ผู้ให้เช่า 
          (.............................................................) 
ลงช่ือ ..............................................................พยาน 
          (.............................................................) 
ลงช่ือ ..............................................................พยาน 
          (.............................................................) 

 
 
หมายเหตุ  *  อัตราค่าปรับกรณีผู้ ให้เช่าปฏิบตัิผิดสญัญาตามข้อ ๗.๓ และกรณีที่ผู้ ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าล่วงเลย

ก าหนดเวลา ตามข้อ ๙ ให้คิดค่าปรับเป็นอัตราตายตัว วันละไม่น้อยกว่าอัตราค่าเช่ารถยนต์รายวัน            
ในปัจจบุนั  รวมกบัคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีผู้ให้เช่ารถยนต์รายใหม่เรียกเก็บ ทัง้นี ้ อตัราค่าเช่ารถยนต์รายวนัที่จะ
น ามาก าหนดเป็นคา่ปรับนัน้ ให้เปรียบเทียบจากอตัราค่าเช่ารายวนัของรถยนต์ประเภท และขนาดเดียวกนั
กบัรถยนต์ที่เช่ากนัตามสญัญา ซึง่เป็นราคาที่เช่ากนั ณ ปัจจบุนั ในท้องถ่ินนัน้ ๆ ด้วย 

 



 
 

 
 

ตัวอย่างสัญญา 
ซื้อขายคอมพิวเตอร ์

 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                     ส่วนพสัดุ 
                                                                                        ส ำนักอ ำนวยกำร            



 

ตัวอย่าง 
สัญญาซือ้ขายคอมพวิเตอร์ 

        
สญัญาเลขท่ี………………………………… 

 สญัญาฉบบันีท้ าขึน้ ณ …………… ต าบล/แขวง ………….…..…  อ าเภอ/เขต  ……….……….
จงัหวดั……………….เม่ือวนัท่ี…………เดือน……………..…พ.ศ.…………….ระหวา่ง……………….. 
โดย………………....ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกว่า “ผู้ ซือ้” ฝ่ายหนึง่กบั…………………….ซึง่จดทะเบียน
เป็นนิติบคุคล ณ…………………....มีส านกังานใหญ่อยูเ่ลขท่ี…………...……....  ถนน .......................
ต าบลแขวง....................อ าเภอ/เขต…….……..........จงัหวดั……………… โดย……………..ผู้ มีอ านาจ
ลงนามผกูพนันิติบคุคลปรากฏตามหนงัสือรับรองของส านกังานทะเบียนหุ้นสว่นบริษัท.………...………..
ลงวนัท่ี………………………………..(และหนงัสือมอบอ านาจลงวนัท่ี……………………..….…)* แนบ
ท้ายสญัญานี ้ (ในกรณีท่ีผู้ขายเป็นบคุคลธรรมดาให้ใช้ข้อความวา่ กบั................………………………
อยูบ้่านเลขท่ี……………..ถนน……….……….ต าบล/แขวง....…………............อ าเภอ/เขต…………...
จงัหวดั…………………………...…….)*ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกวา่ “ผู้ขาย”อีกฝ่ายหนึง่ 
 คูส่ญัญาได้ตกลงกนัมีข้อความดงัตอ่ไปนี ้
 
 ข้อ ๑. ข้อตกลงซือ้ขาย 
            ผู้ ซือ้ตกลงซือ้และผู้ขายตกลงขายและตดิตัง้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์การประมวลผล  
ระบบคอมพิวเตอร์  ซึง่เป็นผลิตภณัฑ์ของ……………… ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกวา่ “คอมพิวเตอร์” ตาม
รายละเอียดแนบท้ายสญัญาในผนวก ๑. รวมเป็นราคาคอมพิวเตอร์และคา่ตดิตัง้ทัง้สิน้……………บาท
(………………………..) ซึ่งได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม จ านวน…………...…บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ 
และคา่ใช้จา่ยทัง้ปวงด้วยแล้ว 
 ในกรณีท่ีผู้ขาย ประสงค์จะน าคอมพิวเตอร์รายการใด ตา่งไปจากรายละเอียดท่ีก าหนดไว้
ในผนวก ๑. มาตดิตัง้ให้ผู้ ซือ้ ผู้ขายจะต้องได้รับความเห็นชอบ เป็นหนงัสือจากผู้ ซือ้ก่อน และคอมพิวเตอร์
ท่ีจะน ามาติดตัง้ดงักลา่วนัน้ จะต้องมีคณุสมบตัไิมต่ ่ากวา่ท่ีก าหนดไว้ในผนวก ๑. 
 
 ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ 
 ผู้ขายรับรองวา่คอมพิวเตอร์ท่ีขายให้ตามสญัญานี ้ มีคณุสมบตัไิมต่ ่ากวา่ท่ีก าหนดไว้ ตาม
รายละเอียด และคณุลกัษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์ ท่ีก าหนดไว้ในผนวก ๒. 
 
 



 

 
 ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 
 เอกสารแนบท้ายสญัญาดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญานี ้
 ๓.๑ ผนวก ๑ รายการคอมพิวเตอร์ท่ีซือ้ขาย 
 จ านวน…………………….หน้า 
 ๓.๒ ผนวก ๒ รายการคณุลกัษณะเฉพาะ 
 จ านวน……………………..หน้า 
 ๓.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการทดสอบ การใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 จ านวน……………………..หน้า 
 ๓.๔ ผนวก ๔ การก าหนดตวัถ่วงของคอมพิวเตอร์ 
 จ านวน…………………….หน้า 
 ๓.๕ ผนวก ๕ การอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ 
 จ านวน…………………….หน้า 
 ๓.๖ ผนวก ๖ รายการเอกสารคูมื่อการใช้คอมพิวเตอร์ 
 จ านวน…………………….หน้า 
 ความใดในเอกสารแนบท้ายสญัญา ท่ีขดัแย้งกบัข้อความในสญัญานี ้ ให้ใช้ข้อความใน
สญัญานีบ้งัคบั 
 
 ข้อ ๔. การส่งมอบ 
 ผู้ขายจะติดตัง้คอมพิวเตอร์ ท่ีซือ้ขายตามสญัญานี ้ ให้ถกูต้องและครบถ้วนตามท่ีก าหนด
ไว้ในข้อ ๑ แหง่สญัญานี ้ ให้พร้อมท่ีจะใช้งานได้ ตามรายละเอียดการทดสอบ แนบท้ายสญัญาในผนวก 
๓. ให้แก่ผู้ ซือ้ ณ…………………………………และสง่มอบให้แก่ผู้ ซือ้ ภายใน…………วนั นบัแตว่นัลง
นามในสญัญา 
 ผู้ขายจะต้องแจ้งก าหนดเวลาตดิตัง้แล้วเสร็จพร้อมท่ีจะใช้งานและสง่มอบคอมพิวเตอร์ได้
โดยท าเป็นหนงัสือย่ืนตอ่ผู้ ซือ้ ณ………………..……..ในเวลาราชการก่อนวนัก าหนดสง่มอบไมน้่อย
กวา่……….วนัท าการ 
 ผู้ขายต้องออกแบบสถานท่ี ติดตัง้คอมพิวเตอร์ รวมทัง้ระบบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตาม
มาตรฐาน ของผู้ขาย และได้รับความเห็นชอบจากผู้ ซือ้ และผู้ขายต้องจดัหาเจ้าหน้าท่ี มาให้ค าแนะน า
และตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสม ของสถานท่ี ให้ทนัตอ่การติดตัง้คอมพิวเตอร์ โดยไมค่ิดคา่ใช้จา่ยใด ๆ 
จากผู้ ซือ้ภายใน………..….วนั นบัแตว่นัท่ีลงนามในสญัญานี ้
 



 

 ข้อ ๕. การใช้เรือไทย 
 ถ้าผู้ขายจะต้องสัง่หรือน าเข้าคอมพิวเตอร์ มาจากตา่งประเทศ และต้องน าเข้ามาโดยทาง
เรือในเส้นทางเดนิเรือ ท่ีมีเรือไทยเดนิอยูแ่ละสามารถให้บริการรับขนได้ ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคม ประกาศก าหนด ผู้ขายต้องจดัการให้คอมพิวเตอร์บรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เชน่เดียวกบัเรือไทยจากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย  เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาต จากส านกังาน 
คณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชย์นาวีก่อนบรรทกุคอมพิวเตอร์ลงเรืออ่ืนท่ีมิใชเ่รือไทย หรือเป็นของท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้น ให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้ ทัง้นี ้ ไมว่า่การซือ้คอมพิวเตอร์ 
จากตา่งประเทศเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด 
 ในการสง่มอบคอมพิวเตอร์ ให้แก่ผู้ ซือ้ ถ้าเป็นกรณีตามวรรคหนึง่ ผู้ขายจะต้องสง่มอบใบ
ตราสง่ (Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราสง่ ส าหรับคอมพิวเตอร์นัน้ ซึง่แสดงว่า ได้บรรทกุมาโดยเรือไทย 
หรือเรือท่ีมีสิทธิเชน่เดียวกบัเรือไทย ให้แก่ผู้ ซือ้ พร้อมกบัการสง่มอบคอมพิวเตอร์ด้วย 
 ในกรณีท่ีคอมพิวเตอร์ ไมไ่ด้บรรทกุจากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือ
ท่ีมีสิทธิเชน่เดียวกบัเรือไทย ผู้ขายต้องสง่มอบหลกัฐาน ซึง่แสดงวา่ ได้รับอนญุาตจากส านกังาน
คณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชย์นาวี ให้บรรทกุของโดยเรืออ่ืนได้ หรือหลกัฐานซึง่แสดงวา่ ได้ช าระ
คา่ธรรมเนียมพิเศษ เน่ืองจากการไมบ่รรทกุของโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการพาณิชย์
นาวี แล้วอย่างใดอยา่งหนึง่แก่ผู้ ซือ้ด้วย 
 ในกรณีท่ีผู้ขาย ไมส่ง่มอบหลกัฐาน อยา่งหนึง่อยา่งใดดงักลา่ว ในสองวรรคข้างต้น ให้แก่ผู้
ซือ้ แตจ่ะขอสง่มอบคอมพิวเตอร์ให้ผู้ ซือ้ก่อน โดยยงัไมรั่บช าระเงินคา่คอมพิวเตอร์ ผู้ ซือ้มีสิทธิรับ
คอมพิวเตอร์ไว้ก่อน และช าระเงินคา่คอมพิวเตอร์ เม่ือผู้ขายได้ปฏิบตัถิกูต้องครบถ้วนดงักลา่วแล้วได้ 
  

ข้อ ๖. การตรวจรับ 
 เม่ือผู้ ซือ้ได้ตรวจรับคอมพิวเตอร์ ถกูต้องครบถ้วนตามสญัญานีแ้ล้ว ผู้ ซือ้ จะออก

หลกัฐานการรับมอบ ไว้เป็นหนงัสือ เพ่ือผู้ขายน ามาใช้เป็นหลกัฐาน ประกอบการขอรับเงินคา่
คอมพิวเตอร์ 

 ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏวา่ คอมพิวเตอร์ท่ีผู้ขายสง่มอบ ไม่ตรงตามสญัญาข้อ ๑ 
หรือ มีคณุสมบตัไิมถ่กูต้อง ตามสญัญาข้อ ๒ หรือใช้งานได้ไมค่รบถ้วน ตามสญัญาข้อ ๔ ผู้ ซือ้ทรงไว้ซึง่
สิทธิท่ีจะไมรั่บคอมพิวเตอร์นัน้ ในกรณีเชน่ว่านี ้ผู้ขายต้องรีบน าคอมพิวเตอร์นัน้ กลบัคืนโดยเร็วท่ีสดุเทา่ท่ี
จะท าได้ และน าคอมพิวเตอร์ มาสง่มอบให้ใหม ่ หรือต้องท าการแก้ไขให้ถกูต้อง ตามสญัญา ด้วย
คา่ใช้จา่ยของผู้ขายเอง และระยะเวลาท่ีเสียไป เพราะเหตดุงักล่าว ผู้ขายจะน ามาอ้างเป็นเหตขุอขยาย
เวลาท าการตามสญัญา หรือของดหรือลดคา่ปรับไมไ่ด้ 
 



 

 ข้อ ๗. การช าระเงิน 
 (ผู้ ซือ้จะช าระเงินคา่คอมพิวเตอร์ ให้แก่ผู้ขาย เม่ือผู้ ซือ้ได้รับมอบคอมพิวเตอร์ ตามข้อ ๖ 

ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)* 
 (ผู้ ซือ้ตกลงช าระเงิน คา่คอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ขาย ดงันี ้
 ๗.๑ เงินลว่งหน้า จ านวน……………............บาท (…………………………………….) 
จะจา่ยให้ภายใน……........วนันบัแตว่นัท าสญัญานี ้ทัง้นีโ้ดยผู้ขายจะต้องน าหลกัประกนัเงินลว่งหน้า
เป็น……………...(หนงัสือค า้ประกนัของธนาคารภายใน ประเทศ หรือพนัธบตัรรัฐบาล
ไทย)………………. เตม็ตามจ านวนเงินลว่งหน้าท่ีจะได้รับมามอบให้แก่ผู้ ซือ้ เป็นหลกัประกนัการช าระ
คืนเงินลว่งหน้า ก่อนการรับช าระเงินลว่งหน้านัน้ 
 ผู้ ซือ้จะคืนหลกัประกนัเงินลว่งหน้า ให้แก่ผู้ขาย เม่ือผู้ ซือ้ได้รับมอบสิ่งของ ตามข้อ ๖ ไว้
โดยครบถ้วนแล้ว 
 ๗.๒ เงินท่ีเหลือ จ านวน…………………….......บาท (……….………………………)
จะจา่ยให้เม่ือผู้ ซือ้ได้รับคอมพิวเตอร์ตามข้อ ๖ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)* 
 
 ข้อ ๘. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ขายยอมรับประกนัความช ารุดบกพร่อง หรือขดัข้องของการตดิตัง้ และคอมพิวเตอร์ 
ตามสญัญานีเ้ป็นเวลา…………ปี…………เดือนนบัแตว่นัท่ีผู้ ซือ้ได้รับมอบ ถ้าภายในระยะเวลาดงักล่าว
การติดตัง้หรือคอมพิวเตอร์ช ารุดบกพร่อง หรือใช้งานไมไ่ด้ทัง้หมดหรือแตบ่างสว่น และความช ารุด
บกพร่องของการตดิตัง้ หรือคอมพิวเตอร์เกิดขึน้โดยมิใช่ความผิดของผู้ ซือ้ ผู้ขายจะต้องจดัการซ่อมแซม
แก้ไข ให้อยูใ่นสภาพใช้การได้ดีดงัเดมิ โดยต้องเร่ิมจดัการซอ่มแซมแก้ไขภายใน………วนั นบัแตว่นัเวลา
ท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ซือ้โดยไมค่ิดคา่ใช้จา่ยใด ๆ จากผู้ ซือ้ทัง้สิน้ ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบตัิตาม ผู้ ซือ้มีสิทธิจ้าง
บคุคลภายนอก ท าการซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้ขายจะต้องออกคา่ใช้จ่าย ในการจ้างบคุคลภายนอก ท าการ
ซอ่มแซมแก้ไขทัง้สิน้ แทนผู้ ซือ้ 
 ผู้ขายมีหน้าท่ีบ ารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
ตลอดระยะเวลาดงักลา่วในวรรคหนึง่ ด้วยคา่ใช้จา่ยของผู้ขาย โดยให้มีเวลาคอมพิวเตอร์ขดัข้องรวม   
ตามเกณฑ์การค านวณนบัไมเ่กินเดือนละ………………………ชัว่โมง หรือร้อยละ……………ของเวลา
ใช้งานทัง้หมด ของคอมพิวเตอร์ของเดือนนัน้ แล้วแตต่วัเลขใดจะมากกวา่กนั มิฉะนัน้ผู้ขายต้องยอมให้   
ผู้ ซือ้คิดคา่ปรับ ในชว่งเวลาท่ีไมส่ามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ในสว่นท่ีเกินก าหนดข้างต้น ในอตัราชัว่โมง
ละ…………..บาท 
 
 



 

 เกณฑ์การค านวณเวลาขดัข้อง ของคอมพิวเตอร์ ตามวรรคสอง ให้เป็นดงันี  ้
 - กรณีท่ีคอมพิวเตอร์เกิดขดัข้อง พร้อมกนัหลายหนว่ย ให้นบัเวลาขดัข้อง ของหนว่ยท่ีมี
ตวัถ่วงมากท่ีสดุ เพียงหนว่ยเดียว 
 - กรณีความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากความขดัข้อง ของคอมพิวเตอร์แตกตา่งกนั เวลา
ท่ีใช้ในการค านวณคา่ปรับ จะเทา่กบัเวลาขดัข้องของคอมพิวเตอร์หน่วยนัน้ คูณด้วยตวัถ่วงซึง่มีคา่ตา่ง ๆ 
ตามผนวก ๔. 
 ผู้ขายจะต้องช าระคา่ปรับ ตามวรรคสองให้แก่ผู้ ซือ้ภายใน…………วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับ
แจ้งจากผู้ ซือ้ 
 
 ข้อ ๙. หลักประกันการปฏิบัตติามสัญญา 
 ในวนัท าสญัญานี ้ ผู้ขายได้น าหลกัประกนัเป็น…………………..…..เป็นจ านวนร้อย
ละ…………….ของราคาซือ้ขายคอมพิวเตอร์ ตามสญัญาข้อ ๑. มามอบให้แก่ผู้ ซือ้ เพ่ือเป็นการประกนั 
การปฏิบตัิตามสญัญานี ้
 หลกัประกนั ท่ีผู้ขายน ามามอบไว้ ตามวรรคหนึง่ ผู้ ซือ้จะคืนให้ เม่ือผู้ขายพ้นจาก          
ข้อผกูพนัตามสญัญานีแ้ล้ว 
 
 ข้อ. ๑๐.  การโอนกรรมสิทธ์ิ 
 คูส่ญัญาตกลงกนัว่า กรรมสิทธ์ิในคอมพิวเตอร์ตามสญัญา จะโอนไปยงัผู้ ซือ้ เม่ือผู้ ซือ้
ได้รับมอบคอมพิวเตอร์ดงักล่าว ตามสญัญาข้อ ๖. แล้ว 
 
 ข้อ ๑๑. การอบรม 
 ผู้ขาย ต้องจดัอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ให้แก่เจ้าหน้าท่ี ของผู้ ซือ้ก่อนการตดิตัง้ 
และให้แล้วเสร็จ ก่อนพ้นข้อผกูพนัตามสญัญาข้อ ๘. โดยไมค่ิดคา่ใช้จา่ยใด ๆ รายละเอียดของการ
ฝึกอบรมให้เป็นไปตามผนวก ๕ 
 
 ข้อ ๑๒. คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ 
 ผู้ขาย ต้องจดัหาคูมื่อการใช้คอมพิวเตอร์ ตามรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ ในผนวก ๖ พร้อม
ทัง้ปรับปรุงให้ทนัสมยั ตลอดระยะเวลาตามสญัญาข้อ ๘ ทัง้นี ้โดยไมค่ดิเงินเพิ่มจากผู้ ซือ้ 
 
 ข้อ ๑๓. การรับประกันความเสียหาย 
 ในกรณีท่ีบคุคลภายนอก กล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ วา่มีการละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือ
สิทธิบตัร เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ตามสญัญานี ้ โดยผู้ ซือ้มิได้แก้ไขดดัแปลงไปจากเดมิ ผู้ขายจะต้อง



 

ด าเนินการทัง้ปวง เพ่ือให้การกลา่วอ้าง หรือการเรียกร้องดงักลา่ว ระงบัสิน้ไปโดยเร็ว หากผู้ขายมิอาจ
กระท าได้ และผู้ ซือ้ต้องรับผิด ชดใช้คา่เสียหาย ตอ่บคุคลภายนอก เน่ืองจากผลแหง่การละเมิดลิขสิทธ์ิ
หรือสิทธิบตัรดงักลา่ว ผู้ขายต้องเป็นผู้ช าระคา่เสียหาย และคา่ใช้จา่ย รวมทัง้คา่ฤชาธรรมเนียม และคา่
ทนายความ แทนผู้ ซือ้ ทัง้นี ้ ผู้ ซือ้จะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในเม่ือได้มีการกลา่วอ้างหรือ
ใช้สิทธิเรียกร้องดงักลา่วโดยไมช่กัช้า 
 
 ข้อ ๑๔. การบอกเลิกสัญญา 
 เม่ือครบก าหนดตดิตัง้ และส่งมอบคอมพิวเตอร์ ตามสญัญาข้อ ๔ แล้ว ถ้าผู้ขายไมต่ิดตัง้ 
และสง่มอบคอมพิวเตอร์บางรายการ หรือทัง้หมดให้แก่ผู้ ซือ้ ภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว หรือสง่มอบ
คอมพิวเตอร์ ไมต่รงตามสญัญาข้อ ๑ หรือมีคณุสมบตัไิมถ่กูต้อง ตามสญัญาข้อ ๒ หรือติดตัง้แล้วเสร็จ
และสง่มอบภายในก าหนด แตใ่ช้งานไมไ่ด้ครบถ้วน ตามสญัญาข้อ ๔ ผู้ ซือ้มีสิทธิบอกเลิกสญัญา ทัง้หมด
หรือบางสว่นได้ 
 ในกรณีท่ีผู้ ซือ้ ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญา ผู้ ซือ้มีสิทธิริบหลกัประกนั หรือเรียกร้องจาก
ธนาคารผู้ออกหนงัสือค า้ประกนั ตามสญัญา (ข้อ ๗ และ)* ข้อ ๙ เป็นจ านวนเงินทัง้หมด หรือแตบ่างสว่น
ก็ได้ แล้วแตผู่้ ซือ้ จะเห็นสมควร และถ้าผู้ ซือ้ จดัซือ้สิ่งของจากบคุคลอ่ืน เตม็จ านวนหรือเฉพาะจ านวน ท่ี
ขาดสง่ แล้วแตก่รณี ภายในก าหนด………………เดือน นบัแตว่นับอกเลิกสญัญา ผู้ขายจะต้องชดใช้
ราคาท่ีเพิ่มขึน้ จากราคาท่ีก าหนดไว้ ในสญัญานีด้้วย 
 ในกรณีท่ีผู้ขาย ได้สง่มอบคอมพิวเตอร์ ให้แก่ผู้ ซือ้ และผู้ ซือ้บอกเลิกสญัญา ผู้ขายจะต้อง
น าคอมพิวเตอร์กลบัคืนไป ภายใน……………..วนั นบัแตว่นัท่ีผู้ ซือ้บอกเลิกสญัญา โดยผู้ขายเป็นผู้ เสีย
คา่ใช้จา่ยเองทัง้สิน้ 
 ถ้าผู้ขาย ไมย่อมน าคอมพิวเตอร์ กลบัคืนไปภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว ตามวรรคหนึง่ 
ผู้ ซือ้จะก าหนดเวลาให้ผู้ขาย น าคอมพิวเตอร์กลบัคืนไปอีกครัง้หนึง่ หากพ้นก าหนดเวลาดงักลา่วแล้ว 
ผู้ขายยงัไมน่ าคอมพิวเตอร์ กลบัคืนไปอีก ผู้ ซือ้มีสิทธิน าคอมพิวเตอร์ ออกขายทอดตลาด เงินท่ีได้จากการ
ขายทอดตลาด ผู้ขายยอมให้ผู้ ซือ้หกัเป็นคา่ปรับ และหกัเป็นคา่ใช้จา่ย และคา่เสียหายท่ีเกิดแก่ผู้ ซือ้ ซึง่
รวมถึงคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ท่ีผู้ ซือ้ได้เสียไป ในการด าเนินการขายทอดตลาดคอมพิวเตอร์ ดงักลา่ว  
คา่ใช้จา่ยในการท าสถานท่ี ท่ีรือ้ถอนคอมพิวเตอร์ออกไป ให้มีสภาพดงัท่ีมีอยูเ่ดมิ ก่อนท าสญัญานี ้ เงินท่ี
เหลือจากการหกัคา่เสียหายแล้ว ผู้ ซือ้จะคืนให้แก่ผู้ขาย ในระหวา่งคอมพิวเตอร์อยู่ในความครอบครอง
ของผู้ ซือ้ นบัแตว่นัผู้ ซือ้บอกเลิกสญัญา ผู้ ซือ้ไมต้่องรับผิดชอบ ในความเสียหายใด ๆ ทัง้สิน้อนัเกิดแก่
คอมพิวเตอร์ อนัมิใช่ความผิดของผู้ ซือ้** 
 
 



 

 ข้อ ๑๕. ค่าปรับ 
 ในกรณีท่ีผู้ ซือ้ยงัไมใ่ช้สิทธิบอกเลิกสญัญา ตามข้อ ๑๔ ผู้ขายจะต้องช าระคา่ปรับ ให้ผู้ ซือ้
เป็นรายวนั ในอตัราร้อยละ…………….(…………%) ของราคาคอมพิวเตอร์ ท่ียงัไมไ่ด้รับมอบ นบัแตว่นั
ถดัจากวนัครบก าหนดตามสญัญา จนถึงวนัท่ีผู้ขายได้น าคอมพิวเตอร์ มาสง่มอบให้แก่ผู้ ซือ้ จนถกูต้อง
ครบถ้วน 
 การคิดคา่ปรับ ในกรณีท่ีคอมพิวเตอร์ ท่ีตกลงซือ้ขายเป็นระบบ ถ้าผู้ขายสง่มอบเพียง
บางสว่น หรือขาดส่วนประกอบ สว่นหนึง่สว่นใดไป หรือสง่มอบทัง้หมด แตใ่ช้งานไมไ่ด้ถกูต้องครบถ้วน 
ตามผนวก ๓ ให้ถือวา่ยงัไมไ่ด้สง่มอบ คอมพิวเตอร์นัน้เลย และคดิคา่ปรับ จากราคาคอมพิวเตอร์ทัง้
ระบบ 
 ในระหวา่งท่ีผู้ ซือ้ ยงัไมไ่ด้ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญานัน้ ถ้าผู้ ซือ้เห็นวา่ผู้ขาย ไมอ่าจปฏิบตัิ
ตามสญัญาตอ่ไปได้ ผู้ ซือ้จะใช้สิทธิบอกเลิกสญัญา และริบหลกัประกนั หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออก
หนงัสือค า้ประกนั ตามสญัญา (ข้อ ๗ และ)* ข้อ ๙ กบัเรียกร้องให้ชดใช้ราคาท่ีเพิ่มขึน้ ตามท่ีก าหนดไว้ใน
สญัญาข้อ ๑๔ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ ซือ้ได้แจ้งข้อเรียกร้อง ให้ช าระคา่ปรับ ไปยงัผู้ขายเม่ือครบก าหนด
สง่มอบแล้ว ผู้ ซือ้มีสิทธิท่ีจะปรับผู้ขาย จนถึงวนับอกเลิกสญัญาได้อีกด้วย 
  
 ข้อ ๑๖. การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 
 ถ้าผู้ขายไมป่ฏิบตัิตามสญัญา ข้อหนึง่ข้อใดด้วยเหตใุด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตใุห้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ ซือ้แล้ว ผู้ขายต้องชดใช้คา่เสียหาย ให้แก่ผู้ ซือ้โดยสิน้เชิง ภายในก าหนด ๓๐ วนั นบัแตว่นัท่ี
ได้รับแจ้งจากผู้ ซือ้ 
 
 ข้อ ๑๗. การขอขยายเวลาส่งมอบ 
 ในกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยั หรือเหตใุด ๆ อนัเน่ืองมาจากความผิด หรือความบกพร่อง ของ
ฝ่ายผู้ ซือ้ หรือจากพฤตกิารณ์ อนัใดอนัหนึง่ ซึง่ผู้ขายไมต้่องรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นเหตใุห้ผู้ขายไม่
สามารถสง่มอบคอมพิวเตอร์ ตามเง่ือนไขและก าหนดเวลาแหง่สญัญานีไ้ด้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาท า
การตามสญัญา หรือของด หรือลดคา่ปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหต ุหรือพฤตกิารณ์ดงักลา่ว พร้อมหลกัฐาน
เป็นหนงัสือ ให้ผู้ ซือ้ทราบภายใน ๑๕ วนั นบัแตว่นัท่ีเหตนุัน้สิน้สดุลง 
 ถ้าผู้ขายไมป่ฏิบตั ิ ให้เป็นไปตามความในวรรคหนึง่ ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธ์ิเรียกร้อง 
ในการท่ีจะขอขยายเวลาท าการ ตามสญัญา หรือของด หรือลดคา่ปรับ โดยไมมี่เง่ือนไขใด ๆ ทัง้สิน้ เว้น
แตก่รณีเหตเุกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ ซือ้ ซึง่มีหลกัฐานชดัแจ้ง หรือผู้ ซือ้ทราบดีอยู่
แล้วตัง้แตต้่น 



 

 การขยายเวลาท าการตามสญัญา หรือของดหรือลดคา่ปรับตามวรรคหนึง่ อยูใ่นดลุพินิจ
ของผู้ ซือ้ท่ีจะพิจารณา 
  สญัญานีท้ าขึน้สองฉบบั มีข้อความถกูต้องตรงกนั คูส่ญัญาได้อา่น และเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือช่ือ พร้อมทัง้ประทบัตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคญั ตอ่หน้าพยาน และ
คูส่ญัญาตา่งยึดถือไว้ฝ่ายละฉบบั 
 
 

(ลงช่ือ) …………………………………ผู้ ซือ้ 
(…………..……………………………….) 

 
(ลงช่ือ) …………………………………ผู้ขาย 
(……………….………………………….) 

 
(ลงช่ือ) …………………………………พยาน 
(………….……………………………….) 

 
(ลงช่ือ) ………………………………….พยาน 
(………………………………..…………) 

 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * เป็นข้อความหรือเง่ือนไขเพิ่มเตมิ ซึง่สว่นราชการผู้ท าสญัญา อาจเลือกใช้หรือตดัออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

** ความในวรรคนี ้ อาจแก้ไขเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ถ้าสว่นราชการผู้ท าสญัญา 
สามารถก าหนดมาตรการอ่ืนใดในสญัญา หรือก าหนดทางปฏิบตัิ เพ่ือแก้ปัญหาท่ีผู้ขายไมย่อมน า
คอมพิวเตอร์กลบัคืนไปได้ 



 
 
 

ตัวอย่างสัญญาซื้อขายทั่วไป 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
                                                                                                     ส่วนพสัดุ 
                                                                                        ส ำนักอ ำนวยกำร            



 

ตัวอย่างสัญญา 
สัญญาซือ้ขาย 
 

แบบสัญญาซือ้ขายทั่วไป 
 

สญัญาเลขท่ี………………………………………..… 
 

 สญัญาฉบบันีท้ าขึน้ ณ ……………………………..............ต าบล/แขวง…………………...…... 
อ าเภอ/เขต………….….....จงัหวดั………………....เม่ือวนัท่ี………..เดือน……………..พ.ศ… ….……. 
ระหวา่ง……………….….....โดย.…………….................ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกกว่า “ผู้ ซือ้” ฝ่ายหนึง่ 
กบั…………………....................ซึง่จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคล ณ ………………………………………... 
มีส านกังานใหญ่อยูเ่ลขท่ี………………..ถนน……………………...ต าบล/แขวง………………………… 
อ าเภอ/เขต………......จงัหวดั……………โดย…………......................ผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล 
ปรากฏตามหนงัสือรับรองของส านกังานทะเบียนหุ้นสว่นบริษัท…………………………….....................
ลงวนัท่ี……………………………..(และหนงัสือมอบอ านาจลงวนัท่ี……………..……………………)* 
แนบท้ายสญัญานี ้ (ในกรณีท่ีผู้ขายเป็นบคุคลธรรมดา ให้ใช้ข้อความว่ากบั……………………………..
อยูบ้่านเลขท่ี……......ถนน…………………..ต าบล/แขวง……………….…อ าเภอ/เขต…………………. 
จงัหวดั……………………)* ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกวา่ “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึง่ 
 คูส่ญัญาได้ตกลงกนัมีข้อความดงัตอ่ไปนี ้
  

ข้อ 1. ข้อตกลงซือ้ขาย 
 ผู้ ซือ้ตกลงซือ้และผู้ขายตกลงขาย…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
จ านวน…………………….เป็นราคาทัง้สิน้……………………...บาท (………………………………….) 
ซึง่ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มจ านวน………………………….…บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆและคา่ใช้จา่ย
ทัง้ปวงด้วยแล้ว 
 ผู้ขายรับรองวา่สิ่งท่ีขายให้ตามสญัญานีเ้ป็นของแท้ ของใหม ่ไมเ่คยใช้งานมาก่อน ไมเ่ป็นของเก่า
เก็บ และมีคณุภาพ และคณุสมบตัไิมต่ ่ากวา่ท่ีก าหนดไว้ ในเอกสารแนบท้ายสญัญา 
 ในกรณีท่ีเป็นการซือ้สิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้ขายรับรองว่า เม่ือตรวจทดสอบแล้ว
ต้องมีคณุภาพและคณุสมบตัไิมต่ ่ากวา่ท่ีก าหนดไว้ด้วย 
  
 



 

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 
 เอกสารแนบท้ายสญัญา ดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของ สญัญานี ้
 2.1 ผนวก 1………….(รายการคณุลกัษณะเฉพาะ)  จ านวน…….……........หน้า 
 2.2 ผนวก 2………….(แค็ตตาล็อก)*    จ านวน………………..หน้า 
 2.3 ผนวก 3………….(แบบรูป)*     จ านวน………………..หน้า 
 2.4 ผนวก 4 …………(ใบเสนอราคา)    จ านวน………………..หน้า 
 2.5 ………………………….ฯลฯ………………………… 
 ความใด ในเอกสารแนบท้ายสญัญา ท่ีขดัแย้ง กบัข้อความ ในสญัญานี ้ให้ใช้ข้อความในสญัญา
นีบ้งัคบั และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสญัญา ขดัแย้งกนัเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบตัิตามค าวินิจของผู้ ซือ้ 
  

ข้อ 3 การส่งมอบ 
 ผู้ขายจะสง่มอบสิ่งของท่ีซือ้ขายตามสญัญา ให้แก่ผู้ ซือ้ ณ……………………………………….. 
…………………………..…. ภายในวนัท่ี……………….เดือน………………….พ.ศ. ………………….. 
ให้ถกูต้อง และครบถ้วน ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 1 แหง่สญัญานี ้พร้อมทัง้หีบห่อ หรือเคร่ืองรัดพนัผกูโดย
เรียบร้อย 
 การสง่มอบสิ่งของ ตามสญัญานี ้ ไมว่า่จะเป็นการสง่มอบ เพียงครัง้เดียว หรือสง่มอบหลายครัง้ 
ผู้ขายจะต้องแจ้งก าหนดเวลาสง่มอบ แตล่ะครัง้ โดยท าเป็นหนงัสือน าไปย่ืนตอ่ผู้ ซือ้ ณ…………………
ในเวลาราชการ ก่อนวนัสง่มอบไมน้่อยกวา่…………วนัท าการ 
  

ข้อ 4. การใช้เรือไทย 
 ถ้าสิ่งของท่ี จะต้องสง่มอบให้ แก่ผู้ ซือ้ตามสญัญานี ้ เป็นสิ่งของท่ีผู้ขาย จะต้องสัง่หรือน าเข้ามา
จาก ตา่งประเทศ และสิ่งของนัน้ ต้องน าเข้ามา โดยทางเรือ ในเส้นทางเดินเรือ ท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถ ให้บริการรับขนได้ ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ขายต้องจดัการให้ 
สิ่งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชน่เดียวกบัเรือไทยจากตา่งประเทศ มายงัประเทศไทย 
เว้นแตจ่ะ ได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชยนาวี ก่อนปรรทกุของนัน้ ลงเรือ
อ่ืนท่ีมิใชเ่รือไทย หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้น ให้บรรทกุ โดยเรืออ่ืนได้ 
ทัง้นี ้ ไมว่า่การสัง่หรือสัง่ซือ้สิ่งของ ดงักลา่วจากตา่งประเทศ จะเป็นแบบ เอฟโอบี,ซีเอฟอาร์,ซีไอเอฟ   
หรือแบบอ่ืนใด 
 ในการสง่มอบสิ่งของ ตามสญัญาให้แก่ผู้ ซือ้ ถ้าสิ่งของนัน้ เป็นสิ่งของตามวรรคหนึง่ ผู้ขายจะต้อง
ส่งมอบ ใบตราส่ง(Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนัน้ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา  โดย
เรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ เชน่เดียวกบัเรือไทยให้แก่ผู้ ซือ้พร้อมกบัการสง่มอบสิ่งของด้วย 



 

 ในกรณีท่ีสิ่งของดงักลา่ว ไมไ่ด้บรรทกุจากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือท่ีมี
สิทธิเชน่เดียว กบัเรือไทย ผู้ขายต้องสง่มอบหลกัฐานซึง่แสดงวา่ ได้รับอนญุาตจากส านกังาน
คณะกรรมการ สง่เสริมการพาณิชย์นาวี ให้บรรทกุของ โดยเรืออ่ืนได้ หรือหลกัฐาน ซึง่แสดงวา่ ได้ช าระ
คา่ธรรมเนียมพิเศษ เน่ืองจากการไมบ่รรทกุของโดยเรือไทยตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชย์
นาวีแล้ว อย่างใดอยา่งหนึง่แก่ผู้ ซือ้ด้วย 
 ในกรณีท่ีผู้ขาย ไมส่ง่มอบหลกัฐานอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงักลา่วในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ ซือ้ แต่
จะขอสง่มอบสิ่งของ ดงักลา่วให้ผู้ ซือ้ก่อน โดยยงัไมรั่บช าระเงินคา่ สิ่งของ ผู้ ซือ้มีสิทธิรับสิ่งของดงักล่าวไว้
ก่อนและช าระเงินคา่สิ่งของ เม่ือผู้ขายได้ปฏิบตัถิกูต้องครบถ้วนดงักลา่วแล้วได้ 
  

ข้อ 5. การตรวจรับ 
 เม่ือผู้ ซือ้ได้ตรวจรับ สิ่งของท่ีสง่มอบ และเห็นวา่ถกูต้องครบถ้วน ตามสญัญาแล้ว ผู้ ซือ้จะออก 
หลกัฐานการรับมอบไว้ให้ เพ่ือผู้ขาย น ามาเป็น หลกัฐานประกอบการขอรับเงินคา่สิ่งของนัน้ 
 ถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏวา่สิ่งของ ท่ีผู้ขายสง่มอบ ไมต่รงตามสญัญาข้อ 1 ผู้ ซือ้ทรงไว้ ซึง่
สิทธิท่ีจะไมรั่บสิ่งของนัน้ ในกรณีเชน่วา่นี ้ ผู้ขายต้องรีบน าสิ่งของนัน้กลบัคืนโดยเร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้ 
และน าสิ่งของ มาสง่มอบให้ใหม ่ หรือต้องท าการแก้ไข ให้ถกูต้องตามสญัญาด้วยคา่ใช้จา่ยของผู้ขายเอง 
และระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะ เหตดุงักลา่ว ผู้ขายจะน ามาอ้างเป็นเหต ุ ขอขยายเวลาท าการตามสญัญา
หรือของดหรือลดคา่ปรับไมไ่ด้ 
 ในกรณีท่ีผู้ขายสง่มอบ สิ่งของถกูต้อง แตไ่มค่รบจ านวน หรือสง่มอบครบจ านวน แตไ่มถ่กูต้อง
ทัง้หมด ผู้ ซือ้จะตรวจรับ เฉพาะสว่นท่ีถกูต้อง โดยออกหลกัฐานการตรวจรับเฉพาะสว่นนัน้ก็ได้* (ความใน
วรรคสามนี ้ จะไมก่ าหนดไว้ ในกรณีท่ีผู้ ซือ้ต้องการสิ่งของ ทัง้หมดในคราวเดียวกนั หรือการซือ้สิ่งของท่ี
ประกอบ เป็นชดุหรือหนว่ย ถ้าขาดสว่นประกอบอยา่งหนึง่อยา่งใดไปแล้ว จะไมส่ามารถใช้งานได้โดย
สมบรูณ์) 
  

ข้อ 6. การช าระเงนิ 
 (ผู้ ซือ้ตกลงช าระเงิน คา่สิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย เม่ือผู้ ซือ้ได้รับมอบ สิ่งของตามข้อ 5 ไว้โดย
ครบถ้วนแล้ว)* 
 (ผู้ ซือ้ตกลงช าระเงินคา่สิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย ดงันี ้
 6.1 เงินลว่งหน้า จ านวน………..............บาท (……………………………..) จะจา่ยให้ภายใน 
…………….วนั นบัแต ่ วนัท าสญัญานี ้ ทัง้นีโ้ดยผู้ขาย จะต้องน าหลกัประกนัเงินลว่งหน้า
เป็น…………..….. (หนงัสือค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทย) 



 

……….........เตม็ตามจ านวนเงินลว่งหน้าท่ี จะได้รับมามอบให้แก่ผู้ ซือ้ เป็นหลกัประกนัการช าระคืนเงิน
ลว่งหน้าก่อนการรับช าระเงินลว่งหน้านัน้ 
 6.2 เงินท่ีเหลือ จ านวน………………บาท (……………………………………….) จะจา่ยให้ 
เม่ือผู้ ซือ้ได้รับมอบสิ่งของ ตามข้อ 5 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)* 
 การจ่ายเงินตามเง่ือน ไขแหง่สญัญานี ้ ผู้ ซือ้จะโอนเงิน เข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย              
ช่ือธนาคาร…………….………..…..สาขา……………….…ช่ือบญัชี…………………………………… 
เลขท่ีบญัชี……………………ทัง้นี ้ ผู้ขายตกลง เป็นผู้ รับภาระเงินคา่ธรรมเนียม หรือคา่บริการอ่ืนใด
เก่ียวกบัหารโอน ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม ให้มีการหกัเงิน ดงักลา่วจากจ านวนเงินโอนใน งวดนัน้ๆ
(ความในวรรคนี ้ใช้ส าหรับ กรณีท่ีสว่นราชการ จะจา่ยเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct Payment) โดย
การโอนเงิน เข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ตามแนวทาง ท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด) 
  

ข้อ 7. การรับประกัน ความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ขายยอมรับประกนัความช ารุดบกพร่อง หรือขดัข้อง ของสิ่งของตามสญัญานีเ้ป็นเวลา………
ปี…………………..เดือน นบัแต ่ วนัท่ีผู้ ซือ้ได้รับมอบ โดยภายในก าหนดเวลาดงักล่าว หากสิ่งของตาม
สญัญานี ้ เกิดช ารุดบกพร่อง หรือขดัข้องอนัเน่ืองมาจาก การใช้งานตามปกติ ผู้ขาย จะต้องจดัการ
ซอ่มแซม หรือแก้ไข ให้อยูใ่นสภาพ ท่ีใช้การได้ดีดงัเดมิ ภายใน………..วนั นบัแตว่นัท่ี ได้รับแจ้ง จากผู้ ซือ้ 
โดยไมค่ิดคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้ 
  

ข้อ 8. หลักประกันการปฏิบัตติามสัญญา 
 ในขณะท าสญัญานี ้ ผู้ขายได้น าหลกัประกนัเป็น………………..เป็นจ านวนเงิน…………บาท 
(……………………………) ซึง่เทา่กบัร้อยละ…………… (……….%) ของราคาทัง้หมด ตามสญัญา 
มามอบให้แก่ผู้ ซือ้ เพ่ือเป็นหลกัการปฏิบตัิ ตามสญัญานี ้
 หลกัประกนั ท่ีผู้ขายน ามามอบไว้ ตามวรรคหนึง่ ผู้ ซือ้จะคืน ให้เม่ือผู้ขายพ้น จากข้อผกูผนั    
ตามสญัญานีแ้ล้ว (สว่นหลกัประกนัตามข้อ 6.1 ผู้ ซือ้จะคืนให้ พร้อมกบั การจา่ยเงินงวดสดุท้ายตามข้อ 
6.2)* 
 

ข้อ 9. การบอกเลิกสัญญา 
 เม่ือครบก าหนดสง่มอบ สิ่งของตา่งสญัญานีแ้ล้ว ถ้าผู้ขายไมส่ง่มอบสิ่งของ ท่ีตกลงขายให้แก่    
ผู้ ซือ้ หรือสง่มอบไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบจ านวน ผู้ ซือ้มีสิทธิบอกเลิกสญัญาทัง้หมดหรือบางสว่นได้ 
 ในกรณีท่ีผู้ ซือ้ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญา ผู้ ซือ้มีสิทธิริบหลกัประกนั หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออก
หนงัสือค า้ประกนัตามสญัญา (ข้อ 6 และ)* ข้อ 8 เป็นจ านวนเงินทัง้หมด หรือแตบ่างสว่นก็ได้ แล้วแตผู่้ ซือ้ 



 

จะเห็นสมควร และถ้าผู้ ซือ้จดัซือ้สิ่งของ จากบคุคลอ่ืนเตม็จ านวน หรือเฉพาะจ านวนท่ีขาดสง่ แล้วแต่
กรณี ภายในก าหนด……….เดือน นบัแต ่ วนัเลิกสญัญา ผู้ขาย จะต้องชดใช้ราคาท่ีเพิ่มขึน้ จากราคาท่ี
ก าหนดไว้ในสญัญานีด้้วย 
  

ข้อ 10. ค่าปรับ 
 ในกรณีท่ี ผู้ ซือ้มิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญา ตามสญัญาข้อ 9 ผู้ขายจะต้องช าระคา่ปรับให้ ผู้ ซือ้
เป็นรายวนั ในอตัราร้อยละ…………….(…………….%) ของราคาสิ่งของ ท่ียงัไมไ่ด้รับมอบ นบัแตว่นัถดั
จาก วนัครบก าหนดตามสญัญา จนถึงวนัท่ีผู้ขาย ได้น าสิ่งของมาสง่มอบให้แก่ผู้ ซือ้จนถกูต้องครบถ้วน 
 การคิดคา่ปรับ ในกรณีสิ่งของ ท่ีตกลงซือ้ขายประกอบกนัเป็นชดุ แตผู่้ขายสง่มอบเพียงบางสว่น 
หรือขาดสว่นประกอบ สว่นหนึง่สว่นใดไป ท าให้ไมส่ามารถใช้การได้ โดยสมบรูณ์ ให้ถือว่ายงัไมไ่ด้        
สง่มอบสิ่งของนัน้เลย และให้คดิคา่ปรับ จากราคาสิ่งของเตม็ทัง้ชดุ 
 ในระหวา่งท่ีผู้ ซือ้ยงัมิได้ ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญานัน้ หากผู้ ซือ้เห็นวา่ผู้ขาย ไมอ่าจปฏิบตัิตาม
สญัญาตอ่ไปได้ ผู้ ซือ้จะใช้สิทธิบอกเลิก และริบหลกัประกนั หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนงัสือค า้
ประกนัตามสญัญา (ข้อ 6 และ)* ข้อ 8 กบัเรียกร้องให้ชดใช้ราคาท่ีเพิ่มขึน้ ตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญาข้อ 9 
วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ ซือ้ ได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ช าระคา่ปรับไปยงัผู้ขาย เม่ือครบก าหนดสง่มอบแล้ว      
ผู้ ซือ้มีสิทธิท่ีจะปรับผู้ขาย จนถึงวนับอกเลิกสญัญาได้อีกด้วย 
  

ข้อ 11. การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 
 ถ้าผู้ขาย ไมป่ฏิบตัติามสญัญา ข้อหนึง่ข้อใดด้วยเหตใุดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้ ซือ้แล้ว ผู้ขายต้องชดใช้คา่เสียหาย ให้แก่ผู้ ซือ้โดยสิน้เชิง ภายในก าหนด 30 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ี ได้รับ
แจ้งจากผู้ ซือ้ 
  

ข้อ 12. การขอขยายเวลาส่งมอบ 
 ในกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยั หรือเหตใุดๆ อนัเน่ืองมาจากความผิด หรือบกพร่องของฝ่ายผู้ ซือ้ หรือ
พฤตกิารณ์อนัใดอนัหนึง่ ซึง่ผู้ขายไมต้่องรับผิดชอบ ตามกฎหมายเป็นเหตใุห้ผู้ขายไมส่ามารถสง่มอบ
สิ่งของตามเง่ือนไข และก าหนดเวลาแหง่สญัญานีไ้ด้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาท าการตามสญัญา หรือ 
ของด หรือลดคา่ปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตหุรือพฤตกิารณ์ ดงักลา่วพร้อมหลกัฐาน เป็นหนงัสือให้ผู้ ซือ้
ทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีเหตนุัน้สิน้สดุลง 
 ถ้าผู้ขายไมป่ฏิบตัใิห้เป็นไป ตามความในวรรคหนึง่ ให้ถือวา่ผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการท่ี
จะขอขยายเวลาท าการตามสญัญา หรือของดหรือลดคา่ปรับ โดยไมเ่ง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน เว้นแตก่รณีเหตุ
เกิดจากความผิด หรือบกพร่องของฝ่ายผู้ ซือ้ ซึง่มีหลกัฐานชดัแจ้ง หรือผู้ ซือ้ทราบดีอยู่แล้วตัง้แตต้่น 



 

 การขยายเวลาท าการตามสญัญา หรือของด หรือลดคา่ปรับตามวรรคหนึง่ อยูใ่นดลุพินิจของผู้ ซือ้
ท่ีจะพิจารณา 
 สญัญานีท้ าขึน้สองฉบบั มีข้อความถกูต้องตรงกนั คูส่ญัญาได้ อา่น และเข้าใจข้อความ โดย
ละเอียดตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือช่ือ พร้อมทัง้ประทบัตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคญัตอ่หน้าพยาน และ
คูส่ญัญาตา่งยึดถือไว้ฝ่ายละฉบบั 
 

(ลงช่ือ)………………………..ผู้ ซือ้ 
(………………….……………….) 

 
(ลงช่ือ)………………………..ผู้ขาย 
(…………….……………………..) 

 
(ลงช่ือ)………………………..พยาน 
(…………………….……………..) 

 
(ลงช่ือ)………………………..พยาน 
(…………………………..………..) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ * เป็นข้อความหรือเง่ือนไขเพิ่มเตมิซึง่สว่นราชการผู้ท าสญัญาอาจเลือกใช้หรือตดัออกได้ตาม
ข้อเท็จจริง 



 

แบบหนังสือค ้ำประกัน 
(หลักประกันซอง) 

 
เลขที่…………………….……     วันที่………………..………………. 
 ข้าพเจ้า……………………...(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน)……………..……ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี…………......
ถนน……………………..ต าบล/แขวง………….….……...อ าเภอ/เขต……………………. 
จังหวัด……...…..…..….โดย…………………..…….ผู้มีอ านาจลงนามผูกผันธนาคาร/บริษัทเงินทุนขอท าหนังสือค้ า
ประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ…….….(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)…………ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 1. ตามท่ี ………….(ชื่อผู้เสนอราคา) ….…………ได้ยื่นซองประกวดราคาส าหรับการจัดซื้อ ..………ตาม
เอกสารประกวดราคา เลขที่ ………..ซึ่งต้องวางหลักประกันซอง ตามเงื่อนไขการประกวดราคาต่อ 
…………….(ชื่อส่วนราชการผู้ประกวดราคา)……………เป็นจ านวนเงิน …………….บาท (………………..) นั้น 
 ข้าพเจ้ายอมผูกผันตน โดยไม่มีเงื่อน ไขท่ีจะค้ าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น 
ในการช าระเงิน ตามสิทธิเรียกร้องของ …….…….………….(ชื่อส่วนราชการ ผู้ประกวดราคา) …………………..
จ านวน ไม่เกิน ……………….……….…..บาท (……………………………………)ในกรณี ………………...……… (ชื่อผู้เสนอ
ราคา) ………………..………..……ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ในการประกวดราคา อันเป็นเหตุให้.………………….(ชื่อ
ส่วนราชการ ผู้ประกวดราคา)…………...…….มีสิทธิริบหลักประกันซอง หรือให้ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ รวมทั้ง
กรณีท่ี…………..….… (ชื่อผู้เสนอราคา) ……….………ได้ถอนใบเสนอราคา ของตนภายในระยะเวลา ที่ใบเสนอ
ราคา ยังมีผลอยู่ หรือมิได้ไป    ลงนามในสัญญา เมื่อได้รับแจ้ง ไปท าสัญญา หรือมิได้วางหลักประกันสัญญา 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ในเอกสารประกวดราคา โดยข้าพเจ้า จะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพ่ือโต้แย้ง
และ….……………….…….…… (ชื่อส่วนราชการผู้ประกวด)…..….………….…….. ไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องให้ 
………………....…...... (ชื่อผู้เสนอราคา)………………………..ช าระหนี้นั้นก่อน 
 2. หนังสือค้ าประกันนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่ …………….…….. ถึง ......………………………และข้าพเจ้าจะ
ไม่เพิกถอนการค้ าประกันนี้ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 3. ถ้า ………………..…….(ชื่อผู้เสนอราคา)………….…...………..ขยายก าหนดเวลายืนราคา ของการเสนอ
ราคาออกไป ข้าพเจ้ายินยอม ที่จะขยายก าหนดเวลา การค้ าประกันนี้ ออกไปเวลาเท่ากับระยะเวลายืนราคา
ที่ได้ขยายออกไปดังกล่าว 
  
ข้าพเจ้าได้ลงนาม และประทับตรา ไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 

(ลงชื่อ)……………………..ผู้ค้ าประกัน 
(……………………………….………) 
ต าแหน่ง………………………………. 

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

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



 

แบบหนังสือค ้ำประกัน 
(หลักประกันสัญญา) 

 
เลขที่…………………….     วันที่…………………….................. 

1. ข้าพเจ้า ………...………….(ชื่อธนาคาร)……………….….ส านักงานตั้งอยู่เลขที่……………… 
ถนน ………………....…ต าบล/แขวง ………….…..อ าเภอ/เขต ………………จังหวัด …….………….. 
โดย ………...…………..ผู้มีอ านาจลงนามผูกผันธนาคาร ขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ ให้ไว้
ต่อ……...…………(ชื่อส่วนราชการผู้ซื้อ)……………….ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้ขาย” ได้ท าสัญญาซื้อขาย 
……………….กับผู้ซื้อ ตามสัญญาเลขที่ ……..….……..ลงวันที่ ..………..………ซึ่งผู้ขาย ต้องวางหลักประกัน การ
ปฏิบัติ ตาม สัญญาต่อผู้ซื้อ เป็นจ านวนเงิน………..…..บาท(………….………..…..) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 
………..(…………..………%) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา 
 ข้าพเจ้ายอมผูกพันตน โดยไม่มีเงื่อนไข ที่จะค้ าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น 
ในการช าระเงิน ให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อ จ านวนเงินไม่เกิน………………………………บาท 
(…………………………..) ในกรณีที่ผู้ขาย ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องช าระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ 
หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติ ตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่ก าหนดสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างถึง
สิทธิใด ๆ เพ่ือโต้แย้ง และผู้ซื้อไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายช าระหนี้นั้นก่อน 
 2. หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย หรือยินยอมให้ผู้ขายปฏิบัติผิดแผก ไปจากเงื่อนไข ๆ ใน
สัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอม ในกรณีนั้น ๆ ด้วย 
 3. หนังสือค้ าประกันนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท าสัญญาซื้อขาย ดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ภาระหน้าที่
ทั้งหลายของผู้ขาย จะได้ปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกัน     ไม่ว่ากรณี ใด ๆ 
ตราบเท่าที่ผู้ขายยังตอ้งรับผิดชอบ ต่อผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายอยู่ 
 ข้าพเจ้าได้ลงนามประทับตรา ไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 

(ลงชื่อ)…………….……………ผู้ค้ าประกัน 
(……………………………………………) 
ต าแหน่ง…………………………………… 

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

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



 

แบบหนังสือค ้ำประกัน 
(หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า) 

 

เลขที่………………….      วันที่…………..………..…………… 
ข้าพเจ้า………..…..(ชื่อธนาคาร)………….…….ส านักงานตั้งอยู่เลขที่……...……ถนน ………ต าบล/

แขวง…….…อ าเภอ/เขต…...…จังหวัด…...….โดย……...…ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคารขอท าหนังสือค้ าประกัน
ฉบับนี้ให้ไว้ต่อ……(ชื่อส่วนราชการ)………ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“ผู้ซื้อ” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 1. ตามท่ี …….(ชื่อผู้ขาย)………..ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” ได้ท าสัญญากับผู้ซื้อตามสัญญาเลขที่….
ลงวันที่…….ซึ่งผู้ขายมีสิทธิที่จะขอรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้าเป็นจ านวนเงิน…..บาท(…………) นั้น 
 2. ข้าพเจ้ายินยอม ค้ าประกันการจ่ายเงินค่าพัสดุหน้า ที่ผู้ขายได้รับไปภายในวงเงิน……..บาท 
(……………………) 
 3. หากผู้ซึ่งได้รับเงิน ค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ 1 จากผู้ซื้อไปแล้ว ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือตาม
เงื่อนไขอ่ืน ๆ แนบท้ายสัญญา อันเป็นเหตุให้ต้องจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้า ที่ได้รับไปดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ซื้อ 
หรือผู้ขายมีความผูกผัน ที่จะต้องจ่ายคืนเงินค่าพัสดุล่วงหน้าแก่ผู้ซื้อไม่ว่ากรณีใดๆ ข้าพเจ้าตกลงที่จะจ่ายคืน
เงินล่วงหน้าเต็มตามจ านวน……..…..บาท(……..…….……..)หรอืตามจ านวนที่ยังค้างอยู่ ให้แก่ผู้ซื้อภายใน 7 วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับค าบอกกล่าว เป็นหนังสือจากผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อไม่จ าต้องเรียกร้อง    ให้ผู้ขายช าระหนี้ก่อน 
 หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลา ให้แก่ผู้ขาย หรือยินยอมให้ผู้ขายปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใดๆ ใน
สัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอม ในกรณีนั้น ๆ ด้วย 
 4. ข้าพเจ้า จะไม่เพิกถอน การค้ าประกัน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ตราบเท่าที่ผู้ขาย ยังต้องรับผิดชอบ   ต่อผู้
ซื้อตามสัญญาอยู่ 
 ข้าพเจ้าได้ลงนาม และประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 

(ลงชื่อ)…………………………ผู้ค้ าประกัน 
(……………………………………..…….) 
ต าแหน่ง………………………………….. 

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




