
ด่วนท่ีสุด
ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ^ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามท่ี ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

^ ๙ '’ ตุลาคม ๒๔๖๔
เร่ือง การคืบหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นชองรัฐ
อ้างถึง ๑. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญา 

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ 
๒. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญา 

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ 
(ฉบับท่ี ๒)

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. แบบสัญญาซ้ือชาย
๒. แบบสัญญาซื้อชายคอมพิวเตอร์ 
๓. แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
๔. แบบสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา 
๔. แบบสัญญาจ้างทำของ
ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ 

ข้อ ๘๙ ได้วางหลักการจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้แก,ผู้ประกอบการที่เบ็เนคู่สัญญาจะกระทำมิได้ เว้นแต่หัวหน้า 
หน่วยงานชองรัฐเห็นว่ามีความจำเป็นต้องจ่าย และมีการกำหนดเงื่อนไชไว้ก่อนการทำสัญญาและข้อตกลง 
และข้อ ๙๑ วรรคสอง ได้วางหลักการวางหลักประกันและการคืนหลักประกันการจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
ตามข้อ ๘๙ (๔) ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนำพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือ 
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาคํ้าประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น และให้หน่วยงานของรัฐ 
คืนหนังสือศํ้าประกันดังกล่าวให้แก,คู่สัญญาเมื่อหน่วยงานชองรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าชองหรือ 
ค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ให้กำหนดเป็นเงื่อนไชไว้ในสัญญาด้วย ประกอบกับหนังสือที่อ้างถึง ๑ 
และหนังสือที่อ้างถึง ๒ คณะกรรมการนโยบายการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสด ุภาครัฐได ้กำหนด 
แบบสัญญามาตรฐาน จำนวน ๑๔ แบบสัญญา เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐนำไปไข้ได้ ซ่ึงในแบบสัญญามาตรฐานดังกล่าว 
มีจำนวน ๔ แบบสัญญา ที่ได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าและการคืนหลักประกันการรับเงิน 
ค่าพัสดุล่วงหน้าไว้โดยจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้าเมื่อหน่วยงานชองรัฐได้หักเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
ไว้ครบตามจำนวนที่รับไป หรือเมื่อหน่วยงานชองรัฐได้จ่ายเงินค่าพัสดุครบถ้วนแล้ว เท่านั้น จึงเป็นเหตุให้ 
คู่สัญญาไม่สามารถขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้าที่หน่วยงานชองรัฐได้หักไว้แล้วได้ น้ัน

/คณะกรรมการ ...
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คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้คู่สัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้าในส่วนที่หน่วยงานของรัฐได้หักไว้แล้วนั้น 
ไป เป ีน เง ิน ท ุน ใน ก ารบ ร ิห ารส ภ าพ ค ล ่อ งภ ายใต ้ส ภ าวะเศ รษ ฐ ก ิจใน ป ัจจ ุบ ัน  จ ึง อ าศ ัย อ ำน าจ ต าม  
ม าต รา๒๔ วรรคหนึ่ง( ๖ ) ประกอบมาตรา ๒ ๙ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัต ิการจัดซื้อจ ัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ แก้ไขแบบสัญญาในส่วนที่เก ี่ยวกับการคืนหลักประกันการรับเง ิน 
ค่าพัสดุล่วงหน้า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการได้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 

๑. แบบสัญญาซ้ือขาย 
๒. แบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ 
๓. แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
๔. แบบสัญญาจ้างผู้เขี่ยวฃาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา 
๔. แบบสัญญาจ้างทำของ
อนึ่ง เง ื่อนไขการจ ่ายเง ินค ่าพ ัสด ุม ี ๒ รูปแบบ คือ การจ ่ายเง ิน ค ่าพ ัส ด ุเพ ียงคร ั้ง เด ียว 

และการจ่ายเงินค่าพัสดุเป็นรายงวด ซึ่งการจะคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าได้นั้น ให้กระทำได้เฉพาะ 
กรณีที่สัญญาได้กำหนดการจ่ายเงินค่าพัสดุเป็นรายงวดเท่านั้น

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( y r y f l พ ่น พ ่]ท fa

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราขการแทน 

ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ 
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๔๓ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๔ -  ๖



แบบสัญญา 
สัญญาซื้อขาย

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ .....................
ตำบล/แขวง..............................................................
จังหวัด..................................................... เม่ือวันที่
ระหว่าง ....................................................................
โดย.............................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ 
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ..............................
มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที.่......................... ถนน
อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด..

สัญญาเลขที่

...อำเภอ/เขต..........................

..............เด ือ น ........................

. (๒).............................
(๓)...............................

..................................... (๔ ก)

......... ตำบล/แขวง

.โดย.......................

(๑)

พ.ศ.

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.............
ลงวันที่..................................(๕) (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.......................................) แนบท้ายสัญญานี้
(๖) (ในกรฌีท่ีผู้ขายเป็นบุคคลรรรมดาให้ใช้ข้อความว่า ก ับ .................................(๔ ข ) ....................................
อย ู่บ ้านเลขที่...........................ถนน.......................................... ตำบล/แขวง.......................................................
อำเภอ/เขต...................................................... จังหวัด............................................................ผู้ถือบัตรประจำตัว
ประขาซนเลขที.่............................................ ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประซาซนแนบท้ายสัญญานี้)
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผ ู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู,สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความตังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย...................................... (๗).........................................

จำนวน (๘) (.................. ) เป็นราคาทั้งสิ้น......................บาท (...................................................................)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน............................บาท (.........................................) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ
และค่าใข้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เปีนของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใข้งานมาก่อน

ไม่เป็น'ของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว่ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก........
ในกรณีที่เบีนการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจ 

ทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม,ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย
ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาตังต่อไปนี๋ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๓.๑ ผนวก ๑ .......(รายการคณลักษณะเฉพาะ)...... จำนวน.... .... (...... ...... ) หน้า
๓.๒ ผนวก ๒ ............ (แค็ตตาล็อก) (๙).......... จำนวน.... ....(............. ) หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ .. ..............(แบบรป) (๑0)................. จำนวน.... .... (...... ...... ) หน้า
๓.๔ ผนวก ๔ .. ...............(ใบเสนอราคา)................. จำนวน.... .... (...... ...... ) หน้า

ๆลฯ
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ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย 
ของผู้ซ้ือ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายใม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด  ๆ
เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔ การส่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก,ผู้ซ้ือ ณ ..............................................

ภายในวันท ี่....... เด ือ น ....................................พ.ศ............... ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดใวในข้อ ๑
แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบ
หลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาล่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ ...................
ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า........(๑๑)....... (......................) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕ การตรวจรับ
เม ื่อผู้ซ ื้อใต้ตรวจรับสิ่งของที่ส ่งมอบและเห ็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว 

ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพ ื่อผู้ขายนำมาเป ็นหลักฐานประกอบการขอรับเงิน 
ค่าส่ิงของน้ัน

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ 
ซึ่งสิทธิท่ีจะไม,รับสิ่งของนั้น ในกรณีเข่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำไต้ 
และนำสิ่งของมาส,งมอบให้ไหม่ หรือต้องทำการแก่ใฃให้ถ ูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง 
และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ 
ของดหรือลดค่าปรับไมใต้

(๑๒) ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม,ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน 
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ไต้ 
(ความในวรรคสามนี้จะไม่กำหนดไว้ในกร{ปีที'ผู้ซื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อ 
สิ่งของท่ีประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานไต้ 
ใดยสมบูรณ์)

ข้อ ๖ การชำระเงิน
(๑๓ ก)ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก'ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อไต้รับมอบสิ่งของ 

ตามข้อ ๕ ไวโดยครบถ้วนแล้ว
(๑๓ ข) ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย ดังนี้
๖.๑ เงินล่วงหน้า จำน ว น ........................บาท (...........................................................)

จะจ่ายให้ภายใน.................... (........................... ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้โดยผู้ขายจะต้องนำ
หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าเป็น....................... (หนังสือคาประกับหรือหนังสือคาประกันอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)............................... เต็มตามจำนวนเงินล่วงที่ไต้รับ
มามอบให้แก่ผู้ซื้อเป็นหลักประกันการชำระคืนเงินล่วงหน้าก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้านั้น และผู้ซื้อจะคืน 
หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อจ่ายเงินที่เหลือตามข้อ ๖.๒ แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 
ผู้ขายมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าบางส่วนก่อนไต้
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(๑) กรณีผู้ขายได้วางหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ซ้ือได้หักเงิน 
ล่วงหน้าไปแล้ว ผู้ขายมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ซื้อได้หักเงินล่วงหน้าไปแล้วนั้น 
โดยผู้ขายจะต้องนำหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวาง 
ให้แก่ผู้ซ้ือ

(๒) กรณีผู้ขายได้วางหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับ 
มีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินล่วงหน้าที่ผู้ซื้อจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ซื้อได้หักเงินล่วงหน้าในงวดใดแล้ว 
ผู้ขายมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าในงวดนั้นได้

๖.๒ เงินที่เหลือ จำนวน........................... บาท (............................................................. )
จะจ่ายให้เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ,งของตามข้อ ๔ ไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว

(๑๔) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้ขาย ซื่อธนาคาร............................ สาขา.........................ซื่อบัญชี.................................................................
เลขที่บัญชี...........................ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอน
รวมทั้งค่าใฃ้จ่ายใด  ๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอน 
ในงวดนั้น  ๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct 
Payment) โดยการโอนเงินเช้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ตามแนวหางที่กระทรวงการคลังหรือ 
หน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๗ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผ ู้ขายตกลงรับประก ันความชำรุดบกพร่องหรือข ัดข ้องของส ิ่งของตามส ัญญาน ี้

เป็นเวลา.......... (๑๔).............(.........................) ป ี........................ (...........................) เดือน นับลัด'จาก'วันท่ีผู้'ซ้ือ
ไต้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไวโดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของ 
ตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม
หรือแกไขให้อยู่ในสภาพที่ใข้การไต้ดืดังเดิม ภายใน............ (............. ) วัน นับกัดจากวันที่ไต้รับแจ้งจากผู้ซื้อ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด  ๆ ท้ังส้ิน หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแกไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซ้ือมีสิทธิ 
ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจ 
รอคอยให้ผู้ขายแกไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่อง 
หรือขัดข้องน้ันเอง หรือให้ผู้อ่ืนแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดขอบชำระค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

การที่ผ ู้ซ ื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อ ื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม,ทำให้ผู้ขายหลุดพ้น 
จากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม,ซดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับ 
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น.........................(๑๖)..............................

เป็นจำนวนเงิน...................บาท (............................... ) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.......... (๑๗)........... (...........................)
ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

(๑๘) กรณ ีผ ู้ขายใช ้หน ังส ือค ํ้าประกับมาเป ็นหลักประกันการปฏ ิบ ัต ิตามส ัญญา 
หนังสือคํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณีซย์และประกอบธุรกิจ 
คํ้าประกันตามประกาศ1ของธนาคารแห่งประเทศ'ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
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แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด 
หรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ 
การคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด 
ท ั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุส ัญญานี้ ถ ้าหลักประกันที่ผ ู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง 
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี 
ผู้ขายล่งมอบสิ่งของล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาล่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่อง 
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม
ให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน....................(....................... ) วัน นับถัดจากวันที่
ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ย 
เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙ การบอกเลิกสัญญา
ถ้าผ ู้ขายไม ่ปฏ ิบ ัต ิตามส ัญญาข้อใดข้อหน ึ่ง หรือเม ื่อครบกำหนดล่งมอบสิ่งของ 

ตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ล่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือล่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน 
ผู้ซ ื้อม ีส ิทธิบอกเลิกส ัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส ่วนไต้ การใช้ส ิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิ 
ของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใข้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม 
(๑๙) (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ไต้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อ
จัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดล่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด..... (๒๐)......
(...................... ) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องขดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้
ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑0 ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซื้อมิไดืใข้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อ

เป็นรายวันในอัตราร้อยละ........ (๒๑)............ (......................... ) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ไต้รับมอบ นับถัดจาก
วันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายไต้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นขุด แต่ผู้ขายส่งมอบ 
เพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การไดโดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า 
ยังไม่ไต้ส่งมอบส่ิงของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งขุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิไต้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติ 
ตามสัญญาต่อไปไต้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (๒๒) (ข้อ ๖ และ) 
ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ซดใช้ราคาที่เพ ิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ไต้ และถ้าผู้ซ ื้อไต้แจ้ง 
ข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวัน 
บอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย

ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด  ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้ 

เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
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ให้แก'ผู้ซื้อโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด................(...................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ
หากผู้ขายไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซ ื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงิน 
ค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องขำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏินัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ 
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน
ตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด................ (...................) วัน นับกัดจากวันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

ห ากม ีเง ิน ค ่าส ิ่งของท ี่ซ ื้อขายตาม ส ัญ ญ าท ี่ห ักไว ้จ ่าย เป ็น ค ่าป ร ับ  ค ่า เส ียห าย 
หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ©๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่ม ีเหตุเก ิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซ ื้อ หรือเหตุสุดวิสัย 

หรือเก ิดจากพฤติการณ ์อ ันหน ึ่งอ ันใดท ี่ผ ู้ขายไม,ต ้องร ับผ ิดตามกฎหมาย หรือเหต ุอ ื่นตามท ี่กำหนด 
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ 
ผู้ขายไม'สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับ 
หรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ 
ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับกัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว 

ถ้าผู้ขายไม'ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้อง 
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเง่ือนไขใด  ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณี 
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ 
ของผู้ซื้อที'จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ©๓ การใช้เรือไทย
ถ้าส ิ่งของที่จะต ้องส่งมอบให้แก'ผ ู้ซ ื้อตามสัญญานี้ เป ็นสิ่งของที่ผ ู้ขายจะต้องสั่ง 

หรือนำเช้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเช้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ 
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการ 
ให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใซ่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม'ว่าการสั่งหรือนำเช้าสิ่งของดังกล่าว 
จากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง 
ผู้ขายจะต ้องส ่งมอบใบตราส่ง (Bill o f  Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก 
มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทยให้แก'ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย 
หรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า 
ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม'บรรทุกของ 
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิฃยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย
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ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม 
ให้แก,ผู้'ซ้ือ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม,รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของ 
ดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบล้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ท0าฃี้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่ส ัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอ ียดตลอดแล ้ว จ ึงได ้ลงลายม ือซ ื่อพร้อมท ั้งประท ับตรา (ล ้าม ี)ไว ้เป ็น สำค ัญ ต ่อห น ้าพ ยาน  
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงซ่ือ)..
(.

(ลงข่ือ).
(.

(ลงซ่ือ),
(.

(ลงซ่ือ).
(.

. . ผ ู้ซ้ือ
,)
..ผ ู้ขาย
,)
..พยาน
,)

..พยาน
,)



วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย
(๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่ง  ๆ ตามลำดับ
(๒) ให้ระบุซื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เซ่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น
(๓) ให้ระบุซื่อและตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ 

เซ่น นาย ก. อธิบดีกรม..................หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรม......................
(๔) ให้ระบุซื่อผู้ขาย

ก. กรณีนิติบุคคล เซ่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุซื่อและที่อยู่

(๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง

(๖) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง

(๗) ให้ระบุว่าเป็นการซื้อสิ่งของตามตัวอย่าง หรือรายการละเอียด หรือแค็ตตาล็อก หรือแบบรูป 
รายการ หรืออื่น  ๆ (ให้ระบุ) และปกติจะต้องกำหนดไว้ด้วยว่าสิ่งของที่จะซื้อนั้น เป็นของแท้ เป็นของใหม่ 
ไม่เคยใช้งานมาก่อน

(๘) ให้ระบุหน่วยที่ใข้ เซ่น กิโลกรัม ช้ิน เมตร เป็นต้น
(๙) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง
(๑๐) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง
(๑๑) กำหนดเวลาส่งมอบจะต้องแจ้งล่วงหน้าไม,น้อยกว่ากี่วัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อโดยตกลง 

กับผู้ขาย โดยปกติควรจะกำหนดไว้ประมาณ ๓ วันทำการ เพื่อที่ผู้ซื้อจะได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ตรวจรับ 
ของน้ัน

ในกรณีที่มีการส่งมอบสิ่งของหลายครั้ง ให้ระบุวันเวลาที่ส่งมอบแต่ละครั้งไว้ด้วย และในกรณี 
ที่มีการติดตั้งด้วย ให้แยกกำหนดเวลาส่งมอบ และกำหนดเวลาการติดตั้งออกจากกัน

(๑๒) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง

(๑๓) ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้ตามความเหมาะสม
ข้อความในข้อ ๖ กรณีไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้ขาย ให้เลือกใช้ข้อความในข้อ (๑๓ ก)
ข้อความในข้อ ๖ กรณีมีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้ขาย ให้เลือกใช้ข้อความในข้อ (๑๓ ข)

(๑๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง

(๑๔) ระยะเวลารับประกันและระยะเวลาแก้ไขซ่อมแซมจะกำหนดเท่าใด แล้วแต่ลักษณะของ 
สิ่งของที่ซื้อขายกัน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อ เข่น เครื่องคำนวณไฟฟ้า กำหนดเวลารับประกัน ๑ ปี 
กำหนดเวลาแก้ไขภายใน ๗ วัน เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องประกาศให้ทราบในเอกสารเฃิญขวนด้วย
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(๑๖) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้แก,หน่วยงานของรัฐ เมื่อลงนาม 
ในสัญญา เพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 

(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ท ี่ธนาคารเซ็นสั่งจ ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ท ี่ใช้เช็คหรือ 

ดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย 

กำหนด โดยอาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญฃีกลางกำหนดก็ได้
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ 
คํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๑๗) ให ้กำหนดจำนวนเงินหลักประกันการปฏิบ ัต ิตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๑๖๘
(๑๘) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเสือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง
(๑๙) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง
(๒๐) กำหนดเวลาที่ผู้ซื้อจะซื้อสิ่งของจากแหล่งอื่นเมื่อบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินในส่วนที่ 

เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อโดยตกลงกับผู้ขาย และโดยปกติแล้ว 
ไม่ควรเกิน ๓ เดือน

(๒๑) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ ๑๐ ให้กำหนดเป็นรายวันในอัตราระหว่างร้อยละ ๐.๑๐-๐.๒๐ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ข้อ ๑๖๒ 
ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให ้อยู่ในดุลพิน ิจของหน่วยงานของรัฐผู้ซ ื้อท ี่จะพิจารณา โดยคำนึงถึง 
ราคาและลักษณะของพัสดุท ี่ซ ื้อ ซ ึ่งอาจม ีผลกระทบต่อการท ี่ผ ู้ขายจะหลีกเล ี่ยงไม,ปฏิบ ัต ิตามส ัญญา 
แต่ทั้งนี้การที่จะกำหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใด จะต้องกำหนดไว้ในเอกสารเชิญซวนด้วย

(๒๒) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเสือกใช้หรือตัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง



แบบสัญญา
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์

สัญญาเลขที.่.....
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ .............................................................................

ตำบล/แขวง.......................................................................... อำเภอ/เขต..............................
จังหวัด.............................................................. เม ื่อจ ันท ี่......................เด ือ น .......................
ระหว่าง................................................................................. (๒ ).........................................
โ ด ย .............................................................................. (๓ )....................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง ก ับ ................................................(๔ ก)
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ .............................................................................................
มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่............................. ถนน...........................................ตำบล/แขวง...
อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด................................... .โดย...............................

(๑)

พ.ศ.

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.............................
ลงจันที.่........................................ (๕) (และหนังสือมอบอำนาจลงจันที่............................................) แนบท้ายสัญญานี้
(๖) (ในกรณีท่ีผู้ขายเปีนบุคคลสรรมดาไหใช้'ข้อความว่า ก ับ ....................................... (๔ ข ) .........................................
อยู่บ้านเลขที.่.................ถนน................................. ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต.............................
จังหวัด......................................................ผู้ถือบัตรประจำตัวประขาชนเลขที่...............................ตังปรากฏตามสำเนา
บัตรประจำตัวประซาซนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผ ู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีฃ้อความตังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อตกลงซ้ือขาย

ผู้ซ ื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล
ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ........................................................ (๗).............................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “คอมพิวเตอร์” ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายส ัญญาผนวก ๑ รวมเป็นราคา
คอมพิวเตอร์และค่าติดตั้งทั้งสิ้น................................บาท (.................................................. ) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จำนวน............................... บาท (......................................... ) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ใน กรณ ีท ี่ผ ู้ข ายป ระส งค ์จะน ำคอม พ ิว เตอร ์และอ ุป กรณ ์รายการใดแตกต ่างไป จาก  
รายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ มาติดตั้งให้ผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องได้รับความเห็นขอบ 
เป็นหนังสือจากผู้ซื้อก่อน และคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาติดตั้งตังกล่าวนั้นจะต้องมีคุณสมบัติไม,ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ใน 
เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ และ ๒ ทั้งนี้ จะต้องไม่คิดราคาเพิ่มจากผู้ซื้อไม,ว่าในกรณีใด

ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าคอมพิวเตอร์ที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่ใข่เครื่องที่ใข้งาน 

แล้วนำมาปรับปรุงสภาพขึ้นใหม่และมีคุณสมบัติไม,ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตามรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะ 
ของคอมพิวเตอร์ที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๓.® ผนวก ๑ .............(รายการคอมพิวเตอร์ท ี่ซ ื้อขาย)................  จำนวน......... (................... ) หน้า
๓.๒ ผนวก ๒...............(รายการคุณลักษณะเฉพาะ).....................จำนวน......... (.................. ) หน้า
๓ . ๓  ผนวก ๓ . . (รายละเอียดการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์).. จำนวน.............(................... ) หน้า
๓.๔ ผนวก ๔...... (การกำหนดตัวถ่วงของคอมพิวเตอร์).........  จำนวน........ (.................. ) หน้า
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๓.๕ ผนวก ๕...... (การอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์)..........  จำนวน......(.......... ) หน้า
๓.๖ ผนวก ๖..(รายการเอกสารคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์)........  จำนวน...... (.......... ) หน้า

........................................... ฯลฯ.......................................
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ฃ ัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ 

ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ชายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ 
คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเปีนที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด  ๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อ 
ท้ังส้ิน

ข้อ ๔ การส่งมอบและติดตั้ง
ผู้ขายจะส่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ซื้อขายตามสัญญานี๋ให้ถูกต้องและครบล้วนตามที่ 

กำหนดไวในข้อ ๑ ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตามรายละเอียดการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ เอกสารแนบท้าย
สัญญาผนวก ๓ ให ้แก ่ผ ู้ซ ื้อณ  ............................................................................................ และส่งมอบให้แก'ผู้ซื้อ
ภายใน.......... (................. ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมที่จะใช้งานและส่งมอบคอมพิวเตอร์ได้
โดยทำเปีนหนังสือยื่นต่อผู้ซื้อ ณ ................................................................................... ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ
ก่อนวันกำหนดส่งมอบไม่น้อยกว่า.................(.................) วันทำการของผู้ซื้อ

ผู้ขายต้องออกแบบสถานที่ติดตั้งคอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวช้องตามมาตรฐาน 
ของผู้ขายและได้ร ับความเห ็นชอบจากผู้ซ ื้อเป ็นหนังส ือ และผู้ขายต ้องจ ัดหาเจ ้าหน ้าท ี่มาให ้คำแนะนำและ 
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของสถานที่ให้ทันต่อการติดตั้งคอมพิวเตอร์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด  ๆ จากผู้ซื้อ 
ภายใน.............. (.................... ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ข้อ ๕ การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับคอมพิวเตอร์ที่ส่งมอบและติดต้ังแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว 

ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบไว้เป็นหนังสือ เพื่อผู้ขายนำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าคอมพิวเตอร์ 
ตามที่ระบุไวในข้อ ๖

ล้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า คอมพิวเตอร์ที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ หรือมีคุณสมบัติ 
ไม,ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือใช้งานไดใม่ครบล้วนตามข้อ ๔ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม,รับคอมพิวเตอร์นั้น ในกรณี 
เซ่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำคอมพิวเตอร์นั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำคอมพิวเตอร์มาส,งมอบให้ใหม่ 
หรือต้องทำการแล้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว 
ผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

(๘) ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบคอมพิวเตอร์ถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน 
แต่ไม,ถูกต้องท้ังหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ (ความใน 
วรรคสามนี้จะไม่กำหนดไวในทรณีที่ผู้ชื้อต้องทารคอมพิวเตอร์ท้ังหมดในคราวเดียวกัน หรือฦารชื้อคอมพิวเตอร ์
ท่ีประทอนเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหน่ึงอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)

ข้อ ๖ การชำระเงิน
(๙) ผ ู้ซ ื้อจะชำระเง ินค ่าคอมพ ิวเตอร์ให ้แก ่ผ ู้ขาย เม ื่อผู้ซ ื้อได้ร ับมอบคอมพิวเตอร์ตาม 

ข้อ ๕ ไว้โดยครบล้วนแล้ว
(๑๐) ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ขาย ดังนี้
๖ .๑ เงินล่วงหน้า จ ำ น ว น .......................... บาท (.................................. .............................. )

(...............................) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ โดยผู้ขายจะต้องจะจ่ายให้ภายใน



- ๓ -

นำหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าเป็น......................... (หนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคารภายในประเทศหรือพ ันธบ ัตรรัฐบาลไทย)................................... เต ็มตามจำนวนเงินล ่วงท ี่ได ้ร ับ
มามอบให้แก,ผู้ซ ื้อเป็นหลักประกันการชำระคืนเงินล่วงหน้าก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้านั้น และผู้ซื้อจะคืน 
หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าให้แก,ผู้ขาย เมื่อผู้ซ ื้อจ่ายเงินที่เหลือตามข้อ ๖.๒ แล้ว เว้นแตในกรณีดังต่อไปนี้ 
ผู้ขายมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้ขายได้วางหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ซื้อได้หักเงินล่วงหน้า 
ไปแล้ว ผู้ขายมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ซื้อได้หักเงินล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้ขาย 
จะต้องนำหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ซื้อ

(๒) กรณ ีผ ู้ขายได ้วางห ล ักป ระก ัน การร ับ เง ิน ล ่วงห น ้าไว ้ห ลายฉบ ับ  ซ ึ่งแต ่ละฉบ ับ 
ม ีม ูลค่าเท ่ากับจำนวนเงินล่วงหน้าที่ผ ู้ซ ื้อจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ซื้อได้หักเงินล่วงหน้าในงวดใดแล้ว 
ผู้ขายมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าในงวดนั้นได้

๖.๒ เงินที่เหลือ จำนวน........................... บาท (..........................................) จะจ่ายให้เมื่อผู้ซื้อ
ได้รับคอมพิวเตอร์ตามข้อ ๕ ไว้เดยถูกต้องครบล้วน และผู้ขายได้อบรมเจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อตามข้อ ๑๐ เสร็จสิ้นแล้ว 

(๑๑) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซ ื้อจะโอนเงินเข้าบัญฃีเงินฝากธนาคารของ
ผู้ขาย ซื่อธนาคาร.....................................................................สาขา................................................................................
ซื่อบัญฃี.................................................... เลขที่บัญฃี...................................................... ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระ
เงินค่าธรรมเน ียม หรือค ่าบริการอื่นใดเก ี่ยวก ับการโอน รวมทั้งค ่าใช้จ ่ายอื่นใด (ล้ามี) ท ี่ธนาคารเร ียกเก ็บ 
และย ิน ยอม ให ้ม ีการห ัก เง ิน ด ังกล ่าวจากจำน วน เง ิน โอน ใน งวดน ั้น   ๆ (ความในวรรคนี้ใช้’สำหรับกรณี 
ท่ีหน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาฦรนาคาร 
ของผู้ขายตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๗ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข ัดข ้องของคอมพิวเตอร์และการติดต ั้ง

ตามสัญญานี้เป็นเวลา.............(๑๒)................. (............................... ) ป ี.............(.......................... ) เดือน นับลัดจาก
วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดโดยถูกต้องครบล้วนตามสัญญา ล้าภายในระยะเวลาดังกล่าวคอมพิวเตอร์ 
ชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง หรือใช้งานไม,ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเกิดความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องจาก 
การติดตั้ง เว้นแต่ความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องดังกล่าวเกิดขึ้นจากความผิดของผู้ซื้อซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการใช้งาน 
ตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแกไขให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิม โดยต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแกไข
ภายใน.....................(......................... ) วัน นับลัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด  ๆ จากผู้ซื้อทั้งสิ้น
ล้าผู้ขายไม,จัดการซ่อมแซมแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นทำการนั้น 
แทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นแทนผู้ซื้อ

ผู้ขายมีหน้าที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมแกไขคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
ตลอดระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่งด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย โดยให้มีเวลาคอมพิวเตอร์ขัดข้องรวมตามเกณฑ์
การคำนวณเวลาขัดข้องไม่เกินเดือนละ....................(..................... ) ช่ัวโมง หรือร้อยละ.................. (........................ )
ของเวลาใช้งานทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ของเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะนั้นผู้ขายต้องยอมให้
ผู้ซื้อคิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง ในอัตราร้อยละ..............(๑๓).............. (..................................) ของราคาคอมพิวเตอร์
ทั้งหมดตามสัญญานี้คิดเป็นเงิน..............บาท (...................... ) ต่อช่ัวโมง ในซ'วงเวลาท่ีไม,สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
ในส่วนที่เกินกว่ากำหนดเวลาขัดข้องข้างต้น



-  (ร ี1  -

เกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์ตามวรรคสอง ให้เป็นดังนี้
- กรณีท ี่คอมพิวเตอร์เก ิดขัดข้องพร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้องของหน่วยที่ม ี 

ตัวถ่วงมากที่สุดเพียงหน่วยเดียว
- กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดข้องของคอมพิวเตอร์แตกต่างกัน เวลาที่ใข้ 

ในการคำนวณค่าปรับจะเท่ากับเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์หน่วยนั้นคูณด้วยตัวถ่วงซึ่งมีค่าต่างๆ ตามเอกสาร 
แนบท้ายสัญญาผนวก ๔

ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับตามวรรคสองให้แก่ผู้ซื้อภายใน.................. (............................ ) วัน
นับกัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชำระค่าปรับตามที่ได ้ร ับแจ้งจากผู้ซ ื้อภายในเวลา 
ที่กำหนดผู้ซื้อมีสิทธิบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

การที่ผ ู้ซ ื้อทำการน ั้นเอง หรือให้ผ ู้อ ื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม,ทำให ้ผ ู้ขายหลุดพ ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม,ซดใข้ค่าใฃ้จ่ายหรือค่าเส ียหายตามที่ผ ู้ซ ื้อเร ียกร้องผู้ซ ื้อมีส ิทธิบ ังคับจาก 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำส ัญญาน ี้ผ ู้ขายได ้นำหลักประก ันเป ็น...................... (๑๔)...................................

เป็นจำนวนเงิน........................... บาท (............................................... ) ซ ึ่งเท ่าก ับร้อยละ....................(๑๔).................
(.................................................... ) ของราคาซื้อขายคอมพิวเตอร์ตามข้อ ๑ มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญานี้

(๑๖) กรณีผู้ขายใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป ็นหลักประกันการปฏิบ ัต ิตามสัญญา หนังสือ 
คํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 
เง ินท ุนหลักทรัพย ์ท ี่ได ้ร ับอน ุญาตให ้ประกอบกิจการเงินท ุนเพ ื่อการพาณ ีซย์และประกอบธุรก ิจค ํ้าประก ัน 
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ 
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือ 
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญขีกลางกำหนดก็ได้และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่า 
ผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง 
ของผ ู้ขายตลอดอาย ุส ัญ ญ า ถ ้าหล ักประก ันท ี่ผ ู้ขายนำมามอบให ้ด ังกล ่าวลดลงหรือเส ื่อมค ่าลง หรือม ีอายุ 
ไม,ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม,ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบและ 
ติดตั้งคอมพิวเตอร์ล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่อง 
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวน
ครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง มามอบให้แก,ผู้ซื้อภายใน........................ (............................. ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก'ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขาย 
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙  การโอนกรรมสิทธิ,
คู่สัญญาตกลงกันว่ากรรมสิทธึ๋ในคอมพิวเตอร์ตามสัญญาจะโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อได้รับมอบ 

คอมพิวเตอร์ดังกล่าวตามข้อ ๔ แล้ว



ข้อ ©๐ การอบรม
ผู้ขายต้องจัดอบรมวิฃาการด้านคอมพิวเตอร์ให้แก,เจ้าหน้าที่ของผู้ซ ื้อจนสามารถใช้งาน

คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องดำเนินการแกอบรมให้แล้วเสร็จภายใน...................(....................... ) วัน
นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบคอมพิวเตอร์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด  ๆ รายละเอียดของการแกอบรมให้เป็นไปตาม 
เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๕

ข้อ ©๑ คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์
ผ ู้ขายต ้องจ ัดหาและส ่งมอบคู่ม ือการใช ้คอมพ ิวเตอร ์ตามส ัญญาน ี้ ตามที่กำหนดไว้ไน

เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๖ จำนวน................... (.............................) ขุด ให้ถับผู้ซื้อในวันที่ส่งมอบคอมพิวเตอร์
พร้อมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นนิจจุบันตลอดอายุสัญญานี้ ทั้งนี้โดยไม่คิดเงินเพิ่มจากผู้ซื้อ

ข้อ ©๒ การรับประกันความเสียหาย
ในกรณีที่บ ุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด  ๆ ว่ามีการละเมิดสิขสิทธี้หรือ 

สิทธิบัตรหรือสิทธิใด  ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้โดยผู้ซ ื้อมิได้แก้ไขดัดแปลงไปจากเดิม ผู้ขายจะต้อง 
ดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้ซื้อต้องรับผิดซดใช้ 
ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากผลแห่งการละเมิดสิฃสิทธิ๋หรือสิทธิบัตรหรือสิทธิใด  ๆ ดังกล่าว ผู้ขายต้องเป็น 
ผู้ขำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าฤซาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ซื้อ ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบ 
เป็นหนังสือในเมื่อไต้มีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ซักช้า

ข้อ ©๓ การบอกเลิกสัญญา
เม ื่อครบกำหนดล ่งมอบคอมพ ิวเตอร ์ตามส ัญ ญาแล ้ว หากผ ู้ขายไม ่ล ่งมอบและติดต ั้ง 

คอมพิวเตอร์บางรายการหรือทั้งหมดให้แก,ผู้ซื้อภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หรือล่งมอบคอมพิวเตอร์ไม,ตรงตาม 
สัญญาหรือมีคุณสมบัติไม,ถูกต้องตามสัญญา หรือล่งมอบและติดตั้งแล้วเสร็จภายในกำหนดแต่ไม่สามารถใช้งานไต้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้งานไม,ไต้ครบถ้วนตามสัญญา หรือผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ซ้ือมีสิทธิ 
บอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไต้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม,กระทบถึงสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้อง 
ค่าเสียหายจากผู้ขาย

ใน ก รณ ีท ี่ผ ู้ซ ื้อ ใช ้ส ิท ธ ิบ อ ก เล ิก ส ัญ ญ า ผ ู้ซ ื้อ ม ีส ิท ธ ิร ิบ ห ร ือบ ังค ับ จาก ห ล ัก ป ระก ัน  
ตาม (๑๗) (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ไต้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อ 
จัดซื้อคอมพิวเตอร์รวมถึงการติดตั้งจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดล่ง แล้วแต่กรณี ภายใน
กำหนด........ (๑ ๘ )......... (........................) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องซดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจาก
ราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย รวมทั้งค่าใช้จ่ายใด  ๆ ที่ผู้ซื้อต้องใช้จ่ายในการจัดหาผู้ขายรายใหม่ดังกล่าวด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายได้ล่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องนำ 
คอมพิวเตอร์กลับคืนไป และทำสถานที่ท ี่ร ื้อถอนคอมพิวเตอร์ออกไปให้มีสภาพดังที่ม ีอยู่เด ิมก่อนทำสัญญานี้ 
ภายใน............. (.......................... ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา โดยผู้ขายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

(๑๙) ถ้าผู้ขายไม่ยอมนำคอมพิวเตอร์กลับคืนไปภายในกำหนดเวลาดังกล่าวตามวรรคสาม 
ผู้ซื้อจะกำหนดเวลาให้ผู้ขายนำคอมพิวเตอร์กลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ขายยังไม่นำ 
คอมพิวเตอร์กลับคืนไปอีก ผู้ซื้อมีสิทธินำคอมพิวเตอร์ออกขายทอดตลาด เงินที่ไต้จากการขายทอดตลาด ผู้ขาย 
ยอมให้ผู้ซ ื้อหักเป็นค่าปรับและหักเป็นค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เก ิดแก,ผู้ซื้อ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผ ู้1ซ้ือ 
ไต้เสียไปในการดำเนินการขายทอดตลาดคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการทำสถานที่ที่รื้อถอนคอมพิวเตอร์ 
ออกไปให้มีสภาพดังที่มีอยู่เดิมก่อนทำสัญญานี้ เงินที่เหลือจากการหักค่าปรับ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายดังกล่าวแล้ว 
ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย
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เมื่อผู้ซื้อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ซื้อไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด  ๆ ทั้งสันอันเกิดแก่ 
คอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้ซื้อ

ข้อ ๑๔ ค่าปรับ
ในกรณีที่ผ ู้ซ ื้อยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๓ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซ ื้อ

เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ....... (๒๐)........... (....................... ) ของราคาคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจาก
วันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำคอมพิวเตอร์มาส่งมอบและติดตั้งให้แก,ผู้ซื้อจนถูกต้องครบล้วน 
ตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีที่คอมพิวเตอร์ที่ตกลงซื้อขายเป็นระบบ ล้าผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน 
หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป หรือส่งมอบและติดตั้งทั้งหมดแล้วแต่ใช้งานไม่ได้ถูกต้องครบล้วน 
ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์นั้นเลย และคิดค่าปรับจากราคาคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซ ื้อเห็นว่าผู้ขายไม,อาจปฏิบ ัติ 
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (๒๑) (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ 
กับเรียกร้องให้ซดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไวในข้อ ๑๓ วรรคสอง ก็ได้ และล้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระ 
ค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผ ู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด  ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด 

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก,ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก'ผู้ซื้อ
โดยสิ้นเซิงภายในกำหนด.................... (........................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขาย
ไม่ขดใช้ให้ถูกต้องครบล้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซ ื้อมีสิทธิท ี่จะหักเอาจากค่าคอมพิวเตอร์ท ี่ต ้องชำระ 
หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากค่าคอมพิวเตอร์ที่ต้องชำระหรือหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบล้วนตามจำนวนค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด............... (................. ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าคอมพิวเตอร์ที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซ้ือจะคืนให้แก,ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ©๖ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความ 
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ 
หรือบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของด 
หรือลดค ่าปรับหรือขยายเวลาทำการตามสัญญา โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ด ังกล่าวพร้อมหลักฐาน 
เป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
ดังกล่าว

ล้าผู้ขายไม,ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถ ือว่าผ ู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้อง 
ในการท ี่จะของดหรือลดค ่าปรับหรือขยายเวลาทำการตามส ัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณี 
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำการตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ 
ผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
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ข้อ ©๗ การใช้เรือไทย
ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้าคอมพิวเตอร์มาจากต่างประเทศและต้องนำเข้ามาโดยทางเรือ 

ในเส้นทางเดินเรือที่ม ีเร ือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนไต้ตามที่ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศกำหนด ผ ู้ขายต ้องจ ัดการให ้คอมพิวเตอร์บรรท ุกโดยเรือไทยหรือเร ือท ี่ม ีส ิทธ ิเข ่นเด ียวก ับเร ือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะไต้ร ับอนุญาตจากกรมเจ้าท ่าก ่อนบรรทุกคอมพิวเตอร์ลงเรืออื่น 
ท ี่ม ิใข ่เร ือไทยห ร ือ เป ็นของท ี่ร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว ้นให ้บรรท ุกโดยเร ืออ ื่นไต ้ 
ทั้งนี้ไม,ว่าการสั่งหรือนำเข้าคอมพิวเตอร์จากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก'ผู้ซื้อ ถ้าเป็นกรณีตามวรรคหนึ่งผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง 
(Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งลำหรับคอมพิวเตอร์นั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ 
เข่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบคอมพิวเตอร์ด้วย

ในกรณีท ี่คอมพิวเตอร์ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือ 
เรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของ 
โดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ขำระค่าธรรมเน ียมพิเศษเน ื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิซยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก' 
ผู้ซื้อแต่จะขอส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับขำระเงินค่าคอมพิวเตอร์ ผู้ซ้ือมีสิทธิรับคอมพิวเตอร์ไว้ก่อน 
และขำระเงินค่าคอมพิวเตอร์เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วไต้

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่ส ัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป ็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่ส ัญญาต่างยึดถือไว้ 
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงซ่ือ),
(.

(ลงซ่ือ),
(.

(ลงซ่ือ).
(.

(ลงซ่ือ).
(.

. ผ ู้ซ้ือ 
..)

. ผ ู้ขาย 
)

.พยาน
..)

พยาน
..)
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์

(๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามลำดับ
(๒) ให้ระบุซื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เซ่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น
(๓) ให้ระบุซื่อและตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ 

เซ่น นาย ก. อธิบดีกรม..................หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรม......................
(๔) ให้ระบุซื่อผู้ขาย

ก. กรณีนิติบุคคล เซ่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด 
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุซื่อและที่อยู่

(๕) เป ็นข ้อความหรือเง ื่อนไขเพ ิ่มเต ิม ซ ึ่งหน ่วยงานของรัฐผ ู้ทำส ัญญาอาจเล ือกใช ้หรือด ัดออกได ้ 
ตามข้อเท็จจริง

(๖) เป ็นข ้อความหรือเง ื่อนไขเพ ิ่มเต ิม ซ ึ่งหน ่วยงานของรัฐผ ู้ทำส ัญญาอาจเล ือกใช ้หรือต ัดออกได ้ 
ตามข้อเท็จจริง

(๗) ให้ระบุยี่ห้อคอมพิวเตอร์ รุ่นคอมพิวเตอร์
(๘) เป ็นข ้อความหรือเง ื่อนไขเพ ิ่มเต ิม ซ ึ่งหน ่วยงานของรัฐผ ู้ทำส ัญญาอาจเล ือกใช ้หรือด ัดออกได ้ 

ตามข้อเท็จจริง
(๙) เป ็นข ้อความหรือเง ื่อนไขเพ ิ่มเต ิม ซ ึ่งหน ่วยงานของรัฐผ ู้ทำส ัญญาอาจเล ือกใช ้หรือด ัดออกได ้ 

ตามข้อเท็จจริง
(๑๐) เป ็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเต ิม ซ ึ่งหน ่วยงานของรัฐผู้ทำส ัญญาอาจเลือกใช้หรือดัดออกได้ 

ตามข้อเท็จจริง
(๑๑) เป ็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเต ิม ซ ึ่งหน ่วยงานของรัฐผู้ทำส ัญญาอาจเลือกใช้หรือด ัดออกได้ 

ตามข้อเท็จจริง
(๑๒) ระยะเวลารับประกันและระยะเวลาแก้ไขซ่อมแซมจะกำหนดเท่าใด แล้วแต่ลักษณะของสิ่งของ 

ที่ซื้อขายกัน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อ ทั้งนี้ จะต้องประกาศให้ทราบในเอกสารประกวดราคาด้วย
(๑๓) ให้กำหนดในอัตราระหว่างร้อยละ ๐.๐๒๕ -  ๐.๐๓๕ ของราคาตามสัญญาต่อขั่วโมง
(๑๔) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้แก,หน่วยงานของรัฐเมื่อลงนามในสัญญา 

เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 
(๑) เงินสด
(๒) เข็คหรือดราฟทํที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใข้เช็คหรือดราฟทํนั้นชำระ 

ต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันน้ันไม,เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังลือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

โดยอาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญขีกลางกำหนดก็ได้
(๔) ห น ังส ือ ค ํ้าป ระ ก ัน ข อ งบ ร ิษ ัท เง ิน ท ุน ห ร ือ บ ร ิษ ัท เง ิน ท ุน ห ล ัก ท ร ัพ ย ์ท ี่ไ ด ้ร ับ อ น ุญ าต  

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิฃย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแท่งประเทศไทย 
ตามรายซื่อบริษ ัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ 
คํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย



(๑๕) ให ้กำหนดจำนวนเงินหลักประกันการปฏิบ ัต ิตามสัญญาตามระเบ ียบกระทรวงการคลังว่าด ้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 ข้อ ๑๖๘ ทั้งนี้ จะต้องประกาศให้ทราบในเอกสาร 
ประกวดราคาด้วย

(๑๖) เป ็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเต ิม ซ ึ่งหน ่วยงานของรัฐผู้ทำส ัญญาอาจเลือกใช้หรือต ัดออกได้ 
ตามข้อเท็จจริง

(๑๗) เป ็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเต ิม ซ ึ่งหน ่วยงานของรัฐผู้ทำส ัญญาอาจเลือกใช้หรือต ัดออกได้ 
ตามข้อเท็จจริง

(๑๘) กำหนดเวลาที่ผู้ซื้อจะซื้อสิ่งของจากแหล่งอื่นเมื่อบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินในส่วนที่เพิ่มขึ้น 
จากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อโดยตกลงกับผู้ขาย

(๑๙) ความในวรรคนี้อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมถ้าหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาสามารถ 
กำหนดมาตรการอื่นใดในสัญญา หรือกำหนดทางปฏิบัติเพื่อแก้บีญหาที่ผู้ขายไม่ยอมนำคอมพิวเตอร์กลับคืนไปได้ 

(๒๐) อ ัต ราค ่าป ร ับ ต าม ส ัญ ญ าข ้อ  ๑๔ ให ้ก ำห น ด เป ็น รายว ัน ใน อ ัต ราต ายต ัวระห ว ่างร ้อ ยล ะ  
๐ .๐ ๑  -  ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ตามระเบ ียบกระทรวงการคล ังว ่าด ้วยการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ซ ื้อที่จะพิจารณา โดยคำนึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุที่ซ ื้อ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่ผ ู้ขายจะหลีกเลี่ยง 
ไม,ปฏิบัติตามสัญญา แต่ทั้งนี้ การที่จะกำหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใดจะต้องกำหนดไว่ในเอกสารเชิญซวนด้วย

(๒๑) เป ็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเต ิม ซ ึ่งหน ่วยงานของรัฐผู้ทำส ัญญาอาจเลือกใช้หรือต ัดออกได้ 
ตามข้อเท็จจริง



แบบสัญญา 
สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ
ตำบล/แขวง
จังหวัด.........
ระหว่าง .....
โ ด ย ...........

เม่ือวันที่

ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ว ่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ 
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ................................
มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่...........................ถนน
อำเภอ/เขต.................................. จังหวัด...........

สัญญาเลขที่

.อำเภอ/เขต............................

........... เดือน............................
(๒)...............................
(๓ ) ..............................

...................................... (๔ ก)

.......... ตำบล/แขวง
.โดย........................

.(๑).

พ.ศ.

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.................
ลงวันที่........................................ (๕) (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.................................. ) แนบท้ายสัญญานี้
(๖) {ในกรณีท่ีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า ก ับ .................................(๔ ข ) ...............................
อยู่บ้านเลขที่.............................ถนน................................................ตำบล/แขวง...................................................
อำเภอ/เขต............................................จังหวัด....................................................ผู้ถือบัตรประจำตัวประขาซน
เลขที.่.......................... ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประขาขนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู'สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน....................... (๗)............................
ณ ........................................ ตำบล/แขวง................................................. อำเภอ/เขต...........................................
จังหวัด............................................ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ 
ฃนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี๋ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ ......... (แบบรูป).......................................... จำนวน...... (.........................) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ ......... (รายการละเอียด)........................... จำนวน...... (.........................) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ......... (ใบแจ้งปริมาณงานและราคา).......  จำนวน...... (.........................) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ......... (ใบเสนอราคา)................................  จำนวน...... (.........................) หน้า

......................................ฯลๆ......................................
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความ

ในสัญญานี้บังคับ และในกรณ ีท ี่เอกสารแนบท้ายส ัญญาขัดแย้งก ันเอง ผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องปฏ ิบ ัต ิตามคำวิน ิจฉ ัย 
ของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือ 
ค่าใช้จ่ายใด  ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น



- เอ -

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น........................ (๘).............................

เป็นจำนวนเงิน..................บาท (................................ ) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.............(๙)............. (...........................)
ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

(๑๐) กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
หนังสือคํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ 
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด 
หรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ 
การคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด 
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง 
หรือมีอายุไม,ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี 
ผู้รับจ้างล่งมอบงานล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่อง 
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม
ให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก1ผู้ว่าจ้างภายใน.......... (........... ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้ร ับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว ่าจ้างจะคืนให้แก,ผู้รับจ้างโดยไม่มี 
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ก) ค ่าจ้างและการจ่ายเงิน
(สำหรับสัญญาท่ีเป็นราคาต่อหน่วย)
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน......................... บาท

(.......................................... ) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน......................บาท (...............................................)
ตลอดจนภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต ่อหน ่วยเป ็นเกณฑ ์ตามรายการ 
แต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไวในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓

คู'ส ัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการ 
ก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริง 
อาจจะมากหรือน ้อยกว่าน ี้ก ็ได ้ ซ ึ่งผ ู้ว ่าจ ้างจะจ่ายเง ินค ่าจ ้างให ้แก ่ผ ู้ร ับจ ้างตามราคาต ่อหน ่วยของงาน 
แต่ละรายการที่ได้ท่าเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไวิในสัญญา 
ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้ (๑๑)

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ท่าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๔ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) 
แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๔๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน 
และราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เถ้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ท่าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๔๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) 
ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ 
(แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
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๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน 
ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่ม 
ซดเชยเป ็นค ่า O verhead และ Mobilization สำหรับงานรายการน ั้นในอ ัตราร ้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) 
ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง 
ค ูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ ่ายเง ิน เพ ิ่มซดเชยเป ็นค ่า O verhead และ Mobilization 
ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายซองการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔ .๑ หรือ ๔.๒ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้าย 
ของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผ ู้ว ่าจ ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณี 
ท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างพ ิจารณ าเห ็น ว ่าปร ิมาณ งาน ท ี่ทำเสร ็จจร ิงด ังกล ่าว ม ิได ้ม ีส ่วนเก ี่ยวข ้องกับงานอื่นท ี่เหล ือ 
อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว ่าจ้าง 
อาจจ่ายเงินที่เพ ิ่มขึ้นให้แก,ผ ู้ร ับจ้างพร้อมกับการจ่ายเง ินค่างานงวดนั้น  ๆ และการพิจารณาว่างานใด 
อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดซองผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง 
เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ 
ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังลือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก,ผู้รับจ้าง 

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ 
รวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

(๑๒) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ซองผู้รับจ้าง ซื่อธนาคาร...................................... สาขา............................. ซื่อบัญชี............................................
เลขที่บัญชี....................................... ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ล้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก 
จำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความใบวรรค'น่ีใช้สำหรับกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง 
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเช้าบัญขีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลัง 
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาผเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
(สำหรับสัญญาท่ีเป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน................................บาท

(......................................... ) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน............................บาท (........................................ )
ตลอดจนภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยลือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการ 
จ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน..............................บาท (.......................................................... )
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.......................................... .ให้แล้วเสร็จภายใน..............................................................

งวดที่ ๒ เป ็นจำนวนเงิน........................... บาท (......................................................... )
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน........................................... .ให้แล้วเสร็จภายใน.............................................................

.................................................ฯลฯ................................................
งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน.............................. บาท (..................................................... )

เมื่อผู้ร ับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด 
เรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐



' ’ ( ร ! -

(๑๓) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้รับจ้าง ซื่อธนาคาร..................................สาขา....................................ซื่อบัญชี............................................
เลขที่บัญช.ี........................................ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก 
จำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ {ความในวรรคน่ีใช้สำหรับกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก'ผู้รับจ้าง 
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเง ินเช ้าบ ัญช ีเง ินฝากธนาคารของผ ู้ร ับจ ้าง ตามแนวทางท ี่ 
กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

(๑๔) ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน..................... บาท

(...........................) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.............(............................ ) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับ

เงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น....................... (หนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย).........................เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ผู้ร ับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผ ู้ว ่าจ้างกำหนดให้และผู้ร ับจ้างตกลงที่จะ 
กระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา 
เท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น 
ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง 
ล่วงหน้าไต้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก 
ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว ่าจ้างอาจเรียกเงิน 
ค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 

(๑๕) ๕.๓ (ก) {สำหรับสัญญาท่ีเป็นราคาต่อหน่วย)
ในการจ่ายเง ินค ่าจ ้างให ้แก ่ผ ู้ร ับจ ้างตามข ้อ ๔ (ก) ผ ู้ว ่าจ ้างจะห ักเง ินค ่าจ ้าง

ในแต่ละเดือนเพื่อขดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ................(................... ) ของจำนวนเงินค่าจ้าง
ในแต่ละเดือน (๑๖) ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว 
ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 

(๑๗) ๕.๓ (ข) {สำหรับสัญญาท่ีเป็นราคาเหมารวม)
ในการจ่ายเงินค่าจ ้างให ้แก่ผ ู้ร ับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผ ู้ว ่าจ ้างจะหักเงินค่าจ ้าง

ในแต่ละงวดเพื่อซดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ............. (.......................) ของจำนวนเงินค่าจ้าง
ในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้น 
ค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด  ๆ ก ็ตามที่ผ ู้ร ับจ้างจะต้องจ่ายให ้แก่ผ ู้ว ่าจ ้างเพ ื่อชำระหนี้หรือ 
เพื่อซดใช้ความรับผิดต่าง  ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก,ผู้รับจ้างก่อนที่จะหัก 
ซดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า



๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงิน 
ที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักซดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก'ผู้ว่าจ้าง 
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังลือจากผู้ว่าจ้าง 

๕.๖ (ก) {สำหรับสัญญาท่ีเป็นราคาต่อหน่วย)
ผู้ว ่าจ ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ ้างล่วงหน้าให ้แก,ผู้ร ับจ้าง ต่อเมื่อ 

ผู้ว ่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณ ีผ ู้ร ับจ้างได้วางหลักประกันการรับเง ินค่าจ้างล ่วงหน้าไว้ฉบ ับเด ียว 
หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีลิทธิฃอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วน 
ที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้นโดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับ 
ใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณ ีผ ู้ร ับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ 
ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผ ู้ว ่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว ่าจ ้าง 
ไต้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้ 

๕.๖ (ข) {สำหรับสัญญาท่ีเป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้าง 

ได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี ผู้รับจ้างมีสิทธิ 
ขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณ ีผ ู้ร ับจ ้างวางหล ักประก ันการร ับ เง ินค ่าจ ้างล ่วงหน ้าไว ้ฉบ ับ เด ียว 
หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
ในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง 
ล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก,ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณ ีผ ู้ร ับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ 
ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงิน 
ค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

(๑๘) ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเง ินค ่าจ ้างให ้แก'ผ ู้ร ับจ ้างแต ่ละงวด ผ ู้ว ่าจ ้างจะห ักเง ินจำนวนร้อยละ

..................(.....................) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงาน
ถ ูก ห ัก ไว ้แ ล ้ว เป ็น จำน วน เง ิน ไม ่ต ํ่าก ว ่า ....................... บาท (............................ ) ผ ู้ร ับ จ ้างม ีส ิท ธ ิท ี่จะ
ขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังส ือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังส ือคํ้าประกันอิเล ็กทรอนิกส์ 
ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว ่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกล่าว 
ตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก'ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย



- ๖ -

ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
(๑๙) ภายในกำหนด....................... (....................... ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลา
ท่ีต้องใซในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด...............(..................... ) วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด................... (..................... ) วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนั้น

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถ 
ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน 
กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็น 
ผ ู้ถ ูกพิท ักษ์ทรัพย์เด ็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล ้มละลาย หรือเพ ิกเฉยไม่ปฏิบ ัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ 
บอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิ 
บอกเลิกสัญญานั้นไม,กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใข้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม,เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก
ความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ เด ือ น ...............................พ.ศ...........

และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที.่..... เด ือ น ...................... พ.ศ...........ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือ
ทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า 
ผู้รับจ้างไม,สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล ่าข ้าเก ินกว่ากำหนดเวลา 
หรือผู้ร ับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถ ูกพิท ักษ์ทรัพย์เด ็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล ้มละลาย 
หรือเพ ิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา 
ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว ่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ 
เข ้าทำงานของผู้ร ับจ้างให้ล ุล ่วงไปด้วย การใช้ส ิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว ่าจ้างที่จะ 
เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว ่าจ้างไม,ใช้ส ิทธิเล ิกสัญญาดังกล่าวข้างต ้นไม่เป ็นเหตุให ้ผ ู้ร ับจ้างพ ้นจาก
ความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความขำรุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้าง 

รายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้
ภายในกำหนด (๒๐) (................. ) ป ี..........(................. ) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว
ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง 
หรือทำไวไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถ ูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผ ู้ร ับจ้างจะต ้องรีบทำการแก่ไข 
ให ้เป ็น ท ี่เร ียบ ร ้อ ยโด ยไ ม ่ซ ัก ข ้า  โดยผ ู้ว ่าจ ้างไม,ต ้องออกเง ินใด  ๆ ในการน ี้ท ั้งส ิ้น  ห ากผ ู้ร ับ จ ้าง
ไม1กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด.........(...................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หรือไม,ทำการแก่ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผ ู้ว ่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง 
หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น



ใบกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอ 
ให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่อง 
ห ร ือ เส ียห ายน ั้น เอ ง ห ร ือ จ ้างผ ู้อ ื่น ให ้ซ ่อ ม แ ซ ม ค ว าม ช ำร ุด บ ก พ ร ่อ งห ร ือ เส ียห าย  โด ยผ ู้ร ับ จ ้าง 
ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง 
หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม,ซดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว ่าจ้างเรียกร้อง 
ผู้วาจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม,เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 

เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว ่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาต 
ให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม,เป็นเหตุให้ผู้ร ับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ 
ตามส ัญญาน ี้ และผู้ร ับจ ้างจะยังคงต ้องรับผิดในความผิดและความประมาทเล ินเล ่อของผู้ร ับจ ้างช ่วง 
หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณ ีผ ู้ร ับจ ้างไปจ้างช ่วงงานแต่บางส ่วนโดยฝ่าแนความในวรรคหน ึ่ง ผ ู้ร ับจ้าง
ต้องชำระค่าปรับให้แก,ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.........(๒๑)........... (.......................... ) ของวงเงิน
ของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑0  การควบคุมงานชองผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ 

และในระหว่างทำงานท ี่ร ับจ ้างจะต ้องจ ัดให ้ม ีผ ู้แทนซ ึ่งทำงานเต ็มเวลาเป ็นผ ู้ร ับผ ิดชอบควบคุมงาน 
ของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้ร ับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผ ู้ว ่าจ้าง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก,ผู้แทนเช่นว่านั้น 
ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก,ผู้ร ับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามช้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ 
และต้องได้ร ับความเห ็นชอบเป ็นหนังส ือจากผู้ว ่าจ ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งต ั้งผ ู้แทนใหม่จะทำมิได ้ 
หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง 
ผ ู้ร ับจ ้าง และผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องทำการเปล ี่ยนต ัวผ ู้แทนน ั้นโดยพ ล ัน  โดยไม ่ค ิดค ่าจ ้างห ร ือราคาเพ ิ่ม  
หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑© ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้ร ับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบ ัต ิเหตุ ความเส ียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก 

การปฏิบ ัต ิงานของผู้ร ับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเส ียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน 
ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด  ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย 
ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ 
ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว ่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง 
เม ื่อผ ู้ว ่าจ ้างได ้ร ับมอบงานคร ั้งส ุดท ้าย ซ ึ่งห ล ังจากน ัน ผ ู้ร ับจ ้างคงต ้องร ับผ ิด เพ ียงในกรณ ีชำร ุดบกพ ร ่อง 
หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น



ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน 
ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว ่าจ ้าง 
ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องซดใช้ค่าเสียหายให้แก'บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด  ๆ
เพ ื่อให ้ม ีการว ่าต ่างแก ้ต ่างให ้แก ่ผ ู้ว ่าจ ้างโดยค ่าใช ้จ ่ายของผ ู้ร ับจ ้างเอง รวมท ั้งผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องชดใช้ 
ค่าเสียหายนั้น  ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด  ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก,ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ©๒ การจ่ายเงินแก,ลูกจ้าง
ผู้ร ับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผ ู้ร ับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา 

ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม,จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ล ูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง 

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที,จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า 
ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเนินค่าจ้างให้แก,ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุม 
ถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทน 
ได ้ต าม ก ฎ ห ม าย ซ ึ่ง เก ิด จ าก อ ุบ ัต ิเห ต ุห ร ือ ภ ย ัน ต ร าย ใด   ๆ ต ่อ ล ูก จ ้างห ร ือ บ ุค ค ล อ ื่น ท ี่ผ ู้ร ับ จ ้าง  
หรือผู้ร ับจ้างช ่วงจ้างมาทำงาน ผู้ร ับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐาน 
การชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ©๓ การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว ่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา 

เพ ื่อควบคุมการทำงานของผู้ร ับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น 
ม ีอำนาจเช ้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก ่อสร้างได ้ท ุกเวลา และผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องอำนวย 
ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ 
ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดขอบตามสัญญานี้ช้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ©๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้ร ับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเช้าใจในแบบรูปและรายการละเอียด 

โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ 
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ผู้ควบคุมงาน หรือบริษ ัทท ี่ปรึกษาท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างแต ่งต ั้ง เพ ื่อให ้งานแล้วเสร็จบริบ ูรณ ์ คำวิน ิจฉ ัยด ังกล่าว 
ให้ถือเนินที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด  ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยาย 
อายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ร)๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้ร ับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา 

ที่ผู้'ว่า'จ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เนินไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้ 
แกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผ ู้ว ่าจ ้าง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ 
ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเนินเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้อง 
ค่าเสียหายใด  ๆไม่ได้ท้ังส้ิน



ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแกไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม,ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ 

ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ 
ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแกไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง  ๆในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อ ัตราค ่าจ ้างห ร ือราคาท ี่กำห นดไว ้ในส ัญ ญ าน ี้ ให ้กำหนดใช ้สำหร ับงานพ ิเศษ 
หรืองานที่เพ ิ่มเต ิมขึ้น หรือต ัดทอนลงทั่งปวงตามคำส ั่งของผู้ว ่าจ ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึง 
อ ัตราค่าจ้าง หรือราคาใด  ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตังกล่าว ผู้ว ่าจ้าง 
และผ ู้ร ับจ ้างจะได ้ตกลงก ันท ี่จะกำหนดอ ัตราค ่าจ ้างหร ือราคาท ี่เพ ิ่มข ึ้นหร ือลดลง รวมท ั่งการขยาย 
ระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคา 
ตามแต่ผู้ว ่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน 
เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผ ู้ร ับจ ้างไม ่สามารถทำงานให ้แล ้วเสร ็จภายในเวลาท ี่กำหนดไว ้ในส ัญ ญ า 

และผู้ว ่าจ ้างย ังม ิได ้บอกเล ิกส ัญญา ผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องชำระค ่าปร ับให ้แก ่ผ ู้ว ่าจ ้างเป ็นจำนวนเงินว ันละ
........... (๒๒)............บาท (........................................) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี)
ในเมื่อผู้ว ่าจ ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป ็นจำนวนเงินวันละ..... (๒๓)......... บาท (....................... )
น ับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผ ู้ว ่าจ ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ 
จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผ ู้ร ับจ้างยอมให้ผ ู้ว ่าจ ้างเร ียกค่าเส ียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ 
ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายตังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ 
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว ่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง 
ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ 
ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น 

ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว ่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้น 
ชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง  ๆ ซ ึ่งเห ็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ ื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา 
ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีตังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ทั่งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็น 
จำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ 
ตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือ 
จำนวนเงินใด  ๆ ท่ีจะจ่ายให้แก'ผู้รับจ้างก็ได้



- ๑๐ -

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด  ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ 

ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว ่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องขดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด.....................(........................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป ็นหนังสือจากผู้ว ่าจ้าง หากผู้ร ับจ้างไม่ขดใช้ให้ถ ูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว ่าจ้าง 
มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องขำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจาก 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไต้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องขำระ เงินประกัน 
ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม,เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่
จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายใบกำหนด................. (.........................) วัน
นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่ห ักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว 
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืบให้แก'ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒0 การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้ร ับจ้างจะต ้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏ ิบ ัต ิงานตามสัญญาน ี้ รวมทั้งโรงงานหรือ 

สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง คัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี)ให้สะอาด ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพในการใช ้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จส ิ้นแล้วจะต้องขนย้าย 
บรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้อง 
กลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การไต้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบ ัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หรือเก ิดจากพฤติการณ ์อ ันหนึ่งอ ันใดที่ผ ู้ร ับจ้างไม่ต ้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ ื่นตามที่กำหนด 
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ 
ผู้รับจ้างไม,สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ไต้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ 
หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา 
ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธิ 
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม,มีเงื่อนไขใด  ๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ 
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้ว 
ตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ 
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร



“ (ริ)(ร) ”

(๒๔) ข้อ ๒๒ การใข้เรือไทย
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ 

รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง 
หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของทั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ 
ที่มืเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนไต้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด 
ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของตังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มืสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ 
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใข่เรือไทยหรือ 
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นไต้ ท้ังน้ีไม,ว่าการสั่งหรือ 
นำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการล่งมอบงานตามสัญญาให้แก'ผ ู้ว ่าจ ้าง ถ ้างานนั้นมืส ิ่งของตามวรรคหนึ่ง 
ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบใบตราล่ง (Bill o f Lading) หรือสำเนาใบตราล่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าไต้บรรทุก 
มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มืสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยให้แก,ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของตังกล่าวไม่ไต้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย 
หรือเรือที่มืสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า 
ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นไต้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ขำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ 
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการล่งเสริมการพาณีซยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก'ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส'งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตังกล่าวในวรรคสองและ 
วรรคสามให้แก'ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอล่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม'รับขำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ 
รับงานตังกล่าวไว้ก่อน และขำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓ มาตรฐาน!!เมือช่าง
ผู้ร ับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้ร ับจ้างจะต้องมีและใฃ้ผู้ผ ่านการทดสอบ

มาตรฐาน!!เมือช่าง จ า ก ............................................................... หรือผู้มืวุฒิบัตรระดับ ปาซ. ปาส. หรือ ปาท.
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราฃการไต้ ในอัตราไม่ตรกว่าร้อยละ (....... )
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หน่ึง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑...................................................................
๒๓.๒...................................................................

.................................ๆลๆ..........................
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง 

และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายขื่อช่างผู้ท ี่ผ ่านการทดสอบมาตรฐาน!!เมือช่างหรือผู้ม ืวุฒ ิบ ัตรดังกล่าว 
ในวรรคหน่ึง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง  ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือ 
ทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญานี้ 
ของผู้รับจ้าง



- ๑๒ -

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีฃ้อความถูกต้องตรงกัน คู่ส ัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอ ียดตลอดแล ้ว จ ึงไต ้ลงลายม ือข ื่อ พร ้อมท ั้งประท ับตรา (ล ้าม ี)ไว ้เป ็นสำค ัญ ต ่อหน ้าพยาน 
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงขื่อ)................................................... ผู้ว่าจ้าง
(.... ............... )

(ลงขื่อ)................................................... ผู้รับจ้าง
(............... ....)

(ลงขื่อ)................................................... พยาน
(..... ............ ..)

(ลงขื่อ)................................................... พยาน
(..... .............. )



- ๑๓ -

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้าง
(๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามลำดับ
(๒) ให้ระบุขื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เซ่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น
(๓) ให้ระบุข่ือและตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลน้ัน หรือผู้ท่ีได้รับมอบอำนาจ 

เซ่น นาย ก. อธิบดีกรม................. หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรม.....................
(๔) ให้ระบุขื่อผู้รับจ้าง

ก. กรณีนิติบุคคล เซ่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด 
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุขื่อและที่อยู่

(๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ 
ตามข้อเท็จจริง

(๖) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ 
ตามข้อเท็จจริง

(๗) ให้ระบุงานที่ต้องการจ้าง
(๘) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้แก,หน่วยงานของรัฐเมื่อลงนาม 

ในสัญญา เพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ตังนี้ 
(๑) เงินสด
(๒) เข ็คหร ือดราฟท ํท ี่ธนาคารเซ ็นส ั่งจ ่าย ซ ึ่งเป ็นเฃ ็คหรือดราฟทํลงวันท ี่ท ี่ใซ ้เข ็ค 

หรือดราฟท์นั้นขำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย 

กำหนด โดยอาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญขีกลางกำหนดก็ได้
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ 

ป ระกอบ ก ิจการเง ิน ท ุน เพ ื่อการพ าณ ิฃ ย ์และป ระกอ บ ธ ุรก ิจค ํ้าป ระก ัน ตาม ป ระกาศขอ งธน าคาร 
แห่งประเทศไทย ตามรายขื่อบริษ ัทเง ินท ุนท ี่ธนาคารแห ่งประเทศไทยแจ้งเว ียนให ้ทราบ โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๙) ให้กำหนดจำนวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๑๖๘
(๑๐) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ 

ตามข้อเท็จจริง
(๑๑) อัตราร้อยละที่ระบุไว้ต่อไปนี้ อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
(๑๒) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ 

ตามข้อเท็จจริง
(๑๓) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ 

ตามข้อเท็จจริง
(๑๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ 

ตามข้อเท็จจริง
(๑๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ 

ตามข้อเท็จจริง
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(๑๖) ในกรณีที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างเห็นเป็นการจำเป็นและสมควรจะหักค่าจ้างในแต่ละเดือน 
ไว้จำนวนทั้งหมดก็ได้

(๑๗) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซ ึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือ 
ตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง

(๑๘) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ 
ตามข้อเท็จจริง

(๑๙) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ 
ตามข้อเท็จจริง

(๒๐) กำหนดเวลาท ี่ผ ู้ร ับจ ้างจะร ับผ ิดในความชำร ุดบกพร ่อง โดยปกต ิจะต ้องกำหนด 
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานจ้างก่อสร้าง

(๒๑) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ ๙ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
จากผู้ว่าจ้าง ต้องกำหนดค่าปรับเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา

(๒๒) อ ัตราค ่าป ร ับ ตามส ัญ ญ าข ้อ  ๑๗ ให ้กำหนดเป ็นรายว ันในอ ัตราระหว ่างร ้อยละ 
๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ว ่าจ ้างที่จะพิจารณา โดยคำนึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุที่จ้าง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่ผู้รับจ้าง 
จะหลีกเลี่ยงไม,ปฏิบ ัต ิตามสัญญา แต่ท ั้งน ี้การท ี่จะกำหนดค่าปรับเป ็นร้อยละเท ่าใด จะต้องกำหนดไว้ 
ในเอกสารเชิญซวนด้วย

(๒๓) ถ้าต้องจ่ายค่าควบคุมงานวันละเท่าใด ให้เรียกค่าควบคุมงานจากผู้รับจ้างวันละเท่านั้น 
ตามจำนวนที่ล่วงเลยกำหนดสัญญาไป แต่สัญญาข้อน้ีไม,รวมถึงค่าควบคุมงานในกรณีที่ต้องต่ออายุสัญญา

(๒๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท่าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ 
ตามข้อเท็จจริง



แบบสัญญา
สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา

สัญญาเลขที.่.................. (๑ ) ...........................
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ .................................................................................................................................

ตำบล/แชวง............................................................................อำเภอ/เขต..........................................................................
จังหวัด................................................................. เม ื่อว ันท ี่..................เด ือ น ..........................................พ.ศ...................
ระหว ่าง................................................................................. (๒ ).......................................................................................
โดย..........................................................................................(๓ ).......................................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว ่าจ ้าง” ฝ่ายหนึ่ง ก ับ ........................................(๔ ก ) ....................................................
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ..........................................................................................................................................
มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที.่.................................. ถนน......................................... ตำบล/แขวง..........................................
อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด..................................... โดย.....................................................................
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท..............................
ลงวันที.่........................................ (๕) (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่............................................) แนบท้ายสัญญานี้
(๖) (ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า ก ับ ....................................... (๔ ข ) ...................................
อยู่บ ้านเลขที่.........................................ถนน.............................................ตำบล/แขวง....................................................
อำเภอ/เขต........................................................จังหวัด................................................... ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน
เลขที่........................ ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประขาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีฃ้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที,ปรึกษาตกลงรับจ้างปฏิบัติงานตามโครงการ.............................
..................................................... (ขื่อโครงการและรายละเอียดที่สำคัญทุกรายการ).....................................................

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก...... ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางด้าน................................................และบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ ที่'ปรึกษาจะต้องเริ่มลงมือทำงานภายในวันที่ เด ือ น ..................................พ.ศ...........
และจะต้องดำเนินการตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ เด ือ น .................................. พ.ศ...........

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาตังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๒.๑ ผนวก ๑ ...(ขอบข่ายของงานและกำหนดระยะเวลาการทำงาน)... จำนวน.... (....) หน้า 
๒.๒ ผนวก ๒ ...(กำหนดระยะเวลาการทำงานของที่ปรึกษา)... จำนวน.... (....) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ...(ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง)... จำนวน.... (....) หน้า

............................................ฯลฯ............................................
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ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ฃ ัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ท ี่ปรึกษาจะต้องปฏิบ ัต ิตามคำวิน ิจฉ ัย 
ของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และท่ีปรึกษาไมมสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด  ๆ
เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ถ้าสิ่งใดหรือการอันหนึ่งอันใดที่ม ิได้ระบุไว้ในรายการละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ แต่เป็น 
การอันจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องหรือบรรลุผลตามวัตถ,ประสงค์แห่งสัญญานี้ ที่ปรึกษา 
ต้องจัดทำการนั้น  ๆ ให้โดยไม่คิดเอาค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด  ๆ ท้ังส้ิน

ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาได้ตกลงราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น.................บาท

(...................................... ) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินจำนวน...............................บาท (...................................... )
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ค่าจ้างจะแบ่งออกเป็น................(..........................) งวด ซึ่งแต่ละงวดจะจ่ายให้เมื่อที่ปรึกษา
ได้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก.......และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าครบล้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ผู้ว่าจ้างอาจจะยึดหน่วงเงินค่าจ้างงวดใดๆ ไว้ก็ได้ หากที่ปรึกษาปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามสัญญา 
และจะจ่ายให้ต่อเมื่อที่ปรึกษาได้ทำการแกไขข้อบกพร่องนั้นแล้ว

(๗) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว ่าจ้างจะโอนเงินเช้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ที่ปรึกษา ซื่อธนาคาร........................................... สาขา..........................................ซื่อบัญชี...............................................
เลขที่บัญชี......................................ทั้งนี้ ที่ปรึกษาตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับ
การโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ล้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอน 
ในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีทีหน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก1ที่ปรึกษา (ระบบ Direct 
Payment) โดยการโอนเงินเช้าบัญชีเงินฝากธนาคารของที'ปรึกษา ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังหรือหน่วยงาน 
ของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ค่าใช ้จ ่ายส ่วนท ี่เบ ิกค ืนได ้ (ล้ามี) ผ ู้ว ่าจ ้างจะจ ่ายค ืนให ้แก ่ท ี่ปร ึกษาสำห ร ับค ่าใช ้จ ่าย 
ซึ่งที่ปรึกษาไดใช้จ่ายไปตามความเป็นจริงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ....

(๘) ข้อ ๔ เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก,ที่ปรึกษา เป็นจำนวนเงิน............................... บาท

(................................... ) ซึ่งเท่ากับร้อยละ............ (..................... ) ของค่าจ้างตามสัญญา
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ที่ปรึกษาได้วางหลักประกันการรับเงิน

ค่าจ้างล่วงหน้าเป็น..........................................(หนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศ ...................................เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว ่าจ้าง ที่ปรึกษาจะต้องออก
ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และที่ปรึกษาตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอับเกี่ยวกับ 
การใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้
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๔.๑ ที่ปรึกษาจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา 
เท่านั้น หากที่ปรึกษาใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น ผู้ว่าจ้าง 
อาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากที่ปรึกษาหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 

๔.๒ เม ื่อผ ู้ว ่าจ ้างเร ียกร ้อง ท ี่ปร ึกษาต ้องแสดงหลักฐานการใช ้จ ่ายเง ินค ่าจ ้างล ่วงหน ้า 
เพ ื่อพ ิส ูจน ์ว ่าได ้เป ีนไปตามข้อ ๔.๑ ภายในกำหนด ๑๔ (ส ิบ ห ้า)ว ัน  น ับถ ัดจากว ันได ้ร ับแจ ้งจากผ ู้ว ่าจ ้าง 
หากที่ปรึกษาไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๔ (สิบห้า) วัน ผู้ว ่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
คืนจากที่ปรึกษาหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๔.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ท ี่ปรึกษาตามข้อ ๓ ผู้ว ่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวด
เพื่อซดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ............................. (........................................) ของจำนวนเงินค่าจ้าง
ในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ที่ปรึกษาได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้าง 
งวดสุดท้ายจะหักไว้เปีนจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๔.๔ เงินจำนวนใด  ๆ ก็ตามที่ที่ปรึกษาจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อซดใช้ 
ความรับผิดต่าง  ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ที่ปรึกษาก่อนที่จะหักซดใช้คืนเงิน 
ค่าจ้างล่วงหน้า

๔.๔ ในกรณีที่ม ีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ 
ที่ปรึกษาจะได้รับหลังจากหักขดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ที่ปรึกษาจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว ่าจ้าง 
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๔.๖ ผู้ว ่าจ ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ท ี่ปรึกษาต่อเม ื่อผ ู้ว ่าจ ้าง 
ได้หักเงินค่าจ้างไว้จนครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๔.๓ แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ที่ปรึกษามีสิทธิ 
ขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีที่ปรึกษาได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้าง 
ได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ที่ปรึกษามีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงิน 
ค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยที่ปรึกษาจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับ 
เงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณ ีท ี่ป ร ึกษ าได ้วางห ล ักป ระก ัน การร ับ เง ิน ค ่าจ ้างล ่วงห น ้าไว ้ห ลายฉบ ับ  
ซ ึ่งแต ่ละฉบ ับม ีม ูลค ่าเท ่าก ับจำน วน เง ิน ค ่าจ ้างล ่วงห น ้าท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างจะต ้องห ักไว ้ใน แต ่ละงวด หากผ ู้ว ่าจ ้าง 
ได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ที่ปรึกษามีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๕ ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา
๔.๑ ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบผลงานตามรูปแบบและวิธีการ...................................................

จำนวน............. (.............) ขุด ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑
๔.๒ ในกรณีท ี่ผลงานของที่ปรึกษาบกพร่องหรือไม่เป ็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

ตามสัญญาหรือมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือวิชาชีพ............................และ/หรือบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่เกี่ยวช้อง ที่ปรึกษาต้องรีบทำการแก่ไขให้เป็นท่ีเรียบร้อย โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด  ๆ
จากผ ู้ว ่าจ ้างอ ีก  ถ ้าท ี่ปร ึกษาหล ีกเล ี่ยงหร ือไม ่ร ีบจ ัดการแก ้ไขให ้เป ็นท ี่เร ียบร ้อยในกำหนดเวลาท ี่ผ ู้ว ่าจ ้าง 
แจ้งเป็นหนังสือ ผู้ว ่าจ ้างมีส ิทธิจ ้างที่ปรึกษารายอื่นทำการแทน โดยที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าจ้าง 
ในการนี้แทนผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง



ถ ้าม ีความ เส ียห ายเก ิดข ึ้น จากงาน ตาม ส ัญ ญ าน ี้ไม ่ว ่าจะเน ื่อ งม าจากการท ี่ท ี่ป ร ึกษ า
ได้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือวิชาชีพ..........................และ/หรือบทบัญญ้ตแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หรือเหตุใด ท ี่ปรึกษาจะต้องทำการแก้ไขความเสียหายดังกล่าว ภายในเวลาที่ผ ู้ว ่าจ ้างกำหนดให้ ถ้าที่ปรึกษา 
ไม่สามารถแก้ไขได้ ท ี่ปรึกษาจะต้องซดใช้ค ่าเส ียหายที่เก ิดขึ้นแก่ผ ู้ว ่าจ ้างโดยสิ้นเซ ิง ซึ่งรวมทั้งความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นโดยตรง และโดยส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากงานตามสัญญานี้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไดให้การรับรองหรือความเห็นชอบหรือความยินยอมใดๆ ในการปฏิบัติงาน 
หรือผลงานของท ี่ปรึกษาหรือการชำระเง ินค ่าจ ้างตามส ัญญาแก่ท ี่ปร ึกษา ไม่เบ็เนการปลดเปลื้องพันธะและ 
ความรับผิดชอบใด  ๆ ของที่ปรึกษาตามสัญญานี้

๕.๓ บุคลากรหลักชองที่ปรึกษา ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญานี้ไม,ซํ้าซ้อนกับงานใน 
โครงการอื่นๆ ชองที่ปรึกษาที่ดำเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน หากผู้ว่าจ้างพบว่าบุคลากรหลักไม่ว่าคนหนึ่งคนใด 
หรือหลายคนปฏิบัติงานซํ้าซ้อนกับงานในโครงการอื่นๆ ไม่ว่าจะพบในระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญาหรือในภายหลัง 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และ/หรือเรียกค่าเสียหายจากที่ปรึกษาหรือปรับลดค่าจ้างได้

ข้อ ๖ การระงับการทำงานชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญา
๖.๑ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าที่ปรึกษามิได้ปฏิบัติงานด้วยความชำนาญหรือด้วยความเอาใจใส่ 
ในวิชาชีพชองที่ปรึกษาเท ่าท ี่พ ึงคาดหมายได้จากที่ปรึกษาในระดับเดียวกัน หรือมิได้ปฏิบัติตามสัญญาข้อใด 
ข้อหนึ่ง ในกรณ ีเช ่นน ี้ผ ู้ว ่าจ ้างจะบอกกล่าวให ้ท ี่ปรึกษาทราบถึงเหตุผลที่จะบอกเล ิกส ัญญา ถ้าที่ปรึกษามีได้
ดำเนินการแก้ไขให้ผู้ว่าจ้างพอใจภายในระยะเวลา................. (.......................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าว
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการส่งคำบอกกล่าวแก่ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว 
ที่ปรึกษาต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายใด  ๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุด 
ปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด

(ข) หากที่ปรึกษามิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ 
ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้ผู้ว ่าจ้างเชื่อได้ว่าที่ปรึกษาไม,สามารถทำงานให ้แล ้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 
หรือล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จไปแล้ว หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

การบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖.๑ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันเงินค่าจ้าง 
ล่วงหน้า หลักประกันการปฏิบ ัต ิตามสัญญาและเงินประกันผลงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และมีสิทธิเรียก 
ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) จากที่ปรึกษาด้วย

๖.๒ ผู้ว่าจ้างอาจมีหนังสือบอกกล่าวให้ที่ปรึกษาทราบล่วงหน้าเมื่อใดก็ได้ว่าผู้ว่าจ้างมีเจตนา 
ที่จะระงับการทำงานชองที่ปรึกษาไว้ชั่วคราวไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ผู้'ว่า'จ้าง
จะบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผลในเวลาไม่น้อยกว่า...................(..................... ) วัน นับถัดจาก
วันที่ที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น หรืออาจเร็วกว่าหรือข้ากว่ากำหนดเวลานั้นก็ได้แล้วแต่คู่สัญญาจะทำ 
ความตกลงกัน เมื่อที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ที่ปรึกษาต้องหยุดปฏิบัติงานทันที ทั้งนี้ ที่ปรึกษาไม่มี 
สิทธิได้รับค่าจ้างในระหว่างระงับการทำงานไว้ชั่วคราว และที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายใด  ๆ
ที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด

กรณีที่ม ีการระงับการทำงานชั่วคราวตามข้อ ๖.๒ ผ ู้ว ่าจ ้างจะจ่ายเงินเป ็นค ่าใช ้จ ่าย 
เท่าที่จำเป็นให้แก่ที่ปรึกษาตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร



-  ๕  -

กรณีที่มีการเลิกสัญญาตามข้อ ๖.๒ ผู้ว ่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามส่วนที่เป็นธรรมและ
เหมาะสมที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ให้แก,ที่ปรึกษา โดยคำนวณตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึง
วันบอกเลิกสัญญา นอกจากนี้ผ ู้ว ่าจ้างจะคืนหลักประกันการปฏิบ ัติตามสัญญาหรือเงินประกันผลงาน รวมทั้ง 
เงินซดเขยค่าเดินทางและเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ทดรองจ่ายไปตามสมควรและตามความเป็นจริง ซึ่งผู้ว่าจ้างยังมิได้ชำระ 
ให้แก่ที่ปรึกษาด้วย อย่างไรก็ตาม เงินขดเชยและเงินที่ได้ชำระไปแล้วทั้งหมดจะต้องไม'เกินราคาค่าจ้างตามข้อ ๓ 

ข้อ ๗ สิทธิและหน้าที่ของที่ปรึกษา
๗.๑ ท ี่ป ร ึกษ าจะต ้องใช ้ความ ชำน าญ  ความระม ัดระว ัง และความ ขย ัน ห ม ั่น เพ ียร 

ในการปฏิบัติงานตามสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดขอบให้สำเร็จลุล่วง 
เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาฃีพที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป

๗.๒ ค่าจ ้างซ ึ่งผ ู้ว ่าจ ้างจะชำระแก ่ท ี่ปร ึกษาตามข้อ ๓ เป ็นค ่าตอบแทนเพ ียงอย่างเด ียว 
เท ่าน ั้นซึ่งท ี่ปรึกษาจะได้รับเกี่ยวกับการปฏิบ ัติงานตามสัญญานี้ ท ี่ปรึกษาจะต้องไม่ร ับค่านายหน้าทางการค้า 
ส่วนลด เบ ี้ย เล ี้ยง เง ินช ่วยเหลือหรือผลประโยขน ์ใด  ๆ ไม,ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือสิ่งตอบแทนใดๆ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หรือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้

๗.๓ ที่ปรึกษาจะต้องไม,มีผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว ่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเงินค่าส ิทธิ 
เงินบำเหน็จ หรือค่านายหน้าใดๆ ที่เกี่ยวกับการนำวัสดุสิ่งของหรือกรรมวิธีใด  ๆ ที่มีทะเบียนสิทธิบัตรหรือได้รับ 
การคุ้มครองทางทรัพย์สินทางบีญญาหรือตามกฎหมายอื่นใดมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ เว้นแต่คู่สัญญา 
ทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นหนังสือว่าที่ปรึกษาอาจจะได้ผลประโยขน์หรือเงินเช่นว่านั้นได้

๗.๔ บรรดางานและเอกสารที่ที่ปรึกษาได้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ถือเป็นความสับและ 
ให้ตกเป็นกรรมสิทธี้ของผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบบรรดางานและเอกสารดังกล่าวให้แก'ผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้นสุด 
ส ัญญานี้ ท ี่ปรึกษาอาจเก็บสำเนาเอกสารไว้กับตนได้แต่ต ้องไม'นำข้อความในเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการอื่น 
ที่ไม'เกี่ยวกับงานโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

๗.๕ ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของลิฃสิทธึ๋หรือสิทธิในทรัพย์สินทางบีญญา รวมถึงสิทธิใดๆ ในผลงาน 
ที่ที่ปรึกษา'ได้'ปฏิบัติงานตามสัญญานี้แต่เพียงฝ่ายเดียว และที่ปรึกษาจะนำผลงาน และ/หรือรายละเอียดของงาน 
ตามสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ หรือเผยแพรในกิจการอื่น นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ไม'ได้ 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

๗.๖ บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณีทั้งหลาย ซึ่งผู้ว ่าจ้างได้จัดให้ที่ปรึกษา 
ใช้หรือซึ่งที่ปรึกษาซื้อมาด้วยทุนทรัพย์ของผู้ว ่าจ้าง หรือซึ่งผู้ว ่าจ้างเป็นผู้จ ่ายขดใช้คืนให้ ถือว่าเป็นกรรมสิทธี้ 
ของผู้ว่าจ้างและต้องทำข้อความและเครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นของผู้ว่าจ้างไว้ที่ทรัพย์สินดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ที่ปรึกษา 
ต้องใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณีดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามระเบียบของผู้ว่าจ้างหรือของทางราฃการ 
ที่เกี่ยวช้องเพื่อกิจการที่เกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาเท่านั้น

เมื่อที่ปรึกษาทำงานเสร็จหรือมีการเลิกสัญญา ที่ปรึกษาจะต้องทำบัญชีแสดงรายการ 
เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณีทั้งหลายช้างต้นที่ย ังคงเหลืออยู่ และจัดการโยกย้ายไปเก็บรักษาตามคำสั่ง 
ผู้ว ่าจ้างโดยพลัน ท ี่ปร ึกษาต้องดูแลเครื่องม ือเครื่องใช้และวัสดุอ ุปกรณ ีด ังกล่าวอย่างเหมาะสมตลอดเวลาที่ 
ครอบครอง และต้องคืนเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณีดังกล่าวให้ครบถ้วนในสภาพดีตามความเหมาะสม 
แต่ไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ

๗.๗ ท ี่ปร ึกษาจะจัดให ้ม ีบ ุคลากรท ี่ม ีความรู้และความชำนาญงานมาปฏิบ ัต ิงานให ้เหมาะสม 
ก ับ สภาพ การป ฏ ิบ ัต ิงาน ตามส ัญ ญ าน ี้และให ้สอดคล ้องก ับ ขอบ เขตของงาน ของท ี่ป ร ึกษาตามท ี่ป รากฏ
ในเอกสารแนบท้ายส ัญญาผนวก การเปลี่ยนแปลงบุคลากรดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ
จากผู้ว่าจ้างก่อน



- ๖ -

๗.๘ ในกรณ ีท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างพ ิจารณ าเห ็นว ่า การดำเน ินงานของบุคลากรที่ท ี่ปรึกษาจัดหามา 
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่งานตามสัญญานี้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ที่ปรึกษาเปลี่ยนบุคลากร 
บางคนหรือทั้งหมดนั้นได้ และที่ปรึกษาต้องดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างโดยเร็ว

การเปลี่ยนบุคลากรตามความในวรรคก่อน ที่ปรึกษาจะต้องเสนอรายซื่อบุคลากรที่จะ 
ปฏิษัติงานแทนนั้น ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบของที่ปรึกษาต่อบุคคลภายนอก
๘.๑ ที่ปรึกษาจะต้องซดใช้ค่าเสียหายให้แก'ผู้ว่าจ้าง และฟ้องกันมิให้ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบ 

ในบรรดาสิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกร้องโดยบุคคลภายนอกอันเกิดจาก 
ความผิดพลาดหรือการละเว้นไม,กระทำการชองที่ปรึกษา หรือของลูกจ้างชองที่ปรึกษา

๘.๒ ที่ปรึกษาจะต้องรับผิดขอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือการละเมิดสิฃสิทธิ๋ 
หรือสิทธิในทรัพย์สิบทางปิญญาอื่น รวมถึงสิทธิใด  ๆ ต ่อบุคคลภายนอกเน ื่องจากการปฏิบ ัต ิงานตามสัญญานี้ 
โดยสิ้นเชิง

(๙) ๘.๓ ท ี่ป ร ึกษ าจะต ้องจ ัดการป ระก ัน ภ ัยก ับ บ ร ิษ ัท ป ระก ัน ภ ัยท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างเห ็น ชอบ  
เพ ื่อความรับผิดต่อบ ุคคลภายนอก และเพ ื่อความสูญหายหรือเส ียหายในทรัพย์ส ินซ ึ่งผ ู้ว ่าจ ้างเป ็นผู้จ ัดหาให ้ 
หรือสั่งซ ื้อโดยทุนทรัพย์ของผู้ว ่าจ้าง เพ ื่อให ้ท ี่ปรึกษาใวใช้ในการปฏิบ ัต ิงานตามสัญญานี้ โดยที่ปรึกษาเป ็น 
ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประกันภัยเอง ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้

ข้อ ๙ พันธะหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างจะมอบข้อมูลและสถิติต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ว่าจ้างมีอยู่ให้แก,ที่ปรึกษาโดยไมคดมูลค่า 

และภายในเวลาอันควร
ในกรณีที่ท ี่ปรึกษาร้องขอความช่วยเหลือ ผ ู้ว ่าจ ้างจะพ ิจารณาให ้ความช่วยเหลืออำนวย 

ความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาตามสัญญานี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
ข้อ ๑๐ ค่าปรับ

กรณีที่ที่ปรึกษาทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๑ ที่ปรึกษาจะต้องเสียค่าปรับ
ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ..... (๑๐)........ (........................... ) ของวงเงินค่าจ้างตามข้อ ๓ นับถัดจาก
วันครบกำหนดในข้อ ๑ จนถึงวันที่ที่ปรึกษาปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว

ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสืยหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ที่ปรึกษาใม,ปฏิบัต ิตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้ 

เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก,ผู้ว ่าจ้าง ที่ปรึกษาต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ให้แก,ผ ู้ว ่าจ ้างโดยส ิ้นเช ิงภายในกำหนด............................. (.................................) วัน นับกัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป ็นหนังส ือจากผู้ว ่าจ ้าง หากที่ปรึกษาไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว ่าจ้างมีสิทธิ 
ท ี่จะห ักเอาจากจำนวนเงินค่าจ ้างของที่ปรึกษาที่ต ้องชำระ หรือบังค ับจากหลักประกันการปฏิบ ัต ิตามสัญญา 
หรือเงินประกันผลงานได้ทันที

หากค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หร ือค ่าใช ้จ ่ายท ี่บ ังค ับจากเง ินค ่าจ ้างท ี่ต ้องชำระ หลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญา และเงินประกันผลงานแล้วยังไม,เพียงพอ ที่ปรึกษายินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ย ังขาดอยู่
จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ ่ายนั้น ภายในกำหนด................... (....................... ) วัน
นับกัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง



หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่ 
อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ที่ปรึกษาทั้งหมด

(๑๑) ข้อ ๑๒ (ก) เงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินให้แก,ที่ปรึกษาแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ...(๑๒)....(...............)

ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน หรือที่ปรึกษาอาจนำหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือ 
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศซึ่งมีอายุการคํ้าประกันตลอดอายุสัญญามามอบให้ผู้ว ่าจ้าง 
ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกับแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง 
โดยไม,มีดอกเบี้ยให้แก่ที่ปรึกษาพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๑๒ (ข) หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ท ี่ปรึกษาไต้นำหลักประกันเป็น............. (๑๓)..................เป็นจำนวนเงิน

..................... บาท (........................... ) ซ ึ่งเท ่าก ับร้อยละ....(๑๔)....(......................... ) ของราคาค ่าจ ้างตามส ัญญา
มามอบไว้แก,ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

(๑ ๕) กรณ ีท ี่ป ร ึกษ าใช ้ห น ังส ือค ํ้าป ระก ัน ม าเป ็น ห ล ักป ระก ัน การป ฏ ิบ ัต ิตาม ส ัญ ญ า 
หนังสือคํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือ 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายขื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ 
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือ
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่า 
ที่ปรึกษาพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หล ักประก ันจะต ้องม ีอาย ุครอบคล ุมความรับผ ิดท ั้งปวงของท ี่ปร ึกษาตลอดอายุส ัญ ญ า 
ล้าหลักประกันที่ที่ปรึกษานำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของ 
ที่ปรึกษาตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีที่ปรึกษาส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลา 
แล้วเสร็จตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ที่ปรึกษาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วน 
ตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก'ผู้ว่าจ้างภายใน............(............... ) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ที่ปรึกษาโดยไม่มีดอกเบี้ย 
เมื่อที่ปรึกษาพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๑๓ การจ้างช่วง
ที่ปรึกษาจะต้องไม,เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 

เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ไต้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงาน 
แต ่บางส ่วนด ังกล ่าวน ั้น  ไม ่เป ็น เห ต ุให ้ท ี่ป ร ึกษาห ล ุดพ ้น จากความร ับ ผ ิดห ร ือพ ัน ธะห น ้าท ี่ตามส ัญ ญ าน ี้ 
และท ี่ปร ึกษาจะย ังคงต ้องร ับผ ิดในความผ ิดและความประมาทเล ินเล ่อของผ ู้ว ับช ่วงงาน หรือของตัวแทน 
หรือลูกจ้างของผู้วับช่วงงานนั้นทุกประการ

กรณีที่ปรึกษาไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่า'ผินความในวรรคหนึ่ง ที่ปรึกษาต้องขำระ
ค่าปรับให้แก่ผู้ว ่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.......(๑๖)......... (......................................) ของวงเงินของงาน
ที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม,ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
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ข้อ ©๔ การโอนสิทธิตามสัญญา
ที่ปรึกษาจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใด  ๆ ตามสัญญาน๋ีให้แก'ผู้อ่ืนโดยไม,ได้รับความยินยอม 

เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนสิทธิที่จะรับเงินค่าจ้างตามสัญญานี้
ข้อ ๑๕ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ใน ก รณ ีท ี่ม ีเห ต ุเก ิด จาก ค ว าม ผ ิด ห ร ือ ค วาม บ ก พ ร ่อ งข อ งผ ู้ว ่าจ ้างห ร ือ เห ต ุส ุด ว ิส ัย  
หรือเกิดจากพฤติการณีอันหนึ่งอันใดที่ที่ปรึกษาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ที่ปรึกษาไม่สามารถทำงาน 
ให ้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห ่งส ัญญานี้ได ้ ท ี่ปร ึกษาจะต ้องแจ ้งเหต ุหร ือพฤต ิการณ ์ด ังกล ่าว 
พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผ ู้ว ่าจ ้างทราบ เพ ื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 
๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าที่ปรึกษาไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าที่ปรึกษาได้สละสิทธิเรียกร้อง 
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก 
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ด้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง 
ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงถัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู,สัญญาต่างยึดถือไว้ 
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงซ่ือ). 
(

(ลงซ่ือ).
(.

(ลงซ่ือ).
(.

(ลงซ่ือ). 
(.

. . .ผ ู ้ว่าจ้าง
,)

. . . ท ี ่ ปรึกษา 

.)

...พยาน

)
.พยาน
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
(๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามลำดับ
(๒) ให้ระบุซื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เข่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น
(๓) ให้ระบุซื่อและตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ 

เข่น นาย ก. อธิบดีกรม.................. หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรม.....................
(๔) ให้ระบุซื่อที่ปรึกษา

ก. กรณีนิติบุคคล เข่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด 
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุซื่อและที่อยู่

(๔) เป ็นข้อความหรือเงื่อนใฃเพ ิ่มเติม ซ ึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำส ัญญาอาจเลือกใช้หรือต ัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง

(๖) เป ็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเต ิม ซ ึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำส ัญญาอาจเลือกใช้หรือต ัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง

(๗) เป ็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเต ิม ซ ึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำส ัญญาอาจเลือกใช้หรือต ัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง

(๘) เป ็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเต ิม ซ ึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำส ัญญาอาจเลือกใช้หรือต ัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง

(๙) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเต ิม ซ ึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำส ัญญาอาจเลือกใช้หรือต ัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง

(๑๐) ให้กำหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๔๖๐ ขอ ๑๖๒

(๑๑) ให้กำหนดไวิในกรณีที่คู่สัญญาเป็นหน่วยงานของรัฐ
(๑๒) ให้กำหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๔๖๐ ขอ ๑๗๔
(๑๓) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐ เมื่อลงนาม 

ในสัญญา เพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ตังนี้ 
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทํที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทํลงจันที่ที่ใข้เช็คหรือดราฟทํนั้น 

ชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันน้ันไม,เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

โดยอาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดกัได้
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ 

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อ 
บริษ ัทเงินท ุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเว ียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกัน 
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๑๔) ให้กำหนดจำนวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๑๖๘
(๑๔)ให้กำหนดไวีในกรณีที่ปรึกษาใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
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(๑๖) อ ัตราค ่าปร ับตามส ัญ ญ าข ้อ ๑๓ กรณ ีผ ู้ร ับจ้างไปจ้างช ่วงบางส่วนโดยไม่ได ้ร ับอนุญาต 
จากผู้ว่าจ้าง ต้องกำหนดค่าปรับเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา



แบบสัญญา 
สัญญาจ้างทำของ

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ
สัญญาเลขที่

ตำบล/แขวง..................................................................
จ ังหว ัด........................................................เมื่อวันที่ .
ระหว่าง........................................................................
โด ย .............................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผ ู้ว ่าจ ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ 
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ...................................
มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่.......................... ถนน
อำเภอ/เขต.................................. จังหวัด.............

อำเภอ/เขต............................
...................เด ือ น ..................
(๒)...............................
(๓) ..............................

..................................... (๔ ก)

.......... ตำบล/แขวง

.โดย........................

(๑)

พ.ศ.

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท...............
ลงวันที.่......................................... (๕) (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่............................ ) แนบท้ายสัญญานี้
(๖) (ในกรณีท่ีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า ก ับ ...............................(๔ ข ) ...............................
อย ู่บ ้าน เลขท ี่.............................ถนน.............................................ตำบ ล/แขวง..................................................
อำเภอ/เขต........................................... จังหวัด.................................................ใ. ผู้ถือบัตรประจำตัวประซาซน
เลขที่.................................... ด ังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประซาซนแนบท้ายส ัญญานี้) ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู'สัญญาได้ตกลงกันมีซ้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน....................... (๗ )............................
ณ ...................................... ตำบล/แขวง................................................. อ ำ เภ อ /เข ต ........................................
จังหวัด............................................ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใซ้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง  ๆ
ซนิดดีเพื่อใซ้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี๋ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ ............... (รายละเอียดงานจ้าง)................ จำนวน (..............) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒............... (ใบเสนอราคา)...........................  จำนวน (..............) หน้า

..............................ฯลฯ...............................
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ใท้ใข้ข้อความ 

ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย 
ของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย 
หรือค่าใฃ้จ่ายใด  ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
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ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น............................ (๘ ).......................

เป ็นจำนวนเง ิน................... บาท (................................) ซ ึ่ง เท ่าก ับ ร ้อยละ.........(๙)......... (...........................)
ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

(๑๐) กรณีผู้รับจ้างใข้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
หนังสือคํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ 
คํ้าประกันตามประกาศ'ของธนาคารแห่งประเทศ'ไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด 
หรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ 
การคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด 
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง 
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี 
ผู้ร ับจ้างล่งมอบงานล่าข ้าเป ็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความขำรุด 
บกพร่องตามส ัญญาเปล ี่ยนแปลงไป ไม ่ว ่าจะเก ิดข ึ้นคราวใด ผ ู้ร ับจ ้างต ้องหาหลักประกันใหม่หรือ
ห ล ัก ป ระก ัน เพ ิ่ม เต ิม ให ้ม ีจำน วน ค รบ ถ ้วน ต าม วรรค ห น ึ่งม าม อ บ ให ้แ ก ่ผ ู้ว ่าจ ้างภ ายใน ................
(...........................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้ร ับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว ่าจ้างจะคืนให้แก,ผู้รับจ้างโดยไม่มี 
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพันจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
(๑๑) (ก) สำหรับการจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นงวด

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน..........................บาท
(...................................... ) ซ ึ่งได้รวมภาษีม ูลค่าเพ ิ่ม จำนวน...................... บาท (.......................................... )
ตลอดจนภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด  ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน............................. บาท (..........................................................)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน...........................................ให้แล้วเสร็จภายใน..............................................................

งวดที่ ๒ เป ็นจำนวนเงิน............................บาท (......................................................... )
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน........................................... .ให้แล้วเสร็จภายใน.....................................................

.................................................ฯลฯ................................................
งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน..............................บาท (......................................................)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๑ 
ไวิโดยครบถ้วนแล้ว

(๑๒) (ข) สำหรับการจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างครั้งเดียว
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน..........................บาท

(...................................... ) ซ ึ่งได้รวมภาษีม ูลค่าเพ ิ่ม จำนวน......................บาท (.......................................... )
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว เมื่อผู้ร ับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ 
เรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๑ ไวิโดยครบถ้วนแล้ว
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(๑๓) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้ร ับจ้าง ซ ื่อธนาคาร.................................. สาขา.............................ซ ื่อบ ัญชี..............................................
เลขที่บ ัญชี................................. ทั้งนี้ ผ ู้ร ับจ้างตกลงเป็นผู้ร ับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ท ี่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าว 
จากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น  ๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรง 
ให้แก่ผู้ร ับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเช ้าบ ัญชีเง ินฝากธนาคารของผู้ร ับจ ้าง 
ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

(๑๔) ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน.....................บาท

(........................... ) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.............(...........................) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว่ในข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงิน

ค ่าจ ้างล ่วงหน ้าเป ็น.................... (หนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล ็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)...................... เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ผู้ร ับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผ ู้ว ่าจ้างกำหนดให้และผู้ร ับจ้างตกลงที่จะ 
กระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้

๔.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา 
เท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น ผู้ว่าจ้าง 
อาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
ได้ทันที

๔.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
เพ่ือพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๔.๑ ภายในกำหนด ๑๔ (สิบห้า) วัน นับกัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๔ (สิบห้า) วัน ผ ู้ว ่าจ ้างอาจเร ียกเง ินค ่าจ ้าง 
ล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๔.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก'ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวด
เพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ............ (............ ) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่า
จำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหัก 
ไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๔.๔ เงินจำนวนใด  ๆ ก ็ตามที่ผ ู้ร ับจ ้างจะต้องจ่ายให ้แก่ผ ู้ว ่าจ ้างเพ ื่อชำระหนี้หรือ 
เพ ื่อซดใช้ความรับผิดต่าง  ๆ ตามสัญญา ผ ู้ว ่าจ ้างจะห ักเอาจากเง ินค ่าจ ้างงวดท ี่จะจ ่ายให ้แก ่ผ ู้ร ับจ ้าง 
ก่อนที่จะหักซดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๔.๔ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงิน 
ที่ผู้ร ับจ้างจะได้รับหลังจากหักซดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้ร ับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับกัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๔.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้าง 
ได้ห ักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ ้างล่วงหน้าตามข้อ ๔.๓ แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ร ับจ้าง 
มีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้



(๑) กรณ ีผ ู้ร ับจ้างได้วางหลักประกันการรับเง ินค่าจ้างล ่วงหน้าไว้ฉบ ับเด ียว 
หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
ในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง 
ล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณ ีผู้ร ับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ 
ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงิน 
ค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผ ู้ร ับจ ้างต ้องเร ิ่มทำงานท ี่ร ับจ ้างภายในว ันท ี่.......  เด ือน...................พ.ศ..............

และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่....... เด ือ น ................พ.ศ..............ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือ
ทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า 
ผู้ร ับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล ่าข ้าเก ินกว่ากำหนดเวลา 
หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือ 
เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิ 
จ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใฃ้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิ 
ของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม,ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างด้นนั้น ไม,เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพันจาก
ความรับผิดตามสัญญา

(๑๕) ข้อ ๗ ความรับผิดขอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
เม่ืองานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ 

ในกรณ ีท ี่ม ีการบอกเล ิกส ัญญาตามข ้อ ๖ หากม ีเหต ุชำร ุดบกพร่องหร ือเส ียหายเก ิดข ึ้นจากการจ ้างน ี้
ภายในกำหนด.....(๑๖)......... (............. ) ป .ี......... (.............. ) เดือน นับสัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว
ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม'ถูกต้อง 
หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถ ูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผ ู้ร ับจ้างจะต ้องรีบทำการแก้ไข 
ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ฃักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม,ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม'กระทำการ
ดังกล่าวภายในกำหนด....... (.................. ) วัน นับสัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม,ทำการ
แ ก ้ไ ข ให ้ถ ูก ต ้อ ง เร ีย บ ร ้อ ย ภ าย ใน เว ล าท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างก ำห น ด  ให ้ผ ู้ว ่าจ ้างม ีส ิท ธ ิท ี่จ ะ ท ำก ารน ั้น เอ ง  
หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม'อาจรอ 
ให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเช้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่อง 
หรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบ 
ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง 
หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ขดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกับการปฏิบัติตามสัญญาได้
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ข้อ ๘ การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม,เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 

เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว ่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว ่าจ้างได้อนุญาต 
ให้จ้างช่วงงาบแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้ร ับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ 
ตามส ัญญาน ี้ และผู้ร ับจ ้างจะยังคงต ้องรับผิดในความผิดและความประมาทเล ินเล ่อของผู้ร ับจ ้างช ่วง 
หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าพ้นความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระ
ค่าปรับให้แก'ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ....... (๑๗)........ (............................) ของวงเงินของงาน
ที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ดัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๙ ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้ร ับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบ ัติเหตุ ความเส ียหาย หรือภยันตรายใด  ๆ อ ันเกิดจาก 

การปฏิบัต ิงานของผู้ร ับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเส ียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน 
ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด  ๆ อันเกิดแก,งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย 
ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ 
ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว ่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสันสุดลง 
เม ื่อผู้ว ่าจ้างได้ร ับมอบงานครั้งส ุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง 
หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่าน้ัน

ผ ู้ร ับ จ ้างจะต ้อ งร ับ ผ ิด ต ่อ บ ุค ค ล ภ ายน อ ก ใน ค วาม เส ียห ายใด   ๆ อ ัน เก ิด จาก  
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ 
หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องขดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง 
ดำเนินการใด  ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก,ผู้ว ่าจ ้างโดยค่าใช้จ ่ายของผู้ร ับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้าง 
จะต้องซดใช้ค่าเสียหายนั้น  ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด  ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้ร ับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก'ลูกจ้างที่ผ ู้ร ับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา 

ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้ร ับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ล ูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง 

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า 
ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องจ ัดให ้ม ีประก ันภ ัยสำหร ับล ูกจ ้างท ุกคนท ี่จ ้างมาทำงาน โดยให้ 
ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหม 
ทดแทนได้ตามกฎหมาย ซ ึ่งเก ิดจากอ ุบ ัต ิเหต ุหรือภยันตรายใด  ๆ ต ่อล ูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผ ู้'ร ับจ้าง 
หรือผู้ร ับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้ร ับจ้างจะต้องล่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐาน 
การชำระเบี้ยประกับให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
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ข้อ ๑๑ การตรวจรับงานจ้าง
เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว 

ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว่ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงิน 
ค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา 
ผู้ว ่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม,รับงานจ้างนั้น ในกรณีเซ ่นว่าน ี้ ผ ู้ร ับจ้างต ้องทำการแก้ไขให้ถ ูกต ้องตาม 
สัญญาด้วยค่าใข้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุ 
ขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ไต้

(๑๘) ในกรณีที่ผ ู้ร ับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบ 
จำนวน แต่ไม,ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับ 
งานจ้างเฉพาะส่วนนั้นก็ไต้ (ความในวรรคสามน้ีจะไม่'กำหนดไว้ในกรณีท่ีผู้,ว่าจ้างต้องการงานจ้างทั้งหมด 
ในคราวเดียวกัน หรืองานจ้างที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใด 
ไปแล้ว จะไม่สามารถใข้งานไดีโดยสมบูรณ์)

ข้อ ๑๒ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน
ผ ู้ร ับจ ้างร ับรองว ่าไต ้ตรวจสอบและทำความเข ้าใจในรายละเอ ียดของงานจ ้าง 

โดยถี่ถ ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอ ียดของงานจ้างน ั้นผ ิดพลาดหรือคลาดเคล ื่อนไปจากหลักการ 
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เพ ื่อให้งานแล้วเสร็จบริบ ูรณ ์ คำวิน ิจฉัยดังกล่าวให้ถ ือเป็นที่ส ุด โดยผ ู้ร ับจ ้างจะค ิดค ่าจ ้าง ค ่าเส ียหาย 
หรือค่าใช้จ่ายใด  ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไมไต้

ข้อ ๑๓ ค่าปรับ
หากผ ู้ร ับจ ้างไม ่สามารถทำงานให ้แล ้วเสร ็จภายในเวลาท ี่กำหนดไว ้ในส ัญ ญ า 

แล ะผ ู้ว ่าจ ้างย ังม ิไต ้บ อ ก เล ิก ส ัญ ญ า ผ ู้ร ับ จ ้างจะต ้องช ำระค ่าป ร ับ ให ้แก ,ผ ู้ว ่าจ ้าง เป ็น จำน วน เง ิน
วันละ.... (๑๙).... บาท (.................. ) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่
ผ ู้ว ่าจ ้างไต ้ขยายเวลาทำงานให ้ จนถ ึงว ันท ี่ทำงานแล ้วเสร็จจริง นอกจากน ี้ ผ ู้ร ับจ ้างยอมให ้ผ ู้ว ่าจ ้าง 
เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าข้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวไต้อีกด้วย

ใน ระห ว ่างท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างย ังม ิไต ้บ อกเล ิกส ัญ ญ าน ั้น  ห าก ผ ู้ว ่าจ ้าง เห ็น ว ่าผ ู้ร ับ จ ้าง  
จะไม,สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปไต้ ผู้ว ่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ไต้ 
และถ้าผู้ว่าจ้างไต้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรันผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย

ข้อ ๑๔ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น 

ต่อจนแล้วเสร็จก็ไต้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้ร ับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหายซึ่งเป็น 
จำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที,เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ 
ตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใด  ๆ ที่จะจ่ายให้แก,ผู้รับจ้างก็ไต้



ข้อ ๑๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ 

ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว ่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องขดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้แก'ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด..................(....................... ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ 
ที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประถันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

ห ากค ่าป ร ับ  ค ่า เส ีย ห าย  ห ร ือ ค ่าใช ้จ ่าย ท ี่บ ังค ับ จ าก เง ิน ค ่าจ ้างท ี่ต ้อ งช ำร ะ  
หรือหลักประถันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม1เพียงพอ ผู้ร ับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ย ังขาดอยู่
จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด..................(....................... ) วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่ห ักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว 
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๖ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบ ัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หรือเก ิดจากพฤติการณ ์อ ันหนึ่งอ ันใดที่ผ ู้ร ับจ้างไม่ต ้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ ื่นตามที่กำหนด 
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง 
ไม,สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ร ับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ 
พฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา 
ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ 
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม,มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ 
กรณ ีเหตุเก ิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว ่าจ ้าง ซึ่งมีหลักฐานขัดแจ้ง หรือผู้ว ่าจ้างทราบ 
ดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ 
ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๗ การใช้เรือไทย
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเช้ามาจากต่างประเทศ 

รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเช้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเช้ามาเอง 
หรือนำเช้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเช้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ 
ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด 
ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ 
มายังประเทศไทย เว ้นแต่จะได้ร ับอนุญาตจากกรมเจ้าท ่าก ่อนบรรทุกของนั้นลงเร ืออ ื่นท ี่ม ิใซ ่เร ือไทย 
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่ง 
หรือนำเช้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส ่งมอบงานตามสัญญาให ้แก่ผ ู้ว ่าจ ้าง ถ ้างานนั้นมีส ิ่งของตามวรรคหนึ่ง 
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill o f Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก 
มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย
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ในกรณีที่สิงของดังกล่าวไมได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย 
หรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องล่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า 
ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ขำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ 
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการล่งเสริมการพาณีซยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก,ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีท ี่ผ ู้ร ับจ้างไม,ล ่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหน ึ่งด ังกล ่าวในวรรคสอง 
และวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอล่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับขำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง 
มีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ส ัญ ญ าน ี้ทำข ึ้น เบ ็เนสองฉบ ับ ม ีข ้อ ความ ถ ูก ต ้อ งตรงก ับ  ค ู่ส ัญ ญ าได ้อ ่าน และเข ้าใจ  
ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือขื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน 
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงข่ือ). 
(

(ลงข่ือ). 
(

(ลงข่ือ). 
(.

(ลงข่ือ). 
(

.ผ ู้ว่าจ้าง
J

. ผ ู้รับจ้าง
1)

.พยาน

. . . . )

.พยาน

....)
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจ้างทำของ
(๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามลำดับ
(๒) ให้ระบุซื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เข่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น
(๓) ให้ระบุซื่อและตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ท่ี'โต้,รับมอบ 

อำนาจ เข่น นาย ก. อธิบดีกรม..................หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรม......................
(๔) ให้ระบุซื่อผู้รับจ้าง

ก. กรณีนิติบุคคล เข่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด 
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุซื่อและที่อยู่

(๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใข้หรือตัดออกได้ 
ตามข้อเท็จจริง

(๖) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใข้หรือดัดออกได้ 
ตามข้อเท็จจริง

(๗) ให้ระบุงานที่ต้องการจ้าง
(๘) “หล ักประก ัน” หมายถึง หล ักประก ันท ี่ผ ู้ร ับจ ้างนำมามอบไว้แก ่หน ่วยงานของรัฐ 

เม ื่อลงนามในสัญญา เพ ื่อ เป ็น การป ระก ัน ความเส ียห ายท ี่อาจจะเก ิดข ึ้น จากการป ฏ ิบ ัต ิตามส ัญ ญ า 
ดังนี้

(๑) เงินสด
(๒) เฃ ็คหร ือดราฟท ์ท ี่ธนาคารเซ ็นส ั่งจ ่าย ซ ึ่งเป ็นเซ ็คหรือดราฟทํลงวันท ี่ท ี่ใข ้เซ ็ค 

หรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย 

กำหนด โดยอาจกำหนดเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ 

ป ระก อบ ก ิจก ารเง ิน ท ุน เพ ื่อก ารพ าณ ิชย ์แล ะป ระก อบ ธ ุรก ิจค ํ้าป ระก ัน ต าม ป ระก าศข องธน าคาร 
แห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษ ัทเง ินท ุนท ี่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเว ียนให ้ทราบ โดยอนุโลม 
ให้ใข้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๙) ให้กำหนดจำนวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดขึ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๑๖๘
(๑๐) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใข้หรือตัดออกได้ 

ตามข้อเท็จจริง
(๑๑) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใข้หรือตัดออกได้ 

ตามข้อเท็จจริง
(๑๒) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ 

ตามข้อเท็จจริง
(๑๓) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ 

ตามข้อเท็จจริง
(๑๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ 

ตามข้อเท็จจริง
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(๑๕) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ 
ตามข้อเท็จจริง

(๑๖) กำหนดเวลาท ี่ผ ู้ร ับจ ้างจะร ับผ ิดในความชำร ุดบกพร ่อง โดยปกต ิจะต ้องกำหนด 
ไม,น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานจ้าง หรือกำหนดตามความเหมาะสม

(๑๗) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ ๘ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
จากผู้ว่าจ้าง ต้องกำหนดค่าปรับเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 

(๑๘) ความในวรรคนี้ จะไม,กำหนดไว้ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวถัน 
หรืองานจ้างที่ประกอบเป็นขุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม,สามารถใช้งาน 
ไดีโดยสมบูรณ์

(๑๙) อ ัตราค ่าปร ับตามส ัญญาข ้อ ๑๓ ให ้กำหนดตามระเบ ียบกระทรวงการคล ังว ่าด ้วย 
การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบร ิหารพ ัสด ุภาคร ัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ส ่วนกรณ ีจะปรับร้อยละเท ่าใด 
ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาแต่ทั้งนี้การที่จะกำหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใด 
จะต้องกำหนดไว้ในเอกสารเฃิญขวนด้วย


