
แบบสัญญา 
สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 

 
สัญญาเลขท่ี………….……(๑)...........……..…… 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ....………………..……………………………..………………………………………………….......
ต าบล/แขวง………………..………..………………….………………...อ าเภอ/เขต……………………….….……………………………...
จังหวัด…….…………………………………….………. เมื่อวันที่ ……….……… เดือน …………………………….. พ.ศ. ……....……… 
ระหว่าง…………………………….………………….……………………… (๒) ……….………………………………………………………………..
โดย………...…………….……………………………………….……..…… (๓ ) …….…..…………………………………………..…………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ …………….……..………..…… (๔ ก) ……………...………………….….
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ……………………………………..………………………………………………………….………….……..
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขที่…………………….....……ถนน……………….……..………..ต าบล/แขวง…….……….…..……….…....
อ าเภอ/เขต………………………………..…….จังหวัด………..…………………..….โดย………….…………………………………..……...
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท......……………..…… 
ลงวันที่………………………….…...… (๕) (และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่...……………….…..........…..) แนบท้ายสัญญานี้ 
(๖) (ในกรณีที่ผู้ให้บริการเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ ……………………........….… (๔ ข) ………………….....  
อยู่บ้านเลขท่ี ……………………...….…..….ถนน…………………..……..…...……ต าบล/แขวง……..………………….….…………….
อ าเภอ/เขต…………………….…………………...…..จังหวัด…………...…..…………………...……. ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่..................................... ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ให้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง 
 ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ภาค ก. การออกแบบ 

 ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้างงานออกแบบ 
  ๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้ให้บริการตกลงรับจ้างออกแบบ.............................……(ชื่อโครงการ
และรายละเอียดที่ส าคัญทุกรายการ)………...........................................................................................................…….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
.................................................................................................................................................................................... 
ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ................... โดยผู้ให้บริการจะต้อง
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.๒ ผู้ให้บริการจะต้องเริ่มลงมือท างานภายในวันที่ …..… เดือน ………………..….. พ.ศ. …….…  
และจะต้องด าเนินการออกแบบตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ……... เดือน ……………………… พ.ศ. …..….. 

 ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
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 ๒.๑ ผนวก ๑ ……….(………………….)………… จ านวน………..(………………) หน้า 
 ๒.๒ ผนวก ๒ ……….(………………….)………… จ านวน………..(………………) หน้า 
                   …………………………………...ฯลฯ……………..……………………. 
 
 
  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ         
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้าง ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้ให้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 

 ข้อ ๓ ค่าจ้างงานออกแบบและการจ่ายเงิน 
  ๓.๑ ผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการ ได้ตกลงราคาค่าจ้างงานออกแบบตามสัญญานี้ เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น……………………..บาท (……………..………….……..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นเงินจ านวน……………………..บาท 
(………………………………….…) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
  ๓.๒ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจา้งให้แก่ผู้ให้บริการเป็นงวดๆ ดังนี้ 
  งวดที่ ๑ จ านวนร้อยละ……...(……..) ของค่าจ้างงานออกแบบตามข้อ ๓.๑ เป็นเงิน…………...
บาท (……………………………) จะจ่ายให้เมื่อ.……………….…..…และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 
  งวดที่ ๒ จ านวนร้อยละ……..(……….) ของค่าจ้างงานออกแบบตามข้อ ๓.๑ เป็นเงิน…………...
บาท (…………………..………) จะจ่ายให้เมื่อ……………….…….…และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 
  งวดที่ ๓ จ านวนร้อยละ……..(……..) ของค่าจ้างงานออกแบบตามข้อ ๓.๑ เป็นเงิน….....……...
บาท (……………….…………) จะจ่ายให้เมื่อ………………...........และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 
   ……………………………….…..……ฯลฯ………………….……….……………. 
  งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงิน…………………………….บาท (……..……..…………………….) จะจ่ายให้
เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานออกแบบจากผู้ให้บริการครบบริบูรณ์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้ว            
เห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยตามสัญญาแล้ว 
  (๗) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ   
ผู้ให้บริการ ชื่อธนาคาร………………....……สาขา………………..………ชือ่บัญชี.……….…..………เลขที่บัญชี……..…..………… 
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใด 
(ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้         
ใช้ส าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ให้บริการ (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
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เงินฝากธนาคารของผู้ให้บริการ ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด 
แล้วแต่กรณี) 

 ข้อ ๔ หน้าที่ของผู้ให้บริการงานออกแบบ 
  ๔.๑ ผู้ ให้บริการจะต้องส่งมอบผลงาน พร้อมทั้ งแบบและรายละเอียดประกอบแบบ 
จ านวน………..…(…………..) ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงานตามสัญญา 
  ๔.๒ ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่ผู้ให้บริการได้ออกแบบตามสัญญานี้แต่เพียง     
ฝ่ายเดียว และผู้ให้บริการจะน าผลงาน และ/หรือรายละเอียดของงานตามสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ 
หรือเผยแพร่ในกิจการอ่ืน นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน 
   ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน รวมถึงสิทธิใดๆ ต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิง 
  ๔.๓ ในกรณีที่ผลงานของผู้ให้บริการบกพร่องอันเนื่องมาจากผู้ให้บริการมิได้ด าเนินการ 
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม หรือวิชาการอ่ืน และ/หรือ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง ผู้ให้บริการต้องรีบท าการแก้ไข 
ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้ให้บริการหลีกเลี่ยงหรือ
บิดพลิ้วไม่รบีจัดการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยในก าหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นหนังสือ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างผู้ให้บริการรายอ่ืน
ท าการแทน โดยผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการนี้แทนผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง  
  ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากงานตามสัญญานี้ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ ให้บริการ 
ได้ออกแบบงานไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม หรือวิชาการอ่ืน
และ/หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวข้อง ผู้ให้บริการจะต้องรีบท าการแก้ไขความเสียหายดังกล่าว ภายในเวลา 
ที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้ ถ้าผู้ให้บริการไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ให้บริการจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยสิ้นเชิง  
ซึ่งรวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง และโดยส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากงานตามสัญญานี้ด้วย 
  ๔.๔ หากผู้ให้บริการมิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จ
ตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่าผู้ให้บริการไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา  
หรือล่วงเลยก าหนดเวลาแล้วเสร็จไปแล้ว หรือผู้ให้บริการท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย  
หรือขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ให้บริการตามกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับ  
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ทันที และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอ่ืน (ถ้ามี)  
จากผู้ให้บริการด้วย 
  ๔.๕ ระหว่างด าเนินการออกแบบตามสัญญาภาค ก. ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขรายละเอียดเล็กน้อยในส่วนที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างที่ส าคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการ
ได้ส่งมอบตามงวดงานในสัญญาแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 
  ๔.๖ ผู้ให้บริการจะต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้รับจ้างในงานก่อสร้างที่
ผู้ ให้บริการได้ออกแบบตามสัญญานี้  หรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม  
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และจะต้องไม่ร่วมกับผู้รับจ้างกระท าการหรืองดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอาจเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้าง 
ได้รับความเสียหาย 
  ๔.๗ กรณีที่ผู้ให้บริการท างานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดในข้อ ๑ ผู้ให้บริการจะต้อง 
เสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ...............(................) ของวงเงินค่าจ้างตามข้อ ๓ นับถัดจาก
วันครบก าหนดในข้อ ๑ จนถึงวันที่ผู้ให้บริการปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน 

 ภาค ข. การควบคุมงาน 

 ข้อ ๕ ข้อตกลงว่าจ้างงานควบคุมงานก่อสร้าง 
  ๕.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้ให้บริการตกลงรับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง..................................
(ชื่อโครงการและรายละเอียดที่ส าคัญทุกรายการ)........................................................................ ........................ 
................................................................................................................... .................................................................
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................                  
ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
แทนผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง....................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาจ้างก่อสร้าง” 
ระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างก่อสร้าง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง”  
  ๕.๒ ผู้ให้บริการจะต้องควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้างและถูกต้องตามหลัก
วิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมและบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง        
และจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างจนกว่างานตามสัญญาจ้างก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามแบบและรายละเอียดประกอบ
แบบในภาค ก. ของสัญญานี้  

 ข้อ ๖ ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างและการจ่ายเงิน 
  ผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการได้ตกลงราคาค่าจ้างควบคุมงานตามสัญญานี้ เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น…………..……บาท (………...…….……) ซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นเงินจ านวน……………..บาท (……………….…) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะแบ่งจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ให้บริการเป็นรายเดือน 
เดือนละเท่าๆ กัน ตามอายุสัญญาจ้างก่อสร้างเป็นเงินเดือนละ…………………บาท (………..……………) โดยจะจ่ายให้
เมื่อผู้ให้บริการได้ควบคุมงาน และท ารายงานการควบคุมงานและผลงานตามโครงการในเดือนนั้นๆ เสนอต่อผู้ว่าจ้าง
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 
  (๘) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ 
ผู้ให้บริการ ชื่อธนาคาร………….......……..…….…สาขา………………..........…………ชื่อบัญชี....…….……………………… ทั้งนี้  
ผู้ให้บริการตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี)  
ที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับ
กรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ให้บริการ (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
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ธนาคารของผู้ให้บริการ ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด 
แล้วแต่กรณี) 

 ข้อ ๗ หน้าที่ของผู้ให้บริการงานควบคุมงานก่อสร้าง 
  ๗.๑ ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีบุคลากรผู้ควบคุมงานที่มีความรู้และความช านาญงานมา
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการควบคุมงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างและให้สอดคล้องกับแผนการท างานของ              
ผู้ให้บริการที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก........... 
  ผู้ให้บริการจะต้องส่งรายชื่อบุคลากรผู้ควบคุมงาน ให้ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบเป็นหนังสือ 
และในกรณีที่บุคลากรผู้ควบคุมงานคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหนึ่ง ผู้ให้บริการจะต้อง
เสนอชื่อบุคลากรผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความช านาญที่เหมาะสมปฏิบัติงานแทน และผู้ที่ปฏิบัติงานแทนในกรณี
ดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
  ๗.๒ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่า การด าเนินงานของบุคลากรผู้ควบคุมงานจะเกิด 
ความเสียหายแก่งานตามสัญญาจ้างก่อสร้างไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ผู้ให้บริการเปลี่ยนบุคลากร
ผู้ควบคุมงานบางคน หรือทั้งหมดนั้นได้ และผู้ให้บริการต้องด าเนินการตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างโดยเร็ว 
  การเปลี่ยนบุคลากรผู้ควบคุมงานตามความในวรรคหนึ่ง ผู้ให้บริการจะต้องเสนอรายชื่อ
บุคลากรผู้ควบคุมงานที่จะปฏิบัติงานแทนนั้นต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
  ๗.๓ ถ้าปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการทีจ่ะต้องสั่งให้ผู้รับจ้างด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามรายละเอียดดังกล่าว 
  ในกรณี ที่ ต้องแก้ ไขปรับปรุงแบบหรือรายการที่ ก าหนดเนื่ องจากมีความจ าเป็ น              
ทางด้านสถาปัตยกรรม และ/หรือวิศวกรรมเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริงและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมิฉะนั้น 
จะเกิดความเสียหายได้ หรือเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการมีอ านาจสั่งระงับ 
การด าเนินงานของผู้รับจ้างไว้ก่อน หรือในกรณีเร่งด่วนอาจสั่งการแก้ไขได้ตามความจ าเป็น และเมื่อได้ด าเนินการ 
ไปแล้วจะต้องท าหนังสือรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จะท าให้ผู้ว่าจ้างต้องรับภาระ
การเงินเพ่ิมข้ึนแล้ว ผู้ให้บริการต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน 
  ๗.๔ ในกรณีที่สัญญาจ้างก่อสร้างต้องเลิกไปหรืองานตามสัญญาจ้างก่อสร้างระงับลงชั่วคราว
ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
  (๑) งดจ่ายเงินค่าจ้างควบคุมงานให้แก่ผู้ให้บริการตลอดระยะเวลาที่สัญญาจ้างก่อสร้าง
ต้องเลิกไปหรืองานตามสัญญาจ้างก่อสร้างระงับลงชั่วคราว แต่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ให้บริการเมื่องาน 
ตามสัญญาจ้างก่อสร้างนั้นได้ด าเนินการต่อไป ไม่ว่าจะโดยผู้รับจ้างรายเดิมหรือผู้รับจ้างรายอื่น 
  (๒) บอกเลิกสัญญาจ้างควบคุมงานฉบับนี้ได้ทันที โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง 
ตามสัดส่วนผลงานที่ผู้ให้บริการได้เข้าควบคุมงานจริงของเดือนนั้นให้แก่ผู้ให้บริการ 
  หากงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างระงับลงชั่วคราวเกิน…………..(….........) วัน หรือมีการ
บอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง และผู้ว่าจ้างไม่สามารถหาผู้รับจ้างรายใหม่ได้จนเกิน……..……(…..........) วัน นับถัดจาก
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วันที่สัญญาจ้างก่อสร้างเลิกกัน ผู้ให้บริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ แต่ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าขาดประโยชน์ 
ค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง  
  ๗.๕ ในแต่ละเดือนผู้ให้บริการจะต้องท ารายงานผลงานและอุปสรรคของผู้รับจ้างที่ได้ปฏิบัติ
ไปแล้วให้ผู้ว่าจ้างทราบ หากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้ ผู้ให้บริการจะต้องรีบรายงานสรุปผลงานทั้งหมดและอุปสรรคที่เป็นเหตุท าให้การปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างก่อสร้างหรือ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้  
เสนอต่อผู้ว่าจ้างภายใน……………(…………….) วัน นับถัดจากวันที่ทราบถึงเหตุดังกล่าว 
  ๗.๖ การควบคุมงานตามสัญญานี้ ผู้ให้บริการมีหน้าที ่ดังนี้ 
  (๑) จะต้องด าเนินการควบคุมงานตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานจนกว่างานตาม
สัญญาจ้างก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามสัญญา 
  (๒) จะต้องไม่ละเลย หรือละทิ้งหน้าที่การควบคุมงาน หรือกระท าการมิชอบในหน้าที่          
ของตน หรือก่อให้เกิดความเสียหาย หรือท าให้งานตามสัญญาจ้างก่อสร้างด าเนินไปโดยไม่สะดวกล่าช้า            
หรือเกิดความเสียหายแก่ผู้รับจ้าง 
  (๓) จะต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ ร่วมกับผู้รับจ้างหรือมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และจะไม่ร่วมกับผู้รับจ้างกระท าการหรืองดเว้นกระท าการ 
อย่างใดอย่างหนึ่งอันอาจเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย  
  ๗.๗ หากผู้ให้บริการมิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลา หรือผู้ให้บริการท าผิดสัญญาข้อใด
ข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ให้บริการตามกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ทันที และมีสิทธิเรียก
ค่าเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) จากผู้ให้บริการด้วย 
  ๗.๘ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่งานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง อันเนื่องมาจาก                
การกระท าของผู้ให้บริการ ไม่ว่าโดยการละเลยต่อหน้าที่ หรือมิได้ใช้ความรู้ที่ เหมาะสมกับการควบคุมงาน            
หรือวิชาชีพ หรือมิได้ควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับจ้างด าเนินการดังกล่าวก็ตาม ผู้ให้บริการต้องรีบหาทางแก้ไขให้
เรียบร้อยด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการเอง และถ้าผู้ให้บริการหลีกเลี่ยงหรือบิดพลิ้วไม่แก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย          
ในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิว่าจ้างผู้ อ่ืนด าเนินการแทน โดยผู้ให้บริการจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย                  
เต็มจ านวนทั้งในส่วนที่เกิดข้ึนโดยตรง และในส่วนที่เกี่ยวเนื่องอันเกิดจากความเสียหายดังกล่าวนั้นด้วย 
 

 ข้อ ๘ ค่าจ้างงานควบคุมงานกรณีผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่วงเลยก าหนดเวลา 
  ในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่วงเลยก าหนด เวลาตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เนื่องจากความผิด
ของผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการจะได้รับค่าจ้างตามจ านวนวันที่ได้ปฏิบัติล่วงเลยก าหนดเวลานั้นต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้เรียกร้อง
เอาจากผู้รับจ้างมาจ่ายให้ผู้ให้บริการในอัตราวันละ.....………………..….บาท (…………...........…….…..) 
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  ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานล่วงเลยก าหนดเวลาตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เนื่องจากเหตุ  
ที่มิได้เกิดจากความผิดของผู้รับจ้าง และมิได้เกิดจากความผิดของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะได้รับค่าจ้างตามจ านวน
วันที่ปฏิบัติล่วงเลยก าหนดเวลานั้น ตามสัดส่วนผลงานที่ผู้ให้บริการได้เข้าควบคุมงานจริง แต่ไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้าง
รายเดือนตามท่ีก าหนดในข้อ ๖ 

 ภาค ค. ข้อก าหนดและเงื่อนไขท่ัวไป 

 ข้อ ๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายของงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
  ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ให้บริการต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่
ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด...................(...................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
หากผู้ให้บริการไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงิน
ค่าจ้างของผู้ให้บริการ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันท ี
  หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้าง หรือหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ให้บริการยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด.....................(......................) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รบัแจ้งเป็นหนังสือ
จากผู้ว่าจ้าง 
  หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่
อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้ให้บริการทั้งหมด 

 ข้อ ๑๐ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการปฏิบัติงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
  ในกรณีที่ มี เหตุ เกิดจากความผิดหรื อความบกพร่องของผู้ ว่ าจ้างหรือเหตุสุดวิสั ย  
หรือเกิดจากพฤติการณ์ อันหนึ่ งอันใดที่ผู้ ให้บริการไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุ อ่ืนตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ผู้ ให้บริการ
ไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์
ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปภายใน 
๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
  ถ้าผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ให้บริการได้สละสิทธิเรียกร้อง
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
  การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง  
ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
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 ข้อ ๑๑ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะท าสัญญานี้ผู้ให้บริการได้น าหลักประกันเป็น.….(๙)….. เป็นจ านวนเงิน…….........บาท 
(………………….…) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……(๑๐)…...(…….............…...) ของราคาค่าจ้างตามข้อ ๓.๑ และข้อ ๖ รวมกัน 
มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
  (๑๑) กรณีผู้ให้บริการใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ
ค้ าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน  
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด  หรืออาจเป็นหนังสือ 
ค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้  และจะต้องมีอายุการค้ าประกันตลอดไปจนกว่า
ผู้ให้บริการพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ให้บริการตลอดอายุสัญญา     
ถ้าหลักประกันที่ผู้ให้บริการน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของ   
ผู้ให้บริการตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ให้บริการส่งมอบงานออกแบบล่าช้าหรือ     
งานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการควบคุมงานแล้วเสร็จล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จเปลี่ยนแปลงไป ผู้ให้บริการ 
ต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ ว่าจ้าง 
ภายใน...............(….…..…….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง  
  เมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานออกแบบตามภาค ก . ของสัญญานี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว  
ผู้ให้บริการอาจขอคืนหลักประกันบางส่วนจ านวน..........................บาท (.............................) ซึ่งเท่ากับ 
ร้อยละ…........…..(………..............) ของราคาค่าจ้างตามข้อ ๓ โดยผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันในส่วนดังกล่าวให้แก่  
ผู้ให้บริการภายหลังจากหักค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานออกแบบตามภาค ก.    
ได้แล้วเสร็จโดยปราศจากข้อพิพาท และมีหลักประกันส่วนที่เหลืออีกเป็นจ านวน.....................บาท (................... ...)
ซึ่งเท่ากับร้อยละ............(...........) ของราคาค่าจ้างตามข้อ ๖ หลักประกันส่วนที่เหลือดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะคืน 
ให้เมื่อผู้ให้บริการพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 

 ข้อ ๑๒ การจ้างช่วงงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
  ผู้ให้บริการจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง  
เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วง
งานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้ให้บริการหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้  
และผู้ให้บริการจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการช่วง หรือของตัวแทน 
หรือลูกจ้างของผู้ให้บริการช่วงนั้นทุกประการ 
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  กรณีผู้ให้บริการไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้ให้บริการต้องช าระ
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ.....(๑๒)…..(................) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 
ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

 ข้อ ๑๓ การโอนสิทธิประโยชน์ของผู้ให้บริการงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
  ผู้ให้บริการจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับความยินยอม
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนสิทธิที่จะรับเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ 
 
 

 สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ 
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 
(ลงชื่อ)……………………………….……..….ผูว้่าจ้าง 
        (……........……...…………………….) 
(ลงชื่อ)…………………………………….…….ผู้ให้บริการ 
        (……........……...…………………….) 
(ลงชื่อ)…………………………………………..พยาน 
        (……........……...…………………….) 
(ลงชื่อ)…………………………………………..พยาน 
        (……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
(๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามล าดับ 
(๒) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น 
(๓) ให้ระบุชื่อและต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 

เช่น นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอ านาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(๔) ให้ระบุชื่อผู้ให้บริการ 

ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 
 ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่ 
 (๕) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ 
ตามข้อเท็จจริง 
 (๖) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้  
ตามข้อเท็จจริง 

(๗) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ 
ตามข้อเท็จจริง 

(๘) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ 
ตามข้อเท็จจริง 
       (๙) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้ให้บริการน ามามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐ เมื่อลงนาม 
ในสัญญา เพ่ือเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 
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    (๑) เงินสด 
    (๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
    (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
โดยอาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 
    (๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกัน  
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
    (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

      (๑๐) ให้ก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘ 

(๑๑) ให้ก าหนดไว้ในกรณีผู้ให้บริการใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
(๑๒) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ ๑๒ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก      

ผู้ว่าจ้าง ต้องก าหนดค่าปรับเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 


