สัญญาจ้าง
แบบสัญญาจ้างทัวไป
่
สัญญาเลขที…
่ ………………………………
สัญญาฉบับนี้ทาํ ขึน้ ณ…………………..……...ตําบล/แขวง……………………..….อําเภอ/เขต
……………………..จังหวัด…….…………….เมือ่ วันที…
่ ..……เดือน…………………..พ.ศ……………
ระหว่าง…………………………………..โดย………...………………………ซึง่ ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผูว้ า่ จ้าง” ฝ่ ายหนึ่ง
กับ………………………….ซึง่ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคล ณ………………….……..มีสาํ นักงานใหญ่อยูเ่ ลขที…
่ ……
ถนน………………………..ตําบล/แขวง…….……………....อําเภอ/เขต……………….จังหวัด……...……….
โดย……………………...ผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วน
บริษทั ………….…..ลงวันที…
่ ………(และหนังสือมอบอํานาจลงวันที…
่ …………..)* แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณี ทีผ่ รู้ บั จ้าง
เป็ นบุคคลธรรมดาให้ใช้ขอ้ ความว่ากับ………………………….อยูบ่ า้ นเลขที…
่ ……..….ถนน………...……ตําบล/
แขวง……..………….อําเภอ/เขต…………..…..จังหวัด…………..……..)* ซึง่ ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผูร้ บั จ้าง” อีกฝ่ ายหนึ่ง
คูส่ ญ
ั ญาได้ตกลงกันมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผูว้ า่ ตกลงจ้างและผูร้ บั จ้างตกลงรับจ้างทํางาน……………………………ณ…..…………….....ตําบล/
แขวง…………………..อําเภอ/เขต…………..…………จังหวัด……………….…..ตามข้อกําหนดและเงือ่ นไขสัญญานี้รวมทัง้
เอกสารแนบท้ายสัญญาผูร้ บั จ้างตกลงทีจ่ ะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพือ่ ใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้
ข้อ 2. เอกสารอันเป็ นส่วนหนึ่ งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
2.1 ผนวก 1.…………………(แบบรูป)………………จํานวน……….………หน้า
2.2 ผนวก 2……………...(รายการละเอียด)…………..จํานวน…………….....หน้า
2.3 ผนวก 3………(ใบจ้างปริมาณงานและราคา)……..จํานวน……………….หน้า
2.4 ผนวก 4………………(ใบเสนอราคา)…………….จํานวน………………หน้า
2.5 …………………………….ฯลฯ………………………….

____________________________________________________________________________________
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาทีข่ ดั แย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ขอ้ ความในสัญญานี้บงั คับ และในกรณีท่ี
หมายเหตุ * ตัดเอกสารแนบท้
ออกหรื อใส่ไาว้ยสั
ตามความเหมาะสม
ญญาขัดแย้งกันเอง ผูร้ บั จ้างจะต้องปฏิบตั ติ ามคําวินิจฉัยของผูว้ า่ จ้าง
ข้อ 3. หลักประกันการปฏิ บตั ิ ตามสัญญา
ในขณะทําสัญญานี้ผรู้ บั จ้างได้นําหลักประกันเป็ น………………………………………..………
เป็ นจํานวนเงิน…………………บาท (…………….………….) มามอบให้แก่ผวู้ า่ จ้างเพือ่ เป็ นหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญา
นี้หลักประกันทีผ่ รู้ บั จ้างนํามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผูว้ ่าจ้างจะคืนให้เมือ่ ผูร้ บั จ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ 4. ก. ค่าจ้างและการจ่ายเงิ น
(สําหรับสัญญาทีเ่ ป็ นราคาต่อหน่วย)
ผูว้ า่ จ้างตกลงจ่ายและผูร้ บั จ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็ นจํานวนเงิน……………………………บาท
(……………………….…..) ซึง่ ได้รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ จํานวน……………..บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จา่ ยทัง้ ปวง
ด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็ นเกณฑ์ ตามรายการ แต่ละประเภท ดังทีไ่ ด้กําหนดไว้ ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา

คูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ าย ต่างตกลงว่า จํานวนปริมาณงานทีก่ าํ หนดไว้ ในบัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคานี้
เป็ นจํานวนโดยประมาณเท่านัน้ จํานวนปริมาณงานทีแ่ ท้ จริงอาจจะมาก หรือน้อยกว่านี้กไ็ ด้ ซึง่ ผูว้ า่ จ้าง จะจ่ายเงินค่าจ้าง
ให้แก่ผรู้ บั จ้าง ตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการทีไ่ ด้ทาํ เสร็จจริง คูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ าย ต่างตกลง ทีจ่ ะไม่เปลีย่ นแปลง
ราคาต่อหน่วย หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน อันเกิดจาก การทีจ่ าํ นวนปริมาณงานในแต่ละรายการ ได้แตกต่าง ไปจากที่
กําหนดไว้ในสัญญา ทัง้ นี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้*
4.1 เมือ่ ปริมาณงานทีท่ าํ เสร็จจริงในส่วนทีเ่ กินกว่า ร้อยละ125 (หนึ่งร้อยยีส่ บิ ห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ)
ของปริมาณงาน ทีก่ าํ หนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อ
หน่วย ตามสัญญา
4.2 เมือ่ ปริมาณงาน ทีท่ าํ เสร็จจริง ในส่วนทีเ่ กินกว่า ร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานทีก่ าํ หนดไว้ ในสัญญา หรือ
ใบแจ้งปริมาณงาน และราคาจะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ 83 (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา
4.3 เมือ่ ปริมาณงานทีท่ าํ เสร็จจริง น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน ทีก่ าํ หนดไว้ ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณ
งานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิม่ ชดเชย เป็ นค่า overhead และ mobilization สําหรับงาน
รายการ นัน้ ในอัตราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด)
ของผลต่าง ระหว่างปริมาณงานทัง้ หมด ของงานรายการนัน้ ตามสัญญา
โดยประมาณ กับปริมาณงานทีท่ าํ เสร็จจริง คูณด้วย ราคาต่อหน่วยตามสัญญา
4.4 ผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินที่เพิม่ ขึน้ หรือหักลดเงิน ในแต่ละกรณี ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้าย ของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวด
สุดท้าย ของการจ่ายเงิน ตามทีผ่ วู้ ่าจ้าง จะพิจารณาเห็นสมควร ผูว้ ่าจ้าง ตกลงทีจ่ ะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผรู้ บั จ้าง เป็ นรายเดือน
ตามเนื้องานที่ทําเสร็จจริง เมื่อ ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ ของผู้ว่าจ้างได้ทําการตรวจสอบผลงาน ที่ทําเสร็จแล้ว และปรากฏว่า
เป็ นทีพ่ อใจ ตรงตามข้อกําหนด แห่งสัญญานี้ ทุกประการ ผูว้ า่ จ้าง จะออกหนังสือรับรอง การรับมอบงานนัน้ ให้ไว้แก่ผรู้ บั จ้าง
การจ่ายเงินงวดสุดท้าย จะจ่ายให้ เมื่องานทัง้ หมด ตามสัญญา ได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทัง้ การทําสถานทีก่ ่อสร้าง ให้สะอาด
เรียบร้อย ตามทีก่ าํ หนดไว้ ในข้อ 20

____________________________________________________________________________________
หมายเหตุ * อัตราร้ อยละที่ระบุไว้ ตอ่ ไปนี ้ อาจพิจารณาแก้ ไขได้ ตามความเหมาะสม
ข้อ 4. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิ น
(สําหรับสัญญาทีเ่ ป็ นราคาเหมารวม)
ผูว้ า่ จ้าง ตกลงจ่าย และผูร้ บั จ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจํานวนเงิน…………………….………..บาท
(……………………) ซึง่ ได้รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ จํานวน………………บาท ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทัง้ ปวงด้วย
แล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็ นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงิน เป็ นงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ 1 เป็ นจํานวนเงิน………………..บาท (…………………………..………….) เมือ่ ผูร้ บั จ้าง
ได้ปฏิบตั งิ าน………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………
งวดที่ 2 เป็ นจํานวนเงิน……………………..บาท (………………………..……….) เมือ่ ผูร้ บั จ้าง
ได้ปฏิบตั งิ าน………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………ฯลฯ
งวดสุดท้าย เป็ นจํานวนเงิน……..………...บาท (…………………………...……..) เมือ่ ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ านทัง้ หมด ให้แล้ว
เสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทัง้ ทําสถานทีก่ ่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามทีก่ าํ หนดไว้ ในข้อ 20
การจ่ายเงิน ตามเงือ่ นไข แห่งสัญญานี้ ผูว้ า่ จ้าง จะโอนเงินเข้า บัญชีเงินฝากธนาคารของผูร้ บั จ้าง
ชือ่ ธนาคาร…………………….สาขา……………..ชือ่ บัญชี…………………เลขทีบ่ ญ
ั ชี…………………ทัง้ นี้ ผูร้ บั จ้าง ตกลงเป็ น
ผูร้ บั ภาระ เงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกีย่ วกับการโอนทีธ่ นาคารเรียกเก็บ และยินยอม ให้มกี ารหักเงินดังกล่าว จาก
จํานวนเงินโอนในงวดนัน้ ๆ (ความในวรรคนี้ ใช้สาํ หรับ กรณีท่ี ส่วนราชการจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผรู้ บั จ้าง
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผูร้ บั จ้าง ตามแนวทาง ทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด)
.
*ข้อ 5. เงิ นค่าจ้างล่วงหน้ า
ผูว้ า่ จ้าง ตกลงจ่ายเงินค้าจ้างล่วงหน้า ให้แก่ผรู้ บั จ้าง เป็ นจํานวนเงิน……………………..…บาท
(………………..……) ซึง่ เท่ากับร้อยละ………………ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาทีร่ ะบุไว้ ในข้อ 4

เงินจํานวนดังกล่าว จะจ่ายให้ ภายหลังจาก ทีผ่ รู้ บั จ้าง ได้วางหลักประกัน การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า เต็มตามจํานวนเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้านัน้ ให้แก่ผวู้ า่ จ้าง ผูร้ บั จ้าง จะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบทีผ่ วู้ า่ จ้าง กําหนดให้ และผูร้ บั จ้างตกลง
ทีจ่ ะกระทําตามเงือ่ นไขอันเกีย่ วกับการใช้จา่ ย และการใช้คนื เงินค่าจ้างล่วงหน้านัน้ ดังต่อไปนี้
5.1 ผูร้ บั จ้าง จะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านัน้ เพือ่ เป็ นค่าใช้จา่ ย ในการปฏิบตั งิ าน ตามสัญญาเท่านัน้ หากผูร้ บั จ้าง ใช้จา่ ยเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ของเงินค่าจ้างล่วงหน้านัน้ ในทางอืน่ ผูว้ า่ จ้าง อาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืน จากผูร้ บั
จ้าง หรือบังคับแก่หลักประกัน การปฏิบตั ติ ามสัญญาได้ทนั ที
5.2 เมือ่ ผูว้ า่ จ้างเรียกร้อง ผูร้ บั จ้าง ต้องแสดงหลักฐาน การใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพือ่ พิสจู น์วา่ ได้เป็ นไปตามข้อ 5.1
ภายในกําหนด 15 วัน นับถัดจากวัน ได้รบั แจ้งจาก ผูว้ า่ จ้าง หากผูร้ บั จ้าง ไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกําหนด 15 วัน
ผูว้ า่ จ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืน จากผูร้ บั จ้าง หรือบังคับแก่ หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ได้ทนั ที
* 5.3 (สําหรับสัญญาทีเ่ ป็ นราคาต่อหน่วย)
ในการจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผรู้ บั จ้างตามข้อ 4 ก. ผูว้ า่ จะหักเงินค่าจ้าง ในแต่ละเดือนไว้จาํ นวนทัง้ หมด* ทัง้ นี้ จนกว่าจํานวนเงิน
ทีห่ กั ไว้ จะครบตามจํานวน เงินค่าจ้างล่วงหน้า ทีผ่ รู้ บั จ้างได้รบั ไปแล้ว
5.4 เงินจํานวนใด ๆ ก็ตาม ทีผ่ รู้ บั จ้าง จะต้องจ่ายให้แก่ ผูว้ า่ จ้างเพือ่ ชําระหนี้ หรือเพือ่ ชดใช้ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผูว้ า่
จ้าง จะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวด ทีจ่ ะจ่ายให้แก่ ผูร้ บั จ้าง ก่อนทีจ่ ะหักชดใช้คนื เงินค่าจ้างล่วงหน้า
5.5 ในกรณีทม่ี กี ารบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าทีเ่ หลือ เกินกว่าจํานวนเงิน ทีผ่ รู้ บั จ้าง จะได้รบั หลังจากหักชดใช้ ใน
กรณีอน่ื แล้ว ผูร้ บั จ้าง จะต้องจ่ายคืนเงิน จํานวนทีเ่ หลือนัน้ ให้แก่ผวู้ า่ จ้าง ภายใน 7 วัน นับถัดจากวัน ได้รบั แจ้ง เป็ นหนังสือ
จากผูว้ า่ จ้าง
5.5 ก. (สําหรับสัญญาทีเ่ ป็ นราคาต่อหน่วย)
ผูว้ า่ จ้าง จะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้า ให้แก่ผรู้ บั จ้าง ต่อเมือ่ ผูว้ า่ จ้าง ได้หกั เงินค่าจ้างไว้ครบจํานวนเงินล่วงหน้า ตาม 5.3
5.5 ข. (สําหรับสัญญาทีเ่ ป็ นราคาเหมารวม)
ผูว้ า่ จ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผรู้ บั
จ้าง**……………………………………………………………………………………………………………
*** ข้อ 6. การหักเงิ นประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินให้แก่ผรู้ บั จ้างแต่ละงวด ผูว้ า่ จ้าง จะหักเงิน จํานวนร้อยละ 10 ของเงินทีต่ อ้ งจ่าย ในงวดนัน้ เพือ่ เป็ น
ประกันผลงาน ในกรณีท่ี เงินประกันผลงาน จะต้องถูกหักไว้ทงั ้ สิน้ ไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน (สําหรับสัญญาทีเ่ ป็ นราคาต่อหน่วย) หรือ
จํานวน…………......บาท (สําหรับสัญญาทีเ่ ป็ นราคาเหมารวม) ผูม้ รี บั จ้าง มีสทิ ธิทจ่ี ะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผูร้ บั จ้าง
จะต้องวางหนังสือคํ้าประกัน ของธนาคาร ซึง่ ออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ต่อผูว้ า่ จ้างเพือ่ เป็ นหลักประกันแทนก็
ได้ผวู้ า่ จ้าง จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือ หนังสือคํ้าประกัน ของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่ง ให้แก่ผรู้ บั จ้าง พร้อมกับ
การจ่ายเงิน งวดสุดท้าย
ข้อ 7 ก. กําหนดเวลาแล้วเสร็จและสิ ทธิ ของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิ กสัญญา
ภายในกําหนด…………..วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผูร้ บั จ้าง จะต้องเสนอแผนงานให้เป็ นทีพ่ อใจ แก่ผวู้ า่ จ้าง
โดยแสดงถึงขัน้ ตอน ของการทํางาน และกําหนดเวลาทีต่ อ้ งใช้ ในการทํางานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ***
ผูร้ บั จ้าง ต้องเริม่ ทํางานทีร่ บั จ้าง ภายในกําหนด………….วัน นับถัดจาก วันได้รบั หนังสือ แจ้งให้เริม่ งานและจะต้อง ทํางานให้
แล้วเสร็จ ภายในกําหนด……...วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้ง ดังกล่าวนัน้
ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรือ ไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จ ตามกําหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จ ล่าช้าเกินกว่า
กําหนดเวลา หรือผูร้ บั จ้าง ทําผิดสัญญา ข้อใดข้อหนึ่ง หรือ ตกเป็ นผูล้ ม้ ละลาย หรือเพิกเฉยไม่ ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของ
คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผูค้ วบคุมงานหรือบริษทั ทีป่ รึกษา ซึง่ ได้รบั มอบอํานาจ จากผูว้ า่ จ้าง ผูว้ า่ จ้าง มีสทิ ธิทจ่ี ะบอก
เลิกสัญญานี้ได้ และมีสทิ ธิจา้ ง ผูร้ บั จ้างรายใหม่ เข้าทํางาน ของผูร้ บั จ้างให้ลุลว่ งไปได้ดว้ ย
การทีผ่ วู้ า่ จ้าง ไม่ใช้สทิ ธิเลิกสัญญา ดังกล่าวข้างต้นนัน้ ไม่เป็ นเหตุให้ ผูร้ บั จ้าง พ้นจาก ความรับผิด ตามสัญญา
____________________________________________________________________________________
หมายเหตุ * ในกรณีทห่ี น่วยงานผูว้ า่ จ้างพิจารณาเห็นเป็ นการจําเป็ นและสมควร จะหักค่าจ้าง ในแต่ละเดือนไว้เพียงบางส่วน ก็
ได้โดย แก้ไขจํานวนร้อยละ……….ของค่าจ้างในแต่ละเดือน ตามความเหมาะสมก็ได้

** หากการจ่ายเงิน ค่าจ้างงวดที่ 2 เป็ นการจ่ายตาม ผลงานของผูร้ บั จ้าง ในส่วนทีป่ ฏิบตั งิ าน เกินกว่าจํานวนเงินล่วงหน้า ให้
ผูว้ า่ จ้าง คืนหลักประกัน เงินล่วงหน้า พร้อมกับจ่าย เงินค่าจ้างงวดที่ 2 แต่ถา้ การจ่ายค่างจ้างงวดที่ 2 เป็ นการจ่ายตามผลงาน
ของผูร้ บั จ้าง โดยเฉลีย่ หักเงินล่วงหน้าออกตามส่วนของค่าจ้างในแต่ละงวดให้ผวู้ า่ จ้างคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าพร้อมกับการ
จ่ายเงินค่างวดสุดท้าย
*** ตัดออกหรือใส่ไว้ตามความเหมาะสม
ข้อ 7 ข. กําหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิ ทธิ ของผูว้ า่ จ้างในการบอกเลิ กสัญญา
ผู้ร บั จ้า งต้อ งเริ่ม ทํา งานที่ร บั จ้า งภายในวัน ที่… .. เดือ น…..…. พ.ศ. ………….และจะต้องทํางานให้แล้วเสร็จริ
บูรณ์ภายในวันที…
่ .. เดือน……….. พ.ศ. ………..ถ้าผูร้ บั จ้างมิได้ลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไม่สามารถทํางานให้
แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชือ่ ได้วา่ ผูร้ บั จ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกิน
่
กว่ากําหนดเวลา หรือผูร้ บั จ้างทําผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็ นผูล้ ม้ ละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบตั ติ ามคําสังของ
คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผูค้ วบคุมงานหรือบริษทั ทีป่ รึกษา ซึง่ ได้รบั มอบอํานาจจากผูว้ า่ จ้าง ผูว้ า่ จ้างมีสทิ ธิทจ่ี ะบอก
เลิกสัญญานี้ได้ และมีสทิ ธิจา้ งผูร้ บั จ้างรายใหม่ เข้าทํางานของผูร้ บั จ้างให้ลุล่วงไปด้วย
การทีผ่ วู้ า่ จ้างไม่ใช้สทิ ธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นเหตุให้ผรู้ บั จ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา
ข้อ 8 .ความรับผิดชอบ ในความชํารุด บกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบรู ณ์ และผูว้ า่ จ้าง ได้รบั มอบงาน จากผูร้ บั จ้าง หรือจากผูร้ บั จ้างรายใหม่ ในกรณีท่ี มีการบอกเลิก
สัญญา ตามข้อ 7 หากมีเหตุชาํ รุด บกพร่อง หรือ เสียหายเกิดขึน้ จากการจ้างนี้ ภายใน กําหนด* ………………ปี ……………
เดือน นับถัดจาก วันทีไ่ ด้รบั มอบงานดังกล่าว ซึง่ ความชํารุดบกพร่อง หรือ เสียหายนัน้ เกิดจากความบกพร่อง ของผูร้ บั จ้าง
อันเกิดจาก การใช้วสั ดุ ทีไ่ ม่ถูกต้อง หรือทําไว้ไม่เรียบร้อย หรือทําไม่ถกู ต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผูร้ บั จ้าง จะต้องรีบทํา
การแก้ไข ให้เป็ นทีเ่ รียบร้อย โดยไม่ชกั ช้า โดยผูว้ า่ จ้างไม่ ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทงั ้ สิน้ หากผูร้ บั จ้างบิดพลิว้
ไม่
กระทําการดังกล่าว ภายในกําหนด…...วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้แจ้งเป็ นหนังสือ จากผูว้ า่ จ้าง หรือ ไม่ทาํ การแก้ไข ให้ถกู ต้องเรียบร้อย
ภายในเวลา ทีผ่ วู้ า่ จ้างกําหนดให้ ผูว้ า่ จ้าง มีสทิ ธิทจ่ี ะทําการนัน้ เอง หรือ จ้างผูอ้ น่ื ให้ทาํ งานนัน้ โดยผูร้ บั จ้าง ต้องเป็ นผูอ้ อก
ค่าใช้จา่ ย
ข้อ 9. การจ้างช่วง
ผูร้ บั จ้าง จะต้องไม่เอางานทัง้ หมด หรือ บางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รบั ความยินยอมเป็ น
หนังสือ จากผูว้ า่ จ้างก่อน ทัง้ นี้ นอกจากในกรณี ทีส่ ญ
ั ญานี้จะได้ระบุไว้เป็ นอย่างอืน่ ความยินยอมดังกล่าวนัน้ ไม่เป็ นเหตุให้
ผูร้ บั จ้าง หลุดพ้นจากความรับผิด หรือ พันธะหน้าทีต่ ามสัญญานี้ และผูร้ บั จ้าง จะยังคงต้องรับผิด ในความผิด และความ
ประมาทเลินเล่อ ของผูร้ บั จ้างช่วง หรือ ของตัวแทน หรือลูกจ้างรับจ้างช่วงนัน้ ทุกประการ

____________________________________________________________________________________
หมายเหตุ *กําหนดเวลาที่ผ้ รู ับจ้ างจะผิด ในความชํารุด บกพร่ อง โดยปกติจะเป็ นเวลาที่ 1 ปี แต่ในกรณีงาน
จ้ าง ผู้วา่ จ้ างควร จะรับผิดมากกว่า 1 ปี ตามลักษณะงาน หรื อ ด้ วยเหตุใดก็ตาม ก็ให้ กําหนด ระยะเวลา
ดังกล่าว ตามที่ ผู้วา่ จ้ าง เห็นเหมาะสม
ข้อ 10. การควบคุม งานของผูร้ บั จ้าง
ผูร้ บั จ้าง ต้องควบคุมงานทีร่ บั จ้าง อย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพ และความชํานาญ และในระหว่างทํางาน ทีร่ บั จ้าง
จะต้องจัดให้มผี แู้ ทน ซึง่ ทํางานเต็มเวลา เป็ นผูค้ วบคุมงาน ผูค้ วบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็ นผูแ้ ทน ได้รบั มอบอํานาจ จากผูร้ บั
จ้างคําสัง่ หรือคําแนะนํ าต่างๆทีไ่ ด้แจ้ง แก่ผูแ้ ทน ผูไ้ ด้รบั มอบอํานาจนัน้ ให้ถอื ว่าเป็ นคําสัง่ หรือคําแนะนํา ที่ได้แจ้งแก่ผูร้ บั
จ้าง การแต่งตัง้ ผูค้ วบคุมงาน นัน้ จะต้องทําเป็ นหนังสือ และต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูว้ ่าจ้าง การเปลีย่ นตัว หรือแต่งตัง้ ผู้
ควบคุมงานใหม่ จะทํามิได้ หากไม่ได้รบั ความเห็นชอบ จากผู้ว่าจ้างก่อนผู้ว่าจ้าง มีสทิ ธิท่จี ะขอให้เปลีย่ นตัวแทน ได้รบั มอบ
อํานาจนัน้ โดยแจ้งเป็ นหนังสือไปยัง ผูร้ บั จ้าง และผู้รบั จ้างจะต้องทําการเปลีย่ นตัวโดยพลัน โดยไม่คดิ ราคาเพิม่ หรืออ้างเป็ น
เหตุเพือ่ ขยายอายุ สัญญาอันเนื่องมาจากเหตุน้ี

ข้อ 11. ความรับผิดชอบผูร้ บั จ้าง
ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดต่ออุบตั เิ หตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั จ้าง และ
จะต้องรับผิด ต่อความเสียหาย จากการกระทํา ของลูกจ้าง ของผูร้ บั จ้างความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งาน ทีผ่ รู้ บั จ้าง ได้ทาํ ขึน้
แม้จะเกิดขึน้ เพราะ เหตุสดุ วิสยั นอกจากกรณี อันเกิดจากความผิด ของผูว้ า่ จ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิน้ สุดลง เมือ่ ผูว้ า่ จ้างได้รบั
มอบงาน ครัง้ สุดท้าย ซึง่ หลังจากนัน้ ผูร้ บั จ้างคงต้องรับผิด เพียงในกรณีชาํ รุด บกพร่อง หรือ ความเสียหาย ดังกล่าวในข้อ 8
เท่านัน้
ข้อ 12. การจ่ายเงิ นแก่ลูกจ้าง
ผูร้ บั จ้าง จะต้องจ่ายเงินแก่ลกู จ้าง ทีผ่ รู้ บั จ้างได้จา้ งมา ในอัตราและตามกําหนดเวลาทีผ่ รู้ บั จ้างได้ตกลง หรือทําสัญญา
ไว้ ต่อลูกจ้างดังกล่าว ถ้าผูร้ บั จ้าง ไม่จา่ ยเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใด แก่ลกู จ้างดังกล่าว ในวรรคแรก ผูว้ า่ จ้าง มีสทิ ธิท่ี
จะเอาเงินค่าจ้าง ทีจ่ ะต้องจ่ายแก่ผรู้ บั จ้าง มาจ่ายให้แก่ผรู้ บั จ้างดังกล่าว และให้ถอื ว่าผูว้ า่ จ้าง ได้จา่ ยเงินจํานวนนัน้ เป็ น
ค่าจ้างให้แก่ผรู้ บั จ้าง ตามสัญญาแล้วผูร้ บั จ้าง จะต้องจัดให้มปี ระกันภัย สําหรับลูกจ้างทุกคน ทีจ่ า้ งมาทํางาน โดยให้ครอบคลุม
ถึง ความรับผิดทัง้ ปวง ของผูร้ บั จ้าง รวมทัง้ ผูร้ บั จ้างช่วง อันหากจะพึงมี ในกรณีความเสียหาย ทีค่ ดิ ค่าสินไหมทดแทนได้ ตาม
กฎหมาย ซึง่ เกิดจากอุปัทวเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้าง หรือบุคคลอืน่ ทีผ่ รู้ บั จ้าง หรือผูร้ บั จ้างช่วงจ้าง มาทํางานผู้
รับจ้าง จะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทัง้ หลักฐานการชําระเบีย้ ประกัน ให้แก่ผวู้ า่ จ้าง เมือ่ ผูว้ า่ จ้างเรียกร้อง
ข้อ 13. การตรวจงานจ้าง
ถ้าผูว้ า่ จ้าง แต่งตัง้ กรรมการตรวจการจ้าง ผูค้ วบคุมงาน หรือบริษทั ทีป่ รึกษา เพือ่ ควบคุม การทํางานของผูร้ บั จ้าง
กรรมการตรวจการจ้าง หรือผูค้ วบคุมงาน หรือบริษทั ทีป่ รึกษานัน้ มีอาํ นาจเข้าไป ตรวจการงาน ในโรงงาน และสถานทีท่ ่ี
ก่อสร้าง ได้ทุกเวลา และผูร้ บั จ้าง จะต้องอํานวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือ ในการนัน้ ตามสมควรการทีม่ กี รรมการ
ตรวจการจ้าง ผูค้ วบคุมงาน หรือบริษทั ทีป่ รึกษา ทําให้ผรู้ บั จ้างพ้น ความรับผิดชอบ ตามสัญญานี้ขอ้ หนึ่งข้อใดไม่
ข้อ 14. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผูร้ บั จ้างจะต้องรับรองว่า ได้ตรวจสอบ และทําความเข้าใจ ในรูปแบบ รูปรายการละเอียด โดย ถีถ่ ว้ นแล้ว หาก
ปรากฏว่า แบบรูปและรายการละเอียดนัน้ ผิดพลาดหรือคลาดเคลือ่ น ไปจากหลักการ ทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผูร้ บั จ้าง
ตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม คําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผูค้ วบคุมงานหรือ บริษทั ทีป่ รึกษา ทีผ่ วู้ า่ จ้างแต่งตัง้ เพือ่ ให้งาน
แล้วเสร็จบริบรู ณ์ โดยจะคิดค่าใช้จา่ ยใด ๆ เพิม่ ขึน้ จากผูว้ า่ จ้างไม่ได้
ข้อ 15. การควบคุมงานโดยผูว้ ่าจ้าง
ผูร้ บั จ้าง ตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผูค้ วบคุมงาน หรือบริษทั ทีป่ รึกษา ทีผ่ วู้ า่ จ้างแต่งตัง้ มีอาํ นาจทีจ่ ะ
ตรวจสอบ และควบคุมงาน เพือ่ ให้เป็ นไปตามเอกสารสัญญา และมีอาํ นาจทีจ่ ะสังให้
่ แก้ไขเปลีย่ นแปลง เพิม่ เติม หรือตัดทอน
ซึง่ งานตามสัญญานี้ หากผูร้ บั จ้างขัดขืน ไม่ปฏิบตั ติ าม กรรมการตรวจการจ้าง ผูค้ วบคุมงาน หรือบริษทั ทีป่ รึกษา มีอํานาจทีจ่ ะ
สังให้
่ หยุดกิจการนัน้ ชัวคราวได้
่
ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผูร้ บั จ้างจะถือเป็ นเหตุ ขอขยายวันทําการออกไปมิได้
ข้อ 16. งานพิ เศษและการแก้ไขงาน
ผูว้ า่ จ้าง มีสทิ ธิทจ่ี ะสังให้
่ ผรู้ บั จ้าง ทํางานพิเศษ ซึง่ ไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยูใ่ นเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนัน้ ๆ
ั ่ เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และ
อยูใ่ นขอบข่ายทัวไป
่ แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผูว้ า่ จ้างยังมีสทิ ธิสงให้
ข้อกําหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ดว้ ย โดยไม่ทาํ ให้สญ
ั ญา เป็ นโมฆะแต่อย่างใด อัตราค่าจ้าง หรือราคาทีก่ าํ หนดไว้ ใน
สัญญานี้ให้กําหนดไว้ สําหรับงานพิเศษ หรืองานทีเ่ พิม่ เติมขึน้ หรือตัดทอนลงทัง้ ปวง ตามคําสังของผู
่
ว้ า่ จ้าง หากในสัญญา
ไม่ได้กาํ หนดไว้ถงึ อัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆทีจ่ ะนํามาใช้ สําหรับงานพิเศษ หรืองานทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว ผูว้ ่าจ้าง และผูร้ บั จ้างจะ
ได้ตกลงกัน ทีจ่ ะกําหนดอัตรา หรือราคา รวมทัง้ การขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพือ่ ความเหมาะสม ในกรณีทต่ี กลงกัน
ไม่ได้ ผูว้ า่ จ้างจะ กําหนดอัตราจ้าง หรือราคาตายตัวตามแต่ผวู้ ่าจ้าง จะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึง่ ผูร้ บั จ้าง จะต้อง
ปฏิบตั งิ าน ตามคําสังของผู
่
ว้ า่ จ้างแต่อาจสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะดําเนินการ ตามข้อ 21 ต่อไปได้

ข้อ 17. ค่าปรับ
หากผูร้ บั จ้าง ไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาทีก่ าํ หนดไว้ ในสัญญา และผูว้ า่ จ้าง ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผูร้ บั
จ้าง จะต้องชําระค่าปรับ ให้แก่ผวู้ า่ จ้าง เป็ นจํานวนเงิน วันละ ……………..บาท และจะต้องชําระค่าใช้จา่ ย ในการควบคุมงาน
ในเมือ่ ผูว้ า่ จ้างต้องควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็ นจํานวนเงิน วันละ……………..บาท นับถัดจาก วันทีก่ ําหนดแล้วเสร็จตามสัญญา
หรือวันทีผ่ วู้ า่ จ้างได้ขยายให้ จนถึงวันที่ ทํางานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผูร้ บั จ้างยอมให้ผวู้ ่าจ้าง เรียกค่าเสียหาย อันเกิดขึน้
จากการ ทีผ่ รู้ บั จ้างทํางานล่าช้าเฉพาะส่วนทีเ่ กินกว่าจํานวนค่าปรับและค่าใช้จา่ ยดังกล่าวได้อกี ด้วย ในระหว่างทีผ่ วู้ า่ จ้างยังมิได้
บอกเลิกสัญญานัน้ หากผูว้ า่ จ้างเห็นว่าผูร้ บั จ้างจะไม่สามารถ ปฏิบตั ติ ามสัญญาต่อไปได้ ผูว้ า่ จ้างจะใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาและ
ใช้สทิ ธิตามข้อ 18 ก็ได้ และถ้าผูว้ า่ จ้างได้ แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผูร้ บั จ้างเมือ่ ครบกําหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชาํ ระค่าปรับ
แล้ว ผูว้ า่ จ้างมีสทิ ธิทจ่ี ะปรับ ผูร้ บั จ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อกี ด้วย
ข้อ 18. สิ ทธิ ของผู้วา่ จ้างภายหลังบอกเลิ กสัญญา
ในกรณีทผ่ี วู้ า่ จ้างบอกเลิกสัญญา ผูว้ า่ จ้างอาจทํางานนัน้ เองหรือว่าจ้างผูอ้ น่ื ให้ทาํ งานนัน้ ต่อ จนแล้วเสร็จได้ ผูว้ า่ จ้าง
หรือผูท้ ร่ี บั จ้างทํางานนัน้ ต่อมีสทิ ธิใช้เครือ่ งใช้การก่อสร้างสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ ชั ่วคราว สําหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึง่ เห็นว่า
จะต้องสงวนเอาไว้เพือ่ การปฏิบตั งิ านตามสัญญาตามทีจ่ ะเห็นสมควร ในกรณีดงั กล่าวผูว้ า่ จ้างมีสทิ ธิรบิ หลักประกันการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาทัง้ หมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนัน้ ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึง่ เป็ นจํานวนเกิน
กว่าหลักประกัน การปฏิบตั งิ าน และค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ ในการทํางานนัน้ ต่อให้แล้วเสร็จตาม
สัญญา และค่าใช้จา่ ยในการควบคุมงานเพิม่ (ถ้ามี) ซึง่ ผูว้ า่ จ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงิน ใด ๆ ทีจ่ ะจ่าย
ให้แก่ผรู้ บั จ้างก็ได้
ข้อ 19. การกําหนดค่าเสียหาย
ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึง่ เกิดขึน้ จากผูร้ บั จ้างตามสัญญานี้ ผูว้ า่ จ้างมีสทิ ธิทจ่ี ะหักเอาจากจํานวน เงินค่าจ้างทีค่ า้ งจ่าย
หรือจากเงินประกันผลงานของผูร้ บั จ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาก็ได้ หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาทีห่ กั
ไว้จา่ ยเป็ นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยูอ่ กี เท่าใด ผูว้ า่ จ้างจะคืนให้แก่ผรู้ บั จ้างทัง้ หมด
ข้อ 20. การทําบริ เวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผูร้ บั จ้าง จะต้องรักษาบริเวณ สถานทีป่ ฏิบตั งิ านตามสัญญานี้ รวมทัง้ โรงงานหรือสิง่ อํานวย ความสะดวกใน การ
ทํางานของผูร้ บั จ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผูร้ บั จ้างช่วงให้อยูใ่ นความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ในการใช้งาน
ตลอด ระยะเวลาการจ้างและเมื่อทํางานเสร็จสิน้ แล้ว จะต้องขนย้ายบรรดาเครือ่ งใช้ ในการทํางานจ้างรวมทัง้ วัสดุ ขยะมูลฝอย
และสิง่ ก่อสร้างชัวคราวต่
่
าง ๆ (ถ้ามี) ทัง้ จะต้องกลบเกลีย่ พืน้ ดินให้ เรียบร้อย เพือ่ ให้บริเวณทัง้ หมดอยูใ่ นสภาพทีส่ ะอาด และใช้
การได้ทนั ที
*ข้อ 21. กรณี พิพาทและอนุญาโตตุลาการ
21.1 ในกรณีทม่ี ี ข้อโต้แย้งเกิดขึน้ ระหว่างคู่สญ
ั ญา เกีย่ วกับข้อกําหนด แห่งสัญญานี้หรือเกีย่ วกับการปฏิบตั สิ ญ
ั ญานี้ และ
คูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนัน้ ต่ออนุญาโตตุลาการเพือ่ พิจารณาชีข้ าด
21.2 เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ าย จะเห็นพ้องกันให้อนุ ญาโตตุลาการคนเดียว เป็ นผูช้ ข้ี าดการระงับข้อพิพาท ให้กระทําโดย
อนุญาโตตุลาการ 2 คน โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งจะทําหนังสือ แสดงเจตนาจะให้มอี นุ ญาโตตุลาการ ระงับข้อพิพาทและระบุช่อื
อนุญาโตตุลาการคนทีต่ นแต่งตัง้ ส่งไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งจากนัน้ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้ง
ดังกล่าว คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายทีไ่ ด้รบั แจ้งจะต้องแต่งตัง้ อนุญาโตตุลาการคนทีส่ อง ถ้าอนุ ญาโตตุลาการทัง้ สองคน ดังกล่าวไม่สามารถ
ประนีประนอมระงับข้อพิพาทนัน้ ได้ให้อนุยาโตตุลาการทัง้ สองคนร่วมกันแต่งตัง้ อนุญาโตตุลาการผูช้ ข้ี าด ภายในกําหนดเวลา
30 วัน นับจากวันทีไ่ ม่สามารถตกลงกัน ผูช้ ข้ี าดดังกล่าว จะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป กระบวนพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ ให้ถอื ตามข้อบังคับอนุ ญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการอนุ ญาโตตุลาการกระทรวงยุตธิ รรมโดย

อนุโลม หรือตามข้อบังคับอืน่ ทีค่ สู่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายเห็นชอบ และให้กระทําในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ เป็ นภาษาในการดําเนินกระบวนการพิจารณา
21.3 ในกรณีทค่ี สู่ ญ
ั ญา ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่แต่งตัง้ อนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายตนหรือในกรณีทอ่ี นุ ญาโตตุลาการทัง้ สองคน ไม่สามารถ
ตกลงกันแต่งตัง้ อนุ ญาโตตุลาการผูช้ ข้ี าดได้ คูส่ ญ
ั ญา แต่ละฝ่ ายต่างมีสทิ ธิรอ้ ง ขอต่อศาลแพ่งเพือ่ แต่งตัง้ อนุญาโตตุลาการผูช้ ้ี
ขาดได้แล้วแต่กรณี
21.4 คําชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการ หรือของอนุ ญาโตตุลาการผูช้ ข้ี าดแล้วแต่กรณี ให้ถอื เป็ นเด็ดขาดและถึงทีส่ ดุ ผูกพัน
คูส่ ญ
ั ญา
21.5 คูส่ ญ
ั ญา แต่ละฝ่ ายเป็ น ผูร้ บั ภาระค่าธรรมเนียมอนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายตนและออกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดําเนินกระบวน
พิจารณาฝ่ ายละครึง่ ในกรณีทม่ี กี ารแต่งตัง้ อนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือ มีการแต่งตัง้ อนุ ญาโตตุลาการผูช้ ข้ี าด ให้
อนุญาโตตุลาการหรืออนุ ญาโตตุลาการผูช้ ข้ี าด เป็ นผูก้ าํ หนดภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระ
ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผูช้ ข้ี าดคนเดียว แล้วแต่กรณี
ข้อ 22. การขยายเวลาปฏิ บตั ิ งานตามสัญญา
ในกรณีทม่ี ี เหตุสดุ วิสยั หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ ายผูว้ ่าจ้าง หรือพฤติการณ์
อันหนึ่งอันใดทีผ่ รู้ บั จ้าง ไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย ทําให้ผรู้ บั จ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จ ตามเงือ่ นไขและกําหนดเวลา
แห่งสัญญานี้ได้ ผูร้ บั จ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดงั กล่าว พร้อมหลักฐานเป็ นหนังสือ ให้ผวู้ า่ จ้างทราบ เพือ่ ขอขยายเวลา
ทํางานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทีเ่ หตุนนั ้ สิน้ สุดลง ถ้าผูร้ บั จ้าง ไม่ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม ความในวรรคหนึ่ง ให้ถอื ว่า
ผูร้ บั จ้างได้สละสิทธิ ์เรียกร้องในการทีจ่ ะขอขยายเวลาทํางานออกไปไม่มเี งือ่ นไขใด ๆ ทัง้ สิน้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด
หรือความบกพร่องของฝ่ ายผูว้ ่าจ้าง ซึง่ มีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผูว้ า่ จ้างทราบดีอยู่แล้วตัง้ แต่ตน้ การขยายกําหนด เวลาทํางาน
ตามวรรคหนึ่งอยูใ่ นดุลพินิจ ของผูว้ า่ จ้างทีจ่ ะพิจารณาตามทีเ่ ห็นสมควร
*ข้อ 23 การใช้เรือไทย
ในการปฏิบตั ติ ามสัญญานี้ หากผูร้ บั จ้าง จะต้องสังหรื
่ อนําของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทัง้ เครือ่ งมือและอุปกรณ์ ที่
ต้องนําเข้ามาเพือ่ ปฏิบตั งิ านตามสัญญา ไม่วา่ ผูร้ บั จ้างจะเป็ นผูท้ น่ี ํา ของเข้ามาเองหรือนําเข้ามา โดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่น
ใด ถ้าสิง่ ของนัน้ ต้องนําเข้ามา โดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือทีม่ เี รือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูร้ บั จ้างต้องจัดการให้สงิ่ ของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือทีม่ สี ทิ ธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวีก่อน บรรทุกของนัน้ ลงเรืออื่นทีม่ ใิ ช่เรือไทย หรือ เป็ นของทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดย
เรืออื่นได้ ทัง้ นี้ไม่วา่ การสัง่ หรือ สังซื
่ อ้ สิง่ ของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็ นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด
ในการส่งมอบงาน ตามสัญญาให้แก่ผวู้ า่ จ้าง ถ้างานนัน้ มีสงิ่ ของตามวรรคแรก ผูร้ บั จ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading)
หรือสําเนาใบตรา ส่งสําหรับของนัน้ ซึง่ แสดงว่าได้บรรทุกมา โดยเรือไทยหรือเรือทีม่ สี ทิ ธิ เช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผวู้ า่ จ้าง
พร้อมกับการส่งมอบงานด้วย
ในกรณีท่ี สิง่ ของดังกล่าว ไม่ได้บรรทุก จากต่างประเทศ มายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือทีม่ สี ทิ ธิ เช่นเดียวกับ
เรือไทย ผูร้ บั จ้าง ต้องส่งมอบหลักฐาน ซึง่ แสดงว่าได้รบั อนุ ญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้
บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐาน ซึง่ แสดงว่าได้ชาํ ระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผวู้ า่ จ้างด้วย
ในกรณีทผ่ี รู้ บั จ้าง ไม่สง่ มอบหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว ในสองวรรคข้างต้นให้แก่ ผูว้ า่ จ้าง แต่จะขอส่งมอบงาน
ดังกล่าว ให้ผวู้ า่ จ้างก่อน โดยไม่รบั ชําระเงินค่าจ้าง ผูว้ า่ จ้างมีสทิ ธิ รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชําระเงินค่าจ้างเมื่อผูร้ บั จ้าง ได้
ปฏิบตั ถิ กู ต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

____________________________________________________________________________________
หมายเหตุ * ตัดออกหรื อใส่ไว้ ตามความเหมาะสม

ข้อ 24. มาตรฐานฝี มือช่าง
ผูร้ บั จ้าง ตกลงเป็ นเงือ่ นไขสําคัญว่า ผูว้ า่ จ้างจะต้องมีและใช้ผผู้ า่ นการทดสอบมาตรฐานฝีมอื ช่าง จากหรือผูม้ วี ุฒบิ ตั ร
ระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้ให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อย
ละ…………ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีชา่ งจํานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
24.1 ……………………………………………………
24.2 ……………………………………………………
…………………………..ฯลฯ………………………...
ผูร้ บั จ้าง จะต้องจัดทําบัญชี แสดงจํานวนช่างทัง้ หมด โดยจําแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชือ่ ช่าง ผู้
ทีผ่ า่ นการทดสอบมาตรฐานฝีมอื ช่างหรือผูม้ วี ุฒบิ ตั รดังกล่าว ในวรรคแรก นํามาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ
การตรวจการจ้างหรือผูค้ วบคุมงาน ก่อนเริม่ ลงมือทํางาน และพร้อมทีจ่ ะให้ผวู้ ่าจ้าง หรือเจ้าหน้าทีข่ องผูว้ า่ จ้าง ตรวจสอบดูได้
ตลอดเวลาทํางาน ตามสัญญานี้ของผูร้ บั จ้าง
สัญญานี้ทาํ ขึน้ เป็ นสองฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน คู่สญ
ั ญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลง
ลายมือชือ่ พร้อมทัง้ ประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน และคู่สญ
ั ญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชือ่ )…………………………ผูว้ า่ จ้าง
(………………………..………)
(ลงชือ่ )…………………………ผูร้ บั จ้าง
(…………………………….…)
(ลงชือ่ )…………………………พยาน
(……………….………………)
(ลงชือ่ )…………………………พยาน
(…………………..……………)

