แบบใบเสนอราคา
(วิธีสอบราคา)
เรี ยน.......................................
1. ข้ าพเจ้ า...................................................................................................................................................
ตังอยู
 เ่ ลขที!.........................................ถนน...............................................แขวง.........................................................
เขต....................................................จังหวัด...........................................โทรศัพท์....................................................
โดย.........................................................................................................ผู้ลงนามข้ างท้ ายนี ได้ พิจารณาเงื!อนไขต่าง ๆ
ในเอกสารสอบราคาจ้ างเลขที!...........................................และเอกสารเพิ!มเติมเลขที!...........................................(ถ้ ามี)
โดยตลอดและยอมรับข้ อกําหนด และเงื!อนไขนันแล้
 ว รวมทังรั
 บรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที!กําหนด
และไม่เป็ นผู้ทิ งงานของทางราชการ
2. ข้ าพเจ้ าขอเสนอรายการพัสดุรวมทังบริ
 การ ซึง! กําหนดไว้ ในเอกสารสอบราคาจ้ าง ตามราคาและกําหนดเวลา
ส่งมอบดังต่อไปนี 
ที!

รายการ

ราคา
ต่อหน่วย

ภาษี มลู ค่า
เพิ!ม(ถ้ ามี)

จํานวน

(..........................................................................................................)
ซึง! เป็ นราคาที!รวมภาษี มลู ค่าเพิ!มรวมทังภาษี
 อากรอื!น และค่าใช้ จา่ ยทังปวงไว้

ด้วยแล้ ว

รวมเงิน

กําหนด
ส่งมอบ

-2-

3. คําเสนอนี จะยืนอยู่เป็ นเวลา...........................วันนับแต่วนั เปิ ดซองสอบราคา และมหาวิทยาลัยอาจรับคํา
เสนอนี  ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที!จะครบกํ าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรื อระยะเวลาที!ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที!
มหาวิทยาลัยร้ องขอ
4. ในกรณีที!ข้าพเจ้ าได้ รับการพิจารณาให้ เป็ นผู้ชนะการสอบราคา ข้ าพเจ้ ารับรองจะ
4.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาจ้ างแนบท้ ายเอกสารสอบราคากับมหาวิทยาลัยภายใน.......................วัน
นับถัดจากวันที!ได้ รับหนังสือแจ้ งให้ ไปทําสัญญา
4.2 มอบหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา ตามตัวอย่างแนบท้ ายเอกสารสอบราคาให้ แก่มหาวิทยาลัยก่อน
หรื อในขณะที!ได้ ลงนามในสัญญาเป็ นจํานวนร้ อยละ......................ของราคาตามสัญญาที!ได้ ระบุไว้ ในใบเสนอราคานี 
เพื!อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาโดยถูกต้ องและครบถ้ วน
รวมทังยิ
 นดีชดใช้ คา่ เสียหายใดที!อาจมีแก่มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีสิทธิ จะให้ ผ้ เู สนอราคารายอื!น
เป็ นผู้เสนอราคาได้ หรื อมหาวิทยาลัยอาจเรี ยกสอบราคาใหม่ก็ได้
5. ข้ าพเจ้ ายอมรับว่ามหาวิทยาลัยไม่มีความผูกพันที!จะรับคําเสนอนี  หรื อใบเสนอราคาใด ๆ รวมทังสิ
 นไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้ จา่ ยใด ๆ อันอาจเกิดขึ นในการที!ข้าพเจ้ าได้ เข้ าเสนอราคา
6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง แคตตาล็อก แบบรู ปแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ซึง! ข้ าพเจ้ าได้ ส่งให้ แก่มหาวิทยาลัยพร้ อมใบเสนอราคา ข้ าพเจ้ ายินยอมมอบให้ มหาวิทยาลัยไว้ เป็ นเอกสารและทรัพย์สิน
ของทางราชการ สําหรับตัวอย่างที!เหลือหรื อไม่ใช้ แล้ ว ซึง! มหาวิทยาลัยคืนให้ ข้าพเจ้ าจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ ที!เกิด
ขึ นกับตัวอย่างนัน
7. ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที!ได้ ยื!นพร้ อมใบเสนอราคานี โดยละเอียดแล้ วและ
เข้ าใจดี มหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรื อตกหล่น
8. ใบเสนอราคานี ได้ ยื!นซองเสนอโดยบริ สทุ ธิEยตุ ธิ รรม และปราศจากกลฉ้ อฉล หรื อการสมรู้ ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบ
ด้ วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ!ง หรื อหลายบุคคล หรื อกับห้ างหุ้นส่วนบริ ษัทใด ๆ ที!ได้ ยื!นซองเสนอราคาในคราว
เดียวกัน
เสนอราคามา ณ วันที!..................ดือน........................................พ.ศ........................

ลงชื!อ.................................................................
(...............................................................)
ตําแหน่ง...............................................................
ประทับตรา (ถ้ ามี)

แผ่ นนีใ ช้ ปะหน้ าซองบัญชีเอกสารส่ วนที 1

บัญชีเอกสารส่ วนที 1
1. ในกรณีผ้ ูเสนอราคาเป็ นนิตบิ ุคคล
ο (ก ) ห้ างหุ้นส่ วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่ วนจํากัด
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
- บัญชีรายชื!อหุ้นส่วนผู้จดั การและผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี)

จํานวน
จํานวน

แผ่น
แผ่น

ο (ข) บริษัทจํากัดหรื อบริษัทมหาชนจํากัด
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล
- หนังสือบริ คณห์สนธิ
- บัญชีรายชื!อกรรมการผู้จดั การ และผู้มีอํานาจควบคุม(ถ้ ามี)
- บัญชีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

แผ่น
แผ่น
แผ่น
แผ่น

จํานวน

แผ่น

ο (ข) คณะบุคคล
สําเนาข้ อตกลงที!แสดงถึงการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน

จํานวน
จํานวน

แผ่น
แผ่น

3. ในกรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็ นผู้ร่วมค้ า
สําเนาสัญญาของการเข้ าร่วมค้ า

จํานวน

แผ่น

จํานวน

แผ่น

จํานวน

แผ่น

จํานวน
จํานวน

แผ่น
แผ่น

2. ในกรณีผ้ ูเสนอราคาไม่ เป็ นนิตบิ ุคคล
ο (ก) บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นนั 

ο (ก) ในกรณีผ้ รู ่วมค้ าเป็ นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- บุคคลที!มิใช่สญ
ั ชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง
ο (ข) ในกรณีผ้ รู ่วมค้ าเป็ นนิตบิ คุ คล
- ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล
บัญชีรายชื!อหุ้นส่วนผู้จดั การผู้มีอํานาจควบคุม(ถ้ ามี)
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- บริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล
สําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ
บัญชีรายชื!อกรรมการผู้จดั การ
บัญชีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ผ้ มู ีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี)

แผ่น
แผ่น
แผ่น
แผ่น
แผ่น

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

4. อื!นๆ (ถ้ ามี)
ο
ο
ο
ο
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที!ข้าพเจ้ ายื!นพร้ อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื อ/จ้ าง ถูกต้ องและ
เป็ นความจริ งทุกประการ

ผู้เสนอราคา
)

ลงชื!อ
(
ประทับตรา (ถ้ ามี)

แผ่ นนีใ ช้ ปะหน้ าซองบัญชีเอกสารส่ วนที 2
บัญชีเอกสารส่ วนที 2
θ
θ

1. แคตตาล็อกและหรื อแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จํานวน
แผ่น
2. หนังสือมอบอํานาจซึง! ปิ ดอากรแสตมป์ตามกฏหมายในกรณีที!ผ้ เู สนอราคามอบอํานาจให้ บคุ คลอื!น
แผ่น
ทําการแทน
จํานวน

θ 3. สําเนาหนังสือรับรองผลงาน(ถ้ ามี)
θ 4. อื!นๆ (ถ้ ามี)

จํานวน

แผ่น

ο
ο
ο
ο
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที!ข้าพเจ้ ายื!นพร้ อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื อ/จ้ าง
ถูกต้ องและเป็ นความจริงทุกประการ

ผู้เสนอราคา
)

ลงชื!อ
(
ประทับตรา (ถ้ ามี)

บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลที!เข้ าเสนอราคาขายในการ
สอบราคาจ้ างของมหาวิทยาลัย เป็ นผู้มีส่วนได้ เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อนิติ
บุคคลอื!นที!เข้ าเสนอราคาในการสอบราคาจ้ างของมหาวิทยาลัยในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้ เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมของบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลดังกล่าวข้ างต้ น ได้ แก่การที!
บุคคลธรรมดาหรื อนิตบิ คุ คลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะดังต่อไปนี 
(1) มีความสัมพันธ์ กนั ในเชิงบริ หาร โดยผู้จดั การ หุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจ
ในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อของนิติบุคคลรายหนึ!งมีอํานาจหรื อสามารถใช้ อํานาจในการบริ หาร
จัดการกิจการของบุคคลหรื อของนิตบิ คุ คลอีกรายหนึง! หรื อหลายราย ที!เสนอราคาให้ แก่มหาวิทยาลัยในการสอบราคาจ้ าง
ครัง นี 
(2) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงทุน โดยผู้เป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อผู้เป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดใน
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด เป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ าง
หุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ!งหรื อหลายรายที!เสนอราคา
ให้ แก่มหาวิทยาลัยในการสอบราคาจ้ างครัง นี 
คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้ หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึง! ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละยี!สิบห้ าในกิจการนัน หรื อในอัตราอื!น
ตามที!คณะกรรมการว่าด้ วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรื อบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์ กนั ในลักษณะไขว้ กนั ระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จดั การ หุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ
ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อของนิติบคุ คลหนึ!ง เป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วน
สามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ!งหรื อหลายรายที!
เข้ าเสนอราคาให้ แก่มหาวิทยาลัยในการสอบราคาจ้ างครัง นี  หรื อในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหน่ง การเป็ นหุ้นส่วน หรื อเข้ าถือหุ้นดังกล่าวข้ างต้ นของคูส่ มรส หรื อบุตรที!ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลใน (1) (2) หรื อ (3) ให้ ถือว่าเป็ นการดํารงตําแหน่งการเป็ นหุ้นส่วน หรื อการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบคุ คลใดใช้ ชื!อบุคคลอื!นเป็ นผู้จดั การ หุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้เป็ นหุ้นส่วนหรื อผู้ถือ
หุ้นโดยที!ตนเองเป็ นผู้ใช้ อํานาจในการบริ หารที!แท้ จริ ง
หรื อเป็ นส่วนหรื อผู้ถือหุ้นที!แท้ จริ งของห้ างหุ้นส่วน หรื อบริ ษัท
จํากัด หรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด แล้ วแต่กรณี ห้ างหุ้นส่วน หรื อบริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัดที!เกี!ยวข้ อง ได้ เสนอ
ราคาให้ แก่จ้างในการสอบราคาจ้ างคราวเดียวกัน ให้ ถือว่าผู้เสนอราคาหรื อผู้เสนองานนันมี
 ความสัมพันธ์ กนั ตาม (1) (2)
หรื อ (3) แล้ วแต่กรณี
“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม” หมายความว่า การที!ผ้ เู สนอราคารายหนึ!งหรื อหลายรายกระทําการ
อย่างใดๆ อันเป็ นการขัดขวางหรื อเป็ นอุปสรรคหรื อไม่เปิ ดโอกาสให้ มีการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการเสนอราคาต่อ
มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรื อโดยการให้ ขอให้ หรื อรับว่าจะให้ เรี ยก รับ หรื อยอมจะรับเงินหรื อ
ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื!นใด หรื อใช้ กําลังประทุษร้ าย หรื อข่มขู่ว่าจะใช้ กําลังประทุษร้ าย หรื อแสดงเอกสารอันเป็ นเท็จ
หรื อกระทําโดยทุจริ ต ทังนี
  โดยมีวตั ถุประสงค์ที!จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้ วยกัน หรื อให้ ประโยชน์แก่ผ้ ู
เสนอราคารายหนึ!งรายใดเป็ นผู้มีสิทธิทําสัญญากับมหาวิทยาลัย หรื อเพื!อหลีกเลี!ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม หรื อ
เพื!อให้ เกิดความได้ เปรี ยบมหาวิทยาลัย โดยมิใช่เป็ นไปในทางประกอบปกติ

แบบหนังสือคํา ประกัน
(หลักประกันสัญญา)
เลขที!…………………….
วันที!…………………….........................
ข้ าพเจ้ า ………...……………..……….(ชื!อธนาคาร)…………..……….….สํานักงานตังอยู
 เ่ ลขที!………………
ถนน ………..…………....…ตําบล/แขวง …….…………..…..อําเภอ/เขต ……………..……จังหวัด …..….…………..
โดย ……..…...…………..ผู้มีอํานาจลงนามผูกผันธนาคาร ขอทําหนังสือคํ าประกันฉบับนี  ให้ ไว้ ตอ่ ……...………...…(ชื!อ
ส่วนราชการผู้ซื อ)……………….ซึง! ต่อไปนี  เรี ยกว่า “ผู้ขาย” ได้ ทําสัญญาซื อขาย ……………….กับผู้ซื อ ตามสัญญา
เลขที! ………...….……..ลงวันที! ..……………..………ซึง! ผู้ขาย ต้ องวางหลักประกัน การปฏิบตั ิ ตาม สัญญาต่อผู้ซื อ
เป็ นจํานวนเงิน…..……….……...…..บาท(……………..………..…..) ซึง! เท่ากับร้ อยละ ………..(…………..………%)
ของราคาทังหมดตามสั

ญญา
ข้ าพเจ้ ายอมผูกพันตน โดยไม่มีเงื!อนไข ที!จะคํ าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียวกับลูกหนี ชันต้
 น ในการชําระ
เงิน ให้ ตามสิทธิเรี ยกร้ องของผู้ซื อ จํานวนเงินไม่เกิน……………….…………………บาท(………………..…………..)
ในกรณีที!ผ้ ขู าย ก่อให้ เกิดความเสียหายใด ๆ หรื อต้ องชําระค่าปรับ หรื อค่าใช้ จา่ ยใด ๆ หรื อผู้ขายมิได้ ปฏิบตั ิ ตาม
ภาระหน้ าที!ใด ๆ ที!กําหนดสัญญาดังกล่าวข้ างต้ น ทังนี
  โดยข้ าพเจ้ าจะไม่อ้างถึงสิทธิใด ๆ เพื!อโต้ แย้ ง และผู้ซื อไม่
จําเป็ นต้ องเรี ยกร้ องให้ ผ้ ขู ายชําระหนี นันก่
 อน
1. หากผู้ซื อได้ ขยายระยะเวลาให้ แก่ผ้ ขู าย หรื อยินยอมให้ ผ้ ขู ายปฏิบตั ผิ ิดแผก ไปจากเงื!อนไข ๆ ในสัญญา ให้ ถือ
ว่าข้ าพเจ้ าได้ ยินยอม ในกรณีนนั  ๆ ด้ วย
2. หนังสือคํ าประกันนี  มีผลใช้ บงั คับตังแต่
 วนั ทําสัญญาซื อขาย ดังกล่าวข้ างต้ นจนถึงวันที!ภาระหน้ าที!ทงหลาย
ั
ของผู้ขาย จะได้ ปฏิบตั ใิ ห้ สําเร็ จลุลว่ งไป และข้ าพเจ้ าจะไม่เพิกถอนการคํ าประกัน ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ตราบเท่าที!ผ้ ขู ายยังต้ อง
รับผิดชอบ ต่อผู้ซื อตามสัญญาซื อขายอยู่
ข้ าพเจ้ าได้ ลงนามประทับตรา ไว้ ตอ่ หน้ าพยานเป็ นสําคัญ

(ลงชื!อ)…………….……………………………ผู้คํ าประกัน
(…………………………………………)
ตําแหน่ง……………….…………………………
(ลงชื!อ)…………….……………………………พยาน
(………………………….…………..…)
(ลงชื!อ)……………………….………..............พยาน
(…………………………………...….…)

ตัวอย่ างสัญญา
สัญญาจ้ าง
แบบสัญญาจ้ างทัวไป
สัญญาเลขที!……………………….…………………
สั ญ ญาฉบับ นี ท ํ า ขึ น
ณ………………...……...ตํ า บล/แขวง……………………..….อํ า เภอ/เขต……….
จั ง ห วั ด …….…………………….เ มื! อ วั น ที! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เ ดื อ น ………………..…………..พ .ศ ……………
ระหว่า ง……………………….…………..โดย………...………………………ซึ!งต่อไปในสัญญานี เ รี ยกว่า “ผู้ว่าจ้ าง”
ฝ่ ายหนึ!ง กับ………………………….ซึ!งจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล ณ……………..……….……..มีสํานักงานใหญ่อยู่
เลขที! …………..…ถนน……………………………..ตํ า บล/แขวง………...……………....อํ า เภอ/เขต……….………….
จังหวัด…………...……….โดย………….……….………...ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัท………….…..ลงวันที!…………(และหนังสือมอบอํานาจลงวันที!…………………..)*
แนบท้ า ยสัญ ญานี  (ในกรณี ที! ผ้ ูรั บ จ้ า งเป็ นบุค คลธรรมดาให้ ใ ช้ ข้ อ ความว่ า กับ …………………………….อยู่
บ้ า นเลขที! ……………….ถนน………………...……ตํ า บล/แขวง………....………….อํ า เภอ/เขต……….………..…..
จังหวัด…………..……..)* ซึง! ต่อไปในสัญญานี เรี ยกว่า “ผู้รับจ้ าง” อีกฝ่ ายหนึง!
คูส่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี 
ข้ อ 1. ข้ อตกลงว่ าจ้ าง
ผู้ ว่ า ตกลงจ้ างและผู้ รั บ จ้ างตกลงรั บ จ้ างทํ า งาน……………………………ณ…..…………….....ตํ า บล/
แขวง…………………..อํ าเภอ/เขต…………..…………จังหวัด……………….…..ตามข้ อกํ าหนดและเงื! อนไขสัญญานี 
รวมทังเอกสารแนบท้

ายสัญญา
ผู้รับจ้ างตกลงที!จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื! องมือเครื! องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ชนิดดีเพื!อใช้ ในงานจ้ างตาม
สัญญานี 
ข้ อ 2. เอกสารอันเป็ นส่ วนหนึงของสัญญา
เอกสารแนบท้ ายสัญญาดังต่อไปนี ให้ ถือเป็ นส่วนหนึง! ของสัญญานี 
2.1 ผนวก 1.…………………(แบบรูป)………………จํานวน……….………หน้ า
2.2 ผนวก 2……………...(รายการละเอียด)…………..จํานวน…………….....หน้ า
2.3 ผนวก 3………(ใบจ้ างปริ มาณงานและราคา)……..จํานวน……………….หน้ า
2.4 ผนวก 4………………(ใบเสนอราคา)…………….จํานวน………………หน้ า
2.5 …………………………….ฯลฯ………………………….
ความใดในเอกสารแนบท้ ายสัญญาที!ขดั แย้ งกับข้ อความในสัญญานี  ให้ ใช้ ข้อความในสัญญานี บังคับ และใน
กรณีที!เอกสารแนบท้ ายสัญญาขัดแย้ งกันเอง ผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ติ ามคําวินิจฉัยของผู้วา่ จ้ าง
____________________________________________________________________________________
หมายเหตุ * ตัดออกหรื อใส่ไว้ ตามความเหมาะสม
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ในขณะทําสัญญานี ผู้รับจ้ างได้ นําหลักประกันเป็ น……………………………………...…………………..………
เป็ นจํานวนเงิน…………………บาท (…………….………….) มามอบให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ างเพื!อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตาม
สัญญานี 
หลักประกันที!ผ้ รู ับจ้ างนํามามอบไว้ ตามวรรคหนึ!ง ผู้ว่าจ้ างจะคืนให้ เมื!อผู้รับจ้ างพ้ นจากข้ อผูกพันตามสัญญานี 
แล้ ว
ข้ อ 4. ก. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
(สําหรับสัญญาที!เป็ นราคาต่อหน่วย)
ผู้วา่ จ้ างตกลงจ่ายและผู้รับจ้ างตกลงรับเงินค่าจ้ างเป็ นจํานวนเงิน…………………….………………………บาท
(………………………….…..) ซึ!งได้ รวมภาษี มูลค่าเพิ!มจํ านวน……………..บาท ตลอดจนภาษี อากรอื! น ๆ และ
ค่าใช้ จ่ายทังปวงด้

วยแล้ ว โดยถื อราคาต่อหน่วยเป็ นเกณฑ์ ตามรายการ แต่ละประเภท ดังที!ได้ กําหนดไว้ ในใบแจ้ ง
ปริ มาณงานและราคา
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่

าย ต่างตกลงว่า จํานวนปริ มาณงานที!กําหนดไว้ ในบัญชีรายการก่อสร้ าง หรื อใบแจ้ งปริ มาณ
งาน และราคานี  เป็ นจํานวนโดยประมาณเท่านัน จํานวนปริ มาณงานที!แท้ จริ งอาจจะมาก หรื อน้ อยกว่านี ก็ได้ ซึ!งผู้ว่าจ้ าง
จะจ่ายเงินค่าจ้ าง ให้ แก่ผ้ รู ับจ้ าง ตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที!ได้ ทําเสร็ จจริ ง คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่

าย ต่างตก
ลง ที!จะไม่เปลี!ยนแปลงราคาต่อหน่วย หรื อเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทน อันเกิดจาก การที!จํานวนปริ มาณงานในแต่ละ
รายการ ได้ แตกต่าง ไปจากที!กําหนดไว้ ในสัญญา ทังนี
  นอกจากในกรณีตอ่ ไปนี *
4.1 เมื!อปริ มาณงานที!ทําเสร็ จจริ งในส่วนที!เกินกว่า ร้ อยละ125 (หนึ!งร้ อยยี!สิบห้ า) แต่ไม่เกินร้ อยละ 150 (หนึ!ง
ร้ อยห้ าสิบ) ของปริ มาณงาน ที!กําหนดไว้ ในสัญญา หรื อใบแจ้ งปริ มาณงาน และราคา จะจ่ายให้ ในอัตราร้ อยละ 90 (เก้ า
สิบ) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา
4.2 เมื!อปริ มาณงาน ที!ทําเสร็ จจริ ง ในส่วนที!เกินกว่า ร้ อยละ 150 (หนึ!งร้ อยห้ าสิบ) ของปริ มาณงานที!กําหนดไว้
ในสัญญา หรื อใบแจ้ งปริ มาณงาน และราคาจะจ่ายให้ ในอัตราร้ อยละ 83 (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา
4.3 เมื!อปริ มาณงานที!ทําเสร็ จจริ ง น้ อยกว่าร้ อยละ 75 (เจ็ดสิบห้ า) ของปริ มาณงาน ที!กําหนดไว้ ในสัญญา หรื อ
ใบแจ้ งปริ มาณงานและราคา จะจ่ายให้ ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ!มชดเชย เป็ นค่า overhead และ
mobilization สําหรับงานรายการ นันในอั
 ตราร้ อยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลต่าง ระหว่างปริ มาณงานทังหมด

ของงาน
รายการนัน ตามสัญญาโดยประมาณ กับปริ มาณงานที!ทําเสร็ จจริ ง คูณด้ วย ราคาต่อหน่วยตามสัญญา
4.4 ผู้ว่าจ้ าง จะจ่ายเงินที!เพิ!มขึ น หรื อหักลดเงิน ในแต่ละกรณี ดังกล่าวข้ างต้ น ในงวดสุดท้ าย ของการจ่ายเงิน
หรื อก่อนงวดสุดท้ าย ของการจ่ายเงิน ตามที!ผ้ วู า่ จ้ าง จะพิจารณาเห็นสมควร
ผู้ว่าจ้ าง ตกลงที!จะจ่ายเงินค่าจ้ าง ให้ แก่ผ้ รู ับจ้ าง เป็ นรายเดือน ตามเนื องานที!ทําเสร็ จจริ ง เมื!อ ผู้ว่าจ้ าง หรื อ
เจ้ าหน้ าที! ของผู้ว่าจ้ างได้ ทําการตรวจสอบผลงาน ที!ทําเสร็ จแล้ ว และปรากฏว่าเป็ นที!พอใจ ตรงตามข้ อกํ าหนด แห่ง
สัญญานี  ทุกประการ ผู้วา่ จ้ าง จะออกหนังสือรับรอง การรับมอบงานนัน ให้ ไว้ แก่ผ้ รู ับจ้ าง
____________________________________________________________________________________
หมายเหตุ * อัตราร้ อยละที!ระบุไว้ ตอ่ ไปนี  อาจพิจารณาแก้ ไขได้ ตามความเหมาะสม
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ตามสัญญา ได้ แล้ วเสร็ จทุกประการรวมทังการทํ

าสถานที!
ก่อสร้ าง ให้ สะอาดเรี ยบร้ อย ตามที!กําหนดไว้ ในข้ อ 20
ข้ อ 4. ข. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
(สําหรับสัญญาที!เป็ นราคาเหมารวม)
ผู้วา่ จ้ าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้ างตกลงรับเงินค่าจ้ างจํานวนเงิน…………………..………………….………..บาท
(…………………….…………) ซึ!งได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ!ม จํานวน………………..……บาท ตลอดจน ภาษี อากรอื!น ๆ
และค่าใช้ จา่ ยทังปวงด้

วยแล้ ว โดยถือราคาเหมารวม เป็ นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงิน เป็ นงวด ๆ ดังนี 
งวดที! 1 เป็ นจํานวนเงิน………………..บาท (…………………………..………….) เมื!อผู้รับจ้ าง
ได้ ปฏิบตั งิ าน………………ให้ แล้ วเสร็ จภายใน………………………………………………
งวดที! 2 เป็ นจํานวนเงิน……………………..บาท (………………………..……….) เมื!อผู้รับจ้ าง
ได้ ปฏิบตั งิ าน………………ให้ แล้ วเสร็ จภายใน………………………………………………ฯลฯ
งวดสุดท้ าย เป็ นจํานวนเงิน……..………...บาท (…………………………...……..) เมื!อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน
ทังหมด

ให้ แล้ วเสร็ จเรี ยบร้ อย ตามสัญญา รวมทัง ทําสถานที!ก่อสร้ าง ให้ สะอาดเรี ยบร้ อย ตามที!กําหนดไว้ ในข้ อ 20
การจ่ายเงิ น ตามเงื! อนไข แห่งสัญญานี  ผู้ว่าจ้ าง จะโอนเงินเข้ า บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้ าง ชื! อ
ธนาคาร……………………….สาขา………..…………..ชื! อ บัญ ชี ………..…………เลขที! บั ญ ชี …………………ทั ง นี 
ผู้รับจ้ าง ตกลงเป็ นผู้รับภาระ เงินค่าธรรมเนียม หรื อค่าบริ การอื!นใดเกี!ยวกับการโอนที!ธนาคารเรี ยกเก็บ และยินยอม ให้ มี
การหักเงินดังกล่าว จากจํานวนเงินโอนในงวดนัน ๆ (ความในวรรคนี  ใช้ สําหรับ กรณีที! ส่วนราชการจะจ่ายเงินตรงให้ แก่ผ้ ู
รับจ้ าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผู้รับจ้ าง ตามแนวทาง ที!กระทรวงการคลัง
กําหนด)
.
*ข้ อ 5. เงินค่ าจ้ างล่ วงหน้ า
ผู้วา่ จ้ าง ตกลงจ่ายเงินค้ าจ้ างล่วงหน้ า ให้ แก่ผ้ รู ับจ้ าง เป็ นจํานวนเงิน………………………………..……..…บาท
(…………………………………) ซึง! เท่ากับร้ อยละ……….…………ของราคาค่าจ้ าง ตามสัญญาที!ระบุไว้ ในข้ อ 4
เงินจํานวนดังกล่าว จะจ่ายให้ ภายหลังจาก ที!ผ้ รู ับจ้ าง ได้ วางหลักประกัน การรับเงินค่าจ้ างล่วงหน้ า เต็มตาม
จํานวนเงินค่าจ้ างล่วงหน้ านัน ให้ แก่ผ้ ูว่าจ้ าง ผู้รับจ้ าง จะต้ องออกใบเสร็ จรับเงินค่าจ้ างล่วงหน้ า ตามแบบที!ผ้ ูว่าจ้ าง
กํ าหนดให้ และผู้รับจ้ างตกลงที! จะกระทํ าตามเงื! อนไขอันเกี! ยวกับการใช้ จ่าย และการใช้ คืนเงิ นค่าจ้ างล่วงหน้ านัน
ดังต่อไปนี 
5.1 ผู้รับจ้ าง จะใช้ เงินค่าจ้ างล่วงหน้ านัน เพื!อเป็ นค่าใช้ จ่าย ในการปฏิบตั ิงาน ตามสัญญาเท่านัน หากผู้รับจ้ าง
ใช้ จ่ายเงินค่าจ้ างล่วงหน้ า หรื อส่วนใดส่วนหนึ!ง ของเงินค่าจ้ างล่วงหน้ านัน ในทางอื!น ผู้ว่าจ้ าง อาจจะเรี ยกเงินค่าจ้ าง
ล่วงหน้ าคืน จากผู้รับจ้ าง หรื อบังคับแก่หลักประกัน การปฏิบตั ติ ามสัญญาได้ ทนั ที

-45.2 เมื!อผู้วา่ จ้ างเรี ยกร้ อง ผู้รับจ้ าง ต้ องแสดงหลักฐาน การใช้ จา่ ยเงินค่าจ้ างล่วงหน้ า เพื!อพิสจู น์ว่า ได้ เป็ นไปตาม
ข้ อ 5.1 ภายในกําหนด 15 วัน นับถัดจากวัน ได้ รับแจ้ งจาก ผู้ว่าจ้ าง หากผู้รับจ้ าง ไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายใน
กําหนด 15 วัน ผู้วา่ จ้ างอาจเรี ยกเงินค่าจ้ างล่วงหน้ าคืน จากผู้รับจ้ าง หรื อบังคับแก่ หลักประกันการรับเงินค่าจ้ างล่วงหน้ า
ได้ ทนั ที
* 5.3 (สําหรับสัญญาที!เป็ นราคาต่อหน่วย)
ในการจ่ายเงินค่าจ้ าง ให้ แก่ผ้ รู ับจ้ างตามข้ อ 4 ก. ผู้ว่าจะหักเงินค่าจ้ าง ในแต่ละเดือนไว้ จํานวนทังหมด*

ทังนี
 
จนกว่าจํานวนเงินที!หกั ไว้ จะครบตามจํานวน เงินค่าจ้ างล่วงหน้ า ที!ผ้ รู ับจ้ างได้ รับไปแล้ ว
5.4 เงินจํานวนใด ๆ ก็ตาม ที!ผ้ รู ับจ้ าง จะต้ องจ่ายให้ แก่ ผู้ว่าจ้ างเพื!อชําระหนี  หรื อเพื!อชดใช้ ความรับผิดต่าง ๆ
ตามสัญญา ผู้วา่ จ้ าง จะหักเอาจากเงินค่าจ้ างงวด ที!จะจ่ายให้ แก่ ผู้รับจ้ าง ก่อนที!จะหักชดใช้ คืน เงินค่าจ้ างล่วงหน้ า
5.5 ในกรณี ที!มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้ างล่วงหน้ าที!เหลือ เกินกว่าจํานวนเงิน ที!ผ้ ูรับจ้ าง จะได้ รับ
หลังจากหักชดใช้ ในกรณีอื!นแล้ ว ผู้รับจ้ าง จะต้ องจ่ายคืนเงิน จํานวนที!เหลือนัน ให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง ภายใน 7 วัน นับถัดจากวัน
ได้ รับแจ้ ง เป็ นหนังสือ จากผู้วา่ จ้ าง
5.5 ก. (สําหรับสัญญาที!เป็ นราคาต่อหน่วย)
ผู้วา่ จ้ าง จะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้ า ให้ แก่ผ้ รู ับจ้ าง ต่อเมื!อผู้วา่ จ้ าง ได้ หกั เงินค่าจ้ างไว้ ครบจํานวนเงินล่วงหน้ า
ตาม 5.3
5.5 ข. (สําหรับสัญญาที!เป็ นราคาเหมารวม)
ผู้วา่ จ้ างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้ าให้ แก่ผ้ รู ับจ้ าง**……………………………………………………………..
*** ข้ อ 6. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินให้ แก่ผ้ รู ับจ้ างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้ าง จะหักเงิน จํานวนร้ อยละ 10 ของเงินที!ต้องจ่าย ในงวดนัน เพื!อ
เป็ นประกันผลงาน ในกรณีที! เงินประกันผลงาน จะต้ องถูกหักไว้ ทงสิ
ั  น ไม่ตํ!ากว่า 6 เดือน (สําหรับสัญญาที!เป็ นราคาต่อ
หน่วย) หรื อจํานวน…………......บาท (สําหรับสัญญาที!เป็ นราคาเหมารวม) ผู้มีรับจ้ าง มีสิทธิที!จะขอเงินประกันผลงาน
คืน โดยผู้รับจ้ าง จะต้ องวางหนังสือคํ าประกัน ของธนาคาร ซึ!งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ ตอ่ ผู้ว่าจ้ างเพื!อ
เป็ นหลักประกันแทนก็ได้
ผู้วา่ จ้ าง จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรื อ หนังสือคํ าประกัน ของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ!ง ให้ แก่ผ้ รู ับจ้ าง
พร้ อมกับ การจ่ายเงิน งวดสุดท้ าย
ข้ อ 7 ก. กําหนดเวลาแล้ วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้ างในการบอกเลิกสัญญา
ภายในกําหนด…………..วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้ าง จะต้ องเสนอแผนงานให้ เป็ นที!พอใจ แก่ผ้ ู
ว่าจ้ าง โดยแสดงถึงขันตอน

ของการทํางาน และกําหนดเวลาที!ต้องใช้ ในการทํางานหลักต่าง ๆ ให้ แล้ วเสร็ จ***
ผู้รับจ้ าง ต้ องเริ! มทํางานที!รับจ้ าง ภายในกําหนด………….วัน นับถัดจาก วันได้ รับหนังสือ แจ้ งให้ เริ! มงานและ
จะต้ อง ทํางานให้ แล้ วเสร็ จ ภายในกําหนด……...วัน นับถัดจากวันที!ได้ รับหนังสือแจ้ ง ดังกล่าวนัน

-5ถ้ ามิได้ เสนอแผนงาน หรื อ ไม่สามารถทํางานให้ แล้ วเสร็ จ ตามกํ าหนดเวลา หรื อจะแล้ วเสร็ จ ล่าช้ าเกินกว่า
กําหนดเวลา หรื อผู้รับจ้ าง ทําผิดสัญญา ข้ อใดข้ อหนึ!ง หรื อ ตกเป็ นผู้ล้มละลาย หรื อเพิกเฉยไม่ ปฏิบตั ิตามคําสัง! ของ
คณะกรรมการ ตรวจการจ้ าง หรื อผู้ควบคุมงานหรื อบริ ษัทที!ปรึ กษา ซึ!งได้ รับมอบอํานาจ จากผู้ว่าจ้ าง ผู้ว่าจ้ าง มีสิทธิที!จะ
บอกเลิกสัญญานี ได้ และมีสิทธิจ้าง ผู้รับจ้ างรายใหม่ เข้ าทํางาน ของผู้รับจ้ างให้ ลลุ ว่ งไปได้ ด้วย
การที!ผ้ วู า่ จ้ าง ไม่ใช้ สิทธิเลิกสัญญา ดังกล่าวข้ างต้ นนัน ไม่เป็ นเหตุให้ ผู้รับจ้ าง พ้ นจาก ความรับผิด ตามสัญญา
____________________________________________________________________________________
หมายเหตุ * ในกรณีที!หน่วยงานผู้ว่าจ้ างพิจารณาเห็นเป็ นการจําเป็ นและสมควร จะหักค่าจ้ าง ในแต่ละเดือนไว้ เพียง
บางส่วน ก็ได้ โดย แก้ ไขจํานวนร้ อยละ……….ของค่าจ้ างในแต่ละเดือน ตามความเหมาะสมก็ได้
** หากการจ่ายเงิน ค่าจ้ างงวดที! 2 เป็ นการจ่ายตาม ผลงานของผู้รับจ้ าง ในส่วนที!ปฏิบตั ิงาน เกินกว่าจํานวนเงิน
ล่วงหน้ า ให้ ผ้ วู า่ จ้ าง คืนหลักประกัน เงินล่วงหน้ า พร้ อมกับจ่าย เงินค่าจ้ างงวดที! 2 แต่ถ้าการจ่ายค่างจ้ างงวดที! 2 เป็ นการ
จ่ายตามผลงานของผู้รับจ้ าง โดยเฉลี!ยหักเงินล่วงหน้ าออกตามส่วนของค่าจ้ างในแต่ละงวดให้ ผ้ วู ่าจ้ างคืนหลักประกันเงิน
ล่วงหน้ าพร้ อมกับการจ่ายเงินค่างวดสุดท้ าย
*** ตัดออกหรื อใส่ไว้ ตามความเหมาะสม
ข้ อ 7 ข. กําหนดเวลาแล้ วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้ างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รั บจ้ า งต้ องเริ! ม ทํา งานที! รั บ จ้ า งภายในวัน ที! … .. เดื อ น…..…. พ.ศ. ………….และจะต้ องทํางานให้ แล้ วเสร็ จ
ริ บรู ณ์ภายในวันที!….. เดือน……….. พ.ศ. ………..ถ้ าผู้รับจ้ างมิได้ ลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรื อไม่สามารถ
ทํางานให้ แล้ วเสร็ จตามกําหนดเวลา หรื อมีเหตุให้ เชื!อได้ ว่า ผู้รับจ้ างไม่สามารถให้ แล้ วเสร็ จภายในกําหนดเวลา หรื อจะ
แล้ วเสร็ จล่าช้ าเกินกว่ากําหนดเวลา หรื อผู้รับจ้ างทําผิดสัญญาข้ อใดข้ อหนึ!งหรื อตกเป็ นผู้ล้มละลาย หรื อเพิกเฉยไม่ปฏิบตั ิ
ตามคําสัง! ของคณะกรรมการ ตรวจการจ้ าง หรื อผู้ควบคุมงานหรื อบริ ษัทที!ปรึ กษา ซึ!งได้ รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้ าง ผู้ว่า
จ้ างมีสิทธิที!จะบอกเลิกสัญญานี ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้ างรายใหม่ เข้ าทํางานของผู้รับจ้ างให้ ลลุ ว่ งไปด้ วย
การที!ผ้ วู า่ จ้ างไม่ใช้ สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้ างต้ นไม่เป็ นเหตุให้ ผ้ รู ับจ้ างพ้ นจากความรับผิดตามสัญญา
ข้ อ 8 .ความรั บผิดชอบ ในความชํารุ ด บกพร่ องของงานจ้ าง
เมื!องานแล้ วเสร็ จบริ บรู ณ์ และผู้ว่าจ้ าง ได้ รับมอบงาน จากผู้รับจ้ าง หรื อจากผู้รับจ้ างรายใหม่ ในกรณีที! มีการ
บอกเลิกสัญญา ตามข้ อ 7 หากมีเหตุชํารุ ด บกพร่ อง หรื อ เสียหายเกิดขึ นจากการจ้ างนี  ภายใน กําหนด* ………………
ปี ……………เดือน นับถัดจาก วันที!ได้ รับมอบงานดังกล่าว ซึ!งความชํารุ ดบกพร่ อง หรื อ เสียหายนัน เกิดจากความ
บกพร่ อง ของผู้รับจ้ าง อันเกิดจาก การใช้ วสั ดุ ที!ไม่ถกู ต้ อง หรื อทําไว้ ไม่เรี ยบร้ อย หรื อทําไม่ถกู ต้ อง ตามมาตรฐานแห่ง
หลักวิชา ผู้รับจ้ าง จะต้ องรี บทําการแก้ ไข ให้ เป็ นที!เรี ยบร้ อย โดยไม่ชกั ช้ า โดยผู้ว่าจ้ างไม่ ต้ องออกเงินใด ๆ ในการนี 
ทังสิ
 น หากผู้รับจ้ างบิดพลิ ว ไม่กระทําการดังกล่าว ภายในกําหนด…...วัน นับแต่วนั ที!ได้ แจ้ งเป็ นหนังสือ จากผู้ว่าจ้ าง
หรื อ ไม่ทําการแก้ ไข ให้ ถกู ต้ องเรี ยบร้ อย ภายในเวลา ที!ผ้ วู า่ จ้ างกําหนดให้ ผู้วา่ จ้ าง มีสิทธิที!จะทําการนันเอง
 หรื อ จ้ างผู้อื!น
ให้ ทํางานนัน โดยผู้รับจ้ าง ต้ องเป็ นผู้ออกค่าใช้ จา่ ย
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หมายเหตุ *กําหนดเวลาที!ผ้ รู ับจ้ างจะผิด ในความชํารุ ด บกพร่อง โดยปกติจะเป็ นเวลาที! 1 ปี แต่ในกรณีงาน
จ้ าง ผู้วา่ จ้ างควร จะรับผิดมากกว่า 1 ปี ตามลักษณะงาน หรื อ ด้ วยเหตุใดก็ตาม ก็ให้ กําหนด ระยะเวลา
ดังกล่าว ตามที! ผู้วา่ จ้ าง เห็นเหมาะสม
ข้ อ 9. การจ้ างช่ วง
ผู้รับจ้ าง จะต้ องไม่เอางานทังหมด

หรื อ บางส่วนแห่งสัญญานี  ไปจ้ างช่วงอีกต่อหนึ!งโดยไม่ได้ รับ ความยินยอม
เป็ นหนังสือ จากผู้วา่ จ้ างก่อน ทังนี
  นอกจากในกรณี ที!สญ
ั ญานี จะได้ ระบุไว้ เป็ นอย่างอื!น ความยินยอมดังกล่าวนัน ไม่เป็ น
เหตุให้ ผ้ รู ับจ้ าง หลุดพ้ นจากความรับผิด หรื อ พันธะหน้ าที!ตามสัญญานี  และผู้รับจ้ าง จะยังคงต้ องรับผิด ในความผิด และ
ความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้ างช่วง หรื อ ของตัวแทน หรื อลูกจ้ างรับจ้ างช่วงนันทุ
 กประการ
ข้ อ 10. การควบคุม งานของผู้รับจ้ าง
ผู้รับจ้ าง ต้ องควบคุมงานที!รับจ้ าง อย่างเอาใจใส่ ด้ วยประสิทธิภาพ และความชํานาญ และในระหว่างทํางาน ที!
รับจ้ าง จะต้ องจัดให้ มีผ้ แู ทน ซึ!งทํางานเต็มเวลา เป็ นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้ องเป็ นผู้แทน ได้ รับมอบ
อํานาจ จากผู้รับจ้ างคําสัง! หรื อคําแนะนําต่างๆที!ได้ แจ้ ง แก่ผ้ ูแทน ผู้ได้ รับมอบอํานาจนัน ให้ ถือว่าเป็ นคําสัง! หรื อ
คําแนะนํา ที!ได้ แจ้ งแก่ผ้ รู ับจ้ าง การแต่งตังผู
 ้ ควบคุมงาน นันจะต้

องทําเป็ นหนังสือ และต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้
ว่าจ้ าง การเปลี!ยนตัว หรื อแต่งตังผู
 ้ ควบคุมงานใหม่ จะทํามิได้ หากไม่ได้ รับความเห็นชอบ จากผู้วา่ จ้ างก่อน
ผู้ว่าจ้ าง มีสิทธิที!จะขอให้ เปลี!ยนตัวแทน ได้ รับมอบอํานาจนัน โดยแจ้ งเป็ นหนังสือไปยัง ผู้รับจ้ าง และผู้รับจ้ าง
จะต้ องทําการเปลี!ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คดิ ราคาเพิ!ม หรื ออ้ างเป็ นเหตุเพื!อขยายอายุ สัญญาอันเนื!องมาจากเหตุนี 
ข้ อ 11. ความรั บผิดชอบผู้รับจ้ าง
ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดต่ออุบตั เิ หตุ ความเสียหาย หรื อภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบตั ิงานของผู้รับจ้ าง และ
จะต้ องรับผิด ต่อความเสียหาย จากการกระทํา ของลูกจ้ าง ของผู้รับจ้ าง
ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งาน ที!ผ้ รู ับจ้ าง ได้ ทําขึ น แม้ จะเกิดขึ นเพราะ เหตุสดุ วิสยั นอกจากกรณี อันเกิดจาก
ความผิด ของผู้วา่ จ้ างดังกล่าว ในข้ อนี จะสิ นสุดลง เมื!อผู้ว่าจ้ างได้ รับมอบงาน ครัง สุดท้ าย ซึ!งหลังจากนัน ผู้รับจ้ างคงต้ อง
รับผิด เพียงในกรณีชํารุด บกพร่อง หรื อ ความเสียหาย ดังกล่าวในข้ อ 8 เท่านัน
ข้ อ 12. การจ่ ายเงินแก่ ลูกจ้ าง
ผู้รับจ้ าง จะต้ องจ่ายเงินแก่ลกู จ้ าง ที!ผ้ รู ับจ้ างได้ จ้างมา ในอัตราและตามกําหนดเวลาที!ผ้ รู ับจ้ างได้ ตกลง หรื อทํา
สัญญาไว้ ต่อลูกจ้ างดังกล่าว
ถ้ าผู้รับจ้ าง ไม่จ่ายเงินค่าจ้ าง หรื อค่าทดแทนอื!นใด แก่ลกู จ้ างดังกล่าว ในวรรคแรก ผู้ว่าจ้ าง มีสิทธิที!จะเอา
เงินค่าจ้ าง ที!จะต้ องจ่ายแก่ผ้ รู ับจ้ าง มาจ่ายให้ แก่ผ้ รู ับจ้ างดังกล่าว และให้ ถือว่าผู้ว่าจ้ าง ได้ จ่ายเงินจํานวนนัน เป็ น
ค่าจ้ างให้ แก่ผ้ รู ับจ้ าง ตามสัญญาแล้ ว
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ของผู้รับจ้ าง รวมทังผู
 ้ รับจ้ างช่วง อันหากจะพึงมี ในกรณีความเสียหาย ที!คิดค่าสินไหมทดแทนได้ ตามกฎหมาย ซึ!งเกิด
จากอุปัทวเหตุ หรื อภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้ าง หรื อบุคคลอื!นที!ผ้ รู ับจ้ าง หรื อผู้รับจ้ างช่วงจ้ าง มาทํางานผู้รับจ้ าง จะต้ องส่ง
มอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้ อมทังหลั
 กฐานการชําระเบี ยประกัน ให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง เมื!อผู้วา่ จ้ างเรี ยกร้ อง
ข้ อ 13. การตรวจงานจ้ าง
ถ้ าผู้วา่ จ้ าง แต่งตังกรรมการตรวจการจ้

าง ผู้ควบคุมงาน หรื อบริ ษัทที!ปรึ กษา เพื!อควบคุม การทํางานของผู้รับจ้ าง
กรรมการตรวจการจ้ าง หรื อผู้ควบคุมงาน หรื อบริ ษัทที!ปรึ กษานันมี
 อํานาจเข้ าไป ตรวจการงาน ในโรงงาน และสถานที!ที!
ก่อสร้ าง ได้ ทกุ เวลา และผู้รับจ้ าง จะต้ องอํานวยความสะดวก และให้ ความช่วยเหลือ ในการนันตามสมควร

การที!มีกรรมการตรวจการจ้ าง ผู้ควบคุมงาน หรื อบริ ษัทที!ปรึ กษา ทําให้ ผ้ รู ับจ้ างพ้ น ความรับผิดชอบ ตามสัญญา
นี ข้ อหนึง! ข้ อใดไม่
ข้ อ 14. แบบรู ปและรายการละเอียดคลาดเคลือน
ผู้รับจ้ างจะต้ องรับรองว่า ได้ ตรวจสอบ และทําความเข้ าใจ ในรู ปแบบ รู ปรายการละเอียด โดย ถี!ถ้วนแล้ ว หาก
ปรากฏว่า แบบรูปและรายการละเอียดนัน ผิดพลาดหรื อคลาดเคลื!อน ไปจากหลักการ ทางวิศวกรรม หรื อทางเทคนิค ผู้รับ
จ้ าง ตกลงที!จะปฏิบตั ติ าม คําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้ าง หรื อผู้ควบคุมงานหรื อ บริ ษัทที!ปรึ กษา ที!ผ้ วู ่าจ้ างแต่งตัง
เพื!อให้ งานแล้ วเสร็ จบริ บรู ณ์ โดยจะคิดค่าใช้ จา่ ยใด ๆ เพิ!มขึ น จากผู้วา่ จ้ างไม่ได้
ข้ อ 15. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้ าง
ผู้รับจ้ าง ตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้ าง ผู้ควบคุมงาน หรื อบริ ษัทที!ปรึ กษา ที!ผ้ วู ่าจ้ างแต่งตัง มีอํานาจที!จะ
ตรวจสอบ และควบคุมงาน เพื!อให้ เป็ นไปตามเอกสารสัญญา และมีอํานาจที!จะสัง! ให้ แก้ ไขเปลี!ยนแปลง เพิ!มเติม หรื อตัด
ทอน ซึง! งานตามสัญญานี  หากผู้รับจ้ างขัดขืน ไม่ปฏิบตั ิตาม กรรมการตรวจการจ้ าง ผู้ควบคุมงาน หรื อบริ ษัทที!ปรึ กษา มี
อํานาจที!จะสัง! ให้ หยุดกิจการนันชั
 ว! คราวได้ ความล่าช้ าในกรณีเช่นนี  ผู้รับจ้ างจะถือเป็ นเหตุ ขอขยายวันทําการออกไปมิได้
ข้ อ 16. งานพิเศษและการแก้ ไขงาน
ผู้วา่ จ้ าง มีสิทธิที!จะสัง! ให้ ผ้ รู ับจ้ าง ทํางานพิเศษ ซึ!งไม่ได้ แสดงไว้ หรื อรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนัน
ๆ อยู่ในขอบข่ายทัว! ไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี  นอกจากนี  ผู้ว่าจ้ างยังมีสิทธิสงั! ให้ เปลี!ยนแปลงหรื อแก้ ไขแบบรู ป
และข้ อกําหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี ด้ วย โดยไม่ทําให้ สญ
ั ญา เป็ นโมฆะแต่อย่างใด
อัตราค่าจ้ าง หรื อราคาที!กําหนดไว้ ในสัญญานี ให้ กําหนดไว้ สําหรับงานพิเศษ หรื องานที!เพิ!มเติมขึ น หรื อตัดทอน
ลงทังปวง

ตามคําสัง! ของผู้ว่าจ้ าง หากในสัญญา ไม่ได้ กําหนดไว้ ถึงอัตราค่าจ้ าง หรื อราคาใดๆที!จะนํามาใช้ สําหรับงาน
พิเศษ หรื องานที!เพิ!มขึ นดังกล่าว ผู้ว่าจ้ าง และผู้รับจ้ างจะได้ ตกลงกัน ที!จะกําหนดอัตรา หรื อราคา รวมทังการขยาย

ระยะเวลา (ถ้ ามี) กันใหม่ เพื!อความเหมาะสม ในกรณีที!ตกลงกันไม่ได้ ผู้วา่ จ้ างจะ กําหนดอัตราจ้ าง หรื อราคาตายตัว

-8ตามแต่ผ้ วู า่ จ้ าง จะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้ อง ซึง! ผู้รับจ้ าง จะต้ องปฏิบตั งิ าน ตามคําสัง! ของผู้ว่าจ้ างแต่อาจสงวนสิทธิEที!จะ
ดําเนินการ ตามข้ อ 21 ต่อไปได้
ข้ อ 17. ค่ าปรั บ
หากผู้รับจ้ าง ไม่สามารถทํางานให้ แล้ วเสร็ จ ตามเวลาที!กําหนดไว้ ในสัญญา และผู้วา่ จ้ าง ยังมิได้ บอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้ าง จะต้ องชําระค่าปรับ ให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ าง เป็ นจํานวนเงิน วันละ ……………..บาท และจะต้ องชําระค่าใช้ จ่าย ในการ
ควบคุมงาน ในเมื!อผู้ว่าจ้ างต้ องควบคุมงานอีกต่อหนึ!งเป็ นจํานวนเงิน วันละ……………..บาท นับถัดจาก วันที!กําหนด
แล้ วเสร็ จตามสัญญา หรื อวันที!ผ้ วู ่าจ้ างได้ ขยายให้ จนถึงวันที! ทํางานแล้ วเสร็ จจริ ง นอกจากนี  ผู้รับจ้ างยอมให้ ผ้ วู ่าจ้ าง
เรี ยกค่าเสียหาย อันเกิดขึ นจากการ ที!ผ้ รู ับจ้ างทํางานล่าช้ าเฉพาะส่วนที!เกินกว่าจํานวนค่าปรับและค่าใช้ จ่ายดังกล่าวได้
อีกด้ วย
ในระหว่างที!ผ้ วู ่าจ้ างยังมิได้ บอกเลิกสัญญานัน หากผู้ว่าจ้ างเห็นว่าผู้รับจ้ างจะไม่สามารถ ปฏิบตั ิตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้ างจะใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้ สิทธิตามข้ อ 18 ก็ได้ และถ้ าผู้ว่าจ้ างได้ แจ้ งข้ อเรี ยกร้ องไปยังผู้รับจ้ าง
เมื!อครบกําหนดแล้ วเสร็ จของงานขอให้ ชําระค่าปรับแล้ ว ผู้ว่าจ้ างมีสิทธิที!จะปรับ ผู้รับจ้ างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ อีก
ด้ วย
ข้ อ 18. สิทธิของผู้ว่าจ้ างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที!ผ้ วู ่าจ้ างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้ างอาจทํางานนันเองหรื

อว่าจ้ างผู้อื!นให้ ทํางานนันต่
 อ จนแล้ วเสร็ จได้
ผู้วา่ จ้ างหรื อผู้ที!รับจ้ างทํางานนันต่
 อมีสิทธิใช้ เครื! องใช้ การก่อสร้ างสิ!งที!สร้ างขึ นชัว! คราว สําหรับงานก่อสร้ างและวัสดุตา่ ง ๆ
ซึง! เห็นว่าจะต้ องสงวนเอาไว้ เพื!อการปฏิบตั งิ านตามสัญญาตามที!จะเห็นสมควร
ในกรณีดงั กล่าวผู้ว่าจ้ างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาทังหมดหรื

อบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร
นอกจากนันผู
 ้ รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ!งเป็ นจํานวนเกินกว่าหลักประกัน การปฏิบตั ิงาน และค่าเสียหาย
ต่าง ๆ ที!เกิดขึ น รวมทังค่
 าใช้ จ่ายที!เพิ!มขึ นในการทํางานนันต่
 อให้ แล้ วเสร็ จตาม สัญญา และค่าใช้ จ่ายในการควบคุมงานเพิ!ม
(ถ้ ามี) ซึง! ผู้วา่ จ้ างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรื อจํานวนเงิน ใด ๆ ที!จะจ่ายให้ แก่ผ้ รู ับจ้ างก็ได้
ข้ อ 19. การกําหนดค่ าเสียหาย
ค่าปรับหรื อค่าเสียหายซึ!งเกิดขึ นจากผู้รับจ้ างตามสัญญานี  ผู้ว่าจ้ างมีสิทธิที!จะหักเอาจากจํานวน เงินค่าจ้ างที!
ค้ างจ่าย หรื อจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้ าง หรื อบังคับจากหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาก็ได้
หากมีเงินค่าจ้ างตามสัญญาที!หกั ไว้ จา่ ยเป็ นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้ วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้ างจะคืนให้ แก่
ผู้รับจ้ างทังหมด

ข้ อ 20. การทําบริเวณก่ อสร้ างให้ เรี ยบร้ อย
ผู้รับจ้ าง จะต้ องรักษาบริ เวณ สถานที!ปฏิบตั งิ านตามสัญญานี  รวมทังโรงงานหรื

อสิ!งอํานวย ความสะดวกใน การ
ทํางานของผู้รับจ้ าง ลูกจ้ าง ตัวแทน หรื อของผู้รับจ้ างช่วงให้ อยูใ่ นความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ในการใช้
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 สดุ
ขยะมูลฝอย และสิ!งก่อสร้ างชัว! คราวต่าง ๆ (ถ้ ามี) ทังจะต้
 องกลบเกลี!ยพื นดินให้ เรี ยบร้ อย เพื!อให้ บริ เวณทังหมดอยู

่ใน
สภาพที!สะอาด และใช้ การได้ ทนั ที
*ข้ อ 21. กรณีพพ
ิ าทและอนุญาโตตุลาการ
21.1 ในกรณีที!มี ข้ อโต้ แย้ งเกิดขึ น ระหว่างคูส่ ญ
ั ญา เกี!ยวกับข้ อกําหนด แห่งสัญญานี หรื อเกี!ยวกับการปฏิบตั ิ
สัญญานี  และคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ เสนอข้ อโต้ แย้ งหรื อข้ อพิพาทนัน ต่ออนุญาโตตุลาการเพื!อพิจารณาชี 
ขาด
21.2 เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาทังสองฝ่

าย จะเห็นพ้ องกันให้ อนุญาโตตุลาการคนเดียว เป็ นผู้ชี ขาดการระงับข้ อพิพาท ให้
กระทําโดยอนุญาโตตุลาการ 2 คน โดยคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ!งจะทําหนังสือ แสดงเจตนาจะให้ มีอนุญาโตตุลาการ ระงับข้ อ
พิพาทและระบุชื!ออนุญาโตตุลาการคนที!ตนแต่งตัง ส่งไปยังคูส่ ญ
ั ญา อีกฝ่ ายหนึ!งจากนัน ภายในระยะเวลา 30 วัน นับ
ถัด จากวัน ที! ไ ด้ รั บ แจ้ ง ดัง กล่า ว คู่สัญ ญาฝ่ ายที! ไ ด้
รั บ แจ้ ง จะต้ อ งแต่ง ตัง อนุญ าโตตุล าการคนที! ส อง ถ้ า
อนุญาโตตุลาการทังสองคน

ดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้ อพิพาทนัน ได้ ให้ อนุยาโตตุลาการทังสองคนร่

วมกัน
แต่งตัง อนุญาโตตุลาการ
ผู้ชี ขาด ภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที!ไม่สามารถตกลงกัน ผู้ชี ขาดดังกล่าว จะ
พิจารณาระงับข้ อพิพาทต่อไป กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ให้ ถือตามข้ อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบัน
อนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรื อตามข้ อบังคับอื!นที!ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่

ายเห็นชอบ
และให้ กระทําในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ เป็ นภาษาในการดําเนินกระบวนการพิจารณา
21.3 ในกรณีที!ค่สู ญ
ั ญา ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ!งไม่แต่งตังอนุ
 ญาโตตุลาการฝ่ ายตนหรื อในกรณีที!อนุญาโตตุลาการทัง
สองคน ไม่สามารถตกลงกันแต่งตังอนุ
 ญาโตตุลาการผู้ชี ขาดได้ คูส่ ญ
ั ญา แต่ละฝ่ ายต่างมีสิทธิร้อง ขอต่อศาลแพ่งเพื!อ
แต่งตังอนุ
 ญาโตตุลาการผู้ชี ขาดได้ แล้ วแต่กรณี
21.4 คําชี ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรื อของอนุญาโตตุลาการผู้ชี ขาดแล้ วแต่กรณี ให้ ถือเป็ นเด็ดขาดและถึงที!สดุ
ผูกพันคูส่ ญ
ั ญา
21.5 คูส่ ญ
ั ญา แต่ละฝ่ ายเป็ น ผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ ายตนและออกค่าใช้ จ่ายอื!น ๆ ในการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาฝ่ ายละครึ!ง ในกรณีที!มีการแต่งตังอนุ
 ญาโตตุลาการคนเดียวหรื อ มีการแต่งตังอนุ
 ญาโตตุลาการผู้
ชี ขาด ให้ อนุญาโตตุลาการหรื ออนุญาโตตุลาการผู้ชี ขาด เป็ นผู้กําหนดภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรื อ
ภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรื อภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี ขาดคนเดียว แล้ วแต่กรณี
ข้ อ 22. การขยายเวลาปฏิบัตงิ านตามสัญญา
ในกรณีที!มี เหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุใด ๆ อันเนื!องมาจากความผิด หรื อความบกพร่ องของฝ่ าย ผู้ว่าจ้ าง หรื อ
พฤติการณ์อนั หนึ!งอันใดที!ผ้ รู ับจ้ าง ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทําให้ ผ้ รู ับจ้ างไม่สามารถทํางานให้ แล้ วเสร็ จ ตามเงื!อนไข
และกําหนดเวลาแห่งสัญญานี ได้ ผู้รับจ้ างจะต้ องแจ้ งเหตุหรื อพฤติการณ์ดงั กล่าว พร้ อมหลักฐานเป็ นหนังสือ ให้ ผ้ วู ่าจ้ าง
ทราบ เพื!อขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที!เหตุนนสิ
ั  นสุดลง
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ขยายเวลาทํางานออกไปไม่มีเงื!อนไขใด ๆ ทังสิ
 น เว้ นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรื อความบกพร่ องของฝ่ ายผู้ว่าจ้ าง ซึ!ง
มีหลักฐานชัดแจ้ ง หรื อผู้วา่ จ้ างทราบดีอยูแ่ ล้ วตังแต่
 ต้น
การขยายกําหนด เวลาทํางานตามวรรคหนึง! อยูใ่ นดุลพินิจ ของผู้วา่ จ้ างที!จะพิจารณาตามที!เห็นสมควร
*ข้ อ 23 การใช้ เรื อไทย
ในการปฏิบตั ิตามสัญญานี  หากผู้รับจ้ าง จะต้ องสัง! หรื อนําของเข้ ามาจากต่างประเทศรวมทังเครื
 ! องมือและ
อุปกรณ์ ที!ต้องนําเข้ ามาเพื!อปฏิบตั ิงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้ างจะเป็ นผู้ที!นํา ของเข้ ามาเองหรื อนําเข้ ามา โดยผ่าน
ตัวแทนหรื อบุคคลอื!นใด ถ้ าสิ!งของนันต้
 องนํ าเข้ ามา โดยทางเรื อในเส้ นทางเดินเรื อที!มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้ บริ การรับขนได้ ตามที! รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้รับจ้ างต้ องจัดการให้ สิ!งของดังกล่าวบรรทุก
โดยเรื อไทยหรื อเรื อที!มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจาก สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการพาณิชย์นาวีก่อน บรรทุกของนันลงเรื

ออื!นที!มิใช่เรื อไทย หรื อ เป็ นของที!รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออื!นได้ ทังนี
 ไม่ว่าการสัง! หรื อ สัง! ซื อสิ!งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็ นแบบ
เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์ , ซีไอเอฟ หรื อแบบอื!นใด
ในการส่งมอบงาน ตามสัญญาให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ าง ถ้ างานนันมี
 สิ!งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งมอบใบตราส่ง
(Bill of Lading) หรื อสําเนาใบตรา ส่งสําหรับของนัน ซึง! แสดงว่าได้ บรรทุกมา โดยเรื อไทยหรื อเรื อที!มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อ
ไทยให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง พร้ อมกับการส่งมอบงานด้ วย
ในกรณี ที! สิ!งของดังกล่าว ไม่ได้ บรรทุก จากต่างประเทศ มายังประเทศไทย โดยเรื อไทยหรื อเรื อที!มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรื อไทย ผู้รับจ้ าง ต้ องส่งมอบหลักฐาน ซึ!งแสดงว่าได้ รับอนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการ
พาณิชย์นาวี ให้ บรรทุกของโดยเรื ออื!นได้ หรื อหลักฐาน ซึง! แสดงว่าได้ ชําระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื!องจากการไม่บรรทุกของ
โดยเรื อไทยตามกฎหมาย ว่าด้ วยการส่งเสริ มการพาณิชย์นาวีแล้ วอย่างใดอย่างหนึง! แก่ผ้ วู า่ จ้ างด้ วย
ในกรณีที!ผ้ รู ับจ้ าง ไม่ส่งมอบหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ!งดังกล่าว ในสองวรรคข้ างต้ นให้ แก่ ผู้ว่าจ้ าง แต่จะขอส่ง
มอบงานดังกล่าว ให้ ผ้ วู ่าจ้ างก่อน โดยไม่รับชําระเงินค่าจ้ าง ผู้ว่าจ้ างมีสิทธิ รับงานดังกล่าวไว้ ก่อน และชําระเงินค่าจ้ าง
เมื!อผู้รับจ้ าง ได้ ปฏิบตั ถิ กู ต้ องครบถ้ วนดังกล่าวแล้ วได้
ข้ อ 24. มาตรฐานฝี มือช่ าง
ผู้รับจ้ าง ตกลงเป็ นเงื!อนไขสําคัญว่า ผู้ว่าจ้ างจะต้ องมีและใช้ ผ้ ผู ่านการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่าง จากหรื อผู้มี
วุฒิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที! ก.พ.รับรองให้ ให้ เข้ ารับราชการได้ ในอัตราไม่
ตํ!ากว่าร้ อยละ…………ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้ องมีชา่ งจํานวนอย่างน้ อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี 
24.1 ……………………………………………………
24.2 ……………………………………………………
…………………………..ฯลฯ………………………...
____________________________________________________________________________________
หมายเหตุ * ตัดออกหรื อใส่ไว้ ตามความเหมาะสม

-11ผู้รับจ้ าง จะต้ องจัดทําบัญชี แสดงจํานวนช่างทังหมด

โดยจําแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้ อมกับ
ระบุรายชื!อช่าง ผู้ที!ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝี มือช่างหรื อผู้มีวฒ
ุ ิบตั รดังกล่าว ในวรรคแรก นํามาแสดงพร้ อมหลักฐาน
ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้ างหรื อผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ! มลงมือทํางาน และพร้ อมที!จะให้ ผ้ ูว่าจ้ าง หรื อ
เจ้ าหน้ าที!ของผู้วา่ จ้ าง ตรวจสอบดูได้ ตลอดเวลาทํางาน ตามสัญญานี ของผู้รับจ้ าง
สัญญานี ทําขึ นเป็ นสองฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน คูส่ ญ
ั ญาได้ อา่ นและเข้ าใจข้ อความ โดยละเอียดตลอดแล้ ว
จึงได้ ลงลายมือชื!อ พร้ อมทังประทั

บตรา (ถ้ ามี) ไว้ เป็ นสําคัญต่อหน้ าพยาน และคูส่ ญ
ั ญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละหนึง! ฉบับ

(ลงชื!อ)………………………………………ผู้วา่ จ้ าง
(…………………………..………)
(ลงชื!อ)………………...……………………ผู้รับจ้ าง
(…………………….………….…)
(ลงชื!อ)…………………...…………………พยาน
(….……………….………………)
(ลงชื!อ)…………......………………………พยาน
(…...………………..……………)
_________________________________________________________________________
หมายเหตุ * เป็ นข้ อความหรื อเงื!อนไขเพิ!มเติมซึง! ส่วนราชการผู้ทําสัญญาอาจเลือกใช้ หรื อตัดออกได้ ตามข้ อเท็จจริ ง

