
สัญญาจ้างทําของ  
 

               สัญญาเลขที่…………………………………….. 
 
สัญญาฉบับน้ีทําขึ้น ณ ………………...………………..……... ตําบล/แขวง …….……………………..….

อําเภอ/เขต ……….……………….. จังหวัด …….………………………….. เมื่อวันที่…..…… เดือน ………….. พ.ศ.…………
ระหว่าง มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดย ………...………………………….……… ตําแหน่ง ............................................ 
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ปรากฏตามคําสั่งมหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ .... /.... 
ลงวันที่ ......... เดือน .............. พ.ศ. ....) ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหน่ึง กับ .......................... 
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ …………………..…. มีสํานักงานใหญ่ต้ังอยู่เลขที่ ……… ถนน ...………………………..
ตําบล/แขวง …….…………….... อําเภอ/เขต ………………. จังหวัด ……...………. โดย ………….…………… ผู้มีอํานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท …………. เลขที่ ……….. 
ลงวันที่ …….……… (และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่ ………………..…..) แนบท้ายสัญญาน้ี (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็น
บุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ ………………………………..….อยู่บ้านเลขที่ ………..…. ถนน ......……..……...……
ตําบล/แขวง ……..…………. อําเภอ/เขต …………..…….. จังหวัด ........…………..……..) ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า 
“ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหน่ึง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างให้ทํางาน ………………………………………….. 
ให้ถูกต้องตามรูปแบบและรายละเอียดของงานตามที่แนบท้ายสัญญาทุกประการ 

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์รวมทั้ง
สัมภาระต่างๆ ที่จําเป็นชนิดดี ซึ่งจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ตามขนาด และช่างฝีมือดี ดังที่แจ้งไว้ในรายละเอียดที่
แนบท้ายสัญญา เพ่ือใช้ในงานจ้างตามสัญญาน้ี 

ข้อ 2. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 
2.1 ผนวก 1 .................................................. จํานวน ............ หน้า 
2.2 ผนวก 2 .................................................. จํานวน ............ หน้า 
2.3 ผนวก 3 .................................................. จํานวน ............ หน้า  
2.4 ............................................. ฯลฯ .............................................  
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาน้ี ให้ใช้ข้อความในสัญญาน้ี

บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบ รายการ และรายละเอียดตามสัญญา ซึ่งผู้ว่า

จ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ และผู้รับจ้างจะต้องยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 

ข้อ ๓.  ในขณะทําสัญญาน้ีผู้รับจ้างได้นําหลักประกัน เป็น .................................................... 
เป็นจํานวนเงิน…………………….....บาท (…………….……………..…….) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาน้ี 
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หลักประกันที่ผู้รับจ้างนํามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาน้ีแล้ว 

ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจํานวนเงิน ………….……… บาท 
(………………..…………….…) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จํานวน ………………….……… บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ 
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังน้ี 
  งวดที่ 1 เป็นจํานวนเงิน ………………………….. บาท (…………………………..……….) เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน …………………………..……… ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ …………………………… 
  งวดที่ 2 เป็นจํานวนเงิน ………………………….. บาท (…………………………..……….) เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน …………………………..……… ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ …………………………… 
  งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงิน ………………………….. บาท (…….……………..……….) เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  

การจ่ายเงินตามเง่ือนไขแห่งสัญญาน้ี ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ         
ผู้รับจ้าง ช่ือธนาคาร ……………………. สาขา …………….. ช่ือบัญชี ………………… เลขที่บัญชี ………………………
ทั้งน้ี ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ 
และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ  

ข้อ 5. ผู้รับจ้างตกลงจะรับทํางานตามที่กําหนดในสัญญาข้อ ๑ ให้เสร็จสิ้นภายในกําหนด
................... วัน นับแต่วันทําสัญญาน้ี ซึ่งตรงกับวันที่ ............... เดือน .......................………… พ.ศ. …………….. 

ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุให้เช่ือได้ว่าผู้รับจ้างไม่
สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากําหนด หรือผู้รับจ้างทําผิด
สัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาน้ีได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่
เข้าทํางานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย 

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด
ตามสัญญา 

ข้อ 6. เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างราย
ใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชํารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างน้ี 
ภายในกําหนด ......... ปี ......... เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชํารุดบกพร่องหรือ
เสียหายน้ัน เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทําไว้ไม่เรียบร้อย หรือ
ทําไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ผู้รับจ้างจะต้องรีบทําการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้อง
ออกเงินใดๆ ในการน้ีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทําการดังกล่าวภายในกําหนด .......... วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทําการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกําหนด           
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทําการน้ันเองหรือจ้างผู้อ่ืนให้ทํางานน้ันโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

ในกรณีที่หลักประกันสัญญาตามข้อ 3 ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบในความชํารุด
บกพร่องของงานจ้างน้ี ผู้รับจ้างจะต้องนําหลักประกันฉบับใหม่มาวางเป็นหลักประกันสัญญาแทนฉบับเดิม 
ภายใน 15 วัน ก่อนครบกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือค้ําประกันดังกล่าวในข้อ 3 โดยหลักประกันฉบับใหม่
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จะต้องมีผลผูกพันจนถึงวันสุดท้ายที่ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความชํารุดบกพร่องของงานจ้างตามวรรค
หน่ึง 

ข้อ 7. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เอางานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งสัญญาน้ีไปให้ผู้อ่ืน
รับจ้างช่วงอีกต่อหน่ึง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่ผู้รับจ้างเห็นว่างานที่ทํา         
ไม่อาจเสร็จสิ้นตามที่กําหนดไว้ในสัญญาข้อ 5 ผู้รับจ้างจะเอางานส่วนใดส่วนหน่ึงแห่งสัญญาไปให้ผู้อ่ืนรับจ้าง
ช่วงอีกต่อหน่ึงได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้วเท่าน้ัน  

ข้อ 8. ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานท่ีรับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความ
ชํานาญอยู่ตลอดเวลาที่งานยังไม่เสร็จหรือจะมอบหมายให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ควบคุมงานแทนตนก็ได้ ในกรณีเช่นว่าน้ี 
ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอํานาจจากผู้รับจ้าง คําสั่งหรือคําแนะนําต่างๆ ซึ่งได้แจ้งแก่
ผู้แทนหรือผู้ได้รับมอบอํานาจน้ัน ให้ถือว่าเป็นคําสั่งหรือคําแนะนําที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง 

ข้อ 9. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหายหรือภยันตรายใดๆ ที่เกิดขึ้น
จากการทํางานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างซึ่งมีอยู่ใน
บริเวณที่ทําการจ้างน้ี โดยการกระทําของคนงาน ช่างฝีมือ หรือบริวารของผู้รับจ้างด้วย 

ข้อ 10. ถ้าผู้รับจ้างส่งงานล่าช้ากว่ากําหนดแล้วเสร็จตามสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก
สัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดําเนินการดังต่อไปน้ี 

10.1 ปรับผู้รบัจ้างเป็นรายวัน ในอัตราวันละ ........................ บาท (....................................) 
นับถัดจากวันที่ล่วงเลยกําหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ทํางานแล้วเสร็จจริง 

10.2 เรียกค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานน้ันอีกต่อหน่ึง
นับถัดจากวันที่ล่วงเลยกําหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ทํางานแล้วเสร็จจริง โดยคิดเป็นรายวัน          
ในอัตราวันละ ...................... บาท (...........................…………) 

10.3 เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทํางานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจํานวน
ค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย 

ในระหว่างการปรับที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะ             
ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 10 ก็ได้ และถ้า 
ผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกําหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชําระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

ข้อ ๑1. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทํางานน้ันเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้
ทํางานน้ันต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทํางานน้ันต่อมีสิทธิใช้วัสดุ เครื่องมือเคร่ืองใช้ ตลอดจน
อุปกรณ์รวมทั้งสัมภาระต่างๆ ที่จําเป็นต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากน้ันผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจํานวนเกินกว่าหลักประกัน
การปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมท้ังค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในการทํางานน้ันต่อให้แล้วเสร็จตาม
สัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจํานวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับ
จ้างก็ได้ 



๔ 
 

ข้อ 12. ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญาน้ี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอา
จากจํานวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ 

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 

ข้อ 13. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเน่ืองมาจากความผิดหรือความบกพร่องของ
ฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทําให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทํางาน
ให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแห่งสัญญาน้ีได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว 
พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่
เหตุน้ันสิ้นสุดลง 

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องใน
การท่ีจะขอขยายเวลาทํางานออกไปไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือความ
บกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น 

การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร 

สัญญาน้ีทําขึ้นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน และเก็บไว้ฝ่าย
ละหน่ึงฉบับ  
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