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ข้อตกลง (Articles of Agreement) 

โครงการ ............................................................................ 
สญัญาเลขท่ี ............................... 
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สญัญาฉบบัน้ีทาํข้ึนท่ี ...................................................... ตาํบล/แขวง  .................................................... 
อาํเภอ/เขต ........................................... จงัหวดั ........................................ เม่ือวนัท่ี ................................ ระหวา่ง 

........................................................................................................  โดย ..........................................  
และ .............................................................. กรรมการผูมี้อาํนาจ หรือ โดย ...................................................... 
ผูรั้บมอบอาํนาจ ตามหนงัสือมอบอาํนาจแนบทา้ยสัญญาน้ี สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี ......................... หมู่ท่ี .......... 
อาคาร/หมู่บา้น ................................. ถนน ............................................ ตาํบล/แขวง ....................................... 
อาํเภอ/เขต ......................................... จงัหวดั ............................................. (ต่อไปในสญัญาน้ีเรียกวา่ “ผูว้่าจา้ง”) 
ฝ่ายหน่ึง กบั 

.......................................................................................................... โดย ................................................  
และ ................................................................. กรรมการผูมี้อาํนาจ หรือ โดย ...................................................... 
ผูรั้บมอบอาํนาจ ตามหนงัสือมอบอาํนาจแนบทา้ยสญัญาน้ี สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี ............................. หมู่ท่ี ..........  
อาคาร/หมู่บา้น .......................................... ถนน ........................................ ตาํบล/แขวง ....................................... 
อาํเภอ/เขต ......................................... จงัหวดั .......................................... (ต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ท่ีปรึกษา”) 
อีกฝ่ายหน่ึง 

โดยท่ีผูว้า่จา้งมีความประสงคจ์ะทาํการก่อสร้างงาน ................................................................................. 
โครงการ ................................................................................... ตั้งอยูท่ี่ ถนน .................................................. 
ตาํบล/แขวง ..................................... อาํเภอ/เขต ........................................ จงัหวดั ....................................... มี
ความประสงค์จะว่าจา้งผูมี้ความรู้ความสามารถในการบริหารและจดัการงานก่อสร้าง ตลอดจนกาํกับและ
ตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้างตามหลกัวิชาการและการบริหารงานก่อสร้างท่ีดี และ 

โดยท่ีท่ีปรึกษามีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในการบริหารงานจดัการงานก่อสร้างตามความประสงคข์องผูว้่าจา้ง
และตามหลกัวิชาการบริหารการก่อสร้างท่ีดี และมีความประสงคท่ี์จะใหก้ารบริการแก่ผูว้า่จา้งภายในขอบเขตของสญัญาน้ี 

ทั้งสองฝ่ายจึงไดต้กลงทาํสญัญาฉบบัน้ีข้ึน มีขอ้ความดงัต่อไปน้ี 

ขอ้  1. ผูว้า่จา้งตกลงจา้งและท่ีปรึกษาตกลงรับจา้งใหบ้ริการแก่ผูว้่าจา้งเป็น................................. 
............................... โดยมีรายละเอียด ขอบเขตของงาน และกาํหนดเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารผนวก ก. 
(ขอบเขตของงานของท่ีปรึกษา) (ต่อไปน้ีเรียกวา่ “งานตามสญัญา”)  

ขอ้  2. คู่สัญญาตกลงค่าจา้ง (ต่อไปน้ีเรียกว่า “ค่าจา้ง”) และการจ่ายค่าจา้งตามท่ีกาํหนดไวใ้น
เอกสารผนวก ข.  (ค่าจา้งและการจ่ายค่าจา้ง) 



สญัญาจา้งท่ีปรึกษาการก่อสร้าง  
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ขอ้  3. เอกสารดงัต่อไปน้ี เป็นส่วนหน่ึงของสญัญาน้ี 
(1) ขอ้ตกลงฉบบัน้ี (Articles of Agreement) 
(2) เง่ือนไขทัว่ไป (General Conditions) 
(3) เง่ือนไขเฉพาะโครงการ (Conditions of Particular Application) 
(4) เอกสารผนวก ก. - ขอบเขตของงานของท่ีปรึกษา (Scope of Works) 
(5) เอกสารผนวก ข. - ค่าจา้งและการจ่ายค่าจา้ง (Fee and Payment of Fee) 
(6) เอกสารผนวก ค. - บุคลากรและส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีผูว้่าจา้งจดัหาให้ (Personnel 

and Facilities provided by the Employer) 
(7) เอกสารผนวก ง. - จาํนวนและคุณสมบติัของบุคลากรของท่ีปรึกษา (Number and Qualification 

of Consulting Engineer’s Personnel) 
(8) เอกสารผนวก จ. - รายละเอียดของเง่ือนไขทัว่ไป (Details of General Conditions) 
(9) เอกสารผนวก ฉ. - รายการเอกสารอ่ืนท่ีใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ีดว้ย (List of Documents)   

 

ในกรณีท่ีเง่ือนไขทัว่ไปมีขอ้ความขดัหรือแยง้กบัเง่ือนไขเฉพาะโครงการให้ใช้ขอ้ความในเง่ือนไข
เฉพาะโครงการบงัคบั 

เอกสารตั้งแต่ขอ้ยอ่ย (2) ถึง (9) คู่สญัญาตกลงใหพ้ยานในสญัญาน้ีลงนามร่วมกนัไวเ้ป็นหลกัฐาน 
สัญญาน้ีทาํข้ึนเป็นสองฉบบั มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั คู่สัญญาต่างยดึถือไวฝ่้ายละหน่ึงฉบบั ทั้งสองฝ่ายไดอ่้านและ

เขา้ใจขอ้ความโดยตลอดแลว้ เห็นวา่ถูกตอ้งตรงตามความประสงค ์จึงไดล้งลายมือช่ือ และประทบัตราสาํคญั (ถา้มี) ไว ้

 

  ลงช่ือ   ผูว้า่จา้ง    ลงช่ือ   ท่ีปรึกษา 
  (                                                    )                                (                                                    ) 
 
 ลงช่ือ   ผูว้า่จา้ง    ลงช่ือ   ท่ีปรึกษา 
  (                                                    )                                (                                                    ) 
 

 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบอาํนาจ    ลงช่ือ   ผูรั้บมอบอาํนาจ 
  (                                                    )                                (                                                    ) 
 
 ลงช่ือ   พยาน    ลงช่ือ   พยาน 
  (                                                    )                                (                                                    )



สญัญาจา้งที่ปรึกษาการก่อสร้าง 
โครงการ ....................................................................... 

เง่ือนไขทัว่ไป ( General Conditions ) 
สญัญาเลขที่ ............................. 
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ค าจ ากดัความ 1.  นอกจากที่ไดใ้หค้  าจ  ากดัความไวแ้ลว้ในสญัญาน้ี ค  าวา่ 

“การก่อสร้าง” หมายถึง การก่อสร้างโครงการน้ีของผูว้่าจา้ง ไม่ว่าจะเป็นการ
ก่อสร้าง เสาเข็ม ฐานราก โครงสร้าง สถาปัตยกรรม งานระบบ งานตกแต่งภายใน 
งานภูมิสถาปัตยกรรม หรืองานใดๆ  

“ผูรั้บจา้งก่อสร้าง” หมายถึง ผูท้ี่ท  าสัญญาจา้งก่อสร้างกับผูว้่าจา้งเพื่อท าการ
ก่อสร้างงานโครงการน้ีของผูว้่าจา้ง ไม่ว่าจะเป็นสญัญาก่อสร้างฉบบัเดียวหรือหลาย
ฉบบั หรือ ผูรั้บจา้งก่อสร้างรายเดียวหรือหลายราย ก็ตาม 

“สัญญาจา้งก่อสร้าง” หมายถึง สัญญาจา้งก่อสร้างงานโครงการน้ีของผูว้่าจา้ง 
ไม่วา่จะเป็นสญัญาจา้งก่อสร้างฉบบัเดียวหรือหลายฉบบั ก็ตาม 

“วนัส้ินสุดสัญญา” หมายถึง วนัที่ครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญาน้ี และให้
หมายความรวมถึงวนัที่ครบก าหนดตามสัญญาน้ีที่ขยายออกไปตามเง่ือนไขแห่ง
สญัญาน้ี 

“วนัที่งานก่อสร้างแลว้เสร็จ” หมายถึง วนัที่งานก่อสร้างของผูรั้บจา้งก่อสร้าง
รายสุดทา้ยแลว้เสร็จตามสญัญาจา้งก่อสร้าง โดยไม่รวมระยะเวลาประกนัผลงาน 

ห้วขอ้ 2.  หวัขอ้ที่ปรากฏในเง่ือนไขทัว่ไป เง่ือนไขเฉพาะโครงการ หรือในเอกสารแห่งสญัญา
ฉบบัอ่ืนๆ ก าหนดไวเ้พื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น ไม่มีผลต่อการตีความ
ขอ้ความในเอกสารเหล่านั้นแต่ประการใด 

ส่ิงอ  านวยความ
สะดวก 

3.  ในการด าเนินงานตามสญัญาน้ี ผูว้า่จา้งตกลงเป็นผูจ้ดัหาบุคลากรและส่ิงอ านวยความ
สะดวกให้แก่ที่ปรึกษาตามรายละเอียดที่ก  าหนดไวใ้นเอกสารผนวก ค. (ส่ิงอ านวย
ความสะดวกที่ผูว้า่จา้งจดัหาให)้ 

เม่ือหมดความจ าเป็นที่จะตอ้งใชส่ิ้งอ านวยความสะดวกที่ผูว้่าจา้งจดัหาให้แลว้ หรือ
เม่ือสัญญาน้ีส้ินสุดลงดว้ยประการใดๆ ก็ตาม ที่ปรึกษาตอ้งส่งมอบส่ิงอ านวยความ
สะดวกที่ผูว้า่จา้งจดัหาใหค้ืนใหแ้ก่ผูว้า่จา้งตามสภาพที่ใชง้านแลว้นั้น 

ในการใชส่ิ้งอ านวยความสะดวกที่ผูว้่าจา้งจดัหาให้ ที่ปรึกษาตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงั
เสมือนหน่ึงวา่ส่ิงอ านวยความสะดวกเหล่านั้นเป็นของที่ปรึกษาเอง 
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ท่ีปรึกษาตอ้งรับผิดชดใชมู้ลค่าส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีสูญหายหรือเสียหายเฉพาะ
ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาเป็นผูก่้อใหเ้กิดข้ึน และในมูลค่าของส่ิงเหล่านั้นตามสภาพท่ีไดใ้ช้
งานแลว้ 

ในกรณีท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยังานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น Contract Works Insurance 
หรือ Contractor’s All Risks Insurance หรือกรมธรรมป์ระกนัภยัอ่ืนใด ไม่ได้
คุม้ครองถึงความสูญหายหรือเสียหายต่อส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีผูว้่าจา้งจดัหาให ้ท่ี
ปรึกษาตอ้งทาํประกันภัยคุม้ครองความสูญหายหรือเสียหายต่อส่ิงอาํนวยความ
สะดวกท่ีผูว้า่จา้งจดัหาใหด้ว้ยค่าใชจ่้ายของท่ีปรึกษาเอง 

ความถูกตอ้งเป็น

ธรรม 

4.  คู่สัญญาเขา้ใจและยอมรับว่าในการดาํเนินงานตามสัญญาน้ี ท่ีปรึกษาตอ้งดาํเนินการ
ให้ถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ และบทกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานตามสัญญาน้ีและโครงการของผูว้่าจา้ง ท่ีปรึกษา
จึงมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัเพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัวิชาช่าง มาตรฐานการก่อสร้าง 
วตัถุประสงคข์องงานก่อสร้าง ธรรมเนียมปฏิบติัของผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีถือปฏิบติั
เป็นการทัว่ไป และความถูกตอ้งเป็นธรรมเป็นสาํคญั 

ในกรณีท่ีงานตามสัญญาน้ีส่วนใดๆ มีความไม่ชัดเจน หรือไม่ได้กาํหนดไวใ้น
เอกสารฉบบัใดๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี แต่เป็นงานจาํเป็นท่ีตอ้งทาํตามหลกั
วิชาการท่ีดี ให้ถือว่างานดังกล่าวนั้นรวมอยู่ในงานตามสัญญาน้ีด้วย และให้นํา
สญัญาขอ้ 17 การเปล่ียนแปลงงานและค่าใชจ่้ายมาใชก้บักรณีน้ีดว้ย 

ผูแ้ทนของคู่ศญัญา 
 

5.  (1) เพื่อให้การทาํงานตามสัญญาน้ีของท่ีปรึกษาประสบความสําเร็จสมความมุ่ง
หมายโดยเรียบร้อยและอย่างมีประสิทธิภาพ ผูว้่าจา้งและท่ีปรึกษาจะแต่งตั้งผูแ้ทน
ของแต่ละฝ่าย ฝ่ายละหน่ึงคน เพื่อทาํหน้าท่ีในการประสานงาน ออกคาํสั่ง ให้คาํ
อนุมติัหรือเห็นชอบ รวมทั้งใหข้อ้มูลอนัจาํเป็นอ่ืนๆ  

(2) การแต่งตั้งผูแ้ทนตาม (1) ขา้งตน้ ตอ้งทาํเป็นหนังสือและส่งให้อีกฝ่ายหน่ึง
ภายใน 7 (เจด็) วนันบัจากวนัท่ีทาํสญัญาน้ี  

(3) เอกสารใดๆ ท่ีส่งโดยผูแ้ทนของฝ่ายหน่ึงให้แก่ผูแ้ทนของอีกฝ่ายหน่ึงอัน
เก่ียวกบัสญัญาน้ี ใหถื้อว่าเป็นการส่งโดยคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงใหแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
โดยชอบแลว้ 

(4) คาํสั่ง คาํอนุมติั หรือ ความเห็นชอบ ตาม (1) ตอ้งทาํเป็นหนงัสือ มิฉะนั้นไม่มี
ผลใช้บงัคบั เวน้แต่ผูส้ั่ง ผูอ้นุมติั หรือผูใ้ห้ความเห็นชอบจะมีหนังสือยืนยนั หรือ
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รับรองคาํสัง่ คาํอนุมติั หรือความเห็นชอบเป็นหนงัสือท่ีผูรั้บคาํสัง่ ทาํมาขอใหรั้บรอง 

มาตรฐานการ
ทาํงาน 

6.  (1) ท่ีปรึกษามีหนา้ท่ีบริหารและประสานงานกบัผูรั้บจา้งก่อสร้าง ตลอดจนกาํกบั
และตรวจสอบคุณภาพของงาน มิใช่เป็นผูค้วบคุมงานตามท่ีพระราชบญัญติัควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 หรือกฎหมายอ่ืนกาํหนดใหต้อ้งมี  

(2) ท่ีปรึกษาตอ้งใชค้วามชาํนาญ ความระมดัระวงั และความขยนัหมัน่เพียรในการ
ปฏิบติังานตามสัญญา และจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบให้สําเร็จลุล่วง
เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป 

(3) ค่าจา้ง ค่าจา้งเพิ่ม ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกคืนได ้และเงินใดๆ ท่ีผูว้่าจา้งไดช้าํระหรือจะ
ชาํระใหแ้ก่ท่ีปรึกษาตามสัญญาน้ี เป็นค่าตอบแทนเพียงอยา่งเดียวซ่ึงท่ีปรึกษามีสิทธิ
ไดรั้บเก่ียวกับการปฏิบติังานตามสัญญาน้ี ท่ีปรึกษาจะตอ้งไม่รับค่านายหน้าทาง
การคา้ ส่วนลด เบ้ียเล้ียง เงินช่วยเหลือใดๆ โดยตรงหรือโดยออ้มหรือส่ิงตอบแทน
ใดๆ จากผูรั้บจ้างก่อสร้างหรือคู่สัญญาอ่ืนของผูว้่าจ้างเก่ียวกับการก่อสร้างงาน
โครงการตามสญัญาน้ี 

(4) ท่ีปรึกษาจะตอ้งไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในเงินค่า
สิทธิ เงินบาํเหน็จ หรือค่านายหนา้ใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการนาํส่ิงของหรือกรรมวิธีใดๆ ท่ีมี
ทะเบียนสิทธิบตัรหรือไดรั้บการคุม้ครองมาใชเ้พื่อวตัถุประสงคข์องสญัญาน้ี  

บุคลากรของท่ี
ปรึกษา 

7.  (1) ท่ีปรึกษาจะตอ้งจดัให้มีบุคลากรตามจาํนวน ประสบการณ์ ความรู้และความ
ชาํนาญตามท่ีระบุในเอกสารผนวก ง. (จาํนวนและคุณสมบติัของบุคลากรของท่ีปรึกษา) 

(2) ในกรณีท่ีผูว้่าจ้างเห็นว่าการทาํงานของบุคลากรของท่ีปรึกษาจะเกิดความ
เสียหายแก่งานตามสัญญาจา้งก่อสร้าง ผูว้่าจา้งมีสิทธิสั่งใหท่ี้ปรึกษาเปล่ียนบุคลากร
ของท่ีปรึกษาบางคนหรือทั้งหมดได ้ซ่ึงท่ีปรึกษาตอ้งดาํเนินการตามความประสงค์
ของผูว้า่จา้งโดยเร็ว 

(3) เพื่อความต่อเน่ืองของการทาํงานของท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษาจะเปล่ียนบุคลากรของ
ท่ีปรึกษาท่ีไดม้อบหมายให้ทาํงานตามสัญญาน้ีแลว้โดยไม่ไดรั้บความยินยอมเป็น
หนงัสือจากผูว้า่จา้งก่อนไม่ได ้

การผดินดั 8.  (1) ค่าจา้ง ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินใดๆ ท่ีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงตอ้งชาํระให้อีกฝ่าย
หน่ึงภายในเวลาท่ีกาํหนด ถา้ไม่ไดช้าํระภายในเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาน้ี คู่สัญญา
ตกลงให้คิดดอกเบ้ียในอัตราท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารผนวก จ. (รายละเอียดของ
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เง่ือนไขทัว่ไป) นบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไปจนกวา่จะชาํระเงินจาํนวนนั้นแลว้เสร็จ 

(2) ในกรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ีตอ้งชาํระมีสิทธิเรียกเอาเงินใดๆ จากผูท่ี้มีสิทธิไดรั้บชาํระ
ดว้ย ใหผู้มี้หนา้ท่ีตอ้งชาํระมีสิทธิหกัเงินจาํนวนท่ีมีสิทธิไดรั้บชาํระนั้นไวก่้อนได ้ 

ระยะเวลาการ
ใหบ้ริการของท่ี
ปรึกษา 

9.  (1) ท่ีปรึกษาตกลงทาํงานตามสัญญาน้ีให้แก่ผูว้่าจา้งนับจากวนัเร่ิมงานไปจนถึง
วนัท่ีงานก่อสร้างแลว้เสร็จไม่วา่จะถึงวนัส้ินสุดสญัญาน้ีก่อนหรือไม่กต็าม 

(2) ในกรณีท่ีวนัท่ีงานก่อสร้างแลว้เสร็จเกิดข้ึนหลงัจากวนัส้ินสุดสัญญาน้ี ผูว้่าจา้ง
ตกลงจ่ายค่าจ้างสําหรับระยะเวลาหลังจากวันส้ินสุดสัญญาไปจนถึงวันท่ีงาน
ก่อสร้างแลว้เสร็จให้แก่ท่ีปรึกษาตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารผนวก ข. (ค่าจา้งและการ
จ่ายค่าจา้ง) เวน้แต่ความล่าชา้ท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นความผดิของท่ีปรึกษา 

(3) ในกรณีท่ีผูว้่าจา้งกาํหนดไวใ้นสัญญาจา้งก่อสร้างให้ผูรั้บจา้งก่อสร้างเป็นผู ้
ชาํระค่าจา้งท่ีปรึกษาตามสัญญาน้ีแทน ผูว้่าจา้งตกลงหักเงินค่าจา้งของผูรั้บจา้งก่อสร้าง
รายนั้นนาํมาชาํระใหแ้ก่ท่ีปรึกษา 

วนัเร่ิมงาน 
ระยะเวลาการ
ทาํงาน และวนั
ส้ินสุดสญัญา  

10. (1) วนัเร่ิมงาน ระยะเวลาการทาํงาน และวนัส้ินสุดสญัญาน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุไว้
ในเอกสารผนวก จ. (รายละเอียดของเง่ือนไขทัว่ไป) 

(2) ในกรณีท่ีเอกสารผนวก จ. (รายละเอียดของเง่ือนไขทัว่ไป) ไม่ไดร้ะบุวนัเร่ิม
งานไว ้ให้ถือวนัท่ีทาํสัญญาน้ีเป็นวนัเร่ิมงาน ส่วนวนัส้ินสุดสัญญาน้ีให้เป็นวนัท่ี
ครบกาํหนดของระยะเวลาการทาํงานตามสญัญาน้ี  

การวา่จา้งช่วง ฯลฯ 
และการโอนสิทธิ
เรียกร้อง 

11. (1) ท่ีปรึกษาจะตอ้งไม่ว่าจา้งช่วง มอบหมาย หรือโอนงานตามสัญญาน้ีให้ผูอ่ื้นทาํ
แทนไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ไดรั้บความยินยอมเป็นหนงัสือจากผู ้
ว่าจา้งก่อน และแมจ้ะไดรั้บความยินยอมดงักล่าว ท่ีปรึกษายงัตอ้งรับผิดชอบอย่าง
เตม็ท่ีตามสญัญาน้ีต่อไปทุกประการ 

(2) ท่ีปรึกษาจะตอ้งไม่โอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามสัญญาน้ีให้แก่ผูอ่ี้นโดยไม่ได้
รับความยินยอมจากผูว้่าจา้งก่อน เวน้แต่การโอนเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระหรือท่ีจะถึง
กาํหนดชาํระ 

การปฏิบติังานของ
ท่ีปรึกษา 

12. (1) ถา้ปรากฏว่าผูรั้บจา้งก่อสร้างไม่ปฏิบติัให้เป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้น
สัญญาจา้งก่อสร้างในส่วนท่ีอยู่ในขอบเขตของงานของท่ีปรึกษาและท่ีผูว้่าจา้งได้
กาํหนดให้เป็นหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาในสัญญาจา้งก่อสร้าง เป็นหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาจะสั่ง
ใหผู้รั้บจา้งก่อสร้างดาํเนินการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหถู้กตอ้งตามรายละเอียดดงักล่าว 
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(2) ในกรณีที่มีความจ าเป็นทางดา้นสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมที่จะตอ้งแกไ้ข
ปรับปรุงเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัสภาพขอ้เทจ็จริงและส่ิงแวดลอ้ม มิฉะนั้นอาจก่อใหเ้กิด
ความเสียหายได ้ใหท้ี่ปรึกษามีอ านาจสั่งระงบัการด าเนินการของผูรั้บจา้งก่อสร้างไว้
ก่อน หรือสั่งการแก้ไขได้ตามความจ าเป็น และเม่ือได้ด าเนินการไปแล้ว จะตอ้ง
รายงานให้ผูว้่าจา้งทราบโดยเร็วที่สุด อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่จะท าให้ผูว้่าจา้งตอ้ง
รับภาระทางการเงินเพิม่ขึ้น ที่ปรึกษาตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูว้า่จา้งก่อน 

การจดัท ารายงาน
ผลการท างานของ
ผูรั้บจา้งก่อสร้าง 

13.  ในแต่ละเดือนที่ปรึกษาจะท ารายงานผลการด าเนินงานของที่ปรึกษา รวมทั้งความ
คืบหน้าของงานและอุปสรรคของผูรั้บจา้งก่อสร้างที่ได้ปฏิบติัไปแล้วให้ผูว้่าจา้ง
ทราบ ในกรณีที่ครบก าหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจา้งก่อสร้างของผู ้
รับจา้งก่อสร้าง หากผูรั้บจา้งก่อสร้างไม่สามารถท าการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตาม
สัญญาจา้งก่อสร้าง ที่ปรึกษาจะรีบรายงานสรุปผลงานทั้งหมดและอุปสรรคที่เป็น
เหตุท าให้การปฏิบัติงานของผูรั้บจา้งก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างที่
ก  าหนดไวเ้สนอต่อผูว้า่จา้ง 

ลิขสิทธ์ิในงานของ
ที่ปรึกษา 

14.  ที่ปรึกษาเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิในเอกสารที่ที่ปรึกษาท าขึ้น
เก่ียวกบังานตามสญัญาน้ี โดยผูว้า่จา้งมีสิทธิน าไปใช ้เก็บรักษา และท าส าเนาเพือ่งาน
ตามสญัญาน้ีไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากที่ปรึกษาก่อน 

การละเมิดต่อ
กฎหมายและ
ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

15.  ที่ปรึกษาจะต้องรับผิดต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือสิทธิใดๆ ใน
สิทธิบตัรหรือลิขสิทธ์ิของบุคคลที่สาม ซ่ึงที่ปรึกษาน ามาใชใ้นการปฏิบตัิงานตาม
สญัญาน้ี 

ขอ้มูล เอกสาร และ
ความช่วยเหลือของ
ผูว้า่จา้ง 

16.  (1) ผูว้า่จา้งจะมอบขอ้มูล เอกสารและสถิติต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งซ่ึงผูว้า่จา้งมีอยูใ่หแ้ก่ที่
ปรึกษาเพื่อประโยชน์ในการท างานตามสัญญาน้ีของที่ปรึกษาโดยไม่คิดมูลค่าและ
ภายในเวลาอนัควร 

(2) ในกรณีที่ที่ปรึกษาร้องขอความช่วยเหลือจากผูว้่าจา้งอนัเก่ียวดว้ยผูเ้ช่ียวชาญ
พเิศษเฉพาะดา้น ไม่ว่าจะเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นกฎหมาย การตรวจและรังวดัที่ดิน 
การประเมินราคาทรัพยสิ์น การเขา้ไปตรวจสถานที่ท  างานของผูรั้บจา้งก่อสร้าง การ
เข้าไปยงัสถานที่เตรียมงานหรือวสัดุในการก่อสร้าง หรือการอ่ืนใดที่ไม่อยู่ใน
ขอบเขตของงานตามสัญญาน้ี ผูว้่าจา้งจะให้ความช่วยเหลือตามความจ าเป็นเพื่อให้
การปฏิบติังานของที่ปรึกษาตามสญัญาน้ีลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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การเปลี่ยนแปลง
งาน และค่าใชจ่้าย 

17.  (1) ในกรณีที่ที่ปรึกษาตอ้งปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพิม่เติมนอกเหนือไปจากที่
ระบุในเอกสารผนวก ก. (ขอบเขตของงานของที่ปรึกษา) เพราะคู่สัญญาตกลง
เปล่ียนแปลงขอบเขตของงานของที่ปรึกษาอนัสืบเน่ืองมาจากความประสงคข์องผู ้
ว่าจา้ง ให้ที่ปรึกษามีสิทธิได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้ นโดยค านวณอัตราค่าจา้งต่อชั่วโมง 
(Man-Hour) หรือต่อเดือน (Man-Month) ของบุคลากรที่ตอ้งใชใ้นการท างานในส่วน
ที่เพิม่ขึ้นน้ีตามที่ระบุไวใ้นเอกสารผนวก ข. (ค่าจา้งและการจ่ายค่าจา้ง) ทั้งน้ี แลว้แต่
จ านวนไหนจะนอ้ยกวา่ 

(2) ในกรณีที่ที่ปรึกษาออกเงินค่าใชจ่้ายแทนผูว้่าจา้งไปก่อน ให้ที่ปรึกษามีสิทธิ
เรียกเก็บค่าใชจ่้ายเหล่านั้นเอาจากผูว้่าจา้งได ้เวน้แต่ค่าใชจ่้ายรายการหน่ึงรายการใด
มีจ านวนสูงกว่าจ  านวนเงินที่ระบุไวใ้นเอกสารผนวก จ. (รายละเอียดของเงื่อนไข
ทัว่ไป) ที่ปรึกษาตอ้งไดรั้บความเห็นชอบเป็นหนงัสือจากผูว้า่จา้งก่อน หรือที่ผูว้า่จา้ง
รับรองเป็นหนงัสือหลงัจากที่ที่ปรึกษาไดอ้อกเงินค่าใชจ่้ายนั้นไปก่อนแลว้ 

(3) ค่างานเพิ่มเติม ค่าใชจ่้ายที่เรียกเก็บคืนได ้และเงินอ่ืนใดที่ที่ปรึกษามีสิทธิเรียก
เก็บเอาจากผูว้า่จา้ง ใหท้ี่ปรึกษาเรียกเก็บเงินเหล่านั้นจากผูว้า่จา้งไดพ้ร้อมกบัการเบิก
ค่าจา้งที่ปรึกษาในงวดการเบิกเงินถดัไป 

การก่อสร้างหยุด
ลงชัว่คราว  

18.  (1) ในกรณีที่การก่อสร้างตามสัญญาว่าจา้งก่อสร้างระหว่างผูรั้บจา้งก่อสร้างกับ
ผูว้่าจา้งตอ้งระงบัหรือหยุดลงทั้งหมดเป็นการชั่วคราวโดยค าสั่งของผูว้่าจา้ง หรือ
เพราะเหตุสุดวสิัย หรือเพราะเหตุใดๆ ก็ตาม โดยที่บุคลากรของที่ปรึกษาบางส่วนยงั
มีความจ าเป็นตอ้งปฏิบติังานอยูต่ามความตอ้งการของผูว้่าจา้ง ให้ที่ปรึกษามีสิทธิ
ไดรั้บค่าจา้งส าหรับบุคลากรที่ปฏิบติังานอยูใ่นอตัราต่อชัว่โมง (Man-Hour) หรือ ต่อ
เดือน (Man-Month) ตามระบุไวใ้นเอกสารผนวก ข. (ค่าจา้งและการจ่ายค่าจา้ง) ทั้งน้ี 
แลว้แต่จ านวนไหนจะนอ้ยกวา่ 

(2) ในกรณีตาม (1) ให้ขยายระยะเวลาแห่งสญัญาน้ีออกไปเท่ากบัระยะเวลาที่การ
ก่อสร้างระงบัหรือหยดุลงทั้งหมดเป็นการชัว่คราว และให้ที่ปรึกษาไดรั้บค่าจา้งใน
อตัราตามเดิมนับแต่วนัที่งานก่อสร้างเร่ิมขึ้นใหม่ โดยที่ค่าจา้งที่ที่ปรึกษาได้รับใน
ระหวา่งที่การก่อสร้างระงบัหรือหยดุลงทั้งหมดเป็นการชัว่คราวไม่มีผลท าให้ค่าจา้ง
ที่ปรึกษาตามสญัญาน้ีลดลง 

(3) ในกรณีที่ยงัมีผูรั้บจา้งก่อสร้างรายอ่ืนยงัท าการก่อสร้างอยู ่และที่ปรึกษายงัคง
ตอ้งปฏิบตัิหน้าที่ตามสัญญาน้ี ให้ที่ปรึกษายงัคงมีสิทธิได้รับค่าจ้างตามก าหนด



สญัญาจา้งที่ปรึกษาการก่อสร้าง 
เง่ือนไขทัว่ไป    สญัญาเลขที่ ................................. 
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ระยะเวลาเดิม 

สัญญาจา้งก่อสร้าง
ยุติลงก่อนงาน
ก่อสร้างแลว้เสร็จ 

19.  ในกรณีที่ผูว้่าจา้งหรือผูรั้บจา้งก่อสร้างบอกเลิกสัญญาจา้งก่อสร้างต่อกันก่อนการ
แลว้เสร็จของงานก่อสร้าง ซ่ึงที่ปรึกษาตอ้งด าเนินการใดๆ เพือ่ 

(1) ใหไ้ดผู้รั้บจา้งก่อสร้างรายใหม่มาท าการก่อสร้างแทน 

(2) ใหมี้การประเมินมูลค่าจา้งที่ผูรั้บจา้งก่อสร้างไดท้  าไปแลว้ 

(3) ใหก้ารมีประเมินค่าเสียหายที่ผูว้า่จา้งไดรั้บ 

(4) ด าเนินกิจการอยา่งอ่ืนที่ผูว้า่จา้งมอบหมาย 

ใหถื้อเป็นงานเพิม่ที่ที่ปรึกษามีสิทธิไดรั้บค่าจา้งเพิม่จากผูว้า่จา้ง  

เหตุสุดวสัิย 20.  (1) “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใดๆ อนัจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบติัก็ดี เป็น
เหตุที่ไม่อาจป้องกนัได ้แมท้ั้งบุคคลผูต้อ้งประสบหรือใกลจ้ะตอ้งประสบเหตุนั้นจะ
ได้จดัการระมัดระวงัตามสมควรอันพึงคาดหมายไดจ้ากบุคคลในฐานะและภาวะ
เช่นนั้น 

(2) ให้หน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายระงบัลงในระหว่างที่มี
เหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น และให้วนัที่ครบก าหนดสัญญาขยายออกไปเท่ากับระยะเวลาที่
เกิดเหตุสุดวสิยันั้น 

(3) หากเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 (เกา้สิบ) วนั คู่สัญญาฝ่าย
หน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาน้ีเสียก็ได ้

การบอกลิกสัญญา 21.  (1) บอกเลิกสญัญาโดยผูว้า่จา้ง 

(ก)  ผูว้่าจา้งมีสิทธิบอกเลิกสญัญาน้ีได ้ถา้ที่ปรึกษามิไดป้ฏิบติังานดว้ยความ
ช านาญหรือดว้ยความเอาใจใส่ในวิชาชีพของที่ปรึกษาเท่าที่พึงคาดหมายไดจ้าก
ที่ปรึกษาในระดบัเดียวกนั หรือมิไดป้ฏิบติัตามขอ้สญัญาหรือเง่ือนไขที่ก  าหนด
ในสญัญาน้ี ในกรณีเช่นน้ีผูว้า่จา้งจะบอกกล่าวให้ที่ปรึกษาแกไ้ขการประพฤติ
ผดิดงักล่าวภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัที่ไดรั้บค าบอกกล่าว ถา้
ที่ปรึกษาไม่ท าการแกไ้ขภายในเวลาที่ก  าหนด ผูว้า่จา้งมีสิทธิบอกเลิกสญัญาน้ีได ้ 

(ข)  เม่ือที่ปรึกษาไดรั้บค าบอกกล่าวเลิกสญัญาจากผูว้า่จา้งแลว้ ที่ปรึกษาตอ้ง
หยดุปฏิบติังานทนัที และด าเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่มีสิทธิ
เรียกให้ผูว้่าจ้างช าระคืนได้ ในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับค าบอกกล่าวเลิก



สญัญาจา้งที่ปรึกษาการก่อสร้าง 
เง่ือนไขทัว่ไป    สญัญาเลขที่ ................................. 
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สญัญาไปจนถึงวนัที่การบอกเลิกสญัญามีผล 

(2) บอกเลิกสญัญาโดยที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ถ้าผูว้่าจา้งมิได้ปฏิบตัิตามขอ้สัญญาหรือ
เง่ือนไขที่ก  าหนดในสัญญาน้ี ในกรณีเช่นน้ีให้ที่ปรึกษามีหนังสือบอกกล่าวให้ผูว้่าจา้ง
แกไ้ขภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัที่ไดรั้บค าบอกกล่าว ถา้ผูว้า่จา้งไม่
ท าการแกไ้ขภายในเวลาที่ก  าหนด ที่ปรึกษามีสิทธิบอกเลิกสญัญาน้ีได ้

(3) การบอกกล่าวเลิกสญัญา 

(ก)  ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกกล่าวเลิกสัญญา ให้ท  าค  าบอก
กล่าวเป็นหนังสือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับไปยงัที่อยูข่องคู่สญัญาที่
ปรากฏในสญัญาน้ี หรือที่อยูข่องคู่สญัญาที่ปรากฏในการจดทะเบียนนิติบุคคล
หรือที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ และให้ถือว่าผูรั้บได้รับหนังสือบอกกล่าวเลิก
สญัญาในวนัลงนามรับในบตัรตอบรับทางไปรษณีย ์หากไม่ปรากฏวนัที่ลงนาม
รับในบตัรตอบรับทางไปรษณีย ์หรือ ไม่มีผูรั้บ หรือส่งไม่ได้เพราะเหตุใดๆ 
ใหถื้อวา่ผูรั้บไดรั้บแลว้โดยชอบในวนัส่ง 

(ข)  การบอกกล่าวเลิกสญัญาตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 (สามสิบ) 
วนันบัจากวนัที่ผูรั้บไดรั้บหรือถือวา่ไดรั้บหนงัสือบอกกล่าวเลิกสญัญานั้น  

ค่าเสียหาย 22.  ถา้คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดท าใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงไดรั้บความเสียหาย คู่สัญญาฝ่าย
นั้นตอ้งชดใชค้่าเสียหายให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง แต่ความรับผิดของที่ปรึกษาให้
จ  ากดัไม่เกินจ านวนเงินค่าจา้งที่ปรึกษา 

การระงบัขอ้พพิาท 23.  เม่ือเกิดขอ้พิพาทขึ้นอนัเก่ียวกบัสัญญาน้ี คู่สัญญาตกลงให้ระงบัขอ้พิพาทที่เกิดขึ้น
นั้นดว้ยการเจรจาก่อนที่จะใชสิ้ทธิทางศาล 

 

 

 



สญัญาจา้งที่ปรึกษาการก่อสร้าง 
โครงการ ....................................................................... 

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ (Conditions of Particular Application) 
สญัญาเลขที่ ............................. 
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ขอ้ตกลงดงัต่อไปน้ีใหใ้ชแ้ทนหรือเพิม่เติมเง่ือนไขทัว่ไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สญัญาจา้งที่ปรึกษาการก่อสร้าง 

โครงการ ....................................................................... 
เอกสารผนวก ก.  ขอบเขตของงานของท่ีปรึกษา 

(Appendix A – Scope of Works) 

สญัญาเลขที่ ............................. 
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สญัญาจา้งที่ปรึกษาการก่อสร้าง 
เอกสารผนวก ก. (ขอบเขตของงานของที่ปรึกษา) สญัญาเลขที่ .................................. 
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โครงการ ....................................................................... 

เอกสารผนวก ข. ค่าจา้งและการจ่ายค่าจา้ง 
(Appendix B – Fee and Payment of Fees) 

สญัญาเลขที่ ............................. 
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ขอ้  1. ช่วง Pre-Design Phase ตกลงค่าจา้งเป็นการ “เหมา” เป็นเงิน ............................. บาท (ยงัไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิม่) โดยช าระดงัต่อไปน้ี 

ช าระภายในวนัที่ ...................................... ร้อยละ ............... เป็นเงนิ .......................... บาท 
ช าระภายในวนัที่ ...................................... ร้อยละ ............... เป็นเงนิ .......................... บาท 
ช าระภายในวนัที่ ...................................... ร้อยละ ............... เป็นเงนิ .......................... บาท 
ช าระภายในวนัที่ ...................................... ร้อยละ ............... เป็นเงนิ .......................... บาท 
ช าระภายในวนัที่ ...................................... ร้อยละ ............... เป็นเงนิ .......................... บาท 

รวม .......................... บาท 

ขอ้  2. ช่วง Procurement Phase ตกลงค่าจา้งเป็นการ “เหมา” เป็นเงิน ............................. บาท (ยงั
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) โดยช าระดงัต่อไปน้ี 

ช าระภายในวนัที่ ...................................... ร้อยละ ............... เป็นเงนิ .......................... บาท 
ช าระภายในวนัที่ ...................................... ร้อยละ ............... เป็นเงนิ .......................... บาท 
ช าระภายในวนัที่ ...................................... ร้อยละ ............... เป็นเงนิ .......................... บาท 
ช าระภายในวนัที่ ...................................... ร้อยละ ............... เป็นเงนิ .......................... บาท 
ช าระภายในวนัที่ ...................................... ร้อยละ ............... เป็นเงนิ .......................... บาท 

รวม .......................... บาท 

ขอ้  3. ช่วง Construction Phase ตกลงค่าจา้งตามเวลาการท างาน ต าแหน่งงาน และอัตรา (ยงัไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิม่) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(1) การเบิกค่าจา้ง ใหท้ี่ปรึกษาเบิกค่าจา้งในวนัส้ินเดือนหรือหลงัจากนั้น ผูว้่าจา้งจะช าระค่าจา้งให้
ภายใน 15 (สิบหา้) วนันบัแต่วนัที่ไดรั้บใบเบิกค่าจา้งของที่ปรึกษา 

(2) การท างานเต็มเวลา (Full Time) วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ เวลา .................. ถึง เวลา .................... วนั
เสาร์ เวลา ........................ ถึงเวลา ........................ เวลาพกั เวลา ...................... ถึงเวลา ......................  ไม่รวม
วนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

ค่าล่วงเวลาในวนัท างานปกติ เท่ากบั ........... เท่าของคา่จา้งต่อชัว่โมง 
คา่ทาํงานในวนัหยดุ เทา่กบั ........... เทา่ของคา่จา้งตอ่ชั�วโมง 



สญัญาจา้งที่ปรึกษาการก่อสร้าง 
เอกสารผนวก ข. (ค่าจา้งและการจ่ายค่าจา้ง) สญัญาเลขที่ .................................. 
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ค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ เท่ากบั ............ เท่าของค่าจา้งต่อชัว่โมง 
(3) การท างานบางส่วนของเวลา 1 (Part Time 1) ท างานไม่เกิน ............... ชัว่โมง/เดือน 
(4) การท างานบางส่วนของเวลา 2 (Part Time 2) ท างานไม่เกิน ............... ชัว่โมง/เดือน 
(5) การท างานบางส่วนของเวลา 3 (Part Time 3) ท างานไม่เกิน ............... ชัว่โมง/เดือน 

ที่ ช่ือ ต าแหน่งงาน 
เวลา ค่าจา้ง (บาท) 
ท างาน ต่อเดือน ต่อชัว่โมง 

   
   

    
    
    

   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





สัญญาจา้งท่ีปรึกษาการก่อสร้าง 
โครงการ ....................................................................... 

เอกสารผนวก ค. บุคลากรและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีผูว้า่จา้งจดัหาให ้
(Appendix C – Personnel and Facilities Provided by the Employer) 

สัญญาเลขท่ี ............................. 
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ขอ้  1. ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีผูว้ำ่จำ้งจดัหำให ้        มี          ไม่มี ดงัต่อไปน้ี 
ท่ี ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สญัญาจา้งบริหารการก่อสร้าง 
เอกสารผนวก ค. (บุคลากรและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีผูว้า่จา้งจดัหาให)้ สัญญาเลขท่ี .................................. 
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ขอ้  2. บุคลำกรท่ีผูว้ำ่จำ้งจดัหำให ้        มี          ไม่มี ดงัต่อไปน้ี 
ท่ี คุณวฒิุ อำยงุำน/ปี จ ำนวน/คน 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

 

 

 



สัญญาจา้งท่ีปรึกษาการก่อสร้าง 
โครงการ ....................................................................... 

เอกสารผนวก ง. จ านวนและคุณสมบติัของบุคลากรของท่ีปรึกษา 
(Appendix D – Number and Qualification of Consulting Engineer’s Personnel) 

สัญญาเลขท่ี ............................. 
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จ ำนวน และ คุณสมบติั บุคลำกรของท่ีปรึกษำ มีดงัต่อไปน้ี 

ท่ี ช่ือ คุณวฒิุ ต ำแหน่ง อำยงุำน/ปี 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



สัญญาจา้งท่ีปรึกษาการก่อสร้าง 
เอกสารผนวก ง. (จ านวนและคุณสมบติัของบุคลากรของท่ีปรึกษา) สัญญาเลขท่ี .................................. 
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ท่ี ช่ือ คุณวฒิุ ต ำแหน่ง อำยงุำน/ปี 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 



สญัญาจา้งท่ีปรึกษาการก่อสร้าง 
โครงการ ....................................................................... 

เอกสารผนวก จ - รายละเอียดของเง่ือนไขทัว่ไป 
(Appendix E - Details of General Conditions) 

สญัญาเลขท่ี ............................. 
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เงื่อนไขทัว่ไป ข้อ รายละเอยีด 

อตัราดอกเบ้ีย 8(1) ร้อยละ............ต่อปี 

วนัเร่ิมงาน 10(1) วนัท่ี............................................... 

ระยะเวลาการทาํงาน 10(1) .......................วนั นบัจากวนัเร่ิมงาน 

วนัส้ินสุดสญัญา 10(1) วนัท่ี............................................. 

จาํนวนเงินค่าใชจ่้ายรายการหน่ึงรายการ
ใดท่ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูว้า่จา้ง 

17(2) สูงกวา่......................................บาท  
(....................................................)  

 

*********



สญัญาจา้งที่ปรึกษาการก่อสร้าง 
โครงการ ....................................................................... 

เอกสารผนวก ฉ. รายการเอกสารอ่ืนๆ ที่ใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาน้ี 
สญัญาเลขที่ ............................. 
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ขอ้  1. เอกสารดงัต่อไปน้ีใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาน้ีดว้ย 

(1)   จ านวน 

  
(2)  จ านวน 

 
(3)  จ านวน 

 
(4)  จ านวน 

 
(5)  จ านวน 

 
(6)  จ านวน 

 
(7)  จ านวน 

 
(8)  จ านวน 

 
(9)  จ านวน 

 

ขอ้  2. ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวข้างตน้มีข้อความขดัหรือแยง้กัน ให้ถือตามเจตนารมณ์ของ

เอกสารเป็นส าคญั หากหาเจตนารมณ์ไม่ได ้ใหถื้อตามค าวนิิจฉยัของผูว้า่จา้ง 
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