ผนวก ก ประกอบระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพอากาศวาดวยรานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง
พ.ศ.๒๕๕๐
สัญญาซื้อขาย
สัญญาเลขที่...................................
สัญญาฉบับนีท้ าํ ขึน้ ณ ....................................................................................................................
ตําบล/แขวง.......................................... อําเภอ/เขต....................................... จังหวัด......................................
เมือ่ วันที่...............เดือน........................ พ.ศ............................ ระหวางคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพอากาศ
โดย.........................................ประธานอนุกรรมการ....................................................ผูร บั มอบอํานาจซึง่ ตอไป
ในสัญญาเรียกวา “ผูซ อ้ื ” ฝายหนึง่ กับ.....................................................................ซึง่ จดทะเบียนเปนนิตบิ คุ คล
ณ ....................................................มีสาํ นักงานใหญอยูเ ลขที่.........................ถนน........................................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.............................................
โดย..................................................................................ผูม อี าํ นาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลปรากฎตามหนังสือ
รับรองของสํานักงานทะเบียนหุน สวนบริษทั ......................................................................................................
ลงวันที่....................................................(และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่.................................................... )*
แนบทายสัญญานี้ (ในกรณีทผ่ี ขู ายเปนบุคคลธรรมดา ใหใชขอ ความวา กับ.........................................................
อยูบ านเลขที.่ ........................ถนน...............................................ตําบล/แขวง..................................................
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด........................................................... )* ซึง่ ตอไปในสัญญานี้
เรียกวา “ผูขาย” อีกฝายหนึ่ง
คูส ญ
ั ญาไดตกลงกันมีขอ ความดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอตกลงซือ้ ขาย
ผูซ ือ้ ตกลงซือ้ และผูข ายตกลงขาย..........................................................................................
.....................................................................................................................................................................
จํานวน.................................เปนราคาทัง้ สิน้ ................................บาท (.........................................................)
ซึง่ ไดรวมภาษีมลู คาเพิม่ จํานวน............................................บาท ตลอดจนภาษีอากรอืน่ ๆ และคาใชจา ยทัง้ ปวง
ดวยแลว
ผูข ายรับรองวาสิง่ ของทีข่ ายใหตามสัญญานีเ้ ปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปน
ของเกาเก็บ และมีคณ
ุ ภาพและคุณสมบัตไิ มตาํ่ กวาทีก่ าํ หนดไวในเอกสารแนบทายสัญญา
ในกรณีทเ่ี ปนการซือ้ สิง่ ของ ซึง่ จะตองมีการตรวจทดลอง ผูข ายรับรองวาเมือ่ ตรวจทดลอง ตองมี
คุณภาพและคุณสมบัตไิ มตาํ่ กวาทีก่ าํ หนดไวดว ย
ขอ ๒ เอกสาร ...

-๒ขอ ๒ เอกสารอันเปนสวนหนึง่ ของสัญญา
เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ ........(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)............... จํานวน............................หนา
๒.๒ ผนวก ๒ ........(แค็ตตาล็อก)*....................
จํานวน............................หนา
๒.๓ ผนวก ๓ ........(แนบรูป)*....................
จํานวน…………….……..หนา
๒.๔ ผนวก ๔ ........(ใบเสนอราคา).......................
จํานวน............................หนา
๒.๕ ผนวก ๕ ................................ ฯลฯ ................................
ขอความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความในสัญญานีบ้ ังคับ
และในกรณีทเ่ี อกสารแนบทายสัญญาขัดกันเอง ผูข ายจะตองปฏิบตั ติ ามคําวินจิ ฉัยของผูซ อ้ื
ขอ ๓ การสงมอบ
ผูข ายจะสงมอบสิง่ ของทีซ่ อ้ื ขายตามสัญญาใหแกผซู อ้ื ณ .......................................................
.................................................ภายในวันที่....................เดือน......................................พ.ศ...........................
ใหถกู ตองและครบถวนตามทีก่ าํ หนดไวในขอ ๑ แหงสัญญานี้ พรอมทัง้ หีบหอ หรือเครือ่ งรัดพันผูกโดยเรียบรอย
การสงมอบสิง่ ของตามสัญญานี้ ไมวา จะเปนการสงมอบเพียงครัง้ เดียว หรือสงมอบหลายครัง้
ผูข ายจะตองแจงกําหนดเวลาสงมอบแตละครัง้ โดยทําเปนหนังสือนําไปยืน่ ตอผูซ อ้ื ณ .........................................
..................................ในเวลาราชการ กอนวันสงมอบ ไมนอยกวา..................................วันทําการ
ขอ ๔ การใชเรือไทย
ถาสิง่ ของทีจ่ ะตองสงมอบใหแกผซู อ้ื ตามสัญญานี้ เปนสิง่ ของทีผ่ ขู ายจะตองสัง่ หรือนําเขามา
จากตางประเทศ และสิง่ ของนัน้ ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือทีม่ เี รือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนได ตามทีร่ ฐั มนตรีวา การกระทรวงคมนาคม ประกาศกําหนด ผูข ายตองจัดการใหสง่ิ ของดังกลาว
บรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสี ิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีกอ นบรรทุกของนัน้ ลงเรืออืน่ ทีม่ ใิ ชเรือไทย หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออืน่ ได ทัง้ นี้ ไมวา การสัง่ หรือสัง่ ซือ้ สิง่ ของ
ดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร, ซีไอเอฟ หรือแบบอืน่ ใด
ในการสงมอบสิง่ ของตามสัญญาใหแกผซู อ้ื ถาสิง่ ของนัน้ เปนสิง่ ของตามวรรคหนึง่ ผูข ายจะตอง
สงมอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนัน้ ซึง่ แสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือ
ทีม่ สี ทิ ธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผซู อ้ื พรอมกับการสงมอบสิง่ ของดวย

ในกรณี ...

-๓ในกรณีทส่ี ง่ิ ของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือทีม่ ี
สิทธิเชนเดียวกับเรือไทยผูข ายตองสงมอบหลักฐานซึง่ แสดงวาไดรบั อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวีใหบรรทุกของโดยเรืออืน่ ไดหรือหลักฐานซึง่ แสดงวาไดชาํ ระคาธรรมเนียมพิเศษเนือ่ งจากการไม
บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฏหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึง่ แกผซู อ้ื ดวย
ในกรณีทผ่ี ขู ายไมสง มอบหลักฐานอยางหนึง่ อยางใดดังกลาวในสองวรรคขางตนใหแกผซู อ้ื
แตจะขอสงมอบสิง่ ของดังกลาวใหผซู อ้ื กอนโดยยังไมรบั ชําระเงินคาสิง่ ของผูซ อ้ื มีสทิ ธิรบั สิง่ ของดังกลาว
ไวกอ นและชําระเงินคาสิง่ ของเมือ่ ผูข ายไดปฏิบตั ถิ กู ตองครบถวนดังกลาวแลวได
ขอ ๕ การตรวจรับ
เมือ่ ผูซ อ้ื ไดตรวจรับสิง่ ของทีส่ ง มอบ และเห็นวถกู ตองครบถวนตามสัญญาแลว ผูซ อ้ื จะออก
หลักฐานการับมอบไวให เพือ่ ผูข ายนํามาเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงินคาสิง่ ของนัน้
ถาผลของการตรวจรับปรากฏวาสิง่ ของทีผ่ ขู ายสงมอบไมตรงตามสัญญา ขอ ๑ ผูซ อ้ื ทรงไวซง่ึ
สิทธิที่จะไมรบั สิ่งของนั้น ในกรณีเชนวานี้ ผูขายตองรีบนําสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได และนํา
สิง่ ของมาสงมอบใหใหม หรือตองทําการแกไขใหถกู ตองตามสัญญาดวยคาใชจา ยของผูข ายเอง และระยะเวลาที่
เสียไปเพราะเหตุดงั กลาว ผูข ายจะนํามาอางเปนเหตุขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของด หรือลดคาปรับ
ไมได
ในกรณีทผ่ี ขู ายสงมอบสิง่ ของถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวนแตไมถกู ตอง
ทัง้ หมด ผูซ อ้ื จะตรวจรับเฉพาะสวนทีถ่ กู ตองโดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะสวนนัน้ ก็ได*
(ความในวรรคสามนี้ จะไมกาํ หนดไวในกรณีทผ่ี ซู อ้ื ตองการสิง่ ของทัง้ หมดในคราวเดียวกัน หรือการซือ้ สิง่ ของที่
ประกอบเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางหนึง่ อยางใดไปแลวจะไมสามารถใชงานไดโดยสมบูรณ)
ขอ ๖ การชําระเงิน
(ผูซ ้ือตกลงชําระเงินคาสิง่ ของตามขอ ๑ ใหแกผขู าย เมือ่ ผูซ อ้ื ไดรบั มอบสิง่ ของตามขอ ๕ ไวโดย
ครบถวนแลว)*
(ผูซ อ้ื ตกลงชําระเงินคาสิง่ ของตามขอ ๑ ใหแกผขู ายดังนี้
๖.๑ เงินลวงหนา จํานวน.....................................บาท (......................................................)
จะจายใหภายใน..................................วัน นับแตวนั ทําสัญญานีท้ ง้ั นีโ้ ดยผูข ายจะตองนําหลักประกันเงินลวงหนา
เปน........................(หนังสือค้าํ ประกันของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)..................เต็มตาม
จํานวนเงินลวงหนาทีจ่ ะไดรบั มามอบใหแกผซู อ้ื เปนหลักประกันการชําระคืนเงินลวงหนากอนการรับชําระเงิน
ลวงหนานัน้
๖.๒ เงินทีเ่ หลือ ...

-๔๖.๒ เงินทีเ่ หลือ จํานวน............................บาท (.................................................................)
จะจายใหเมือ่ ผูซ อ้ื ไดรบั มอบสิง่ ของตามขอ ๕ ไวโดยครบถวนแลว)*
การจายเงินตามเงือ่ นไขแหงสัญญานี้ ผูซ อ้ื จะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูข าย
ชือ่ ธนาคาร...........................................................................สาขา.................................................................
ชือ่ บัญชี..................................................................เลขทีบ่ ญ
ั ชี.......................................................................
ทัง้ นี้ ผูข ายตกลงเปนผูร บั ภาระเงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอืน่ ใดเกีย่ วกับการโอนทีธ่ นาคารเรียกเก็บ และ
ยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนงวดนั้น ๆ
ขอ ๗ การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูข ายยอมรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิง่ ของตามสัญญานีเ้ ปนเวลา...........ป
..............เดือน นับแตวนั ทีผ่ ซู อ้ื ไดรบั มอบ โดยภายในกําหนดเวลาดังกลาวหากสิง่ ของตามสัญญานีเ้ กิดชํารุด
บกพรอง หรือขัดของอันเนือ่ งมาจากการใชงานตามปกติ ผูข ายจะตองจัดการซอมแซมหรือแกไขใหอยูใ นสภาพที่
ใชการไดดดี งั เดิม ภายใน ............ วัน นับแตวนั ทีไ่ ดรบั แจงจากผูซ อ้ื โดยไมคดิ คาใชจา ยใด ๆ ทัง้ สิน้
ขอ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทําสัญญานี้ ผูข ายไดนาํ หลักประกัน เปน..............................................................เปน
จํานวนเงิน...................................บาท (...........................................................................................)
ซึง่ เทากับรอยละ..................................(...............................%) ของราคาทัง้ หมดตามสัญญา มามอบใหแกผซู อ้ื
เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกันทีผ่ ขู ายนํามามอบไวตามวรรคหนึง่ ผูซ อ้ื จะคืนใหเมือ่ ผูข ายพนจากขอผูกพันตาม
สัญญานีแ้ ลว (สวนหลักประกันตามขอ ๖.๑ ผูซ อ้ื จะคืนใหพรอมกับการจายเงินงวดสุดทายตามขอ ๖.๒)*
ขอ ๙ การบอกเลิกสัญญา
เมือ่ ครบกําหนดสงมอบสิง่ ของตามสัญญานีแ้ ลว ถาผูข ายไมสง มอบสิง่ ของทีต่ กลงขายใหแกผู
ซือ้ หรือสงมอบไมถกู ตอง หรือไมครบจํานวนผูซ อ้ื มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาทัง้ หมดหรือบางสวนได
ในกรณีทผ่ี ซู อ้ื ใชสทิ ธิบอกเลิกสัญญา ผูซ อ้ื มีสทิ ธิรบิ หลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคารผูอ อก
หนังสือค้าํ ประกันตามสัญญา (ขอ ๖ และ)* ขอ ๘ เปนจํานวนเงินทัง้ หมดหรือแตบางสวนก็ได แลวแตผซู อ้ื จะ
เห็นสมควรและถาผูซ อ้ื จัดซือ้ สิง่ ของจากบุคคลอืน่ เต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนทีข่ าดแลวแตกรณีภายในกําหนด
........................เดือน นับแตวนั บอกเลิกสัญญา ผูข ายจะตองชดใชราคาทีเ่ พิม่ ขึน้ จากราคาทีก่ าํ หนดไวในสัญญา
นีด้ ว ย

ขอ ๑๐ คาปรับ ...

-๕ขอ ๑๐ คาปรับ
ในกรณีทผ่ี ซู อ้ื มิไดใชสทิ ธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาขอ ๙ ผูข ายจะตองชําระคาปรับใหผซู อ้ื
เปนรายวันในอัตรารอยละ.....................(.......................%) ของรคาสิง่ ของทีย่ ังไมไดรบั มอบ นับแตวนั ถัดจากวัน
ครบกําหนดตามสัญญาจนถึงวันทีผ่ ขู ายไดนาํ สิง่ ของมาสงมอบใหแกผซู อ้ื จนถูกตองครบถวน
การคิดคาปรับในกรณีสง่ิ ของทีต่ กลงซือ้ ขายประกอบกันเปนชุด แตผขู ายสงมอบเพียงบางสวน
หรือขาดสวนประกอบสวนหนึง่ สวนใดไป ทําใหไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถอื วายังไมไดสง มอบสิง่ ของนัน้
เลย และใหคดิ คาปรับจากราคาสิง่ ของเต็มทัง้ ชุด
ในระหวางที่ผูซื้อยังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานัน้ หากผูซ ื้อเห็นวาผูขายไมอาจปฏิบัตติ าม
สัญญาตอไปไดผซู อ้ื จะใชสทิ ธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคารผูอ อกหนังสือค้าํ
ประกันตามสัญญา (ขอ ๖ และ)* ขอ ๘ กับเรียกรองใหชดใชราคาทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามทีก่ ําหนดไวในสัญญาขอ ๙ วรรค
สองก็ได และถาผูซ อ้ื ไดแจงขอเรียกรองใหชาํ ระคาปรับไปยังผูข าย เมือ่ ครบกําหนดสงมอบแลว ผูซ อ้ื มีสทิ ธิทจ่ี ะ
ปรับผูขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย
ขอ ๑๑ การรับผิดชดใชคา เสียหาย
ถาผูข ายไมปฏิบตั ติ ามสัญญาขอหนึง่ ขอใดดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกผซู อ้ื แลว ผูข ายตองชดใชคา เสียหายใหแกผซู อ้ื โดยสิน้ เชิงภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวนั ทีไ่ ดรบั แจงจากผูซ อ้ื
ขอ ๑๒ การขอขยายเวลาสงมอบ
ในกรณีทม่ี เี หตุสดุ วิสยั หรือเหตุใด ๆ อันเนือ่ งมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซ อ้ื
หรือจากพฤติการณอนั ใดอันหนึง่ ซึง่ ผูข ายไมตอ งรับผิดชอบตามกฏหมายเปนเหตุใหผขู ายไมสามารถสงมอบ
สิง่ ของตามเงือ่ นไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานีไ้ ด ผูข ายมีสทิ ธิขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลด
คาปรับได โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดงั กลาว พรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผซู อ้ื ทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับ
แตวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึง่ ใหถอื วาผูข ายไดสละสิทธิเรียกรองในการขอ
ขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือลดคาปรับโดยไมมเี งือ่ นไขใด ๆ ทัง้ สิน้ เวนแตกรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพรองของผูซ อ้ื ซึง่ มีหลักฐานชัดแจง หรือผูซ อ้ื ทราบดีอยูแ ลวตัง้ แตตน
การขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือลดคาปรับตามวรรคหนึง่ อยูใ นดุลยพินจิ ของผู
ซือ้ ทีจ่ ะพิจารณา

สัญญานี้ ...

-๖สัญญานีท้ าํ ขึน้ สองฉบับมีขอ ความถูกตองตรงกันคูส ญ
ั ญาไดอา นและเขาใจขอความโดย
ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชือ่ พรอมทัง้ ประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูส ญ
ั ญาตาง
ยึดถือไวฝา ยละฉบับ
(ลงชือ่ )................................................ผูซ ือ้
(.................................................)
(ลงชือ่ )................................................ผูข าย
(.................................................)
(ลงชือ่ )................................................พยาน
(.................................................)
(ลงชือ่ )................................................พยาน
(.................................................)

-------------------------------------------------หมายเหตุ * เปนขอความหรือเงือ่ นไขเพิม่ เติมซึง่ สวนราชการ ผูท าํ สัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกไดตาม
ขอเท็จจริง

ผนวก ข ประกอบระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพอากาศวาดวยรานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง
พ.ศ.๒๕๕๐

เลขที่.......................................

หนังสือค้าํ ประกัน
(หลักประกันซอง)
วันที…
่ ………………………………………….

ขาพเจา............(ชือ่ ธนาคาร / บริษทั เงินทุน)..............สํานักงานตัง้ อยูเ ลขที่.........................................
ถนน.........................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต..........................................
จังหวัด.....................................................โดย......................................................................ผูม อี าํ นาจลงนาม
ผูกพันธนาคาร/บริษทั เงินทุนขอทําหนังสือค้าํ ประกันฉบับนีใ้ หไวตอ .............................................(ชือ่ สวนราชการ
ผูส อบราคา)..........................................ดังมีขอ ความตอไปนี้
๑. ตามที่...........................(ชือ่ ผูเ สนอราคา).......................................................ไดยน่ื ซองสอบราคา
สําหรับการจัดซือ้ ...............................................ตามเอกสารสอบราคาเลขที่.................................................ซึง่
ตองวางหลักประกันซองตามเงือ่ นไขการสอบราคาตอ...............(ชือ่ สวนราชการผูส อบราคา).........................เปน
จํานวนเงิน........................บาท (..................................................) นัน้
ขาพเจายอมผูกพันตนโดยไมมีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไมไดเชนเดียวกับลูกหนี้ขั้นตน ในการ
ชําระเงินตามสิทธิเรียกรองของ............................(ชือ่ สวนราชการผูสอบราคา)........................................จํานวน
ไมเกิน...........................................บาท (......................................................................................................)
ในกรณี........................(ชือ่ ผูเ สนอราคา)..................................................ไมปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขในการสอบราคา
อันเปนเหตุให.................(ชือ่ สวนราชการผูส อบราคา)........................................มีสทิ ธิริบหลักประกันซองหรือให
ชดใชคา เสียหายใด ๆ รวมทัง้ กรณีที่.....................(ชือ่ ผูเ สนอราคา)...........................ไดถอนใบเสนอราคาของตน
ภายในระยะเวลาทีใ่ บเสนอราคายังมีผลอยู หรือมิไดไปลงนามในสัญญาเมือ่ ไดรบั แจงใหไปทําสัญญา หรือมิได
วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดในเอกสารสอบราคา โดยขาพเจาจะไมอา งสิทธิใด ๆ เพือ่ โตแยง
และ.....................(ชือ่ สวนราชการผูสอบราคา)...................................ไมจาํ เปนตองเรียกรองให.........................
(ชือ่ ผูเ สนอราคา).................................ชําระหนีน้ น้ั กอน
๒. หนังสือค้าํ ประกันนีม้ ผี ลใชบงั คับตัง้ แต.........................................ถึง...........................................
และขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้าํ ประกันนีภ้ ายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดไว

๓. ถา ...

-๒๓. ถา........................(ชือ่ ผูเ สนอราคา).........................ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคา
ออกไป ขาพเจายินยอมที่จะขยายกําหนดระยะเวลาค้ําประกันนี้ออกไปเปนเวลาเทากับระยะเวลายื่นราคาที่ได
ขยายออกไปดังกลาว
ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอ หนาพยานเปนสําคัญ
(ลงชือ่ )................................................ผูข าย
(.................................................)
(ลงชือ่ )................................................พยาน
(.................................................)
(ลงชือ่ )................................................พยาน
(.................................................)

ผนวก ค ประกอบระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพอากาศวาดวยรานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง
พ.ศ.๒๕๕๐

เลขที่.......................................

หนังสือค้าํ ประกัน
(หลักประกันสัญญา)
วันที…
่ ………………………………………….

ขาพเจา.......................(ชือ่ ธนาคาร)...........................สํานักงานตัง้ อยูเ ลขที่.......................................
ถนน.........................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต..........................................
จังหวัด.....................................................โดย......................................................................ผูม อี าํ นาจลงนาม
ผูกพันธนาคารขอทําหนังสือค้าํ ประกันฉบับนีใ้ หไวตอ ...........................(ชือ่ สวนราชการผูซ ือ้ )..............................
ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูซื้อ” ดังมีขอ ความตอไปนี้
๑. ตามที่...........................(ชือ่ ผูข าย).......................................................ซึง่ ตอไปนีเ้ รียกวา “ผูข าย”
ไดทาํ สัญญาซือ้ ขาย.............................................................................................................................กับผูซ ้ือ
ตามสัญญาเลขที่...........................ลงวันที่..........................................................................ซึง่ ผูข ายจะตองวาง
หลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาตอผูซ อ้ื เปนจํานวนเงิน..........................................................................บาท
(....................................................) ซึง่ เทากับรอยละ........................... (........%) ของราคาทัง้ หมดตามสัญญา
ขาพเจายอมผูกพันตนโดยไมมีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไมไดเชนเดียวกับลูกหนี้ขั้นตน ในการ
ชําระเงินตามสิทธิเรียกรองของผูซ ือ้ จํานวนไมเกิน................................................................................บาท
(.................................................................)ในกรณีทผ่ี ขู ายกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ หรือตองชําระคาปรับ
ทัง้ นีโ้ ดยขาพเจาจะไมอา งสิทธิใด ๆ เพือ่ โตแยง และผูซ อ้ื ไมจาํ เปนตองเรียกรองใหผขู ายชําระหนีน้ น้ั กอน
๒. หากผูซ ือ้ ไดขยายระยะเวลาใหแกผขู าย หรือยินยอมใหผขู ายปฏิบตั ผิ ดิ แผกไปจากเงือ่ นไขใด ๆ ใน
สัญญา ใหถอื วาขาพเจาไดยินยอมในกรณีนนั้ ๆ ดวย
๓. หนังสือค้ําประกันนี้มีผลใชบังคับตัง้ แตวันทําสัญญาซือ้ ขายดังกลาวขางตนจนถึงวันที่ภาระหนาที่
ทัง้ หลายของผูข ายจะไดปฏิบตั ใิ หสาํ เร็จลุลว งไป และขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้าํ ประกันไมวา กรณีใด ๆ ตราบ
เทาทีผ่ ขู ายยังตองรับผิดชอบตอผูซ อ้ื ตามสัญญาซือ้ ขายอยู

ขาพเจา ...

-๒ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอ หนาพยานเปนสําคัญ

(ลงชือ่ )................................................ผูค าํ้ ประกัน
(.................................................)
ตําแหนง..............................................
(ลงชือ่ )................................................พยาน
(.................................................)
(ลงชือ่ )................................................พยาน
(.................................................)

ผนวก ง ประกอบระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพอากาศวาดวยรานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง
พ.ศ.๒๕๕๐
สัญญาจาง
สัญญาเลขที่...................................
สัญญาฉบับนีท้ าํ ขึน้ ณ ....................................................................................................................
ตําบล/แขวง.............................................................. อําเภอ/เขต....................................................................
จังหวัด............................................. เมื่อวันที่..................เดือน................................ พ.ศ...............................
ระหวางคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพอากาศ โดย...........................................................ประธานอนุกรรมการ
.............................ผูร บั มอบอํานาจ ซึง่ ตอไปในสัญญานีเ้ รียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึง่ กับ................................ซึง่
จดทะเบียนเปนนิตบิ คุ คล ณ ...................................................................................................มีสาํ นักงานใหญ
อยูเ ลขที่....................................ถนน.................................................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต....................................................................จังหวัด......................................................................
โดย..............................................................................................................ผูม ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คล
ปรากฎตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุน สวนบริษทั ..........................................................................
ลงวันที่..............................................(และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่.......................................................... )*
แนบทายสัญญานี้ (ในกรณีทผ่ี รู บั จางเปนบุคคลธรรมดา ใหใชขอความวา กับ.....................................................
.......................................................อยูบ านเลขที่.................................ถนน...................................................
ตําบล/แขวง...............................................................อําเภอ/เขต....................................................................
จังหวัด......................................................................................... )* ซึง่ ตอไปในสัญญานีเ้ รียกวา “ผูร บั จาง”
อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอตกลงวาจาง
ผูว า จางตกลงจางและผูร บั จางตกลงรับจางทํางาน.................................................................
.....................................................................................................................................................................
ณ.......................................................................ตําบล / แขวง.......................................................................
อําเภอ / เขต....................................................จังหวัด..............................................................ตามขอกําหนด
และเงือ่ นไขแหงสัญญานีร้ วมทัง้ เอกสารแนบทายสัญญา
ผูร บั จางตกลงทีจ่ ะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครือ่ งมือเครือ่ งใช ตลอดจนอุปกรณตา ง ๆ ชนิดดี
เพื่อใชในงานจางตามสัญญานี้
ขอ ๒ เอกสาร ...
* ตัดออกหรือใสไวตามความเหมาะสม

-๒ขอ ๒ เอกสารอันเปนสวนหนึง่ ของสัญญา
เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ ..................................(แบบรูป)............................... จํานวน..............หนา
๒.๒ ผนวก ๒ ...........................(รายการละเอียด).......................... จํานวน..............หนา
๒.๓ ผนวก ๓ ...............(ใบแจงปริมาณงานและราคา).................... จํานวน…….…..หนา
๒.๔ ผนวก ๔ ...........................(ใบเสนอราคา).............................. จํานวน..............หนา
๒.๕ ผนวก ๕ ..................................... ฯลฯ .................................. จํานวน..............หนา
ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขดั แยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีทเ่ี อกสารแนบทายสัญญาแยงขัดกันเอง ผูร บั จางจะตองปฏิบตั ติ ามคําวินจิ ฉัยของผูว า จาง
ขอ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทําสัญญานีผ้ รู บั จางไดนาํ หลักประกัน เปน..............................................................
เปนจํานวนเงิน..............................บาท (.......................................................................) มามอบใหแกผูว า จาง
เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกันทีผ่ รู บั จางนํามามอบไวตามวรรคหนึง่ ผูว า จางจะคืนใหเมือ่ ผูร บั จางพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญานีแ้ ลว
ขอ ๔ ก.คาจางและการจายเงิน
(สําหรับสัญญาทีเ่ ปนราคาตอหนวย)
ผูว า จางตกลง และผูร บั จางตกลงรับเงินคาจางเปนจํานวนเงิน......................................บาท
(..................................................................) ซึง่ ไดรวมภาษีมลู คาเพิม่ จํานวน..........................................บาท
ตลอดจนภาษีอากรอืน่ ๆ และคาใชจายทัง้ ปวงดวยแลว โดยถือราคาตอหนวยเปนเกณฑตามรายการแตละประเภท
ดังทีไ่ ดกาํ หนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคาคูส ญ
ั ญาทัง้ สองฝายตางตกลงวาจํานวนปริมาณงานทีก่ าํ หนดไว
ในบัญชี รายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคานี้เปนจํานวนโดยประมาณเทานั้น จํานวนปริมาณงานที่
แทจริงอาจจะมากหรือนอยกวานีก้ ไ็ ด ซึง่ ผูว า จางจะจายเงินคาจางใหแกผรู บั จางตามราคาตอหนวยของงานแตละ
รายการทีไ่ ดทาํ เสร็จจริง คูส ญ
ั ญาทัง้ สองฝายตางตกลงทีจ่ ะไมเปลีย่ นแปลงราคาตอหนวยหรือเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนอันเกิดจากการที่จํานวนปริมาณงาน ในแตละรายการไดแตกตางไปจากที่กําหนดไวในสัญญา ทัง้ นี้
นอกจากในกรณีตอไปนี้ *
๔.๑ เมือ่ ปริมาณงานทีท่ าํ เสร็จจริงในสวนทีเ่ กินกวารอยละ ๑๒๕ (หนึง่ รอยยีส่ บิ หา)
แตไมเกินรอยละ ๑๕๐ (หนึง่ รอยหาสิบ) ของปริมาณงานทีก่ าํ หนดไวในสัญญา หรือใบแจงปริมาณงานและราคา
จะจายใหในอัตรารอยละ ๙๐ (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา
๔.๒ เมือ่ ปริมาณ ...
* อัตรารอยละทีร่ ะบุไวตอ ไปนี้ อาจพิจารณาแกไขไดตามความเหมาะสม
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๔.๒ เมือ่ ปริมาณงานทีท่ าํ เสร็จจริงในสวนทีเ่ กินกวารอยละ ๑๕๐ (หนึง่ รอยหาสิบ) ของ
ปริมาณงานทีก่ าํ หนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอยละ ๘๓ (แปดสิบสาม)
ของราคาตอหนวยตามสัญญา
๔.๓ เมือ่ ปริมาณงานทีท่ าํ เสร็จจริงนอยกวารอยละ ๗๕ (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงานที่
กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญา และจะจายเพิม่
ชดเชยเปนคา Overhead และ Mobilization สําหรับงานรายการนัน้ ในอัตรารอยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลตาง
ระหวางปริมาณงานทัง้ หมดของงานรายการนัน้ ตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานทีท่ าํ เสร็จจริงคูณดวย
ราคาตอหนวยตามสัญญา
๔.๔ ผูว า จางจะจายเงินทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือหักลดเงินในแตละกรณีดงั กลาวขางตนในงวดสุดทาย
ของการจายเงิน หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงินตามทีผ่ วู า จางจะพิจารณาเห็นสมควร
ผูวาจางตกลงทีจ่ ะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือนตามเนื้องานที่ทําเสร็จจริง
เมือ่ ผูว า จางหรือเจาหนาทีข่ องผูว า จางไดทาํ การตรวจสอบผลงานทีท่ าํ เสร็จแลวและปรากฏวาเปนทีพ่ อใจตรงตาม
ขอกําหนดแหงสัญญานีท้ กุ ประการผูว า จางจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนัน้ ใหไวแกผรู บั จาง
การจายเงินงวดสุดทาย จะจายใหเมือ่ งานทัง้ หมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการ
รวมทัง้ การทําสถานทีก่ อ สรางใหสะอาดเรียบรอยตามทีก่ าํ หนดไวในขอ ๒๐
การจายเงินตามเงือ่ นไขแหงสัญญานี้ ผูว า จางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผูร บั จาง ชือ่ ธนาคาร........................................สาขา..............................ชือ่ บัญชี.............................................
เลขที่บญ
ั ชี............................................... ทัง้ นี้ ผูร บั จางตกลงเปนผูร บั ภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอืน่ ใด
เกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดนัน้ ๆ
ขอ ๔ ข.คาจางและการจายเงิน
(สําหรับสัญญาทีเ่ ปนราคาเหมารวม)
ผูว า จางตกลงจายและผูร บั จางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน.......................................บาท
(...................................................................) ซึง่ ไดรวมภาษีมลู คาเพิม่ จํานวน..........................................บาท
ตลอดจนภาษีอากรอืน่ ๆ และคาใชจายทัง้ ปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑและกําหนดการจายเงิน
เปนงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงิน....................................... (.........................................................)
เมื่อผูร บั จางไดปฏิบตั งิ าน............................................ใหแลวเสร็จภายใน........................................................
งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงิน........................................(.........................................................)
เมื่อผูร บั จางไดปฏิบตั งิ าน............................................ใหแลวเสร็จภายใน.......................................................
......................................................ฯลฯ.........................................................
งวดสุดทาย ...

-๔งวดสุดทายเปนจํานวนเงิน...................................บาท (..................................................)
เมือ่ ผูร บั จางไดปฏิบตั งิ านทัง้ หมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทัง้ ทําสถานทีก่ อ สรางใหสะอาดเรียบรอย
ตามที่กําหนดไวในขอ ๒๐
การจายเงินตามเงือ่ นไขแหงสัญญานี้ ผูว า จางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผูร บั จาง ชือ่ ธนาคาร........................................สาขา.................................ชือ่ บัญชี..........................................
เลขที่บญ
ั ชี............................................... ทัง้ นี้ ผูร บั จางตกลงเปนผูร บั ภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอืน่ ใด
เกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดนัน้ ๆ
* ขอ ๕ เงินคาจางลวงหนา
ผูว า จางตกลงจายเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรบั จางเปนจํานวนเงิน...............................บาท
(........................................) ซึง่ เทากับรอยละ..............................ของราคาคาจางตามสัญญาทีร่ ะบุไวในขอ ๔
เงินจํานวนดังกลาวจะจายใหภายหลังจากทีผ่ รู บั จางไดวางหลักประกันการรับเงินคาจาง
ลวงหนาเต็มตามจํานวนเงินคาจางลวงหนานัน้ ใหแกผวู า จาง ผูร บั จางจะตองออกใบเสร็จรับเงินคาจางลวงหนา
ตามแบบทีผ่ วู า จางกําหนดให และผูร บั จางตกลงทีจ่ ะกระทําตามเงือ่ นไขอันเกีย่ วกับการใชจา ยและการใชคนื เงิน
คาจางลวงหนานั้นดังตอไปนี้
๕.๑ ผูร บั จางจะใชเงินคาจางลวงหนานัน้ เพือ่ เปนคาใชจา ยในการปฏิบตั งิ านตามสัญญา
เทานั้น หากผูรับจางใชจายเงินคาลวงหนา หรือสวนใดสวนหนึ่งของเงินคาจางลวงหนานั้นในทางอื่น ผูวา จาง
อาจจะเรียกเงินคาจางลวงหนาคืนจากผูรับจางหรือบังคับแกหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาไดทันที
๕.๒ เมือ่ ผูว า จางเรียกรอง ผูร บั จางตองแสดงหลักฐานการใชจา ยเงินคาจางลวงหนา เพือ่
พิสจู นวา ไดเปนไปตามขอ ๕.๑ ภายในกําหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันไดรบั แจงจากผูว า จางหากผูร บั จางไมอาจ
แสดงหลักฐานดังกลาวภายในกําหนด ๑๕ วัน ผูว า จางอาจเรียกเงินคาจางลวงหนาคืนจากผูร บั จางหรือบังคัแก
หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที
* ๕.๓ (สําหรับสัญญาทีเ่ ปนราคาตอหนวย)
ในการจายเงินคาจางใหแกผรู บั จางตามขอ ๔ ก.ผูว า จางจะหักเงินคาจางในแตละเดือนไว
จํานวนทั้งหมด ** ทั้งนีจ้ นกวาจํานวนเงินที่หักไวจะครบตามจํานวนเงินคาจางลวงหนาที่ผูรับจางไดรับไปแลว
๕.๔ เงินจํานวนใด ๆ ...

-----------------------------------------* ตัดออกหรือใสไวตามความเหมาะสม
** ในกรณีที่หนวยงานผูวาจางพิจารณาเห็นเปนการจําเปนและสมควรรหักคาจางในแตละเดือนไวเพียงบางสวนก็
ไดโดยแกไขจํานวนเงินทีจ่ ะหักเปนจํานวนรอยละ.........................................................ของคาจางในแตละ
เดือนตามความเหมาะสมก็ได
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๕.๔ เงินจํานวนใด ๆ ก็ตามทีผ่ รู บั จางจะตองจายใหแกผวู า จางเพือ่ ชําระหนีห้ รือเพือ่ ชดใช
ความรับผิดตาง ๆ ตามสัญญา ผูว า จางจะหักเอาจากเงินคาจางงวดทีจ่ ะจายใหแกผรู บั จาง กอนทีจ่ ะหักชดใชคนื
เงินคาจางลวงหนา
๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินคาจางลวงหนาที่เหลือเกินกวาจํานวนเงินที่ผู
รับจางจะไดรับหลังจากหักชดใชในกรณีอื่นแลว ผูรับจางจะตองจายคืนเงินจํานวนที่เหลือนั้นใหแกผูวาจาง ภายใน
๗ วัน นับถัดจากวันไดรบั แจงเปนหนังสือจากผูว า จาง
๕.๕ ก. (สําหรับสัญญาทีเ่ ปนราคาตอหนวย)
ผูว า จางจะคืนหลักกประกันเงินลวงหนาใหแกผรู บั จาง ตอเมือ่ ผูว า จางไดหกั เงินคาจางไวครบ
จํานวนเงินลวงหนาตามขอ ๕.๓
๕.๕ ข. (สําหรับสัญญาทีเ่ ปนราคาเหมารวม)
ผูว า จางจะคืนหลักประกันเงินลวงหนาใหแกผรู บั จาง *......................................................
……………………………………………………………..
** ขอ ๖ การหักเงินประกันผลงาน
ในการจายเงินใหแกผรู บั จางแตละงวด ผูว า จางจะหักเงินจํานวนรอยละ ๑๐ ของเงินทีต่ อ ง
จายในงวดนัน้ เพื่อเปนประกันผลงานในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวทั้งสิ้นไมต่ํากวา ๖ เดือน (สําหรับ
สัญญาทีเ่ ปนราคาตอหนวย) หรือจํานวน..........................................................บาท (สําหรับสัญญาทีเ่ ปนราคา
เหมารวม) ผูร บั จางมีสทิ ธิทจ่ี ะขอเงินประกันผลงานคืนโดยผูร บั จางจะตองวางหนังสือค้าํ ประกันของธนาคาร ซึง่
ออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไวตอ ผูว า จางเพือ่ เปนหลักประกันแทนก็ได
ผูว า จางจะคืนเงินประกันผลงาน และหรือหนังสือค้าํ ประกันของธนาคารดังกลาว ตามวรรค
หนึง่ ใหแกผรู บั จางพรอมกับการจายเงินงวดสุดทาย
ขอ ๗ ก.กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา
ภายในกําหนด.................วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผูร บั จางจะตองเสนอแผนงาน
ใหเปนทีพ่ อใจแกผวู า จาง โดยแสดงถึงขัน้ ตอนของการทํางานและกําหนดเวลาทีต่ อ งใชในการทํางานหลักตาง ๆ
ใหแลวเสร็จ**
ผูร บั จาง ...
-----------------------------------------* หากการจายเงินคาจางงวดที่ ๒ เปนการจายตามผลงานของผูร บั จางในสวนทีป่ ฏิบตั งิ านเกินกวาจํานวนเงิน
ลวงหนาใหผวู า จางคืนหลักประกันเงินลวงหนาพรอมกับการจายเงินคาจางงวดที่ ๒ แตถา การจายคาจางงวดที่
๒ เปนการจายตามผลงานของผูร บั จาง โดยเฉลีย่ หักเงินลวงหนาออกตามสวนของคาจางในแตละงวด ใหผวู า
จางคืนหลักประกันเงินลวงหนาพรอมกับการจายเงินคางานงวดสุดทาย
** ตัดออกหรือใสไวตามความเหมาะสม

-๖ผูร บั จางตองเริม่ ทํางานทีร่ บั จางภายในกําหนด...............วัน นับถัดจากวันทีไ่ ดรบั หนังสือแจง
ใหเริม่ งาน และจะตองทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนด...................วัน นับถัดจากวันทีไ่ ดรบั หนังสือดังกลาวนัน้
ถามิไดเสนอแผนงาน หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาหรือจะแลวเสร็จ
ลาชาเกินกวากําหนดเวลา หรือผูร บั จางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึง่ หรือตกเปนผูล ม ละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบตั ิ
ตามคําสัง่ ของคณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูค วบคุมงานหรือบริษทั ทีป่ รึกษา ซึง่ ไดรบั มอบอํานาจจากผูว า จาง
ผูว า จางมีสทิ ธิทจ่ี ะบอกเลิกสัญญานีไ้ ดและมีสทิ ธิจา งผูร บั จางรายใหมเขาทํางานของผูร บั จางใหลลุ ว งไปไดดว ย
การทีผ่ วู า จางไมใชสทิ ธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนัน้ ไมเปนเหตุใหผรู บั จางพนจากความรับ
ผิดตามสัญญา
ขอ ๗ ข.กําหนดเวลาแลวเสร็จ และสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา
ผูร บั จางตองเริม่ ทํางานทีร่ บั จางภายในวันที่.............เดือน...................พ.ศ......................
และจะตองทํางานใหแลวเสร็จบริบรู ณภายในวันที่...............เดือน...................พ.ศ......................ถาผูร บั จางมิได
ลงมือทํางานภายในกําหนดเวลาหรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชือ่ ไดวา ผูร บั
จางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา หรือผูร บั จางทํา
ผิดสัญญาขอใดขอหนึง่ หรือตกเปนผูล ม ละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของคณะกรรมการตรวจการจาง
หรือผูค วบคุมงานหรือบริษทั ทีป่ รึกษา ซึง่ ไดรบั มอบอํานาจจากผูว า จาง ผูว า จางมีสทิ ธิทจ่ี ะบอกเลิกสัญญานีไ้ ด
และมีสทิ ธิจา งผูร บั จางรายใหมเขาทํางานของผูร บั จางใหลลุ ว งไปไดดว ย
การทีผ่ วู า จางไมใชสทิ ธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนัน้ ไมเปนเหตุใหผรู บั จางพนจากความ
รับผิดตามสัญญา
ขอ ๘ ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง
เมือ่ งานแลวเสร็จบริบรู ณ และผูว า จางไดรบั มอบงานจากผูร บั จางหรือจากผูร บั จางรายใหม
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามขอ ๗ หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดขึน้ จากงานจางนี้ภายใน
กําหนด *..................ป ..................เดือน นับถัดจากวันทีไ่ ดรบั มอบงานดังกลาว ซึง่ ความชํารุดบกพรองหรือ
เสียหายนัน้ เกิดจากความบกพรองของผูร บั จางอันเกิดจากการใชวสั ดุทไ่ี มถกู ตอง หรือทําไวไมเรียบรอย หรือทําไม
ถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูร บั จางจะตองรีบทําการแกไขใหเปนทีเ่ รียบรอยโดยไมชกั ชา โดยผูว า จางไม
ตองออกเงินใด ๆ ในการนีท้ ง้ั สิน้ หากผูร บั จางบิดพลิว้ ไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด..........................วัน
นับแตวนั ทีไ่ ดรบั แจงเปนหนังสือจากผูว า จาง หรือไมทาํ การแกไขใหถกู ตองเรียบรอยภายในเวลาทีผ่ วู า จางกําหนด
ใหผวู า จางมีสทิ ธิที่จะทําการนั้นเอง หรือจางผูอ ื่นใหทํางานนั้นโดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย
ขอ ๙ การจางชวง ...
---------------------------------------------* กําหนดเวลาทีผ่ รู บั จางรับผิดในความชํารุดบกพรอง โดยปกติจะเปนเวลา ๑ ป แตในกรณีงานจาง ผูว า จางควร
จะรับผิดมากกวา ๑ ป ตามลักษณะงานหรือดวยเหตุใดก็ตาม ก็ใหกาํ หนดระยะเวลาดังกลาวตามทีผ่ วู า จางเห็นวา
เหมาะสม

-๗–
ขอ ๙ การจางชวง
ผูรับจางจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกตอหนึ่งโดยไมไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะไดระบุไวเปนอยางอืน่ ความ
ยินยอมดังกลาวนั้นไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาที่ตามสัญญานี้ และผูรับจางจะ
ยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูร บั จางชวงหรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูร บั จางชวง
นั้นทุกประการ
ขอ ๑๐ การควบคุมงานของผูร บั จาง
ผูร บั จางจะตองควบคุมงานทีร่ บั จางอยางเอาใจใสดว ยประสิทธิภาพและความชํานาญ และ
ในระหวางทํางานทีร่ บั จางจะตองจัดใหมผี แู ทน ซึง่ ทํางานเต็มเวลาเปนผูค วบคุมงาน ผูค วบคุมงานดังกลาวจะตอง
เปนผูแ ทนไดมอบอํานาจจากผูร บั จาง คําสัง่ หรือคําแนะนําตาง ๆ ทีไ่ ดแจงแกผแู ทนผูไ ดรบั มอบอํานาจนัน้ ใหถอื วา
เปนคําสัง่ หรือคําแนะนําทีไ่ ดแจงแกผรู บั จาง การแตงตัง้ ผูค วบคุมงานนัน้ จะตองทําเปนหนังสือและตองไดรบั ความ
เห็นชอบจากผูวาจางกอน
ผูว า จางมีสทิ ธิทจ่ี ะขอใหเปลีย่ นตัวผูแ ทนไดรบั มอบอํานาจนัน้ โดยแจงเปนหนังสือไปยังผู
รับจางและผูร บั จางจะตองทําการเปลีย่ นตัวโดยพลัน โดยไมคดิ ราคาเพิม่ หรืออางเปนเหตุเพือ่ ขยายอายุสญ
ั ญา
หรืองดหรือลดคาปรับ อันเนื่องมาจากเหตุนี้
ขอ ๑๑ ความรับผิดของผูร บั จาง
ผูร บั จางจะตองรับผิดตออุปท วเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการ
ปฏิบตั งิ านของผูร บั จาง และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางของผูร บั จาง
ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแกงานทีผ่ รู บั จางไดทาํ ขึน้ แมจะเกิดขึน้ เพราะเหตุสดุ วิสยั นอกจาก
กรณีอนั เกิดจากความผิดของผูว า จาง ผูร บั จางจะตองรับผิดโดยซอมแซมใหคนื ดีหรือเปลีย่ นใหใหมโดยคาใชจา ย
ของผูร บั จางเอง ความรับผิดของผูร บั จางดังกลาวในขอนีจ้ ะสิน้ สุดลงเมือ่ ผูว า จางไดรบั มอบงานครัง้ สุดทาย
ซึง่ หลังจากนัน้ ผูร บั จางคงตองรับผิดเพียงในกรณีชาํ รุดบกพรอง หรือความเสียหายดังกลาวในขอ ๘ เทานัน้
ขอ ๑๒ การจายเงินแกลกู จาง
ผูร บั จางจะตองจายเงินแกลกู จางทีผ่ รู บั จางไดจา งมาในอัตรา และตามกําหนดเวลาทีผ่ รู บั จาง
ไดตกลงหรือทําสัญญาไวตอ ลูกจางดังกลาว
ถาผูร บั จางไมจา ยเงินคาจางหรือคาทดแทนอืน่ ใดแกลกู จางดังกลาวในวรรคแรก ผูว า จางมี
สิทธิทจ่ี ะเอาเงินคาจางทีจ่ ะตองจายแกผรู บั จางมาจายใหแกลกู จางของผูร บั จางดังกลาว และใหถอื วาผูว า จางได
จายเงินจํานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว

ผูร บั จาง ...

-๘–
ผูร บั จางจะตองจัดใหมปี ระกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนทีจ่ า งมาทํางาน โดยใหครอบคลุมถึง
ความรับผิดทั้งปวงของผูรับจางรวมทั้งผูรับจางชวงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คดิ คาสินไหมทดแทนได
ตามกฎหมายซึง่ เกิดจากอุปท วเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ตอลูกจางหรือบุคคลอืน่ ทีผ่ รู บั จางหรือผูร บั จางชวงจางมา
ทํางาน ผูร บั จางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาว พรอมทัง้ หลักฐานการชําระเบีย้ ประกันใหแกผวู า จาง
เมือ่ ผูว า จางเรียกรอง
ขอ ๑๓ การตรวจงานจาง
ถาผูว า จางแตงตัง้ กรรมการตรวจการจาง ผูค วบคุมงานหรือบริษทั ทีป่ รึกษาเพือ่ ควบคุมการ
ทํางานของผูร บั จาง กรรมการตรวจการจางหรือผูค วบคุมงานหรือบริษทั ทีป่ รึกษานัน้ มีอาํ นาจเขาไปตรวจการ
ทํางานในโรงงานและสถานทีท่ ีก่ าํ ลังกอสรางไดทกุ เวลา และผูร บั จางจะตองอํานวยความสะดวกและใหความ
ชวยเหลือในการนัน้ ตามสมควร
การทีม่ กี รรมการตรวจการจาง ผูค วบคุมงานหรือบริษทั ทีป่ รึกษาหาทําใหผรู บั จางพนความ
รับผิดชอบตามสัญญานีข้ อ หนึง่ ขอใดไม
ขอ ๑๔ แบบรูปรายการละเอียดคลาดเคลือ่ น
ผูร บั จางจะตองรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่
ถวนแลว หากปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียดนัน้ ผิดพลาด หรือคลาดเคลือ่ นไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือ
ทางเทคนิค ผูร บั จางตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามคําวินจิ ฉัยของกรรมการตรวจการจาง หรือผูค วบคุมงาน หรือบริษทั ที่
ปรึกษาทีผ่ วู า จางแตงตัง้ เพือ่ ใหงานแลวเสร็จบริบรู ณโดยจะคิดคาใชจา ยใด ๆ เพิม่ ขึน้ จากผูว า จางไมได
ขอ ๑๕ การควบคุมงานโดยผูวา จาง
ผูร บั จางตกลงวากรรมการตรวจการจาง ผูค วบคุมงาน หรือบริษทั ทีป่ รึกษาทีผ่ วู า จางแตงตัง้ มี
อํานาจทีจ่ ะตรวจสอบและควบคุมงานเพือ่ ใหเปนไปตามเอกสารสัญญาและมีอาํ นาจทีจ่ ะสัง่ ใหแกไขเปลีย่ นแปลง
เพิม่ เติม หรือตัดทอนซึง่ งานตามสัญญานี้ หากผูร บั จางขัดขืนไมปฏิบตั ติ าม กรรมการตรวจการจาง ผูค วบคุมงาน
หรือบริษัททีป่ รึกษามีอํานาจที่จะสั่งใหหยุดกิจการนัน้ ชั่วคราวได ความลาชาในกรณีเชนนี้ผูรับจางจะถือเปนเหตุ
ขอขยายวันทําการออกไป หรือของด หรือลดคาปรับ มิได
ขอ ๑๖ งานพิเศษและการแกไขงาน
ผูว า จางมีสทิ ธิทจ่ี ะสัง่ ใหผรู บั จางทํางานพิเศษซึง่ ไมไดแสดงไว หรือรวมอยูใ นเอกสารสัญญา
หากงานพิเศษนัน้ ๆ อยูใ นขอบขายทัว่ ไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนีผ้ วู า จางยังมีสทิ ธิสง่ั ใหเปลีย่ นแปลง
หรือแกไขแบบรูป และขอกําหนดตาง ๆ ในเอกสารสัญญานีด้ ว ย โดยไมทาํ ใหสญ
ั ญาเปนโมฆะแตอยางใด
อัตราคาจางหรือราคาที่กําหนดไวในสัญญานี้ ใหกําหนดไวสําหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติม
ขึน้ หรือตัดทอนลงทัง้ ปวงตามคําสัง่ ของผูว า จาง หากในสัญญาไมไดกาํ หนดไวถงึ อัตราคาจาง หรือราคาใด ๆ
ทีจ่ ะนํามาใชสาํ หรับงานพิเศษหรืองานทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกลาว ผูว า จางและผูร บั จางจะไดตกลงกันทีจ่ ะกําหนดอัตรา
หรือราคา ...

-๙–
หรือราคา รวมทัง้ การขยายระยะเวลา (ถามี) กันใหมเพือ่ ความเหมาะสม ในกรณีทต่ี กลงกันไมได ผูว า จางจะ
กําหนดอัตราจางหรือราคาตายตัวตามแตผวู า จางจะเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง ซึง่ ผูร บั จางจะตองปฏิบตั งิ าน
ตามคําสัง่ ของผูว า จาง
ขอ ๑๗ คาปรับ
หากผูร บั จางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาทีก่ าํ หนดไวในสัญญาและผูว า จางยัง
มิไดบอกเลิกสัญญา ผูร บั จางจะตองชําระคาปรับใหแกผวู า จางเปนจํานวนเงินวันละ...............................บาท
และจะตองชําระคาใชจา ยในการควบคุมงานในเมือ่ ผูว า จางตองจางผูค วบคุมงานอีกตอหนึง่ เปนจํานวนวันละ
.......................บาท นับถัดจากวันทีก่ ําหนดแลวเสร็จตามสัญญาหรือวันทีผ่ วู า จางไดขยายใหจนถึงวันทีท่ าํ งาน
แลวเสร็จจริง นอกจากนีผ้ รู บั จางยอมใหผวู า จางเรียกคาเสียหายอันเกิดขึน้ จากการทีผ่ รู บั จางทํางานลาชา เฉพาะ
สวนทีเ่ กินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอกี ดวย
ในระหวางทีผ่ วู า จางยังมิไดบอกเลิกสัญญานัน้ หากผูว า จางเห็นวาผูร บั จางจะไมสามารถ
ปฏิบตั ติ ามสัญญาตอไปได ผูว า จางจะใชสทิ ธิบอกเลิกสัญญาและใชสทิ ธิตามขอ ๑๘ ก็ได และถาผูว า จางไดแจง
ขอเรียกรองไปยังผูร บั จางเมือ่ ครบกําหนดแลวเสร็จของงานขอใหชาํ ระคาปรับแลว ผูว า จางมีสทิ ธิทจ่ี ะปรับผูร บั จาง
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอกี ดวย
ขอ ๑๘ สิทธิของผูว า จางภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีผวู า จางบอกเลิกสัญญา ผูว า จางอาจทํางานนัน้ เองหรือวาจางผูอ น่ื ใหทาํ งานนัน้ ตอ
จนแลวเสร็จได ผูว า จางหรือผูท ร่ี บั จางทํางานนัน้ ตอมีสทิ ธิใชเครือ่ งใชในการกอสรางสิง่ ทีส่ รางขึน้ ชัว่ คราวสําหรับ
งานกอสรางและวัสดุตา ง ๆ ซึง่ เห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพือ่ การปฏิบตั งิ านตามสัญญาตามทีจ่ ะเห็นสมควร
ในกรณีดงั กลาว ผูว า จางมีสทิ ธิรบิ หลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาทัง้ หมดหรือบางสวนตามแตจะเห็นสมควร
นอกจากนัน้ ผูร บั จางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซึง่ เปนจํานวนเกินกวาหลักประกันการปฏิบตั งิ าน และคาเสียหาย
ตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ คาใชจา ยทีเ่ พิม่ ขึน้ ในการทํางานนัน้ ตอใหแลวเสร็จตามสัญญา และคาใชจา ยในการควบคุม
งานเพิ่ม (ถามี) ซึ่งผูวาจางจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงินใด ๆ ที่จะจายใหแกผูรับจางก็ได
ขอ ๑๙ การกําหนดคาเสียหาย
คาปรับหรือคาเสียหายซึง่ เกิดขึน้ จากผูร บั จางตามสัญญานี้ ผูว า จางมีสทิ ธิทจ่ี ะหักเอาจาก
จํานวนเงินคาจางทีค่ า งจายหรือจากเงินประกันผลงานของผูร บั จางหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบตั ติ าม
สัญญาก็ได
หากมีเงินคาจางตามสัญญาทีห่ กั ไวจา ยเปนคาปรับ และคาเสียหายแลวยังเหลืออยูอ กี เทาใด
ผูวาจางจะคืนใหแกผูรบั จางทั้งหมด

ขอ ๒๐ การทําบริเวณ ...

- ๑๐ –
ขอ ๒๐ การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย
ผูร บั จางจะตองรักษาบริเวณสถานทีป่ ฏิบตั งิ านตามสัญญานี้ รวมทัง้ โรงงานหรือสิง่ อํานวย
ความสะดวกในการทํางานของผูร บั จาง ลูกจาง ตัวแทน หรือของผูร บั จางชวงใหอยูใ นความสะอาด ปลอดภัย และ
มีประสิทธิภาพในการใชงานตลอดระยะเวลาการจาง และเมือ่ ทํางานเสร็จสิน้ แลวจะตองขนยายบรรดาเครือ่ งใชใน
การทํางานจางรวมทัง้ วัสดุ ขยะมูลฝอยและสิง่ กอสรางชัว่ คราวตาง ๆ (ถามี) ทัง้ จะตองกลบเกลีย่ พืน้ ดินให
เรียบรอย เพือ่ ใหบริเวณทัง้ หมดอยูใ นสภาพทีส่ ะอาดและใชการไดทนั ที
ขอ ๒๑ การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีทม่ี เี หตุสดุ วิสยั หรือเหตุใด ๆ อันเนือ่ งมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผู
วาจาง หรือพฤติการณอนั หนึง่ อันใดทีผ่ รู บั จางไมตอ งรับผิดตามกฎหมายทําใหผรู บั จางไมสามารถทํางานใหแลว
เสร็จตามเงือ่ นไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานีไ้ ด ผูร บั จางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดงั กลาวพรอมหลักฐาน
เปนหนังสือใหผวู า จางทราบ เพือ่ ขอขยายเวลาทํางานออกไป หรือของด หรือลดคาปรับ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก
วันที่เหตุนนั้ สิ้นสุดลง
ถาผูร บั จางไมปฏิบตั ใิ หเปนไปตามความในวรรคหนึง่ ใหถอื วาผูร บั จางไดสละสิทธิเ์ รียกรองใน
การทีจ่ ะขอขยายเวลาทํางานออกไป หรือของด หรือลดคาปรับ ไมมเี งือ่ นไขใด ๆ ทัง้ สิน้ เวนแตกรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพรองของฝายผูว า จาง ซึง่ มีหลักฐานชัดแจง หรือผูว า จางทราบดีอยูแ ลวตัง้ แตตน
การขยายกําหนดเวลาทํางาน หรือของด หรือลดคาปรับ ตามวรรคหนึง่ อยูใ นดุลพินจิ ของผูว า จางทีจ่ ะพิจารณา
ตามที่เห็นสมควร
* ขอ ๒๒ การใชเรือไทย
ในการปฏิบตั ติ ามสัญญานี้ หากผูร บั จางจะตองสัง่ หรือนําของเขามาจากตางประเทศรวมทัง้
เครือ่ งมือและอุปกรณทต่ี อ งนําเขามาเพือ่ ปฏิบตั งิ านตามสัญญา ไมวา ผูร บั จางจะเปนผูท น่ี าํ ของเขามาเองหรือ
นําเขามาโดยผานตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถาสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดิน
อยู และสามารถใหบริการรับขนได ตามทีร่ ฐั มนตรีวา การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูร บั จางตองจัดการ
ใหสง่ิ ของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ สี ทิ ธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวน
แตจะไดรบั อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีกอ นบรรทุกของนัน้ ลงเรืออืน่ ทีม่ ใิ ชเรือ
ไทยหรือเปนของทีร่ ฐั มนตรีวา การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออืน่ ได ทัง้ นีไ้ มวา การสัง่ หรือ
สัง่ ซือ้ สิง่ ของดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร, ซีไอเอฟ หรือแบบอืน่ ใด
ในการสงมอบงานตามสัญญาใหแกผวู า จาง ถางานนัน้ เปนสิง่ ของตามวรรคแรก ผูร บั จาง
จะตองสงมอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนัน้ ซึง่ แสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือไทย
หรือเรือทีม่ สี ทิ ธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผวู า จางพรอมกับการสงมอบงานดวย
ในกรณี ...
__________________________
* ตัดออกหรือใสไวตามความเหมาะสม

- ๑๑ ในกรณีทส่ี ง่ิ ของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือทีม่ ี
สิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูร บั จางตองสงมอบหลักฐานซึง่ แสดงวาไดรบั อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกของโดยเรืออืน่ ไดหรือหลักฐานซึง่ แสดงวาไดชาํ ระคาธรรมเนียมพิเศษเนือ่ งจากการ
ไมบรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึง่ แกผวู า จางดวย
ในกรณีทผ่ี รู บั จางไมสง มอบหลักฐานอยางใดอยางหนึง่ ดังกลาวในสองวรรคขางตนใหแกผวู า
จาง แตจะขอสงมอบงานดังกลาวใหผวู า จางกอนโดยยังไมรบั ชําระเงินคาจางผูว า จางมีสทิ ธิรบั งานดังกลาว
ไวกอ นและชําระเงินคาจางเมือ่ ผูร บั จางไดปฏิบตั ถิ กู ตองครบถวนดังกลาวแลวได
ขอ ๒๓ มาตรฐานฝมอื ชาง
ผูร บั จางตกลงเปนเงือ่ นไขสําคัญวา ผูร บั จางจะตองมีและใชผผู า นการทดสอบมาตรฐานฝมอื
ชางจาก........................หรือผูม วี ฒ
ุ บิ ัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.
รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตาํ่ กวารอยละ.............ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชา งจํานวนอยางนอย
๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
๒๓.๑ .............................................................................................................
๒๓.๒ .............................................................................................................
..................................................ฯลฯ......................................................
ผูร บั จางจะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนชางทัง้ หมดโดยจําแนกตามแตละสาขาชางและระดับ
ชาง พรอมกับระบุรายชือ่ ชางผูท ผ่ี า นการทดสอบมาตรฐานฝมอื ชางหรือผูม วี ฒ
ุ บิ ตั รดังกลาวในวรรคแรก นํามา
แสดงพรอมผูว า จางหรือเจาหนาทีข่ องผูว า จางตรวจสอบดูไดตลอดเวลาการทํางานตามสัญญานีข้ องผูร บั จาง
สัญญานีท้ าํ ขึน้ สองฉบับ มีขอ ความถูกตองตรงกัน คูส ญ
ั ญาไดอา นและเขาใจขอความโดย
ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชือ่ พรอมทัง้ ประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูส ญ
ั ญาตาง
ยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ
(ลงชือ่ )................................................ผูวา จาง
(.................................................)
(ลงชือ่ )................................................ผูร บั จาง
(.................................................)
(ลงชือ่ )................................................พยาน
(.................................................)
(ลงชือ่ )................................................พยาน
(.................................................)

ผนวก จ ประกอบระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพอากาศวาดวยรานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง
พ.ศ.๒๕๕๐
ใบสัง่ ซือ้ พัสดุ
ที่...................................

สํานักงาน......................................................
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ.....................

ถึง................................................
ตามที่ทา นไดเสนอราคาขาย...........................................................ตาม...................................นัน้
สํานักงาน..........................................................................ตกลงรับซือ้ พัสดุสาํ หรับใชราชการ ดังรายการตอไปนี้
ลําดับ

รายการ

หนวยนับ

จํานวน

ราคาหนวยละ
บาท

สต.

ราคารวม
บาท

สต.

หมายเหตุ

รวม.........................รายการ เปนเงิน
รวม...............รายการ เปนเงิน.....................บาท................สตางค (............................................)
ซึง่ ไดรวมภาษีมลู คาเพิม่ จํานวน .........................................................................บาท ตลอดจนภาษีอากรอืน่ ๆ
และคาใชจา ยทัง้ ปวงดวยแลว ใหทา นสงพัสดุจํานวนนีม้ ายัง..............................................................................
ภายใน.....................วันทําการ นับตัง้ แตวนั ที่ไดรบั ใบสัง่ ซือ้ พัสดุเปนตนไป และปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขหลังใบสัง่ ซือ้
พัสดุนี้
(ลงชือ่ ) ............................................................................
(ตําแหนง) .......................................................................

-๒เงือ่ นไขขอตกลงหลังใบสัง่ ซือ้
ขอ ๑ ผูซ ือ้ ตกลงซือ้ และผูข ายตกลงขาย..................................................................................ตาม
ที่.......................และตามใบสัง่ ซือ้ พัสดุท่ี......................................จํานวน............................รายการ เปนราคา
รวมทัง้ สิน้ ............................................บาท............................สตางค (..........................................................)
ขอ ๒ ผูข ายสัญญาวาจะสงมอบพัสดุทซ่ี อ้ื ขายตามใบสัง่ ซือ้ พัสดุใหแกผซู อ้ื ณ คลังเก็บพัสดุ
..............................................ภายในวันที่.....................เดือน..............................พ.ศ.......................ใหถกู ตอง
และครบถวนตามทีก่ าํ หนดไวในขอ ๑ แหงเงือ่ นไขหลังใบสัง่ ซือ้ นี้ พรอมทัง้ หีบหอหรือเครือ่ งรัดพันผูกโดยเรียบรอย
ขอ ๓ ผูข ายยอมรับประกันความชํารุดบกพรอง หรือขัดของของพัสดุตามใบสัง่ ซือ้ พัสดุน้ี เปน
เวลา..................ป..............เดือน นับตัง้ แตวนั ทีผ่ ซู อ้ื ไดรบั มอบ โดยใหนบั วันทีไ่ ดรบั มอบเปนวันเริม่ ตนและภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว หากพัสดุตามใบสัง่ ซือ้ พัสดุนเ้ี กิดชํารุด บกพรอง หรือขัดของ อันเนือ่ งจากการใชงาน
ตามปกติ ผูข ายจะตองจัดการซอมแซม หรือแกไขใหอยูใ นสภาพทีใ่ ชราชการไดดดี งั เดิมภายในวันเริม่ ตน
ภายใน..............วัน นับแตวนั ทีไ่ ดรบั แจงจากผูซ อ้ื โดยไมคดิ คาใชจา ยใด ๆ ทัง้ สิน้
ขอ ๔ ในวันทําใบสัง่ ซือ้ พัสดุน้ี ผูข ายไดนาํ หลักประกันเปน..............................................................
จํานวนรอยละ ๕ (หา) ของราคาซือ้ เปนเงิน......................บาท..............สตางค (..............................................)
มามอบใหแกผซู อ้ื เพือ่ เปนหลักประกันการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขหลังใบสัง่ ซือ้ พัสดุน้ี
หลักประกันทีผ่ ขู ายนํามามอบไวตามวรรคหนึง่ ผูซ อ้ื จะคืนใหเมือ่ ผูข ายพนจากขอผูกพันตามเงือ่ นไข
หลังใบสัง่ ซือ้ พัสดุนแ้ี ลว
ขอ ๕ เมือ่ ครบกําหนดสงมอบพัสดุตามใบสัง่ ซือ้ พัสดุนแ้ี ลว ถาผูข ายไมสง มอบพัสดุทต่ี กลงขายใหแก
ผูซ อ้ื หรือสงมอบพัสดุทง้ั หมดไมถกู ตอง หรือสงมอบพัสดุไมครบ หรือสงมอบพัสดุไมครบจํานวน ผูซ อ้ื มีสทิ ธิบอก
เลิกใบสัง่ ซือ้ พัสดุทง้ั หมด หรือบางสวนก็ได
ในกรณีทผ่ี ซู อ้ื ใชสทิ ธิบอกเลิกใบสัง่ ซือ้ พัสดุ ผูข ายยอมใหผซู อ้ื ริบหลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคาร
ผูอ อกหนังสือค้าํ ประกันตามเงือ่ นไขหลังใบสัง่ ซือ้ พัสดุ ขอ ๔ เปนจํานวนเงินทัง้ หมดหรือบางสวนก็ได แลวแตผซู อ้ื
จะเห็นสมควร และถาผูซ อ้ื จัดซือ้ พัสดุจากบุคคลอืน่ เต็มจํานวน หรือเฉพาะจํานวนทีข่ าดสงแลวแตกรณี ภายใน
กําหนด ๖ เดือน นับตัง้ แตวนั ทีบ่ อกเลิกใบสัง่ ซือ้ พัสดุ โดยนับวันทีบ่ อกเลิกใบสัง่ ซือ้ พัสดุเปนวันเริม่ ตน ผูข าย
ยอมรับผิดชดใชราคาทีเ่ พิม่ ขึน้ จากราคาทีก่ าํ หนดไวในใบสัง่ ซือ้ พัสดุนด้ี ว ย
ขอ ๖ ...

-๓ขอ ๖ ในกรณีทผ่ี ซู อ้ื ไมใชสทิ ธิบอกเลิกใบสัง่ ซือ้ พัสดุ ตามเงือ่ นไขหลังใบสัง่ ซือ้ พัสดุ ขอ ๕ ผูข ายยอม
ใหผซู อ้ื ปรับเปนรายวัน ในอัตรารอยละ ๐.๒ (ศูนยจดุ สอง) ของราคาพัสดุทย่ี งั ไมไดรบั มอบนับตัง้ แตวนั ถัดจากวัน
ครบกําหนดตามใบสัง่ ซือ้ พัสดุ จนถึงวันทีผ่ ขู ายไดนาํ พัสดุมาสงมอบใหแกผซู อ้ื จนถูกตองครบถวน
ในระหวางทีม่ กี ารปรับนัน้ ถาผูซ อ้ื เห็นวาผูข ายไมอาจปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขหลังใบสัง่ ซือ้ พัสดุตอ ไปได ผู
ซือ้ จะใชสทิ ธิบอกเลิกใบสัง่ ซือ้ พัสดุ และริบหลักประกัน หรือเรียกรองจากธนาคารผูอ อกหนังสือค้าํ ประกัน ตาม
เงือ่ นไขหลังใบสัง่ ซือ้ พัสดุ ขอ ๔ กับเรียกรองใหชดใชราคาทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามทีก่ าํ หนดไวในเงือ่ นไขหลังใบสัง่ ซือ้ พัสดุ ขอ
๕ วรรคสอง นอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกใบสัง่ ซือ้ พัสดุดว ยก็ได
ขอ ๗ ถาผูข ายไมปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขหลังใบสัง่ ซือ้ พัสดุขอ หนึง่ ขอใดดวยเหตุใดก็ตาม จนเปนเหตุให
เกิดความเสียหายแกผซู ้ือแลว ผูข ายยอมรับผิดชอบ และยินยอมชดใชคา เสียหายอันเกิดจากการทีผ่ ขู ายไมปฏิบตั ิ
ตามเงือ่ นไขหลังใบสัง่ ซือ้ พัสดุนน้ั ใหแกผซู อ้ื โดยสิน้ เชิง ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับตัง้ แตวนั ทีไ่ ดรบั แจงจากผูซ อ้ื
โดยใหนับวันที่ที่ไดรับแจงเปนวันเริ่มตน
(ลงชือ่ )....................................................................ผูซ ้ือ
(ลงชือ่ )....................................................................ผูข าย
(ลงชือ่ )....................................................................พยาน
(ลงชือ่ )....................................................................พยาน

ผนวก ฉ ประกอบระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพอากาศวาดวยรานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง
พ.ศ.๒๕๕๐
ใบสัง่ จาง
ที่...................................

สํานักงาน......................................................
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ.....................

ถึง................................................
ตามที่ทา นไดเสนอราคารับจาง......................................................................................................
ตามที่.............................................................นัน้ สํานักงาน..........................................................................
ตกลงวาจางทานตามรายการตอไปนี้
ลําดับ

จํานวนเงิน

รายการ

บาท

สต.

หมายเหตุ

รวม............................รายการ เปนเงิน……………………………..
รวม......................รายการ เปนเงินคาจาง....................................บาท................................สตางค
(...............................................................) ซึง่ ไดรวมภาษีมลู คาเพิม่ จํานวน ...........................................บาท
ตลอดจนภาษีอากรอืน่ ๆ และคาใชจา ยทัง้ ปวงไวดว ยแลว ใหทา นดําเนินการและปฏิบตั ติ ามเงือนไขขอตกลงหลัง
ใบสั่งจางนี้
(ลงชือ่ ) ............................................................................
(ตําแหนง) .......................................................................

-๒เงือ่ นไขขอตกลงหลังใบสัง่ จาง
ขอ ๑ ผูว า จางตกลงจางผูรบั จางใหทาํ การ.................................................ใหถกู ตองตามใบสัง่ จาง
ที่................................เปนราคารวมทัง้ สิ้น.............................บาท (...............................................................)
ขอ ๒ ผูร บั จางตกลงรับทําการตามทีก่ าํ หนดังกลาวในขอ ๑ โดยสัญญาวาจะจัดหาสิง่ ของชนิดดี ใช
เครือ่ งมือดี ปละชางฝมอื ดีเพือ่ ประกอบการตามใบสัง่ จางนีจ้ นแลวเสร็จ
ขอ ๓ ในวันทําใบสัง่ จางนี้ ผูร บั จางไดนาํ หลักประกันเปน................................................................
...............................................................................................................................เปนจํานวนรอยละ ๕ (หา)
ของราคาสิง่ ของทัง้ หมด เปนเงิน.....................................บาท (.......................................................................)
มามอบไวแกผวู า จาง เพือ่ เปนหลักประกันการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขหลังใบสัง่ จางนี้
หลักประกันทีผ่ รู บั จางนํามามอบไวตามวรรคหนึง่ ผูว า จางจะคืนใหเมือ่ ผูร บั จางพนจากขอผูกพันตาม
เงือ่ นไขหลังใบสัง่ จางนีแ้ ลว
ขอ ๔ ผูร บั จางสัญญาวาจะทํางานจางรายนีใ้ หแลวเสร็จบริบรู ณภายใน......................................วัน
นับตัง้ แตวนั ที่.............เดือน.................พ.ศ.................ซึง่ ครบกําหนด วันที่............เดือน...............พ.ศ...............
ถาผูร บั จางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จบริบรู ณภายในกําหนดเวลาก็ดี หรือลวงกําหนดเวลาแลวเสร็จบริบรู ณไป
แลวก็ดี หรือผูร บั จางทําผิดเงือ่ นไขใบสัง่ จางขอหนึง่ ขอใดก็ดี ผูว า จางมีสทิ ธิบอกเลิกใบสัง่ จางได และมีอาํ นาจจาง
ผูอ น่ื ทํางานจางนีต้ อ จากผูร บั จางไดดว ย
การที่ผูวาจางไมบอกเลิกใบสั่งจางตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจาก
ความรับผิด
ขอ ๕ เมือ่ งานแลวเสร็จเรียบรอยแลว และผูว า จางไดรบั มอบงานจากผูร บั จางแลว ถามีเหตุชาํ รุด
เสียหายเกิดขึน้ แกงานจางนีภ้ ายในกําหนด..................วัน นับแตวนั ทีไ่ ดรบั มอบงาน โดยใหนบั วันทีไ่ ดรบั มอบงาน
เปนวันเริม่ ตน ซึง่ เหตุชาํ รุดเสียหายนัน้ เกิดจากความบกพรองของผูร บั จาง ผูร บั จางตองรีบทําการแกไขใหเปนที่
เรียบรอยภายในระยะเวลาทีผ่ วู า จางจะกําหนด โดยไมคดิ เอาคาสิง่ ของ คาแรงงาน หรือคาใชจายอืน่ ใดจาก
ผูว า จางอีก
ถาผูร บั จางไมจดั การแกไขความชํารุดเสียหายดังกลาวในวรรคแรกผูว า จางทรงสิทธิทจ่ี ะแกไขเอง หรือ
จางผูอ น่ื แกไขโดยคิดคาใชจา ยทัง้ หมดจากผูร บั จางก็ได

-๓ขอ ๖ กอนหรือระหวางทํางานจางอยูถ า ปรากฏวาแบบรูป หรือรายละเอียดตอทายใบสัง่ จางนี้
คลาดเคลือ่ นผิดไปอยางหนึง่ อยางใด ผูร บั จางสัญญาวาจะปฏิบตั ติ ามคําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการตรวจการจาง
หรือผูค วบคุมงานแทนคณะกรรมการตรวจการจาง และถาคําวินจิ ฉัยนีถ้ กู ตองกับรายการอันใดอันหนึง่ ทีป่ รากฏใน
แบบรูปแลว ผูร บั จางตองถือวาเปนอันเด็ดขาด ถาอันหนึง่ อันใดมิไดระบุไวในรายละเอียดแตเปนการจําเปน
ตองทําเพือ่ ใหงานแลวเสร็จบริบรู ณถกู ตองตามแบบรูป ผูร บั จางสัญญาวาจะจัดทําการนัน้ ๆ ใหโดยไมคดิ คาใชจา ย
ใด ๆ เพิม่ เติม ทัง้ นีร้ ายการทีค่ ลาดเคลือ่ นหรือมิไดระบุไวดงั กลาวจะตองมิใชสว นทีเ่ ปนสาระสําคัญ
ขอ ๗ ถาผูร บั จางสงมอบงานลาชากวาวันแลวเสร็จตามใบสัง่ จาง แตผวู า จางยังมิไดบอกเลิกใบสัง่ จาง
ผูร บั จางยอมใหผวู า จางดําเนินการดังตอไปนี้ คือ
(๑) ปรับผูร บั จางเปนรายวัน วันละ..........................................บาท (.....................................
.....................................) นับตัง้ แตวนั ทีล่ ว งเลยกําหนดวันแลวเสร็จตามสัญญา จนถึงวันทีง่ านแลวเสร็จบริบรู ณ
(๒) เรียกคาเสียหายอันเกิดขึน้ จากการทีผ่ รู บั จางทํางานลาชา
(๓) เรียกคาใชจา ยในการควบคุมงาน ในเมือ่ ผูว า จางตองจางผูค วบคุมงานนัน้ อีกตอหนึง่
นับแตวนั ทีล่ ว งเลยกําหนดวันแลวเสร็จตามใบสัง่ จาง จนถึงวันทีผ่ รู บั จางสงมอบงานโดยคิดเปนรายวัน วันละ
....................................บาท (...........................................................................)
ในระหวางทีม่ กี ารปรับนัน้ ถาผูว า จางเห็นวาผูร บั จางไมอาจปฏิบตั ติ ามใบสัง่ จางตอไปได ผูว า จางมี
สิทธิบอกเลิกใบสัง่ จาง และใชสทิ ธิตามใบสัง่ จาง ขอ ๘ นอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกใบสัง่ จางดวย
ขอ ๘ ถาผูว า จางบอกเลิกใบสัง่ จางแลว ผูร บั จางยอมใหผวู า จางดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ริบหลักประกันใบสัง่ จางดังกลาวในเงือ่ นไขใบสัง่ จาง ขอ ๓
(๒) ยินยอมใหผวู า จางเรียกเอาคาจางทีเ่ พิม่ ขึน้ เพราะจางบุคคลอืน่ ทําการนีต้ อ ไปจนงานแลว
เสร็จบริบรู ณ
(๓) เรียกเอาคาใชจา ยในการควบคุมงานในเมือ่ ผูว า จางตองจางผูค วบคุมงานนัน้ อีกตอหนึง่ จน
งานแลวเสร็จบริบรู ณ
(๔) เรียกคาเสียหายอันพึงมีจากผูร บั จาง
ขอ ๙ เมือ่ ผูว า จางบอกเลิกใบสัง่ จางแลว บรรดางานทีผ่ รู บั จางไดทาํ ขึน้ และสิง่ ของตาง ๆ ทีไ่ ดนาํ มาไว
ณ สถานทีท่ าํ งานจางนัน้ โดยเฉพาะเพือ่ งานจางดังกลาว ผูร บั จางยอมใหตกเปนกรรมสิทธิของผูว า จางโดยผูร บั จาง
จะเรียกรองคาตอบแทนและคาเสียหายใด ๆ ไมไดเลย และผูร บั จางยอมใหผวู า จางมีสทิ ธิระงับการจายคาจางทีค่ า ง
ชําระสําหรับงานทีท่ าํ ไปแลว เพือ่ เปนประกันการชําระหนี้
กรณีทต่ี อ งจางบุคคลอืน่ ทํางานทีค่ า งอยูใ หแลวเสร็จบริบรู ณ หากปรากฏวาเงินคางานทีเ่ หลือจายไม
พอสําหรับการทํางานรายนีเ้ ปนจํานวนเทาใด ผูร บั จางรับผิดชดใชเงินจํานวนทีย่ งั ขาดอยูน น้ั จนครบถวน
หากมีเงิน ...

-๔–
หากมีเงินคาจางตามใบสัง่ จางทีห่ กั ไวจา ยเปนคาปรับ และคาเสียหายยังเหลืออยูอ กี เทาใด ผูว า จางจะ
คืนใหแกผูรับจางทั้งหมด
(ลงชือ่ ).................................................................ผูว า จาง
(ลงชือ่ ).................................................................ผูร บั จาง
(ลงชือ่ ).................................................................พยาน
(ลงชือ่ ).................................................................พยาน
หมายเหตุ ๑. กําหนดความรับผิดเพือ่ ความชํารุดบกพรองตามขอ ๕ ใหถอื ตามระเบียบของทางราชการ
๒. คาปรับตามขอ ๗ (๑) ใหใชตามอัตราทีก่ องทัพอากาศกําหนด

ผนวก ช ประกอบระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพอากาศวาดวยรานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง
พ.ศ.๒๕๕๐
สัญญาจางพนักงาน
เขียนที่......................................................
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ.....................
ขาพเจา.......................................................อายุ................ป สัญชาติ..............เชือ้ ชาติ................
อยูบ า นเลขที่...............หมูท ่ี..............แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ........................................
จังหวัด.......................................ซึง่ ตอไปในสัญญานีจ้ ะเรียกวาผูร บั จางฝายหนึง่ กับ..........................................
ผูแ ทน....................................................................ซึง่ ตอไปในสัญญานีจ้ ะเรียกวาผูจ า งอีกฝายหนึง่
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากัน มีขอความดังตอไปนี้
ขอ ๑ ผูร บั จาง ยอมรับทําการงานทีผ่ จู า งสัง่ กําหนดหรือมอบหมายทุกอยาง ทัง้ ยอมประพฤติและ
ปฏิบตั ติ ามกฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสัง่ และแบบธรรมเนียมของฝายผูจ า งทุกประการ
ขอ ๒ ผูร บั จาง ยอมรับคาจางตามอัตราทีส่ าํ นักงาน............................................................กําหนด
ขอ ๓ ถาผูร บั จางทําใหผจู า งเสียหายดวยเหตุใด ๆ อันเนือ่ งจากความรับผิดชอบของผูร บั จาง ผูร บั
จางยอมชําระราคาและคาเสียหายแกผจู า งจนครบ
ขอ ๔ ผูร บั จางจะลาออกจากพนักงานสํานักงาน.........................ตองรายงานใหผจู า งทราบลวงหนา
ไมนอ ยกวา ๓๐ วัน ทัง้ ตองสงสิง่ ของของสํานักงาน.......................ทีร่ บั ไปคืนหรือชําระคาสิง่ ของทีเ่ สียหายจนครบกอน
ขอ ๕ ผูร บั จางไดวางเงิน...................บาท (...................................) ใหผจู า งยึดไวเปนประกันตามสัญญานี้
ขอ ๖ ผูจ า งมีสทิ ธิจะเลิกสัญญาไดในเมือ่ ทางสํานักงาน.................................................................
หมดความจําเปนจะตองจาง โดยบอกลวงหนาใหผรู บั จางทราบไมนอ ยกวา ๓๐ วัน
คูส ญ
ั ญาทัง้ สองฝายเขาใจความในสัญญานีด้ ตี ลอดแลว จึงไดลงลายมือชือ่ ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
(ลงชือ่ )....................................................ผูว า จาง
(.....................................................)
(ลงชือ่ ).....................................................ผูร บั จาง
(.....................................................)
(ลงชือ่ ).....................................................พยาน
(.....................................................)
(ลงชือ่ ).....................................................พยาน
(.....................................................)

ผนวก ซ ประกอบระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพอากาศวาดวยรานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง
พ.ศ.๒๕๕๐
สัญญาค้ําประกัน
เขียนที่......................................................
วันที่..........เดือน......................พุทธศักราช..................
ขาพเจา.............................................อายุ...................ป สัญชาติ..................เชือ้ ชาติ...................
อยูบ า นเลขที่.........................หมูท ่ี.......................แขวง/ตําบล...................................เขต/อําเภอ......................
จังหวัด....................................ซึง่ ตอไปในสัญญานีจ้ ะเรียกวา ผูค าํ้ ประกันฝายหนึง่ กับ.......................................
ผูแ ทน.............................................................ซึง่ ตอไปในสัญญานีจ้ ะเรียกวาผูจ า งอีกฝายหนึง่
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากัน มีขอความดังตอไปนี้
ขอ ๑ ผูค าํ้ ประกันเขาใจความในสัญญาจางพนักงาน ระหวาง........................................................
ผูแ ทน....................................ผูจ าง กับ........................................ผูร บั จาง ฉบับลงวันที่...........เดือน................
พุทธศักราช...................เปนอยางดีแลว
ขอ ๒ ผูค าํ้ ประกันสัญญาวา ระหวางทีผ่ รู บั จางเปนพนักงานสํานักงาน............................อยูน ้ี ถาได
กระทําใหฝา ยผูจ า งเสียหายโดยประการใด ๆ แลว เมือ่ ผูร บั จางไมชดใชคา เสียหายหรือชดใชไมครบผูค าํ้ ประกัน
ยอมชําระราคาและคาเสียหายเต็มจํานวน แตไมเกินจํานวนเงินรายไดทกุ ชนิดทีผ่ รู บั จางไดรบั ตามปกติ ๑ เดือน
ขอ ๓ สัญญาค้ําประกันนีใ้ หถือวาหมดอายุเมื่อผูรับจางไดนําเงินเทากับจํานวนเงินไดทกุ ชนิดที่ผู
รับจางไดรบั ตามปกติ ๑ เดือน มาวางเปนประกัน
คูส ญ
ั ญาทัง้ สองฝาย เขาใจความในสัญญานีด้ ตี ลอดแลว จึงไดลงลายมือชือ่ ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
(ลงชือ่ )....................................................ผูค าํ้ ประกัน
(.....................................................)
(ลงชือ่ ).....................................................ผูจ าง
(.....................................................)
(ลงชือ่ ).....................................................พยาน
(.....................................................)
(ลงชือ่ ).....................................................พยาน
(.....................................................)

-๒ขาพเจา............................................ภริยาหรือสามีของผูค าํ้ ประกันใหความยินยอมตามหนังสือค้าํ ประกันฉบับนี้
(ลงชือ่ )....................................................ผูใ หความยินยอม
(.....................................................)
(ลงชือ่ ).....................................................พยาน
(.....................................................)
(ลงชือ่ ).....................................................พยาน
(.....................................................)

ผนวก ฌ ประกอบระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพอากาศวาดวยรานสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง
พ.ศ.๒๕๕๐
ใบสมัครเขาเปนพนักงาน
เขียนที่......................................................
วันที่..........เดือน......................พุทธศักราช..................
ขาพเจา.........................................................................................สัญชาติ..................................
ตัง้ บานเรือนอยูบ า นเลขที่...........................หมูท ่ี..................................แขวง/ตําบล..........................................
เขต/อําเภอ...................................................จังหวัด...............................................ขอทําใบสมัครเปนพนักงาน
ยืน่ ตอ......................................................
ขาพเจาเกิดวันที่....................................เดือน........................................พ.ศ.................................
อายุ..............ป บิดาชือ่ .......................................................................................สัญชาติ...............................
มารดาชื่อ....................................................................สัญชาติ....................................บิดามารดาของขาพเจา
ตัง้ บานเรือนอยูบ า นเลขที่..................................หมูท ่ี...............แขวง/ตําบล......................................................
เขต/อําเภอ......................................จังหวัด......................................ซึง่ เปนบานของ........................................
บัดนีข้ า พเจาอยูใ นความปกครองของ..................................................................สัญชาติ.................................
ขาพเจาสําเร็จการศึกษาไดรบั ..........................................................................................................................
สาขาวิชา............................................................จากสถานการศึกษา.............................................................
ไดคะแนนเฉลีย่ สะสม.......................................ตัง้ แตวนั ที่.............เดือน...................................พ.ศ..................
เดิมขาพเจารับราชการที่.......................................................................................และไดออกจากราชการตัง้ แต
วันที่..............เดือน...................................พ.ศ...................โดยเหตุ.................................................................
ขาพเจาเคยตกเปนผูต อ งหาหรือจําเลยในคดีอาญาเมื่อ..................................................และคดีน้ีขา พเจาจะตอง
รับโทษ................................................................
บัดนี้ ขาพเจาขอสมัครเขาเปน.......................................................................................................
………………………………………………………………………………………….
ขาพเจาจะตัง้ ใจปฏิบตั ริ าชการจนเต็มความสามารถ และจะปฏิบตั ติ ามกฎ ขอบังคับ คําสัง่ ระเบียบ
ธรรมเนียมของสวนสุขภาพกองทัพอากาศ ดอนเมือง
(ลงชือ่ ) .................................................... ผูส มัคร

