สําเนา

สั ญญาจ้ างที่ปรึกษาการก่ อสร้ าง
ข้ อตกลง (Articles of Agreement)
โครงการ ............................................................................

ลบข้อมูล

สัญญาเลขที่ ...............................
สัญญาฉบับนี้ทาํ ขึ้นที่ ...................................................... ตําบล/แขวง ....................................................
อําเภอ/เขต ........................................... จังหวัด ........................................ เมื่อวันที่ ................................ ระหว่าง
........................................................................................................ โดย ..........................................
และ .............................................................. กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ หรื อ โดย ......................................................
ผูร้ ับมอบอํานาจ ตามหนังสื อมอบอํานาจแนบท้ายสัญญานี้ สํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ ......................... หมู่ที่ ..........
อาคาร/หมู่บา้ น ................................. ถนน ............................................ ตําบล/แขวง .......................................
อําเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ............................................. (ต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า “ผูว้ ่าจ้าง”)
ฝ่ ายหนึ่ง กับ
.......................................................................................................... โดย ................................................
และ ................................................................. กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ หรื อ โดย ......................................................
ผูร้ ับมอบอํานาจ ตามหนังสื อมอบอํานาจแนบท้ายสัญญานี้ สํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ ............................. หมู่ที่ ..........
อาคาร/หมู่บา้ น .......................................... ถนน ........................................ ตําบล/แขวง .......................................
อําเภอ/เขต ......................................... จังหวัด .......................................... (ต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า “ที่ปรึ กษา”)
อีกฝ่ ายหนึ่ง
โดยที่ผวู ้ า่ จ้างมีความประสงค์จะทําการก่อสร้างงาน .................................................................................
โครงการ ................................................................................... ตั้งอยูท่ ี่ ถนน ..................................................
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ....................................... มี
ความประสงค์จะว่าจ้างผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถในการบริ หารและจัดการงานก่ อสร้ าง ตลอดจนกํากับและ
ตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้างตามหลักวิชาการและการบริ หารงานก่อสร้างที่ดี และ
โดยที่ที่ปรึ กษามีความรู ้ความสามารถเป็ นอย่างดีในการบริ หารงานจัดการงานก่อสร้างตามความประสงค์ของผูว้ ่าจ้าง
และตามหลักวิชาการบริ หารการก่อสร้างที่ดี และมีความประสงค์ที่จะให้การบริ การแก่ผวู ้ า่ จ้างภายในขอบเขตของสัญญานี้
ทั้งสองฝ่ ายจึงได้ตกลงทําสัญญาฉบับนี้ข้ ึน มีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผูว้ า่ จ้างตกลงจ้างและที่ปรึ กษาตกลงรับจ้างให้บริ การแก่ผวู ้ ่าจ้างเป็ น.................................
............................... โดยมีรายละเอียด ขอบเขตของงาน และกําหนดเวลาที่กาํ หนดไว้ในเอกสารผนวก ก.
(ขอบเขตของงานของที่ปรึ กษา) (ต่อไปนี้เรี ยกว่า “งานตามสัญญา”)
ข้อ 2. คู่สัญญาตกลงค่าจ้าง (ต่อไปนี้ เรี ยกว่า “ค่าจ้าง”) และการจ่ายค่าจ้างตามที่กาํ หนดไว้ใน
เอกสารผนวก ข. (ค่าจ้างและการจ่ายค่าจ้าง)
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สัญญาจ้างที่ปรึ กษาการก่อสร้าง
ข้อตกลง (Articles of Agreement)

สัญญาเลขที่ .................................

ข้อ 3. เอกสารดังต่อไปนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญานี้
(1) ข้อตกลงฉบับนี้ (Articles of Agreement)
(2) เงื่อนไขทัว่ ไป (General Conditions)
(3) เงื่อนไขเฉพาะโครงการ (Conditions of Particular Application)
(4) เอกสารผนวก ก. - ขอบเขตของงานของที่ปรึ กษา (Scope of Works)
(5) เอกสารผนวก ข. - ค่าจ้างและการจ่ายค่าจ้าง (Fee and Payment of Fee)
(6) เอกสารผนวก ค. - บุคลากรและสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ผวู ้ ่าจ้างจัดหาให้ (Personnel
and Facilities provided by the Employer)
(7) เอกสารผนวก ง. - จํานวนและคุณสมบัติของบุคลากรของที่ปรึ กษา (Number and Qualification
of Consulting Engineer’s Personnel)
(8) เอกสารผนวก จ. - รายละเอียดของเงื่อนไขทัว่ ไป (Details of General Conditions)
(9) เอกสารผนวก ฉ. - รายการเอกสารอื่นที่ให้ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญานี้ดว้ ย (List of Documents)
ในกรณี ที่เงื่อนไขทัว่ ไปมี ขอ้ ความขัดหรื อแย้งกับเงื่อนไขเฉพาะโครงการให้ใช้ขอ้ ความในเงื่ อนไข
เฉพาะโครงการบังคับ
เอกสารตั้งแต่ขอ้ ย่อย (2) ถึง (9) คู่สญ
ั ญาตกลงให้พยานในสัญญานี้ลงนามร่ วมกันไว้เป็ นหลักฐาน
สัญญานี้ ทาํ ขึ้นเป็ นสองฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ ายได้อ่านและ
เข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) ไว้
ผูว้ า่ จ้าง

ลงชื่อ
(

)

ลงชื่อ
(

ที่ปรึ กษา
(

ผูร้ ับมอบอํานาจ ลงชื่อ
)
(
พยาน
)

)

ลงชื่อ

)

ลงชื่อ
(

ที่ปรึ กษา
(

ผูว้ า่ จ้าง

ลงชื่อ
(

ลงชื่อ

)
ผูร้ ับมอบอํานาจ
)

ลงชื่อ

พยาน
(

)
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สัญญาจ้างที่ปรึ กษาการก่อสร้าง
โครงการ .......................................................................
เงื่อนไขทัว่ ไป ( General Conditions )
สัญญาเลขที่ .............................
คาจากัดความ

1.

นอกจากที่ได้ให้คาจากัดความไว้แล้วในสัญญานี้ คาว่า
“การก่อสร้าง” หมายถึง การก่อสร้างโครงการนี้ ของผูว้ ่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็ นการ
ก่อสร้าง เสาเข็ม ฐานราก โครงสร้าง สถาปั ตยกรรม งานระบบ งานตกแต่งภายใน
งานภูมิสถาปั ตยกรรม หรื องานใดๆ
“ผูร้ ับจ้างก่ อสร้าง” หมายถึง ผูท้ ี่ทาสัญญาจ้างก่อสร้างกับผูว้ ่าจ้างเพื่อ ทาการ
ก่อสร้างงานโครงการนี้ ของผูว้ ่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็ นสัญญาก่อสร้างฉบับเดียวหรื อหลาย
ฉบับ หรื อ ผูร้ ับจ้างก่อสร้างรายเดียวหรื อหลายราย ก็ตาม
“สัญญาจ้างก่อสร้าง” หมายถึง สัญญาจ้างก่อสร้างงานโครงการนี้ของผูว้ ่าจ้าง
ไม่วา่ จะเป็ นสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับเดียวหรื อหลายฉบับ ก็ตาม
“วันสิ้ นสุ ดสัญญา” หมายถึง วันที่ครบกาหนดระยะเวลาตามสัญญานี้ และให้
หมายความรวมถึ งวันที่ครบกาหนดตามสัญญานี้ ที่ขยายออกไปตามเงื่อ นไขแห่ ง
สัญญานี้
“วันที่งานก่อสร้างแล้วเสร็ จ” หมายถึง วันที่งานก่อสร้างของผูร้ ับจ้างก่อสร้าง
รายสุดท้ายแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยไม่รวมระยะเวลาประกันผลงาน

ห้วข้อ

2.

หัวข้อที่ปรากฏในเงื่อนไขทัว่ ไป เงื่อนไขเฉพาะโครงการ หรื อในเอกสารแห่งสัญญา
ฉบับอื่นๆ กาหนดไว้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิ งเท่านั้น ไม่มีผลต่อการตีความ
ข้อความในเอกสารเหล่านั้นแต่ประการใด

สิ่ งอานวยความ
สะดวก

3.

ในการดาเนินงานตามสัญญานี้ ผูว้ า่ จ้างตกลงเป็ นผูจ้ ดั หาบุคลากรและสิ่งอานวยความ
สะดวกให้แก่ ที่ปรึ กษาตามรายละเอี ยดที่กาหนดไว้ในเอกสารผนวก ค. (สิ่ งอานวย
ความสะดวกที่ผวู ้ า่ จ้างจัดหาให้)
เมื่อหมดความจาเป็ นที่จะต้องใช้สิ่งอานวยความสะดวกที่ผวู ้ ่าจ้างจัดหาให้แล้ว หรื อ
เมื่อสัญญานี้สิ้นสุ ดลงด้วยประการใดๆ ก็ตาม ที่ปรึ กษาต้องส่ งมอบสิ่ งอานวยความ
สะดวกที่ผวู ้ า่ จ้างจัดหาให้คืนให้แก่ผวู ้ า่ จ้างตามสภาพที่ใช้งานแล้วนั้น
ในการใช้สิ่งอานวยความสะดวกที่ผวู ้ ่าจ้างจัดหาให้ ที่ปรึ กษาต้องใช้อย่างระมัดระวัง
เสมือนหนึ่งว่าสิ่งอานวยความสะดวกเหล่านั้นเป็ นของที่ปรึ กษาเอง

3

สัญญาจ้างที่ปรึ กษาการก่อสร้าง
เงื่อนไขทัว่ ไป

สัญญาเลขที่ .................................

ที่ปรึ กษาต้องรับผิดชดใช้มูลค่าสิ่ งอํานวยความสะดวกที่สูญหายหรื อเสี ยหายเฉพาะ
ในกรณี ที่ที่ปรึ กษาเป็ นผูก้ ่อให้เกิดขึ้น และในมูลค่าของสิ่ งเหล่านั้นตามสภาพที่ได้ใช้
งานแล้ว
ในกรณี ที่กรมธรรม์ประกันภัยงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็ น Contract Works Insurance
หรื อ Contractor’s All Risks Insurance หรื อกรมธรรม์ประกันภัยอื่นใด ไม่ได้
คุม้ ครองถึงความสูญหายหรื อเสี ยหายต่อสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ผวู ้ ่าจ้างจัดหาให้ ที่
ปรึ ก ษาต้อ งทําประกัน ภัย คุ ม้ ครองความสู ญ หายหรื อเสี ย หายต่ อสิ่ งอํา นวยความ
สะดวกที่ผวู ้ า่ จ้างจัดหาให้ดว้ ยค่าใช้จ่ายของที่ปรึ กษาเอง
ความถูกต้องเป็ น

4.

ธรรม

คู่สัญญาเข้าใจและยอมรับว่าในการดําเนินงานตามสัญญานี้ ที่ปรึ กษาต้องดําเนินการ
ให้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ และบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่องานตามสัญญานี้ และโครงการของผูว้ ่าจ้าง ที่ปรึ กษา
จึงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตั ิเพื่อให้สอดคล้องกับหลักวิชาช่าง มาตรฐานการก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ของงานก่อสร้าง ธรรมเนี ยมปฏิบตั ิของผูป้ ระกอบวิชาชี พที่ถือปฏิบตั ิ
เป็ นการทัว่ ไป และความถูกต้องเป็ นธรรมเป็ นสําคัญ
ในกรณี ที่ ง านตามสัญ ญานี้ ส่ ว นใดๆ มี ค วามไม่ ชัด เจน หรื อ ไม่ ไ ด้ก าํ หนดไว้ใ น
เอกสารฉบับใดๆ ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของสัญญานี้ แต่เป็ นงานจําเป็ นที่ตอ้ งทําตามหลัก
วิ ชาการที่ ดี ให้ถื อว่า งานดัง กล่ าวนั้น รวมอยู่ใ นงานตามสัญ ญานี้ ด้ว ย และให้นํา
สัญญาข้อ 17 การเปลี่ยนแปลงงานและค่าใช้จ่ายมาใช้กบั กรณี น้ ีดว้ ย

ผูแ้ ทนของคู่ศญั ญา

5.

(1) เพื่อให้การทํางานตามสัญญานี้ ของที่ปรึ กษาประสบความสําเร็ จสมความมุ่ง
หมายโดยเรี ยบร้อยและอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูว้ ่าจ้างและที่ปรึ กษาจะแต่งตั้งผูแ้ ทน
ของแต่ละฝ่ าย ฝ่ ายละหนึ่ งคน เพื่อทําหน้าที่ในการประสานงาน ออกคําสั่ง ให้คาํ
อนุมตั ิหรื อเห็นชอบ รวมทั้งให้ขอ้ มูลอันจําเป็ นอื่นๆ
(2) การแต่งตั้งผูแ้ ทนตาม (1) ข้างต้น ต้องทําเป็ นหนังสื อและส่ งให้อีกฝ่ ายหนึ่ ง
ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่ทาํ สัญญานี้
(3) เอกสารใดๆ ที่ ส่ ง โดยผูแ้ ทนของฝ่ ายหนึ่ ง ให้แ ก่ ผูแ้ ทนของอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง อัน
เกี่ยวกับสัญญานี้ ให้ถือว่าเป็ นการส่ งโดยคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ งให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
โดยชอบแล้ว
(4) คําสั่ง คําอนุมตั ิ หรื อ ความเห็นชอบ ตาม (1) ต้องทําเป็ นหนังสื อ มิฉะนั้นไม่มี
ผลใช้บงั คับ เว้นแต่ผูส้ ั่ง ผูอ้ นุ มตั ิ หรื อผูใ้ ห้ความเห็ นชอบจะมีหนังสื อยืนยัน หรื อ
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สัญญาจ้างที่ปรึ กษาการก่อสร้าง
เงื่อนไขทัว่ ไป

สัญญาเลขที่ .................................

รับรองคําสัง่ คําอนุมตั ิ หรื อความเห็นชอบเป็ นหนังสื อที่ผรู ้ ับคําสัง่ ทํามาขอให้รับรอง
มาตรฐานการ
ทํางาน

6.

(1) ที่ปรึ กษามีหน้าที่บริ หารและประสานงานกับผูร้ ับจ้างก่อสร้าง ตลอดจนกํากับ
และตรวจสอบคุณภาพของงาน มิใช่เป็ นผูค้ วบคุมงานตามที่พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 หรื อกฎหมายอื่นกําหนดให้ตอ้ งมี
(2) ที่ปรึ กษาต้องใช้ความชํานาญ ความระมัดระวัง และความขยันหมัน่ เพียรในการ
ปฏิบตั ิงานตามสัญญา และจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สําเร็ จลุล่วง
เป็ นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
(3) ค่าจ้าง ค่าจ้างเพิ่ม ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกคืนได้ และเงินใดๆ ที่ผวู ้ ่าจ้างได้ชาํ ระหรื อจะ
ชําระให้แก่ที่ปรึ กษาตามสัญญานี้ เป็ นค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียวซึ่งที่ปรึ กษามีสิทธิ
ได้รับเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิ งานตามสัญญานี้ ที่ ปรึ กษาจะต้องไม่รับค่านายหน้าทาง
การค้า ส่ วนลด เบี้ยเลี้ยง เงินช่วยเหลือใดๆ โดยตรงหรื อโดยอ้อมหรื อสิ่ งตอบแทน
ใดๆ จากผูร้ ั บจ้างก่ อ สร้ า งหรื อ คู่สัญ ญาอื่ น ของผูว้ ่าจ้า งเกี่ ย วกับ การก่ อสร้ า งงาน
โครงการตามสัญญานี้
(4) ที่ปรึ กษาจะต้องไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อมในเงินค่า
สิ ทธิ เงินบําเหน็จ หรื อค่านายหน้าใดๆ ที่เกี่ยวกับการนําสิ่ งของหรื อกรรมวิธีใดๆ ที่มี
ทะเบียนสิ ทธิบตั รหรื อได้รับการคุม้ ครองมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญานี้

บุคลากรของที่
ปรึ กษา

7.

(1) ที่ปรึ กษาจะต้องจัดให้มีบุคลากรตามจํานวน ประสบการณ์ ความรู ้ และความ
ชํานาญตามที่ระบุในเอกสารผนวก ง. (จํานวนและคุณสมบัติของบุคลากรของที่ปรึ กษา)
(2) ในกรณี ที่ ผูว้ ่า จ้า งเห็ น ว่า การทํา งานของบุ ค ลากรของที่ ปรึ ก ษาจะเกิ ด ความ
เสี ยหายแก่งานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิ สั่งให้ที่ปรึ กษาเปลี่ยนบุคลากร
ของที่ปรึ กษาบางคนหรื อทั้งหมดได้ ซึ่ งที่ปรึ กษาต้องดําเนิ นการตามความประสงค์
ของผูว้ า่ จ้างโดยเร็ ว
(3) เพื่อความต่อเนื่องของการทํางานของที่ปรึ กษา ที่ปรึ กษาจะเปลี่ยนบุคลากรของ
ที่ปรึ กษาที่ได้มอบหมายให้ทาํ งานตามสัญญานี้ แล้วโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็ น
หนังสื อจากผูว้ า่ จ้างก่อนไม่ได้

การผิดนัด

8.

(1) ค่าจ้าง ค่าปรับ ค่าเสี ยหาย หรื อเงินใดๆ ที่คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ งต้องชําระให้อีกฝ่ าย
หนึ่งภายในเวลาที่กาํ หนด ถ้าไม่ได้ชาํ ระภายในเวลาที่กาํ หนดไว้ในสัญญานี้ คู่สัญญา
ตกลงให้คิ ด ดอกเบี้ ย ในอัต ราที่ ก าํ หนดไว้ใ นเอกสารผนวก จ. (รายละเอี ย ดของ
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สัญญาจ้างที่ปรึ กษาการก่อสร้าง
เงื่อนไขทัว่ ไป

สัญญาเลขที่ .................................

เงื่อนไขทัว่ ไป) นับจากวันที่ถึงกําหนดชําระไปจนกว่าจะชําระเงินจํานวนนั้นแล้วเสร็ จ
(2) ในกรณี ที่ผมู ้ ีหน้าที่ตอ้ งชําระมีสิทธิ เรี ยกเอาเงินใดๆ จากผูท้ ี่มีสิทธิ ได้รับชําระ
ด้วย ให้ผมู ้ ีหน้าที่ตอ้ งชําระมีสิทธิหกั เงินจํานวนที่มีสิทธิได้รับชําระนั้นไว้ก่อนได้
ระยะเวลาการ
ให้บริ การของที่
ปรึ กษา

9.

(1) ที่ปรึ กษาตกลงทํางานตามสัญญานี้ ให้แก่ ผูว้ ่าจ้างนับจากวันเริ่ มงานไปจนถึ ง
วันที่งานก่อสร้างแล้วเสร็ จไม่วา่ จะถึงวันสิ้ นสุ ดสัญญานี้ก่อนหรื อไม่กต็ าม
(2) ในกรณี ที่วนั ที่งานก่อสร้างแล้วเสร็ จเกิดขึ้นหลังจากวันสิ้ นสุ ดสัญญานี้ ผูว้ ่าจ้าง
ตกลงจ่ า ยค่ า จ้า งสํา หรั บ ระยะเวลาหลัง จากวัน สิ้ น สุ ด สั ญ ญาไปจนถึ ง วัน ที่ ง าน
ก่อสร้างแล้วเสร็ จให้แก่ที่ปรึ กษาตามที่ระบุไว้ในเอกสารผนวก ข. (ค่าจ้างและการ
จ่ายค่าจ้าง) เว้นแต่ความล่าช้าที่เกิดขึ้นนั้นเป็ นความผิดของที่ปรึ กษา
(3) ในกรณี ที่ผูว้ ่าจ้างกําหนดไว้ในสัญญาจ้างก่ อสร้ างให้ผูร้ ั บจ้างก่ อสร้ างเป็ นผู ้
ชําระค่าจ้างที่ปรึ กษาตามสัญญานี้ แทน ผูว้ ่าจ้างตกลงหักเงินค่าจ้างของผูร้ ับจ้างก่อสร้าง
รายนั้นนํามาชําระให้แก่ที่ปรึ กษา

วันเริ่ มงาน
ระยะเวลาการ
ทํางาน และวัน
สิ้ นสุ ดสัญญา

10. (1) วันเริ่ มงาน ระยะเวลาการทํางาน และวันสิ้ นสุ ดสัญญานี้ ให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้
ในเอกสารผนวก จ. (รายละเอียดของเงื่อนไขทัว่ ไป)

การว่าจ้างช่วง ฯลฯ
และการโอนสิ ทธิ
เรี ยกร้อง

11. (1) ที่ปรึ กษาจะต้องไม่ว่าจ้างช่วง มอบหมาย หรื อโอนงานตามสัญญานี้ ให้ผอู ้ ื่นทํา
แทนไม่ว่าทั้งหมดหรื อแต่เพียงบางส่ วนโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากผู ้
ว่าจ้างก่อน และแม้จะได้รับความยินยอมดังกล่าว ที่ปรึ กษายังต้องรับผิดชอบอย่าง
เต็มที่ตามสัญญานี้ต่อไปทุกประการ

(2) ในกรณี ที่เอกสารผนวก จ. (รายละเอียดของเงื่อนไขทัว่ ไป) ไม่ได้ระบุวนั เริ่ ม
งานไว้ ให้ถือวันที่ทาํ สัญญานี้ เป็ นวันเริ่ มงาน ส่ วนวันสิ้ นสุ ดสัญญานี้ ให้เป็ นวันที่
ครบกําหนดของระยะเวลาการทํางานตามสัญญานี้

(2) ที่ปรึ กษาจะต้องไม่โอนสิ ทธิ ประโยชน์ใดๆ ตามสัญญานี้ ให้แก่ผอู ้ ี่นโดยไม่ได้
รับความยินยอมจากผูว้ ่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนเงินที่ถึงกําหนดชําระหรื อที่จะถึง
กําหนดชําระ
การปฏิบตั ิงานของ
ที่ปรึ กษา

12. (1) ถ้าปรากฏว่าผูร้ ับจ้างก่อสร้างไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน
สัญญาจ้างก่อสร้ างในส่ วนที่อยู่ในขอบเขตของงานของที่ปรึ กษาและที่ผวู ้ ่าจ้างได้
กําหนดให้เป็ นหน้าที่ของที่ปรึ กษาในสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็ นหน้าที่ของที่ปรึ กษาจะสั่ง
ให้ผรู ้ ับจ้างก่อสร้างดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามรายละเอียดดังกล่าว
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สัญญาจ้างที่ปรึ กษาการก่อสร้าง
เงื่อนไขทัว่ ไป

สัญญาเลขที่ .................................

(2) ในกรณี ที่มีความจาเป็ นทางด้านสถาปั ตยกรรมหรื อวิศวกรรมที่จะต้อ งแก้ไ ข

ปรับปรุ งเพือ่ ให้เหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริ งและสิ่งแวดล้อม มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายได้ ให้ที่ปรึ กษามีอานาจสั่งระงับการดาเนินการของผูร้ ับจ้างก่อสร้างไว้
ก่อ น หรื อ สั่งการแก้ไ ขได้ตามความจาเป็ น และเมื่ อ ได้ดาเนิ นการไปแล้ว จะต้อ ง
รายงานให้ผวู ้ ่าจ้างทราบโดยเร็ วที่สุด อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่จะทาให้ผวู ้ ่าจ้างต้อ ง
รับภาระทางการเงินเพิม่ ขึ้น ที่ปรึ กษาต้องได้รับความเห็นชอบจากผูว้ า่ จ้างก่อน
การจัดทารายงาน
ผลการทางานของ
ผูร้ ับจ้างก่อสร้าง

13.

ในแต่ละเดือนที่ปรึ กษาจะทารายงานผลการดาเนิ นงานของที่ปรึ กษา รวมทั้งความ
คืบหน้าของงานและอุ ปสรรคของผูร้ ับจ้างก่ อ สร้างที่ได้ปฏิบตั ิไ ปแล้วให้ผูว้ ่าจ้าง
ทราบ ในกรณี ที่ ครบกาหนดการก่ อ สร้า งแล้ว เสร็ จตามสัญญาจ้า งก่ อ สร้างของผู ้
รับจ้างก่ อ สร้าง หากผูร้ ับจ้างก่ อ สร้างไม่สามารถทาการก่ อ สร้างให้แล้วเสร็ จตาม
สัญญาจ้างก่ อสร้าง ที่ปรึ กษาจะรี บรายงานสรุ ปผลงานทั้งหมดและอุปสรรคที่เป็ น
เหตุ ทาให้ก ารปฏิบ ัติง านของผูร้ ับ จ้า งก่ อ สร้ างไม่ เ ป็ นไปตามแผนงานก่ อ สร้ างที่
กาหนดไว้เสนอต่อผูว้ า่ จ้าง

ลิขสิ ทธิ์ ในงานของ
ที่ปรึ กษา

14.

ที่ปรึ กษาเป็ นเจ้าของทรัพย์สินทางปั ญญาและลิ ขสิ ทธิ์ ในเอกสารที่ที่ปรึ กษาทาขึ้น
เกี่ยวกับงานตามสัญญานี้ โดยผูว้ า่ จ้างมีสิทธินาไปใช้ เก็บรักษา และทาสาเนาเพือ่ งาน
ตามสัญญานี้ได้โดยไม่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึ กษาก่อน

การละเมิดต่อ
กฎหมายและ
ทรัพย์สินทาง
ปั ญญา

15.

ที่ ป รึ ก ษาจะต้อ งรั บ ผิด ต่ อ การละเมิ ด บทบัญ ญัติ แ ห่ ง กฎหมายหรื อ สิ ท ธิ ใ ดๆ ใน
สิ ทธิบตั รหรื อลิขสิ ทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่ งที่ปรึ กษานามาใช้ในการปฏิบตั ิงานตาม
สัญญานี้

ข้อมูล เอกสาร และ
ความช่วยเหลือของ
ผูว้ า่ จ้าง

16.

(1) ผูว้ า่ จ้างจะมอบข้อมูล เอกสารและสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่ งผูว้ า่ จ้างมีอยูใ่ ห้แก่ที่

ปรึ กษาเพื่อประโยชน์ในการทางานตามสัญญานี้ ของที่ปรึ กษาโดยไม่คิดมูลค่าและ
ภายในเวลาอันควร
(2) ในกรณี ที่ที่ปรึ กษาร้องขอความช่วยเหลื อจากผูว้ ่าจ้างอันเกี่ยวด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญ

พิเศษเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย การตรวจและรังวัดที่ดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน การเข้าไปตรวจสถานที่ทางานของผูร้ ับจ้างก่อสร้าง การ
เข้า ไปยัง สถานที่ เ ตรี ย มงานหรื อ วัส ดุ ใ นการก่ อ สร้ า ง หรื อ การอื่ น ใดที่ ไ ม่ อ ยู่ใ น
ขอบเขตของงานตามสัญญานี้ ผูว้ ่าจ้างจะให้ความช่วยเหลือตามความจาเป็ นเพื่อให้
การปฏิบตั ิงานของที่ปรึ กษาตามสัญญานี้ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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สัญญาจ้างที่ปรึ กษาการก่อสร้าง
เงื่อนไขทัว่ ไป
การเปลี่ยนแปลง
งาน และค่าใช้จ่าย

17.

สัญญาเลขที่ .................................

(1) ในกรณี ที่ที่ปรึ กษาต้องปฏิบตั ิงานอย่างใดอย่างหนึ่งเพิม่ เติมนอกเหนือไปจากที่

ระบุใ นเอกสารผนวก ก. (ขอบเขตของงานของที่ ปรึ ก ษา) เพราะคู่ สัญญาตกลง
เปลี่ยนแปลงขอบเขตของงานของที่ปรึ กษาอันสื บเนื่ องมาจากความประสงค์ของผู ้
ว่าจ้า ง ให้ที่ป รึ กษามี สิ ทธิ ไ ด้รับ ค่าจ้างเพิ่ม ขึ้ นโดยคานวณอัตราค่า จ้างต่อ ชั่วโมง
(Man-Hour) หรื อต่อเดือน (Man-Month) ของบุคลากรที่ตอ้ งใช้ในการทางานในส่วน
ที่เพิม่ ขึ้นนี้ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารผนวก ข. (ค่าจ้างและการจ่ายค่าจ้าง) ทั้งนี้ แล้วแต่
จานวนไหนจะน้อยกว่า
(2) ในกรณี ที่ที่ปรึ กษาออกเงินค่าใช้จ่ายแทนผูว้ ่าจ้างไปก่อ น ให้ที่ปรึ กษามีสิทธิ

เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายเหล่านั้นเอาจากผูว้ ่าจ้างได้ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายรายการหนึ่งรายการใด
มีจานวนสู งกว่าจานวนเงินที่ระบุไว้ในเอกสารผนวก จ. (รายละเอี ยดของเงื่อ นไข
ทัว่ ไป) ที่ปรึ กษาต้องได้รับความเห็นชอบเป็ นหนังสือจากผูว้ า่ จ้างก่อน หรื อที่ผวู ้ า่ จ้าง
รับรองเป็ นหนังสือหลังจากที่ที่ปรึ กษาได้ออกเงินค่าใช้จ่ายนั้นไปก่อนแล้ว
(3) ค่างานเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บคืนได้ และเงินอื่นใดที่ที่ปรึ กษามีสิทธิเรี ยก

เก็บเอาจากผูว้ า่ จ้าง ให้ที่ปรึ กษาเรี ยกเก็บเงินเหล่านั้นจากผูว้ า่ จ้างได้พร้อมกับการเบิก
ค่าจ้างที่ปรึ กษาในงวดการเบิกเงินถัดไป
การก่อสร้างหยุด
ลงชัว่ คราว

18.

(1) ในกรณี ที่การก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้างก่อ สร้างระหว่างผูร้ ับจ้างก่อ สร้างกับ

ผูว้ ่าจ้างต้องระงับหรื อหยุดลงทั้งหมดเป็ นการชัว่ คราวโดยคาสั่งของผูว้ ่าจ้าง หรื อ
เพราะเหตุสุดวิสัย หรื อเพราะเหตุใดๆ ก็ตาม โดยที่บุคลากรของที่ปรึ กษาบางส่วนยัง
มีความจาเป็ นต้องปฏิบตั ิงานอยูต่ ามความต้องการของผูว้ ่าจ้าง ให้ที่ปรึ กษามี สิทธิ
ได้รับค่าจ้างสาหรับบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นอัตราต่อชัว่ โมง (Man-Hour) หรื อ ต่อ
เดือน (Man-Month) ตามระบุไว้ในเอกสารผนวก ข. (ค่าจ้างและการจ่ายค่าจ้าง) ทั้งนี้
แล้วแต่จานวนไหนจะน้อยกว่า
(2) ในกรณี ตาม (1) ให้ขยายระยะเวลาแห่งสัญญานี้ ออกไปเท่ากับระยะเวลาที่การ

ก่อสร้างระงับหรื อหยุดลงทั้งหมดเป็ นการชัว่ คราว และให้ที่ปรึ กษาได้รับค่าจ้างใน
อัตราตามเดิมนับแต่วนั ที่งานก่อ สร้างเริ่ มขึ้นใหม่ โดยที่ค่าจ้างที่ที่ปรึ กษาได้รับใน
ระหว่างที่การก่อสร้างระงับหรื อหยุดลงทั้งหมดเป็ นการชัว่ คราวไม่มีผลทาให้ค่าจ้าง
ที่ปรึ กษาตามสัญญานี้ลดลง
(3) ในกรณี ที่ยงั มีผรู ้ ับจ้างก่อสร้างรายอื่นยังทาการก่อสร้างอยู่ และที่ปรึ กษายังคง

ต้องปฏิ บตั ิห น้า ที่ตามสัญญานี้ ให้ที่ ปรึ กษายัง คงมี สิท ธิ ไ ด้รับ ค่าจ้างตามกาหนด
8

สัญญาจ้างที่ปรึ กษาการก่อสร้าง
เงื่อนไขทัว่ ไป

สัญญาเลขที่ .................................

ระยะเวลาเดิม
สัญญาจ้างก่อสร้าง
ยุติลงก่อนงาน
ก่อสร้างแล้วเสร็ จ

19.

ในกรณี ที่ผูว้ ่าจ้างหรื อ ผูร้ ับจ้างก่อ สร้างบอกเลิกสัญญาจ้างก่ อสร้างต่อกันก่ อนการ
แล้วเสร็จของงานก่อสร้าง ซึ่งที่ปรึ กษาต้องดาเนินการใดๆ เพือ่
(1) ให้ได้ผรู ้ ับจ้างก่อสร้างรายใหม่มาทาการก่อสร้างแทน
(2) ให้มีการประเมินมูลค่าจ้างที่ผรู ้ ับจ้างก่อสร้างได้ทาไปแล้ว
(3) ให้การมีประเมินค่าเสียหายที่ผวู ้ า่ จ้างได้รับ
(4) ดาเนินกิจการอย่างอื่นที่ผวู ้ า่ จ้างมอบหมาย

ให้ถือเป็ นงานเพิม่ ที่ที่ปรึ กษามีสิทธิได้รับค่าจ้างเพิม่ จากผูว้ า่ จ้าง
เหตุสุดวิสัย

20.

(1) “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบตั ิก็ดี เป็ น

เหตุที่ไม่อาจป้ องกันได้ แม้ท้ งั บุคคลผูต้ อ้ งประสบหรื อใกล้จะต้องประสบเหตุน้ นั จะ
ได้จดั การระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะ
เช่นนั้น
(2) ให้หน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายระงับลงในระหว่างที่มี

เหตุสุดวิสัยเกิ ดขึ้น และให้วนั ที่ครบกาหนดสัญญาขยายออกไปเท่ากับระยะเวลาที่
เกิดเหตุสุดวิสยั นั้น
(3) หากเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นมี ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 (เก้าสิ บ) วัน คู่สัญญาฝ่ าย

หนึ่งฝ่ ายใดจะบอกเลิกสัญญานี้เสียก็ได้
การบอกลิกสัญญา

21.

(1) บอกเลิกสัญญาโดยผูว้ า่ จ้าง
(ก) ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ ถ้าที่ปรึ กษามิได้ปฏิบตั ิงานด้วยความ

ชานาญหรื อด้วยความเอาใจใส่ ในวิชาชีพของที่ปรึ กษาเท่าที่พึงคาดหมายได้จาก
ที่ปรึ กษาในระดับเดียวกัน หรื อมิได้ปฏิบตั ิตามข้อสัญญาหรื อเงื่อนไขที่กาหนด
ในสัญญานี้ ในกรณี เช่นนี้ผวู ้ า่ จ้างจะบอกกล่าวให้ที่ปรึ กษาแก้ไขการประพฤติ
ผิดดังกล่าวภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคาบอกกล่าว ถ้า
ที่ปรึ กษาไม่ทาการแก้ไขภายในเวลาที่กาหนด ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้
(ข) เมื่อที่ปรึ กษาได้รับคาบอกกล่าวเลิกสัญญาจากผูว้ า่ จ้างแล้ว ที่ปรึ กษาต้อง

หยุดปฏิบตั ิงานทันที และดาเนิ นการทุกวิถี ทางเพื่อ ลดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่มีสิทธิ
เรี ยกให้ผูว้ ่าจ้างช าระคืนได้ ในระหว่างระยะเวลาที่ ไ ด้รั บคาบอกกล่ า วเลิ ก
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สัญญาจ้างที่ปรึ กษาการก่อสร้าง
เงื่อนไขทัว่ ไป

สัญญาเลขที่ .................................
สัญญาไปจนถึงวันที่การบอกเลิกสัญญามีผล

(2) บอกเลิกสัญญาโดยที่ปรึ กษา

ที่ปรึ กษามี สิทธิ บอกเลิ กสัญญาได้ ถ้าผูว้ ่าจ้างมิ ได้ปฏิบตั ิตามข้อ สัญญาหรื อ
เงื่อนไขที่กาหนดในสัญญานี้ ในกรณี เช่ นนี้ ให้ที่ปรึ กษามี หนังสื อบอกกล่ าวให้ผูว้ ่าจ้าง
แก้ไขภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคาบอกกล่าว ถ้าผูว้ า่ จ้างไม่
ทาการแก้ไขภายในเวลาที่กาหนด ที่ปรึ กษามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้
(3) การบอกกล่าวเลิกสัญญา
(ก) ในกรณี ที่คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดจะบอกกล่าวเลิกสัญญา ให้ทาคาบอก

กล่าวเป็ นหนังสือส่งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับไปยังที่อยูข่ องคู่สญ
ั ญาที่
ปรากฏในสัญญานี้ หรื อที่อยูข่ องคู่สญ
ั ญาที่ปรากฏในการจดทะเบียนนิติบุคคล
หรื อที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ และให้ถือ ว่าผูร้ ับได้รับหนังสื อ บอกกล่าวเลิ ก
สัญญาในวันลงนามรับในบัตรตอบรับทางไปรษณี ย ์ หากไม่ปรากฏวันที่ลงนาม
รับในบัตรตอบรับทางไปรษณี ย ์ หรื อ ไม่มีผรู ้ ับ หรื อส่ งไม่ได้เพราะเหตุใดๆ
ให้ถือว่าผูร้ ับได้รับแล้วโดยชอบในวันส่ง
(ข) การบอกกล่าวเลิกสัญญาต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 (สามสิบ)

วันนับจากวันที่ผรู ้ ับได้รับหรื อถือว่าได้รับหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญานั้น
ค่าเสี ยหาย

22.

ถ้าคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดทาให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งได้รับความเสียหาย คู่สัญญาฝ่ าย
นั้นต้องชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ ง แต่ความรับผิดของที่ปรึ กษาให้
จากัดไม่เกินจานวนเงินค่าจ้างที่ปรึ กษา

การระงับข้อพิพาท

23.

เมื่อเกิดข้อ พิพาทขึ้นอันเกี่ยวกับสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
นั้นด้วยการเจรจาก่อนที่จะใช้สิทธิทางศาล
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สัญญาจ้างที่ปรึ กษาการก่อสร้าง
โครงการ .......................................................................
เงื่อนไขเฉพาะโครงการ (Conditions of Particular Application)
สัญญาเลขที่ .............................
ข้อตกลงดังต่อไปนี้ให้ใช้แทนหรื อเพิม่ เติมเงื่อนไขทัว่ ไป
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สัญญาจ้างที่ปรึ กษาการก่อสร้าง
โครงการ .......................................................................
เอกสารผนวก ก. ขอบเขตของงานของที่ปรึ กษา
(Appendix A – Scope of Works)
สัญญาเลขที่ .............................

12

สัญญาจ้างที่ปรึ กษาการก่อสร้าง
เอกสารผนวก ก. (ขอบเขตของงานของที่ปรึ กษา)

สัญญาเลขที่ ..................................
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สัญญาจ้างที่ปรึ กษาการก่อสร้าง
โครงการ .......................................................................
เอกสารผนวก ข. ค่าจ้างและการจ่ายค่าจ้าง
(Appendix B – Fee and Payment of Fees)
สัญญาเลขที่ .............................
ข้อ 1. ช่วง Pre-Design Phase ตกลงค่าจ้างเป็ นการ “เหมา” เป็ นเงิน ............................. บาท (ยังไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ) โดยชาระดังต่อไปนี้
0.0%
0.00 บาท
ชาระภายในวันที่ ...................................... ร้อยละ ...............
เป็ นเงิน ..........................
0.0%
0.00 บาท
ชาระภายในวันที่ ...................................... ร้อยละ ...............
เป็ นเงิน ..........................
0.0%
0.00 บาท
ชาระภายในวันที่ ...................................... ร้อยละ ...............
เป็ นเงิน ..........................
0.0%
0.00 บาท
ชาระภายในวันที่ ...................................... ร้อยละ ...............
เป็ นเงิน ..........................
0.0%
0.00 บาท
ชาระภายในวันที่ ...................................... ร้อยละ ...............
เป็ นเงิน ..........................
0.00 บาท
รวม ..........................
ข้อ 2. ช่วง Procurement Phase ตกลงค่าจ้างเป็ นการ “เหมา” เป็ นเงิน ............................. บาท (ยัง
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ) โดยชาระดังต่อไปนี้
0.0%
0.00 บาท
ชาระภายในวันที่ ...................................... ร้อยละ ...............
เป็ นเงิน ..........................
0.0%
0.00 บาท
ชาระภายในวันที่ ...................................... ร้อยละ ...............
เป็ นเงิน ..........................
0.0%
0.00 บาท
ชาระภายในวันที่ ...................................... ร้อยละ ...............
เป็ นเงิน ..........................
0.00 บาท
0.0%
ชาระภายในวันที่ ...................................... ร้อยละ ...............
เป็ นเงิน ..........................
0.0%
0.00 บาท
ชาระภายในวันที่ ...................................... ร้อยละ ...............
เป็ นเงิน ..........................
0.00 บาท
รวม ..........................
ข้อ 3. ช่วง Construction Phase ตกลงค่าจ้างตามเวลาการทางาน ตาแหน่ งงาน และอัตรา (ยังไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) การเบิกค่าจ้าง ให้ที่ปรึ กษาเบิกค่าจ้างในวันสิ้ นเดือนหรื อหลังจากนั้น ผูว้ ่าจ้างจะชาระค่าจ้างให้
ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วนั ที่ได้รับใบเบิกค่าจ้างของที่ปรึ กษา
(2) การทางานเต็มเวลา (Full Time) วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา .................. ถึง เวลา .................... วัน
เสาร์ เวลา ........................ ถึงเวลา ........................ เวลาพัก เวลา ...................... ถึงเวลา ...................... ไม่รวม
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าล่วงเวลาในวันทางานปกติ เท่ากับ ........... เท่าของค่าจ้างต่อชัว่ โมง
ค่าทํางานในวันหยุด เท่ากับ ........... เท่าของค่าจ้างต่อชั�วโมง
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สัญญาจ้างที่ปรึ กษาการก่อสร้าง
เอกสารผนวก ข. (ค่าจ้างและการจ่ายค่าจ้าง)

ที่

สัญญาเลขที่ ..................................

ค่าล่วงเวลาในวันหยุด เท่ากับ ............ เท่าของค่าจ้างต่อชัว่ โมง
(3) การทางานบางส่วนของเวลา 1 (Part Time 1) ทางานไม่เกิน ............... ชัว่ โมง/เดือน
(4) การทางานบางส่วนของเวลา 2 (Part Time 2) ทางานไม่เกิน ............... ชัว่ โมง/เดือน
(5) การทางานบางส่วนของเวลา 3 (Part Time 3) ทางานไม่เกิน ............... ชัว่ โมง/เดือน
เวลา
ค่าจ้าง (บาท)
ชื่อ
ตาแหน่งงาน
ทางาน
ต่อเดือน
ต่อชัว่ โมง
Full Time
Full Time
Full Time
Full Time

Full Time
Full Time
Full Time
Full Time
Full Time
Full Time

Full Time
Full Time
Full Time

Full Time
Full Time
Full Time
Full Time
Full Time

Full Time



15

สัญญาจ้างที่ปรึ กษาการก่อสร้าง
โครงการ .......................................................................
เอกสารผนวก ค. บุคลากรและสิ่ งอานวยความสะดวกที่ผวู ้ า่ จ้างจัดหาให้
(Appendix C – Personnel and Facilities Provided by the Employer)
สัญญาเลขที่ .............................

ที่

ข้อ 1. สิ่ งอำนวยควำมสะดวกที่ผวู ้ ำ่ จ้ำงจัดหำให้ ✔ มี
สิ่ งอำนวยควำมสะดวก

ไม่มี ดังต่อไปนี้

16

สัญญาจ้างบริ หารการก่อสร้าง
เอกสารผนวก ค. (บุคลากรและสิ่ งอานวยความสะดวกที่ผวู ้ า่ จ้างจัดหาให้)

ที่

ข้อ 2. บุคลำกรที่ผวู ้ ำ่ จ้ำงจัดหำให้
คุณวุฒิ

มี

สัญญาเลขที่ ..................................

ไม่มี ดังต่อไปนี้
อำยุงำน/ปี

จำนวน/คน
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สัญญาจ้างที่ปรึ กษาการก่อสร้าง
โครงการ .......................................................................
เอกสารผนวก ง. จานวนและคุณสมบัติของบุคลากรของที่ปรึ กษา
(Appendix D – Number and Qualification of Consulting Engineer’s Personnel)
สัญญาเลขที่ .............................
จำนวน และ คุณสมบัติ บุคลำกรของที่ปรึ กษำ มีดงั ต่อไปนี้
ที่

ชื่อ

คุณวุฒิ

ตำแหน่ง

อำยุงำน/ปี

18

สัญญาจ้างที่ปรึ กษาการก่อสร้าง
เอกสารผนวก ง. (จานวนและคุณสมบัติของบุคลากรของที่ปรึ กษา)
ที่

ชื่อ

คุณวุฒิ

สัญญาเลขที่ ..................................
ตำแหน่ง

อำยุงำน/ปี
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สัญญาจ้างที่ปรึ กษาการก่อสร้าง
โครงการ .......................................................................
เอกสารผนวก จ - รายละเอียดของเงื่อนไขทัว่ ไป
(Appendix E - Details of General Conditions)
สัญญาเลขที่ .............................
เงื่อนไขทัว่ ไป

ข้ อ

รายละเอียด

อัตราดอกเบี้ย

8(1)

ร้อยละ............ต่อปี

วันเริ่ มงาน

10(1) วันที่...............................................

ระยะเวลาการทํางาน

10(1) .......................วัน นับจากวันเริ่ มงาน

วันสิ้ นสุ ดสัญญา

10(1) วันที่.............................................

จํานวนเงินค่าใช้จ่ายรายการหนึ่งรายการ
ใดที่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากผูว้ า่ จ้าง

17(2) สูงกว่า......................................บาท
(....................................................)

*********
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สัญญาจ้างที่ปรึ กษาการก่อสร้าง
โครงการ .......................................................................
เอกสารผนวก ฉ. รายการเอกสารอื่นๆ ที่ให้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
สัญญาเลขที่ .............................
ข้อ 1. เอกสารดังต่อไปนี้ให้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ดว้ ย
(1)

จานวน

เล่ม

(2)

จานวน

เล่ม

(3)

จานวน

แผ่น

(4)

จานวน

แผ่น

(5)

จานวน

แผ่น

(6)

จานวน

แผ่น

(7)

จานวน

แผ่น

(8)

จานวน

แผ่น

(9)

จานวน

แผ่น

ข้อ 2. ในกรณี ที่ เอกสารดัง กล่ า วข้างต้น มี ข ้อ ความขัด หรื อ แย้ง กัน ให้ถื อ ตามเจตนารมณ์ ข อง
เอกสารเป็ นสาคัญ หากหาเจตนารมณ์ไม่ได้ ให้ถือตามคาวินิจฉัยของผูว้ า่ จ้าง
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