
 

สัญญาจ้างการออกแบบ 
  

หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง นาย กอ ไก่ และ นาย ขอ ไข่ โดย นาย กอ ไก่ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะ
เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย ขอ ไข่ อยู่บ้านเลขท่ี 12 ถนน หนามแดง ตำบล/แขวง บางแก้ว อำเภอ/เขต 
บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ออกแบบ” อีกฝ่ายหนึ่ง 

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้ออกแบบตกลงรับออกแบบ  จัดหน้าหนังสือและภาพประกอบ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ ออกแบบจัดหน้าหนังสือ ขนาด 21 x 29.7 cm (A4) จำนวน 40 หน้า (ไม่รวมปก

หน้าหลัง) และออกแบบภาพประกอบปกหน้าหลัง ขนาด 42 x 29.7 cm (A3) จำนวน 1 แบบ โดยเป็นหนังสือ
เนื้อหาเก่ียวข้องกับลวดลายผ้าในจังหวัดภาคเหนือ ซึ่งภาพประกอบทั้งหมดใช้เทคนิคการวาดภาพสีน้ำ 

 ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ผู้ออกแบบจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการทางด้านการ
ออกแบบ และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
 ข้อ 2. ที่ปรึกษาจะลงมือทำงานภายใน วันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 และจะดำเนินการออกแบบ

ตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 
 ข้อ 3. ผู้ว่าจ้างและผู้ออกแบบได้ตกลงราคาค่าจ้างออกแบบตามสัญญานี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,000 

บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน ) 
 
ข้อ 4. ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ออกแบบเป็นงวด ๆ ดังนี้  
งวดที่ 1 จำนวนร้อยละ 50 ของค่าจ้างออกแบบตามข้อ 3 เป็นเงิน 25,000 บาท( สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน 

) จะจ่ายให้เมื่อ ณ วันที่ทำสัญญาฉบับนี้ 
งวดสุดท้ายเงินที่เหลือจำนวน 25,000 บาท( สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน )  จะจ่ายให้เมื่อผู้ว่าจ้าง ได้รับมอบ

งานออกแบบจากผู้ออกแบบครบบริบูรณ์ เป็นที่เรียบร้อยตามสัญญาแล้ว 
 
 
 

เขียนที ่ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา      
1 ถนน อู่ทองนอก แขวง ดุสิต เขตดุสิต        
กรุงเทพมหานคร 10300                                

สัญญาเลขที่  001               
วันที ่ 16 กนัยายน 2562 



********กรณีจ่ายจำนวนเต็มให้เขียนว่า********** 
ข้อ 4. ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ออกแบบเป็นจำนวนเต็มตามค่าจ้างออกแบบตามข้อ 3 ในวันที่ผู้

ว่าจ้าง ได้รับมอบงานออกแบบจากผู้ออกแบบครบบริบูรณ์ เป็นที่เรียบร้อยตามสัญญาแล้ว 
 
การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ออกแบบ ชื่อ

ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชื่อบัญชี นาย ขอ ไข่ เลขที่บัญชี 123-4-
567-890 ทั้งนี้ผู้ออกแบบตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคาร
เรียกเก็บ และยินยอมให้มีการ หักเงินดังกล่าว จากจานวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ ใช้สาหรับ
กรณีที่ส่วนราชการ จะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู ้ออกแบบ (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารของผู้ออกแบบ ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังกำหนด) 

 
ข้อ 5. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยกเลิกสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆโดยผู้ออกแบบไม่ได้กระทำผิดตามสัญญา ผู้ออกแบบ

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าจ้างมัดจำ และ/หรือ ผู้ว่าจ้างต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากอัตราค่าจ้างให้แก่ผู้ออกแบบ 
 
ข้อ 6. ที่ปรึกษาจะส่งมอบผลงาน พร้อมทั้งแบบและรายละเอียดประกอบแบบ จำนวน 1 ชุด ให้แก่ผู้

ว่าจ้าง ในวันส่งมอบงานตามสัญญา  
 
ข้อ 7. ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่ผู้ออกแบบได้ออกแบบตามสัญญานี้ และผู้ออกแบบจะนำ

ผลงาน และรายละเอียดของงานตามสัญญานี้ไปใช้ หรือเผยแพร่ในกิจการอ่ืน นอกเหนือจากท่ีได้ระบุไว้ในสัญญานี้
ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างก่อน 

 
ข้อ 8. ในกรณีที ่ผลงานของผู ้ออกแบบบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู ้ว ่าจ้าง อัน

เนื่องมาจากผู้ออกแบบมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางด้านการออกแบบ ผู้ออกแบบต้องรีบทำการ
แก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่คิดค่าบริการจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้ออกแบบหลีกเลี่ยงหรือบิดพริ้วไม่รีบจัดการแก้ไข
ให้เป็นที่เรียบร้อยในกำหนดเวลา ที่ผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างผู้ออกแบบรายอื่นทาการ
แทน โดยผู้ออกแบบจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าจ้างในการนี้แทนผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง  

ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้น แก่งานที่ออกแบบ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ออกแบบได้ออกแบบงาน ไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการด้านการออกแบบ และ/หรือ ความเสียหายจากเหตุใดๆ ผู้ออกแบบจะต้องทาการแก้ไขความ
เสียหายดังกล่าว ภายในเวลาที่ผู ้ว่าจ้างกำหนดให้ ถ้าผู้ออกแบบไม่สามารถแก้ไขได้ ผู ้ออกแบบจะต้องชดใช้



ค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้น โดยสิ้นเชิง ซึ่งหมายความรวมทั้งความเสียหาย ที่เกิดขึ้นโดยตรง และโดยส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับ 
ความเสียหายที่เกิดข้ึน จากงานบริการนี้ด้วย  

ถ้าผู้ออกแบบไม่เริ่มปฏิบัติงาน ภายในกำหนด หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่าผู้ออกแบบ ไม่สามารถทำงาน
ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด หรือล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จไปแล้ว หรือผู้ออกแบบทำผิด 

สัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือ
บังคับจากหลักประกัน และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) จากผู้ออกแบบด้วย 

 
ข้อ 9. ผู้ออกแบบได้ตกลงกับผู้ว่าจ้างเรื ่องการแก้ไขงานออกแบบโดยผู้ว่าจ้างสามารถปรับแก้ไขงาน

ออกแบบได้ จำนวน 2 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มจากอัตราค่าจ้าง  
 
ข้อ 10. ถ้าผู้ว่าจ้างต้องการปรับแก้ไขงานออกแบบเกินจากจำนวนที่ตกลงไว้ตามข้อ 9. ผู้ออกแบบของใช้

สิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากอัตราค่าจ้าง โดยเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นจำนวน 500 บาท ( ห้าร้อยบาท
ถ้วน ) ต่อการปรับแก้ไขต่อครั้ง 

 
ข้อ 11. ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้กระทำผิดสัญญาไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดๆ ฝ่ายที่กระทำผิดสัญญาต้องทำ

การชดใช้ค่าเสียหาที่เกิดขึ้นในเวลาที่กำหนดในสัญญานี้ โดยการจ่ายอัตราค่าเสียหาเป็นจำนวน 2 เท่าของจำนวน
อัตราค่าจ่ายตามข้อ 3. 

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอด
แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ
ฉบับ  

 
(ลงชื่อ)……………………….......………...........……….ผู้ว่าจ้าง    (ลงชื่อ)………………......……….......…….………….ผู้ออกแบบ 
(……........……...…..........................………………….)             (……........……...…..........................………………….) 
(……........../……...………...……………/..................)         (……........../……...………...……………/..................) 
 
(ลงชื่อ)……………………….......………...........……….พยาน    (ลงชื่อ)………………......……….......……….......……….พยาน 
(……........……...…..........................………………….)             (……........……...…..........................………………….) 
(……........../……...………...……………/..................)         (……........../……...………...……………/..................) 

 


