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TITLE VI.

HIRE OF WORK.

ลักษณ ๗ จูางทำาของ ลักษณะ ๗ จาูงทำาของ

Ob.560 ๕๘๗ ๕๘๗
A contract of hire of work is a contract 

whereby a person, called the contractor, agrees to

do a definite work for another person, called hirer

of work, and the hirer of work agrees to pay him 

for the result of the work a remuneration, called 

the price.

อนัว่าจูางทำาของน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึง เรียก
ว่าผู้รับจูาง ตกลงรับทำาการงารสิ่งใดสิ่งหน่ึงสำาเร็จใหูแก่
บุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว่าผู้ว่าจูาง และผู้ว่าจูางตกลงจะใหู
สนิจูางเพื่อผลสำาเร็จแห่งการที่ทำาน้ัน

อนัว่าจูางทำาของน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึง เรียก
ว่าผู้รับจูาง ตกลงรับทำาการงานสิ่งใดสิ่งหน่ึงสำาเร็จใหูแก่
บุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว่าผู้ว่าจูาง และผู้ว่าจูางตกลงจะใหู
สนิจูางเพื่อผลสำาเร็จแห่งการที่ทำาน้ัน

Ob.561 ๕๘๘ ๕๘๘
Tools or instruments which are necessary for 

the execution of the work shall be supplied by the

contractor.

เครื่องมือ ฤๅเครื่องใชูอันจะตูองใชูทำาการงารใหูสำาเร็จ
น้ัน ผู้รับจูางเปนผู้จัดหาเอง

เครื่องมือต่างๆ สำาหรับใชูทำาการงานใหูสำาเร็จน้ัน ผู้รับ
จูางเป็นผู้จัดหา

Ob.562 ๕๘๙ ๕๘๙
If the materials for the work are to be supplied 

by the contractor, the contractor shall supply 

materials of good quality.

ถูาสัมภาระสำาหรับทำาการงานที่กล่าวน้ัน ผู้รับจูางเปนผู้
จัดหา ทา่นว่าตูองจัดหาชนิดที่ดี

ถูาสัมภาระสำาหรับทำาการงานที่กล่าวน้ัน ผู้รับจูางเป็นผู้
จัดหา ทา่นว่าตูองจัดหาชนิดที่ดี

Ob.563 ๕๙๐ ๕๙๐
If the materials are to be supplied by the hirer 

of work, the contractor shall use them carefully 

and without waste. He shall return the surplus, if 

any, after the work is completed.

ถูาสัมภาระน้ัน ผู้ว่าจูางเปนผู้จัดหามาส่ง ท่านใหูผู้รับ
จูางใชูสัมภาระดูวยความรมดัรวัง และประหยัดอย่าใหู
เปลืองเสียเปล่า เมื่อทำาการงารสำาเร็จแลูว มีสัมภาระเหลือ
อย่้ก็ใหคูืนแก่ผู้ว่าจูาง

ถูาสัมภาระน้ัน ผู้ว่าจูางเป็นผู้จัดหามาส่ง ท่านใหูผู้รับ
จูางใชูสัมภาระดูวยความระมัดระวัง และประหยัดอย่าใหู
เปลืองเสียเปล่า เมื่อทำาการงานสำาเร็จแลูว มีสัมภาระ
เหลืออย่้ก็ใหูคืนแก่ผู้ว่าจูาง
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Ob.564 ๕๙๑ ๕๙๑
If during the execution of the work it becomes 

apparent that the ground selected by the hirer of 

work or the materials supplied by him are 

defective or unsuited to the work, the contractor 

must notify the hirer of work at once, failing 

which he shall be liable for the defects or delay 

caused by the unsuitableness or defects of such 

ground or materials.

ถูาความชำารุดบกพร่อง ฤๅความชักชูาในการที่ทำาน้ัน
เกิดข้ึนเพราะสภาพแห่งสัมภาระซึ่งผู้ว่าจูางส่งใหูก็ดี 
เพราะคำาสัง่ของผู้ว่าจูางก็ดี ท่านว่าผู้รับจูางไม่ตูองรับผิด 
เวูนแต่จะไดูรู้อย่้แลูววา่สัมภาระน้ันไม่เหมาะ ฤๅคำาสัง่น้ัน
ไม่ถ้กตูอง และมิไดูบอกกล่าวตักเตือน

ถูาความชำารุดบกพร่องหรือความชักชูาในการที่ทำาน้ัน
เกิดข้ึนเพราะสภาพแห่งสัมภาระซึ่งผู้ว่าจูางส่งใหูก็ดี 
เพราะคำาสัง่ของผู้ว่าจูางก็ดี ท่านว่าผู้รับจูางไม่ตูองรับผิด 
เวูนแต่จะไดูรู้อย่้แลูววา่สัมภาระน้ันไม่เหมาะ หรือคำาสัง่น้ัน
ไม่ถ้กตูอง และมิไดูบอกกล่าวตักเตือน

Ob.565 ๕๙๒ ๕๙๒
The contractor is bound to allow the hirer of 

work or his agents to inspect the work during its 

execution.

ผู้รับจูางจำาตูองยอมใหูผู้ว่าจูาง ฤๅตัวแทนของผู้ว่าจูาง
ตรวจตราการงารไดูตลอดเวลาทีท่ำาอย่้น้ัน

ผู้รับจูางจำาตูองยอมใหูผู้ว่าจูางหรือตัวแทนของผู้ว่า
จูางตรวจตราการงานไดูตลอดเวลาที่ทำาอย่น้ั้น

Ob.566 ๕๙๓ ๕๙๓
If the hirer of work has reasonable ground to 

think that for any reason whatsoever except his 

own act or fault, the work will not be finished 

within the time fixed in the contract ( or within a 

reasonable time if no time is fixed in the 

contract), he may notify the contractor to proceed

with the work within a reasonable time to be 

fixed in the notice.

ถูาผู้รับจูางไม่เริ่มทำาการในเวลาอนัสมควร ฤๅทำาการ
ชักชูาฝ่าฝืนขูอกำาหนดแห่งสัญญาก็ดี ฤๅทำาการชักชูาโดย
ปราศจากความผิดของผู้ว่าจูาง จนอาจคาดหมายล่วงน่า
ไดูว่าการน้ันจะไม่สำาเร็จภายในกำาหนดเวลาที่ไดูตกลงกัน
ไวูก็ดี ผู้ว่าจูางชอบที่จะเลิกสัญญาเสียไดู มิพักตูองรอคอย
ใหูถึงเวลากำาหนดส่งมอบของน้ันเลย

ถูาผู้รับจูางไม่เริ่มทำาการในเวลาอนัควร หรือทำาการ
ชักชูาฝ่าฝืนขูอกำาหนดแห่งสัญญาก็ดี หรือทำาการชักชูา
โดยปราศจากความผิดของผู้ว่าจูาง จนอาจคาดหมายล่วง
หนูาไดูว่าการน้ันจะไม่สำาเร็จภายในกำาหนดเวลาที่ไดูตกลง
กันไวูก็ดี ผู้ว่าจูางชอบที่จะเลิกสัญญาเสียไดู มิพักตูองรอ
คอยใหูถึงเวลากำาหนดส่งมอบของน้ันเลย

Ob.567 ๕๙๔ ๕๙๔
If for any reason whatsoever except the act or 

fault of the hirer of work, the work is being badly

ถูาในระหว่างเวลาที่ทำาการอย่้น้ันเปนวิสัยจะคาดหมาย ถูาในระวางเวลาที่ทำาการอย่้น้ันเป็นวิสัยจะคาดหมาย
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executed or is being executed contrary to the 

terms of the contract, the hirer of work may 

notify the contractor to make the defects good or 

to comply with the terms of the contract within a 

reasonable time to be fixed in the notice.

ล่วงนา่ไดูแน่นอนว่า การทีท่ำาน้ันจะสำาเร็จอย่างบกพร่อง 
ฤๅจะเปนไปในทางอันฝ่าฝืนขูอสัญญาเพราะความผิดของ
ผู้รับจูางไซรู ผู้ว่าจูางจะบอกกล่าวใหูผู้รับจูางแกูไขสิ่งที่
บกพร่องใหคูืนดี ฤๅทำาการใหูเปนไปตามสัญญา ภายใน
เวลาอนัสมควร ซึ่งกำาหนดใหูในคำาบอกกล่าวน้ันก็ไดู ถูา
และคลาดกำาหนดน้ันไป ท่านวา่ผู้ว่าจูางชอบที่จะเอาการ
น้ันใหูบุคคลภายนอกซ่อมแซมฤๅทำาต่อไปไดู ซึ่งผู้รับจูาง
จะตูองเสี่ยงความเสียหายและออกค่าใชูจ่ายทั้งสิ้น

ล่วงหนูาไดูแนน่อนว่า การที่ทำาน้ันจะสำาเร็จอย่างบกพร่อง
หรือจะเป็นไปในทางอนัฝ่าฝืนขูอสัญญาเพราะความผิด
ของผู้รับจูางไซรู ผู้ว่าจูางจะบอกกล่าวใหูผู้รับจูางแกูไขสิ่ง
ที่บกพร่องใหูคืนดี หรือทำาการใหูเป็นไปตามสัญญา 
ภายในเวลาอันสมควร ซึ่งกำาหนดใหูในคำาบอกกล่าวน้ัน
ก็ไดู ถูาและคลาดกำาหนดน้ันไป ท่านว่าผู้ว่าจูางชอบที่จะ
เอาการน้ันใหูบุคคลภายนอกซ่อมแซมหรือทำาต่อไปไดู ซึ่ง
ผู้รับจูางจะตูองเสี่ยงความเสียหายและออกค่าใชูจ่ายทั้ง
สิ้น

Ob.570 ๕๙๕ ๕๙๕
If the materials have been supplied by the 

contractor, his liability for defects is governed by 

the provisions of this Code concerning sale.

ถูาผู้รับจูางเปนผู้จัดหาสมัภาระไซรู ความรับผิดของ
ผู้รับจูางในการบกพร่องน้ัน ทา่นใหูบังคับดูวยบทแห่ง
ประมวลกฎหมายน้ี ลักษณซื้ อขาย

ถูาผู้รับจูางเป็นผู้จัดหาสมัภาระไซรู ความรับผิดของ
ผู้รับจูางในการบกพร่องน้ัน ทา่นใหูบังคับดูวยบทแห่ง
ประมวลกฎหมายน้ี ลักษณะซื้ อขาย

Ob.571 ๕๙๖ ๕๙๖
If the work is delivered after the time fixed the 

contract, or, if no time was fixed, after an 

unreasonable delay, the hirer of work is entitled, 

as the Court may think fit, either to a reduction of

price on cancellation of the contract, with 

compensation if any be due.

ถูาผู้รับจูางส่งมอบการที่ทำาไม่ทันเวลาที่ไดูกำาหนดไวูใน
สัญญาก็ดี ฤๅถูาไม่ไดูกำาหนดเวลาไวูในสัญญา เมื่อล่วงพูน
เวลาอนัควรแก่เหตุก็ดี ผู้ว่าจูางชอบที่จะไดูลดสินจูางลง 
ฤๅถูาสาระสำาคัญแห่งสัญญาอย่้ที่เวลา ก็ชอบที่จะเลิก
สัญญาไดู

ถูาผู้รับจูางส่งมอบการที่ทำาไม่ทันเวลาที่ไดูกำาหนดไวูใน
สัญญาก็ดี หรือถูาไม่ไดูกำาหนดเวลาไวูในสัญญา เมื่อล่วง
พนูเวลาอันควรแก่เหตุก็ดี ผู้ว่าจูางชอบที่จะไดูลดสินจูาง
ลง หรือถูาสาระสำาคัญแห่งสัญญาอย่ท้ี่เวลา ก็ชอบที่จะเลิก
สัญญาไดู

Ob.572 ๕๙๗ ๕๙๗
If the hirer of work has accepted the work 

without reservation either expressly or impliedly 

ถูาผู้ว่าจูางยอมรับมอบการที่ทำาน้ันแลูวโดยมิไดูอิด
เอื้ อน ผู้รับจูางก็ไม่ตูองรับผิดเพื่อการที่ส่งมอบเน่ินชูา

ถูาผู้ว่าจูางยอมรับมอบการที่ทำาน้ันแลูวโดยมิไดูอิด
เอื้ อน ผู้รับจูางก็ไม่ตูองรับผิดเพื่อการที่ส่งมอบเน่ินชูา
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the contractor is no longer liable for delay in 

delivery or for defects, unless the defects were 

such as could not be discovered when the work 

was accepted, or they had been concealed by the 

contractor.

๕๙๘ ๕๙๘
ถูาผู้ว่าจูางยอมรับมอบการที่ทำาน้ันแลูวทั้งชำารุด

บกพร่องมิไดูอิดเอื้ อนโดยแสดงออกชัด ฤๅโดยปริยาย 
ผู้รับจูางก็ไม่ตูองรับผิด เวูนแต่ความชำารุดบกพร่องน้ัน
เปนเช่นจะไม่พึงพบไดูในขณะเมื่อรับมอบ ฤๅผู้รับจูางไดู
ปิดบังความน้ันเสีย

ถูาผู้ว่าจูางยอมรับมอบการที่ทำาน้ันแลูวทั้งชำารุด
บกพร่องมิไดูอิดเอื้ อนโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยาย 
ผู้รับจูางก็ไม่ตูองรับผิด เวูนแต่ความชำารุดบกพร่องน้ัน
เป็นเช่นจะไม่พึงพบไดูในขณะเมื่อรับมอบ หรอืผู้รับจูาง
ไดูปิดบังความน้ันเสีย

Ob.575 ๕๙๙ ๕๙๙
In case of delay in delivery or of delivery of a 

defective work, the hirer of work is entitled to 

withhold the price as provided by Section 411 

concerning sale.

ในกรณีที่ส่งมอบเน่ินชูาไปก็ดี ฤๅส่งมอบการทำาชำารุด
พกพร่องก็ดี ท่านว่าผู้ว่าจูางชอบที่จะยึดหน่วงสินจูางไวูไดู
เวูนแต่ผู้รับจูางจะใหูประกันตามสมควร

ในกรณีที่ส่งมอบเน่ินชูาไปก็ดี หรือส่งมอบการทำาชำารุด
พกพร่องก็ดี ท่านว่าผู้ว่าจูางชอบที่จะยึดหน่วงสินจูางไวูไดู
เวูนแต่ผู้รับจูางจะใหูประกันตามสมควร

Ob.576 ๖๐๐ ๖๐๐
The liability of the contractor for defects is 

limited to the defects appearing within one year 

after delivery of the work.

If the work is for a structure on land other than 

a wooden building, the contractor is liable for the 

defects which may appear within five years after 

delivery of the work.

ถูามิไดูกำาหนดไวูเปนอย่างอื่นในสัญญาไซรู ท่านวา่
ผู้รับจูางจะตูองรับผิดเพื่อการที่ทำาชำารุดบกพร่องเพียงแต่
ทีป่รากฏข้ึนภายในปีหน่ึงนับแต่วนัส่งมอบ ฤๅที่ปรากฏ
ภายในหูาปี ถูาการที่ทำาน้ันเปนสิ่งปล้กสรูางกับพื้ นดิน
นอกจากเรือนโรงทำาดูวยเครื่องไมู

แต่ขูอจำากัดน้ีท่านมิใหูใชูบังคับเมื่อปรากฎว่าผู้รับจูาง
ไดูปิดบังความชำารุดบกพร่องน้ัน

ถูามิไดูกำาหนดไวูเป็นอย่างอื่นในสัญญาไซรู ท่านวา่
ผู้รับจูางจะตูองรับผิดเพื่อการที่ทำาชำารุดบกพร่องเพียงแต่
ทีป่รากฏข้ึนภายในปีหน่ึงนับแต่วนัส่งมอบ หรือทีป่รากฏ
ภายในหูาปี ถูาการที่ทำาน้ันเป็นสิ่งปล้กสรูางกับพื้ นดิน
นอกจากเรือนโรงทำาดูวยเครื่องไมู

แต่ขูอจำากัดน้ีท่านมิใหูใชูบังคับเมื่อปรากฏว่าผู้รับจูาง
ไดูปิดบังความชำารุดบกพร่องน้ัน

Ob.577 ๖๐๑ ๖๐๑
The liability of the contractor is extinguished 

by prescription one year after the defect 

appeared.

ทา่นหาูมมิใหูฟูองผู้รับจูางเมื่อพูนปีหน่ึง นับแต่วันการ
ชำารุดบกพร่องไดูปรากฏข้ึน

ทา่นหาูมมิใหูฟูองผู้รับจูางเมื่อพูนปีหน่ึง นับแต่วันการ
ชำารุดบกพร่องไดูปรากฏข้ึน
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Ob.578 ๖๐๒ ๖๐๒
If the work is to be done by instalments and the

price is fixed at so much per instalment, the 

agreed part of the price must be paid on delivery 

of each instalment.

อนัสินจูางน้ันพึงใชูใหูเมื่อรับมอบการทีท่ำา
ถูาการที่ทำาน้ันมีกำาหนดว่าจะส่งรับกันเปนส่วนๆ และ

ไดูระบุจำานวนสินจูางไวูเปนส่วนๆ ไซรู ท่านวา่พึงใชูสิน
จูางเพื่อการแต่ละส่วนในเวลารับเอาส่วนน้ัน

อนัสินจูางน้ันพึงใชูใหูเมื่อรับมอบการทีท่ำา
ถูาการที่ทำาน้ันมีกำาหนดว่าจะส่งรับกันเป็นส่วนๆ และ

ไดูระบุจำานวนสินจูางไวูเป็นส่วนๆ ไซรู ท่านวา่พึงใชูสิน
จูางเพื่อการแต่ละส่วนในเวลารับเอาส่วนน้ัน

Ob.582 ๖๐๓ ๖๐๓
If the work is destroyed before delivery by 

force majeure, neither party is entitled to 

compensation.

ถูาผู้รับจูางเปนผู้จัดหาสมัภาระ และการที่จูางทำาลาย
ฤๅบุบสลายลงก่อนส่งมอบโดยเหตุสดุวิสัย ฤๅเหตุประการ
อื่นไซรู ท่านว่าความวินาศอันน้ันตกเปนพับแก่ผู้รับจูาง 
และสนิจูางก็เปนอนัไม่ตูองใชู

ถูาผู้รับจูางเป็นผู้จัดหาสมัภาระ และการที่จูางทำาน้ัน
พังทลายหรือบุบสลายลงก่อนไดูมอบกันถ้กตูองไซร ูท่าน
ว่าความวินาศอันน้ันตกเป็นพับแก่ผู้รับจูาง หากความ
วนิาศน้ันมิไดูเป็นเพราะการกระทำาของผู้ว่าจูาง

ในกรณีเช่นว่าน้ี สินจูางก็เป็นอันไม่ตูองใชู

Ob.583 ๖๐๔ ๖๐๔
If the work is destroyed before delivery 

because the materials supplied by the hirer of 

work a defective or unsuitable, or through the act 

or fault of the hirer of work, the contractor is 

entitled to compensation for labour done and 

expenses incurred by him.

ถูาผู้ว่าจูางเปนผู้จัดหาสัมภาระส่ง และการที่จูางน้ัน
ทำาลายฤๅบุบสลายลงก่อนส่งมอบไซรู ท่านว่าความวินาศ
น้ันตกเปนพับแก่ผู้ว่าจูาง หากมิไดูเปนเพราะผู้รับจูาง
ทำาการอย่างหน่ึงอย่างใดเปนเหตุใหูวินาศ

ในกรณีเช่นว่าน้ี สินจูางก็เปนอันไม่ตูองใชู เวูนแต่
ความวินาศน้ันเกิดข้ึนเพราะสภาพแห่งสัมภาระ

ถูาผู้ว่าจูางเป็นผู้จัดหาสัมภาระส่ง และการที่จูางทำาน้ัน
พังทลายหรือบุบสลายลงก่อนไดูส่งมอบกันถ้กตูองไซร ู
ทา่นว่าความวินาศน้ันตกเป็นพับแก่ผู้ว่าจูาง หากความ
วนิาศน้ันมิไดูเป็นเพราะการกระทำาของผู้รับจูาง

ในกรณีเช่นว่าน้ี สินจูางก็เป็นอันไม่ตูองใชู เวูนแต่
ความวินาศน้ันเป็นเพราะการกระทำาของผู้ว่าจูาง

Ob.584 ๖๐๕ ๖๐๕
As long as the work is not finished, the hirer of 

work can determine the contract on making 

compensation to the contractor for any injury 

resulting from the determination of the contract.

ถูาการที่จูางยังทำาไม่แลูวเสร็จตราบใด เมื่อผู้ว่าจูาง
ยอมเสียค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้รับจูางเพื่อความเสียหาย
อยา่งใดๆ อันจะเกิดแต่การเลิกสัญญาน้ันแลูว ผู้ว่าจูาง

ถูาการที่จูางยังทำาไม่แลูวเสร็จตราบใด ผู้ว่าจูางอาจ
บอกเลิกสัญญาไดู เมื่อเสียค่าสนิไหมทดแทนใหูแก่ผู้รับ
จูางเพื่อความเสียหายอย่างใดๆ อนัเกิดแต่การเลิกสัญญา
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อาจก็เลิกสัญญาไดู น้ัน

Ob.585 ๖๐๖ ๖๐๖
A contract of hire of work may be determined 

at the death of the contractor by the heirs of the

contractor giving notice to the hirer of work 

within two months after such death.

The hirer of work is bound to accept such part 

of the work as is already done, and to pay a 

reasonable price for it, provided that it be of some

use to him.

ถูาสาระสำาคัญแห่งสัญญาอย่้ที่ความรู้ความสามารถของ
ตัวผู้รับจูาง และผู้รับจูางตายก็ดี ตกเปนผู้ไม่สามารถ
ทำาการที่รับจูางน้ันต่อไปไดูดูวยมิใชูเปนความผิดของตนก็
ดี ท่านว่าสัญญาน้ันย่อมเปนอันสิ้นลง

ถูาและการส่วนที่ไดูทำาข้ึนแลูวน้ันเปนประโยชน์แก่ผู้ว่า
จูางอย่้บูางไซรู ท่านว่าผู้ว่าจูางจำาตูองรับเอาไวูและใชูสิน
จูางตามสมควรแก่ส่วนน้ันๆ

ถูาสาระสำาคัญแห่งสัญญาอย่้ที่ความรู้ความสามารถของ
ตัวผู้รับจูาง และผู้รับจูางตายก็ดี หรือตกเป็นผู้ไม่สามารถ
ทำาการที่รับจูางน้ันต่อไปไดูดูวยมิใชูเพราะความผิดของตน
ก็ดี ท่านว่าสัญญาน้ันย่อมเป็นอนัสิ้นลง

ถูาและการส่วนที่ไดูทำาข้ึนแลูวน้ันเป็นประโยชน์แก่ผู้ว่า
จูางไซรู ท่านว่าผู้ว่าจูางจำาตูองรับเอาไวูและใชูสินจูางตาม
สมควรแก่ส่วนน้ันๆ

Ob.586 ๖๐๗ ๖๐๗
The contractor can sublet the whole or part of 

the contract to subcontractors unless the contract 

is one in which the personality of the contractor 

forms an essential part, but he remains liable for 

any act or fault of such subcontractors.

ผู้รับจูางจะเอาการที่รับจูางทั้งหมด ฤๅแบ่งการแต่บาง
ส่วนไปใหูผู้รับจูางช่วงทำาอีกทอดหน่ึงก็ไดู เวูนแตส่าระ
สำาคัญแห่งสัญญาน้ันจะอย่้ที่ความรู้ความสามารถของตัวผู้
รับจูาง แต่ผู้รับจูางคงตูองรับผิดเพื่อความประพฤติฤๅ
ความผิดอย่างใดๆ ของผู้รับจูางช่วง

ผู้รับจูางจะเอาการที่รับจูางทั้งหมดหรือแบ่งการแต่บาง
ส่วนไปใหูผู้รับจูางช่วงทำาอีกทอดหน่ึงก็ไดู เวูนแตส่าระ
สำาคัญแห่งสัญญาน้ันจะอย่้ที่ความรู้ความสามารถของตัวผู้
รับจูาง แต่ผู้รับจูางคงตูองรับผิดเพื่อความประพฤติหรือ
ความผิดอย่างใดๆ ของผู้รับจูางช่วง


