
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์

สัญญาเลขท่ี ผศน.๓/๒๕๖๓

สัญญาฉบับน้ีทำข้ึน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง ตำบล/แขวง ทุ่งพญาไท อำเภอ/เขต
ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง 
โดย นายเด่นขัย เอ่ียมสุวรรณ ซ่ีงด่อไปในสัญญาน้ีเรียกกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหน่ึง กับ บริษัท ยิบอินซอย จำกัดซ่ึงจด 
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง 
พาณชิย ์มีสำนักงานใหญ่อยู่ อาคาร บริษัท ยิบอินซอย จำกัด เลขท่ี ๕๒๓ ถนนมหาพฤฒาราม ตำบล/แขวง 
มหาพฤฒาราม อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยนายสมชาย รุ)ทะสมพากร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน 
นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณชิย์ ท่ี ลงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญาน้ี 
ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหน่ึง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปน้ี

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ ซ่ึงต่อไปในสัญญา 
นีเ้รียกว่า "คอมพิวเตอร์" ซ่ึงติดต้ังอยู่ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง อาคารสุขุมวิทย ช้ัน ๒-๓ 
ถ.พระราม ๖ เขตราชเทวี

ผู้รับจ้างจะจัดหาวัสดุส่ิงของชนิดท่ีดีได้มาตรฐานใช้เคร่ืองมือดี และช่างผู้ชำนาญและ!เมือดี 
เพ่ือใช้ในงานจ้างท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามสัญญา

สัญญาน้ีบังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินจิฉัยของผู้ว่าจ้าง 
คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง คา่เสยืหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจาก

ข้อ ๑. ขอบเขตของงาน
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาด้งต่อไปน้ีให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี
๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการฯ จำนวน ๒๖ (ย่ีสิบหก) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ ข้อเสนอของผู้รับจ้าง จำนวน ๖๗ (หกสิบเจ็ด) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ หนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๑ (หน่ึง) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอ่ราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาน้ีให้ใช้ข้อความใน

(นายเดน่,ซย เอ่ียมสุวรรณ)
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนหศ.



ผู้ว่าจ้างท้ังสิน

ข้อ ๓. ระยะเวลาให้บริการ
ผู้รับจ้างตกลงให้บริการตามสัญญาน้ี ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๓ รวมเป็นเวลาท้ังสิน ๑ (หน่ึง) ปี

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์เป็นเงินท้ังสิน 

๑๐,๙๘๐,๐0๐.0๐ บาท (สิบล้านเก้าแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) ซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจำนวน ๗๑๘,๓๑๗.๗๖ บาท 
(เจ็ดแสนหน่ึงหม่ืนแปดพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตลอดจนค่าแรงงานค่าสิงของตลอดอายุสัญญา ภาษ ี
อากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะแบง่จ่ายใหแ้ก่ผู้รับจ้าง เป็นงวด  ๆ รวม ๑๒ งวด ดังน้ี

งวดท่ี ๑ เป็นเงิน ๙๑๔,๖๓๔.๐๐ บาท(เก้าแสนหน่ึงหม่ืนส่ีพันหกร้อยสามสิบส่ีบาทล้วน)จะจ่าย 
เม่ือผู้รับจ้างได้ดำเนินการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์เป็นเวลา ๑ (หน่ึง) เดือน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับ 
มอบงานตามสัญญาแล้ว

งวดท่ี ๒ เป็นเงิน ๙๑๔,๖๓๔.๐๐ บาท(เก้าแสนหน่ึงหม่ืนส่ีพันหกร้อยสามสิบส่ีบาทล้วน)จะจ่าย 
เม่ือผู้รับจ้างได้ดำเนินการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้!ขคอมพิวเตอร์เป็นเวลา ๒ (สอง) เดือน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับ
มอบงานตามสัญญาแล้ว

งวดท่ี ๓ เป็นเงิน ๙๑๔,๖๓๔.๐๐ บาท(เก้าแสนหน่ึงหม่ืนส่ีพันหกร้อยสามสิบส่ีบาทถ้วน)จะจ่าย 
เม่ือผู้รับจ้างได้ดำเนินการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์เป็นเวลา ๓ (สาม) เดือน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับ 
มอบงานตามสัญญาแล้ว

งวดท่ี ๔ เป็นเงิน ๙๑๔,๖๓๔.๐๐ บาท(เก้าแสนหน่ึงหม่ืนส่ีพันหกร้อยสามสิบส่ีบาทล้วน)จะจ่าย 
เม่ือผู้รับจ้างได้ดำเนินการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์เป็นเวลา ๔ (ส่ี) เดือน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับ 
มอบงานตามสัญญาแล้ว

งวดท่ี ๕ เป็นเงิน ๙๑๔,๖๓๔.๐๐ บาท(เก้าแสนหน่ึงหม่ืนส่ีพันหกร้อยสามสิบส่ีบาทล้วน)จะจ่าย 
เม่ือผู้รับจ้างได้ดำเนินการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์เป็นเวลา ๕ (ห้า) เดือน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับ
มอบงานตามสัญญาแล้ว

งวดท่ี ๖ เป็นเงิน ๙๑๔,๖๓๔.๐๐ บาท(เก้าแสนหน่ึงหม่ืนส่ีพันหกร้อยสามสิบส่ีบาทล้วน)จะจ่าย 
เม่ือผู้รับจ้างได้ดำเนินการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์เป็นเวลา ๖ (หก) เดือน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับ

งวดท่ี ๗ เป็นเงิน ๙๑๔,๖๓๔.๐๐ บาท(เก้าแสนหน่ึงหม่ืนส่ีพันหกร้อยสามสิบส่ีบาทล้วน)จะจ่าย 
เ^ ^ จ า้ ง ^ ^ ^ น ก า ร  บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์เป็นเวลา ๗ (เจ็ด) เดือน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับ 
มอบง^B m ญญาแล้ว

งวดท่ี ๘ เป็นเงิน ๙๑๔,๖๓๔.๐๐ บาท(เก้าแสนหน่ึงหม่ืนส่ีพันหกร้อยสามสิบส่ีบาทล้วน)จะจ่าย 
เม่ือผู้รับจ้างได้ดำเนินการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์เป็นเวลา ๘ (แปด) เดือน และ^วา่^ไดต้รวจรบั

(นานํ•.ก่น’-น กั 'หตุ ใรร?ฟ้(นานํ•.กน-น . . ^ ว,รร^
ผู้จำนวยการคูนย์เ!K กั(น'โล’บํสารสนพft;



มอบงานตามสัญญาแล้ว
งวดท่ี ๙ เป็นเงิน ๙๑๔,๖๓๔.๐๐ บาท(เก้าแสนหน่ึงหม่ืนล่ีพันหกร้อยสามสิบล่ีบาทล้วน)จะจ่าย 

เม่ือผู้รับจ้างได้ดำเนินการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์เป็นเวลา ๙ (เกา้) เดือน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับ 
มอบงานตามสัญญาแล้ว

งวดท่ี ๑๐ เป็นเงิน ๙๑๔,๖๓๔.๐๐ บาท(เก้าแสนหน่ึงหม่ืนส่ีพันหกร้อยสามสิบส่ีบาทถ้วน)จะ 
จา่ยเมือ่ผู้รับจ้างไดด้ำเนนิการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์เป็นเวลา ๑๐ (สิบ) เดือน และผู้ว่าจ้างได้ 
ตรวจรับมอบงานตามสัญญาแล้ว

งวดท่ี ๑๑ เป็นเงิน ๙๑๔,๖๓๔.๐๐ บาท(เก้าแสนหน่ึงหม่ืนส่ีพันหกร้อยสามสิบส่ีบาทล้วน)จะ 
จ่ายเมือ่ผู้รับจ้างได้ดำเนนิการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์เป็นเวลา ๑๑ (สิบเอ็ด) เดือน และผู้ว่าจ้างได้ 
ตรวจรับมอบงานตามสัญญาแล้ว

งวดสดุท้ายเป็นเงิน ๙๑๙,๐๒๖.๐๐ บาท (เก้าแสนหน่ึงหม่ืนเก้าพันย่ีสิบหกบาทล้วน)จะจ่าย 
เม่ือผู้รับจ้างได้ดำเนินการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์เป็นเวลา ๑๒ (สิบสอง) เดือน และผู้ว่าจ้างได้ 
ตรวจรับมอบงานตามสัญญาแล้ว

คา่จ้างตามสญัญานี ้เป็นอัตราท่ีกำหนดไว้สำหรับการให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 
คอมพิวเตอร์ในเวลาตามรายละเอียดท่ีกำหนดไวในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓

ในกรณท่ีีมีการเปล่ียนแปลงรายการตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓ หรือมีการ 
เปล่ียนแปลงลักษณะเฉพาะ ของคอมพิวเตอร์ส่วนใดส่วนหน่ึงอันเป็นผลให้ต้องมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขอัตราค่าจ้าง 
บริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขตามท่ีระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างมีสิทธิขอ 
เปล่ียนแปลงแก้ไขอัตราค่าจ้างบริการดังกล่าวได้ การเปล่ียนแปลงแก้ไขอัตราค่าจ้างบริการดังกล่าวจะมีผลบังคับต่อ 
เม่ือได้ระบุไว้ในผนวกเพ่ิมเติม ซ่ึงจะถือว่าเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญาน้ี

การจ่ายเงินตามเง่ือนไขแห่งสัญญาน้ี ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญซีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง 
ซ่ือธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาซน) สาขามหาพฤฒาราม ซ่ือบัญชี บริษัท ยิบอินซอย จำกัด เลขท่ีบัญชี 
๐๑๒๑๐๐๑๔๓๘ ท้ังน้ี ผู้ขายตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอน ท่ีธนาคาร 
เรียกเกบ็ และยินยอม ใท้มีการหักเงิน ดังกล่าวจากจำนวนเงินโอบในงวดน้ันๆ

ข้อ ๔. การรับประกันผลงาน
ผู้รับจ้างตกลงบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้1ขคอมพิวเตอร์ตามสัญญาน้ีIห้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 

ดือยู่เสมอ โดยให้มีเวลาคอมพิวเตอร์ขัดข้องรวมตามเกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้อง ไม่เกินเดือนละ ๒๔ (ย่ีสิบล่ี) ช่ัวโมง 
หรือร้อยละ๑๔ (สิบห้า) ของเวลาใช้งานท้ังหมดของคอมพิวเตอร์ของเดือนน้ัน แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะน้ัน 
ผู้รับจ้างต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับเป็นรายข่ัวโมง ในอัตราช่ัวโมงละ ๑๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงร้อยบาทล้วน) ในข่วง 
เวลาท่ีไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในส่วนท่ีเกินกว่ากำหนดเวลาขัดข้องข้างด้น

เกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์ตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปดังน้ี

มากทสดฺเพียงหน่วยเดียว
พิวเตอร์เกิดขัดข้องพร้อมกันหลายหน่วยให้นับเวลาขัดข้องของหน่วยท่ีมีดัวถ่วง

(นายเดน่ขยั เนยมสุวรรณ)
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ'



- กรณคีวามเสียหายอันสืบเน่ืองมาจากความขัดข้องของคอมพิวเตอร์แตกต่างกัน เวลาท่ีใข้ใน 
การคำนวณค่าปรับจะเท่ากับเวลาขัดช้องของคอมพิวเตอร์หน่วยน้ันคูณด้วยตัวถ่วงซ่ึงมืค่าต่างๆ ตามเอกสารแนบท้าย 
สัญญาผนวก ๒

ข้อ ๖. การให้บริการ
ผู้รับจ้างตกลงว่า การบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ให้รวมถึงการบำรุงรักษา เพ่ือ 

ป้องกันความขำรุดเสียหายของคอมพิวเตอร์ตลอดระยะเวลาตามสัญญาน้ีโดยจะทำการซ่อมแซมแก้ไขและเปล่ียนสิงท่ี 
จำเปน็ทกุประการ เพ่ือให้คอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตามปกติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจาก 
ค่าจ้างตามขอ้ ๔ แห่งสัญญาน้ี

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้ซ่างผู้มีความรู้ความขำนาญและ!เมือดีมาตรวจสอบบำรุงรักษา 
คอมพิวเตอร์ อย่างนอ้ยเดือนละ ๑ (หน่ึง) คร้ัง ในกรณีคอมพิวเตอร์ขัดข้องใช้การไม่ได้ตามปกติ ผู้รับจ้างจะต้องจัดการ 
ซ่อมแซมแก้!ขให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีตังเดิม โดยต้องเร่ิมจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๓ (สาม) วัน นับต้ังแต่เวลาท่ี 
ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างโดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้รับจ้าง 
ทราบทางวาจา ทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือทางโทรศัพท์ ไม่ว่าวิธีใดวิธีหน่ึงให้ถือ 
เป็นการแจ้งโดยซอบตามสัญญาน้ีแล้ว และผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมแก้!ข หรือเปล่ียนล่ีงท่ีจำเป็นให้เสร็จเรียบร้อย 
ภายใน ๑ (หน่ึง) วัน นับแต่เวลาท่ีได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างตังกล่าว

ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่เข้ามาซ่อมแซมแก้ไขภายในเวลาท่ีกำหนด หรือไม่สามารถดำเนินการ 
ซ่อมแซมแก้ไขหรือไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ใหม่ท่ีมืคุณสมบํติทัดเทียมกันหรือดีกว่ามาเปล่ียนให้ใช้งานได้ ภายในเวลา 
ท่ีกำหนดไว้ ผู้รับจ้างยินยอมให้คิดค่าปรับเป็นรายซ่ัวโมง (เศษของซ่ัวโมงให้นับเป็น ๑ (หน่ึง) ซ่ัวโมง) ในอัตราร้อยละ 
๑ 00 (หน่ึงร้อย) ของคา่จ้างบำรุงรักษา (รายงวด) ตามสัญญา นับจากเวลาท่ีครบกำหนดจนถึงเวลาท่ีผู้รับจ้างได้เร่ิม 
การซ่อมแซมแก้ไข หรือจนถึงเวลาท่ีผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขแล้วเสร็จแล้วแต่กรณี ท้ังน้ี หากผู้รับจ้างไม่ 
ดำเนินการดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างบุคคลภายนอกทำการซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการ 
จ้างบุคคลภายนอกซ่อมแซมแก้!ขแทนผู้ว่าจ้างท้ังสิน

การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ตามสัญญาน้ีไม่รวมถึงการ 
เปล่ียนแปลงลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์หรือส่วนประกอบท่ีติดต้ังเพ่ิมเติมภายหลังท่ีสัญญาน้ีมืผลบังคับและความ 
เสียหายของคอมพิวเตอร์ซึง่เกิดจากเหตุสดุวิสยัหรือเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๗. ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้างใบกรณีท่ีผู้รับจ้าง ผู้แทน ซ่าง หรือลูกจ้าง ของผู้รับจ้างจงใจ

หรือประมาทเลินเล่อ หรือไม่มืความรู้ความขำนาญพอ กระทำหรืองดเว้นการกระทำใดๆ เป็นเหตุให้คอมพิวเตอร์ของผู้
ว่าจ้างเสียหายหรือไม่อยูในสภาพท่ีใข้การได้ดีโดยไม่อาจแก้ไขได้โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคอมพิวเตอร์ท่ีมืคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และความสามารถในการใช้งานไม่ตากว่าของเดิมขดใช้แทน หรือซดใช้ราคาคอมพิวเตอร์ในขณะท่ีเกิด
ความแณทีีไ่มอ่าจจดัหาคอมพวิเตอรด์งักลา่วซดใชแ้ทนไดใ้หแ้กผ่ ูว้า่จา้งภายในเวลาทีผ่ ูว้า่จา้งกำหนด

นับต้ังแต่เวลาท่ีผู้ว่าจ้างบอกกล่าวเป็นหนังสือใหผู้้รับจ้างจัดหาคอมพิวเต้ัอ^าซิดิใช้ใหแ้ทน
(บายเดน่ขัย เอยมสุวรรณ)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารส,น1•‘̂



หรือซดใช้ราคาคอมพิวเตอร์ตามวรรคหน่ีง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (๐.๑๐ 
%) ซองค่าจ้างตามสญัญานี ้ซ่ึงคิดเป็นเงิน ๑๐,๙๘๐.๐๐ (หน่ึงหม่ืนเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ต่อวัน จนกว่าผู้ว่าจ้าง 
บอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ ๑๐ และหากผู้ว่าจ้างต้องใช้คอมพิวเตอร์ท่ีอ่ืนประมวลผล ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าใช้ 
จ่ายเพือ่การดังกล่าวทัง้สิน้แทนผู้ว่าจ้างอีกด้วย

นอกจากนี ้ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดซอบต่ออุบตเหตุ ความเสยืหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิด 
จากการปฏิบ้ติงานซองผู้รับจ้าง และต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นกระทำโดยผิดกฎหมายหรือ 
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้แทน ซ่าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างอีกด้วย

ข้อ ๘. หลักประก้นการปฏิบัติดามสัญญา
ในวันทำสัญญาน้ี ผู้รับจ้างไต้นำหลักประก้นเป็น หนังสือค้ําประกันซองธนาคาร เป็นจำนวน 

เงิน ๕๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท(ห้าแสนท่ีหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) ซ่ึงเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสญัญามามอบ 
ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาน้ี

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ําประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ําประกัน 
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ี 
ไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณีซย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศซองธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ตามรายซ่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย 
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ําประก้นอีเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรม 
บัญช้กลางกำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุการค้ําประก้นตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญาน้ี

หลักประก้นท่ีผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหน่ึง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวง 
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสญัญา ถ้าหลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเท่ีอมค่าลง หรือมีอายุ ไม่ 
ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องหาหลักประกันมา 
เปล่ียนให้!หม่หรือหสักประกันเพ่ิมเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหน่ึงมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๕ (ห้า) วัน นับ 
สัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามช้อน้ี ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก'ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบ้ีย 
เม่ือผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาน้ีแล้ว

ข้อ ๙. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาน๋ีไปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง เว้นแต่ 

การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนท่ีไต้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บาง 
ส่วนดังกล่าวน้ันไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าท่ีตามสัญญาน้ีและผู้รับจ้างจะยังคงต้อง 
ร ั บผ ิ ดในความประมาทเ ล ิ นเล ่ อของผู ้ ร ั บจ ้ างช ่ วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างซองผู้รับจ้างช่วงน้ันทุก 
ประ[f/

ฬ  พ * !  )^เ1รณผู้ีรับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าแนความในวรรคหนึง่ ผู้รับจ้างต้องซำระค่าปรับ 
ใหแ้ก่̂ ^ วนเงิน,โนอัตราร้อยละ - ของวงเงินของงานท่ีจ้างช่วงตามสัญญา ทัง้นีไ้มต่ดัลิ̂ ผูว้า่จา้งในการ

(บายเด่นขัย ฟยมสุวรรณ)เนเยเพนจย เอยมสุวรรณ)
ผอูานวยการศนูย ์IV)F$น ยีสารส■ นI,ทfl



บอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑0. การบอกเลิกสัญญา
หากผู้ว่าจ้างเหน็ว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาได้ หรือผู้รับจ้าง ผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง 

หรือตกเบันผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีลิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ 
ลุล่วงไป การไข้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ันไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายและค่าไข้จ่ายใดๆ (ถ้ามี)
จากผูรั้บจ้าง

ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างไข้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ 
ตามสัญญาตามข้อ ๘ เบันจำนวนเงินท้ังหมดหรือแต่บางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควรได้ทันที นอกจากน้ัน ผู้รับจ้างจะ 
ต้องรับผิดขอบในค่าเสียหายซ่ึงเบันจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และค่าเสยีหายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนในการทำงานน้ันต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซ่ึงผู้ว่าจ้างจะทักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ทีจ่ะจ่าย
ให้แก่ผ้รับจ้างก็ได้

การท่ีผู้ว่าจ้างไมใข้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวตามวรรคหน่ึงไม่เบันเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับ
ผิดตามสัญญา

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเบันเหตุให้เกิดค่า 

ปรับ คา่เสยีหาย หรือค่าใชจ่้ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องขดใช้ค่าปรับ คา่เสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
โดยสินเซิงภายในกำหนด ๕ (ห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเบันหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ซดใช้ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวใหผู้้ว่าจ้างมีสทิธิท่ีจะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างท่ีต้องขำระ หรือบังคับจากหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายท่ีบังคับจากจำนวนเงินค่าจ้างท่ีต้องขำระ หรือจากหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมขำระส่วนท่ีเหลือท่ียังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวน 
ค่าปรับ คา่เสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายน้ัน ภายในกำหนด ๕ (ห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเบันหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาท่ีหกัไว้จ่ายเบันค่าปรับ คา่เสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีก 
ะคืนให้แก่ผู้รับจ้างท้ังหมด

ไอ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณท่ีีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด 

จากพฤติการณีอันหน่ึงอันใดท่ีผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก 
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดข้ึอจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไข 
และกำหนดเวลาในข้อ (ร: ข้อ ๖ หรือข้อ ๗ ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณดัีงกล่าวพร้อมหลักฐานเบัน 
หนังลือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสญัญาภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจาก
วันท่ีเหตุน้ันสินสุดลง หรือตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี 1 - 4 -
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ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความไนวรรคหน่ึงให้ถือว่าผู้รันจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องใน 
การท่ีจะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิน เว้นแต่กรณเีหตุเกิดจาก 
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซ่ึงมีหลักฐานขัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามสัญญาตามวรรคหน่ึง อยู่ในดุลพินิจ 
ของผู้ว่าจ้างทีจ่ะพจิารณาตามทีเ่หน็สมควร

สัญญาน้ีทำข้ึนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย 
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือข่ือพร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ 
ฝ่ายละหน่ึงฉบับ
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