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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕๕๙๖๕, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗ 
ท่ี สกม. (กนก.) /^0ร0 / ๒๕๖๓ วันท่ี กันยายน ๒๕๖๓
เร่ือง ส่งสำเนาแพร่สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑ ข.ผอก.ฝรอ.๒ ข.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑ 

สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ. ผอ สทส.

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำสัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ 
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตามสัญญาเลขที่ จ.๖๘/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ กับ บริษัท สตรีม ไอ.ที. 
คอนซัลต้ิง จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาท่ีแนบมานี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ไท^สวัสัด) 
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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Bangkok Mass Transit Authority
สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓ ๑๐  
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สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

สัญญาเลขท่ี .ฟ!ร?*?ร?. 
สัญญาฉบับนี้ทำฃึ๋น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที ๑๓๑

ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เม่ือวัน,ท ี ่ . . . . . น ฺ น J!?.£«?{?...................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางสาวเบญจวรรณ เปียมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
ตามคำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพที่ ๕๔๔/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ี 
เร ียกว,า "ผู้''ว'าจ้าง" ฝายหนี งสั บ บริษ ัท สตรี ม ไอ.ท ี. คอนซัลต ิง จำส ัด ตามหนังสือสับรอง 
ของสำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ซึ่งจดทะเบียนเปีนนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจ 
การค ้ากระท รวงพ าณ ิช ย ์ท ะ เบ ียน น ิต ิบ ุคคล เล ขท ี่ ๐๑๐๕๕๔๑๐๖๙๒๓๗ ตามหนังส ือส ับรอง 
ฉบับที่ £๑๐๐๙๑๒๒๐๐๙๓๐๕๐ ลงสันที ๒๒ ม ิถ ุน ายน  ๒๕๖๓ สำน ักงานใหญ ่ต ิ5งอย ู'เลขท ี ๑๑ 
อาคารคิวเฮ้าส์ สาธร ชั้น ๗ ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร มอบอำนาจให้ 
นางสาวสุซัญญา ดลเสถียร ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ 
ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหน่ึง

คู่สัญญาไต้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปน้ี 
จ้อ ๑. ขอบเขตของงาน

ผ ู้ว ่าจ ้างตกลงจ ้างและผ ู้ส ับจ ้าง ตกลงสับจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ใข 
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า จ้างบำรุงรักษา 
และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซ่ึงติดต้ังอยู่ ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.)

ผู้รับจ้างจะจัดหาวัสดุสิ่งของซนิดที่ดีได้มาตรฐาน ใช้เครื่องมือดี และ1ช่างผู้ชำนาญ 
และ!เมือดี เพ่ือใช้ในงานจ้างท่ีจำเปีนสำหรับการปฏิบัติงานตามสัญญา

/ข้อ ๒. เอกสารอันเป็น.



ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน๋ีให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 
๒.๑ ผนวก ๑ คำส่ัง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 

ท่ี ๒๒๐/๒๕๖๓ เร่ือง แต่งต้ัง 
คณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
สำหรับการประกวดราคา 
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ลงวันท ๓๐ มนาคม ๒๕๖๓ 

๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (TOR)
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 
เร่ือง ประกาศผู้ซนะการเสนอราคา 
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 
ลงวันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที,ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ไซ้ข้อความ 
ในสัญญาน้ีบังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย 
ของผู้ว ่าจ้างคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที,สุด และผู้รับจ้างไมมสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสืยหาย 
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างท้ังส้ิน

จำนวน ๒ หน้า

จำนวน ๓ หน้า

จำนวน ๑ หน้า



๓

ข้อ ๓. ระยะเวลาให้บริการ
ผู้ร ับจ้างตกลงให้บริการตามสัญญานี้ ต ั้งแตว่ ันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวมเป็นเวลาท้ังส้ิน ๑ (หน่ึง) ปี

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงขำระค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

เป็นเงินท้ังสิ้น ๙๑๑,๖๔๐ บาท (เก้าแสนหน่ึงหมื่นหนึ่งพันหกร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
จำนวน ๕๙,๖๔๐ บาท (ห้าหมี,นเก้าพันหกร้อยสี่ส ิบบาทถ้วน) ตลอดจนค่าแรงงานค,าสี่งของตลอด 
อายุสัญญาภาษีอากรอื่น และค,าใข้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างจำนวน 
๑๒ งวด งวดละ ๑ เดือน โดยจะแบ่งขำระเงินค่าจ้างเป็นรายเดือน เดือนละ ๗๕,๙๗๐ บาท (เจ็ดหม่ืนห้าพัน 
เก ้าร ้อยเจ ็ดส ิบบาทถ ้วน) รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิม รวมค่าจ ้างตลอดอายุส ัญญาเป ็นจำนวนเงิน ตั้งสิ้น 
๙๑๑,๖๔๐ บาท (เก้าแสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพันหกร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และจะจ่ายเมื่อผู้รับจ้าง 
ได้ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นเวลา ๑ (หน่ึง) เดือน และผู้ว่าจ้าง 
ได้ตรวจรับมอบงานตามสัญญาแล้ว

ค ่าจ ้างตามส ัญญาน ี เป ็นอัตราทีกำหนดไว้สำหรับการให้บริการบำรุงรักษา 
และซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในเวลาตามรายละเอียดท่ีกำหนดไวในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ 

ในกรณ ีท ีมการเปล ียนแปลงรายการตามเอกสารแนบท ้ายส ัญ ญ าผนวก ๒ 
หรือมีการเปล่ียนแปลง ลักษณะเฉพาะของการรับจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ส่วนใดส่วนหนี,ง อ ันเป ็นผลให้ต ้องม ีการเปลียนแปลงแก้ไขอัตรารับจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตามที'ระบุไว้ในเอกสารแบบท้ายสัญญาผนวก ๒ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้าง 
มีสิทธิขอเปล่ียนแปลงแก้ไขอัตราค่าจ้างบริการดังกล่าวได้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราค่าจ้างบริการดังกล่าว 
จะมีผลบังคับต่อเม่ือได้ระบุไว้ในผนวกเพ่ิมเติม ซ่ึงจะถือว่าเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญาน้ี

๕. การรับประกันผลงาน
ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตามสัญญา 

น้ีให้อยู่ในสภาพใข้งานได้ดือยู,เสมอโดยให้มีเวลาการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ขัดข้องรวมตามเกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้อง ไม,เกินเดือนละ ๘ (แปด) ช่ัวโมง หรือร้อยละ ๕ ของเวลา 
ใข้งานท้ังหมดในเดือนน้ัน แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะน้ัน ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับเวลา 
ท่ีไม่สามารถใข้พร้อมอุปกรณ์ท่ีอยู่ในโครงการได้ ในส่วนท่ีเกินกำหนดข้างต้นเป็นรายชั่วโมงในอัตราร้อยละ 
๐.๐๓๕ (ศูนย์จุดศูนย์สามห้า) ของอัตราค่าจ้างต่อเดือนตามสัญญา โดยขำระให้แก'ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ วัน 
นับต้ังแต่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ หรือยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักค่าปรับจากค่าจ้างประจำเดือนได้ 
เกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้องของการรับจ้างการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปดังน้ี

/เกณฑ์การคำนวณ.



เกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้องของการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่าย ตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปดังน้ี

- กรณีที่การบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เกิดขัดข้องพร้อม 
กันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้องของหน่วยท่ีมีดัวถ่วงมากท่ีสุดเพียงหน่วยเดียว

- กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดข้องของการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แตกต่างกันเวลาที่ใข้ในการคำนวณค่าปรับจะเท่ากับเวลาขัดข้องของ 
การบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หน่วยนั้นคูณด้วยตัวถ่วงซึ่งมีค ่าต่างๆ 
ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

ข้อ ๖. การให้บริการ
ผู้รับจ้างตกลงว่าการรับจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ให้รวมถึงการบำรุงรักษา เพื่อฟ้องกันความขำรุดเสียหายของการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ 
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้ โดยจะทำการซ่อมแซมแก้ไขและเปลี่ยนสิงที่จำเป็น 
ทุกประการ เพื่อให้การบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
ตามปกติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าจ้างตามข้อ ๔ แห่งสัญญาน้ี

ผู้ร ับจ้างจะต้องจัดให้ข่างผู้มีความรู้ความขำนาญและผีเมือดีมาตรวจสอบบำรุง 
การบำรุงร ักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม ่ข ่าย อย1างน ้อยเด ือนละ ๑ (หนี'ง) ครั้ง 
ในกรณีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ขัดข้องใช้การไม1ได้ตามปกติ 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใขัการไต้ดีด้งเดิม โดยต้องเริมจัดการซ่อมแซมแก้ไข 
ภายใน ๔ (ลี่) ข่ัวโมง ๑ (หน่ึง) วัน นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ไต้รับมอบหมายจาก 
ผู้ว,าจ ้างโดยจะแจ้งให ้ผ ู้ร ับจ ้างหรือผ ู้ท ีได ้ร ับมอบหมายจากผ ู้ร ับจ ้างทราบทางวาจา ทางโทรสาร 
หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือทางโทรด้พท์ ไม่ว่าวิธีใดวิธีหนึ่งให้ถือเป็นการแจ้งโดยขอบ 
ตามสัญญานี้แล้ว และผู้ร ับจ้างจะต้องซ่อมแซมแก้ไข หร ือเปล ียนส ิงท ีจำเป ็นให ้เสร ็จเร ียบร ้อย 
ภายใน ๑ (หน่ึง) วัน นับแต่เวลาท่ีได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างด้งกล่าว

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม,เข้ามาซ่อมแซมแก้ไขภายในเวลาที,กำหนด หรือไม,สามารถ 
ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขหรือไม,สามารถจัดหาอุปกรณ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติทัดเทียมกันหรือดีกว่ามาเปลี่ยน 
ให้ใข้งานไต้ ภายในเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ร ับจ้างยินยอมให้คิดค่าปรับเป็นรายซั่วโมง (เศษของชั่วโมง 
ให้นับเป็น ๑ (หน่ึง) ช่ัวโมง) ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของค่าจ้างบำรุงรักษา (รายงวด) 
ตามสัญญา นับจากเวลาท่ีครบกำหนดจนถึงเวลาท่ีผู้รับจ้างได้เร่ิมการซ่อมแซมแก้ไข หรือจนถึงเวลาท่ีผู้รับจ้าง 
ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขแล้วเสร็จแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างไม,ดำเนินการดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ 
จ้างบุคคลภายนอกทำการซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอกซ่อมแซม 
แก้ไขแทนผู้ว่าจ้างท้ังส้ิน
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การรับจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม,ข่าย ตามสัญญานี้ 
ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะของการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
หรือส่วนประกอบที่ติดตั้งเพิ่มเติมภายหลังที่ลัญญานี้มีผลบังคับ และความเสียหายของการรับจ้างบำรุงรักษา 
และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๗. ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้ร ับจ้างจะต้องรับผิดต่อผู้ว ่าจ ้างในกรณีท ี,ผู้ร ับจ้าง ผู้แทน ข่าง หรือลูกจ้าง 

ของผู้รับจ้างจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือไม่มีความรู้ความขำนาญพอ กระทำหรืองดเว้นการกระทำใดๆ 
เป็นเหตุให้การบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของผู้ว่าจ้างเสียหายหรือไม่อยู่ในสภาพ 
ที'ใช้การไต้ดี โดยไม,อาจแก้ไขไต้ โดยผู้ร ับจ้างจะต้องจัดหาการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ 
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที'มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและความสามารถในการใช้งานไม,ตรกว่าของเดิมซดใช้แทน 
หรือซดใช้ราคาการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในขณะทีเกิดความเสียหาย 
ในกรณีท,ีไม,อาจจัดหาการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ดังกล่าวซดใช้แทนได้ 
ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในเวลาท่ีผู้ว่าจ้างกำหนด

นับตั้งแต่เวลาท ี' ผ ูว้่าจ้างบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผ ูร้ ับจ้างจัดหาการบำรุงรักษา 
และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มาขดใซให้แทน หรือซดใช้ราคาการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตามวรรคหนึ่ง ผู้ร ับจ้างยินยอมให้ผู้ว ่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตรา 
ร้อยละ 0 .๑ ๐  ของค่าจ้างตามสัญญานี้ ซ ึ่งคิดเป็นเงิน ๙๑๒ บาท (เก้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) ต่อวัน 
จนกว่าผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ ๑๐ และหากผู้ว่าจ้างต้องใซ้การบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่อื่นประมวลผล ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อการดังกล่าวทั้งสิ้นแทน 
ผู้ว่าจ้างอีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดซอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ 
อันเกิดจากการปฏิบัติงานซองผู้รับจ้าง และต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นกระทำ 
โดยผิดกฎหมายหรือโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้แทน ข่าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างอีกด้วย

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 

ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาถนนหลังสวน เลขที ๐๓๔๑๕๐๐๙๙๙๖๓๓๑๐๗ ลงวันที ๑๔ กันยายน ๒๔๖๓ 
เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๔๘๒ บาท (สีหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔ (ห้า) 
ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาน้ี

กรณีผู้ร ับจ้างใช้หนังส ือคํ้าประกันมาเป ็นหลักประกันการปฏิบ ัต ิตามสัญญา 
หนังสือคํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณีซยัและประกอบธุรกิจ 
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายขื่อบริษัทเงินทุนที'ธนาคารแห่งประเทศไทย 
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด 
หรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที'กรมบัญขีกลางกำหนดก็ไต้ เและจะห้รฬ  
อายุการค้ําประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญาน้ี
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หลักประกันทีผ ู้ร ับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุม 
ความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที'ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลง 
หรือเสือมค่าลง หรือมีอายุ ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 
ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องหาหลักประกันมาเปลี่ยนให้ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วน 
ตามวรรคหน่ีง มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืบให้แก'ผู้รับจ้างโดยไม่มี 
ดอกเบ้ียเม่ือผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาน้ีแล้ว

ข้อ ๙. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาน๋ีไปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง 

เว้นแต่ การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาต 
ให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม,เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ 
ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง 
หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าผินความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง 
ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานท่ีจ้างช่วงตามสัญญา 
ท้ังบ้ีไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ©๐. การบอกเลิกสัญญา
หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม,อาจปฏิบัติตามสัญญาได้ หรือผู้รับจ้าง ผิดสัญญา 

ข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ 
เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไป การใข้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ันไม,กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้อง 
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) จากผู้รับจ้าง

ในกรณีที'ผ ู้ว ่าจ้างใช้ส ิทธิบอกเลิกสัญญา ผ ู้ว ่าจ ้างม ีส ิทธิร ิบหรือบ ังค ับจาก 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดได้ทันที ตามแต่จะเห็นลมควรได้ทันที 
นอกจากน้ัน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหายซ่ึงเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
และค่าเสียหายต่างๆ ที'เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที'เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา 
ซ่ึงผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

การที่ผู้ว่าจ้างไมใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ไม,เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง 
พ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๑©. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใข้จ่าย
ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ 

ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก'ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
ดังกล่าวให้แก'ผู้ว่าจ้างโดยส้ินเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
หากผู้รับจ้างไม'ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว ่าจ้างมีสิทธิที'จะหักเอาจาก 
จำนวนเงินค่าจ้างท่ีต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
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หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที’บังคับจากจำนวนเงินค่าจ้างที,ต้องชำระ 
หรือจากหลักประกันการปฏิบ ัต ิตามสัญญาแล้วยังไม'เพ ียงพอ ผ ู้ร ับจ ้างย ินยอมขำระส,วนทีเหลือ 
ทียังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน 
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที'หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างท้ังหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที,ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอืนตามที่กำหนด 
ในกฎกระทรวง ซ ึงออกตามความในกฎหมายว่าด ้วยการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสดุภาครัฐ 
ทำให้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาในข้อ ๕ ข้อ ๖ หรือข้อ ๗ ได้ ผู้ร ับจ้าง 
จะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ด้งกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ 
หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาภายใน ร)๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันท่ีเหตุน้ันส้ินสุดลง หรือตามท่ีกำหนด 
ในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ 
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน 
เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซี่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้าง 
ทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง 
อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีช้อความถูกต้องตรงกัน คู'สัญญาได้อ่านและเช้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซ่ือพร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา

โดย นางสาว สุซัญญา ดลเสถียร ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงซ่ือ.................. £ ^ สัน้ี'^ . . . .................. พยาน
(นายมานิตย์ ร่ืนฺภาคจิตร์)

ลงซอ..................... ' .................................พยาน
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)

เลขทีโครงการ ๖๓๐๓๗(£๘<£๓๙๓ 
เลขคุมสัญญา ๖๓๐๙๐๖๐๐๐๐๑๘


