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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗
ที่ สกม. (กนก.)
/ ๒๕๖๓
วันที่
ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ส่งสำเนาแพร่สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้!ขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ
เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑ ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ซ.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑
สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ. ผอ สทส.
ด้ว ย กลุ่ม งานนิต ิก รรม สำนัก กฎหมาย ได้จ ัด ทำสัญ ญาจ้า งบำรุง รัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไ ข
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน๑ โครงการ ตามสัญ ญาเลขที่ จ.๘๑/๒๕๖๓ลงวันที่ ๓๐ กัน ยายน๒๕๖๓
กับ บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญ ญาที่แนบมานี้

ร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ไทยสวัสดึ๋)
ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ
สัญญาเลขที่
........
สัญ ญาฉบับ นี่/ทำขี่,น ณ องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุง เทพ สำนัก งานใหญ่ เลขที' ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เ ม ื่อ ว ัน ท ี่. . . . โ ? ? . . . ^ . ^ ...................
ระหว่าง องค์การขนล่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางสาวเบญจวรรณ เปียมสุวรรณ ผู้ซ่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ตามคำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพที, ๕๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กัน ยายน ๒๔๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จำกัด ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบ ุค คล ณ กรมพัฒ นาธุร กิจการค้า กระทรวงพาณิซ ย์
ทะเบยนนิต ิบ ุค คลเลขท ๐๑๓๔๔๓๘๐๐๑๒๖๑ ตามหนัง สอรับ รองฉบับ ท £๑๐๐๙๑๒๒๐๑๗๖๐๑๑
ลงวันที่ ๒๙ กัน ยายน ๒๔๖๓ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที' ๑/๓ ซอยพหลโยธิน ๔๘ แยก ๑๖ แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุง เทพมหานคร มอบอำนาจให้ นางสาว ซัญ ญาพา ดวงธนู ผู้ร ับ มอบอำนาจตามหนัง สือ
มอบอำนาจ ฉบับ ลงวัน ที ๓๐ กัน ยายน ๒๔๖๓ ซึ่ง ต่อ ไปในสัญ ญานี่เรีย กว่า "ผู้ร ับ จ้า ง” อีก ฝ่า ยหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ขอบเขตของงาน
ผู้ว ่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับ จ้างตกลง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแกไขคอมพิวเตอร์
พ ร้อ มอุป กรณ ์ จำนวน ๑ โครงการ ตามเอกสารแนบท้า ยสัญ ญ าผนวก ๒ ซึง ต,อไป ในสัญ ญานี้
เรีย กว่า จ้า งบำรุง รัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไ ขคอมพิว เตอร์ พร้อ มอุป กรณ์ จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งติด ตั้ง
อยู่ ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.)
ผู้ร ับ จ้างจะจัด หาวัส ดุส ิงของชนิด ทีด ีไ ด้ม าตรฐาน ใช้เครื่อ งมือ ดี และช่างผู้ช ำนาญ
และ!เมือดี เพื่อใช้ไนงานจ้างที่จำเป็นสำหรับการปฏิบํตงานตามสัญญา
ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญ ญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ คำสั่ง องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
ที่ ๒๖๑/๒๔๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สำหรับการจ้างบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมแกไขคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ
ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (TOR)
โครงการต่อสัญญา
จ้างบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ
๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา
จ้างบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ
ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ซนะการเสนอราคา
จ้างบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ
ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓

จำนวน ๒ หน้า

จำนวน ๓ หน้า

จำนวน ๑ หน้า

จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้า ยสัญ ญาที,ขัด หรือ แย้ง กับ ข้อ ความไนสัญ ญานี้ ให้ใ ช้ข ้อ ความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ
ผู้ว่าจ้างคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
ข้อ ๓. ระยะเวลาให้บ ริก าร
ผู้ร ับ จ้า งตกลงให้บ ริก ารตามสัญ ญานี้ ตั้ง แต่ว ัน ที ๑ ตุล าคม ๒๕๖๓ ถึงวัน ที ๓๐
กันยายน ๒๕๖๔ รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น ๑ (หนึ่ง) ปี
ข้อ ๔. ค่าจ้า งและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงขำระค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
จำนวน ๑ โครงการ เป็น เงิน ใตั้ง สั'น ๔๙๙,๒๐๐ บาท (สีแ สน เก้า ห มืน เก้า พ ัน สองร้อ ยบ าท ถ้ว น )

๓

ตลอดจนค่าแรงงานค่าสิ่งของตลอดอายุสัญ ญา ภาษีอากรอื่น และค่าใข้จ่ายทั้งปวงโดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้าง
ให้แ ก,ผู้ร ับ จ้า งเป็น งวดๆ รวม ๑๒ งวด งวดละ ๑ เดือ น โดยจะแบ่ง ขำระเงิน ค่า จ้า งเป็น รายเดือ น
เดือนละ ๔๑,๖๐๐ บาท (สีหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีม ูล ค่าเพิ่ม รวมค่า จ้า งตลอดอายุส ัญ ญา
เป็น จำนวนเงิน ทั้ง สิ้น ๔๙๙,๒๐๐ บาท (สี'แสนเก้า หมื่น เก้า พัน สองร้อ ยบาทถ้ว น) รวมภาษีม ูล ค่า เพิ่ม
และจะจ่า ยเมือ ผู้ร ับ จ้า งได้ด ำเนิน การบำรุง รัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไ ขคอมพ ิว เตอร์ พร้อ มอุป กรณ์
จำนวน ๑ โครงการ และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว
ค่าจ้างตามสัญ ญานี้ เป็นอัตราที่กำหนดไว้สำหรับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
คอมพิว เตอร์ พร้อ มอุป กรณ์ จำนวน ๑ โครงการ ในเวลาตามรายละเอีย ดที,กำหนดไว้ ในเอกสารแนบ
ท้ายสัญญาผนวก ๒
ใน กรณ ีท ีม ืก ารเป ลีย น แป ลงรายการตามเอกส ารแน บ ท ้า ยส ัญ ญ าผน วก ๒
หรือ มีก ารเปลี่ย นแปลงลัก ษณะเฉพาะ ของการบำรุงรัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุป กรณ์
จำนวน ๑ โครงการ ส่วนใดส่วนหนึ่งอันเป็นผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราบำรุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ แก้ไขตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒
ผู้ว ่าจ้างหรือผู้รับ จ้างมีส ิท ธิขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราค่าจ้างบริก ารดังกล่าวได้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตรา
ค่าจ้างบริการดังกล่าวจะมีผลบังคับต่อ เมื่อได้ระบุไว้ในผนวกเพิ่มเติม ซึ่งจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้
๕. การรับประกันผลงาน
ผู้ร ับ จ้า งตกลงบำรุง รัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไ ขคอมพิว เตอร์ พร้อ มอุป กรณ์ จำนวน
๑ โครงการ ตามสัญญานี้ให้อยู่ในสภาพใซ้งานได้ดือยู'เสมอ โดยให้มีเวลาการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
คอมพิว เตอร์ พร้อ มอุป กรณ์ จำนวน ๑ โครงการ ขัด ข้อ งรวมตามเกณฑ์ก ารคำนวณเวลาขัด ข้อ ง ไม1เกิน
เดือนละ ๘ (แปด) ชั่ว,โมง หรือร้อยละ ๕ ของเวลาใช้งานทั้งหมดในเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน
มิฉะนั้น ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับเวลาที่ไม่สามารถใช้พร้อมอุปกรณ์ที่อยู่ในโครงการได้ ในส่วนที่
เกิน กำหนดข้างต้น เป็น รายชั่วโมงในอัต ราร้อ ยละ ๐.๐๓๔ (ศูน ย์จ ุด ศูน ย์ส ามห้า) ของอัต ราค่า จ้า งต่อ เดือ น
ตามสัญญาชำระให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๑๔ วัน นับตั้งแต่ผู้ว่าจ้าง แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ หรือยินยอม
ให้ผู้ว่าจ้างหักค่าปรับจากค่าจ้างประจำเดือนได้เกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้องของการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปดังนี้
เกณฑ์ก ารคำนวณเวลาขัด ข้อ งของการบำรุง รัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไ ขโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเครือข่ายระยะที่ ๑ จำนวน ๑ โครงการ ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปดังนี้
- กรณีท ี่ค ่า จ้า งบำรุง รัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไ ขคอมพิว เตอร์ พร้อ มอุป กรณ์ จำนวน
๑ โครงการ เกิดขัดข้องพร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้องของหน่วยที่มีดัวถ่วงมากที่สุดเพียงหน่วยเดียว
- กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดข้องของการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
คอมพิว เตอร์ พร้อ มอุป กรณ์ จำนวน ๑ โครงการ แตกต่า งกัน เวลาที่ใ ข้ใ นการคำนวณค่า ปรับ จะเท่า กับ
เวลาขัดข้องของการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ หน่วยนัน
คูณด้วยตัวถ่วงซึ่งมีค่าต่างๆ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒
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ข้อ ๖. การให้บ ริการ
ผู้ร ับ จ้างตกลงว่าการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
จำนวน ๑ โครงการ ให้รวมถึงการบำรุงรักษา เพื่อฟ้องกันความชำรุดเสียหายของการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ ตลอดระยะเวลาตามสัญ ญานี้ โดยจะทำการซ่อมแซม
แก้ไขและเปลี่ยนสิงที่จำเป็นทุกประการ เพื่อให้การบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
จำนวน ๑ โครงการ อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตามปกติ โดยไม่ดีดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่ม เติม นอกเหนือ จากค่า จ้า ง
ตามข้อ ๔ แห่งสัญญานี้
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งจัด ให้ซ ่า งผู้ม ีค วามรู้ค วามชำนาญและพิม ือ ดีม าตรวจสอบบำรุง
รัก ษาและซ,อมแซ มแก้ไ ขคอมพ ิว เตอร์ พ ร้อ ม อุป ก รณ ์ จำนวน ๓ ค รํ่,งภ าย1ใ น ระยะเวลา ๑ ปี
(๔ เดือ นต่อ ๑ ครั้ง ) โดยเริม ทำการบำรุง รัก ษา (Preventive M aintenance) ตั้ง แต่เดือ นแรกที่ส ัญ ญา
โดยต้องทำความสะอาด ดูดฝ่นเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ทำการตรวจสอบการทำงานของคอมพิวเตอร์
พร้อมอุป กรณ์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีป ระสิท ธิภาพ ณ สถานที่ตั้ง ในกรณีก ารบำรุงรัก ษาและซ่อมแซม
แก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ขัดช้องใช้การไม่ได้ตามปกติ ผู้รับจ้างจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดีดังเติม โดยต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๔ (สี่) ชั่วโมง ๑ (หนึ่ง) วัน นับตั้งแต่เวลาที่
ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง โดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้
รับ จ้างทราบทางวาจา ทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือทางโทรต้พท์ ไม่ว่าวิธีใดวิธี
หนึ่งให้ถือเป็นการแจ้งโดยขอบตามสัญญานี้แล้ว และผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมแก้ไข หรือเปลี่ยนสี่งที่จำเป็นให้
เสร็จเรียบร้อยภายใน ๑ (หนึ่ง) วัน นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างดังกล่าว
ในกรณีท ี'ผู้ร ับ จ้า งไม1เช้า มาซ่อ มแซมแก้ไ ขภายในเวลาที'กำหนด หรือไม่ส ามารถ
ดำเนิน การซ่อ มแซมแก้ไขหรือ ไม่ส ามารถจัด หาอุป กรณ์ใหม่ท ี'มีค ุณ สมบัต ิท ัด เทียมกัน หรือ ดีก ว่ามาเปลี่ยน
ให้ใ ช้ง านได้ ภายในเวลาที'กำหนดไว้ ผู้ร ับ จ้า งยิน ยอมให้ด ีด ค่า ปรับ เป็น รายชั่ว โมง (เศษของชั่ว โมง
ให้น ับ เป็น ๑ (หนึ่ง) ชั่วโมง) ในอัต ราร้อ ยละ ๐.๑๐ (ศูน ย์จ ุด หนึ่ง ศูน ย์) ของค่า จ้า งบำรุง รัก ษา (รายงวด)
ตามสัญญา นับ จากเวลา ครบกำหนดจนถึงเวลา รับจ้างได้เริ่มการซ่อมแซมแก้ไข หรือจนถึงเวลา รับจ้าง
ดำเนิน การซ่อ มแซมแก้ไ ขแล้ว เสร็จ แล้ว แต่ก รณี ทั้ง นี้ หากผู้รับจ้างไม,ดำเนิน การดัง กล่า ว ผู้ว ่าจ้างมีส ิท ธิ
จ้างบุคคลภายนอกทำการซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอกซ่อมแซม
แก้ไขแทนผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
การจ้า งบำรุง รัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไ ขคอมพิว เตอร์ พร้อ มอุป กรณ์ จำนวน ๑
โครงการ ตามสัญ ญานี้ ไม่ร วมถึง การเปลี่ย นแปลงลัก ษณะเฉพาะของการบำรุง รัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไ ข
คอมพิว เตอร์พ ร้อ มอุป กรณ์จ ำนวน ๑ โครงการหรือ ส่ว นประกอบที'ติด ตั้ง เพิ่ม เติม ภายหลัง ที'สัญ ญานี้
มีผ ลบัง คับ และความเสีย หายของการบำรุง รัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไ ขคอมพิว เตอร์ พร้อ มอุป กรณ์ จำนวน
๑ โครงการ ซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง
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ข้อ ๗. ความรับผิด ของผู้รับ จ้าง
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งรับ ผิด ต่อ ผู้ว ่า จ้า งในกรณ ีท ีผ ู้ร ับ จ้า ง ผู้แ ทน ช่า ง หรือ ลูก จ้า ง
ของผู้ร ับ จ้างจงใจหรือ ประมาทเลิน เล่อ หรือไม่มีความรู้ความชำนาญพอ กระทำหรืองดเว้น การกระทำใดๆ
เป็น เหตุให้ก ารบำรุงรัก ษาและซ่อมแซมแก้!ขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุป กรณี จำนวน ๑ โครงการ ของผู้ว ่าจ้าง
เสืย หายหรือ ไม่อ ยู่ใ นสภาพทีใ ช้ก ารได้ด ีโ ดยไม,อาจแก้! ฃได้โ ดยผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งจัด หาการบำรุง รัก ษา
และซ่อ มแซมแก้ไ ขคอมพิว เตอร์ พร้อ มอุป กรณ ี ที'มีค ุณ ภาพ ประสิท ธิภ าพ และความสามารถใน
การใช้งานไม่ตํ่ากว่าของเดิม ขดใช้แทน หรือขดใช้ราคาการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้!ขคอมพิวเตอร์ พร้อม
อุป กรณีใ นขณะที'เกิด ความเสีย หายในกรณีท ี่ไ ม1อาจจัด หาการบำรุง รัก ษาและซ่อ มแซมแก้!ขคอมพิว เตอร์
พร้อมอุปกรณี ดังกล่าวซดใช้แทนได้ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ว่าจ้างบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างจัดหาการจ้างบำรุงรักษาและ
ซ่อ มแซมแก้!ขคอมพิว เตอร์ พร้อ มอุป กรณี จำนวน ๑ โครงการ มา’ซด'ใช้ใ'ห้แทน หรือ ซดใช้ร าคาการจ้า ง
บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้!ขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณี จำนวน ๑ โครงการ ตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างยิบยอม
ให้ผ ู้ว ่า จ้า งปรับ เป็น รายวัน ในอัต ราร้อ ยละ ๐ .๑ 0 ของค่า จ้า งตามสัญ ญาบี้ ซึ่ง คิด เป็น เงิน ๕๐๐ บาท
(ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อวัน จนกว่าผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญ ญาตามสัญ ญาข้อ ๑๐ และหากผู้ว่าจ้างต้องใช้บำรุงรักษา
และซ่อ มแซมแก้!ขคอมพิว เตอร์ พร้อ มอุป กรณี ที่อื่น ประมวลผล ผู้ร ับ จ้า งยิน ยอมซดใช้ค ่า ใช้จ ่า ยเพื่อ การ
ดังกล่าวทั้งสิ้นแทนผู้ว่าจ้างอีกด้วย
นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดซอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ
อัน เกิดจากการปฏิบัต ิงานของผู้รับ จ้าง และต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้น กระทำโดย
ผิดกฎหมายหรือโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้แทน ช่าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างอีกด้วย
ข้อ ๘. หลักประกัน การปฏิบ ัติตามสัญ ญา
ในขณะทำสัญ ญาบี้ ผู้รับ จ้างได้น ำหลักประกัน เป็น หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร
กสิก รไทย จำกัด (มหาขน) สาขาสะพานใหม่ ดอนเมือ ง เลขที ๑๐๐๐๓๔๓๑๕๘๔๖ ลงวัน ที่
๓๐ กัน ยายน ๒๕๖๓ เป็น จำนวนเงิน ๒๔,๙๖๐ บาท (สองหมื่น สีพ ัน เก้าร้อ ยหกสิบ บาทถ้ว น) ซึ่ง เท่า กับ
ร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญ ญามามอบ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญ ญานี้
กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคำประกันดังกล่าวจะต้อง
ออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการใบประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือ
บริษ ัท เงิน ทุน หลัก ทรัพ ย์ท ี่ไ ต้ร ับ อนุญ าตให้ป ระกอบกิจ การเงิน ทุน เพื่อ การพาณีช ย์แ ละประกอนรุร กิจ
คํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อ บริษ ัท เงิน ทุน ที'ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้ง เวีย นให้ท ราบตามแบบที่ค ณะกรรมการนโยบายการจัด ข้อ จัด จ้า งและการนริพ ารพัล คุก 1าศรัฐกำหนต
หรือ อาจเป็น หนัง สือ คํ้า ประกัน อิเล็ก ทรอนิก ส์ต ามวิธ ีก ารที่ก รมบัญ ข้ก ลางกำหนดก็ไ ด้ และจะต้อ งมีอ ายุ
การคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
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หลัก ประกัน ที,ผู้ร ับ จ้า งนำมามอบให้ต ามวรรคหนึ่ง จะต้อ งมีอ ายุค รอบคลุม
ความรับ ผิด ทั้ง ปวงของผู้ร ับ จ้า งตลอดอายุส ัญ ญา ถ้า หลัก ประกัน ที่ผ ู้ร ับ จ้า งนำมามอบให้ด ัง กล่า วลดลง
หรือ เสื่อ มค่าลง หรือ มีอ ายุ ไม,ครอบคลุม ถึง ความรับ ผิด ของผู้ร ับ จ้า งตลอดอายุส ัญ ญา ไม่ว ่าด้ว ยเหตุใดๆ
ก็ต าม ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งหาหลัก ประกัน มาเปลี่ย นให้ใ หม่ห รือ หลัก ประกับ เพิ่ม เติม ให้ม ีจ ำนวนครบถ้ว น
ตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หลัก ประกัน ที,ผู้ร ับ จ้า งนำมามอบไว้ต ามข้อ นี้ ผู้ว ่า จ้า งจะคืน ให ้แ ก'ผู้ร ับ จ้า ง
โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๙. การจ้างข่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี๋ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง
เว้น แต่ การจ้า งช่ว งงานแต่บ างส่ว นที่ไ ด้ร ับ อนุญ าตเป็น หนัง สือ จากผู้ว ่าจ้างแล้ว การที่ผ ู้ว ่า จ้า งได้อ นุญ าต
ให้จ ้า งช่ว งงานแต่บ างส่ว นดัง กล่า วนั้น ไม่เป็น เหตุใ ห้ผ ู้ร ับ จ้า งหลุด พ้น จากความรับ ผิด หรือ พัน ธะหน้า ที่
ตามสัญ ญานี้ และผู้ร ับ จ้า งจะยัง คงต้อ งรับ ผิด ในความผิด และความประมาทเลิน เล่อ ของผู้ร ับ จ้า งช่ว ง
หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
กรณีผ ู้ร ับ จ้า งไปจ้า งช่ว งงานแต่บ างส่ว นโดยฝ่า ผิน ความในวรรคหนึ่ง ผู้ร ับ จ้า ง
ต้อ งชำระค่า ปรับ ให้แ ก1ผู้ว ่า จ้า งเป็น จำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๑๐ (สืบ) ของวงเงิน ของงาน ที่จ ้า งช่ว ง
ตามสัญญา ทั้งบี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ข้อ ©๐. การบอกเลิก สัญ ญา
หากผู้ว ่าจ้างเห็น ว่าผู้ร ับ จ้า งไม,อาจปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาได้ หรือ ผู้ร ับ จ้าง ผิดสัญ ญา
ข้อ ใดข้อหนึ่ง หรือ ตกเป็น ผู้ล ้ม ละลาย ผู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญาได้ และมีส ิท ธิจ ้า งผู้ร ับ จ้า งรายใหม่
เข้าทำงานของผู้ร ับ จ้างให้ล ุล ่วงไป การใช้ส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญานั้น ไม่ก ระทบสิท ธิข องผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้อ ง
ค่าเสียหายและค่าใข้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) จากผู้รับจ้าง
ใน ก รณ ีท ีผ ู้'ว่า จ้า งใข ้ส ิท ธิบ อก เลิก ส ัญ ญ า ผู้'ว่า จ้า งมีส ิท ธิร ิบ ห รือ บ ัง คับ
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร
ได้ทันที นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญา และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญ ญา
ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้ส ิท ธิเลิกสัญ ญาดังกล่าวตามวรรคหนึ่งไม1เป็น เหตุให้ผู้รับ จ้าง
พ้นจากความรับผิดตามสัญญา
ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสีย หาย และค่าใข้จ ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ
ให้เกิด ค่า ปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่ายแก'ผู้ว ่า จ้าง ผู้รับ จ้างต้อ งซดใช้ค ่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่าใช้จ ่าย
ดังกล่าวให้แก'ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หากผู้ร ับ จ้า งไม'ซดใช้ใ ห้ถ ูก ต้อ งครบถ้ว นภายในระยะเวลาดัง กล่า วให้ผ ู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิท ี่จ ^ทัก เอาจาก
จำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

๗
หากค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่ายที่บ ัง คับ จากจำนวนเงิน ค่าจ้างที่ต ้อ งช้าระ
หรือ จากหลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญ าแล้ว ยัง ไม,เพีย งพอ ผู้ร ับ จ้า งยิน ยอมช้า ระส่ว นที' เหลือ
ที่ย ัง ขาดอผู่จ นครบถวบตามจำนวนค่า ปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่า ยใfน ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด ) วัน
นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังลือจากผู้ว่าจ้าง
หากมีเงิน ค่า จ้า งตามลัญ ญาที่ห ัก ไวัจ ่า ยเป็น ค่า ปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่า ย
แล้วยังเหลืออยู่อกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืบให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑to การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิน!ั ตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย
หรือ เกิด จากพฤติก ารณ์อ ัน หนึ่ง อัน ใดที่ผ ู้ร ับ จ้า งไม่ต ้อ งรับ ผิด ตามกฎหมาย หรือ เหตุอ ืน ตามที่ก ำหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัด ขึ้อ จ้ด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ ทำให้ผู้รับ
จ้า งไม่ส ามารถปฏิบ ัต ิต ามเงื่อ นไขและกำหนดเวลาในข้อ ๕ ข้อ ๖ หรือ ข้อ ๗ ได้ ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ ง
แจ้ง เหตุห รือ พฤติก ารณ์ด ัง กล่า วพร้อ มหลัก ฐานเป็น หนัง สือ ให้ผ ู้ว ่า จ้า งทราบ เพื่อ ของดหรือ ลดค่า ปรับ
หรือ ขยายเวลาทำการตามสัญ ญาภายใบ ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความใบวรรคหนึ่ง ให้ลือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ
เรีย กร้อ งในการที่จ ะของดหรือ ลดค่า ปรับ หรือ ขยายเวลาทำการตามสัญ ญาโดยไม่ม ีเงื่อ นไขใดๆ ทั้งสิ้น
เว้น แต่ก รณีเหตุเกิด จากความผิด หรือ ความบกพร่อ งของฝ่า ยผู้ว ่า จ้า งซึ่ง มีห ลัก ฐานช้ด แจ้ง หรือ ผู้ว ่า จ้า ง
ทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือ ลดค่า ปรับ หรือ ขยายกำหนดเวลาทำการตามสัญ ญาตามวรรคหนึ่ง
อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
สัญ ญานี้ท ำขึ้น สองฉบับ มีช ้อ ความถูก ต้อ งตรงกัน คู,สัญ ญาได้อ ่า นและเช้า ใจข้อ ความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือขื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดลือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
(นางสาวเบญจวรรณ เขี่เยมสุวรรณ)
.....................Y................................ ผู้รับจ้าง
(บริษัท ดีเอีกช้พี (ไทยแลนด์) จำกัด
โดย นางสาว ช้ญญาพา ดวงธนู ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
ลงขื่อ...........................................................พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตรั)
.พยาน

ลงขื่อ
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)
เลขที่โครงการ ๖๓๐๕๗๐๖๔เร๐๘
เลขคุมสัญญา ๖๓๐๙๐๖๐๐๐๐๗๔

