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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗ 
ท่ี สกม. (กนก.) / ๒๕๖๓ วันท่ี 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.

ด้วย กลุ่มงานนิต ิกรรม สำน ักกฎหมาย ได ้จ ัดทำส ัญญาจ้างบำร ุงร ักษาและซ ่อมแซมแก ้ไข 
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำน วน ๑ โครงการ ตามสัญญาเลขที่ จ.๘๑/๒๕๖๓ลงวันที่ ๓๐ ก ัน ยายน ๒๕๖๓ 
กับ บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ร
(นายวิบูลย์ ไทยสวัสด๋ึ)

ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร ์
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ

สัญญาเลขที่ ........
ส ัญ ญาฉบ ับน ี่/ท ำข ี่,น ณ องค ์การขนส ่งมวลซนกร ุงเทพ สำน ักงานใหญ ่ เลขที' ๑๓๑

ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เ ม ื่อ ว ัน ท ี่. . . . โ ? ? . . . ^ . ^ ...................
ระหว่าง องค์การขนล่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางสาวเบญจวรรณ เปียมสุวรรณ ผู้ซ่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
ตามคำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพที, ๕๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๔๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ 
เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จำกัด ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน 
หุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิซย์ 
ทะเบยนน ิต ิบ ุคคลเลขท ๐๑๓๔๔๓๘๐๐๑๒๖๑ ตามหนังสอรับรองฉบับท £๑๐๐๙๑๒ ๒ ๐๑๗ ๖๐๑๑ 
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๔๖๓ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที' ๑/๓ ซอยพหลโยธิน ๔๘ แยก ๑๖ แขวงอนุสาวรีย์ 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มอบอำนาจให ้ นางสาว ซ ัญญาพา ดวงธนู ผู้ร ับมอบอำนาจตามหนังสือ 
มอบอำนาจ ฉบับลงวันที ๓๐ ก ันยายน ๒๔๖๓ ซึ่งต ่อไปในสัญญานี่เร ียกว่า "ผ ู้ร ับ จ ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑. ขอบเขตของงาน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแกไขคอมพิวเตอร์ 
พ ร ้อ ม อ ุป ก รณ ์ จำนวน ๑ โครงการ ต าม เอ ก ส ารแน บ ท ้ายส ัญ ญ าผ น วก  ๒ ซ ึงต,อไป ใน ส ัญ ญ าน ี้ 
เร ียกว ่า จ ้างบำรุงร ักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพ ิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ ์ จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งติดตั้ง 
อยู่ ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.)

ผู้รับจ้างจะจัดหาวัสดุสิงของชนิดทีดีได้มาตรฐาน ใช้เครื่องมือดี และช่างผู้ชำนาญ 
และ!เมือดี เพื่อใช้ไนงานจ้างที่จำเป็นสำหรับการปฏิบํตงานตามสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๒.๑ ผนวก ๑ คำส่ัง องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ 

ท่ี ๒๖๑/๒๔๖๓ เรื่อง แต่งต้ัง 
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง



๒

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
สำหรับการจ้างบำรุงรักษาและ 
ซ่อมแซมแกไขคอมพิวเตอร์ 
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ 
ลงวันท่ี 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 
ลงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ 
เรื่อง ประกาศผู้ซนะการเสนอราคา 
จ้างบำรุงรักษาและ 
ซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ 
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ 
ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที,ข ัดหรือแย้งก ับข้อความไนสัญญานี้ ให้ใช้ข ้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้างคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
ใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

จำนวน ๒ หน้า

จำนวน ๓ หน้า

จำนวน ๑ หน้า

ข้อ ๓. ระยะเวลาให้บริการ
ผู้ร ับจ้างตกลงให้บริการตามสัญญานี้ ตั้งแต่วันที ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๔ รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น ๑ (หน่ึง) ปี

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงขำระค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 

จำนวน ๑ โครงการ เป ็นเงินใตั้งส ั'น ๔๙๙,๒ ๐๐ บาท (ส ีแ ส น เก ้าห ม ืน เก ้าพ ัน ส อ งร ้อ ยบ าท ถ ้วน )



๓

ตลอดจนค่าแรงงานค่าสิ่งของตลอดอายุสัญญา ภาษีอากรอื่น และค่าใข้จ่ายทั้งปวงโดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้าง 
ให้แก,ผ ู้ร ับ จ ้างเป ็น งวดๆ  รวม ๑๒ งวด งวดละ ๑ เด ือน โด ยจะแ บ ่งข ำระ เง ิน ค ่าจ ้าง เป ็น ราย เด ือ น  
เดือนละ ๔๑,๖๐๐ บาท (สีหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าจ้างตลอดอายุส ัญญา 
เป ็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๔๙๙,๒๐๐ บาท (ส ี'แสนเก้าหมื่นเก ้าพ ันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม 
แล ะจะจ ่าย เม ือ ผ ู้ร ับ จ ้างได ้ด ำเน ิน ก ารบ ำร ุงร ัก ษ าแล ะซ ่อ ม แซ ม แ ก ้ไข ค อ ม พ ิว เต อ ร ์ พ ร ้อมอ ุปกรณ ์ 
จำนวน ๑ โครงการ และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

ค่าจ้างตามสัญญานี้ เป็นอัตราที่กำหนดไว้สำหรับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 
คอมพ ิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ ์ จำนวน ๑ โครงการ ในเวลาตามรายละเอ ียดท ี,กำหนดไว้ ในเอกสารแนบ 
ท้ายสัญญาผนวก ๒

ใน ก รณ ีท ีม ืก าร เป ล ียน แ ป ล งรายก ารต าม เอ ก ส ารแ น บ ท ้ายส ัญ ญ าผ น ว ก  ๒ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะ ของการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 
จำนวน ๑ โครงการ ส่วนใดส่วนหนึ่งอันเป็นผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
แก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ แก้ไขตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ 
ผู้ว ่าจ้างหรือผู้รับจ้างมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราค่าจ้างบริการดังกล่าวได้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตรา 
ค่าจ้างบริการดังกล่าวจะมีผลบังคับต่อ เม่ือได้ระบุไว้ในผนวกเพิ่มเติม ซึ่งจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้

๕. การรับประกันผลงาน
ผู้ร ับจ ้างตกลงบำร ุงร ักษาและซ ่อมแซมแก ้ไขคอมพ ิวเตอร์ พร ้อมอ ุปกรณ ์ จำนวน 

๑ โครงการ ตามสัญญานี้ให้อยู่ในสภาพใซ้งานได้ดือยู'เสมอ โดยให้มีเวลาการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 
คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ ข ัดข ้องรวมตามเกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้อง ไม1เกิน 
เดือนละ ๘ (แปด) ช่ัว,โมง หรือร้อยละ ๕ ของเวลาใช้งานทั้งหมดในเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน 
มิฉะนั้น ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับเวลาที่ไม่สามารถใช้พร้อมอุปกรณ์ที่อยู่ในโครงการได้ ในส่วนท่ี 
เกินกำหนดข้างต้นเป็นรายชั่วโมงในอัตราร้อยละ ๐.๐๓๔ (ศูนย์จุดศูนย์สามห้า) ของอัตราค่าจ้างต่อเด ือน 
ตามสัญญาชำระให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๑๔ วัน นับตั้งแต่ผู้ว่าจ้าง แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ หรือยินยอม 
ให้ผู้ว่าจ้างหักค่าปรับจากค่าจ้างประจำเดือนได้เกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้องของการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
แก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปดังนี้

เกณฑ ์การคำนวณเวลาข ัดข ้องของการบำรุงร ักษาและซ ่อมแซมแก้ไขโครงการเพ ิ่ม 
ประสิทธิภาพเครือข่ายระยะที่ ๑ จำนวน ๑ โครงการ ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปดังนี้

- กรณ ีท ี่ค ่าจ ้างบำร ุงร ักษาและซ ่อมแซมแก ้ไขคอมพ ิวเตอร ์ พร ้อมอ ุปกรณ ์ จำนวน 
๑ โครงการ เกิดขัดข้องพร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้องของหน่วยที่มีดัวถ่วงมากที่สุดเพียงหน่วยเดียว

- กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดข้องของการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 
คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ แตกต่างก ันเวลาท ี่ใข ้ในการคำนวณค่าปรับจะเท ่าก ับ 
เวลาขัดข้องของการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ หน่วยนัน 
คูณด้วยตัวถ่วงซึ่งมีค่าต่างๆ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒
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ข้อ ๖ . การให้บริการ
ผู้รับจ้างตกลงว่าการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 

จำนวน ๑ โครงการ ให้รวมถึงการบำรุงรักษา เพื่อฟ้องกันความชำรุดเสียหายของการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
แก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ ตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้ โดยจะทำการซ่อมแซม 
แก้ไขและเปลี่ยนสิงที่จำเป็นทุกประการ เพื่อให้การบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 
จำนวน ๑ โครงการ อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตามปกติ โดยไม่ดีดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ ิ่มเติมนอกเหนือจากค่าจ้าง 
ตามข้อ ๔ แห่งสัญญานี้

ผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องจ ัดให ้ซ ่างผ ู้ม ีความรู้ความชำนาญและพ ิม ือด ีมาตรวจสอบบำรุง 
ร ัก ษ าแ ล ะซ ,อ ม แ ซ ม แ ก ้ไข ค อ ม พ ิว เต อ ร ์ พ ร ้อ ม อ ุป ก ร ณ ์ จำนวน ๓ ค ร ํ่,ง ภ าย 1ใน ระ ย ะ เว ล า ๑ ปี 
(๔ เด ือนต่อ ๑ ครั้ง) โดยเร ิมทำการบำร ุงร ักษา (Preventive M aintenance) ต ั้งแต ่เด ือนแรกท ี่ส ัญญา 
โดยต้องทำความสะอาด ดูดฝ่นเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ทำการตรวจสอบการทำงานของคอมพิวเตอร์ 
พร้อมอุปกรณ์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สถานที่ตั้ง ในกรณีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
แก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ขัดช้องใช้การไม่ได้ตามปกติ ผู้รับจ้างจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ใน 
สภาพใช้การได้ดีดังเติม โดยต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๔ (ส่ี) ช่ัวโมง ๑ (หน่ึง) วัน นับตั้งแต่เวลาที่ 
ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง โดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ 
รับจ้างทราบทางวาจา ทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือทางโทรต้พท์ ไม่ว่าวิธีใดวิธี 
หนึ่งให้ถือเป็นการแจ้งโดยขอบตามสัญญานี้แล้ว และผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมแก้ไข หรือเปลี่ยนสี่งที่จำเป็นให้ 
เสร็จเรียบร้อยภายใน ๑ (หน่ึง) วัน นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างดังกล่าว

ในกรณีที'ผู้ร ับจ้างไม1เช้ามาซ่อมแซมแก้ไขภายในเวลาที'กำหนด หรือไม่สามารถ 
ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขหรือไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ใหม่ที'มีคุณสมบัติทัดเทียมกันหรือดีกว่ามาเปลี่ยน 
ให ้ใช้งานได้ ภายในเวลาท ี'กำหนดไว้ ผ ู้ร ับจ ้างย ิน ยอมให ้ด ีดค ่าปร ับ เป ็น รายช ั่วโมง (เศษของชั่วโมง 
ให้นับเป็น ๑ (หนึ่ง) ชั่วโมง) ในอัตราร้อยละ ๐ .๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของค่าจ ้างบำรุงร ักษา (รายงวด) 
ตามสัญญา นับจากเวลาท ีค่รบกำหนดจนถึงเวลาท ี่ผ ูร้ับจ้างได้เริ่มการซ่อมแซมแก้ไข หรือจนถึงเวลาท ี' ผ ู้รับจ้าง 
ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขแล้วเสร็จแล้วแต่กรณี ท ั้งน ี้ หากผู้รับจ้างไม,ดำเน ินการดังกล่าว ผู้ว ่าจ้างมีส ิทธิ 
จ้างบุคคลภายนอกทำการซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอกซ่อมแซม 
แก้ไขแทนผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

การจ ้างบำร ุงร ักษาและซ ่อมแซมแก ้ไขคอมพ ิวเตอร์ พร ้อมอ ุปกรณ ์ จำนวน ๑ 
โครงการ ตามสัญญาน ี้ ไม ่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะของการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 
คอมพ ิวเตอร ์พ ร ้อมอ ุปกรณ ์จำนวน ๑ โครงการหรือส ่วนประกอบที'ต ิดตั้งเพ ิ่มเต ิมภายหลังท ี'ส ัญญานี้ 
ม ีผลบังค ับและความเสียหายของการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 
๑ โครงการ ซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง
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ข้อ ๗. ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผ ู้ร ับ จ ้างจะต ้องร ับ ผ ิดต ่อ ผ ู้ว ่าจ ้างใน กรณ ีท ีผ ู้ร ับ จ ้าง ผู้แทน ช ่าง หร ือล ูกจ ้าง 

ของผู้รับจ้างจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือไม่มีความรู้ความชำนาญพอ กระทำหรืองดเว้นการกระทำใดๆ 
เป็นเหตุให้การบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้!ขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณี จำนวน ๑ โครงการ ของผู้ว ่าจ้าง 
เส ืยหายหรือไม ่อยู่ในสภาพทีใช ้การได้ด ีโดยไม,อาจแก ้!ฃได ้โดยผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องจ ัดหาการบำร ุงร ักษา 
และซ ่อมแซมแก ้ไขคอมพ ิวเตอร ์ พ ร ้อม อ ุป กรณ ี ท ี'ม ีค ุณ ภาพ  ประส ิทธ ิภาพ และความสามารถใน 
การใช้งานไม่ตํ่ากว่าของเดิม ขดใช้แทน หรือขดใช้ราคาการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้!ขคอมพิวเตอร์ พร้อม 
อุปกรณีในขณะที'เกิดความเสียหายในกรณีที่ไม1อาจจัดหาการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้!ขคอมพิวเตอร์ 
พร้อมอุปกรณี ดังกล่าวซดใช้แทนได้ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ว่าจ้างบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างจัดหาการจ้างบำรุงรักษาและ 
ซ่อมแซมแก้!ขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณี จำนวน ๑ โครงการ มา’ซด'ใช้ใ'ห้แทน หรือซดใช้ราคาการจ้าง 
บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้!ขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณี จำนวน ๑ โครงการ ตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างยิบยอม 
ให ้ผ ู้ว ่าจ ้างปร ับ เป ็นรายว ันในอ ัตราร ้อยละ ๐ .๑ 0  ของค ่าจ ้างตามส ัญ ญ าบ ี้ ซ ึ่งค ิดเป ็นเง ิน  ๕๐๐ บาท 
(ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อวัน จนกว่าผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ ๑๐ และหากผู้ว่าจ้างต้องใช้บำรุงรักษา 
และซ่อมแซมแก้!ขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณี ที่อื่นประมวลผล ผู้ร ับจ้างยินยอมซดใช้ค ่าใช้จ่ายเพ ื่อการ 
ดังกล่าวทั้งสิ้นแทนผู้ว่าจ้างอีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดซอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ 
อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นกระทำโดย 
ผิดกฎหมายหรือโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้แทน ช่าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างอีกด้วย

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญาบี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 

กส ิกรไทย จ ำก ัด  (มห าขน ) ส าขาส ะพ าน ให ม ่ ด อ น เม ือ ง เลขท ี ๑๐๐๐๓ ๔ ๓ ๑๕ ๘ ๔ ๖ ลงว ันท ี่ 
๓๐ ก ันยายน ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๙๖๐ บาท (สองหมื่นสีพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท ่ากับ 
ร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคำประกันดังกล่าวจะต้อง 
ออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการใบประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือ
บร ิษ ัทเง ินท ุนหลักทรัพย ์ท ี่ไต ้ร ับอน ุญาตให ้ประกอบกิจการเง ินท ุนเพ ื่อการพาณ ีชย ์และประกอนรุรก ิจ 
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที'ธนาคารแห่งประเทศไทย 
แจ้งเว ียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดข้อจัดจ้างและการนริพารพัลคุก1าศรัฐกำหนต 
หรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล ็กทรอนิกส์ตามวิธ ีการที่กรมบัญข้กลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ 
การคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

J
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หลักประกันท ี,ผ ู้ร ับจ ้างนำมามอบให ้ตามวรรคห น ึ่ง จะต ้องม ีอาย ุครอบคล ุม  
ความรับผิดท ั้งปวงของผู้ร ับจ ้างตลอดอายุส ัญญา ถ ้าหลักประกันที่ผ ู้ร ับจ ้างนำมามอบให้ด ังกล่าวลดลง 
หรือเส ื่อมค่าลง หรือม ีอายุ ไม,ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ร ับจ้างตลอดอายุส ัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 
ก็ตาม ผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องหาหลักประก ันมาเปลี่ยนให ้ใหม ่หร ือหลักประก ับเพ ิ่มเต ิมให ้ม ีจำนวนครบถ้วน 
ตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หล ักประก ันท ี,ผ ู้ร ับ จ ้างน ำม าม อบ ไว ้ตาม ข ้อน ี้ ผ ู้ว ่าจ ้างจะค ืน ให ้แก 'ผ ู้ร ับ จ ้าง  
โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การจ้างข่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี๋ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 

เว้นแต่ การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้ร ับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว ่าจ้างแล้ว การที่ผ ู้ว ่าจ้างได้อนุญาต 
ให้จ้างช ่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวน ั้น ไม ่เป ็นเหตุให ้ผ ู้ร ับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าท ี่ 
ตามส ัญญ าน ี้ และผ ู้ร ับจ ้างจะย ังคงต ้องร ับผ ิดในความผ ิดและความประมาทเล ิน เล ่อของผ ู้ร ับจ ้างช ่วง 
หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณ ีผ ู้ร ับจ ้างไปจ ้างช ่วงงานแต ่บางส ่วนโดยฝ่าผ ินความในวรรคหน ึ่ง ผ ู้ร ับจ ้าง 
ต้องชำระค่าปรับให้แก1ผ ู้ว ่าจ ้างเป ็นจำนวนเง ินในอัตราร ้อยละ ๑๐ (สืบ) ของวงเงินของงาน ท ี่จ ้างช ่วง 
ตามสัญญา ทั้งบี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ©๐. การบอกเลิกสัญญา
หากผู้ว ่าจ้างเห็นว่าผู้ร ับจ้างไม,อาจปฏิบัติตามสัญญาได้ หรือผู้ร ับจ้าง ผิดสัญญา 

ข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป ็นผู้ล ้มละลาย ผ ู้ว ่าจ ้างม ีส ิทธิบอกเลิกส ัญญาได้ และมีส ิทธิจ้างผ ู้ร ับจ้างรายใหม่ 
เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไป การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้อง 
ค่าเสียหายและค่าใข้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) จากผู้รับจ้าง

ใน ก รณ ีท ีผ ู้'ว ่าจ ้างใข ้ส ิท ธ ิบ อ ก เล ิก ส ัญ ญ า ผ ู้'ว ่าจ ้างม ีส ิท ธ ิร ิบ ห ร ือ บ ังค ับ  
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร 
ได้ทันที นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม 
สัญญา และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา 
ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวตามวรรคหนึ่งไม1เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง 
พ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๑๑ . การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใข้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ 

ให้เก ิดค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ ่ายแก'ผู้ว ่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
ดังกล่าวให้แก'ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
หากผ ู้ร ับจ ้างไม 'ซดใช ้ให ้ถ ูกต ้องครบถ ้วนภายในระยะเวลาด ังกล ่าวให ้ผ ู้ว ่าจ ้างม ีส ิทธ ิท ี่จ^ท ัก เอาจาก 
จำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที



๗

หากค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บ ังคับจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต ้องช้าระ 
ห ร ือจากห ล ักป ระก ัน การป ฏ ิบ ัต ิต าม ส ัญ ญ าแล ้วย ังไม ,เพ ียงพอ ผ ู้ร ับ จ ้างย ิน ยอมช ้าระส ่วน ท ี'เห ล ือ  
ที่ย ังขาดอผู่จนครบถวบตามจำนวนค่าปรับ ค ่าเส ียหาย ห ร ือค ่าใช ้จ ่ายใf น ภายในกำหนด ๗ (เจ ็ด) วัน 
นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังลือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเง ินค ่าจ ้างตามลัญญาท ี่ห ักไว ัจ ่ายเป ็นค ่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค ่าใช ้จ ่าย  
แล้วยังเหลืออยู่อกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืบให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑to การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏนัิ!ตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หร ือเก ิดจากพฤต ิการณ ์อ ันหน ึ่งอ ันใดท ี่ผ ู้ร ับจ ้างไม ่ต ้องร ับผ ิดตามกฎหมาย หรือเหต ุอ ืนตามท ี่กำหนด 
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดขึ้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับ 
จ ้างไม ่สามารถป ฏ ิบ ัต ิตามเง ื่อน ไขและกำห น ดเวลาใน ข ้อ ๕ ข้อ ๖ หรือข ้อ ๗ ได ้ ผ ู้ร ับ จ ้างจะต ้อ ง 
แจ้งเหต ุหร ือพฤติการณ ์ด ังกล ่าวพร้อมหลักฐานเป ็นหนังส ือให ้ผ ู้ว ่าจ ้างทราบ เพ ื่อของดหรือลดค่าปรับ 
หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาภายใบ ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนด 
ในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความใบวรรคหนึ่ง ให้ลือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ 
เร ียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาโดยไม่ม ีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
เว ้นแต ่กรณ ีเหต ุเก ิดจากความผ ิดหรือความบกพร่องของฝ ่ายผ ู้ว ่าจ ้างซ ึ่งม ีหล ักฐานช ้ดแจ ้งหร ือผ ู้ว ่าจ ้าง 
ทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง 
อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ ม ีช ้อความถูกต้องตรงกัน คู,ส ัญญาได้อ ่านและเช ้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือขื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดลือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(นางสาวเบญจวรรณ เข่ีเยมสุวรรณ)

................ .....Y................................ ผู้รับจ้าง
(บริษัท ดีเอีกช้พี (ไทยแลนด์) จำกัด 

โดย นางสาว ช้ญญาพา ดวงธนู ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงขื่อ...........................................................พยาน

ลงข่ือ

(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตรั)

.พยาน
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๕๗๐๖๔เร๐๘ 
เลขคุมสัญญา ๖๓ ๐๙๐๖๐๐๐๐๗ ๔


