ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว^

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
^ ๙ '’ตุลาคม ๒๔๖๔

เรื่อง การคืบหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นชองรัฐ
อ้างถึง ๑. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ เรื่อง แบบสัญ ญา
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐
๒. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ เรื่อง แบบสัญ ญา
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐
(ฉบับที่ ๒)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบสัญญาซื้อชาย
๒. แบบสัญญาซื้อชายคอมพิวเตอร์
๓. แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
๔. แบบสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
๔. แบบสัญญาจ้างทำของ
ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐
ข้อ ๘๙ ได้วางหลักการจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้แก,ผู้ประกอบการที่เบ็เนคู่สัญญาจะกระทำมิได้ เว้นแต่หัวหน้า
หน่ว ยงานชองรัฐ เห็น ว่า มีค วามจำเป็น ต้อ งจ่า ย และมีก ารกำหนดเงื่อนไชไว้ก ่อนการทำสัญ ญาและข้อตกลง
และข้อ ๙๑ วรรคสอง ได้ว างหลัก การวางหลัก ประกัน และการคืน หลัก ประกัน การจ่ายเงิน ค่าพัส ดุล ่ว งหน้า
ตามข้อ ๘๙ (๔) ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนำพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือ
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาคํ้าประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น และให้หน่วยงานของรัฐ
คืนหนังสือศํ้าประกันดังกล่าวให้แก,คู่สัญญาเมื่อหน่วยงานชองรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าชองหรือ
ค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ให้กำหนดเป็นเงื่อนไชไว้ในสัญญาด้วย ประกอบกับหนังสือที่อ้างถึง ๑
และหนัง สือ ที่อ ้างถึง ๒ คณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ ได้ก ำหนด
แบบสัญญามาตรฐาน จำนวน ๑๔ แบบสัญญา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปไข้ได้ ซึ่งในแบบสัญญามาตรฐานดังกล่าว
มีจำนวน ๔ แบบสัญญา ที่ได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าและการคืนหลักประกันการรับเงิน
ค่าพัสดุล่วงหน้าไว้โดยจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้าเมื่อหน่วยงานชองรัฐได้หักเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
ไว้ครบตามจำนวนที่รับไป หรือ เมื่อ หน่วยงานชองรัฐ ได้จ ่ายเงิน ค่าพัส ดุค รบถ้ว นแล้ว เท่านั้น จึงเป็น เหตุให้
คู่สัญญาไม่สามารถขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้าที่หน่วยงานชองรัฐได้หักไว้แล้วได้ นั้น
/คณะกรรมการ ...

- ๒คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ พิจ ารณาแล้วเห็น ว่า เพื่อให้คู่ส ัญ ญา
กับหน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้าในส่วนที่หน่วยงานของรัฐได้หักไว้แล้วนั้น
ไปเปีน เงิน ทุน ในการบริห ารสภาพ คล่อ งภายใต้ส ภาวะเศรษฐกิจ ในปัจ จุบ ัน จึง อ าศ ัย อ ำน าจต าม
ม าตรา๒๔ วรรคหนึ่ง (๖ )ประกอบมาตรา ๒ ๙ วรรคหนึ่ง (๗) แห่ง พระราชบัญ ญัต ิก ารจัด ซื้อ จัด จ้า งและ
การบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ แก้ไ ขแบบสัญ ญาในส่ว นที่เกี่ย วกับ การคืน หลัก ประกัน การรับ เงิน
ค่าพัสดุล่วงหน้า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการได้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้
๑. แบบสัญญาซื้อขาย
๒. แบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
๓. แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
๔. แบบสัญญาจ้างผู้เขี่ยวฃาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
๔. แบบสัญญาจ้างทำของ
อนึ่ง เงื่อ นไขการจ่า ยเงิน ค่า พัส ดุม ี ๒ รูป แบบ คือ การจ่า ยเงิน ค่า พัส ดุเ พีย งครั้ง เดีย ว
และการจ่ายเงิน ค่าพัส ดุเป็น รายงวด ซึ่งการจะคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าได้นั้น ให้กระทำได้เฉพาะ
กรณีที่สัญญาได้กำหนดการจ่ายเงินค่าพัสดุเป็นรายงวดเท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
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(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราขการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๔๓
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๔ - ๖

แบบสัญญา
สัญญาซื้อขาย
สัญญาเลขที่

(๑)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ .....................
ตำบล/แขวง.............................................................. ...อำเภอ/เขต..........................
จังหวัด..................................................... เมื่อวันที่ ..............เดือ น ........................
พ.ศ.
ระหว่าง .................................................................... . (๒).............................
โดย............................................................................. (๓)...............................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซ ื้อ ” ฝ่ายหนึ่ง กับ .....................................(๔ ก)
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ..............................
.........ตำบล/แขวง
มีส ำนัก งานใหญ่อยู่เลขที.่ ......................... ถนน
.โดย.......................
อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด..
ผู้ม ีอ ำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้น ส่วนบริษัท .............
ลงวันที่.................................. (๕) (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.......................................) แนบท้ายสัญ ญานี้
(๖) (ในกรฌีที่ผู้ขายเป็นบุคคลรรรมดาให้ใช้ข้อความว่า ก ับ .................................(๔ ข )....................................
อยู่บ ้า นเลขที่...........................ถนน.......................................... ตำบล/แขวง.......................................................
อำเภอ/เขต...................................................... จังหวัด............................................................ผู้ถือบัตรประจำตัว
ประขาซนเลขที.่ ............................................ ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประซาซนแนบท้ายสัญญานี้)
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ข าย” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู,สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความตังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย...................................... (๗).........................................
จำนวน (๘) (..................) เป็นราคาทั้งสิ้น......................บาท (...................................................................)
ซึ่งได้รวมภาษีม ูล ค่าเพิ่ม จำนวน............................บาท (.........................................) ตลอดจนภาษีอ ากรอื่น ๆ
และค่าใข้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เปีนของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใข้งานมาก่อน
ไม่เป็น'ของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว่ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก........
ในกรณีที่เบีนการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ข ายรับ รองว่า เมื่อตรวจ
ทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม,ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาตังต่อไปนี๋ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
จำนวน.... ....(...... ......) หน้า
๓.๑ ผนวก ๑ .......(รายการคณลักษณะเฉพาะ)......
จำนวน.... ....(.............) หน้า
๓.๒ ผนวก ๒ ............ (แค็ตตาล็อก) (๙)..........
จำนวน.... ....(...... ......) หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ ................(แบบรป) (๑0).................
จำนวน.... ....(...... ......) หน้า
๓.๔ ผนวก ๔ .................(ใบเสนอราคา).................
ๆลฯ

- ๒ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท ี่เอกสารแนบท้ายสัญ ญาขัดแย้งกัน เอง ผู้ข ายจะต้อ งปฏิบ ัต ิต ามคำวิน ิจ ฉัย
ของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายใม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ
เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔ การส่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก,ผู้ซื้อ ณ ..............................................
ภายในวัน ที่....... เดือ น ....................................พ.ศ...............ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดใวในข้อ ๑
แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย
การส่งมอบสิ่งของตามสัญ ญานี้ ไม่ว่าจะเป็น การส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบ
หลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาล่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ ...................
ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า........(๑๑)....... (......................) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕ การตรวจรับ

เมื่อ ผู้ซ ื้อ ใต้ต รวจรับ สิ่ง ของที่ส ่ง มอบและเห็น ว่า ถูก ต้อ งครบถ้ว นตามสัญ ญาแล้ว
ผู้ซ ื้อ จะออกหลัก ฐานการรับ มอบเป็น หนังสือ ไว้ให้ เพื่อ ผู้ข ายนำมาเป็น หลัก ฐานประกอบการขอรับ เงิน
ค่าสิ่งของนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้
ซึ่งสิทธิที่จะไม,รับสิ่งของนั้น ในกรณีเข่น ว่านี้ ผู้ข ายต้อ งรีบนำสิ่งของนั้น กลับคืน โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำไต้
และนำสิ่งของมาส,งมอบให้ไหม่ หรือ ต้อ งทำการแก่ใ ฃให้ถ ูก ต้อ งตามสัญ ญาด้ว ยค่า ใช้จ ่า ยของผู้ข ายเอง
และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุด ัง กล่าวผู้ข ายจะนำมาอ้างเป็น เหตุข อขยายเวลาส่งมอบตามสัญ ญาหรือ
ของดหรือลดค่าปรับไมใต้
(๑๒) ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม,ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ไต้

(ความในวรรคสามนี้จะไม่กำหนดไว้ในกร{ปีที'ผู้ซื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อ
สิ่งของที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานไต้
ใดยสมบูรณ์)
ข้อ ๖ การชำระเงิน
(๑๓ ก)ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก'ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อไต้รับมอบสิ่งของ
ตามข้อ ๕ ไวโดยครบถ้วนแล้ว
(๑๓ ข) ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย ดังนี้
๖.๑ เงินล่วงหน้า จำน วน ........................บาท (...........................................................)
จะจ่ายให้ภ ายใน.................... (........................... ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้โดยผู้ขายจะต้องนำ
หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าเป็น....................... (หนังสือคาประกับหรือหนังสือคาประกันอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคารภายในประเทศหรือ พัน ธบัต รรัฐ บาลไทย)...............................เต็ม ตามจำนวนเงิน ล่วงที่ไต้ร ับ
มามอบให้แก่ผู้ซื้อเป็นหลักประกันการชำระคืนเงินล่วงหน้าก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้านั้น และผู้ซื้อจะคืน
หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อจ่ายเงินที่เหลือตามข้อ ๖.๒ แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
ผู้ขายมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าบางส่วนก่อนไต้

- ๓(๑) กรณีผู้ขายได้วางหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ซื้อได้หักเงิน
ล่วงหน้าไปแล้ว ผู้ขายมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ซื้อได้หักเงินล่วงหน้าไปแล้วนั้น
โดยผู้ขายจะต้องนำหลักประกัน การรับ เงิน ล่วงหน้าฉบับ ใหม่ท ี่มีมูลค่าเท่ากับ เงิน ล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวาง
ให้แก่ผู้ซื้อ
(๒) กรณีผู้ขายได้วางหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับ
มีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินล่วงหน้าที่ผู้ซื้อจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ซื้อได้หักเงินล่วงหน้าในงวดใดแล้ว
ผู้ขายมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าในงวดนั้นได้
๖.๒ เงินที่เหลือ จำนวน........................... บาท (.............................................................)
จะจ่ายให้เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ,งของตามข้อ ๔ ไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว
(๑๔) การจ่ายเงิน ตามเงื่อนไขแห่งสัญ ญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญ ชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้ขาย ซื่อธนาคาร............................ สาขา.........................ซื่อบัญชี.................................................................
เลขที่บัญชี...........................ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน
รวมทั้งค่าใฃ้จ่ายใด ๆ (ถ้ามี) ที่ธ นาคารเรีย กเก็บ และยิน ยอมให้ม ีก ารหัก เงิน ดังกล่าวจากจำนวนเงิน โอน
ในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct

Payment) โดยการโอนเงินเช้าบัญ ชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ตามแนวหางที่กระทรวงการคลังหรือ
หน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)
ข้อ ๗ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ข ายตกลงรับ ประกัน ความชำรุด บกพร่อ งหรือ ขัด ข้อ งของสิ่ง ของตามสัญ ญานี้
เป็น เวลา..........(๑๔).............(.........................) ป ี........................(...........................) เดือน นับลัด'จาก'วันที่ผู้'ซื้อ
ไต้รับ มอบสิ่งของทั้งหมดไวโดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญ ญา โดยภายในกำหนดเวลาดัง กล่าว หากสิ่งของ
ตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม
หรือแกไขให้อยู่ในสภาพที่ใข้การไต้ดืดังเดิม ภายใน............(.............) วัน นับกัดจากวันที่ไต้รับแจ้งจากผู้ซื้อ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแกไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิ
ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ใน กรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจ
รอคอยให้ผู้ขายแกไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่อง
หรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดขอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การที่ผ ู้ซ ื้อ ทำการนั้น เอง หรือ ให้ผ ู้อ ื่น ทำการนั้น แทนผู้ข าย ไม,ทำให้ผ ู้ข ายหลุด พ้น
จากความรับผิดตามสัญ ญา หากผู้ขายไม,ซดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับ
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น.........................(๑๖)..............................
เป็น จำนวนเงิน ...................บาท (...............................) ซึ่งเท่ากับ ร้อ ยละ..........(๑๗)...........(...........................)
ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
(๑๘) กรณีผ ู้ข ายใช้ห นัง สือ คํ้า ประกับ มาเป็น หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญา
หนังสือคํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญ าตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณีซย์และประกอบธุรกิจ
คํ้าประกัน ตามประกาศ1ของธนาคารแห่งประเทศ'ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ (ริ ^แจ้งเวีย นให้ท ราบตามแบบที่ค ณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ กำหนด
หรือ อาจเป็น หนังสือ คํ้าประกัน อิเล็ก ทรอนิก ส์ต ามวิธ ีก ารที่ก รมบัญ ชีก ลางกำหนดก็ได้ และจะต้อ งมีอ ายุ
การคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุค รอบคลุม ความรับ ผิด
ทั้ง ปวงของผู้ข ายตลอดอายุส ัญ ญานี้ ถ้าหลัก ประกัน ที่ผ ู้ข ายนำมามอบให้ด ัง กล่าวลดลงหรือ เสื่อ มค่าลง
หรือ มีอ ายุไ ม่ค รอบคลุม ถึง ความรับ ผิด ของผู้ข ายตลอดอายุส ัญ ญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี
ผู้ขายล่งมอบสิ่งของล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาล่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่อง
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม
ให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน....................(.......................) วัน นับถัดจากวันที่
ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ
หลัก ประกัน ที่ผ ู้ข ายนำมามอบไว้ต ามข้อ นี้ ผู้ซ ื้อ จะคืน ให้แก่ผ ู้ข ายโดยไม่ม ีด อกเบี้ย
เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙ การบอกเลิกสัญญา
ถ้า ผู้ข ายไม่ป ฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาข้อ ใดข้อ หนึ่ง หรือ เมื่อ ครบกำหนดล่ง มอบสิ่ง ของ
ตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ล่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือล่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน
ผู้ซ ื้อ มีส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญาทั้ง หมดหรือ แต่บ างส่ว นไต้ การใช้ส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญานั้น ไม่ก ระทบสิท ธิ
ของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย
ในกรณีที่ผู้ซื้อใข้สิทธิบอกเลิกสัญ ญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม
(๑๙) (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ไต้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อ
จัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดล่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด.....(๒๐)......
(......................) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญ ญา ผู้ขายจะต้องขดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้น จากราคาที่ก ำหนดไว้
ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑0 ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซื้อมิไดืใข้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อ
เป็นรายวันในอัตราร้อยละ........(๒๑)............ (.........................) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ไต้รับมอบ นับถัดจาก
วันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายไต้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
การคิด ค่าปรับ ในกรณีส ิ่งของที่ต กลงซื้อ ขายประกอบกัน เป็น ขุด แต่ผ ู้ข ายส่งมอบ
เพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การไดโดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า
ยังไม่ไต้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งขุด
ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิไต้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปไต้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (๒๒) (ข้อ ๖ และ)
ข้อ ๘ กับ เรีย กร้อ งให้ซ ดใช้ร าคาที่เพิ่ม ขึ้น ตามที่ก ำหนดไว้ใ นข้อ ๙ วรรคสองก็ไต้ และถ้าผู้ซ ื้อ ไต้แ จ้ง
ข้อ เรีย กร้อ งให้ช ำระค่าปรับ ไปยัง ผู้ข ายเมื่อ ครบกำหนดส่ง มอบแล้ว ผู้ซ ื้อ มีส ิท ธิท ี่จ ะปรับ ผู้ข ายจนถึงวัน
บอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย
ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่า เสีย หาย และค่าใช้จ ่าย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญ ญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้
เกิดค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซ ื้อ ผู้ขายต้องซดใช้ค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่าใช้จ ่ายดังกล่าว

- ๕ให้แก'ผู้ซื้อโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด................(...................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ
หากผู้ข ายไม่ซ ดใช้ให้ถ ูก ต้อ งครบถ้ว นภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผ ู้ซ ื้อ มีส ิท ธิท ี่จ ะหัก เอาจากจำนวนเงิน
ค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องขำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏินัติตามสัญญาได้ทันที
หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน
ตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด................ (...................) วัน นับกัดจากวันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ
หากมีเ งิน ค่า สิ่ง ของที่ซ ื้อ ขายตามสัญ ญ าที่ห ัก ไว้จ ่า ยเป็น ค่า ปรับ ค่า เสีย หาย
หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด
ข้อ ©๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือ ขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีท ี่ม ีเหตุเกิด จากความผิด หรือ ความบกพร่อ งของฝ่า ยผู้ซ ื้อ หรือเหตุสุดวิส ัย
หรือ เกิด จากพฤติก ารณ์อ ัน หนึ่ง อัน ใดที่ผ ู้ข ายไม,ต้อ งรับ ผิด ตามกฎหมาย หรือ เหตุอ ื่น ตามที่ก ำหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่ง ออกตามความในกฎหมายว่าด้ว ยการจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ ทำให้
ผู้ขายไม'สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับ
หรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้
ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับกัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว
ถ้าผู้ขายไม'ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้อง
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญ ญา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้น แต่ก รณี
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญ ญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้ซื้อที'จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ข้อ ©๓ การใช้เรือไทย
ถ้า สิ่ง ของที่จ ะต้อ งส่ง มอบให้แ ก'ผู้ซ ื้อ ตามสัญ ญานี้ เป็น สิ่ง ของที่ผ ู้ข ายจะต้อ งสั่ง
หรือนำเช้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเช้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ข ายต้อ งจัด การ
ให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย
เว้น แต่จะได้รับ อนุญ าตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุก ของนั้น ลงเรืออื่น ที่มิใซ่เรือไทยหรือเป็น ของที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม'ว่าการสั่งหรือนำเช้าสิ่งของดังกล่าว
จากต่างประเทศจะเป็นแบบใด
ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญ ญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง
ผู้ข ายจะต้อ งส่ง มอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือ สำเนาใบตราส่ง สำหรับ ของนั้น ซึ่ง แสดงว่าได้บ รรทุก

มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทยให้แก'ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย
ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย
หรือ เรือ ที่ม ีส ิท ธิเข่น เดียวกับ เรือ ไทย ผู้ข ายต้อ งส่ง มอบหลัก ฐานซึ่งแสดงว่าได้ร ับ อนุญ าตจากกรมเจ้าท่า
ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม'บรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิฃยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

-๖ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม
ให้แก,ผู้'ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม,รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของ
ดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบล้วนดังกล่าวแล้วได้
สัญญานี้ท0าฃี้นเป็นสองฉบับ มีข ้อ ความถูก ต้อ งตรงกัน คู่ส ัญ ญาได้อ ่า นและเข้าใจข้อ ความ
โดยละเอีย ดตลอดแล้ว จึง ได้ล งลายมือ ซื่อ พร้อ มทั้ง ประทับ ตรา (ล้า มี) ไว้เ ป็น สำคัญ ต่อ หน้า พยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
(ลงซื่อ)..
(.

(ลงขื่อ).
(.

(ลงซื่อ),
(.

(ลงซื่อ).
(.

..ผ ู้ซื้อ

,)
..ผู้ขาย

,)
..พยาน
,)

..พยาน
,)

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย
(๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่ง ๆ ตามลำดับ
(๒) ให้ระบุซื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เซ่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น
(๓) ให้ระบุซื่อและตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
เซ่น นาย ก. อธิบดีกรม..................หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรม......................
(๔) ให้ระบุซื่อผู้ขาย
ก. กรณีนิติบุคคล เซ่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุซื่อและที่อยู่
(๔) เป็น ข้อ ความหรือ เงื่อ นไขเพิ่ม เติม ซึ่ง หน่ว ยงานของรัฐ ผู้ท ำสัญ ญาอาจเลือ กใช้ห รือ ตัด ออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๖) เป็น ข้อ ความหรือ เงื่อ นไขเพิ่ม เติม ซึ่ง หน่ว ยงานของรัฐ ผู้ท ำสัญ ญาอาจเลือ กใช้ห รือ ตัด ออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๗) ให้ระบุว่าเป็นการซื้อสิ่งของตามตัวอย่าง หรือ รายการละเอียด หรือแค็ตตาล็อก หรือแบบรูป
รายการ หรืออื่น ๆ (ให้ระบุ) และปกติจะต้องกำหนดไว้ด้วยว่าสิ่งของที่จะซื้อนั้น เป็นของแท้ เป็นของใหม่
ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(๘) ให้ระบุหน่วยที่ใข้ เซ่น กิโลกรัม ชิ้น เมตร เป็นต้น
(๙) เป็น ข้อ ความหรือ เงื่อ นไขเพิ่ม เติม ซึ่ง หน่ว ยงานของรัฐ ผู้ท ำสัญ ญาอาจเลือ กใช้ห รือ ตัด ออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๑๐) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท ำสัญ ญาอาจเลือกใช้ห รือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๑๑) กำหนดเวลาส่งมอบจะต้องแจ้งล่วงหน้าไม,น้อยกว่ากี่วัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อโดยตกลง
กับผู้ขาย โดยปกติควรจะกำหนดไว้ประมาณ ๓ วันทำการ เพื่อที่ผู้ซื้อจะได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ตรวจรับ
ของนั้น
ในกรณีที่มีการส่งมอบสิ่งของหลายครั้ง ให้ระบุวันเวลาที่ส่งมอบแต่ละครั้งไว้ด้วย และในกรณี
ที่มีการติดตั้งด้วย ให้แยกกำหนดเวลาส่งมอบ และกำหนดเวลาการติดตั้งออกจากกัน
(๑๒) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท ำสัญ ญาอาจเลือกใช้ห รือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๑๓) ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้ตามความเหมาะสม
ข้อความในข้อ ๖ กรณีไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้ขาย ให้เลือกใช้ข้อความในข้อ (๑๓ ก)
ข้อความในข้อ ๖ กรณีมีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้ขาย ให้เลือกใช้ข้อความในข้อ (๑๓ ข)
(๑๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท ำสัญ ญาอาจเลือกใช้ห รือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๑๔) ระยะเวลารับ ประกัน และระยะเวลาแก้ไ ขซ่อ มแซมจะกำหนดเท่าใด แล้วแต่ล ัก ษณะของ
สิ่งของที่ซื้อขายกัน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อ เข่น เครื่อ งคำนวณไฟฟ้า กำหนดเวลารับ ประกัน ๑ ปี
กำหนดเวลาแก้ไขภายใน ๗ วัน เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องประกาศให้ทราบในเอกสารเฃิญขวนด้วย

- ๘(๑๖) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้แก,หน่วยงานของรัฐ เมื่อลงนาม
ในสัญญา เพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญ ญา ดังนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็ค หรือ ดราฟท์ท ี่ธ นาคารเซ็น สั่ง จ่าย ซึ่งเป็น เช็ค หรือ ดราฟท์ล งวัน ที่ท ี่ใ ช้เช็ค หรือ
ดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคํ้าประกัน ของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด โดยอาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญฃีกลางกำหนดก็ได้
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญ าตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
คํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๑๗) ให้ก ำหนดจำนวนเงิน หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาตามระเบีย บกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๑๖๘
(๑๘) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท ำสัญ ญาอาจเสือกใช้ห รือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๑๙) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท ำสัญ ญาอาจเลือกใช้ห รือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๒๐) กำหนดเวลาที่ผู้ซื้อจะซื้อสิ่งของจากแหล่งอื่นเมื่อบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินในส่วนที่
เพิ่มขึ้น จากราคาที่กำหนดไว้ในสัญ ญานั้น ให้อยู่ในดุลพิน ิจของผู้ซื้อโดยตกลงกับผู้ขาย และโดยปกติแล้ว
ไม่ควรเกิน ๓ เดือน
(๒๑) อัตราค่าปรับตามสัญ ญาข้อ ๑๐ ให้กำหนดเป็นรายวันในอัตราระหว่างร้อยละ ๐.๑๐-๐.๒๐
ตามระเบีย บกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ข้อ ๑๖๒
ส่ว นกรณีจ ะปรับ ร้อ ยละเท่า ใด ให้อ ยู่ใ นดุล พิน ิจ ของหน่ว ยงานของรัฐ ผู้ซ ื้อ ที่จ ะพิจ ารณา โดยคำนึง ถึง
ราคาและลัก ษณะของพัส ดุท ี่ซ ื้อ ซึ่ง อาจมีผ ลกระทบต่อ การที่ผ ู้ข ายจะหลีก เลี่ย งไม,ปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญา
แต่ทั้งนี้การที่จะกำหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใด จะต้องกำหนดไว้ในเอกสารเชิญซวนด้วย
(๒๒) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท ำสัญ ญาอาจเสือกใช้ห รือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง

แบบสัญญา
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
สัญ ญาเลขที.่ .....
(๑)
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ .............................................................................
ตำบล/แขวง.......................................................................... อำเภอ/เขต..............................
พ.ศ.
จังหวัด..............................................................เมื่อ จัน ที่......................เดือ น.......................
ระหว่า ง................................................................................. (๒).........................................
โด ย..............................................................................(๓ )....................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง ก ับ ................................................(๔ ก)
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ .............................................................................................
มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่............................. ถนน...........................................ตำบล/แขวง...
อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด................................... .โดย...............................
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.............................
ลงจันที.่ ........................................(๕) (และหนังสือมอบอำนาจลงจันที่............................................) แนบท้ายสัญ ญานี้
(๖) (ในกรณีที่ผู้ขายเปีนบุคคลสรรมดาไหใช้'ข้อความว่า ก ับ .......................................(๔ ข ).........................................
อยู่บ้านเลขที.่ .................ถนน.................................ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต.............................
จังหวัด......................................................ผู้ถือบัตรประจำตัวประขาชนเลขที่...............................ตังปรากฏตามสำเนา
บัตรประจำตัวประซาซนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ข าย” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีฃ้อความตังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซ ื้อ ตกลงซื้อ และผู้ข ายตกลงขายและติด ตั้ง เครื่อ งคอมพิว เตอร์ อุป กรณ์ก ารประมวลผล
ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ........................................................(๗).............................................................
ซึ่งต่อไปในสัญ ญานี้เรียกว่า “คอมพิว เตอร์” ตามรายละเอีย ดเอกสารแนบท้า ยสัญ ญาผนวก ๑ รวมเป็น ราคา
คอมพิวเตอร์และค่าติดตั้งทั้งสิ้น................................บาท (..................................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จำนวน............................... บาท (.........................................) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
ในกรณ ีท ี่ผ ู้ข ายประสงค์จ ะนำคอมพิว เตอร์แ ละอุป กรณ ์ร ายการใดแตกต่า งไปจาก
รายละเอีย ดที่ก ำหนดไว้ใ นเอกสารแนบท้ายสัญ ญาผนวก ๑ มาติดตั้งให้ผู้ซื้อ ผู้ข ายจะต้อ งได้ร ับ ความเห็น ขอบ
เป็นหนังสือจากผู้ซื้อก่อน และคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาติดตั้งตังกล่าวนั้นจะต้องมีคุณสมบัติไม,ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ และ ๒ ทั้งนี้ จะต้องไม่คิดราคาเพิ่มจากผู้ซื้อไม,ว่าในกรณีใด

ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ
ผู้ข ายรับ รองว่าคอมพิวเตอร์ท ี่ข ายให้ตามสัญ ญานี้เป็น ของแท้ ของใหม่ ไม่ใข่เครื่องที่ใข้งาน
แล้วนำมาปรับปรุงสภาพขึ้นใหม่และมีคุณสมบัติไม,ตํ่า กว่าที่ก ำหนดไว้ต ามรายละเอีย ด และคุณ ลัก ษณะเฉพาะ
ของคอมพิวเตอร์ที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๓.®

๓.๒

ผนวก ๑ .............(รายการคอมพิว เตอร์ท ี่ซ ื้อ ขาย)................ จำนวน......... (................... )หน้า

ผนวก๒...............(รายการคุณ ลักษณะเฉพาะ).....................จำนวน.........(.................. )หน้า
ผนวก (รายละเอียดการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์).. จำนวน (
) หน้า
๓.๔
ผนวก๔...... (การกำหนดตัวถ่วงของคอมพิวเตอร์)......... จำนวน........ (.................. )หน้า

๓ .๓

๓ ..

............. ...................

- ๒๓.๕ ผนวก ๕...... (การอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์).......... จำนวน......(.......... ) หน้า
๓.๖ ผนวก ๖..(รายการเอกสารคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์)........ จำนวน......(.......... ) หน้า
........................................... ฯลฯ.......................................
ความใดในเอกสารแนบท้า ยสัญ ญาที่ฃ ัด หรือ แย้ง กับ ข้อ ความในสัญ ญานี้ ให้ใช้ข ้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญ ญาขัดแย้งกันเอง ผู้ชายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซ ื้อ
คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเปีนที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อ
ทั้งสิ้น
ข้อ ๔ การส่งมอบและติดตั้ง
ผู้ข ายจะส่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ซื้อขายตามสัญ ญานี๋ให้ถูกต้องและครบล้วนตามที่
กำหนดไวในข้อ ๑ ให้พ ร้อมที่จะใช้งานได้ตามรายละเอียดการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ เอกสารแนบท้าย
สัญ ญาผนวก ๓ ให้แ ก่ผ ู้ซ ื้อ ณ ............................................................................................และส่งมอบให้แ ก'ผู้ซ ื้อ
ภายใน.......... (................. ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ผู้ข ายจะต้อ งแจ้งกำหนดเวลาติด ตั้งแล้ว เสร็จพร้อ มที่จ ะใช้งานและส่งมอบคอมพิวเตอร์ไ ด้
โดยทำเปีนหนังสือยื่นต่อผู้ซื้อ ณ ................................................................................... ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ
ก่อนวันกำหนดส่งมอบไม่น้อยกว่า.................(.................) วันทำการของผู้ซื้อ
ผู้ข ายต้องออกแบบสถานที่ติดตั้งคอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวช้อ งตามมาตรฐาน
ของผู้ข ายและได้ร ับ ความเห็น ชอบจากผู้ซ ื้อ เป็น หนัง สือ และผู้ข ายต้อ งจัด หาเจ้า หน้า ที่ม าให้ค ำแนะนำและ
ตรวจสอบความถูก ต้อ งเหมาะสมของสถานที่ให้ท ัน ต่อ การติดตั้งคอมพิวเตอร์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ซื้อ
ภายใน..............(.................... ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ข้อ ๕ การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับคอมพิวเตอร์ที่ส่งมอบและติดตั้งแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว
ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบไว้เป็นหนังสือ เพื่อผู้ขายนำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าคอมพิวเตอร์
ตามที่ระบุไวในข้อ ๖
ล้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า คอมพิวเตอร์ที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ หรือมีคุณสมบัติ
ไม,ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือใช้งานไดใม่ครบล้วนตามข้อ ๔ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม,รับ คอมพิวเตอร์น ั้น ในกรณี
เซ่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำคอมพิวเตอร์นั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำคอมพิวเตอร์มาส,งมอบให้ใหม่
หรือต้องทำการแล้ไขให้ถ ูก ต้องตามสัญ ญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ข ายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุด ังกล่าว
ผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้
(๘) ในกรณีท ี่ผ ู้ขายส่งมอบคอมพิวเตอร์ถูก ต้องแต่ไม่ค รบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน
แต่ไม,ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ (ความใน

วรรคสามนี้จะไม่กำหนดไวในทรณีที่ผู้ชื้อต้องทารคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือฦารชื้อคอมพิวเตอร์
ที่ประทอนเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)

ข้อ ๖ การชำระเงิน
(๙) ผู้ซ ื้อ จะชำระเงิน ค่า คอมพิว เตอร์ใ ห้แ ก่ผ ู้ข าย เมื่อ ผู้ซ ื้อ ได้ร ับ มอบคอมพิว เตอร์ต าม
ข้อ ๕ ไว้โดยครบล้วนแล้ว
(๑๐) ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ขาย ดังนี้
๖.๑ เงิน ล่ว งหน้า จ ำน ว น .......................... บาท (.................................. .............................. )
(...............................) วัน นับ ถัดจากวัน ลงนามในสัญ ญา ทั้งนี้ โดยผู้ข ายจะต้อ ง
จะจ่ายให้ภ ายใน

- ๓นำหลัก ประกัน การรับ เงิน ล่ว งหน้าเป็น ......................... (หนังสือคํ้าประกัน หรือหนังสือคํ้าประกัน อิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคารภายในประเทศหรือ พัน ธบัต รรัฐ บาลไทย)...................................เต็ม ตามจำนวนเงิน ล่ว งที่ไ ด้ร ับ
มามอบให้แก,ผู้ซ ื้อ เป็น หลัก ประกัน การชำระคืน เงิน ล่ว งหน้า ก่อ นการรับ ชำระเงิน ล่ว งหน้านั้น และผู้ซ ื้อ จะคืน
หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าให้แก,ผู้ข าย เมื่อ ผู้ซ ื้อ จ่ายเงิน ที่เหลือ ตามข้อ ๖.๒ แล้ว เว้นแตในกรณีดังต่อไปนี้
ผู้ขายมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้
(๑) กรณีผู้ขายได้วางหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ซื้อได้หักเงินล่วงหน้า
ไปแล้ว ผู้ขายมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ซื้อได้หักเงินล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้ข าย
จะต้องนำหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ซื้อ
(๒) กรณ ีผ ู้ข ายได้ว างหลัก ประกัน การรับ เงิน ล่ว งหน้า ไว้ห ลายฉบับ ซึ่ง แต่ล ะฉบับ
มีม ูล ค่าเท่ากับ จำนวนเงิน ล่ว งหน้า ที่ผ ู้ซ ื้อ จะต้อ งหัก ไว้ใ นแต่ล ะงวด หากผู้ซ ื้อ ได้ห ัก เงิน ล่ว งหน้าในงวดใดแล้ว
ผู้ขายมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าในงวดนั้นได้
๖.๒ เงินที่เหลือ จำนวน........................... บาท (..........................................) จะจ่ายให้เมื่อผู้ซื้อ
ได้รับคอมพิวเตอร์ตามข้อ ๕ ไว้เดยถูกต้องครบล้วน และผู้ขายได้อบรมเจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อตามข้อ ๑๐ เสร็จสิ้นแล้ว
(๑๑) การจ่า ยเงิน ตามเงื่อ นไขแห่ง สัญ ญานี้ ผู้ซ ื้อ จะโอนเงิน เข้าบัญ ฃีเงิน ฝากธนาคารของ
ผู้ข าย ซื่อ ธนาคาร.....................................................................สาขา................................................................................
ซื่อบัญฃี.................................................... เลขที่บัญฃี......................................................ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระ
เงิน ค่า ธรรมเนีย ม หรือ ค่า บริก ารอื่น ใดเกี่ย วกับ การโอน รวมทั้ง ค่า ใช้จ ่า ยอื่น ใด (ล้า มี) ที่ธ นาคารเรีย กเก็บ
และยิน ยอมให้ม ีก ารหัก เงิน ดัง กล่า วจากจำนวนเงิน โอนในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ใช้’ส ำหรับ กรณี

ที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาฦรนาคาร
ของผู้ขายตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)
ข้อ ๗ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ข ายตกลงรับ ประกัน ความชำรุด บกพร่อ งหรือ ขัด ข้อ งของคอมพิว เตอร์แ ละการติด ตั้ง
ตามสัญ ญานี้เป็น เวลา.............(๑๒)................. (............................... ) ป ี.............(..........................) เดือน นับลัดจาก
วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดโดยถูกต้องครบล้วนตามสัญญา ล้าภายในระยะเวลาดังกล่าวคอมพิวเตอร์
ชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง หรือใช้งานไม,ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเกิดความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องจาก
การติดตั้ง เว้นแต่ความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องดังกล่าวเกิดขึ้นจากความผิดของผู้ซื้อซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการใช้งาน
ตามปกติ ผู้ข ายจะต้องจัดการซ่อมแซมแกไขให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิม โดยต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแกไข
ภายใน.....................(.........................) วัน นับลัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ซื้อทั้งสิ้น
ล้าผู้ขายไม,จัดการซ่อมแซมแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นทำการนั้น
แทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นแทนผู้ซื้อ
ผู้ขายมีหน้าที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมแกไขคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
ตลอดระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่งด้ว ยค่าใช้จ ่ายของผู้ข าย โดยให้ม ีเวลาคอมพิว เตอร์ข ัด ข้อ งรวมตามเกณฑ์
การคำนวณเวลาขัดข้องไม่เกินเดือนละ....................(..................... ) ชั่วโมง หรือ ร้อ ยละ.................. (........................ )
ของเวลาใช้งานทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ของเดือนนั้น แล้วแต่ต ัว เลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะนั้น ผู้ขายต้องยอมให้
ผู้ซื้อคิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง ในอัตราร้อยละ..............(๑๓)..............(..................................) ของราคาคอมพิวเตอร์
ทั้งหมดตามสัญ ญานี้คิดเป็นเงิน..............บาท (...................... ) ต่อชั่วโมง ในซ'วงเวลาที่ไม,สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
ในส่วนที่เกินกว่ากำหนดเวลาขัดข้องข้างต้น

- (รี1 -

เกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์ตามวรรคสอง ให้เป็นดังนี้
- กรณีท ี่ค อมพิว เตอร์เกิด ขัด ข้อ งพร้อ มกัน หลายหน่ว ย ให้น ับ เวลาขัด ข้อ งของหน่ว ยที่ม ี
ตัวถ่วงมากที่สุดเพียงหน่วยเดียว
- กรณีความเสียหายอัน สืบ เนื่องมาจากความขัดข้องของคอมพิวเตอร์แตกต่างกัน เวลาที่ใข้
ในการคำนวณค่าปรับ จะเท่ากับ เวลาขัด ข้อ งของคอมพิวเตอร์ห น่ว ยนั้น คูณ ด้วยตัว ถ่วงซึ่งมีค ่าต่างๆ ตามเอกสาร
แนบท้ายสัญญาผนวก ๔
ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับ ตามวรรคสองให้แก่ผ ู้ซ ื้อภายใน..................(............................) วัน
นับ กัด จากวัน ที่ได้รับ แจ้งเป็น หนังสือ จากผู้ซ ื้อ หากผู้ข ายไม่ช ำระค่า ปรับ ตามที่ไ ด้ร ับ แจ้ง จากผู้ซ ื้อ ภายในเวลา
ที่กำหนดผู้ซื้อมีสิทธิบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้
การที่ผ ู้ซ ื้อ ทำการนั้น เอง หรือ ให้ผ ู้อ ื่น ทำการนั้น แทนผู้ข าย ไม,ทำให้ผ ู้ข ายหลุด พ้น จาก
ความรับ ผิด ตามสัญ ญา หากผู้ขายไม,ซดใข้ค ่า ใฃ้จ ่า ยหรือ ค่า เสีย หายตามที่ผ ู้ซ ื้อ เรีย กร้อ งผู้ซ ื้อ มีส ิท ธิบ ัง คับ จาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้
ข้อ ๘ หลักประกัน การปฏิบ ัติตามสัญ ญา
ในขณะทำสัญ ญานี้ผ ู้ข ายได้น ำหลัก ประกัน เป็น ...................... (๑๔)...................................
เป็น จำนวนเงิน ........................... บาท (...............................................) ซึ่ง เท่า กับ ร้อ ยละ....................(๑๔).................
(.................................................... ) ของราคาซื้อขายคอมพิวเตอร์ต ามข้อ ๑ มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญานี้
(๑๖) กรณีผ ู้ข ายใช้ห นัง สือ คํ้า ประกัน มาเป็น หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญา หนังสือ
คํ้าประกัน ดังกล่าวจะต้อ งออกโดยธนาคารที่ป ระกอบกิจ การในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงิน ทุน หรือบริษัท
เงิน ทุน หลัก ทรัพ ย์ท ี่ไ ด้ร ับ อนุญ าตให้ป ระกอบกิจ การเงิน ทุน เพื่อ การพาณีซ ย์แ ละประกอบธุร กิจ คํ้า ประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ
ตามแบบที่ค ณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ กำหนด หรือ อาจเป็น หนังสือ
คํ้าประกัน อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญ ขีกลางกำหนดก็ได้และจะต้องมีอายุการคํ้าประกัน ตลอดไปจนกว่า
ผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง
ของผู้ข ายตลอดอายุส ัญ ญา ถ้า หลัก ประกัน ที่ผ ู้ข ายนำมามอบให้ด ัง กล่า วลดลงหรือ เสื่อ มค่า ลง หรือ มีอ ายุ
ไม,ครอบคลุม ถึงความรับ ผิด ของผู้ข ายตลอดอายุส ัญ ญา ไม,ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผ ู้ข ายส่งมอบและ
ติด ตั้ง คอมพิว เตอร์ล ่าข้าเป็น เหตุใ ห้ร ะยะเวลาแล้ว เสร็จ หรือ วัน ครบกำหนดความรับ ผิด ในความชำรุด บกพร่อ ง
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวน
ครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง มามอบให้แก,ผู้ซื้อภายใน........................ (............................. ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ซื้อ
หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก'ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขาย
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๙ การโอนกรรมสิทธิ,
คู่สัญญาตกลงกันว่ากรรมสิทธึ๋ในคอมพิวเตอร์ตามสัญญาจะโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อได้รับมอบ
คอมพิวเตอร์ดังกล่าวตามข้อ ๔ แล้ว

ข้อ ©๐ การอบรม
ผู้ข ายต้อ งจัด อบรมวิฃ าการด้า นคอมพิว เตอร์ใ ห้แ ก,เจ้าหน้า ที่ข องผู้ซ ื้อ จนสามารถใช้ง าน
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องดำเนินการแกอบรมให้แล้วเสร็จภายใน...................(.......................) วัน
นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบคอมพิวเตอร์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ รายละเอียดของการแกอบรมให้เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๕

ข้อ ©๑ คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์
ผู้ข ายต้อ งจัด หาและส่ง มอบคู่ม ือ การใช้ค อมพิว เตอร์ต ามสัญ ญานี้ ตามที่กำหนดไว้ไน
เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๖ จำนวน...................(.............................) ขุด ให้ถับผู้ซื้อในวันที่ส่งมอบคอมพิวเตอร์
พร้อมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นนิจจุบันตลอดอายุสัญญานี้ ทั้งนี้โดยไม่คิดเงินเพิ่มจากผู้ซื้อ

ข้อ ©๒ การรับประกันความเสียหาย
ในกรณีท ี่บ ุค คลภายนอกกล่าวอ้างหรือ ใช้ส ิท ธิเรีย กร้อ งใด ๆ ว่ามีก ารละเมิด สิข สิท ธี้ห รือ
สิทธิบัตรหรือสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ต ามสัญ ญานี้โ ดยผู้ซ ื้อ มิได้แ ก้ไขดัดแปลงไปจากเดิม ผู้ข ายจะต้อ ง
ดำเนิน การทั้งปวงเพื่อ ให้ก ารกล่าวอ้างหรือ การเรีย กร้อ งดัง กล่า วระงับ สิ้น ไปโดยเร็ว หากผู้ซ ื้อ ต้อ งรับ ผิด ซดใช้
ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากผลแห่งการละเมิดสิฃสิทธิ๋หรือสิทธิบัตรหรือสิทธิใด ๆ ดังกล่าว ผู้ขายต้องเป็น
ผู้ขำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าฤซาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ซื้อ ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบ
เป็นหนังสือในเมื่อไต้มีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ซักช้า

ข้อ ©๓ การบอกเลิกสัญญา
เมื่อ ครบกำหนดล่ง มอบคอมพิว เตอร์ต ามสัญ ญาแล้ว หากผู้ข ายไม่ล ่ง มอบและติด ตั้ง
คอมพิวเตอร์บางรายการหรือทั้งหมดให้แก,ผู้ซ ื้อ ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หรือล่งมอบคอมพิวเตอร์ไม,ตรงตาม
สัญญาหรือมีคุณสมบัติไม,ถูกต้องตามสัญญา หรือล่งมอบและติดตั้งแล้วเสร็จภายในกำหนดแต่ไม่สามารถใช้งานไต้
อย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้งานไม,ไต้ครบถ้วนตามสัญญา หรือผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ซื้อมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไต้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม,กระทบถึงสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู้ขาย
ในกรณ ีท ี่ผ ู้ซ ื้อ ใช้ส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญ า ผู้ซ ื้อ มีส ิท ธิร ิบ หรือ บัง คับ จากหลัก ประกัน
ตาม (๑๗) (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ไต้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อ
จัด ซื้อ คอมพิว เตอร์ร วมถึง การติด ตั้ง จากบุค คลอื่น เต็ม จำนวนหรือ เฉพาะจำนวนที่ข าดล่ง แล้วแต่ก รณี ภายใน
กำหนด........ (๑๘ )......... (........................) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องซดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจาก
ราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย รวมทั้งค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้ซื้อต้องใช้จ่ายในการจัดหาผู้ขายรายใหม่ดังกล่าวด้วย
ในกรณีท ี่ผ ู้ขายได้ล่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ซ ื้อ และผู้ซ ื้อบอกเลิก สัญ ญา ผู้ขายจะต้องนำ
คอมพิวเตอร์ก ลับ คืน ไป และทำสถานที่ท ี่ร ื้อ ถอนคอมพิว เตอร์อ อกไปให้ม ีส ภาพดัง ที่ม ีอ ยู่เดิม ก่อ นทำสัญ ญานี้
ภายใน............. (..........................) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา โดยผู้ขายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
(๑๙) ถ้าผู้ขายไม่ยอมนำคอมพิวเตอร์ก ลับ คืน ไปภายในกำหนดเวลาดังกล่าวตามวรรคสาม
ผู้ซื้อจะกำหนดเวลาให้ผู้ขายนำคอมพิวเตอร์กลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ขายยังไม่นำ
คอมพิวเตอร์กลับคืนไปอีก ผู้ซื้อมีสิท ธิน ำคอมพิวเตอร์อ อกขายทอดตลาด เงิน ที่ไต้จ ากการขายทอดตลาด ผู้ข าย
ยอมให้ผ ู้ซ ื้อ หัก เป็น ค่า ปรับ และหัก เป็น ค่าใช้จ ่า ยและค่าเสีย หายที่เกิด แก,ผู้ซื้อ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ ่ายต่างๆ ที่ผ ู้1ซื้อ
ไต้เสียไปในการดำเนิน การขายทอดตลาดคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการทำสถานที่ที่รื้อถอนคอมพิวเตอร์
ออกไปให้มีสภาพดังที่มีอยู่เดิมก่อนทำสัญญานี้ เงินที่เหลือจากการหักค่าปรับ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายดังกล่าวแล้ว
ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย

-๖เมื่อ ผู้ซื้อบอกเลิก สัญ ญาแล้ว ผู้ซื้อไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสันอันเกิดแก่
คอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้ซื้อ
ข้อ ๑๔ ค่าปรับ
ในกรณีท ี่ผ ู้ซ ื้อ ยังไม่ใช้ส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญาตามข้อ ๑๓ ผู้ข ายจะต้อ งชำระค่า ปรับ ให้ผ ู้ซ ื้อ
เป็น รายวัน ในอัต ราร้อ ยละ....... (๒๐)...........(....................... ) ของราคาคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้รับมอบ นับ ถัด จาก
วัน ครบกำหนดตามสัญ ญาจนถึงวัน ที่ผู้ขายได้น ำคอมพิวเตอร์มาส่งมอบและติดตั้งให้แก,ผู้ซื้อจนถูกต้องครบล้วน
ตามสัญญา
การคิดค่าปรับในกรณีที่คอมพิวเตอร์ที่ตกลงซื้อขายเป็นระบบ ล้าผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน
หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป หรือ ส่งมอบและติด ตั้ง ทั้งหมดแล้ว แต่ใช้ง านไม่ไ ด้ถ ูก ต้อ งครบล้ว น
ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์นั้นเลย และคิดค่าปรับจากราคาคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ
ในระหว่างที่ผ ู้ซ ื้อ ยังไม่ได้ใช้ส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญานั้น หากผู้ซ ื้อ เห็น ว่าผู้ข ายไม,อาจปฏิบ ัต ิ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (๒๑) (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘
กับเรียกร้องให้ซดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไวในข้อ ๑๓ วรรคสอง ก็ได้ และล้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระ
ค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ ๑๕ การบังคับค่าปรับ ค่า เสีย หาย และค่าใช้จ ่าย
ในกรณีท ี่ผ ู้ข ายไม่ป ฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาข้อ ใดข้อ หนึ่งด้ว ยเหตุใ ด ๆ ก็ตาม จนเป็น เหตุให้เกิด
ค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือค่าใช้จ่ายแก,ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องซดใช้ค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก'ผู้ซื้อ
โดยสิ้นเซิงภายในกำหนด....................(........................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขาย
ไม่ข ดใช้ใ ห้ถ ูก ต้อ งครบล้ว นภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผ ู้ซ ื้อ มีส ิท ธิท ี่จ ะหัก เอาจากค่าคอมพิว เตอร์ท ี่ต ้อ งชำระ
หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากค่าคอมพิวเตอร์ที่ต้องชำระหรือหลักประกัน
การปฏิบ ัติตามสัญ ญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบล้วนตามจำนวนค่าปรับ
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด...............(.................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ
หากมีเงินค่าคอมพิวเตอร์ที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก,ผู้ขายทั้งหมด
ข้อ ©๖ การงดหรือลดค่าปรับ หรือ ขยายเวลาในการปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญา
ในกรณีท ี่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ซ ื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด จาก
พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความ
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์
หรือบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญ ญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของด
หรือ ลดค่า ปรับ หรือ ขยายเวลาทำการตามสัญ ญา โดยจะต้อ งแจ้ง เหตุห รือ พฤติก ารณ์ด ัง กล่า วพร้อ มหลัก ฐาน
เป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าว
ล้าผู้ข ายไม,ปฏิบ ัต ิใ ห้เป็น ไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถ ือ ว่า ผู้ข ายได้ส ละสิท ธิเรีย กร้อ ง
ในการที่จ ะของดหรือ ลดค่า ปรับ หรือ ขยายเวลาทำการตามสัญ ญา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณี
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือ ลดค่า ปรับ หรือ ขยายเวลาทำการตามสัญ ญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพิน ิจของ
ผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

-ฅเ 
ข้อ ©๗ การใช้เรือไทย

ถ้าผู้ข ายจะต้องสั่งหรือนำเข้าคอมพิวเตอร์มาจากต่างประเทศและต้อ งนำเข้ามาโดยทางเรือ
ในเส้น ทางเดิน เรือ ที่ม ีเรือ ไทยเดิน อยู่ และสามารถให้บ ริก ารรับ ขนไต้ต ามที่ร ัฐ มนตรีว ่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกำหนด ผู้ข ายต้อ งจัด การให้ค อมพิว เตอร์บ รรทุก โดยเรือ ไทยหรือ เรือ ที่ม ีส ิท ธิเข่น เดีย วกับ เรือ ไทย
จากต่า งประเทศมายัง ประเทศไทย เว้น แต่จ ะไต้ร ับ อนุญ าตจากกรมเจ้า ท่า ก่อ นบรรทุก คอมพิว เตอร์ล งเรือ อื่น
ที่ม ิใ ข่เรือ ไทยหรือ เป็น ของที่ร ัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น ให้บ รรทุก โดยเรือ อื่น ไต้
ทั้งนี้ไม,ว่าการสั่งหรือนำเข้าคอมพิวเตอร์จากต่างประเทศจะเป็นแบบใด
ในการส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก'ผู้ซื้อ ถ้าเป็นกรณีตามวรรคหนึ่งผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง
(Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งลำหรับคอมพิวเตอร์นั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เข่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบคอมพิวเตอร์ด้วย
ในกรณีท ี่ค อมพิว เตอร์ไ ม่ไ ด้บ รรทุก จากต่า งประเทศมายัง ประเทศไทยโดยเรือ ไทยหรือ
เรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของ
โดยเรือ อื่น ได้ หรือ หลัก ฐานซึ่ง แสดงว่า ได้ข ำระค่า ธรรมเนีย มพิเศษเนื่อ งจากการไม่บ รรทุก ของโดยเรือ ไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิซยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก'
ผู้ซื้อแต่จะขอส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับขำระเงินค่าคอมพิวเตอร์ ผู้ซื้อมีสิทธิรับคอมพิวเตอร์ไว้ก่อน
และขำระเงินค่าคอมพิวเตอร์เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วไต้
สัญ ญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อ ความถูก ต้องตรงกัน คู่ส ัญ ญาไต้อ ่านและเข้าใจข้อ ความโดยละเอีย ด
ตลอดแล้ว จึงได้ล งลายมือ ซื่อ พร้อ มทั้งประทับ ตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น สำคัญ ต่อ หน้าพยานและคู่ส ัญ ญาต่า งยึด ถือ ไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
(ลงซื่อ),
(.
(ลงซื่อ),
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. ผ ู้

ขาย
)

. ผ ู้

(ลงซื่อ).
(.

.พยาน
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(ลงซื่อ).
(.
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..)

- ๘วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
(๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามลำดับ
(๒) ให้ระบุซื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เซ่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น
(๓) ให้ระบุซ ื่อ และตำแหน่งของหัวหน้าหน่ว ยงานของรัฐ ที่เป็น นิต ิบ ุค คลนั้น หรือผู้ท ี่ได้รับ มอบอำนาจ
เซ่น นาย ก. อธิบดีกรม..................หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรม......................
(๔) ให้ระบุซื่อผู้ขาย
ก. กรณีนิติบุคคล เซ่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุซื่อและที่อยู่
(๕) เป็น ข้อ ความหรือ เงื่อ นไขเพิ่ม เติม ซึ่ง หน่ว ยงานของรัฐ ผู้ท ำสัญ ญาอาจเลือ กใช้ห รือ ดัด ออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๖) เป็น ข้อ ความหรือ เงื่อ นไขเพิ่ม เติม ซึ่ง หน่ว ยงานของรัฐ ผู้ท ำสัญ ญาอาจเลือ กใช้ห รือ ตัด ออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๗) ให้ระบุยี่ห้อคอมพิวเตอร์ รุ่นคอมพิวเตอร์
(๘) เป็น ข้อ ความหรือ เงื่อ นไขเพิ่ม เติม ซึ่ง หน่ว ยงานของรัฐ ผู้ท ำสัญ ญาอาจเลือ กใช้ห รือ ดัด ออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๙) เป็น ข้อ ความหรือ เงื่อ นไขเพิ่ม เติม ซึ่ง หน่ว ยงานของรัฐ ผู้ท ำสัญ ญาอาจเลือ กใช้ห รือ ดัด ออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๑๐) เป็น ข้อ ความหรือ เงื่อ นไขเพิ่ม เติม ซึ่ง หน่ว ยงานของรัฐ ผู้ท ำสัญ ญาอาจเลือ กใช้ห รือ ดัด ออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๑๑) เป็น ข้อ ความหรือ เงื่อ นไขเพิ่ม เติม ซึ่ง หน่ว ยงานของรัฐ ผู้ท ำสัญ ญาอาจเลือ กใช้ห รือ ดัด ออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๑๒) ระยะเวลารับ ประกัน และระยะเวลาแก้ไ ขซ่อ มแซมจะกำหนดเท่า ใด แล้วแต่ล ัก ษณะของสิ่งของ
ที่ซื้อขายกัน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อ ทั้งนี้ จะต้องประกาศให้ทราบในเอกสารประกวดราคาด้วย
(๑๓) ให้กำหนดในอัตราระหว่างร้อยละ ๐.๐๒๕ - ๐.๐๓๕ ของราคาตามสัญญาต่อขั่วโมง
(๑๔) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้แก,หน่วยงานของรัฐเมื่อลงนามในสัญญา
เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้
(๑) เงินสด
(๒) เข็คหรือดราฟทํที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใข้เช็คหรือดราฟทํนั้นชำระ
ต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม,เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนัง ลือ คํ้าประกัน ของธนาคารภายในประเทศตามตัว อย่างที่ค ณะกรรมการนโยบายกำหนด
โดยอาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญขีกลางกำหนดก็ได้
(๔) ห น ัง ส ือ คํ้า ป ระกัน ของบ ริษ ัท เงิน ท ุน ห รือ บ ริษ ัท เงิน ท ุน ห ลัก ท รัพ ย์ท ี่ไ ด้ร ับ อน ุญ าต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิฃย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแท่งประเทศไทย
ตามรายซื่อ บริษ ัท เงิน ทุน ที่ธ นาคารแห่ง ประเทศไทยแจ้ง เวีย นให้ท ราบ โดยอนุโลมให้ใช้ต ามตัวอย่างหนังสือ
คํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

(๑๕) ให้ก ำหนดจำนวนเงิน หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาตามระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ย
การจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 ข้อ ๑๖๘ ทั้งนี้ จะต้อ งประกาศให้ท ราบในเอกสาร
ประกวดราคาด้วย
(๑๖) เป็น ข้อ ความหรือ เงื่อ นไขเพิ่ม เติม ซึ่ง หน่ว ยงานของรัฐ ผู้ท ำสัญ ญาอาจเลือ กใช้ห รือ ตัด ออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๑๗) เป็น ข้อ ความหรือ เงื่อ นไขเพิ่ม เติม ซึ่ง หน่ว ยงานของรัฐ ผู้ท ำสัญ ญาอาจเลือ กใช้ห รือ ตัด ออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๑๘) กำหนดเวลาที่ผู้ซื้อจะซื้อสิ่งของจากแหล่งอื่นเมื่อบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินในส่วนที่เพิ่มขึ้น
จากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อโดยตกลงกับผู้ขาย
(๑๙) ความในวรรคนี้อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมถ้าหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาสามารถ
กำหนดมาตรการอื่นใดในสัญญา หรือกำหนดทางปฏิบัติเพื่อแก้บีญหาที่ผู้ขายไม่ยอมนำคอมพิวเตอร์กลับคืนไปได้
(๒๐) อัต ราค่า ปรับ ตามสัญ ญ าข้อ ๑๔ ให ้ก ำห น ดเป็น รายวัน ใน อัต ราตายตัว ระห ว่า งร้อ ยละ
๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัส ดุท ี่ยังไม่ได้ส ่งมอบ ตามระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยการจัด ซื้อ จัด จ้า งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐ
ผู้ซ ื้อ ที่จ ะพิจ ารณา โดยคำนึงถึงราคาและลัก ษณะของพัส ดุท ี่ซ ื้อ ซึ่ง อาจมีผ ลกระทบต่อ การที่ผ ู้ข ายจะหลีก เลี่ย ง
ไม,ปฏิบัติตามสัญญา แต่ทั้งนี้ การที่จะกำหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใดจะต้องกำหนดไว่ในเอกสารเชิญซวนด้วย
(๒๑) เป็น ข้อ ความหรือ เงื่อ นไขเพิ่ม เติม ซึ่ง หน่ว ยงานของรัฐ ผู้ท ำสัญ ญาอาจเลือ กใช้ห รือ ตัด ออกได้
ตามข้อเท็จจริง

แบบสัญญา
สัญญาจ้างก่อสร้าง
สัญญาเลขที่

.(๑).

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ
.อำเภอ/เขต............................
ตำบล/แขวง
พ.ศ.
เมื่อวันที่ ........... เดือน............................
จังหวัด.........
ระหว่าง .....
(๒ )...............................
โ ด ย ...........
( ๓ ) ..............................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว ่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ......................................(๔ ก)
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ................................
.......... ตำบล/แขวง
มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่...........................ถนน
.โดย........................
อำเภอ/เขต.................................. จังหวัด...........
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.................
ลงวันที่........................................(๕) (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.................................. ) แนบท้ายสัญญานี้
(๖) {ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า ก ับ .................................(๔ ข )...............................
อยู่บ ้านเลขที่.............................ถนน................................................ตำบล/แขวง...................................................
อำเภอ/เขต............................................จังหวัด....................................................ผู้ถือบัตรประจำตัวประขาซน
เลขที.่ .......................... ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประขาขนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้รับ จ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู'สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว ่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับ จ้างตกลงรับ จ้างทำงาน....................... (๗)............................
ณ ........................................ ตำบล/แขวง................................................. อำเภอ/เขต...........................................
จังหวัด............................................ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ
ฃนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี๋ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ .........(แบบรูป).......................................... จำนวน...... (.........................)หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ .........(รายการละเอียด)........................... จำนวน...... (.........................)หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ .........(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)....... จำนวน......(.........................)หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ .........(ใบเสนอราคา)................................ จำนวน...... (.........................)หน้า
......................................ฯลๆ......................................
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความ
ในสัญ ญานี้บ ังคับ และในกรณีท ี่เอกสารแนบท้า ยสัญ ญาขัด แย้ง กัน เอง ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งปฏิบ ัต ิต ามคำวิน ิจ ฉัย

ของผู้ว ่าจ้าง คำวิน ิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถ ือเป็น ที่ส ุด และผู้รับ จ้างไม่มีส ิท ธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสีย หายหรือ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

- เอ ข้อ ๓ หลักประกัน การปฏิบ ัติตามสัญ ญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น........................(๘).............................
เป็นจำนวนเงิน..................บาท (................................) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.............(๙)............. (...........................)
ของราคาค่าจ้างตามสัญ ญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
(๑๐) กรณีผ ู้ร ับ จ้างใช้ห นัง สือ คํ้า ประกัน มาเป็น หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญา
หนังสือคํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษ ัท เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญ าตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
คํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษ ัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวีย นให้ท ราบตามแบบที่ค ณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ กำหนด
หรือ อาจเป็น หนังสือ คํ้าประกัน อิเล็ก ทรอนิก ส์ต ามวิธ ีก ารที่ก รมบัญ ชีก ลางกำหนดก็ได้ และจะต้อ งมีอ ายุ
การคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ทั้งปวงของผู้รับ จ้างตลอดอายุส ัญ ญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง
หรือมีอายุไม,ครอบคลุมถึงความรับ ผิดของผู้รับ จ้างตลอดอายุส ัญ ญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี
ผู้รับจ้างล่งมอบงานล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่อง
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม
ให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก1ผู้ว ่าจ้างภายใน.......... (........... ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หลัก ประกัน ที่ผ ู้ร ับ จ้างนำมามอบไว้ต ามข้อ นี้ ผู้ว ่าจ้างจะคืน ให้แก,ผู้รับจ้างโดยไม่มี
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๔ (ก) ค่า จ้า งและการจ่า ยเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน......................... บาท
(..........................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน......................บาท (...............................................)
ตลอดจนภาษีอ ากรอื่น ๆ และค่า ใช้จ ่า ยทั้ง ปวงด้ว ยแล้ว โดยถือ ราคาต่อ หน่ว ยเป็น เกณฑ์ต ามรายการ
แต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไวในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓
คู'สัญ ญาทั้ง สองฝ่า ยต่า งตกลงว่า จำนวนปริม าณงานที่ก ำหนดไว้ใ นบัญ ชีร ายการ
ก่อสร้างหรือ ใบแจ้งปริม าณงานและราคานี้เป็น จำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริม าณงานที่แ ท้จ ริง
อาจจะมากหรือ น้อ ยกว่า นี้ก ็ไ ด้ ซึ่ง ผู้ว ่า จ้า งจะจ่า ยเงิน ค่า จ้า งให้แ ก่ผ ู้ร ับ จ้า งตามราคาต่อ หน่ว ยของงาน
แต่ละรายการที่ได้ท่าเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไวิในสัญญา
ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้ (๑๑)
๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ท่าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๔ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า)
แต่ไม่เกิน ร้อ ยละ ๑๔๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ ) ของปริม าณงานที่ก ำหนดไว้ใ นสัญ ญาหรือ ใบแจ้งปริม าณงาน
และราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เถ้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
๔.๒ เมื่อ ปริม าณงานที่ท ่าเสร็จ จริงในส่วนที่เกิน กว่าร้อ ยละ ๑๔๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ)
ของปริม าณงานที่ก ำหนดไว้ใ นสัญ ญาหรือ ใบแจ้ง ปริม าณงานและราคา จะจ่า ยให้ใ นอัต ราร้อ ยละ ๘๓
(แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

- ๓๔.๓ เมื่อ ปริมาณงานที่ท ำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อ ยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน
ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่ม
ซดเชยเป็น ค่า Overhead และ Mobilization สำหรับ งานรายการนั้น ในอัต ราร้อ ยละ ๑๗ (สิบ เจ็ด )
ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง
คูณ ด้ว ยราคาต่อ หน่ว ยตามสัญ ญา ทั้งนี้ การจ่า ยเงิน เพิ่ม ซดเชยเป็น ค่า Overhead และ Mobilization
ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายซองการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา
๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔ .๑หรือ ๔.๒ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้าย
ของการจ่า ยเงิน หรือ ก่อ นงวดสุด ท้า ยของการจ่า ยเงิน ตามที่ผ ู้ว ่า จ้า งจะพิจ ารณาเห็น สมควร เว้น แต่ก รณี
ที่ผ ู้ว ่า จ้า งพิจ ารณาเห็น ว่า ปริม าณงานที่ท ำเสร็จ จริง ดัง กล่า ว มิไ ด้ม ีส ่ว นเกี่ย วข้อ งกับ งานอื่น ที่เหลือ
อีก ทั้งงานที่เหลือ อยู่ก ็ม ิได้ม ีผ ลกระทบต่อ การจ่ายเงิน ค่างานที่แ ล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว ่าจ้าง
อาจจ่ายเงิน ที่เพิ่ม ขึ้น ให้แ ก,ผู้ร ับ จ้า งพร้อ มกับ การจ่า ยเงิน ค่า งานงวดนั้น ๆ และการพิจ ารณาว่า งานใด
อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดซองผู้ว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง
เมื่อ ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พ อใจ
ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังลือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก,ผู้รับจ้าง
การจ่ายเงิน งวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญ ญาได้แล้วเสร็จทุก ประการ
รวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐
(๑๒) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ซองผู้รับจ้าง ซื่อ ธนาคาร...................................... สาขา............................. ซื่อบัญ ชี............................................
เลขที่บ ัญ ชี.......................................ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ล้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก
จำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความใบวรรค'นี่ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง

(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเช้าบัญขีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาผเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)
ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ................................บาท
(.........................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน............................บาท (........................................ )
ตลอดจนภาษีอ ากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยลือ ราคาเหมารวมเป็น เกณฑ์ และกำหนดการ
จ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน..............................บาท (..........................................................)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน...........................................ให้แล้วเสร็จภายใน..............................................................
งวดที่ ๒ เป็น จำนวนเงิน ........................... บาท (......................................................... )
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน............................................ให้แล้วเสร็จภายใน.............................................................
.................................................ฯลฯ................................................
งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน.............................. บาท (..................................................... )
เมื่อ ผู้ร ับ จ้างได้ป ฏิบ ัต ิงานทั้งหมดให้แ ล้ว เสร็จ เรียบร้อ ยตามสัญ ญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อ สร้างให้ส ะอาด
เรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

'’ ( ร ! -

(๑๓) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้รับจ้าง ซื่อธนาคาร..................................สาขา....................................ซื่อบัญชี............................................
เลขที่บัญชี.........................................ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก
จำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ {ความในวรรคนี่ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก'ผู้รับจ้าง

(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงิน เช้า บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารของผู้ร ับ จ้า ง ตามแนวทางที่
กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)
(๑๔) ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน..................... บาท
(...........................) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.............(............................) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับ
เงิน ค่าจ้างล่วงหน้าเป็น .......................(หนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย).........................เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งออกใบเสร็จ รับ เงิน ค่า จ้า งล่ว งหน้า ตามแบบที่ผ ู้ว ่า จ้า งกำหนดให้แ ละผู้ร ับ จ้า งตกลงที่จ ะ
กระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้
๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่านั้น หากผู้รับ จ้างใช้จ ่ายเงิน ค่าจ้างล่วงหน้าหรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของเงิน ค่าจ้างล่วงหน้านั้น ในทางอื่น
ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงิน ค่าจ้างล่วงหน้านั้น คืน จากผู้รับ จ้างหรือ บังคับ เอาจากหลัก ประกัน การรับ เงิน ค่าจ้าง
ล่วงหน้าไต้ทันที
๕.๒ เมื่อ ผู้ว่าจ้างเรียกร้อ ง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงิน ค่าจ้างล่วงหน้า
เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว ่าจ้างอาจเรีย กเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที
(๑๕) ๕.๓ (ก) {สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)
ในการจ่า ยเงิน ค่า จ้า งให้แ ก่ผ ู้ร ับ จ้า งตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว ่า จ้า งจะหัก เงิน ค่า จ้า ง
ในแต่ละเดือนเพื่อขดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ................(................... ) ของจำนวนเงินค่าจ้าง
ในแต่ละเดือน (๑๖) ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว
ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด
(๑๗) ๕.๓ (ข) {สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ในการจ่า ยเงิน ค่า จ้า งให้แ ก่ผ ู้ร ับ จ้า งตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว ่า จ้า งจะหัก เงิน ค่า จ้า ง
ในแต่ละงวดเพื่อซดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ............. (.......................) ของจำนวนเงินค่าจ้าง
ในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้น
ค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด
๕.๔ เงิน จำนวนใด ๆ ก็ต ามที่ผ ู้ร ับ จ้า งจะต้อ งจ่า ยให้แ ก่ผ ู้ว ่า จ้า งเพื่อ ชำระหนี้ห รือ
เพื่อซดใช้ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก,ผู้รับจ้างก่อนที่จะหัก
ซดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงิน
ที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักซดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก'ผู้ว่าจ้าง
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังลือจากผู้ว่าจ้าง
๕.๖ (ก) {สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)
ผู้ว ่า จ้า งจะคืน หลัก ประกัน การรับ เงิน ค่า จ้า งล่ว งหน้า ให้แ ก,ผู้ร ับ จ้า ง ต่อ เมื่อ
ผู้ว ่าจ้างได้ห ัก เงิน ค่าจ้างไว้ค รบจำนวนเงิน ค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้
(๑) กรณีผ ู้ร ับ จ้า งได้ว างหลัก ประกัน การรับ เงิน ค่า จ้า งล่ว งหน้า ไว้ฉ บับ เดีย ว
หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีลิทธิฃอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วน
ที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้นโดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับ
ใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง
(๒) กรณีผ ู้ร ับ จ้า งได้ว างหลัก ประกัน การรับ เงิน ค่า จ้า งล่ว งหน้า ไว้ห ลายฉบับ
ซึ่งแต่ล ะฉบับ มีม ูล ค่าเท่ากับ จำนวนเงิน ค่า จ้า งล่ว งหน้าที่ผ ู้ว ่าจ้างจะต้อ งหัก ไว้ในแต่ล ะงวด หากผู้ว ่า จ้า ง
ไต้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้
๕.๖ (ข) {สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้าง
ได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิ
ขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้
(๑) กรณีผ ู้ร ับ จ้า งวางหลัก ประกัน การรับ เงิน ค่า จ้า งล่ว งหน้า ไว้ฉ บับ เดีย ว
หากผู้ว่าจ้างได้ห ัก เงิน ค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับ จ้างมีส ิท ธิข อคืน หลัก ประกัน การรับ เงิน ค่าจ้างล่วงหน้า
ในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้ร ับ จ้างจะต้อ งนำหลัก ประกัน การรับ เงิน ค่าจ้าง
ล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก,ผู้ว่าจ้าง
(๒) กรณีผ ู้ร ับ จ้า งได้ว างหลัก ประกัน การรับ เงิน ค่า จ้า งล่ว งหน้า ไว้ห ลายฉบับ
ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้
(๑๘) ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่า ยเงิน ค่า จ้า งให้แ ก'ผู้ร ับ จ้า งแต่ล ะงวด ผู้ว ่า จ้า งจะหัก เงิน จำนวนร้อ ยละ
..................(.....................) ของเงิน ที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีท ี่เงิน ประกัน ผลงาน
ถูก ห ัก ไว้แ ล้ว เป็น จำนวนเงิน ไม่ต ํ่า กว่า ....................... บาท (............................ ) ผู้ร ับ จ้า งมีส ิท ธิท ี่จ ะ
ขอเงิน ประกัน ผลงานคืน โดยนำหนัง สือ คํ้า ประกัน ของธนาคารหรือ หนัง สือ คํ้า ประกัน อิเล็ก ทรอนิก ส์
ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้
ผู้ว ่าจ้างจะคืน เงิน ประกัน ผลงาน และ/หรือ หนังสือ คํ้าประกัน ของธนาคารดังกล่าว
ตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก'ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

-๖ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

(๑๙) ภายในกำหนด.......................(....................... ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลา
ที่ต้องใซในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด...............(.....................) วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด...................(.....................) วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนั้น
ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถ
ทำงานให้แ ล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อ ได้ว่าผู้รับ จ้างไม่ส ามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน
กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็น
ผู้ถ ูก พิท ัก ษ์ท รัพ ย์เด็ด ขาด หรือ ตกเป็น ผู้ล ้ม ละลาย หรือ เพิก เฉยไม่ป ฏิบ ัต ิต ามคำสั่ง ของคณะกรรมการ
ตรวจรับ พัส ดุห รือ ผู้ค วบคุม งานหรือ บริษ ัท ที่ป รึก ษาซึ่ง ได้ร ับ มอบอำนาจจากผู้ว ่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีส ิท ธิท ี่จ ะ
บอกเลิกสัญ ญานี้ได้ และมีสิท ธิจ้างผู้รับ จ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับ จ้างให้ลุล ่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญานั้นไม,กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใข้สิทธิเลิกสัญ ญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม,เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก
ความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวัน ที่ เดือ น...............................พ.ศ...........
และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที.่ ..... เดือ น...................... พ.ศ...........ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือ
ทำงานภายในกำหนดเวลา หรือ ไม่ส ามารถทำงานให้แ ล้ว เสร็จ ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อ ได้ว่า
ผู้รับจ้างไม,สามารถทำงานให้แ ล้ว เสร็จ ภายในกำหนดเวลา หรือ จะแล้ว เสร็จ ล่า ข้า เกิน กว่า กำหนดเวลา
หรือ ผู้ร ับ จ้างทำผิด สัญ ญาข้อ ใดข้อ หนึ่ง หรือ ตกเป็น ผู้ถ ูก พิท ัก ษ์ท รัพ ย์เด็ด ขาด หรือ ตกเป็น ผู้ล ้ม ละลาย
หรือ เพิก เฉยไม่ป ฏิบ ัต ิต ามคำสั่ง ของคณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุห รือ ผู้ค วบคุม งานหรือ บริษ ัท ที่ป รึก ษา
ซึ่งได้รับ มอบอำนาจจากผู้ว ่าจ้าง ผู้ว ่าจ้างมีส ิท ธิท ี่จ ะบอกเลิก สัญ ญานี้ได้ และมีส ิท ธิจ้างผู้รับ จ้างรายใหม่
เข้าทำงานของผู้ร ับ จ้า งให้ล ุล ่ว งไปด้ว ย การใช้ส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญานั้น ไม่ก ระทบสิท ธิข องผู้ว ่าจ้างที่จ ะ
เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง
การที่ผ ู้ว ่าจ้างไม,ใ ช้ส ิท ธิเลิก สัญ ญาดัง กล่า วข้า งต้น ไม่เป็น เหตุใ ห้ผ ู้ร ับ จ้า งพ้น จาก
ความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความขำรุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่อ งานแล้วเสร็จบริบ ูรณ์ และผู้ว ่าจ้างได้รับ มอบงานจากผู้ร ับ จ้างหรือ จากผู้ร ับ จ้าง
รายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้
ภายในกำหนด (๒๐) (.................) ป ี..........(................. ) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว
ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง
หรือ ทำไวไม่เรีย บร้อ ย หรือ ทำไม่ถ ูก ต้อ งตามมาตรฐานแห่ง หลัก วิช า ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งรีบ ทำการแก่ไ ข
ให ้เ ป ็น ท ี่เ รีย บ ร้อ ยโดยไม่ซ ัก ข้า โดยผู้ว ่า จ้า งไม,ต้อ งออกเงิน ใด ๆ ในการนี้ท ั้ง สิ้น หากผู้ร ับ จ้า ง
ไม1กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด.........(...................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หรือไม,ทำการแก่ไขให้ถ ูก ต้อ งเรียบร้อ ยภายในเวลาที่ผ ู้ว ่าจ้างกำหนด ให้ผ ู้ว่าจ้างมีส ิท ธิท ี่จ ะทำการนั้น เอง
หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ใบกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอ
ให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่อง
หรือ เสีย ห ายน ั้น เอง ห รือ จ้า งผู้อ ื่น ให ้ซ ่อ มแซมความชำรุด บกพ ร่อ งห รือ เสีย ห าย โดยผู้ร ับ จ้า ง
ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง
หลุด พ้น จากความรับ ผิดตามสัญ ญา หากผู้รับจ้างไม,ซดใช้ค ่าใช้จ ่ายหรือ ค่าเสียหายตามที่ผ ู้ว ่าจ้างเรียกร้อ ง
ผู้วาจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม,เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง
เว้น แต่ก ารจ้างช่ว งงานแต่บ างส่ว นที่ได้ร ับ อนุญ าตเป็น หนังสือ จากผู้ว ่าจ้างแล้ว การที่ผ ู้ว่าจ้างได้อ นุญ าต
ให้จ ้างช่ว งงานแต่บ างส่ว นดังกล่าวนั้น ไม,เป็น เหตุใ ห้ผ ู้ร ับ จ้า งหลุด พ้น จากความรับ ผิด หรือ พัน ธะหน้าที่
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 แนความในวรรคหนึ่ง ผู้ร ับ จ้า ง
ต้องชำระค่าปรับให้แก,ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.........(๒๑)........... (.......................... ) ของวงเงิน
ของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑0 การควบคุมงานชองผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ
และในระหว่า งทำงานที่ร ับ จ้า งจะต้อ งจัด ให้ม ีผ ู้แ ทนซึ่ง ทำงานเต็ม เวลาเป็น ผู้ร ับ ผิด ชอบควบคุม งาน
ของผู้ร ับ จ้าง ผู้แ ทนดัง กล่า วจะต้อ งได้ร ับ มอบอำนาจจากผู้ร ับ จ้า ง คำสั่งหรือ คำแนะนำต่างๆ ที่ผ ู้ว ่าจ้า ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก,ผู้แทนเช่นว่านั้น
ให้ถ ือ ว่าเป็น คำสั่ง หรือ คำแนะนำที่ไ ด้แ จ้ง แก,ผู้ร ับ จ้าง การแต่ง ตั้ง ผู้แ ทนตามช้อ นี้จ ะต้อ งทำเป็น หนัง สือ
และต้อ งได้ร ับ ความเห็น ชอบเป็น หนัง สือ จากผู้ว ่า จ้า ง การเปลี่ย นตัว หรือ แต่ง ตั้ง ผู้แ ทนใหม่จ ะทำมิไ ด้
หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน
ผู้ว ่าจ้างมีส ิท ธิท ี่จ ะขอให้เปลี่ยนตัว ผู้แ ทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง
ผู้ร ับ จ้า ง และผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งทำการเปลี่ย นตัว ผู้แ ทนนั้น โดยพลัน โดยไม่ค ิด ค่า จ้า งหรือ ราคาเพิ่ม
หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญ ญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑© ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งรับ ผิด ต่อ อุบ ัต ิเหตุ ความเสีย หาย หรือ ภยัน ตรายใดๆ อัน เกิด จาก
การปฏิบ ัต ิง านของผู้ร ับ จ้า ง และจะต้อ งรับ ผิด ต่อ ความเสีย หายจากการกระทำของลูก จ้า งหรือ ตัว แทน
ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)
ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย
ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่
ความเสีย หายนั้น เกิด จากความผิด ของผู้ว ่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง
เมื่อ ผู้ว ่า จ้า งได้ร ับ มอบงานครั้ง สุด ท้า ย ซึ่ง หลัง จากนัน ผู้ร ับ จ้า งคงต้อ งรับ ผิด เพีย งในกรณีช ำรุด บกพร่อ ง

หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ของผู้รับ จ้าง หรือลูก จ้างหรือ ตัวแทนของผู้รับ จ้าง รวมถึงผู้รับ จ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญ ญานี้ หากผู้ว ่าจ้าง
ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องซดใช้ค่าเสียหายให้แก'บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด ๆ
เพื่อ ให้ม ีก ารว่า ต่า งแก้ต ่า งให้แ ก่ผ ู้ว ่า จ้า งโดยค่า ใช้จ ่า ยของผู้ร ับ จ้า งเอง รวมทั้ง ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งชดใช้
ค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก,ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ©๒ การจ่ายเงินแก,ลูกจ้าง
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งจ่ายเงิน แก่ล ูก จ้างที่ผ ู้ร ับ จ้างได้จ ้างมาในอัต ราและตามกำหนดเวลา
ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม,จ่า ยเงิน ค่า จ้า งหรือ ค่า ทดแทนอื่น ใดแก่ล ูก จ้า งดัง กล่า วในวรรคหนึ่ง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที,จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า
ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเนินค่าจ้างให้แก,ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุม
ถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทน
ได้ต ามกฎหมาย ซ ึ่ง เกิด จากอุบ ัต ิเ ห ตุห รือ ภยัน ตรายใด ๆ ต่อ ลูก จ้า งห รือ บ ุค คลอื่น ท ี่ผ ู้ร ับ จ้า ง
หรือ ผู้ร ับ จ้า งช่ว งจ้า งมาทำงาน ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งส่ง มอบกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ดัง กล่า วพร้อ มทั้ง หลัก ฐาน
การชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ©๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้า ผู้ว ่าจ้า งแต่ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ ผู้ค วบคุม งาน หรือ บริษ ัท ที่ป รึก ษา
เพื่อ ควบคุม การทำงานของผู้ร ับ จ้าง คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ ผู้ค วบคุมงาน หรือบริษ ัท ที่ป รึก ษานั้น
มีอ ำนาจเช้า ไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก ่อ สร้า งได้ท ุก เวลา และผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งอำนวย
ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร
การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้
ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดขอบตามสัญญานี้ช้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ©๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้ร ับ จ้า งรับ รองว่า ได้ต รวจสอบและทำความเช้า ใจในแบบรูป และรายการละเอีย ด
โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูป และรายการละเอีย ดนั้น ผิด พลาดหรือ คลาดเคลื่อ นไปจากหลัก การ
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ผู้ค วบคุม งาน หรือ บริษ ัท ที่ป รึก ษาที่ผ ู้ว ่า จ้า งแต่ง ตั้ง เพื่อ ให้ง านแล้ว เสร็จ บริบ ูร ณ์ คำวิน ิจ ฉัย ดัง กล่า ว
ให้ถือเนินที่สุด โดยผู้รับ จ้างจะคิด ค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยาย
อายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ร)๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้ร ับ จ้า งตกลงว่า คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ ผู้ค วบคุม งาน หรือ บริษ ัท ที่ป รึก ษา
ที่ผู้'ว่า'จ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เนินไปตามสัญ ญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้
แกไขเปลี่ย นแปลงเพิ่ม เติม หรือ ตัด ทอนซึ่ง งานตามสัญ ญานี้ หากผู้ร ับ จ้างขัด ขืน ไม่ป ฏิบ ัต ิต าม ผู้ว ่า จ้า ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้
ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับ จ้างจะถือเนิน เหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบ ัต ิงานตามสัญ ญาหรือเรียกร้อ ง
ค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแกไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม,ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่
ในเอกสารสัญ ญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ใ นขอบข่ายทั่ว ไปแห่งวัต ถุป ระสงค์ข องสัญ ญานี้ นอกจากนี้
ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแกไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย
อัต ราค่า จ้า งหรือ ราคาที่ก ำหนดไว้ใ นสัญ ญานี้ ให้ก ำหนดใช้ส ำหรับ งานพิเศษ
หรือ งานที่เพิ่ม เติม ขึ้น หรือ ตัด ทอนลงทั่ง ปวงตามคำสั่ง ของผู้ว ่า จ้า ง หากในสัญ ญาไม่ได้ก ำหนดไว้ถ ึง
อัต ราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้ส ำหรับ งานพิเศษหรือ งานที่เพิ่มขึ้น หรือ ลดลงตังกล่าว ผู้ว ่าจ้าง
และผู้ร ับ จ้า งจะได้ต กลงกัน ที่จ ะกำหนดอัต ราค่า จ้า งหรือ ราคาที่เพิ่ม ขึ้น หรือ ลดลง รวมทั่ง การขยาย
ระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคา
ตามแต่ผู้ว ่าจ้างจะเห็น ว่าเหมาะสมและถูก ต้อ ง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน
เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผู้ร ับ จ้า งไม่ส ามารถทำงานให้แ ล้ว เสร็จ ภายในเวลาที่ก ำหนดไว้ใ นสัญ ญา
และผู้ว ่า จ้า งยัง มิไ ด้บ อกเลิก สัญ ญา ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งชำระค่า ปรับ ให้แ ก่ผ ู้ว ่า จ้า งเป็น จำนวนเงิน วัน ละ
...........(๒๒)............บาท (........................................) และจะต้อ งชำระค่า ใช้จ ่า ยในการควบคุม งาน (ถ้ามี)
ในเมื่อ ผู้ว ่า จ้า งต้อ งจ้า งผู้ค วบคุม งานอีก ต่อ หนึ่ง เป็น จำนวนเงิน วัน ละ.....(๒๓).........บาท (.......................)
นับ ถัด จากวัน ที่ค รบกำหนดเวลาแล้ว เสร็จ ของงานตามสัญ ญาหรือ วัน ที่ผ ู้ว ่า จ้า งได้ข ยายเวลาทำงานให้
จนถึงวัน ที่ท ำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้ร ับ จ้า งยอมให้ผ ู้ว ่า จ้า งเรีย กค่า เสีย หายอัน เกิด ขึ้น จากการที่
ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายตังกล่าวได้อีกด้วย
ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญ ญาต่อไปได้ ผู้ว ่าจ้างจะใช้ส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญาและใช้ส ิท ธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง
ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น
ต่อ จนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว ่าจ้างหรือ ผู้ท ี่รับ จ้างทำงานนั้น ต่อ มีส ิท ธิใช้เครื่อ งใช้ในการก่อ สร้าง สิ่งที่สร้างขึ้น
ชั่ว คราวสำหรับ งานก่อ สร้างและวัส ดุต ่าง ๆ ซึ่ง เห็น ว่า จะต้อ งสงวนเอาไว้เพื่อ การปฏิบ ัต ิง านตามสัญ ญา
ตามที่จะเห็นสมควร
ในกรณีตังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีส ิท ธิริบ หรือบังคับ จากหลัก ประกัน การปฏิบ ัติต ามสัญ ญา
ทั่งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็น สมควร นอกจากนั้น ผู้ร ับ จ้างจะต้อ งรับ ผิด ชอบในค่าเสีย หายซึ่ง เป็น
จำนวนเกิน กว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญ ญา รวมทั่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ
ตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือ
จำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก'ผู้รับจ้างก็ได้

- ๑๐ ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่า เสีย หาย และค่าใช้จ ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญ ญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ
ให้เกิดค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่าใช้จ ่ายแก่ผ ู้ว ่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องขดใช้ค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้น เชิงภายในกำหนด.....................(........................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็น หนัง สือ จากผู้ว ่า จ้า ง หากผู้ร ับ จ้า งไม่ข ดใช้ใ ห้ถ ูก ต้อ งครบถ้ว นภายในระยะเวลาดัง กล่า วให้ผ ู้ว ่า จ้า ง
มีส ิท ธิท ี่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องขำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไต้ทันที
หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บ ังคับ จากเงิน ค่าจ้างที่ต้องขำระ เงินประกัน
ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม,เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่
จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายใบกำหนด................. (.........................) วัน
นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หากมีเงิน ค่าจ้างตามสัญ ญาที่ห ัก ไว้จ ่ายเป็น ค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่าใช้จ ่ายแล้ว
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืบให้แก'ผู้รับจ้างทั้งหมด
ข้อ ๒0 การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งรัก ษาบริเวณสถานที่ป ฏิบ ัต ิง านตามสัญ ญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ
สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง คัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี)ให้สะอาด ปลอดภัย
และมีป ระสิท ธิภ าพในการใช้ง านตลอดระยะเวลาการจ้า ง และเมื่อ ทำงานเสร็จ สิ้น แล้ว จะต้อ งขนย้า ย
บรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้อ ง
กลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การไต้ทันที
ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือ การขยายเวลาปฏิบ ัต ิง านตามสัญ ญา
ในกรณีท ี่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย
หรือ เกิด จากพฤติก ารณ์อ ัน หนึ่ง อัน ใดที่ผ ู้ร ับ จ้า งไม่ต ้อ งรับ ผิด ตามกฎหมาย หรือ เหตุอ ื่น ตามที่ก ำหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่ง ออกตามความในกฎหมายว่าด้ว ยการจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ ทำให้
ผู้รับจ้างไม,สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ไต้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ
หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา
ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็น ไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิท ธิ
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม,มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้ว
ตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

“ (ริ)(ร) ”
(๒๔) ข้อ ๒๒ การใข้เรือไทย
ในการปฏิบ ัติต ามสัญ ญานี้ หากผู้รับ จ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง
หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่น ใด ถ้าสิ่งของทั้น ต้อ งนำเข้ามาโดยทางเรือ ในเส้น ทางเดิน เรือ
ที่ม ืเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนไต้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด
ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของตังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มืสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้น แต่จะได้รับ อนุญ าตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุก ของนั้น ลงเรืออื่น ที่มิใข่เรือไทยหรือ
เป็น ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นไต้ ทั้งนี้ไม,ว่าการสั่งหรือ
นำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด
ในการล่ง มอบงานตามสัญ ญาให้แ ก'ผู้ว ่า จ้า ง ถ้า งานนั้น มืส ิ่ง ของตามวรรคหนึ่ง
ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบใบตราล่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราล่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าไต้บรรทุก
มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มืสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยให้แก,ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย
ในกรณีที่สิ่งของตังกล่าวไม่ไต้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือที่มืสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าไต้รับอนุญ าตจากกรมเจ้าท่า
ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นไต้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ขำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการล่งเสริมการพาณีซยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก'ผู้ว่าจ้างด้วย
ในกรณีท ี่ผ ู้รับ จ้างไม่ส 'งมอบหลัก ฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตังกล่าวในวรรคสองและ
วรรคสามให้แก'ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอล่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม'รับขำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
รับงานตังกล่าวไว้ก่อน และขำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
ข้อ ๒๓ มาตรฐาน!!เมือช่าง
ผู้ร ับ จ้า งตกลงเป็น เงื่อ นไขสำคัญ ว่า ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งมีแ ละใฃ้ผ ู้ผ ่า นการทดสอบ
มาตรฐาน!!เมือช่าง จ าก ...............................................................หรือผู้มืวุฒิบัตรระดับ ปาซ. ปาส. หรือ ปาท.
หรือเทียบเท่าจากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราฃการไต้ ในอัตราไม่ตรกว่าร้อยละ (....... )
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
๒๓.๑...................................................................
๒๓.๒...................................................................
.................................ๆลๆ..........................
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญ ชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง
และระดับ ช่าง พร้อ มกับ ระบุร ายขื่อ ช่างผู้ท ี่ผ ่า นการทดสอบมาตรฐาน!!เมือ ช่า งหรือ ผู้ม ืว ุฒ ิบ ัต รดัง กล่า ว
ในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือ
ทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว ่าจ้างตรวจสอบดูได้ต ลอดเวลาทำงานตามสัญ ญานี้
ของผู้รับจ้าง

- ๑๒ สัญ ญานี้ท ำขึ้น เป็น สองฉบับ มีฃ ้อ ความถูก ต้อ งตรงกัน คู่ส ัญ ญาไต้อ ่านและเข้าใจข้อ ความ
โดยละเอีย ดตลอดแล้ว จึง ไต้ล งลายมือ ขื่อ พร้อ มทั้ง ประทับ ตรา (ล้า มี) ไว้เป็น สำคัญ ต่อ หน้า พยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
(ลงขื่อ)................................................... ผู้ว่าจ้าง
(.... ............... )

(ลงขื่อ)................................................... ผู้รับจ้าง
(......... ...... .... )

(ลงขื่อ)................................................... พยาน
(..... ............ ..)

(ลงขื่อ)................................................... พยาน
(..... .............. )

- ๑๓ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้าง
(๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามลำดับ
(๒) ให้ระบุขื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เซ่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น
(๓) ให้ระบุขื่อและตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
เซ่น นาย ก. อธิบดีกรม................. หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรม.....................
(๔) ให้ระบุขื่อผู้รับจ้าง
ก. กรณีนิติบุคคล เซ่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุขื่อและที่อยู่
(๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๖) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๗) ให้ระบุงานที่ต้องการจ้าง
(๘) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้แก,หน่วยงานของรัฐเมื่อลงนาม
ในสัญญา เพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญ ญา ตังนี้
(๑) เงินสด
(๒) เข็ค หรือ ดราฟทํท ี่ธ นาคารเซ็น สั่ง จ่า ย ซึ่ง เป็น เฃ็ค หรือ ดราฟทํล งวัน ที่ท ี่ใ ซ้เข็ค
หรือดราฟท์นั้นขำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด โดยอาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญขีกลางกำหนดก็ได้
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจ การเงิน ทุน เพื่อ การพาณ ิฃ ย์แ ละประกอบธุร กิจ คํ้า ประกัน ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายขื่อ บริษ ัท เงิน ทุน ที่ธ นาคารแห่ง ประเทศไทยแจ้ง เวีย นให้ท ราบ โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๙) ให้ก ำหนดจำนวนเงิน หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๑๖๘
(๑๐) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๑๑) อัตราร้อยละที่ระบุไว้ต่อไปนี้ อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
(๑๒) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๑๓) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๑๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อ เท็จ จริง

(๑๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง

-
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(๑๖) ในกรณีท ี่ห น่ว ยงานผู้ว่าจ้างเห็น เป็น การจำเป็น และสมควรจะหัก ค่าจ้างในแต่ล ะเดือ น
ไว้จำนวนทั้งหมดก็ได้
(๑๗) เป็น ข้อ ความหรือ เงื่อ นไขเพิ่ม เติม ซึ่ง หน่ว ยงานของรัฐ ผู้ท ำสัญ ญาอาจเลือ กใช้ห รือ
ตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง
(๑๘) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๑๙) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๒๐) กำหนดเวลาที่ผ ู้ร ับ จ้า งจะรับ ผิด ในความชำรุด บกพร่อ ง โดยปกติจ ะต้อ งกำหนด
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานจ้างก่อสร้าง
(๒๑) อัต ราค่าปรับ ตามสัญ ญาข้อ ๙ กรณีผู้รับ จ้างไปจ้างช่วงบางส่วนโดยไม่ได้รับ อนุญ าต
จากผู้ว่าจ้าง ต้องกำหนดค่าปรับเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา
(๒๒) อัต ราค่า ปรับ ตามสัญ ญาข้อ ๑๗ ให้ก ำหนดเป็น รายวัน ในอัต ราระหว่า งร้อ ยละ
๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ส่ว นกรณีจ ะปรับ ร้อ ยละเท่า ใด ให้อ ยู่ใ นดุล พิน ิจ ของหน่ว ยงานของรัฐ
ผู้ว ่า จ้า งที่จ ะพิจ ารณา โดยคำนึงถึงราคาและลัก ษณะของพัส ดุท ี่จ ้าง ซึ่งอาจมีผ ลกระทบต่อ การที่ผ ู้รับ จ้าง
จะหลีก เลี่ยงไม,ปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญา แต่ท ั้ง นี้ก ารที่จ ะกำหนดค่า ปรับ เป็น ร้อ ยละเท่า ใด จะต้อ งกำหนดไว้
ในเอกสารเชิญซวนด้วย
(๒๓) ถ้าต้องจ่ายค่าควบคุมงานวัน ละเท่าใด ให้เรียกค่าควบคุม งานจากผู้รับ จ้างวัน ละเท่านั้น
ตามจำนวนที่ล่วงเลยกำหนดสัญญาไป แต่สัญญาข้อนี้ไม,รวมถึงค่าควบคุมงานในกรณีที่ต้องต่ออายุสัญญา
(๒๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท่าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง

แบบสัญญา
สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
สัญ ญาเลขที.่ ..................(๑ )...........................
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ .................................................................................................................................
ตำบล/แชวง............................................................................อำเภอ/เขต..........................................................................
จังหวัด................................................................. เมื่อ วัน ที่..................เดือ น..........................................พ.ศ...................
ระหว่า ง................................................................................. (๒).......................................................................................
โดย..........................................................................................(๓ ).......................................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว ่า จ้า ง” ฝ่ายหนึ่ง ก ับ ........................................(๔ ก )....................................................
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ..........................................................................................................................................
มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที.่ .................................. ถนน.........................................ตำบล/แขวง..........................................
อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด..................................... โดย.....................................................................
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท..............................
ลงวันที.่ ........................................ (๕) (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่............................................) แนบท้ายสัญ ญานี้
(๖) (ในกรณีที่ที่ปรึกษาเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า ก ับ .......................................(๔ ข )...................................
อยู่บ ้านเลขที่.........................................ถนน.............................................ตำบล/แขวง....................................................
อำเภอ/เขต........................................................จังหวัด ...................................................ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน
เลขที่........................ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประขาชนแนบท้ายสัญ ญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ที่ป รึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีฃ้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง
๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที,ปรึกษาตกลงรับ จ้างปฏิบ ัติงานตามโครงการ.............................
..................................................... (ขื่อ โครงการและรายละเอียดที่ส ำคัญ ทุก รายการ).....................................................
ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก...... ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางด้าน................................................และบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ ที่'ปรึกษาจะต้องเริ่มลงมือทำงานภายในวัน ที่
เดือ น..................................พ.ศ...........
และจะต้องดำเนินการตามสัญ ญานี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ เดือ น.................................. พ.ศ...........

ข้อ ๒

เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาตังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ ...(ขอบข่ายของงานและกำหนดระยะเวลาการทำงาน)... จำนวน.... (....) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ ...(กำหนดระยะเวลาการทำงานของที่ปรึกษา)...
จำนวน.... (....) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ...(ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง)...
จำนวน.... (....) หน้า
............................................ฯลฯ............................................

- ๒ความใดในเอกสารแนบท้า ยสัญ ญาที่ฃ ัด หรือ แย้ง กับ ข้อ ความในสัญ ญานี้ ให้ใช้ข ้อความ
ในสัญ ญานี้บ ังคับ และในกรณีท ี่เอกสารแนบท้า ยสัญ ญาขัด แย้ง กัน เอง ที่ป รึก ษาจะต้อ งปฏิบ ัต ิต ามคำวิน ิจ ฉัย
ของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และที่ปรึกษาไมมสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ
เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
ถ้าสิ่ง ใดหรือ การอัน หนึ่ง อัน ใดที่ม ิไ ด้ร ะบุไ ว้ใ นรายการละเอีย ดแนบท้ายสัญ ญานี้ แต่เป็น
การอัน จำเป็น ต้อ งทำเพื่อ ให้งานแล้วเสร็จ บริบ ูรณ์ถ ูก ต้อ งหรือ บรรลุผลตามวัต ถ,ประสงค์แห่งสัญ ญานี้ ที่ป รึกษา
ต้องจัดทำการนั้น ๆ ให้โดยไม่คิดเอาค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาได้ตกลงราคาค่าจ้างตามสัญ ญานี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น.................บาท
(...................................... ) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินจำนวน...............................บาท (...................................... )
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
ค่า จ้างจะแบ่งออกเป็น ................(..........................) งวด ซึ่งแต่ละงวดจะจ่ายให้เมื่อที่ป รึกษา
ได้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญ ญาผนวก.......และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าครบล้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
ผู้ว่าจ้างอาจจะยึดหน่วงเงินค่าจ้างงวดใดๆ ไว้ก็ได้ หากที่ปรึกษาปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามสัญญา
และจะจ่ายให้ต่อเมื่อที่ปรึกษาได้ทำการแกไขข้อบกพร่องนั้นแล้ว
(๗) การจ่ายเงิน ตามเงื่อ นไขแห่งสัญ ญานี้ ผู้ว ่าจ้างจะโอนเงิน เช้าบัญ ชีเงิน ฝากธนาคารของ
ที่ปรึกษา ซื่อธนาคาร...........................................สาขา..........................................ซื่อบัญชี...............................................
เลขที่บัญชี......................................ทั้งนี้ ที่ปรึกษาตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับ
การโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ล้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยิน ยอมให้มีการหักเงิน ดังกล่าวจากจำนวนเงิน โอน
ในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีทีหน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก1ที่ปรึกษา (ระบบ Direct

Payment) โดยการโอนเงินเช้าบัญชีเงินฝากธนาคารของที'ปรึกษา ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงาน
ของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ค่า ใช้จ ่า ยส่ว นที่เบิก คืน ได้ (ล้า มี) ผู้ว ่า จ้า งจะจ่า ยคืน ให้แ ก่ท ี่ป รึก ษาสำหรับ ค่า ใช้จ ่า ย
ซึ่งที่ปรึกษาไดใช้จ่ายไปตามความเป็นจริงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ....

(๘) ข้อ ๔ เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก,ที่ปรึกษา เป็นจำนวนเงิน............................... บาท
(................................... ) ซึ่งเท่ากับร้อยละ............ (.....................) ของค่าจ้างตามสัญญา
เงิน ค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภ ายหลังจากที่ท ี่ป รึก ษาได้วางหลักประกัน การรับ เงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าเป็น ..........................................(หนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศ ...................................เต็ม ตามจำนวนเงิน ค่าจ้างล่ว งหน้านั้น ให้แ ก่ผ ู้ว ่าจ้าง ที่ป รึก ษาจะต้อ งออก
ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และที่ปรึกษาตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอับเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้

- ๓๔.๑ ที่ป รึก ษาจะใช้เงิน ค่าจ้า งล่ว งหน้านั้น เพื่อ เป็น ค่าใช้จ ่ายในการปฏิบ ัต ิง านตามสัญ ญา
เท่านั้น หากที่ปรึกษาใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น ผู้ว่าจ้าง
อาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากที่ปรึกษาหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที
๔.๒ เมื่อ ผู้ว ่า จ้า งเรีย กร้อ ง ที่ป รึก ษาต้อ งแสดงหลัก ฐานการใช้จ ่า ยเงิน ค่า จ้า งล่ว งหน้า
เพื่อ พิส ูจ น์ว ่า ได้เปีน ไปตามข้อ ๔.๑ ภายในกำหนด ๑๔ (สิบ ห้า )วัน นับ ถัด จากวัน ได้ร ับ แจ้ง จากผู้ว ่า จ้า ง
หากที่ปรึกษาไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๔ (สิบห้า) วัน ผู้ว ่าจ้างอาจเรีย กเงิน ค่าจ้างล่ว งหน้า
คืนจากที่ปรึกษาหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที
๔.๓ ในการจ่า ยเงิน ค่าจ้างให้แ ก่ท ี่ป รึก ษาตามข้อ ๓ ผู้ว ่าจ้างจะหัก เงิน ค่า จ้า งในแต่ล ะงวด
เพื่อซดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ............................. (........................................) ของจำนวนเงินค่าจ้าง
ในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ที่ปรึกษาได้รับไปแล้ว ยกเว้น ค่าจ้าง
งวดสุดท้ายจะหักไว้เปีนจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด
๔.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ท ี่ป รึก ษาจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้ห รือเพื่อซดใช้
ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ที่ปรึกษาก่อนที่จะหักซดใช้คืนเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้า
๔.๔ ในกรณีท ี่ม ีก ารบอกเลิก สัญ ญา หากเงิน ค่าจ้างล่ว งหน้าที่เหลือ เกิน กว่าจำนวนเงิน ที่
ที่ป รึกษาจะได้รับ หลังจากหัก ขดใช้ในกรณีอื่น แล้ว ที่ป รึก ษาจะต้อ งจ่า ยคืน เงิน จำนวนที่เหลือ นั้น ให้แ ก่ผ ู้ว ่าจ้าง
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
๔.๖ ผู้ว ่า จ้า งจะคืน หลัก ประกัน การรับ เงิน ค่า จ้า งล่ว งหน้า ให้แ ก่ท ี่ป รึก ษาต่อ เมื่อ ผู้ว ่า จ้า ง
ได้ห ัก เงิน ค่าจ้างไว้จนครบจำนวนเงิน ค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๔.๓ แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ที่ปรึกษามีสิทธิ
ขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้
(๑) กรณีที่ปรึกษาได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้าง
ได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ที่ปรึกษามีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยที่ปรึกษาจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับ
เงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง
(๒) กรณ ีท ี่ป รึก ษาได้ว างหลัก ประกัน การรับ เงิน ค่า จ้า งล่ว งหน้า ไว้ห ลายฉบับ
ซึ่ง แต่ล ะฉบับ มีม ูล ค่า เท่า กับ จำนวนเงิน ค่า จ้า งล่ว งหน้า ที่ผ ู้ว ่า จ้า งจะต้อ งหัก ไว้ใ นแต่ล ะงวด หากผู้ว ่า จ้า ง
ได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ที่ปรึกษามีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๕ ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา
๔.๑ ที่ป รึกษาจะต้องส่งมอบผลงานตามรูป แบบและวิธีก าร...................................................
จำนวน............. (.............) ขุด ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑
๔.๒ ในกรณีท ี่ผ ลงานของที่ป รึก ษาบกพร่อ งหรือ ไม่เป็น ไปตามข้อ กำหนดและเงื่อ นไข
ตามสัญ ญาหรือ มิไ ด้ด ำเนิน การให้ถ ูก ต้อ งตามหลัก วิช าการ หรือ วิช าชีพ ............................และ/หรือ บทบัญ ญัต ิ
แห่งกฎหมายที่เกี่ยวช้อง ที่ปรึกษาต้องรีบทำการแก่ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ
จากผู้ว ่า จ้า งอีก ถ้า ที่ป รึก ษาหลีก เลี่ย งหรือ ไม่ร ีบ จัด การแก้ไ ขให้เป็น ที่เรีย บร้อ ยในกำหนดเวลาที่ผ ู้ว ่า จ้า ง
แจ้งเป็นหนังสือ ผู้ว ่าจ้างมีส ิท ธิจ ้างที่ป รึก ษารายอื่น ทำการแทน โดยที่ป รึก ษาจะต้อ งรับ ผิด ชอบจ่า ยเงิน ค่า จ้า ง
ในการนี้แทนผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง

ถ้า มีค วามเสีย หายเกิด ขึ้น จากงานตามสัญ ญ านี้ไ ม่ว ่า จะเนื่อ งมาจากการที่ท ี่ป รึก ษา
ได้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือวิชาชีพ..........................และ/หรือบทบัญญ้ตแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หรือเหตุใด ที่ป รึก ษาจะต้อ งทำการแก้ไ ขความเสีย หายดัง กล่า ว ภายในเวลาที่ผ ู้ว ่า จ้า งกำหนดให้ ถ้าที่ป รึก ษา
ไม่ส ามารถแก้ไขได้ ที่ป รึก ษาจะต้อ งซดใช้ค ่า เสีย หายที่เกิด ขึ้น แก่ผ ู้ว ่า จ้า งโดยสิ้น เซิง ซึ่ง รวมทั้ง ความเสีย หาย
ที่เกิดขึ้นโดยตรง และโดยส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากงานตามสัญญานี้ด้วย
การที่ผู้ว่าจ้างไดให้ก ารรับ รองหรือความเห็น ชอบหรือความยิน ยอมใดๆ ในการปฏิบ ัติงาน
หรือ ผลงานของที่ป รึก ษาหรือ การชำระเงิน ค่า จ้า งตามสัญ ญาแก่ท ี่ป รึก ษา ไม่เบ็เนการปลดเปลื้อ งพัน ธะและ
ความรับผิดชอบใด ๆ ของที่ปรึกษาตามสัญญานี้
๕.๓ บุคลากรหลักชองที่ปรึกษา ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญานี้ไม,ซํ้าซ้อนกับงานใน
โครงการอื่นๆ ชองที่ป รึก ษาที่ดำเนิน การในช่วงเวลาเดียวกัน หากผู้ว่าจ้างพบว่าบุคลากรหลักไม่ว่าคนหนึ่งคนใด
หรือหลายคนปฏิบัติงานซํ้าซ้อนกับงานในโครงการอื่นๆ ไม่ว่าจะพบในระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญาหรือในภายหลัง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และ/หรือเรียกค่าเสียหายจากที่ปรึกษาหรือปรับลดค่าจ้างได้
ข้อ ๖ การระงับ การทำงานชั่ว คราวและการบอกเลิก สัญ ญา
๖.๑ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าที่ปรึกษามิได้ปฏิบัติงานด้วยความชำนาญหรือด้วยความเอาใจใส่
ในวิช าชีพ ชองที่ป รึก ษาเท่า ที่พ ึง คาดหมายได้จ ากที่ป รึก ษาในระดับ เดีย วกัน หรือ มิได้ป ฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาข้อ ใด
ข้อหนึ่ง ในกรณีเช่น นี้ผ ู้ว ่า จ้า งจะบอกกล่า วให้ท ี่ป รึก ษาทราบถึง เหตุผ ลที่จ ะบอกเลิก สัญ ญา ถ้าที่ป รึก ษามีไ ด้
ดำเนินการแก้ไขให้ผู้ว่าจ้างพอใจภายในระยะเวลา................. (.......................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าว
ผู้ว ่าจ้างมีส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญาโดยการส่งคำบอกกล่าวแก่ท ี่ป รึก ษา เมื่อที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น แล้ว
ที่ป รึก ษาต้อ งหยุด ปฏิบ ัต ิงานทัน ที และดำเนิน การทุก วิถ ีท างเพื่อ ลดค่าใช้จ ่า ยใด ๆ ที่อ าจมีในระหว่างการหยุด
ปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด
(ข) หากที่ปรึกษามิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ
ตามกำหนดเวลา หรือ มีเหตุให้ผ ู้ว ่า จ้า งเชื่อ ได้ว ่าที่ป รึก ษาไม,สามารถทำงานให้แ ล้ว เสร็จ ภายในกำหนดเวลา
หรือล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จไปแล้ว หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที
การบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖.๑ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้า หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาและเงิน ประกัน ผลงานทั้ง หมดหรือ แต่บ างส่ว น และมีส ิท ธิเรีย ก
ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) จากที่ปรึกษาด้วย
๖.๒ ผู้ว่าจ้างอาจมีหนังสือบอกกล่าวให้ที่ปรึกษาทราบล่วงหน้าเมื่อใดก็ได้ว่าผู้ว่าจ้างมีเจตนา
ที่จะระงับการทำงานชองที่ปรึกษาไว้ชั่วคราวไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ผู้'ว่า'จ้าง
จะบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผลในเวลาไม่น้อยกว่า...................(..................... ) วัน นับถัดจาก
วันที่ที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น หรืออาจเร็วกว่าหรือ ข้ากว่ากำหนดเวลานั้น ก็ได้แล้วแต่ค ู่ส ัญ ญาจะทำ
ความตกลงกัน เมื่อที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ที่ปรึกษาต้องหยุดปฏิบัติงานทันที ทั้งนี้ ที่ปรึกษาไม่มี
สิทธิได้รับค่าจ้างในระหว่างระงับการทำงานไว้ชั่วคราว และที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายใด ๆ
ที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด
กรณีท ี่ม ีก ารระงับ การทำงานชั่ว คราวตามข้อ ๖.๒ ผู้ว ่า จ้า งจะจ่า ยเงิน เป็น ค่า ใช้จ ่า ย
เท่าที่จำเป็นให้แก่ที่ปรึกษาตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร

-

๕

-

กรณีท ี่ม ีก ารเลิก สัญ ญาตามข้อ ๖.๒ ผู้ว ่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามส่ว นที่เป็น ธรรมและ
เหมาะสมที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญ ญาผนวก ให้แก,ที่ปรึกษา โดยคำนวณตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึง
วัน บอกเลิก สัญ ญา นอกจากนี้ผ ู้ว ่า จ้า งจะคืน หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาหรือ เงิน ประกัน ผลงาน รวมทั้ง
เงินซดเขยค่าเดินทางและเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ทดรองจ่ายไปตามสมควรและตามความเป็นจริง ซึ่งผู้ว่าจ้างยังมิได้ชำระ
ให้แก่ที่ปรึกษาด้วย อย่างไรก็ตาม เงินขดเชยและเงินที่ได้ชำระไปแล้วทั้งหมดจะต้องไม'เกินราคาค่าจ้างตามข้อ ๓

ข้อ ๗ สิทธิและหน้าที่ของที่ปรึกษา

๗.๑ ที่ป รึก ษาจะต้อ งใช้ค วามชำนาญ ความระมัด ระวัง และความขยัน หมั่น เพีย ร
ในการปฏิบ ัต ิง านตามสัญ ญาอย่างมีป ระสิท ธิภ าพ และจะต้อ งปฏิบ ัต ิห น้าที่ต ามความรับ ผิด ขอบให้ส ำเร็จ ลุล ่ว ง
เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาฃีพที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป
๗.๒ ค่า จ้า งซึ่ง ผู้ว ่า จ้า งจะชำระแก่ท ี่ป รึก ษาตามข้อ ๓ เป็น ค่า ตอบแทนเพีย งอย่า งเดีย ว
เท่า นั้น ซึ่ง ที่ป รึก ษาจะได้ร ับ เกี่ย วกับ การปฏิบ ัต ิง านตามสัญ ญานี้ ที่ป รึก ษาจะต้อ งไม่ร ับ ค่า นายหน้า ทางการค้า
ส่วนลด เบี้ย เลี้ย ง เงิน ช่ว ยเหลือ หรือ ผลประโยขน์ใ ด ๆ ไม,ว่า โดยตรงหรือ โดยอ้อ ม หรือ สิ่ง ตอบแทนใดๆ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หรือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้
๗.๓ ที่ป รึก ษาจะต้อ งไม,มีผ ลประโยชน์ใ ดๆ ไม่ว ่า โดยตรงหรือ โดยอ้อ มในเงิน ค่า สิท ธิ
เงินบำเหน็จ หรือค่านายหน้าใดๆ ที่เกี่ยวกับการนำวัสดุสิ่งของหรือกรรมวิธีใด ๆ ที่มีทะเบียนสิทธิบัตรหรือได้รับ
การคุ้ม ครองทางทรัพ ย์สิน ทางบีญ ญาหรือตามกฎหมายอื่น ใดมาใช้เพื่อวัตถุป ระสงค์ของสัญ ญานี้ เว้นแต่คู่สัญ ญา
ทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นหนังสือว่าที่ปรึกษาอาจจะได้ผลประโยขน์หรือเงินเช่นว่านั้นได้
๗.๔ บรรดางานและเอกสารที่ที่ปรึกษาได้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ถือเป็นความสับและ
ให้ตกเป็นกรรมสิทธี้ของผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบบรรดางานและเอกสารดังกล่าวให้แก'ผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้น สุด
สัญ ญานี้ ที่ป รึก ษาอาจเก็บ สำเนาเอกสารไว้ก ับ ตนได้แ ต่ต ้อ งไม'นำข้อ ความในเอกสารนั้น ไปใช้ใ นกิจ การอื่น
ที่ไม'เกี่ยวกับงานโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน
๗.๕ ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของลิฃสิทธึ๋หรือสิทธิในทรัพย์สินทางบีญญา รวมถึงสิทธิใดๆ ในผลงาน
ที่ที่ปรึกษา'ได้'ปฏิบัติงานตามสัญญานี้แต่เพียงฝ่ายเดียว และที่ปรึกษาจะนำผลงาน และ/หรือ รายละเอียดของงาน
ตามสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ หรือเผยแพรในกิจการอื่น นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ไม'ได้
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน
๗.๖ บรรดาเครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ และวัส ดุอ ุป กรณีท ั้ง หลาย ซึ่งผู้ว ่าจ้างได้จ ัด ให้ท ี่ป รึก ษา
ใช้ห รือ ซึ่ง ที่ป รึก ษาซื้อ มาด้ว ยทุน ทรัพ ย์ข องผู้ว ่าจ้าง หรือ ซึ่งผู้ว ่าจ้างเป็น ผู้จ ่า ยขดใช้ค ืน ให้ ถือว่าเป็น กรรมสิท ธี้
ของผู้ว่าจ้างและต้องทำข้อความและเครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นของผู้ว่าจ้างไว้ที่ทรัพย์สินดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ที่ปรึกษา
ต้อ งใช้เครื่อ งมือ เครื่อ งใช้แ ละวัส ดุอ ุป กรณีด ังกล่าวอย่างเหมาะสมตามระเบียบของผู้ว่าจ้างหรือ ของทางราฃการ
ที่เกี่ยวช้องเพื่อกิจการที่เกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาเท่านั้น
เมื่อ ที่ป รึก ษาทำงานเสร็จหรือ มีการเลิก สัญ ญา ที่ป รึก ษาจะต้อ งทำบัญ ชีแสดงรายการ
เครื่อ งมือ เครื่อ งใช้แ ละวัส ดุอ ุป กรณีท ั้งหลายช้างต้น ที่ย ังคงเหลือ อยู่ และจัด การโยกย้ายไปเก็บ รัก ษาตามคำสั่ง
ผู้ว ่าจ้างโดยพลัน ที่ป รึก ษาต้อ งดูแ ลเครื่อ งมือ เครื่อ งใช้แ ละวัส ดุอ ุป กรณีด ัง กล่า วอย่า งเหมาะสมตลอดเวลาที่
ครอบครอง และต้อ งคืน เครื่อ งมือ เครื่อ งใช้แ ละวัส ดุอ ุป กรณีด ังกล่าวให้ค รบถ้วนในสภาพดีต ามความเหมาะสม
แต่ไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ
๗.๗ ที่ป รึก ษาจะจัด ให้ม ีบ ุค ลากรที่ม ีค วามรู้แ ละความชำนาญงานมาปฏิบ ัต ิง านให้เหมาะสม

กับ สภาพการปฏิบ ัต ิง านตามสัญ ญานี้แ ละให้ส อดคล้อ งกับ ขอบเขตของงานของที่ป รึก ษาตามที่ป รากฏ
ในเอกสารแนบท้า ยสัญ ญาผนวก การเปลี่ย นแปลงบุค ลากรดัง กล่าวจะต้อ งได้ร ับ ความยิน ยอมเป็น หนังสือ
จากผู้ว่าจ้างก่อน

-๖๗.๘ ในกรณีท ี่ผ ู้ว ่า จ้า งพิจ ารณาเห็น ว่า การดำเนิน งานของบุค ลากรที่ท ี่ป รึก ษาจัด หามา
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่งานตามสัญ ญานี้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ที่ปรึกษาเปลี่ยนบุคลากร
บางคนหรือทั้งหมดนั้นได้ และที่ปรึกษาต้องดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างโดยเร็ว
การเปลี่ยนบุคลากรตามความในวรรคก่อน ที่ปรึกษาจะต้องเสนอรายซื่อบุคลากรที่จะ
ปฏิษัติงานแทนนั้น ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบของที่ปรึกษาต่อบุคคลภายนอก
๘.๑ ที่ปรึกษาจะต้องซดใช้ค่าเสียหายให้แก'ผู้ว่าจ้าง และฟ้องกันมิให้ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบ
ในบรรดาสิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกร้องโดยบุคคลภายนอกอันเกิดจาก
ความผิดพลาดหรือการละเว้นไม,กระทำการชองที่ปรึกษา หรือของลูกจ้างชองที่ปรึกษา
๘.๒ ที่ปรึกษาจะต้องรับผิดขอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือการละเมิดสิฃสิทธิ๋
หรือสิท ธิในทรัพ ย์ส ิบ ทางปิญ ญาอื่น รวมถึงสิทธิใด ๆ ต่อ บุค คลภายนอกเนื่อ งจากการปฏิบ ัต ิง านตามสัญ ญานี้
โดยสิ้นเชิง
(๙) ๘.๓ ที่ป รึก ษาจะต้อ งจัด การประกัน ภัย กับ บริษ ัท ประกัน ภัย ที่ผ ู้ว ่า จ้า งเห็น ชอบ
เพื่อ ความรับ ผิด ต่อ บุค คลภายนอก และเพื่อ ความสูญ หายหรือ เสีย หายในทรัพ ย์ส ิน ซึ่ง ผู้ว ่า จ้า งเป็น ผู้จ ัด หาให้
หรือ สั่ง ซื้อ โดยทุน ทรัพ ย์ข องผู้ว ่า จ้า ง เพื่อ ให้ท ี่ป รึก ษาใวใช้ใ นการปฏิบ ัต ิง านตามสัญ ญานี้ โดยที่ป รึก ษาเป็น
ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประกันภัยเอง ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้

ข้อ ๙ พันธะหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างจะมอบข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ว่าจ้างมีอยู่ให้แก,ที่ปรึกษาโดยไมคดมูลค่า
และภายในเวลาอันควร
ในกรณีท ี่ท ี่ป รึก ษาร้อ งขอความช่ว ยเหลือ ผู้ว ่า จ้า งจะพิจ ารณาให้ค วามช่ว ยเหลือ อำนวย
ความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาตามสัญญานี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

ข้อ ๑๐ ค่าปรับ
กรณีที่ที่ปรึกษาทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๑ ที่ป รึกษาจะต้องเสียค่าปรับ
ให้แ ก่ผู้ว่าจ้างเป็น รายวัน ในอัต ราร้อ ยละ..... (๑๐)........(........................... ) ของวงเงิน ค่าจ้างตามข้อ ๓ นับถัดจาก
วันครบกำหนดในข้อ ๑ จนถึงวันที่ที่ปรึกษาปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว

ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสืยหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีท ี่ท ี่ป รึก ษาใม,ปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาข้อ ใดข้อ หนึ่ง ด้ว ยเหตุใ ดๆ ก็ตาม จนเป็น เหตุให้
เกิดค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือค่าใช้จ่ายแก,ผู้ว ่าจ้าง ที่ปรึกษาต้องซดใช้ค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่าใช้จ ่ายดังกล่าว
ให้แก,ผู้ว ่า จ้า งโดยสิ้น เชิง ภายในกำหนด............................. (.................................) วัน นับ กัด จากวัน ที่ไ ด้ร ับ แจ้ง
เป็น หนัง สือ จากผู้ว ่า จ้า ง หากที่ป รึก ษาไม่ซ ดใช้ให้ถ ูก ต้อ งครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผ ู้ว ่าจ้างมีส ิท ธิ
ที่จ ะหัก เอาจากจำนวนเงิน ค่า จ้า งของที่ป รึก ษาที่ต ้อ งชำระ หรือ บัง คับ จากหลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญา
หรือเงินประกันผลงานได้ทันที
หากค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่า ยที่บ ัง คับ จากเงิน ค่า จ้า งที่ต ้อ งชำระ หลัก ประกัน
การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญา และเงินประกันผลงานแล้วยังไม,เพียงพอ ที่ป รึก ษายิน ยอมชำระส่ว นที่เหลือ ที่ย ัง ขาดอยู่
จนครบถ้ว นตามจำนวนค่า ปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่า ยนั้น ภายในกำหนด................... (....................... ) วัน
นับกัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่
อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ที่ปรึกษาทั้งหมด

(๑๑) ข้อ ๑๒ (ก) เงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินให้แก,ที่ปรึกษาแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหัก เงิน จำนวนร้อยละ...(๑๒)....(...............)
ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน หรือที่ปรึกษาอาจนำหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือ
คํ้าประกัน อิเล็ก ทรอนิก ส์ข องธนาคารภายในประเทศซึ่งมีอ ายุก ารคํ้าประกัน ตลอดอายุส ัญ ญามามอบให้ผ ู้ว ่าจ้าง
ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกับแทนก็ได้
ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง
โดยไม,มีดอกเบี้ยให้แก่ที่ปรึกษาพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๑๒ (ข) หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญ ญานี้ท ี่ป รึก ษาไต้น ำหลัก ประกัน เป็น ............. (๑๓)..................เป็น จำนวนเงิน
.....................บาท (...........................) ซึ่ง เท่า กับ ร้อ ยละ....(๑๔)....(......................... ) ของราคาค่า จ้า งตามสัญ ญา
มามอบไว้แก,ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
(๑ ๕) กรณ ีท ี่ป รึก ษาใช้ห นัง สือ คํ้า ประกัน มาเป็น หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญ า
หนังสือ คํ้าประกัน ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ป ระกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือ
บริษ ัท เงิน ทุน หลัก ทรัพ ย์ท ี่ไต้รับ อนุญ าตให้ป ระกอบกิจการเงิน ทุน เพื่อการพาณิช ย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายขื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ
ตามแบบที่ค ณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ กำหนด หรือ อาจเป็น หนังสือ
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญ ชีกลางกำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่า
ที่ปรึกษาพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
หลัก ประกัน จะต้อ งมีอ ายุค รอบคลุม ความรับ ผิด ทั้ง ปวงของที่ป รึก ษาตลอดอายุส ัญ ญา
ล้าหลักประกันที่ที่ปรึกษานำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของ
ที่ป รึกษาตลอดอายุสัญ ญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีที่ปรึกษาส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลา
แล้วเสร็จตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ที่ปรึกษาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วน
ตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก'ผู้ว่าจ้างภายใน............(............... ) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หลักประกัน ที่ผู้รับ จ้างนำมามอบไว้ต ามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืน ให้แก่ท ี่ป รึก ษาโดยไม่ม ีดอกเบี้ย
เมื่อที่ปรึกษาพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๑๓ การจ้างช่วง
ที่ป รึกษาจะต้องไม,เอางานทั้ง หมดหรือ แต่บ างส่ว นแห่ง สัญ ญานี้ไ ปจ้างช่ว งอีก ทอดหนึ่ง
เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ไต้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงาน
แต่บ างส่ว นดัง กล่า วนั้น ไม่เ ป็น เหตุใ ห้ท ี่ป รึก ษาหลุด พ้น จากความรับ ผิด หรือ พัน ธะหน้า ที่ต ามสัญ ญานี้
และที่ป รึก ษาจะยัง คงต้อ งรับ ผิด ในความผิด และความประมาทเลิน เล่อ ของผู้ว ับ ช่ว งงาน หรือ ของตัว แทน
หรือลูกจ้างของผู้วับช่วงงานนั้นทุกประการ
กรณีที่ปรึก ษาไปจ้างช่วงงานแต่บ างส่วนโดยฝ่า'ผิน ความในวรรคหนึ่ง ที่ป รึก ษาต้อ งขำระ
ค่า ปรับ ให้แ ก่ผ ู้ว ่าจ้างเป็น จำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ.......(๑๖).........(......................................) ของวงเงิน ของงาน
ที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม,ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

- ๘ข้อ ©๔ การโอนสิทธิตามสัญญา

ที่ปรึกษาจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญานี๋ให้แก'ผู้อื่นโดยไม,ได้รับความยินยอม
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนสิทธิที่จะรับเงินค่าจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๑๕ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ใน กรณ ีท ี่ม ีเ ห ตุเ กิด จากความผิด ห รือ ความบ กพ ร่อ งของผู้ว ่า จ้า งห รือ เห ตุส ุด วิส ัย
หรือเกิดจากพฤติการณีอันหนึ่งอันใดที่ที่ปรึกษาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ที่ปรึกษาไม่สามารถทำงาน
ให้แ ล้ว เสร็จ ตามเงื่อ นไขและกำหนดเวลาแห่ง สัญ ญานี้ไ ด้ ที่ป รึก ษาจะต้อ งแจ้ง เหตุห รือ พฤติก ารณ์ด ัง กล่า ว
พร้อ มหลัก ฐานเป็น หนัง สือ ให้ผ ู้ว ่าจ้างทราบ เพื่อ ของดหรือ ลดค่า ปรับ หรือ ขยายเวลาทำงานออกไปภายใน
๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ถ้าที่ปรึกษาไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าที่ปรึกษาได้สละสิทธิเรียกร้อง
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ด้น
การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง
ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงถัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็น สำคัญ ต่อ หน้าพยาน และคู,สัญ ญาต่างยึด ถือไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
(ลงซื่อ).
(
(ลงซื่อ).
(.

...ผ ู ้ ว ่า จ้า ง

,)
...ที่

ปรึกษา

.)

(ลงซื่อ).
(.

...พยาน

(ลงซื่อ).
(.

.พยาน
)

- ๙วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
(๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามลำดับ
(๒) ให้ระบุซื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เข่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น
(๓) ให้ระบุซื่อและตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
เข่น นาย ก. อธิบดีกรม.................. หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรม.....................
(๔) ให้ระบุซื่อที่ปรึกษา
ก. กรณีนิติบุคคล เข่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุซื่อและที่อยู่
(๔) เป็น ข้อ ความหรือ เงื่อ นใฃเพิ่ม เติม ซึ่ง หน่ว ยงานของรัฐ ผู้ท ำสัญ ญาอาจเลือ กใช้ห รือ ตัด ออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๖) เป็น ข้อ ความหรือ เงื่อ นไขเพิ่ม เติม ซึ่ง หน่ว ยงานของรัฐ ผู้ท ำสัญ ญาอาจเลือ กใช้ห รือ ตัด ออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๗) เป็น ข้อ ความหรือ เงื่อ นไขเพิ่ม เติม ซึ่ง หน่ว ยงานของรัฐ ผู้ท ำสัญ ญาอาจเลือ กใช้ห รือ ตัด ออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๘) เป็น ข้อ ความหรือ เงื่อ นไขเพิ่ม เติม ซึ่ง หน่ว ยงานของรัฐ ผู้ท ำสัญ ญาอาจเลือ กใช้ห รือ ตัด ออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๙) เป็น ข้อ ความหรือ เงื่อ นไขเพิ่ม เติม ซึ่ง หน่ว ยงานของรัฐ ผู้ท ำสัญ ญาอาจเลือ กใช้ห รือ ตัด ออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๑๐) ให้ก ำหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ
พ.ศ. ๒๔๖๐ ขอ ๑๖๒
(๑๑) ให้กำหนดไวิในกรณีที่คู่สัญญาเป็นหน่วยงานของรัฐ
(๑๒) ให้ก ำหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ
พ.ศ. ๒๔๖๐ ขอ ๑๗๔
(๑๓) “หลักประกัน ” หมายถึง หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐ เมื่อลงนาม
ในสัญญา เพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ตังนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทํที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทํลงจันที่ที่ใข้เช็คหรือดราฟทํนั้น
ชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม,เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
โดยอาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดกัได้
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อ
บริษ ัท เงิน ทุน ที่ธ นาคารแห่ง ประเทศไทยแจ้ง เวีย นให้ท ราบ โดยอนุโ ลมให้ใ ช้ต ามตัว อย่า งหนัง สือ คํ้า ประกัน
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๑๔) ให้กำหนดจำนวนเงิน หลัก ประกัน การปฏิบ ัติตามสัญ ญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๑๖๘
(๑๔)ให้กำหนดไวีในกรณีที่ปรึกษาใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

- ๑๐ (๑๖) อัต ราค่า ปรับ ตามสัญ ญาข้อ ๑๓ กรณีผ ู้ร ับ จ้า งไปจ้า งช่ว งบางส่ว นโดยไม่ไ ด้ร ับ อนุญ าต
จากผู้ว่าจ้าง ต้องกำหนดค่าปรับเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา

แบบสัญญา
สัญญาจ้างทำของ
สัญญาเลขที่

(๑)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ
ตำบล/แขวง.................................................................. อำเภอ/เขต............................
พ.ศ.
จัง หวัด ........................................................เมื่อ วัน ที่ ....................เด ือ น ..................
ระหว่า ง........................................................................ (๒)...............................
โด ย ............................................................................. (๓) ..............................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว ่า จ้า ง” ฝ่ายหนึ่ง กับ .....................................(๔ ก)
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ...................................
.......... ตำบล/แขวง
มีส ำนัก งานใหญ่อ ยู่เลขที่..........................ถนน
.โดย........................
อำเภอ/เขต.................................. จังหวัด.............
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท...............
ลงวันที.่ ......................................... (๕) (และหนังสือ มอบอำนาจลงวัน ที่............................) แนบท้ายสัญ ญานี้
(๖) (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า ก ับ ...............................(๔ ข ) ...............................
อยู่บ ้า นเลขที่.............................ถนน.............................................ตำบล/แขวง..................................................
อำเภอ/เขต........................................... จังหวัด.................................................ใ. ผู้ถือบัตรประจำตัวประซาซน
เลขที.่ ...................................ดัง ปรากฏตามสำเนาบัต รประจำตัว ประซาซนแนบท้า ยสัญ ญานี้) ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับ จ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู'สัญญาได้ตกลงกันมีซ้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน....................... (๗)............................
ณ ...................................... ตำบล/แขวง................................................. อ ำเภ อ /เข ต ........................................
จังหวัด............................................ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใซ้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ
ซนิดดีเพื่อใซ้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี๋ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑............... (รายละเอียดงานจ้าง)................ จำนวน (..............) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒............... (ใบเสนอราคา)........................... จำนวน (..............) หน้า
..............................ฯลฯ...............................
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ใท้ใข้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญ ญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย
ของผู้ว ่าจ้าง คำวิน ิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถ ือเป็น ที่ส ุด และผู้รับ จ้างไม่มีส ิท ธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือ ค่าเสีย หาย
หรือค่าใฃ้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

- ๒ข้อ ๓ หลักประกัน การปฏิบ ัติตามสัญ ญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น............................(๘ ).......................
เป็น จำนวนเงิน ...................บาท (................................) ซึ่ง เท่า กับ ร้อ ยละ.........(๙).........(...........................)
ของราคาค่าจ้างตามสัญ ญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
(๑๐) กรณีผ ู้ร ับ จ้างใข้ห นัง สือ คํ้า ประกัน มาเป็น หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญา
หนังสือคํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษ ัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญ าตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
คํ้าประกันตามประกาศ'ของธนาคารแห่งประเทศ'ไทย ตามรายซื่อบริษ ัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวีย นให้ท ราบตามแบบที่ค ณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ กำหนด
หรือ อาจเป็น หนังสือ คํ้าประกัน อิเล็ก ทรอนิก ส์ต ามวิธ ีก ารที่ก รมบัญ ชีก ลางกำหนดก็ได้ และจะต้อ งมีอ ายุ
การคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ทั้งปวงของผู้รับ จ้างตลอดอายุส ัญ ญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญ ญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี
ผู้ร ับ จ้า งล่ง มอบงานล่า ข้า เป็น เหตุใ ห้ร ะยะเวลาแล้ว เสร็จ หรือ วัน ครบกำหนดความรับ ผิด ในความขำรุด
บกพร่อ งตามสัญ ญาเปลี่ย นแปลงไป ไม่ว ่า จะเกิด ขึ้น คราวใด ผู้ร ับ จ้า งต้อ งหาหลัก ประกัน ใหม่ห รือ
หลัก ประกัน เพิ่ม เติม ให ้ม ีจ ำนวนครบถ้ว นตามวรรคห นึ่ง มามอบให ้แ ก่ผ ู้ว ่า จ้า งภายใน ................
(...........................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หลัก ประกัน ที่ผ ู้ร ับ จ้างนำมามอบไว้ต ามข้อ นี้ ผู้ว ่าจ้างจะคืน ให้แก,ผู้รับจ้างโดยไม่มี
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพันจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๔ ค่า จ้า งและการจ่า ยเงิน
(๑๑) (ก) สำหรับการจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นงวด
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน..........................บาท
(...................................... ) ซึ่ง ได้ร วมภาษีม ูล ค่า เพิ่ม จำนวน......................บาท (..........................................)
ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ............................. บาท (..........................................................)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน...........................................ให้แล้วเสร็จภายใน..............................................................
งวดที่ ๒ เป็น จำนวนเงิน ............................บาท (......................................................... )
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน............................................ให้แล้วเสร็จภายใน.....................................................
.................................................ฯลฯ................................................
งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน..............................บาท (......................................................)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๑
ไวิโดยครบถ้วนแล้ว
(๑๒) (ข) สำหรับการจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างครั้งเดียว
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน..........................บาท
(...................................... ) ซึ่ง ได้ร วมภาษีม ูล ค่า เพิ่ม จำนวน......................บาท (..........................................)
ตลอดจนภาษีอ ากรอื่น ๆ และค่า ใช้จ ่า ยทั้ง ปวงด้ว ยแล้ว เมื่อ ผู้ร ับ จ้างได้ป ฏิบ ัต ิงานทั้งหมดให้แ ล้ว เสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๑ ไวิโดยครบถ้วนแล้ว

- ๓(๑๓) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้ร ับ จ้าง ซื่อ ธนาคาร.................................. สาขา.............................ซื่อ บัญ ชี..............................................
เลขที่บ ัญ ชี................................. ทั้งนี้ ผู้ร ับ จ้า งตกลงเป็น ผู้ร ับ ภาระเงิน ค่า ธรรมเนีย มหรือ ค่า บริก ารอื่น ใด
เกี่ยวกับ การโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ใด (ถ้ามี) ที่ธ นาคารเรีย กเก็บ และยิน ยอมให้ม ีก ารหัก เงิน ดัง กล่าว
จากจำนวนเงิน โอนในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส ำหรับ กรณีท ี่ห น่วยงานของรัฐจะจ่ายเงิน ตรง

ให้แ ก่ผ ู้ร ับ จ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงิน เช้า บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารของผู้ร ับ จ้า ง
ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)
(๑๔) ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน.....................บาท
(........................... ) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.............(...........................) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว่ในข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงิน
ค่า จ้า งล่ว งหน้า เป็น .................... (หนัง สือ คํ้า ประกัน หรือ หนัง สือ คํ้า ประกัน อิเล็ก ทรอนิก ส์ข องธนาคาร
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)......................เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งออกใบเสร็จ รับ เงิน ค่า จ้า งล่ว งหน้า ตามแบบที่ผ ู้ว ่า จ้า งกำหนดให้แ ละผู้ร ับ จ้า งตกลงที่จ ะ
กระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้
๔.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น ผู้ว่าจ้าง
อาจจะเรียกเงิน ค่าจ้างล่วงหน้านั้น คืน จากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกัน การรับเงิน ค่าจ้างล่วงหน้า
ได้ทันที
๔.๒ เมื่อ ผู้ว่าจ้างเรียกร้อ ง ผู้รับ จ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า
เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๔.๑ ภายในกำหนด ๑๔ (สิบห้า) วัน นับกัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หากผู้รับ จ้างไม่อ าจแสดงหลัก ฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๔ (สิบห้า) วัน ผู้ว ่า จ้า งอาจเรีย กเงิน ค่า จ้า ง
ล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที
๔.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก'ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวด
เพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ............ (............ ) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่า
จำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหัก
ไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด
๔.๔ เงิน จำนวนใด ๆ ก็ต ามที่ผ ู้ร ับ จ้า งจะต้อ งจ่า ยให้แ ก่ผ ู้ว ่า จ้า งเพื่อ ชำระหนี้ห รือ
เพื่อ ซดใช้ค วามรับ ผิด ต่า ง ๆ ตามสัญ ญา ผู้ว ่า จ้า งจะหัก เอาจากเงิน ค่า จ้า งงวดที่จ ะจ่า ยให้แ ก่ผ ู้ร ับ จ้า ง
ก่อนที่จะหักซดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า
๔.๔ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงิน
ที่ผ ู้ร ับ จ้างจะได้ร ับ หลังจากหัก ซดใช้ในกรณีอ ื่น แล้ว ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งจ่ายคืน เงิน จำนวนที่เหลือ นั้น ให้แ ก่
ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับกัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
๔.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้าง
ได้ห ัก เงิน ค่า จ้า งไว้ค รบจำนวนเงิน ค่า จ้า งล่ว งหน้า ตามข้อ ๔.๓ แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ร ับ จ้าง
มีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผ ู้ร ับ จ้า งได้ว างหลัก ประกัน การรับ เงิน ค่า จ้า งล่ว งหน้า ไว้ฉ บับ เดีย ว
หากผู้ว่าจ้างได้ห ัก เงิน ค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้ร ับ จ้างมีส ิท ธิข อคืน หลัก ประกัน การรับ เงิน ค่าจ้างล่วงหน้า
ในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้ร ับ จ้างจะต้อ งนำหลัก ประกัน การรับ เงิน ค่าจ้าง
ล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง
(๒) กรณีผ ู้ร ับ จ้างได้ว างหลัก ประกัน การรับ เงิน ค่า จ้า งล่ว งหน้า ไว้ห ลายฉบับ
ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้ร ับ จ้า งต้อ งเริ่ม ทำงานที่ร ับ จ้า งภายในวัน ที่....... เดือ น...................พ.ศ..............
และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบ ูรณ์ภายในวัน ที่.......เด ือ น ................พ.ศ..............ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือ
ทำงานภายในกำหนดเวลา หรือ ไม่ส ามารถทำงานให้แ ล้ว เสร็จ ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อ ได้ว่า
ผู้ร ับ จ้า งไม่ส ามารถทำงานให้แ ล้ว เสร็จ ภายในกำหนดเวลา หรือ จะแล้ว เสร็จ ล่า ข้า เกิน กว่า กำหนดเวลา
หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็น ผู้ถูก พิท ัก ษ์ท รัพ ย์เด็ดขาดหรือตกเป็น ผู้ล้มละลาย หรือ
เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิ
จ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใฃ้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิ
ของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง
การที่ผู้ว่าจ้างไม,ใช้สิทธิเลิกสัญ ญาดังกล่าวข้างด้นนั้น ไม,เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพันจาก
ความรับผิดตามสัญญา
(๑๕) ข้อ ๗ ความรับผิดขอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่
ในกรณีท ี่ม ีก ารบอกเลิก สัญ ญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุช ำรุด บกพร่อ งหรือ เสีย หายเกิด ขึ้น จากการจ้า งนี้
ภายในกำหนด.....(๑๖).........(.............) ป .ี .........(..............) เดือน นับ สัด จากวัน ที่ได้ร ับ มอบงานดังกล่าว
ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม'ถูกต้อง
หรือ ทำไว้ไ ม่เรีย บร้อ ย หรือ ทำไม่ถ ูก ต้อ งตามมาตรฐานแห่ง หลัก วิช า ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งรีบ ทำการแก้ไ ข
ให้เป็น ที่เรียบร้อยโดยไม่ฃ ัก ช้า โดยผู้ว่าจ้างไม,ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม'กระทำการ
ดังกล่าวภายในกำหนด.......(.................. ) วัน นับสัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม,ทำการ
แก้ไ ขให ้ถ ูก ต้อ งเรีย บ ร้อ ยภ ายใน เวล าท ี่ผ ู้ว ่า จ้า งกำห น ด ให ้ผ ู้ว ่า จ้า งม ีส ิท ธิท ี่จ ะท ำการน ั้น เอง
หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม'อาจรอ
ให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเช้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่อง
หรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบ
ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง
หลุด พ้น จากความรับ ผิดตามสัญ ญา หากผู้ร ับ จ้างไม่ข ดใช้ค ่าใช้จ่ายหรือ ค่าเสียหายตามที่ผ ู้ว่าจ้างเรียกร้อ ง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกับการปฏิบัติตามสัญญาได้

- ๕-

ข้อ ๘ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม,เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง
เว้น แต่ก ารจ้างช่ว งงานแต่บ างส่ว นที่ไ ด้ร ับ อนุญ าตเป็น หนังสือ จากผู้ว ่าจ้างแล้ว การที่ผ ู้ว ่าจ้างได้อ นุญ าต
ให้จ ้างช่ว งงาบแต่บ างส่ว นดังกล่าวนั้น ไม่เป็น เหตุใ ห้ผ ู้ร ับ จ้างหลุด พ้น จากความรับ ผิด หรือ พัน ธะหน้าที่
ตามสัญ ญานี้ และผู้ร ับ จ้า งจะยัง คงต้อ งรับ ผิด ในความผิด และความประมาทเลิน เล่อ ของผู้ร ับ จ้า งช่ว ง
หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าพ้นความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระ
ค่าปรับ ให้แก'ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ....... (๑๗)........ (............................) ของวงเงินของงาน
ที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ดัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๙ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งรับ ผิด ต่อ อุบ ัต ิเหตุ ความเสีย หาย หรือ ภยัน ตรายใด ๆ อัน เกิด จาก
การปฏิบ ัต ิง านของผู้ร ับ จ้า ง และจะต้อ งรับ ผิด ต่อ ความเสีย หายจากการกระทำของลูก จ้า งหรือ ตัว แทน
ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)
ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก,งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย
ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่
ความเสีย หายนั้น เกิด จากความผิด ของผู้ว ่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสันสุดลง
เมื่อ ผู้ว ่า จ้า งได้ร ับ มอบงานครั้ง สุด ท้า ย ซึ่งหลังจากนั้น ผู้ร ับ จ้างคงต้อ งรับ ผิด เพีย งในกรณีช ำรุด บกพร่อ ง
หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งรับ ผิด ต่อ บุค คลภายนอกในความเสีย ห ายใด ๆ อัน เกิด จาก
การปฏิบ ัต ิงานของผู้รับ จ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญ ญานี้
หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องขดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง
ดำเนิน การใด ๆ เพื่อ ให้ม ีก ารว่าต่างแก้ต ่างให้แ ก,ผู้ว ่า จ้า งโดยค่า ใช้จ ่า ยของผู้ร ับ จ้า งเอง รวมทั้งผู้รับ จ้าง
จะต้องซดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อัน เกิด จากการถูก เรียกร้อ งหรือ ถูก ฟ้อ งร้อ งให้แ ก่
ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งจ่ายเงิน แก'ลูก จ้างที่ผ ู้ร ับ จ้างได้จ ้างมาในอัต ราและตามกำหนดเวลา
ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้ร ับ จ้า งไม่จ ่า ยเงิน ค่า จ้า งหรือ ค่า ทดแทนอื่น ใดแก่ล ูก จ้า งดัง กล่า วในวรรคหนึ่ง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า
ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งจัด ให้ม ีป ระกัน ภัย สำหรับ ลูก จ้า งทุก คนที่จ ้า งมาทำงาน โดยให้
ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหม
ทดแทนได้ต ามกฎหมาย ซึ่ง เกิด จากอุบ ัต ิเหตุห รือ ภยัน ตรายใด ๆ ต่อ ลูก จ้า งหรือ บุค คลอื่น ที่ผ ู้'รับ จ้า ง
หรือ ผู้ร ับ จ้า งช่ว งจ้า งมาทำงาน ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งล่ง มอบกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ดัง กล่าวพร้อ มทั้ง หลัก ฐาน
การชำระเบี้ยประกับให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

-๖ข้อ ๑๑ การตรวจรับงานจ้าง
เมื่อ ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับ งานจ้างที่ส ่งมอบและเห็น ว่าถูก ต้องครบถ้วนตามสัญ ญาแล้ว
ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว่ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงิน
ค่างานจ้างนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญ ญา
ผู้ว ่าจ้างทรงไว้ซ ึ่งสิท ธิท ี่จะไม,รับ งานจ้างนั้น ในกรณีเซ่น ว่า นี้ ผู้ร ับ จ้า งต้อ งทำการแก้ไ ขให้ถ ูก ต้อ งตาม
สัญญาด้วยค่าใข้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุ
ขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ไต้
(๑๘) ในกรณีท ี่ผ ู้ร ับ จ้างส่ง มอบงานจ้างถูก ต้อ งแต่ไ ม่ค รบจำนวน หรือส่งมอบครบ
จำนวน แต่ไม,ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับ
งานจ้างเฉพาะส่วนนั้นก็ไต้ (ความในวรรคสามนี้จะไม่'กำหนดไว้ในกรณีที่ผู้,ว่าจ้างต้องการงานจ้างทั้งหมด

ในคราวเดียวกัน หรืองานจ้างที่ป ระกอบเป็น ชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใด
ไปแล้ว จะไม่สามารถใข้งานไดีโดยสมบูรณ์)
ข้อ ๑๒ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้ร ับ จ้า งรับ รองว่า ไต้ต รวจสอบและทำความเข้า ใจในรายละเอีย ดของงานจ้า ง
โดยถี่ถ ้ว นแล้ว หากปรากฏว่า รายละเอีย ดของงานจ้า งนั้น ผิด พลาดหรือ คลาดเคลื่อ นไปจากหลัก การ
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เพื่อ ให้ง านแล้ว เสร็จ บริบ ูร ณ์ คำวิน ิจ ฉัย ดัง กล่าวให้ถ ือ เป็น ที่ส ุด โดยผู้ร ับ จ้า งจะคิด ค่า จ้า ง ค่า เสีย หาย
หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไมไต้

ข้อ ๑๓ ค่าปรับ

หากผู้ร ับ จ้า งไม่ส ามารถทำงานให้แ ล้ว เสร็จ ภายในเวลาที่ก ำหนดไว้ใ นสัญ ญา
และผู้ว ่า จ้า งยัง มิไ ต้บ อกเลิก สัญ ญ า ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งชำระค่า ปรับ ให้แ ก,ผู้ว ่า จ้า งเป็น จำน วน เงิน
วัน ละ....(๑๙).... บาท (.................. ) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญ ญาหรือวันที่
ผู้ว ่า จ้า งไต้ข ยายเวลาทำงานให้ จนถึง วัน ที่ท ำงานแล้ว เสร็จ จริง นอกจากนี้ ผู้ร ับ จ้า งยอมให้ผ ู้ว ่า จ้า ง
เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าข้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวไต้อีกด้วย
ในระหว่า งที่ผ ู้ว ่า จ้า งยัง มิไ ต้บ อกเลิก สัญ ญานั้น ห ากผู้ว ่า จ้า งเห็น ว่า ผู้ร ับ จ้า ง
จะไม,สามารถปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาต่อ ไปไต้ ผู้ว ่าจ้างจะใช้ส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญาและใช้ส ิท ธิต ามข้อ ๑๔ ก็ไต้
และถ้าผู้ว่าจ้างไต้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรันผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย

ข้อ ๑๔ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น
ต่อจนแล้วเสร็จก็ไต้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็น สมควร นอกจากนั้น ผู้ร ับ จ้างจะต้อ งรับ ผิด ขอบในค่าเสีย หายซึ่ง เป็น
จำนวนเกิน กว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญ ญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที,เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ
ตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก,ผู้รับจ้างก็ไต้

ข้อ ๑๕ การบังคับค่าปรับ ค่า เสีย หาย และค่าใช้จ ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญ ญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ
ให้เกิดค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่าใช้จ ่ายแก่ผ ู้ว ่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องขดใช้ค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้แ ก'ผู้ว่าจ้างโดยสิ้น เซิงภายในกำหนด..................(....................... ) วัน นับ ถัดจากวัน ที่ได้รับ แจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประถันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
หากค่า ปรับ ค่า เส ีย ห าย ห รือ ค่า ใช้จ ่า ยท ี่บ ัง ค ับ จาก เงิน ค ่า จ้า งท ี่ต ้อ งชำระ
หรือ หลัก ประถัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาแล้ว ยังไม1เพียงพอ ผู้ร ับ จ้า งยิน ยอมชำระส่ว นที่เหลือ ที่ย ัง ขาดอยู่
จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด..................(.......................) วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หากมีเงิน ค่าจ้างตามสัญ ญาที่ห ัก ไว้จ ่ายเป็น ค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่าใช้จ ่ายแล้ว
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
ข้อ ๑๖ การงดหรือลดค่าปรับ หรือ การขยายเวลาปฏิบ ัต ิง านตามสัญ ญา
ในกรณีท ี่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย
หรือ เกิด จากพฤติก ารณ์อ ัน หนึ่ง อัน ใดที่ผ ู้ร ับ จ้า งไม่ต ้อ งรับ ผิด ตามกฎหมาย หรือ เหตุอ ื่น ตามที่ก ำหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง
ไม,สามารถทำงานให้แ ล้วเสร็จ ตามเงื่อ นไขและกำหนดเวลาแห่งสัญ ญานี้ได้ ผู้ร ับ จ้างจะต้อ งแจ้งเหตุห รือ
พฤติก ารณ์ดังกล่าวพร้อ มหลัก ฐานเป็น หนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือ ขยายเวลา
ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็น ไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิท ธิ
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม,มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่
กรณีเหตุเกิด จากความผิด หรือ ความบกพร่อ งของฝ่า ยผู้ว ่า จ้า ง ซึ่งมีห ลัก ฐานขัด แจ้ง หรือ ผู้ว ่า จ้า งทราบ
ดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือ ลดค่าปรับ หรือ ขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๗ การใช้เรือไทย
ในการปฏิบ ัติต ามสัญ ญานี้ หากผู้รับ จ้างจะต้องสั่งหรือนำของเช้ามาจากต่างประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเช้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเช้ามาเอง
หรือนำเช้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่น ใด ถ้าสิ่งของนั้น ต้อ งนำเช้ามาโดยทางเรือ ในเส้น ทางเดิน เรือ
ที่ม ีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด
ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายัง ประเทศไทย เว้น แต่จ ะได้ร ับ อนุญ าตจากกรมเจ้า ท่า ก่อ นบรรทุก ของนั้น ลงเรือ อื่น ที่ม ิใ ซ่เรือ ไทย
หรือเป็น ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่ง
หรือนำเช้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด
ในการส่ง มอบงานตามสัญ ญาให้แ ก่ผ ู้ว ่า จ้า ง ถ้า งานนั้น มีส ิ่ง ของตามวรรคหนึ่ง
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก
มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

- ๘ในกรณีที่สิงของดังกล่าวไมได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องล่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญ าตจากกรมเจ้าท่า
ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ขำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการล่งเสริมการพาณีซยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก,ผู้ว่าจ้างด้วย
ในกรณีท ี่ผ ู้ร ับ จ้า งไม,ล่ง มอบหลัก ฐานอย่า งใดอย่า งหนึ่ง ดัง กล่า วในวรรคสอง
และวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอล่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับขำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง
มีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
สัญ ญานี้ท ำขึ้น เบ็เนสองฉบับ มีข ้อ ความถูก ต้อ งตรงกับ คู่ส ัญ ญ าได้อ ่า นและเข้า ใจ
ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือขื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
(ลงขื่อ).
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- ๙-

วิธีป ฏิบ ัต ิเกี่ยวกับสัญญาจ้างทำของ
(๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามลำดับ
(๒) ให้ระบุซื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เข่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น
(๓) ให้ระบุซื่อและตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่'โต้,รับมอบ
อำนาจ เข่น นาย ก. อธิบดีกรม..................หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรม......................
(๔) ให้ระบุซื่อผู้รับจ้าง
ก. กรณีนิติบุคคล เข่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุซื่อและที่อยู่
(๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใข้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๖) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใข้หรือดัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๗) ให้ระบุงานที่ต้องการจ้าง
(๘) “หลัก ประกัน ” หมายถึง หลัก ประกัน ที่ผ ู้ร ับ จ้า งนำมามอบไว้แ ก่ห น่ว ยงานของรัฐ
เมื่อ ลงนามในสัญ ญา เพื่อ เป็น การประกัน ความเสีย หายที่อ าจจะเกิด ขึ้น จากการปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญา
ดังนี้
(๑) เงินสด
(๒) เฃ็ค หรือ ดราฟท์ท ี่ธ นาคารเซ็น สั่ง จ่า ย ซึ่ง เป็น เซ็ค หรือ ดราฟทํล งวัน ที่ท ี่ใ ข้เซ็ค
หรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด โดยอาจกำหนดเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจ การเงิน ทุน เพื่อ การพาณ ิช ย์แ ละประกอบธุร กิจ คํ้า ประกัน ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายซื่อ บริษ ัท เงิน ทุน ที่ธ นาคารแห่ง ประเทศไทยแจ้ง เวีย นให้ท ราบ โดยอนุโลม
ให้ใข้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๙) ให้ก ำหนดจำนวนเงิน หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาตามระเบีย บกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดขึ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๑๖๘
(๑๐) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใข้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๑๑) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใข้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๑๒) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๑๓) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๑๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง

- ๑๐ (๑๕) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๑๖) กำหนดเวลาที่ผ ู้ร ับ จ้า งจะรับ ผิด ในความชำรุด บกพร่อ ง โดยปกติจ ะต้อ งกำหนด
ไม,น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานจ้าง หรือกำหนดตามความเหมาะสม
(๑๗) อัต ราค่า ปรับ ตามสัญ ญาข้อ ๘ กรณีผู้รับ จ้างไปจ้างช่วงบางส่วนโดยไม่ได้รับ อนุญ าต
จากผู้ว่าจ้าง ต้องกำหนดค่าปรับเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา
(๑๘) ความในวรรคนี้ จะไม,กำหนดไว้ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวถัน
หรืองานจ้างที่ประกอบเป็นขุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม,สามารถใช้งาน
ไดีโดยสมบูรณ์
(๑๙) อัต ราค่า ปรับ ตามสัญ ญาข้อ ๑๓ ให้ก ำหนดตามระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ย
การจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ส่ว นกรณีจ ะปรับ ร้อ ยละเท่า ใด
ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาแต่ทั้งนี้การที่จะกำหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใด
จะต้องกำหนดไว้ในเอกสารเฃิญขวนด้วย

