
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

 

 

๑.ซ่ือโครงการ  งานจัดซ้ือครุภณัฑประจําอาคาร งานกอสรางเรือนแถวนายทหารประทวน จุ ๑๐ ครอบครัว  

                   ของโรงพยาบาลคายสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
                    ใหกับ กองพันทหารชางท่ี ๖ กองพลทหารราบท่ี ๖ ดําเนินการ    
   
๑.  หนวยงานเจาของโครงการ......................................................................................... 
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๔.  แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง)… 

     ๔.๑ ราคากลาง...........................................................................  

๕.  รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)... 
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            รับรองถูกตอง 

 

                    พันตรี   ปริญญา    คูณวัตร 

         (  ปริญญา    คูณวัตร  ) 

                                             ผูชวยพลาธิการมณฑลทหารบกท่ี ๒๗ 

 

 

 

มณฑลทหารบกท่ี ๒๗ 
     ๗๘๔,๒๐๐ 

มกราคม ๒๕๖๑ 

พาณิชยจังหวัดรอยเอ็ด 

พันโท ภาสกร  ปลอดในเมือง 

รอยเอก ชัยพร  สายแสงจันทร 

รอยตรี  เสนีย   พลเยี่ยม 

๒๙ 



                                                 
                                            ประกาศมณฑลทหารบกท่ี ๒๗  

เรื่อง  ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑประจําอาคาร งานกอสรางเรือนแถวนายทหารประทวนจุ ๑๐ ครอบครัว  
                           ของ โรงพยาบาลคายสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
                                  ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
                                             -------------------------------- 

  มณฑลทหารบกท่ี ๒๗ มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือครุภัณฑประจําอาคาร งานกอสรางเรอืน
แถวนายทหารประทวนจุ ๑๐ ครอบครัว ของ โรงพยาบาลคายสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ราคา
กลางของงานซ้ือในการประกวดราคาในครั้งนีเ้ปนเงินท้ังสิ้น  ๗๘๔,๒๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมืน่สีพั่นสองรอย-
บาทถวน) ตามรายการดังนี้.- 
  -  ครุภัณฑประจําอาคาร จํานวน  ๘  รายการ 
 
  
 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

ผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
  ๔. ไมเปนบุคคลซึง่อยูระหวางถูกระงับการยืน่ขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ     
ไวชั ่วคราวเนื ่องจากเปนผู ที ่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที ่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
 ๕. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุทีป่ระกวดราคาซือ้ดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  
 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยืน่ขอเสนอรายอื่นทีเ่ขายื่นขอเสนอใหแก มณฑลทหารบกท่ี ๒๗ 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผู กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง     
เปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
 ๑๐ .  ผู ยื ่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
(Electronic Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง       

                                                                                                               -/๑๑. ผูยื่น... 
 
 
 



- ๒ - 

 ๑๑. ผูยืน่ขอเสนอซึง่ไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 
 ๑๒. ผูย่ืนขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  
 ๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึง่ไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครัง้ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 
 ๑๔. ผูยื่นขอเสนอตองแสดงบัญชีงบดุล ประจําป ๒๕๖๐ มาดวย โดยใหแนบเปนไฟล PDF                 
ไปพรอมการเสนอราคา ในวันท่ีเสนอราคา หากผูเสนอรายใดทีย่ังไมถึงรอบระยะเวลาบัญชีทีว่ันสุดทายแหง
กําหนดเวลาในการยื่นงบการเงิน ประจําป ๒๕๖๐ สามารถนํางบดุล ประจําป ๒๕๕๙ มาแสดงได 
 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส    
ในวนัท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา   
 ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทาง
ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 
 ผูสนใจสามารถซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพัน-  
บาทถวน) ผานทางระบบจัดซื ้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันท่ี          
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ถึงวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสไดภายหลังจากชําระเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา   
 ผู ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด ที เ่ ว็ บ ไ ซ ต www.mtb๒ ๗ .army๒ .mi.th 
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๔๓๕๑-๔๘๑๓-๕ ตอ ๒๐๙๕๑                      
ในวันและเวลาราชการ  
 
                      ประกาศ    ณ    วันที่    ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
  
     
   (ลงชื่อ) พลตรี      ปฎิกรณ  เอ่ียมลออ 
     ( ปฎิกรณ  เอ่ียมลออ ) 
                                                                   ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี ๒๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www./�
http://www.gprocurement.go.th/�


เอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding)  
เลขท่ี ๘/๒๕๖๑ 

ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑประจําอาคาร งานกอสรางเรือนแถวนายทหารประทวนจุ ๑๐ ครอบครัว  
                           ของ โรงพยาบาลคายสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  

ตามประกาศ  มณฑลทหารบกท่ี ๒๗ 
ลงวนัท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  มณฑลทหารบกท่ี ๒๗  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “มณฑลทหารบกท่ี ๒๗” มีความประสงคจะประกวด 
ราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการดังนี้.- 

ครุภัณฑประจําอาคาร        จํานวน  ๘  รายการ 
 

พัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 

  ๑.  
      ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

      ๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
      ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
      ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
              (๑) หลักประกันการเสนอราคา 

              (๒) หลักประกันสัญญา 
                               (๒) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา 

      ๑.๕ บทนิยาม 
              (๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน 
              (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
      ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
              (๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 

                               (๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 

  ๒.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
      ๒.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย 
       ๒.๒  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
       ๒.๓  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
       ๒.๔  ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยืน่ขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของ
รัฐไวชั ่วคราวเนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ        
ที ร่ั ฐมนตรีว าการกระทรวงการคลัง กําหนดตามทีป่ระกาศเผยแพร ในระบบเครือขายสารสนเทศ                             
ของกรมบัญชีกลาง 
  ๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื ่อไวในบัญชีรายชือ่ผู ทิ ้งงานและไดแจงเวียนชื ่อใหเปน         
ผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงาน
เปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
 
 
 



- ๒ - 

  ๒.๖ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื ่อไวในบัญชีรายชือ่ผู ทิ ้งงานและไดแจงเวียนชื ่อใหเปน         
ผูท้ิงงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงาน
เปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
 ๒.๗  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๒.๘  เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู มีอาชีพขายพัสดุที ่ประกวดราคาซือ้ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
 ๒.๙  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นทีเ่ขายืน่ขอเสนอใหแก มณฑล
ทหารบกที่ ๒๗ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
 ๒.๑๐  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
 ๒.๑๑ ผู ยื ่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 ๒.๑๒ ผูยืน่ขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 
 ๒.๑๓  ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด   
 ๒.๑๔  ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร 
เวนแตการจายเงินแตละครั ้งซึ ่งมีมูลคาไม เกินสามหมื ่นบาทคู สัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได  ตามที ่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
     ๒.๑๕ ผูยื่นขอเสนอตองแสดงบัญชีงบดุล ประจําป ๒๕๖๐ มาดวย โดยใหแนบเปนไฟล 
PDF ไปพรอมการเสนอราคา ในวันท่ีเสนอราคา หากผูเสนอรายใดที่ยังไมถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่วันสุดทาย                 
แหงกําหนดเวลาในการยื่นงบการเงิน ประจําป ๒๕๖๐ สามารถนํางบดุล ประจําป ๒๕๕๙ มาแสดงได 

 ๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แยกเปน ๒ สวน คือ 

   

  ๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้  
   (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล  
    (ก) หางหุ นสวนสามัญหรือหางหุ นสวนจํากัด ใหยื่ นสําเนาหนังสือรับรองการ           
จดทะเบยีนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
    (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื ่นสําเนาหนังสือรับรองการ        
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชือ่กรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชี 
ผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
   (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู นัน้ สําเนาขอตกลงทีแ่สดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร 
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอม
ท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
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   (๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรอื (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
   (๔) ตองแนบสําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม หนังสือ
รับรองการจดทะเบียนพาณิชย รับรองไมเกิน ๓ เดือน นับถึงวันเสนอราคา  
   (๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทัง้หมดทีไ่ดยืน่พรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)  
    ทัง้นี ้เมื ่อผู ยื ่นเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบใน
ขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
  ๓.๒  สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
    (๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือ
มอบอํานาจซึง่ติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
ท้ังนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
    (๒) แค็ตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ ๔.๔  
    (๓) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 
         (๓.๑) บัญชีงบดุล ประจําป ๒๕๖๐ หรอื ๒๕๕๙ แลวแตกรณี   
          (๔) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง 
ภาครัฐอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  
         ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ 
๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)                                                           
 ๔. การเสนอราคา
    ๔.๑ ผู ยื ่นขอเสนอตองยื ่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจางภาครัฐดวย 
อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไม
ตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

      

              ๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอื่น ๆ                
ท้ังปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ  บริเวณคลังที่เก็บวัสดุ ของ คลังยุทธโยธามณฑลทหารบกที ่๒๗                
และบริเวณที่กอสรางเรือนแถวนายทหารประทวนจุ ๑๐ ครอบครัว  ของ โรงพยาบาลคายสมเด็จพระพุทธ                       
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  
  ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน (หนึ่งรอยแปดสิบวัน)  
ตัง้แตวันเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได 
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  ๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๑๕๐ วัน (หนึ่งรอยหาสิบวัน) 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจะซ้ือขาย หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก มณฑลทหารบกท่ี ๒๗ ใหสงพัสดุ  
       ๔.๔  ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑประจําอาคาร ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส                                   
เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ มณฑลทหารบกท่ี ๒๗ จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ  
   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผู มี อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูยื่นเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๓ วัน  
   ๔.๕ กอนการเสนอราคา ผู เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอน ที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงือ่นไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
  ๔.๖ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา 
และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
  เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ
เสนอราคาใด ๆ โดยเดด็ขาด 
  ๔.๗ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload)   
เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแก มณฑลทหารบกท่ี ๒๗ ผานทางระบบจดัซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
  ๔.๘  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส จะดาํเนนิการตรวจสอบคุณสมบัติของ       
ผูยื่นขอเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนตาม ขอ ๑.๕ (๑) 
หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น     
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือ
ในขณะท่ีมกีารพิจารณาขอเสนอ มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชือ่วามีการกระทําอันเปนการขัดขวางราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ    
จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ มณฑลทหารบกท่ี ๒๗ จะพิจารณา
ลงโทษผูยื่นขอเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแต มณฑลทหารบกที่ ๒๗ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอ
รายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณา ของทาง 
มณฑลทหารบกท่ี ๒๗ 
  ๔.๙  ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้  
     (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส     
     (๒) ราคาทีเ่สนอจะตองเปนราคาทีร่วมภาษีมูลคาเพิม่และภาษีอืน่ ๆ (ถามี) รวม
คา ใชจายท้ังปวงไวดวยแลว  
     (๓) ผูยื ่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลาท่ีกําหนด 
     (๔) ผูย ืน่ขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
     (๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลาง ท่ีแสดงไวในเว็บไซต  www. gprocurement.go.th 
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 ๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา  
  ๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้  
มณฑลทหารบกท่ี ๒๗ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลกัเกณฑ ราคา   
  ๕.๒ การพิจารณาผูชนะการยืน่ขอเสนอ 
        กรณีใชหลกัเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ มณฑลทหารบกท่ี ๒๗  
จะพิจารณาจากราคารวม 
        ๕.๓ หากผู ยื ่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม ถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ           
ยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยืน่ขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยืน่ขอเสนอรายนัน้  เวนแต ผูยืน่ขอเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียด
แตกตางไปจากเง่ือนไขท่ี มณฑลทหารบกท่ี ๒๗ กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใน
สวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือ
เปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

  ๕.๔ มณฑลทหารบกท่ี ๒๗ สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยืน่ขอเสนอโดยไมมีการผอน
ผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 
        (๑ )  ไมปรากฏชื ่อผู ยื ่นขอเสนอรายนั ้นในบัญชีผู รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซือ้จัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชือ่ผู ซือ้เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของ มณฑลทหารบกท่ี ๒๗ 
        (๒) ไมกรอกชื ่อผู ยื ่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส 
        (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงือ่นไขทีกํ่าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
  ๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มณฑลทหารบกที่ ๒๗ มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริง
เพิม่เติมได มณฑลทหารบกที่ ๒๗ มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริง
ดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
  ๕.๖ มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาทีเ่สนอทัง้หมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซือ้ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใดหรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้     
เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ มณฑลทหารบกที่ ๒๗ เปนเด็ดขาด ผูยื่น
ขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ัง มณฑลทหารบกที่ ๒๗ จะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ 
หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
   ในกรณีที่ผู ยื ่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ ําสุด เสนอราคาต่ ําจนคาดหมายไดวา      
ไมอาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือ มณฑลทหารบกท่ี ๒๗ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูยื่น
ขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่    
รับฟงได มณฑลทหารบกที่ ๒๗ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่น
ขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใด ๆ จาก มณฑลทหารบกท่ี ๒๗ 
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  ๕.๗ กอนลงนามในสัญญา มณฑลทหารบกที่ ๒๗ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอทีช่นะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา 

 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
  ๖.๑ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิง่ของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันทีทํ่าขอตกลงซื้อ มณฑลทหารบกที่ ๒๗ จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ
แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 
  ๖.๒ ในกรณีที่ผู ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ไมสามารถสงมอบสิ ่งของได
ครบถวนภายใน ๕ วันทําการ หรือ มณฑลทหารบกที่ ๒๗ เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ 
๖.๑ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุไวในขอ ๑.๓ หรือ
ทําขอตกลงเปนหนังสือ กับ มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ (รอยละหา) ของราคาคาสิ ่งของที ่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสให มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ 
   (๑) เงินสด 
   (๒) เช็คหรือดราฟททีธ่นาคารเซ็นสัง่จาย ซึง่เปนเช็คหรือดราฟทลงวันทีที่่ใชเช็ค  
หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
   (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางทีค่ณะกรรมการ 
นโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนด 
   (๔) หนังสือค้ ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที ่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย และประกอบธรุกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายชือ่บรษิทัเงินทุนท่ีทางธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวยีนใหทราบ  โดยอนโุลมใหใชตามตวัอยางหนังสือคํ้าประกันของ             
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนขอ ๑.๔ (๒)  
   (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย    
   หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันทีผู่ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 
     หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบีย้ ตามอัตราสวนของพัสดุทีซื่้อซึง่ มณฑล
ทหารบกท่ี ๒๗ ไดรับมอบไวแลว 

 ๗. 
     มณฑลทหารบกท่ี ๒๗ จะจายคาสิ่งของซึง่ไดรวมภาษีมูลคาเพิม่ ตลอดจนภาษีอากรอืน่ ๆ 
และคาใชจายทั้งปวงแลวใหแกผู ยื ่นขอเสนอทีไ่ดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมือ่ผู ขายไดสงมอบสิง่ของได
ครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือและ มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ไดตรวจรับมอบสิ่งของไว
เรียบรอยแลว 

คาจางและการจายเงิน 

 ๘.  อัตราคาปรับ 
  คาปรับตามแบบสัญญาซื ้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี ้            
หรือขอตกลงซื้อขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ (ศูนยจุดสองศูนย) ของราคาคาสิง่ของทีย่ังไมได
รับมอบตอวัน  
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 ๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึง่ไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบที่ระบุในขอ ๑.๓ 
หรือขอตกลงเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของทีซื่้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป (หนึ่งป) นับถัดจากวันที ่มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ไดรับมอบสิ่งของ โดยตอง 
รีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันทีไ่ดรับแจงความชํารุด
บกพรอง  
 ๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคา และอ่ืน  ๆ 
  ๑๐.๑ เ งินคาพัสดุสําหรับการซือ้ครั ้งนี ้ได  ไดมาจากเงินงบประมาณเงินรายรับ
สถานพยาบาลของกองทัพบก 
   การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ไดรับอนุมัติเงิน
คาพัสดุจากรายรับสถานพยาบาลของกองทัพบก แลวเทานั้น 
  ๑๐.๒ เม่ือ มณฑลทหารบกท่ี ๒๗ ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตก
ลง   ซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยืน่ขอเสนอซึง่เปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้ 
   (๑) แจงการสั ่งหรือนําสิง่ของทีซื่ ้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอ       
กรมเจาทา ภายใน ๗ วัน นับตั ้งแตวันที ่ผู ขายสั ่ง หรือซื ้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที ่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
   (๒) จัดการใหสิ ่งของทีซื่ ้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที ่มีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุก    
สิง่ของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนัน้กอนบรรทุกของลงเรืออืน่ หรือเปนของ      
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
  ๑๐.๓ ผูยื่นขอเสนอซ่ึง  มณฑลทหารบกที ่๒๗ ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗  มณฑลทหารบกที่ ๒๗ จะริบหลักประกันการ
ยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้าํประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช
ความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทัง้จะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง งานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซือ้จัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  ๑๐.๔ มณฑลทหารบกที่ ๒๗  สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดใน
แบบสัญญาหรือขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
  ๑๐.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความขัดแยงหรือ
แยงกัน ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ มณฑลทหารบกที่ ๒๗ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนทีสุ่ด 
และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใด ๆ เพ่ิมเติม 
  ๑๐.๖ มณฑลทหารบกท่ี ๒๗ อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนีไ้ด โดยทีผู่ยืน่
ขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จาก มณฑลทหารบกท่ี ๒๗ ไมได 
   (๑) มณฑลทหารบกท่ี ๒๗ ไมไดรับการจัดสรรเงินทีจ่ะใชในการจัดซือ้หรือทีไ่ดรับ
จัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไป 
 
 
 



- ๘ - 

   (๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผู ยื ่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดใน
การเสนอราคา 
   (๓) การทําการจัดซือ้ครั้งนีต้อไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก มณฑลทหารบก
ท่ี ๒๗ หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
   (๔) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกันกับ (๑) (๒) หรอื (๓) ตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง
ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
   ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 ๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
   มณฑลทหารบกที่ ๒๗ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผู ยื ่น
ขอเสนอ      ท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
    ทัง้นี ้ หากผูยื ่นขอเสนอทีไ่ดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑทีกํ่าหนดจะถูกระงับการยื ่น
ขอเสนอหรือทําสัญญากับ มณฑลทหารบกท่ี ๒๗ ไวชั่วคราว 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
   มณฑลทหารบกท่ี ๒๗ 
   ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
         

 
                                                                                 
 

                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับ รายการ นับ จํานวน หนวยละ รวมเงิน หมายเหตุ

บาท ส.ต. บาท ส.ต.

1 คาหมวดครุภัณฑประจําอาคาร

- ตูเสื้อผาขนาด 1.30ม.x2.20ม. (3 ประต)ู ตัว 10           15,515   - 155,150         -

- ตูเสื้อผาขนาด 1.30ม.x2.20ม. (2 ประต)ู ตัว 10           14,552   - 145,520         -

- เตียงนอนขนาด 2.10ม.x1.90ม. (ไมรวมเครื่องนอน) เตียง 10           11,128   - 111,280         -

- เตียงนอนขนาด 2.10ม.x1.0ม. (ไมรวมเครื่องนอน) เตียง 10           8,239     - 82,390          -

- โตะแตงตัวขนาด 2.20ม.x1.00ม. ตัว 10           5,992     - 59,920          -

- สตูล ตัว 10           1,284     - 12,840          -

- ถังน้ําสเตนเลสสําเร็จรูปพรอมขารองรับถัง จุ 1,100 ลิตร ถัง 10           11,973   - 119,730         -

- เครื่องสูบน้ําอัตโนมัติ 250 วัตต ปริมาตรสูงสงไมนอยกวา ชุด 10           9,737     - 97,370          -

784,200         

ตัวอักษร (เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสองรอยบาทถวน)

ตามประกาศและเอกสารประกวดราคา ของ มณฑลทหารบกที่ 27 เลขที่ 8/2561 ลง 1 พฤษภาคม 2561

 บัญชีรายละเอียดจัดซื้อครุภัณฑประจําอาคาร งานกอสรางเรือนแถวนายทหารประทวนจุ 10 ครอบครัว 

                        ตรวจถูกตอง 
              พันตรี ปริญญา  คูณวัตร     
                     ( ปริญญา  คูณวัตร ) 
            ผูชวยพลาธิการมณฑลทหารบกท่ี 27 



ลําดับ รายการ นับ จํานวน หนวยละ รวมเงิน หมายเหตุ

บาท ส.ต. บาท ส.ต.

1 คาหมวดครุภัณฑประจําอาคาร

- ตูเสื้อผาขนาด 1.30ม.x2.20ม. (3 ประต)ู ตัว 10           

- ตูเสื้อผาขนาด 1.30ม.x2.20ม. (2 ประต)ู ตัว 10           

- เตียงนอนขนาด 2.10ม.x1.90ม. (ไมรวมเครื่องนอน) เตียง 10           

- เตียงนอนขนาด 2.10ม.x1.0ม. (ไมรวมเครื่องนอน) เตียง 10           

- โตะแตงตัวขนาด 2.20ม.x1.00ม. ตัว 10           

- สตูล ตัว 10           

- ถังน้ําสเตนเลสสําเร็จรูปพรอมขารองรับถัง จุ 1,100 ลิตร ถัง 10           

- เครื่องสูบน้ําอัตโนมัติ 250 วัตต ปริมาตรสูงสงไมนอยกวา ชุด 10           

ตัวอักษร (........................................................................................................................)

ตามประกาศและเอกสารประกวดราคา ของ มทบ.27 เลขที่ 8/2561 ลง 1พฤษภาคม 2561 

 บัญชีรายละเอียดการเสนอราคาขายครุภัณฑประจําอาคาร งานกอสรางเรือนแถวนายทหารประทวนจุ 10 ครอบครัว 

                     ขอรับรองวาถูกตอง 
(ลงชื่อ)...............................................................................     
            (........................................................................) 
ตําแหนง.............................................................................         



                 

ใบเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  (e-bidding) 
 
เรียน  ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 ๑. ขาพเจา........................................................................................................................................... 
อยูเลขท่ี…………......................หมูท่ี……….ถนน……………………..............ตําบล/แขวง..........………………..……......... 
อําเภอ/เขต………………...................................................จังหวัด……............………..................................................
โทรศัพทหมายเลข……………….................................โดย……………………………………………...……………………………...  
ผูลงนามขางทายนี้ ไดพิจารณาเง่ือนไขตาง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และเอกสารเพ่ิมเติม (ถามี)                       
เลขท่ี.................................โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้งรับรองวาขาพเจาเปน 
ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดและไมเปนผูท้ิงงานของทางราชการ 

 ๒. ขาพเจาขอเสนอท่ีจะทํางาน...........................................................................................................
ตามขอกําหนดเงื่อนไขแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแหงเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เปนเงิน
ท้ังสิ้น...................................บาท..........ส.ต. (.....................................................................................................) 
ซึง่ไดรวมภาษีมูลคาเพิม่ ตลอดจนภาษีอากรอืน่ๆ และคาใชจายทัง้ปวงไวดวยแลว โดยสามารถสงมอบงานตาม               
ใบเสนอราคานี้ได ภายใน...................วัน นับตั้งแตวันเริ่มงานตามสัญญา 
 ๓. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแตวันเสนอราคา และ มณฑลทหารบกที่ ๒๗ 
อาจรับคําเสนอนี ้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไป 
ตามเหตุผลอันสมควรท่ี มณฑลทหารบกท่ี ๒๗ รองขอ 

 ๔. กําหนดเวลาสงมอบ ขาพเจารับรองที่จะสงมอบงานตามเง่ือนไขท่ีเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
กําหนดไว 

 ๕. ในกรณีท่ีขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสขาพเจารับรองท่ีจะ 
  ๕ .๑ ทําสัญญาตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
กับ มณฑลทหารบกท่ี ๒๗  ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือใหไปทําสัญญา 
  ๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามท่ีระบุไวในขอ ๗ ของเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ใหแก มณฑลทหารบกที่ ๒๗ กอนหรือขณะทีไ่ดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละ๕ ของราคา
ตามสัญญาท่ีไดระบุไวในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน 

  หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ ขาพเจายอมให มณฑลทหารบกที่ ๒๗  
ริบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน รวมทั้งยินดีชดใชคาเสียหายใด ๆ                         
ทีอ่าจมีแก  มณฑลทหารบกที่ ๒๗ และ มณฑลทหารบกที่ ๒๗  มีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอื่นเปนผูประกวด
ราคาได หรือมณฑลทหารบกท่ี ๒๗ อาจเรียกประกวดราคาใหมก็ได 

   ๖. ขาพเจายอมรับวา มณฑลทหารบกท่ี ๒๗ ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี ้หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมท้ังไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใดๆ อันอาจเกิดข้ึนในการท่ีขาพเจาไดเขาเสนอราคา 

   

            - /๗. ขาพเจา... 

 

 

 



- ๒ - 

 ๗. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและเอกสารตางๆ ที่ไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแลว และ
เขาใจดีวา มณฑลทหารบกท่ี ๒๗  ไมตองรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาดหรือตกหลน 

 ๘. ใบเสนอราคานี ้ ไดยื ่นโดยบริสุทธิ ์ยุติธรรมและปราศจากกลฉอฉลหรือการสมรู รวมคิดกัน                   
โดยไมชอบดวยกฎหมาย กับบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวนบริษัทใด ๆ ที่ไดยืน่เสนอราคา                       
ในคราวเดียวกัน  
 
                        เสนอมา   ณ   วันที…่…………เดือน………………...........................…………….พ.ศ………………….. 
 
 

                  ลงชื่อ………………………................................……………. 

                                                                             (…………………...............................………………..) 

                                                          ตําแหนง…………………............................………………..… 

 

       

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

    1.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
      ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล    จ านวน ............... แผ่น 
      บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ   จ านวน ............... แผ่น 
      ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)      จ านวน ............... แผ่น 
     (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
      ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     จ านวน .............. แผ่น 
      ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ      จ านวน .............. แผ่น 
      บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ                จ านวน .............. แผ่น 
      บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่               จ านวน .............. แผ่น 
      ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)    จ านวน ............... แผ่น 

    2.  ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
     (ก)  บุคคลธรรมดา 
     ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  จ านวน ................ แผ่น 
     (ข)  คณะบุคคล 
     ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  จ านวน ............... แผ่น 
     ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน   จ านวน ................ แผ่น 

    3.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
    ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า   จ านวน ................ แผ่น 
     (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
     -  บุคคลสัญชาติไทย 
        ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน        จ านวน ................... แผ่น 
      -  บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 
         ส าเนาหนังสือเดินทาง         จ านวน ................... แผ่น 
     (ข)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
     -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
        ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน ................... แผ่น 
        บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ              จ านวน ................... แผ่น 
        ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)            จ านวน ................... แผ่น 
              -  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
        ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน .................. แผ่น 
        ส านาหนังสือบริคณห์สนธิ             จ านวน ................... แผ่น 
       บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ            จ านวน .................. แผ่น 
       บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่     จ านวน ................... แผ่น 
       ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)    จ านวน ................. แผ่น 
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    4.  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  ............................................................................................................................. .............. 
   .........................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................. ............ 
   ............................................................................................................................. ............ 
   …..................................................................................................... ................................. 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริง 
ทุกประการ 
 
 
    ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอราคา 
             (...........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

 1.  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้ 
     บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จ านวน...........................แผ่น 

 2.  หลักประกันการเสนอราคา จ านวน...........................แผ่น 
 3.  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง (ถ้ามี) จ านวน...........................แผ่น 
 4.  บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณและราคาวัสดุก่อสร้าง (BOQ) ซึ่งจะต้องแสดง 

      รายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย จ านวน...... แผ่น 
 5.  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
     5.1........................................................................................................... ........................ 
     5.2........................................................................................................................... ........ 
     5.3................................................................................... ................................................ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริง 
ทุกประการ 
 
 
    ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอราคา 
             (...........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทนยิาม 
     “ ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน ” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทีเ่ขาเสนอราคาใน
การสอบราคาจางของจังหวัดทหารบกรอยเอ็ด เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออนของบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาขายในการประกวดราคาจางของกรมในคราวเดียวกัน 
      การมีสวยไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน ไดแก      
การท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี้ 

(1) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผู จัดการ หุ นผู จัดการ กรรมการผู จัดการ ผู บริหาร หรือ                  
ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจหรือสามารถ                  
ใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ ่งหรือหลายราย                  
ท่ีเสนอราคาใหแกกรมในการประกวดราคาจางครั้งนี้ 

(2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวนไมจํากัดความ
รับผิดชอบในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เปนหุนสวน                
ในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
อีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเสนอราคาใหแกกรมในการประกวดราคาจางครั้งนี้ 
             คําวา “ ผูถือหุนรายใหญ ” ใหหมายความวา ผูถือหุนซ่ึงถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้น 
หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภท
หรือบางขนาด 

(3) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรม 
การผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินการในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง
เปนหุนสวนในหางหุนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเขาเสนอราคาใหแกกรมในการประกวดราคาจางครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน 

การดํารงตําแหนงการเปนหุ นสวน หรือเขาถือหุ นดังกลาวขางตนของคูสมรสหรือบุตรทีย่ังไมบรรลุ               
นิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน  หรือการถือหุน                   
ของบุคคลดังกลาว 
        ในกรณีบุคคลใดใชชื ่อบุคคลอื่นเปนผู จัดการ หุ นสวนผู จัดการ กรรมการผู จัดการ ผู บริหาร ผู เปน
หุนสวนหรือผูถือหุนโดยทีต่นเองเปนผูมีอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนที่แทจริง
ของหางหุ นหรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณีและหางหุ นสวน หรือบริษัทจํากัด                 
หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาในแกกรมในการประกวดราคาจางคราวเดียวกัน ใหถือวา                
ผูเสนอราคาหรือเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรอื (3) แลวแตกรณี 
        “ การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ” หมายความวา  การทีมี่ผูเสนอราคารายหนึง่หรือ
หลายรายกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคา
อยางธรรมในการเสนอราคาตอกรม ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอใหหรือรับวาจะให 
เรียก รับ หรือจะรับเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลัง
ประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทัง้นี้ โดยมีวัตถุประสงคทีจ่ะแสวงหา
ประโยชนในระหวางผูเสนอราคาดวยกันหรือเพื่อใหประโยชนในการเสนอราคารายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิ
สัญญากับกรม หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพือ่ใหเกิดความไดเปรียบกรม โดยมิใช
เปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
 
 

-  - - - - - - - - - - - 



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เร่ือง  แบบสัญญาเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๙3  
วรรคหน่ึง  บัญญัติว่า  หน่วยงานของรัฐต้องทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด   
โดยความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด  ทั้งนี้  แบบสัญญานั้นให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙3  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เร่ือง  แบบสัญญาเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  จึงกําหนดแบบสัญญาโดยความเห็นชอบ

ของสํานักงานอัยการสูงสุด  จํานวน  14  สัญญา  ดังนี้ 
(1) แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง 
(2) แบบสัญญาซื้อขาย 
(3) แบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จํากัดปริมาณ 
(4) แบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ 
(5) แบบสัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(6) แบบสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ 
(7) แบบสัญญาจ้างบริการบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ 
(8) แบบสัญญาเช่ารถยนต์ 
(9) แบบสัญญาจ้างทําความสะอาดอาคาร 

(10) แบบสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 
(11) แบบสัญญาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
(12) แบบสัญญาแลกเปลี่ยน 



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(13) แบบสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
(14) แบบสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา 
ดังปรากฏรายละเอียดตามแบบสัญญาท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 



 
แบบสัญญา 

สัญญาจางกอสราง 
 
สัญญาเลขท่ี……...…......…(๑).................….…… 

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ………….……..………………………………………………………………………….......
ตําบล/แขวง…………………..………………….………………..อําเภอ/เขต……………………….….……………………………...
จังหวัด…….…………………………….…………. เม่ือวันท่ี ...……….. เดือน.……………….……….………... พ.ศ. .....……… 
ระหวาง ………………………………….……………….………… (๒) ………………………………………………………………………..
โดย ………...…………….…………………………….…………… (๓ ) ………..…………………………………………..…………………
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ …………….…………....…… (๔ ก) …………..…………………….
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ ……………………………………………………………………………………….………….……..
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี……………......……ถนน………..……….……………..ตําบล/แขวง…….……….…..……….…....
อําเภอ/เขต………………….…..…….จังหวัด………..…………………..….โดย………….…………………………………..……...
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท..…………… 
ลงวันท่ี………………………………… (๕) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี....………….…….……..) แนบทายสัญญานี้  
(๖) (ในกรณีท่ีผูรับจางเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ ……………..……..….… (๔ ข) …………………….....
อยูบานเลขท่ี…………….….…..….ถนน…………………..……….…...……ตําบล/แขวง.……...………………….….………….
อําเภอ/เขต…………………….………….…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน
เลขท่ี.......................... ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญานี้) ซ่ึงตอไปในสัญญานี้
เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง 
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ขอตกลงวาจาง 
  ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทํางาน….……….…….…(๗)…….…...….……… 
ณ …..……………................... ตําบล/แขวง….…………………………….…….. อําเภอ/เขต.........…………..…………..…
จังหวัด……………………….……….….. ตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญานี้รวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญา 
  ผูรับจางตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตางๆ 
ชนิดดีเพ่ือใชในงานจางตามสัญญานี้ 

 ขอ ๒ เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

๒.๑ ผนวก ๑ .…….….(แบบรูป)……........…......….......….. จํานวน.…..(…..…….….) หนา 

  ๒.๒ ผนวก ๒ ………...(รายการละเอียด)…….....……....... จํานวน.…..(…..…….….) หนา 

  ๒.๓ ผนวก ๓ …........(ใบแจงปริมาณงานและราคา)...... จํานวน.…..(…..…….….) หนา 

  ๒.๔ ผนวก ๔ ……….(ใบเสนอราคา)….........…………....... จํานวน.…..(…..…….….) หนา 

  …………..……………..……ฯลฯ……….………..…………… 
  ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
ของผูวาจาง คําวินิจฉัยของผูวาจางใหถือเปนท่ีสุด และผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง คาเสียหายหรือ
คาใชจายใดๆ เพ่ิมเติมจากผูวาจางท้ังสิ้น 
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 ขอ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน…………..…...…..(๘)…....………..……… 
เปนจํานวนเงิน……………....บาท (………….…..………….) ซ่ึงเทากับรอยละ……….…(๙)……...…(…………..………...) 
ของราคาคาจางตามสัญญา มามอบใหแกผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
  (๑๐) กรณีผูรับจางใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือคํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ 
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
แจงเวียนใหทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด 
หรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอาย ุ
การคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูรับจางพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ท้ังปวงของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง 
หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี 
ผูรับจางสงมอบงานลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาแลวเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพรอง 
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเกิดข้ึนคราวใด ผูรับจางตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติม
ใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูวาจางภายใน...........(…….….) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง
เปนหนังสือจากผูวาจาง  
  หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามขอนี้ ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางโดยไมมี
ดอกเบี้ยเม่ือผูรับจางพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 

 ขอ ๔ (ก) คาจางและการจายเงิน 
  (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาตอหนวย) 
  ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางเปนจํานวนเงิน……………………..บาท 
(……………………………….…..) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมจํานวน………….……..บาท (...........................................)
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว โดยถือราคาตอหนวยเปนเกณฑตามรายการ                
แตละประเภทดังท่ีไดกําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๓ 
  คูสัญญาท้ังสองฝายตางตกลงวาจํานวนปริมาณงานท่ีกําหนดไวในบัญชีรายการ
กอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคานี้เปนจํานวนโดยประมาณเทานั้น จํานวนปริมาณงานท่ีแทจริง
อาจจะมากหรือนอยกวานี้ก็ได ซ่ึงผูวาจางจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางตามราคาตอหนวยของงาน       
แตละรายการท่ีไดทําเสร็จจริง คูสัญญาท้ังสองฝายตางตกลงท่ีจะไมเปลี่ยนแปลงราคาตอหนวยหรือเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนอันเกิดจากการท่ีจํานวนปริมาณงานในแตละรายการไดแตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในสัญญา 
ท้ังนี้ นอกจากในกรณีตอไปนี้ (๑๑) 
  ๔.๑ เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในสวนท่ีเกินกวารอยละ ๑๒๕ (หนึ่งรอยยี่สิบหา) 
แตไมเกินรอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณงานท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงาน    
และราคา จะจายใหในอัตรารอยละ ๙๐ (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา 
  ๔.๒ เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในสวนท่ีเกินกวารอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) 
ของปริมาณงานท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอยละ ๘๓  
(แปดสิบสาม) ของราคาตอหนวยตามสัญญา 
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  ๔.๓ เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ ๗๕ (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงาน
ท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญาและจะจายเพ่ิม
ชดเชยเปนคา Overhead และ Mobilization สําหรับงานรายการนั้นในอัตรารอยละ ๑๗ (สิบเจ็ด )      
ของผลตางระหวางปริมาณงานท้ังหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริง
คูณดวยราคาตอหนวยตามสัญญา ท้ังนี้ การจายเงินเพ่ิมชดเชยเปนคา Overhead และ Mobilization
ดังกลาว ผูวาจางจะจายใหแกผูรับจางในงวดสุดทายของการจายเงินคางานตามสัญญา 
  ๔.๔ ผูวาจางจะจายเงินท่ีเพ่ิมข้ึนตามขอ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกลาวขางตน ในงวด
สุดทายของการจายเงินหรือกอนงวดสุดทายของการจายเงินตามท่ีผูวาจางจะพิจารณาเห็นสมควร เวนแต
กรณีท่ีผูวาจางพิจารณาเห็นวาปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงดังกลาว มิไดมีสวนเก่ียวของกับงานอ่ืนท่ีเหลือ    
อีกท้ังงานท่ีเหลืออยูก็มิไดมีผลกระทบตอการจายเงินคางานท่ีแลวเสร็จจริงในงวดดังกลาว ท้ังนี้ ผูวาจาง  
อาจจายเงินท่ีเพ่ิมข้ึนใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคางานงวดนั้นๆ และการพิจารณาวางานใด           
อยูในหลักเกณฑดังกลาวหรือไม เปนดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผูวาจาง 
  ผูวาจางตกลงท่ีจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือนตามเนื้องานท่ีทําเสร็จจริง 
เม่ือผูวาจางหรือเจาหนาท่ีของผูวาจางไดทําการตรวจสอบผลงานท่ีทําเสร็จแลว และปรากฏวาเปนท่ีพอใจ 
ตรงตามขอกําหนดแหงสัญญานี้ทุกประการ ผูวาจางจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ใหไวแกผูรับจาง 
  การจายเงินงวดสุดทายจะจายใหเม่ืองานท้ังหมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการ
รวมท้ังการทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอยตามท่ีกําหนดไวในขอ ๒๐ 
  (๑๒) การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผูรับจาง ชื่อธนาคาร….....………....….………….สาขา………..….…….…..ชื่อบัญชี……………………………………
เลขท่ีบัญชี…………………………………ท้ังนี้ ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใด
เก่ียวกับการโอน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด (ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจาก 
จํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกผูรับจาง 
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับจาง ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลัง
หรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี) 

 ขอ ๔ (ข) คาจางและการจายเงิน  
  (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม) 
  ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน…………………………..บาท
(………………………………..…) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวน…………..…………บาท (......................................) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการ
จายเงินเปนงวดๆ ดังนี้ 
  งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงิน……………….………...บาท (…………………………………...………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน……………………………………ใหแลวเสร็จภายใน………………………………………………….. 
  งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงิน…….………………...บาท (…………………………………...………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………………………..…..……ใหแลวเสร็จภายใน…………………………………………………. 
  ..............................................ฯลฯ............................................. 
  งวดสุดทาย เปนจํานวนเงิน……………..………....บาท (…………………………………...….…..) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาด
เรียบรอยตามท่ีกําหนดไวในขอ ๒๐ 
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  (๑๓) การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผูรับจาง ชื่อธนาคาร……………….….…….….สาขา……….…..…….…….…..ชื่อบัญชี……………………………………
เลขท่ีบัญชี……………………………….… ท้ังนี้ ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใด
เก่ียวกับการโอน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด (ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจาก
จํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกผูรับจาง 
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงิน เข าบัญชี เงินฝากธนาคารของผู รับจ าง ตามแนวทางท่ี
กระทรวงการคลังหรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี) 

                 (๑๔) ขอ ๕ เงินคาจางลวงหนา 
  ผูวาจางตกลงจายเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจาง เปนจํานวนเงิน…………..…..…บาท
(………………..….…) ซ่ึงเทากับรอยละ……....…(……….…………....) ของราคาคาจาง ตามสัญญาท่ีระบุไวในขอ ๔ 
  เงินคาจางลวงหนาดังกลาวจะจายใหภายหลังจากท่ีผูรับจางไดวางหลักประกันการรับ
เงินคาจางลวงหนาเปน............................(หนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)…………………....เต็มตามจํานวนเงินคาจางลวงหนานั้นใหแกผูวาจาง 
ผูรับจางจะตองออกใบเสร็จรับเงินคาจางลวงหนาตามแบบท่ีผูวาจางกําหนดใหและผูรับจางตกลงท่ีจะ
กระทําตามเง่ือนไขอันเก่ียวกับการใชจายและการใชคืนเงินคาจางลวงหนานั้น ดังตอไปนี้ 
  ๕.๑ ผูรับจางจะใชเงินคาจางลวงหนานั้นเพ่ือเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เทานั้น หากผูรับจางใชจายเงินคาจางลวงหนาหรือสวนใดสวนหนึ่งของเงินคาจางลวงหนานั้นในทางอ่ืน    
ผูวาจางอาจจะเรียกเงินคาจางลวงหนานั้นคืนจากผูรับจางหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจาง
ลวงหนาไดทันที 
  ๕.๒ เม่ือผูวาจางเรียกรอง ผูรับจางตองแสดงหลักฐานการใชจายเงินคาจางลวงหนา 
เพ่ือพิสูจนวาไดเปนไปตามขอ ๕.๑ ภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจาก   
ผูวาจาง หากผูรับจางไมอาจแสดงหลักฐานดังกลาว ภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน ผูวาจางอาจเรียกเงิน
คาจางลวงหนาคืนจากผูรับจางหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที 
  (๑๕) ๕.๓ (ก) (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาตอหนวย) 
        ในการจายเงินคาจางใหแกผูรับจางตามขอ ๔ (ก) ผูวาจางจะหักเงินคาจาง      
ในแตละเดือนเพ่ือชดใชคืนเงินคาจางลวงหนาไวจํานวนรอยละ................(..................) ของจํานวนเงินคาจาง
ในแตละเดือน (๑๖) ท้ังนี้ จนกวาจํานวนเงินท่ีหักไวจะครบตามจํานวนเงินคาจางลวงหนาท่ีผูรับจางไดรับไปแลว 
ยกเวนคาจางเดือนสุดทายจะหักไวเปนจํานวนเทากับจํานวนเงินคาจางลวงหนาท่ีเหลือท้ังหมด 
  (๑๗) ๕.๓ (ข) (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม)  
          ในการจายเงินคาจางใหแกผูรับจางตามขอ ๔ (ข) ผูวาจางจะหักเงินคาจาง                 
ในแตละงวดเพ่ือชดใชคืนเงินคาจางลวงหนาไวจํานวนรอยละ..............(......................) ของจํานวนเงินคาจาง
ในแตละงวดจนกวาจํานวนเงินท่ีหักไวจะครบตามจํานวนเงินคาจางลวงหนาท่ีผูรับจางไดรับไปแลว ยกเวน
คาจางงวดสุดทายจะหักไวเปนจํานวนเทากับจํานวนเงินคาจางลวงหนาท่ีเหลือท้ังหมด 
  ๕.๔ เงินจํานวนใดๆ ก็ตามท่ีผูรับจางจะตองจายใหแกผูวาจางเพ่ือชําระหนี้หรือ 
เพ่ือชดใชความรับผิดตางๆ ตามสัญญา ผูวาจางจะหักเอาจากเงินคาจางงวดท่ีจะจายใหแกผูรับจางกอนท่ีจะ
หักชดใชคืนเงินคาจางลวงหนา 
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  ๕.๕ ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญา หากเงินคาจางลวงหนาท่ีเหลือเกินกวาจํานวนเงิน
ท่ีผูรับจางจะไดรับหลังจากหักชดใชในกรณีอ่ืนแลว ผูรับจางจะตองจายคืนเงินจํานวนท่ีเหลือนั้นใหแกผูวาจาง 
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 
    ๕.๖ (ก) (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาตอหนวย) 
             ผูวาจางจะคืนหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจาง ตอเม่ือ 
ผูวาจางไดหักเงินคาจางไวครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาตามขอ ๕.๓ (ก)  
  ๕.๖ (ข) (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม) 
             ผูวาจางจะคืนหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาใหแกผู รับจาง 
ตอเม่ือผูวาจางไดหักเงินคาจางไวครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาตามขอ ๕.๓ (ข) 
 (๑8) ขอ ๖ การหักเงินประกันผลงาน 
  ในการจายเงินคาจางใหแกผูรับจางแตละงวด ผูวาจางจะหักเงินจํานวนรอยละ
...................(…………………) ของเงินท่ีตองจายในงวดนั้นเพ่ือเปนประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงาน 
ถูกหักไวแล ว เป นจํานวนเงินไม ตํ่ ากวา……….............บาท (……………………...) ผู รับจางมีสิทธิ ท่ี จะ 
ขอเงินประกันผลงานคืน โดยนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสซ่ึงออก
โดยธนาคารภายในประเทศมามอบใหผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันแทนก็ได 
  ผูวาจางจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกลาว 
ตามวรรคหนึ่งโดยไมมีดอกเบี้ยใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคาจางงวดสุดทาย 

 ขอ ๗ (ก) กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
  (19) ภายในกําหนด………………......(.....................) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา               
ผูรับจางจะตองเสนอแผนงานใหเปนท่ีพอใจแกผูวาจาง โดยแสดงถึงข้ันตอนของการทํางานและกําหนดเวลา 
ท่ีตองใชในการทํางานหลักตางๆ ใหแลวเสร็จ 
  ผูรับจางตองเริ่มทํางานท่ีรับจางภายในกําหนด…………....(...................) วัน นับถัดจาก
วันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน และจะตองทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนด………………..(...................) วัน  
นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงดังกลาวนั้น 
  ถาผูรับจางมิไดเสนอแผนงาน หรือมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลาหรือไมสามารถ
ทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปน
ผูถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ     
ตรวจรับพัสดุหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะ         
บอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย การใชสิทธิ
บอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิของผูวาจางท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากผูรับจาง 
  การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจาก
ความรับผิดตามสัญญา 

 ขอ ๗ (ข) กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
  ผูรับจางตองเริ่มทํางานท่ีรับจางภายในวันท่ี ….... เดือน ..………….…………… พ.ศ. ……. 
และจะตองทํางานใหแลวเสร็จบริบูรณภายในวันท่ี ….... เดือน ..………….….. พ.ศ. ...…. ถาผูรับจางมิไดลงมือ
ทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวา 
ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา  
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หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปนผูถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือตกเปนผูลมละลาย     
หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษา         
ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหม          
เขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปดวย การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิของผูวาจางท่ีจะ
เรียกรองคาเสียหายจากผูรับจาง 
  การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจาก 
ความรับผิดตามสัญญา 

 ขอ ๘ ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง 
  เม่ืองานแลวเสร็จบริบูรณ และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจาง
รายใหม ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญาตามขอ ๗ หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดข้ึนจากการจางนี้  
ภายในกําหนด.......(๒0)..…..(……..….…..) ป …….…(………....….) เดือน นับถัดจากวันท่ีไดรับมอบงานดังกลาว 
ซ่ึงความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุท่ีไมถูกตอง
หรือทําไวไมเรียบรอย หรือทําไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไข 
ให เป น ท่ี เรียบรอยโดยไม ชั กช า  โดยผู ว าจ างไมต องออกเงินใดๆ  ในการนี้ ท้ั งสิ้ น  หากผู รับจ าง 
ไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด………..(………..……) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
หรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาท่ีผูวาจางกําหนด ใหผูวาจางมีสิทธิท่ีจะทําการนั้นเอง 
หรือจางผูอ่ืนใหทํางานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายเองท้ังสิ้น  
  ในกรณีเรงดวนจําเปนตองรีบแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายโดยเร็ว และไมอาจ
รอใหผูรับจางแกไขในระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามวรรคหนึ่งได ผูวาจางมีสิทธิเขาจัดการแกไขเหตุชํารุด
บกพรองหรือเสียหายนั้นเอง หรือจางผู อ่ืนใหซอมแซมความชํารุดบกพรองหรือเสียหาย โดยผูรับจาง 
ตองรับผิดชอบชําระคาใชจายท้ังหมด 
  การท่ีผูวาจางทําการนั้นเอง หรือจางผูอ่ืนใหทํางานนั้นแทนผูรับจาง ไมทําใหผูรับจาง 
หลุดพนจากความรับผิดตามสัญญา หากผูรับจางไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามท่ีผูวาจางเรียกรอง
ผูวาจางมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได 

 ขอ ๙ การจางชวง 
  ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง 
เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนท่ีไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การท่ีผูวาจางไดอนุญาต 
ใหจางชวงงานแตบางสวนดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ี 
ตามสัญญานี้ และผูรับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง  
หรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ 
 กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจาง       
ตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ..........(๒1)….......(.........................) ของวงเงิน
ของงานท่ีจางชวงตามสัญญา ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 

 ขอ ๑๐ การควบคุมงานของผูรับจาง 
   ผูรับจางจะตองควบคุมงานท่ีรับจางอยางเอาใจใส ดวยประสิทธิภาพและความชํานาญ 
และในระหวางทํางานท่ีรับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซ่ึงทํางานเต็มเวลาเปนผูรับผิดชอบควบคุมงาน 
ของผูรับจาง ผูแทนดังกลาวจะตองไดรับมอบอํานาจจากผูรับจาง คําสั่งหรือคําแนะนําตางๆ ท่ีผูวาจาง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผูวาจางแตงตั้งไดแจงแกผูแทนเชนวานั้น  
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ใหถือวาเปนคําสั่งหรือคําแนะนําท่ีไดแจงแกผูรับจาง การแตงตั้งผูแทนตามขอนี้จะตองทําเปนหนังสือ 
และตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูวาจาง การเปลี่ยนตัวหรือแตงตั้งผูแทนใหมจะทํามิได 
หากไมไดรับความเห็นชอบเปนหนงัสือจากผูวาจางกอน 
 ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะขอใหเปลี่ยนตัวผูแทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจงเปนหนังสือไปยัง 
ผูรับจาง และผูรับจางจะตองทําการเปลี่ยนตัวผูแทนนั้นโดยพลัน โดยไม คิดคาจางหรือราคาเพ่ิม 
หรืออางเปนเหตุเพ่ือขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้ 

 ขอ ๑๑ ความรับผิดของผูรับจาง 
 ผูรับจางจะตองรับผิดตออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก 
การปฏิบัติงานของผูรับจาง และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางหรือตัวแทน 
ของผูรับจาง และจากการปฏิบัติงานของผูรับจางชวงดวย (ถามี) 
 ความเสียหายใดๆ อันเกิดแกงานท่ีผูรับจางไดทําข้ึน แมจะเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัย 
ก็ตาม ผูรับจางจะตองรับผิดชอบโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปลี่ยนใหใหมโดยคาใชจายของผูรับจางเอง เวนแต
ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผูวาจาง ท้ังนี้ ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะสิ้นสุดลง  
เม่ือผูวาจางไดรับมอบงานครั้งสุดทาย ซ่ึงหลังจากนั้นผูรับจางคงตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรอง  
หรือความเสียหายดังกลาวในขอ ๘ เทานั้น 
  ผูรับจางจะตองรับผิดตอบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ของผูรับจาง หรือลูกจางหรือตัวแทนของผูรับจาง รวมถึงผูรับจางชวง (ถามี) ตามสัญญานี้ หากผูวาจาง    
ถูกเรียกรองหรือฟองรองหรือตองชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอกไปแลว ผูรับจางจะตองดําเนินการใดๆ 
เพ่ือใหมีการวาตางแกตางใหแกผูวาจางโดยคาใชจายของผูรับจางเอง รวมท้ังผูรับจางจะตองชดใช
คาเสียหายนั้นๆ ตลอดจนคาใชจายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกรองหรือถูกฟองรองใหแกผูวาจางทันที 

ขอ ๑๒ การจายเงินแกลูกจาง 
 ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางท่ีผูรับจางไดจางมาในอัตราและตามกําหนดเวลา 
ท่ีผูรับจางไดตกลงหรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว 
 ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอ่ืนใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคหนึ่ง  
ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะเอาเงินคาจางท่ีจะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว และใหถือวา
ผูวาจางไดจายเงินจํานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว 
  ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนท่ีจางมาทํางาน โดยให
ครอบคลุมถึงความรับผิดท้ังปวงของผูรับจาง รวมท้ังผูรับจางชวง (ถามี) ในกรณีความเสียหายท่ีคิดคาสินไหม
ทดแทนไดตามกฎหมาย ซ่ึงเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ตอลูกจางหรือบุคคลอ่ืนท่ีผูรับจาง 
หรือผูรับจางชวงจางมาทํางาน ผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาวพรอมท้ังหลักฐาน 
การชําระเบี้ยประกันใหแกผูวาจางเม่ือผูวาจางเรียกรอง 

ขอ ๑๓ การตรวจงานจาง 
 ถาผูวาจางแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา  
เพ่ือควบคุมการทํางานของผูรับจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษานั้น  
มีอํานาจเขาไปตรวจการงานในโรงงานและสถานท่ีกอสรางไดทุกเวลา และผูรับจางจะตองอํานวย 
ความสะดวกและใหความชวยเหลือในการนั้นตามสมควร 
 การท่ีมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษานั้น หาทําให
ผูรับจางพนความรับผิดชอบตามสัญญานี้ขอใดขอหนึ่งไม 
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ขอ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน 
  ผูรับจางรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปและรายการละเอียด        
โดยถ่ีถวนแลว หากปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ        
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผูรับจางตกลงท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผูวาจางแตงตั้ง เพ่ือใหงานแลวเสร็จบริบูรณ คําวินิจฉัยดังกลาว          
ใหถือเปนท่ีสุด โดยผูรับจางจะคิดคาจาง คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ เพ่ิมข้ึนจากผูวาจาง หรือขอขยาย
อายุสัญญาไมได 

ขอ ๑๕ การควบคุมงานโดยผูวาจาง 
  ผูรับจางตกลงวาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา 
ท่ีผูวาจางแตงตั้ง มีอํานาจท่ีจะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือใหเปนไปตามสัญญานี้และมีอํานาจท่ีจะสั่งให
แกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัดทอนซ่ึงงานตามสัญญานี้ หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม ผูวาจาง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา มีอํานาจท่ีจะสั่งใหหยุดการนั้นชั่วคราวได 
ความลาชาในกรณีเชนนี้ ผูรับจางจะถือเปนเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ ไมไดท้ังสิ้น 

ขอ ๑๖ งานพิเศษและการแกไขงาน  
  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะสั่งเปนหนังสือใหผูรับจางทํางานพิเศษซ่ึงไมไดแสดงไวหรือรวมอยู
ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยูในขอบขายท่ัวไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี ้ 
ผูวาจางยังมีสิทธิสั่งใหเปลี่ยนแปลงหรือแกไขแบบรูปและขอกําหนดตางๆ ในเอกสารสัญญานี้ดวย 
  อัตราคาจางหรือราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ ให กําหนดใชสําหรับงานพิเศษ 
หรืองานท่ีเพ่ิมเติมข้ึน หรือตัดทอนลงท้ังปวงตามคําสั่งของผูวาจาง หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึง     
อัตราคาจาง หรือราคาใดๆ ท่ีจะนํามาใชสําหรับงานพิเศษหรืองานท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงดังกลาว ผูวาจาง 
และผูรับจางจะไดตกลงกันท่ีจะกําหนดอัตราคาจางหรือราคาท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง รวมท้ังการขยาย
ระยะเวลา (ถามี) กันใหมเพ่ือความเหมาะสม ในกรณีท่ีตกลงกันไมได ผูวาจางจะกําหนดอัตราจางหรือราคา
ตามแตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง ซ่ึงผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูวาจางไปกอน
เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกงานท่ีจาง 

ขอ ๑๗ คาปรับ 
  หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา 
และผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญา ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินวันละ       
…........(๒2)……..….บาท (……...................………...) และจะตองชําระคาใชจายในการควบคุมงาน (ถามี)  
ในเม่ือผูวาจางตองจางผูควบคุมงานอีกตอหนึ่งเปนจํานวนเงินวันละ…....(๒3)….....บาท (…..................)    
นับถัดจากวันท่ีครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันท่ีผูวาจางไดขยายเวลาทํางานให    
จนถึงวันท่ีทํางานแลวเสร็จจริง นอกจากนี้ ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดข้ึนจากการท่ี   
ผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนท่ีเกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย 
  ในระหวางท่ีผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาตอไปได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ ๑๘ ก็ได และถาผูวาจาง   
ไดแจงขอเรียกรองไปยังผูรับจางเม่ือครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว ผูวาจางมีสิทธิ  
ท่ีจะปรับผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 
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ขอ ๑๘ สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา 
  ในกรณีท่ีผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอ่ืนใหทํางานนั้น
ตอจนแลวเสร็จก็ได ผูวาจางหรือผูท่ีรับจางทํางานนั้นตอมีสิทธิใชเครื่องใชในการกอสราง สิ่งท่ีสรางข้ึน
ชั่วคราวสําหรับงานกอสราง และวัสดุตางๆ ซ่ึงเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญา 
ตามท่ีจะเห็นสมควร 
 ในกรณีดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ท้ังหมดหรือบางสวน ตามแตจะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซ่ึงเปน
จํานวนเกินกวาหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมท้ังคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จ
ตามสัญญา ตลอดจนคาใชจายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถามี) ซ่ึงผูวาจางจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือ
จํานวนเงินใดๆ ท่ีจะจายใหแกผูรับจางก็ได 

ขอ ๑๙ การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
 ในกรณีท่ีผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุ 
ใหเกิดคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ผูรับจางตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจาย
ดังกลาวใหแกผูวาจางโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด....................(.....................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง 
เปนหนังสือจากผูวาจาง หากผูรับจางไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูวาจาง           
มีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจํานวนเงินคาจางท่ีตองชําระ หรือจากเงินประกันผลงานของผูรับจาง หรือบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 
  หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากเงินคาจางท่ีตองชําระ เงินประกัน
ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูรับจางยินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยู
จนครบถวนตามจํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด..................(......................) วัน 
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 

หากมีเงินคาจางตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแลว 
ยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางท้ังหมด 

ขอ ๒๐ การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย 
 ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือ 
สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานของผูรับจาง ลูกจาง ตัวแทน หรือผูรับจางชวง (ถามี) ใหสะอาด ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพในการใชงานตลอดระยะเวลาการจาง และเม่ือทํางานเสร็จสิ้นแลวจะตองขนยาย 
บรรดาเครื่องใชในการทํางานจางรวมท้ังวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งกอสรางชั่วคราวตางๆ (ถามี) ท้ังจะตอง 
กลบเกลี่ยพ้ืนดินใหเรียบรอยเพ่ือใหบริเวณท้ังหมดอยูในสภาพท่ีสะอาดและใชการไดทันที 

ขอ ๒๑ การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
  ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําให       
ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุ
หรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพ่ือของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลา
ทํางานออกไปภายใน ๑๕ (สิบหา) วันนับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
ดังกลาว แลวแตกรณี 
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  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิ
เรียกรองในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแต 
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจางซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลว
ตั้งแตตน 
  การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของ
ผูวาจางท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 (๒4) ขอ ๒๒ การใชเรือไทย 
  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผูรับจางจะตองสั่งหรือนําของเขามาจากตางประเทศ
รวมท้ังเครื่องมือและอุปกรณท่ีตองนําเขามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไมวาผูรับจางจะเปนผูท่ีนําของเขามาเอง
หรือนําเขามาโดยผานตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถาสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือ      
ท่ีมีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด 
ผูรับจางตองจัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทากอนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทยหรือ 
เปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได ท้ังนี้ไมวาการสั่งหรือ
นําเขาสิ่งของดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบใด 
 ในการสงมอบงานตามสัญญาใหแกผูวาจาง ถางานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง  
ผูรับจางจะตองสงมอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซ่ึงแสดงวาไดบรรทุก
มาโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูวาจางพรอมกับการสงมอบงานดวย 

 ในกรณีท่ีสิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูรับจางตองสงมอบหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา 
ใหบรรทุกของโดยเรืออ่ืนไดหรือหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูวาจางดวย 
 ในกรณีท่ีผูรับจางไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในวรรคสองและ
วรรคสามใหแกผูวาจาง แตจะขอสงมอบงานดังกลาวใหผูวาจางกอนโดยไมรับชําระเงินคาจาง ผูวาจางมีสิทธิ
รับงานดังกลาวไวกอน และชําระเงินคาจางเม่ือผูรับจางไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได 

ขอ ๒๓ มาตรฐานฝมือชาง 
 ผูรับจางตกลงเปนเง่ือนไขสําคัญวา ผูรับจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือชาง จาก ........................................................... หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. 
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ……(……..) 
ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ (หนึ่ง) คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

 ๒๓.๑ …………………………………………………..…… 

 ๒๓.๒ ……………………………………………….….…… 

         …………………………..ฯลฯ……………….…… 
 ผูรับจางจะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนชางท้ังหมดโดยจําแนกตามแตละสาขาชาง 
และระดับชาง พรอมกับระบุรายชื่อชางผูท่ีผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาว 
ในวรรคหนึ่ง นํามาแสดงพรอมหลักฐานตางๆ ตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูควบคุมงานกอนเริ่มลงมือ
ทํางาน และพรอมท่ีจะใหผูวาจางหรือเจาหนาท่ีของผูวาจางตรวจสอบดูไดตลอดเวลาทํางานตามสัญญานี้
ของผูรับจาง 
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สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ  
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน  
และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 

 
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูวาจาง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………………………..……….ผูรับจาง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)………………………………………..….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)………………………………..………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจางกอสราง 
(๑) ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 
(๒) ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน 
(๓) ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 

เชน นาย ก. อธิบดีกรม……………...หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(๔) ใหระบุชื่อผูรับจาง 

ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
 ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 
 (๕) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก
ไดตามขอเท็จจริง 
 (๖) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก
ไดตามขอเท็จจริง 

(๗) ใหระบุงานท่ีตองการจาง 
(๘) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐเม่ือลงนาม

ในสัญญา เพ่ือเปนการประกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 
 (๑) เงินสด  
 (๒) เช็คหรือดราฟท ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็ค 

หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ  
 (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด โดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
 (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาต

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลม 
ใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(๙) ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๘ 
 (๑๐) เปนขอความหรืองเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก
ไดตามขอเท็จจริง 
 (๑๑) อัตรารอยละท่ีระบุไวตอไปนี้ อาจพิจารณาแกไขไดตามความเหมาะสม 
 (๑๒) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๑๓) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๑๔) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๑๕) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 
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(๑๖) ในกรณีท่ีหนวยงานผูวาจางเห็นเปนการจําเปนและสมควรจะหักคาจางในแตละเดือน   
ไวจํานวนท้ังหมดก็ได 

(๑๗) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือ 
ตัดออกไดตามขอเท็จจริง 

(๑8) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(19) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๒0) กําหนดเวลาท่ีผูรับจางจะรับผิดในความชํารุดบกพรอง โดยปกติจะตองกําหนด 
ไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันท่ีผูรับจางไดรับมอบงานจางกอสราง 

(๒1) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ ๙ กรณีผูรับจางไปจางชวงบางสวนโดยไมไดรับอนุญาต 
จากผูวาจาง ตองกําหนดคาปรับเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละสิบของวงเงินของงานท่ีจางชวงตามสัญญา 

(๒2) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ ๑๗ ให กําหนดเปนรายวันในอัตราระหวางรอยละ  
๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๒ สวนกรณีจะปรับรอยละเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของหนวยงานของรัฐ 
ผูวาจางท่ีจะพิจารณา โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุท่ีจาง ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีผูรับจาง 
จะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา แตท้ังนี้การท่ีจะกําหนดคาปรับเปนรอยละเทาใด จะตองกําหนดไว 
ในเอกสารเชิญชวนดวย 

(๒3) ถาตองจายคาควบคุมงานวันละเทาใด ใหเรียกคาควบคุมงานจากผูรับจางวันละเทานั้น  
ตามจํานวนท่ีลวงเลยกําหนดสัญญาไป แตสัญญาขอนี้ไมรวมถึงคาควบคุมงานในกรณีท่ีตองตออายุสัญญา  

(๒4) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

 



แบบสัญญา 
สัญญาซ้ือขาย 

 
สัญญาเลขท่ี…………….…… (๑) ............…..…… 

สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ …………………………..………………………..………..……………………………....... 
ตําบล/แขวง…………………………..………….………………..อําเภอ/เขต…………………………….….………………………...
จังหวัด…….………….……………….…………. เม่ือวันท่ี …….……… เดือน ……………………………….. พ.ศ. …....………
ระหวาง ………………………………………………..…………… (๒) ………………………………………………………………………..
โดย..……...….…………..………………….……………………… (๓) ………..……………………………………………..…………………
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูซ้ือ” ฝายหนึ่ง กับ ……………….………...…… (๔ ก) …………….……………………. 
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบคุคล ณ …………………………….……………………………..………………………….………….……..
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี…………….....……ถนน……………….……………..ตําบล/แขวง…….……….…...……….…....
อําเภอ/เขต………………………….…..…….จังหวัด………..…………..….โดย………….…………………………………..……...
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท……….…   
ลงวันท่ี………….…………..…… (๕) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี...…………….……….……..) แนบทายสัญญานี้  
(๖) (ในกรณีท่ีผูขายเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ …………………..……… (๔ ข) ………………….……..... 
อยูบานเลขท่ี…………..….…..….ถนน…………………..…..…...……ตําบล/แขวง……..…………………….….…………….
อําเภอ/เขต…………………….….......………….…..จังหวัด.....………….…...…..………….……...…… ผูถือบัตรประจําตัว
ประชาชนเลขท่ี........................................... ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสญัญานี้)   
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูขาย” อีกฝายหนึ่ง 

คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ขอตกลงซ้ือขาย 
 ผูซ้ือตกลงซ้ือและผูขายตกลงขาย………………..…...…………(๗)..…….…..……..…………..... 
.........................................................................................................................................................................  
จํานวน..….(๘)..….(……………….) เปนราคาท้ังสิ้น………………...บาท (…………………..………….……..……………….) 
ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมจํานวน…………….........……บาท (........................................) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ  
และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว 

 ขอ ๒ การรับรองคุณภาพ 
  ผูขายรับรองวาสิ่งของท่ีขายใหตามสัญญานี้เปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน  
ไมเปนของเกาเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก……… 
  ในกรณีท่ีเปนการซ้ือสิ่งของซ่ึงจะตองมีการตรวจทดสอบ ผูขายรับรองวา เม่ือตรวจ
ทดสอบแลวตองมีคุณภาพและคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวตามสัญญานี้ดวย 

 ขอ ๓ เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
 เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

๓.๑ ผนวก ๑ ……(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)……. จํานวน…..…..(……….…) หนา 
 ๓.๒ ผนวก ๒ …….…..(แค็ตตาล็อก) (๙)………. จํานวน…..…..(……….…) หนา 

๓.๓ ผนวก ๓ ………...….(แบบรูป) (๑๐)………........ จํานวน……....(………….) หนา 
๓.๔ ผนวก ๔ ……………..(ใบเสนอราคา)…….…..….. จํานวน…...….(………….) หนา 

 …………….……………….ฯลฯ….……..………….…… 



- ๒ – 

 

  ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ    
ผูซ้ือ คําวินิจฉัยของผูซ้ือใหถือเปนท่ีสุด และผูขายไมมีสิทธิเรียกรองราคา คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ
เพ่ิมเติมจากผูซ้ือท้ังสิ้น 

 ขอ ๔ การสงมอบ 
 ผูขายจะสงมอบสิ่งของท่ีซ้ือขายตามสัญญาใหแกผูซ้ือ ณ ………….………………………….. 
ภายในวันท่ี .……. เดือน ……………………..……. พ.ศ. ……….. ใหถูกตองและครบถวนตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑ 
แหงสัญญานี้ พรอมท้ังหีบหอหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบรอย 
 การสงมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไมวาจะเปนการสงมอบเพียงครั้งเดียว หรือสงมอบ 
หลายครั้ง ผูขายจะตองแจงกําหนดเวลาสงมอบแตละครั้งโดยทําเปนหนังสือนําไปยื่นตอผูซ้ือ ณ ….……………
ในวันและเวลาทําการของผูซ้ือ กอนวันสงมอบไมนอยกวา………(๑๑)…....(………………….) วันทําการของผูซ้ือ 

 ขอ ๕ การตรวจรับ 
  เม่ือผู ซ้ือไดตรวจรับสิ่งของท่ีสงมอบและเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญาแลว             
ผูซ้ือจะออกหลักฐานการรับมอบเปนหนังสือไวให เพ่ือผูขายนํามาเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงิน           
คาสิ่งของนั้น 
  ถาผลของการตรวจรับปรากฏวา สิ่งของท่ีผูขายสงมอบไมตรงตามขอ ๑ ผูซ้ือทรงไว 
ซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับสิ่งของนั้น ในกรณีเชนวานี้ ผูขายตองรีบนําสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
และนําสิ่งของมาสงมอบใหใหม หรือตองทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูขายเอง  
และระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะเหตุดังกลาวผูขายจะนํามาอางเปนเหตุขอขยายเวลาสงมอบตามสัญญาหรือ  
ของดหรือลดคาปรับไมได 
 (๑๒) ในกรณีท่ีผูขายสงมอบสิ่งของถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวน  
แตไมถูกตองท้ังหมด ผูซ้ือจะตรวจรับเฉพาะสวนท่ีถูกตอง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะสวนนั้นก็ได 
(ความในวรรคสามนี้ จะไมกําหนดไวในกรณีท่ีผูซ้ือตองการสิ่งของท้ังหมดในคราวเดียวกัน หรือการซ้ือ
สิ่งของท่ีประกอบเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางหนึ่งอยางใดไปแลว จะไมสามารถใชงานได         
โดยสมบูรณ) 

             ขอ ๖ การชําระเงิน 
   (13 ก) ผูซ้ือตกลงชําระเงินคาสิ่งของตามขอ ๑ ใหแกผูขาย เม่ือผูซ้ือไดรับมอบสิ่งของ 
ตามขอ ๕ ไวโดยครบถวนแลว 
   (13 ข) ผูซ้ือตกลงชําระเงินคาสิ่งของตามขอ ๑ ใหแกผูขาย ดังนี้  
  ๖.๑ เงินลวงหนา จํานวน……....................บาท (………......…………………………………..) 
จะจายใหภายใน…….…............(…….........……….) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ท้ังนี้ โดยผูขายจะตองนํา
หลักประกันเงินลวงหนาเปน.....…….............(หนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของ
ธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)…................เต็มตามจํานวนเงินลวงหนาท่ีจะไดรับ มามอบ
ใหแกผู ซ้ือเปนหลักประกันการชําระคืนเงินลวงหนากอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น และผูซ้ือจะคืน
หลักประกันเงินลวงหนาใหแกผูขายเม่ือผูซ้ือจายเงินท่ีเหลือตามขอ ๖.๒  
 ๖.๒ เงินท่ีเหลือ จํานวน……….................บาท (………......………………..…………………..)  
จะจายใหเม่ือผูซ้ือไดรับมอบสิ่งของ ตามขอ ๕ ไวโดยถูกตองครบถวนแลว 
 



- ๓ – 

 

 (๑๔) การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูซ้ือจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ของผูขาย ชื่อธนาคาร………….………..…..สาขา…........……….…ชื่อบัญชี…….............…………………………………… 
เลขท่ีบัญชี………………………… ท้ังนี้ ผูขายตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอ่ืนใดเก่ียวกับ 
การโอน รวมท้ังคาใชจายใดๆ (ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงิน
โอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกผูขาย (ระบบ Direct 
Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังหรือ
หนวยงานของรฐัเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี) 

 ขอ ๗ การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 ผูขายตกลงรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิ่งของตามสัญญานี้          
เปนเวลา...........(๑๕)............(……..…………….) ป .…....….......…..(…….……..…….….) เดือน นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือ
ไดรับมอบสิ่งของท้ังหมดไวโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา โดยภายในกําหนดเวลาดังกลาว หากสิ่งของ 
ตามสัญญานี้เกิดชํารุดบกพรองหรือขัดของอันเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ ผูขายจะตองจัดการซอมแซม
หรือแกไขใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดีดังเดิม ภายใน…….......(……..….) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงจากผูซ้ือ 
โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น หากผูขายไมจัดการซอมแซมหรือแกไขภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูซ้ือมีสิทธิ
ท่ีจะทําการนั้นเองหรือจางผูอ่ืนใหทําการนั้นแทนผูขาย โดยผูขายตองเปนผูออกคาใชจายเองท้ังสิ้น 
 ในกรณีเรงดวนจําเปนตองรีบแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือขัดของโดยเร็ว และไมอาจ
รอคอยใหผูขายแกไขในระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามวรรคหนึ่งได ผูซ้ือมีสิทธิเขาจัดการแกไขเหตุชํารุดบกพรอง
หรือขัดของนั้นเอง หรือใหผูอ่ืนแกไขความชํารุดบกพรองหรือขัดของ โดยผูขายตองรับผิดชอบชําระคาใชจาย
ท้ังหมด 
 การท่ีผูซ้ือทําการนั้นเอง หรือใหผู อ่ืนทําการนั้นแทนผูขาย ไมทําใหผูขายหลุดพน 
จากความรับผิดตามสัญญา หากผูขายไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามท่ีผูซ้ือเรียกรองผูซ้ือมีสิทธิบังคับ
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได 

 ขอ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะทําสัญญานี้ผูขายไดนําหลักประกันเปน..……………...…..(๑๖)......………..…..…… 
เปนจํานวนเงิน……………....บาท (……………..………….) ซ่ึงเทากับรอยละ…….…(๑๗)……..…(…………..………...) 
ของราคาท้ังหมดตามสัญญา มามอบใหแกผูซ้ือเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
  (๑๘) กรณีผูขายใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือคํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ 
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
แจงเวียนใหทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด 
หรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุ 
การคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูขายพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันท่ีผูขายนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ท้ังปวงของผูขายตลอดอายุสัญญานี้ ถาหลักประกันท่ีผูขายนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง                 
หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูขายตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี
ผูขายสงมอบสิ่งของลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาสงมอบหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพรอง
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเกิดข้ึนคราวใด ผูขายตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติม 
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ใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูซ้ือภายใน....................(……..……..…...) วัน นับถัดจากวันท่ี
ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซ้ือ  
  หลักประกันท่ีผูขายนํามามอบไวตามขอนี้ ผูซ้ือจะคืนใหแกผูขายโดยไมมีดอกเบี้ย 
เม่ือผูขายพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 

 ขอ ๙ การบอกเลิกสัญญา 
  ถาผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือเม่ือครบกําหนดสงมอบสิ่งของ 
ตามสัญญานี้แลว หากผูขายไมสงมอบสิ่งของท่ีตกลงขายใหแกผูซ้ือหรือสงมอบไมถูกตอง หรือไมครบจํานวน 
ผู ซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือแตบางสวนได การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิ 
ของผูซ้ือท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากผูขาย 
  ในกรณีท่ีผูซ้ือใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูซ้ือมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม  
(๑๙) (ขอ ๖ และ) ขอ ๘ เปนจํานวนเงินท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ได แลวแตผูซ้ือจะเห็นสมควร และถาผูซ้ือ
จัดซ้ือสิ่งของจากบุคคลอ่ืนเต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนท่ีขาดสง แลวแตกรณี ภายในกําหนด……(๒๐)...... 
(……………..…..) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผูขายจะตองชดใชราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไว
ในสัญญานี้ดวย 

 ขอ ๑๐ คาปรับ 
  ในกรณีท่ีผูซ้ือมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ ๙ ผูขายจะตองชําระคาปรับใหผูซ้ือ
เปนรายวันในอัตรารอยละ……...(๒๑)…………(….…..…………….) ของราคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบ นับถัดจาก
วันครบกําหนดตามสัญญาจนถึงวันท่ีผูขายไดนําสิ่งของมาสงมอบใหแกผูซ้ือจนถูกตองครบถวนตามสัญญา  
  การคิดคาปรับในกรณีสิ่งของท่ีตกลงซ้ือขายประกอบกันเปนชุด แตผูขายสงมอบ 
เพียงบางสวน หรือขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไปทําใหไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวา        
ยังไมไดสงมอบสิ่งของนั้นเลย และใหคิดคาปรับจากราคาสิ่งของเต็มท้ังชุด 
  ในระหวางท่ีผูซ้ือยังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผูซ้ือเห็นวาผูขายไมอาจปฏิบัติ
ตามสัญ ญ าต อไป ได  ผู ซ้ื อจะใช สิท ธิบอก เลิกสัญ ญ าและริบหรือบั ง คับจากหลักประกันตาม   
(๒๒) (ขอ ๖ และ) ขอ ๘ กับเรียกรองใหชดใชราคาท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกําหนดไวในขอ ๙ วรรคสองก็ได และถา 
ผูซ้ือไดแจงขอเรียกรองใหชําระคาปรับไปยังผูขายเม่ือครบกําหนดสงมอบแลว ผู ซ้ือมีสิทธิท่ีจะปรับผูขาย 
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 

 ขอ ๑๑ การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
 ในกรณีท่ีผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุให
เกิดคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูซ้ือ ผูขายตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาว
ใหแกผูซ้ือโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด................(.................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซ้ือ 
หากผูขายไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผู ซ้ือมีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจํานวนเงิน 
คาสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีตองชําระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 
  หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากเงินคาสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีตองชําระ 
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูขายยินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยูจนครบถวน
ตามจํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด.................(..................) วัน นับถัดจากวันท่ี
ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซ้ือ 

หากมีเงินค าสิ่ งของท่ี ซ้ือขายตามสัญญาท่ีหักไวจ ายเปนค าปรับ  คาเสียหาย            
หรือคาใชจายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูซ้ือจะคืนใหแกผูขายท้ังหมด 
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 ขอ ๑๒ การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาสงมอบ 
  ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซ้ือ หรือเหตุสุดวิสัย 
หรือเกิดจากพฤติการณ อันหนึ่งอันใดท่ีผูขายไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําให
ผูขายไมสามารถสงมอบสิ่งของตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูขายมีสิทธิของดหรือลดคาปรับ
หรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญาได โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือให
ผูซ้ือทราบภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว 

  ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรอง

ในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญา โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแตกรณี 

เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซ้ือซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูซ้ือทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

  การงดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจ

ของผูซ้ือท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 ขอ ๑๓ การใชเรือไทย 

  ถาสิ่งของท่ีจะตองสงมอบใหแกผู ซ้ือตามสัญญานี้ เปนสิ่งของท่ีผูขายจะตองสั่ง 

หรือนําเขามาจากตางประเทศ และสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยู 

และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูขายตองจัดการ 

ใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย 

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทากอนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทยหรือเปนของท่ีรัฐมนตร ี           

วาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได ท้ังนี้ ไมวาการสั่งหรือนําเขาสิ่งของดังกลาว

จากตางประเทศจะเปนแบบใด  

  ในการสงมอบสิ่งของตามสัญญาใหแกผูซ้ือ ถาสิ่งของนั้นเปนสิ่งของตามวรรคหนึ่ง 

ผูขายจะตองสงมอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซ่ึงแสดงวาไดบรรทุกมา

โดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูซ้ือพรอมกับการสงมอบสิ่งของดวย 

  ในกรณีท่ีสิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย

หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูขายตองสงมอบหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา               

ใหบรรทุกของโดยเรืออ่ืนไดหรือหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของ

โดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูซ้ือดวย 

  ในกรณีท่ีผูขายไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในวรรคสองและวรรคสาม

ใหแกผูซ้ือ แตจะขอสงมอบสิ่งของดังกลาวใหผูซ้ือกอนโดยยังไมรับชําระเงินคาสิ่งของ ผูซ้ือมีสิทธิรับสิ่งของ

ดังกลาวไวกอนและชําระเงินคาสิ่งของเม่ือผูขายไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได 

 

 

 

 



- ๖ – 

 

 สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ    

โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน               

และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 

 

(ลงชื่อ)………………………………....……….ผูซ้ือ 

        (……........……...…………………….) 

 (ลงชื่อ)……………………………...………….ผูขาย 

        (……........……...…………………….) 

 (ลงชื่อ)……………………………...………….พยาน 

        (……........……...…………………….) 

 (ลงชื่อ)……………………...………………….พยาน 

        (……........……...…………………….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๗ – 

 

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขาย 
(๑)  ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 
(๒)  ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน 
(๓)  ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 

เชน นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(๔)  ใหระบุชื่อผูขาย 
      ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
      ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 
(๕)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 

ไดตามขอเท็จจริง 
(๖)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 

ไดตามขอเท็จจริง 
(๗)  ใหระบุวาเปนการซ้ือสิ่งของตามตัวอยาง หรือรายการละเอียด หรือแค็ตตาล็อก หรือแบบรูป

รายการ หรืออ่ืนๆ (ใหระบุ) และปกติจะตองกําหนดไวดวยวาสิ่งของท่ีจะซ้ือนั้น เปนของแท เปนของใหม  
ไมเคยใชงานมากอน  

(๘)  ใหระบุหนวยท่ีใช เชน กิโลกรัม ชิ้น เมตร เปนตน 
(๙)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 

ไดตามขอเท็จจริง 
(๑๐)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 

ไดตามขอเท็จจริง 
(๑๑)  กําหนดเวลาสงมอบจะตองแจงลวงหนาไมนอยกวาก่ีวัน ใหอยูในดุลพินิจของผูซ้ือโดยตกลง

กับผูขาย โดยปกติควรจะกําหนดไวประมาณ ๓ วันทําการ เพ่ือท่ีผูซ้ือจะไดจัดเตรียมเจาหนาท่ีไวตรวจรับ
ของนั้น 

       ในกรณีท่ีมีการสงมอบสิ่งของหลายครั้ง ใหระบุวันเวลาท่ีสงมอบแตละครั้งไวดวย และในกรณี
ท่ีมีการติดตั้งดวย ใหแยกกําหนดเวลาสงมอบ และกําหนดเวลาการติดตั้งออกจากกัน 

(๑๒)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 

(๑๓)  ใหหนวยงานของรัฐเลือกใชตามความเหมาะสม 
        ขอความในขอ 6 กรณีไมมีการจายเงินลวงหนาใหผูขาย ใหเลือกใชขอความในขอ (13 ก) 
   ขอความในขอ 6 กรณีมีการจายเงินลวงหนาใหผูขาย  ใหเลือกใชขอความในขอ (13 ข) 
(๑๔)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 

ไดตามขอเท็จจริง 
(๑๕)  ระยะเวลารับประกันและระยะเวลาแกไขซอมแซมจะกําหนดเทาใด แลวแตลักษณะของ

สิ่งของท่ีซ้ือขายกัน โดยใหอยูในดุลพินิจของผูซ้ือ เชน เครื่องคํานวณไฟฟา กําหนดเวลารับประกัน ๑ ป 
กําหนดเวลาแกไขภายใน ๗ วัน เปนตน ท้ังนี้ จะตองประกาศใหทราบในเอกสารเชิญชวนดวย 

 
 
 



- ๘ – 

 

(๑๖)  “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันท่ีผูขายนํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐ เม่ือลงนาม 
ในสัญญา เพ่ือเปนการประกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 
  (๑) เงินสด  
  (๒) เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือ 
ดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ  
  (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด  โดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
  (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ
คํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
  (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 (๑๗)  ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยหลักเกณฑการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๘ 

(๑๘)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 

(๑๙)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 

(๒๐)  กําหนดเวลาท่ีผูซ้ือจะซ้ือสิ่งของจากแหลงอ่ืนเม่ือบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินในสวนท่ี
เพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานั้น ใหอยูในดุลพินิจของผูซ้ือโดยตกลงกับผูขาย และโดยปกติแลว 
ไมควรเกิน ๓ เดือน 

(๒๑)  อัตราคาปรับตามสัญญาขอ 10 ใหกําหนดเปนรายวันในอัตราระหวางรอยละ ๐.๑๐-๐.๒๐  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ขอ ๑๖๒ สวนกรณีจะปรับรอยละเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของหนวยงานของรัฐผู ซ้ือท่ีจะพิจารณา  
โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุท่ีซ้ือ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีผูขายจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัต ิ
ตามสัญญา แตท้ังนี้การท่ีจะกําหนดคาปรับเปนรอยละเทาใด จะตองกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนดวย 

(๒๒)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 



แบบสัญญา 
สัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไมจํากัดปริมาณ 

 
สัญญาเลขท่ี………….……..… (๑) ...............…..…… 

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ………………..…………………..............………..…………………………..…………....... 
ตําบล/แขวง…………………………..………….……………….อําเภอ/เขต…………………....………….…….….…………………..
จังหวัด…….………….………………….…………. เม่ือวันท่ี ……….……… เดือน ………….…………………….. พ.ศ. ……......… 
ระหวาง ………………………………..……………..…………….…… (๒) …………………………………………………………………..…… 
โดย ……...….……………………………………………….………….… (๓) ………..……………………………………………....………..……    
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูจะซ้ือ” ฝายหนึ่ง กับ ………………………….….… (๔ ก) …………..…….……………… 
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ ………….………………………….……………………………..…………………….………….……..            
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี..…………….....…..…ถนน……………….………..……..ตําบล/แขวง……….……….…........……….
อําเภอ/เขต………………………….…..…….จังหวัด……….......……….……..….โดย…………….…………………………………..…
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท...........…….… 
ลงวันท่ี……………..……………….… (๕) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี………….……….……….……..) แนบทายสัญญานี้  
(๖) (ในกรณีท่ีผูจะขายเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ ………………....……..… (๔ ข) …….………….….…..…. 
อยูบานเลขท่ี.....…………..….……...….ถนน…………………..…….……...……ตําบล/แขวง……...…………………….….………
อําเภอ/เขต…………………….…………..….…..จังหวัด………….….....…..………….………… ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน
เลขท่ี............................... ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญานี้) ซ่ึงตอไปในสัญญานี้
เรียกวา “ผูจะขาย” อีกฝายหนึ่ง 

 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ขอตกลงจะซ้ือจะขาย 
  ผูจะซ้ือตกลงจะซ้ือและผูจะขายตกลงจะขาย……………………..… (๗) ……….….….….………. 
ตามเอกสารรายการสินคาและราคาตอหนวย เอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ ตามจํานวนท่ีผูจะซ้ือจะสั่งซ้ือ
เปนคราวๆ ไป มีกําหนดเวลา…..............(………….......) เดือน ตั้งแตวันท่ี ……… เดือน…………..……….. พ.ศ. ….…. 
จนถึงวันท่ี ……… เดือน…………..….. พ.ศ. ….…. เปนราคาท้ังสิ้นประมาณ…………………...บาท (……..……………….) 
ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว 
  ตลอดอายุสัญญานี้ ผูจะขายรับจะจัดหาสิ่งของท่ีจะขายตามวรรคหนึ่งเตรียมสงมอบไว
ใหแกผูจะซ้ือไดอยางเพียงพอตามจํานวนท่ีคูสัญญาไดตกลงประมาณการไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ 
แตผูจะซ้ืออาจสั่งซ้ือจริงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากจํานวนประมาณการดังกลาวก็ได 

 ขอ ๒ การรับรองคุณภาพ 
  ผูจะขายรับรองวาสิ่งของท่ีจะขายใหตามสัญญานี้เปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน
ไมเปนของเกาเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก…….. 
  ในกรณีท่ีเปนการซ้ือสิ่งของซ่ึงจะตองมีการตรวจทดลอง ผูจะขายรับรองวา เม่ือตรวจ
ทดลองแลว ตองมีคุณภาพและคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวดวย 

 ขอ ๓ เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
  ๓.๑ ผนวก ๑ …...(รายการสินคาและราคาตอหนวย)………....  จํานวน…….(….…….) หนา 
  ๓.๒ ผนวก ๒ ……..….(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)….....….…..  จํานวน…….(……..…) หนา 
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  ๓.๓ ผนวก ๓ …………....….(แค็ตตาล็อก) (8)…….......….........  จํานวน…….(…….….) หนา 
  ๓.๔ ผนวก ๔ ………………….(แบบรูป) (9)………..….….…….....  จํานวน…….(…….….) หนา 
  ๓.๕ ผนวก ๕ ………………..(ใบเสนอราคา)………………..……....  จํานวน…….(…….….) หนา 
  ……………….……………….…ฯลฯ………………………..………... 
  ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูจะขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ
ผูจะซ้ือ คําวินิจฉัยของผูจะซ้ือใหถือเปนท่ีสุด และผูจะขายไมมีสิทธิเรียกรองราคา คาเสียหาย หรือคาใชจาย
ใดๆ เพ่ิมเติมจากผูจะซ้ือท้ังสิ้น 

 ขอ ๔ การออกใบส่ังซ้ือแตละคราว 
  ผูจะซ้ือจะออกใบสั่งซ้ือสิ่งของในแตละคราวเพียงรายการเดียวหรือหลายรายการ     
พรอมกันก็ไดในปริมาณแตละรายการคราวละอยางมากไมเกิน………………….…….……(….…………………………..….) 
หรืออยางนอยไมต่ํากวา………………………..……….……(………………………………………..….) โดยระบุปริมาณ สถานท่ี 
และวันเวลาท่ีผูจะขายจะตองสงมอบไวในใบสั่งซ้ือแตละคราว ท้ังนี้ ผูจะซ้ือจะออกใบสั่งซ้ือมอบใหแกผูจะขาย
ลวงหนากอนครบกําหนดเวลาสงมอบตามใบสั่งซ้ือไมนอยกวา………….………(……………..….) วัน 

 ขอ ๕ การสงมอบ 
  ผูจะขายตกลงวาจะสงมอบสิ่งของตามสัญญาใหแกผูจะซ้ือตามปริมาณ ณ สถานท่ี  
และในวันเวลาท่ีกําหนดไวในใบสั่งซ้ือแตละคราวดวยคาใชจายของผูจะขายเอง พรอมท้ังหีบหอหรือเครื่องรัด
พันผูกใหเรียบรอย 

 ขอ ๖ การตรวจรับ 
  เม่ือผูจะซ้ือไดตรวจรับสิ่งของท่ีสงมอบและเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญาและ 
ใบสั่งซ้ือในแตละคราวแลว ผูจะซ้ือจะออกหลักฐานการรับมอบเปนหนังสือไวให เพ่ือผูจะขายนํามาเปน
หลักฐานประกอบการขอรับเงินคาสิ่งของนั้น 
  ถาผลของการตรวจรับปรากฏวา สิ่งของท่ีผูจะขายสงมอบไมตรงตามสัญญาและใบสั่งซ้ือ  
ผูจะซ้ือทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับสิ่งของนั้น ในกรณีเชนนี้ ผูจะขายตองรีบนําสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วท่ีสุด  
เทาท่ีจะทําไดและนําสิ่งของมาสงมอบใหใหมหรือเพ่ิมเติมใหถูกตองตามสัญญาและใบสั่งซ้ือดวยคาใชจายของ 
ผูจะขายเอง และระยะเวลาท่ีเสียไปดังกลาว ผูจะขายจะนํามาอางเปนเหตุขอขยายเวลาสงมอบหรือขอลด 
หรืองดคาปรับไมได 
  (10) ในกรณีท่ีผูจะขายสงมอบสิ่งของถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวน  
แตไมถูกตองท้ังหมด ผูจะซ้ือจะตรวจรับเฉพาะสวนท่ีถูกตอง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะสวนนั้นก็ได 
(ความในวรรคสามนี้ จะไมกําหนดไวในกรณีท่ีผูจะซ้ือตองการสิ่งของท้ังหมดในคราวเดียวกัน หรือการซ้ือสิ่งของ
ท่ีประกอบเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางหนึ่งอยางใดไปแลว จะไมสามารถใชงานไดโดยสมบูรณ) 

 ขอ ๗ การชําระเงิน 
  ผูจะซ้ือจะชําระเงินคาสิ่งของท่ีคํานวณตามปริมาณท่ีกําหนดในใบสั่งซ้ือแตละคราว 
และตามราคาตอหนวยดังระบุไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ ใหแกผูจะขายภายใน..…..…….(……..….) วัน  
นับถัดจากวันท่ีผูจะขายไดแสดงหลักฐานการรับมอบตามขอ ๖ ใหแกผูจะซ้ือ 
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  (11) การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูจะซ้ือจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ 
ผูจะขาย ชื่อธนาคาร……………….…….…………....สาขา……………………………..……..ชื่อบัญชี……………………………..
เลขท่ีบัญชี……………….……..…………….. ท้ังนี้ ผูจะขายตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอ่ืนใด
เก่ียวกับการโอน รวมท้ังคาใชจายใดๆ (ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจาก
จํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกผูจะขาย 
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูจะขาย ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลัง
หรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี) 

 ขอ ๘ การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูจะขายตกลงรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิ่งของตามสัญญานี้ 
เปนเวลา…….(12).……(…….…...……...) ป …...…..…..(…….……....…..) เดือน นับถัดจากวันท่ีผูจะซ้ือไดรับมอบ 
โดยภายในกําหนดเวลาดังกลาวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชํารุดบกพรองหรือขัดของอันเนื่องมาจาก 
การใชงานตามปกติ ผูจะขายจะตองจัดการซอมแซมหรือแกไขใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดีดังเดิม ภายใน……..…
(………...……..) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงจากผูจะซ้ือ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น หากผูจะขายไมจัดการ
ซอมแซมหรือแกไขภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจะซ้ือมีสิทธิท่ีจะทําการนั้นเองหรือจางผูอ่ืนใหทําการนั้นแทน
ผูจะขาย โดยผูจะขายตองเปนผูออกคาใชจายเองท้ังสิ้น 
  ในกรณีเรงดวนจําเปนตองรีบแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือขัดของโดยเร็ว และไมอาจ    
รอคอยใหผูจะขายแกไขในระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามวรรคหนึ่งได ผูจะซ้ือมีสิทธิเขาจัดการแกไขเหตุชํารุดบกพรอง
หรือขัดของนั้นเอง หรือใหผูอ่ืนแกไขความชํารุดบกพรองหรือขัดของ โดยผูจะขายตองรับผิดชอบชําระคาใชจาย
ท้ังหมด 
  การท่ีผูจะซ้ือทําการนั้นเอง หรือใหผู อ่ืนทําการนั้นแทนผูจะขาย ไมทําใหผูจะขาย 
หลุดพนจากความรับผิดตามสัญญา หากผูจะขายไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามท่ีผูจะซ้ือเรียกรอง  
ผูจะซ้ือมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได 

 ขอ ๙ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะทําสัญญานี้ผูจะขายไดนําหลักประกันเปน………...............(13)……………..….... 
เปนจํานวนเงิน…………….......บาท (……………..……..….) ซ่ึงเทากับรอยละ..……(14)….…(…………..……….…...) 
ของราคาท้ังหมดตามสัญญา มามอบใหแกผูจะซ้ือเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
  (15) กรณีผูจะขายใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือคํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน  
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ     
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทย    
แจงเวียนใหทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด       
หรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอาย ุ
การคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูจะขายพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันท่ีผูจะขายนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิด 
ท้ังปวงของผูจะขายตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูจะขายนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง   
หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูจะขายตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี      
ผูจะขายสงมอบสิ่งของลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาสงมอบหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพรอง
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเกิดข้ึนคราวใด ผูจะขายตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติม  
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ใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูจะซ้ือภายใน..............(...…….….) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง
เปนหนังสือจากผูจะซ้ือ 
  หลักประกันท่ีผูจะขายนํามามอบไวตามขอนี้ ผูจะซ้ือจะคืนใหแกผูจะขายโดยไมมีดอกเบี้ย
เม่ือผูจะขายพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 

 ขอ ๑๐ การบอกเลิกสัญญา 
  ถาผูจะขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ ง หรือเม่ือครบกําหนดสงมอบสิ่ งของ 
ตามใบสั่งซ้ือ หากผูจะขายไมสงมอบสิ่งของท่ีตกลงจะขายใหแกผูจะซ้ือหรือสงมอบไมถูกตองหรือไมครบจํานวน  
ผูจะซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือแตบางสวนได การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิของ 
ผูจะซ้ือท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากผูจะขาย 
  ในกรณีท่ีผูจะซ้ือใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูจะซ้ือมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน   
ตามขอ ๙  เปนจํานวนเงินท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ได แลวแตผูจะซ้ือจะเห็นสมควร และถาผูจะซ้ือ 
จัดซ้ือสิ่งของจากบุคคลอ่ืนเต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนท่ีขาดสง แลวแตกรณี ภายในกําหนด…(16).…
(….……………..) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผูจะขายจะตองชดใชราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไว 
ในสัญญานี้ดวย 

 ขอ ๑๑ คาปรับ 
  ในกรณีท่ีผูจะซ้ือไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ ๑๐ ผูจะขายจะตองชําระคาปรับให   
ผูจะซ้ือเปนรายวัน ในอัตรารอยละ…..….(17)….....(…………...……………....) ของราคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบ  
นับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบตามใบสั่งซ้ือจนถึงวันท่ีผูจะขายไดนําสิ่งของมาสงมอบใหแกผูจะซ้ือจนถูกตอง
ครบถวนตามใบสั่งซ้ือ หรือจนถึงวันท่ีผูจะซ้ือไดซ้ือสิ่งของตามใบสั่งซ้ือนั้นจากบุคคลอ่ืน ในกรณีนี้ผูจะขาย 
ยอมรับผิดชดใชราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไวในสัญญาดวย ซ่ึงผูจะขายตกลงใหผูจะซ้ือหักเงินคาปรับ
และราคาท่ีเพ่ิมข้ึนดังกลาวจากราคาสิ่งของท่ีจะตองชําระตามใบสั่งซ้ือคราวใดก็ได หรือใหผูจะซ้ือเรียกรองจาก
ผูจะขายตามขอ ๑๒ หรือจะบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามขอ ๙ ก็ได ตามท่ีผูจะซ้ือ 
จะเห็นสมควร 
  การคิดคาปรับในกรณีสิ่งของท่ีตกลงจะซ้ือจะขายประกอบกันเปนชุด แตผูจะขายสงมอบ
เพียงบางสวนหรือขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไป ทําใหไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวายังไมได
สงมอบสิ่งของนั้นเลย และใหคิดคาปรับจากราคาสิ่งของเต็มท้ังชุด 
  ในระหวางท่ีผูจะซ้ือยังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผูจะซ้ือเห็นวาผูจะขายไมอาจ 
ปฏิบัติตามสัญญาตอไปได ผูจะซ้ือจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ    
ตามสัญญาตามขอ ๙ กับเรียกรองใหชดใชราคาท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑๐ วรรคสอง ก็ได  
และถาผูจะซ้ือไดแจงขอเรียกรองใหชําระคาปรับไปยังผูจะขายเม่ือครบกําหนดสงมอบตามใบสั่งซ้ือแลว ผูจะซ้ือ
มีสิทธิท่ีจะปรับผูจะขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 

 ขอ ๑๒ การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
 ในกรณีท่ีผูจะขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหต ุ
ใหเกิดคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูจะซ้ือ ผูจะขายตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาว
ใหแกผูจะซ้ือโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด....................(.....................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจาก
ผูจะซ้ือ หากผูจะขายไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูจะซ้ือมีสิทธิท่ีจะหักเอาจาก
จํานวนเงินคาสิ่งของท่ีจะซ้ือจะขายท่ีตองชําระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 
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  หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากเงินคาสิ่งของท่ีจะซ้ือจะขายท่ีตอง
ชําระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูจะขายยินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยู 
จนครบถวนตามจํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด......................(........................) วัน 
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูจะซ้ือ 

หากมีเงินคาสิ่ งของท่ีจะซ้ือจะขายตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย  
หรือคาใชจายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูจะซ้ือจะคืนใหแกผูจะขายท้ังหมด 

 ขอ ๑๓ การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาสงมอบ 
  ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูจะซ้ือ หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณ อันหนึ่งอันใดท่ีผูจะขายไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุ อ่ืนตามท่ีกําหนด               
ในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําให 
ผูจะขายไมสามารถสงมอบสิ่งของตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูจะขายมีสิทธิของดหรือ 
ลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญาได โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐาน          
เปนหนังสือใหผูจะซ้ือทราบภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนด              
ในกฎกระทรวงดังกลาว 
  ถาผูจะขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูจะขายไดสละสิทธิ
เรียกรองในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญา โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแต
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูจะซ้ือซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูจะซ้ือทราบดีอยูแลว
ตั้งแตตน 
  การงดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่งอยูในดุลพินิจ 
ของผูจะซ้ือท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 ขอ ๑๔ การใชเรือไทย 
  ถาสิ่งของท่ีจะตองสงมอบใหผูจะซ้ือตามสัญญานี้ เปนสิ่งของท่ีผูจะขายจะตองสั่ง 
หรือนําเขามาจากตางประเทศ และสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยู 
และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูจะขายตองจัดการ 
ใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย 
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทากอนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทยหรือเปนของท่ีรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได ท้ังนี้ไมวาการสั่งหรือนําเขาสิ่งของดังกลาว 
จากตางประเทศเปนแบบใด  
  ในการสงมอบสิ่งของตามสัญญาใหแกผูจะซ้ือ ถาสิ่งของนั้นเปนสิ่งของตามวรรคหนึ่ง  
ผูจะขายจะตองสงมอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซ่ึงแสดงวาไดบรรทุกมา
โดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูจะซ้ือพรอมกับการสงมอบสิ่งของดวย 
  ในกรณีท่ีสิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย 
หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูจะขายตองสงมอบหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา  
ใหบรรทุกของโดยเรืออ่ืนไดหรือหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของ 
โดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูจะซ้ือดวย 
  ในกรณีท่ีผูจะขายไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในวรรคสองและ     
วรรคสามใหแกผูจะซ้ือแตจะขอสงมอบสิ่งของดังกลาวใหผูจะซ้ือกอนโดยยังไมรับชําระเงินคาสิ่งของ ผูจะซ้ือ   
มีสิทธิรับสิ่งของดังกลาวไวกอนและชําระเงินคาสิ่งของเม่ือผูจะขายไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได 
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 สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียด
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไว
ฝายละหนึ่งฉบับ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผูจะซ้ือ 
        (……........…...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….ผูจะขาย 
        (……..............…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........…….…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไมจํากัดปริมาณ 
(๑)  ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 
(๒)  ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน 
(๓)  ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ    

เชน นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(๔)  ใหระบุชื่อผูจะขาย 
      ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
      ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 
(๕)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 

ไดตามขอเท็จจริง 
(๖)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 

ไดตามขอเท็จจริง 
(๗)  ใหระบุวาเปนการจะซ้ือจะขายสิ่งของตามตัวอยาง หรือรายการละเอียด หรือแค็ตตาล็อก       

หรือแบบรปูรายการ หรืออ่ืน ๆ (ใหระบุ)  
(๘)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 

ไดตามขอเท็จจริง 
(9)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 

ไดตามขอเท็จจริง 
(10)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 

ไดตามขอเท็จจริง 
(11)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 

ไดตามขอเท็จจริง 
(12)  ระยะเวลารับประกันและระยะเวลาแกไขซอมแซมจะกําหนดเทาใด แลวแตลักษณะของสิ่งของ

ท่ีจะซ้ือจะขายกัน โดยใหอยูในดุลพินิจของผูจะซ้ือ ท้ังนี้ จะตองประกาศใหทราบในเอกสารเชิญชวนดวย 
(13)  “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันท่ีผูจะขายนํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐ เม่ือลงนาม 

ในสัญญา เพ่ือเปนการประกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 
  (๑) เงินสด  
  (๒) เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟท
นั้นชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ  
  (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด  โดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
  (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ 
คํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
  (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย  

(14)  ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๘ 



- ๘ – 

 

(15)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 

(16) กําหนดเวลาท่ีผูจะซ้ือจะซ้ือสิ่งของจากแหลงอ่ืนเม่ือบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินในสวนท่ี
เพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานั้น ใหอยูในดุลพินิจของผูจะซ้ือโดยตกลงกับผูจะขาย และโดยปกติแลว
ไมควรเกิน ๓ เดือน 

(17) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ ๑๑ ใหกําหนดเปนรายวันในอัตราระหวางรอยละ ๐.๑๐-๐.๒๐  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๒  
สวนกรณีจะปรับรอยละเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของหนวยงานของรัฐผูจะซ้ือท่ีจะพิจารณา โดยคํานึงถึงราคา
และลักษณะของพัสดุท่ีจะซ้ือจะขาย ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีผูจะขายจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา  
แตท้ังนี้การท่ีจะกําหนดคาปรับเปนรอยละเทาใด จะตองกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนดวย 



แบบสัญญา 
สัญญาซ้ือขายคอมพิวเตอร 

        
         สัญญาเลขท่ี………………… (๑) ..........…..…… 

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ………….………………..……………………………..……………………………………....... 
ตําบล/แขวง…………………………..………………..………………..อําเภอ/เขต……….……………………….….………………………...
จังหวัด…….………….……………….…………..……. เม่ือวันท่ี ……….……… เดือน …………………………….. พ.ศ. ……....………
ระหวาง ...……………………………………………………….…..……… (๒) ………..………………………………………………………………..
โดย ..……...….…………………………….…………..…………… (๓) ………..……………….……………………………………..…………………
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูซ้ือ” ฝายหนึ่ง กับ ……………………….…..…....…… (๔ ก) ………..…….……………………. 
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ …………………………..………….……………………………..………………………….………….……..                      
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี...…………….....……ถนน……………..…….……………..ตําบล/แขวง………..……….….....……….…....
อําเภอ/เขต………………………….….….จังหวัด………..…………..…..….โดย………….………………………………..……………..….. 
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท............................                             
ลงวันท่ี…………….…………….…..… (๕) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี…….……….…..…….….……..) แนบทายสัญญานี ้               
(๖) (ในกรณีท่ีผูขายเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ …………………..……....….. (๔ ข) ……………………….…….... 
อยูบานเลขท่ี.........…..….ถนน…………….…..…...……ตําบล/แขวง……..……….….…………….อําเภอ/เขต.……………………..
จังหวัด………….…...…..………….……...…… ผูถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี............................ ดังปรากฏตามสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญานี้) ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูขาย” อีกฝายหนึ่ง 

คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑  ขอตกลงซ้ือขาย 
  ผูซ้ือตกลงซ้ือและผูขายตกลงขายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณการประมวลผล  
ระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนผลิตภัณฑของ…………….……………….……………..…(๗)…………………..….………………………… 
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “คอมพิวเตอร” ตามรายละเอียดเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ รวมเปนราคา
คอมพิวเตอรและคาติดตั้งท้ังสิ้น……………….…………บาท (………………….…………….……..) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
จํานวน………………….…....…บาท (…………………..……..………..) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว 
   ในกรณี ท่ีผูขายประสงคจะนําคอมพิวเตอรและอุปกรณ รายการใดแตกตางไปจาก
รายละเอียดท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ มาติดตั้งใหผูซ้ือ ผูขายจะตองไดรับความเห็นชอบ         
เปนหนังสือจากผูซ้ือกอน และคอมพิวเตอรท่ีจะนํามาติดตั้งดังกลาวนั้นจะตองมีคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวใน
เอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ และ ๒ ท้ังนี้จะตองไมคิดราคาเพ่ิมจากผูซ้ือไมวาในกรณีใด 

 ขอ ๒  การรับรองคุณภาพ 
   ผูขายรับรองวาคอมพิวเตอรท่ีขายใหตามสัญญานี้เปนของแท ของใหม ไมใชเครื่องท่ีใชงานแลว
นํามาปรับปรุงสภาพข้ึนใหมและมีคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวตามรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของ
คอมพิวเตอรท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๒ 

 ขอ ๓  เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
   เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

  ๓.๑  ผนวก ๑............(รายการคอมพิวเตอรท่ีซ้ือขาย)................ จํานวน……..(.……….) หนา 
   ๓.๒  ผนวก ๒...............(รายการคุณลักษณะเฉพาะ).................. จํานวน……..(.……….) หนา 
   ๓.๓ ผนวก ๓..(รายละเอียดการทดสอบการใชงานคอมพิวเตอร).. จํานวน……..(.……….) หนา 

    ๓.๔  ผนวก ๔........(การกําหนดตัวถวงของคอมพิวเตอร)........... จํานวน……..(.……….) หนา 



- 2 - 
 

     ๓.๕  ผนวก ๕........(การอบรมวิชาการดานคอมพิวเตอร).......... จํานวน……..(.……….) หนา 
  ๓.๖  ผนวก ๖.....(รายการเอกสารคูมือการใชคอมพิวเตอร)....... จํานวน……..(.……….) หนา 
            .........................................ฯลฯ.................................... 

 ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูซ้ือ 
คําวินิจฉัยของผูซ้ือใหถือเปนท่ีสุด และผูขายไมมีสิทธิเรียกรองราคา คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติมจากผูซ้ือ
ท้ังสิ้น 

 ขอ ๔  การสงมอบและติดตั้ง 
   ผูขายจะสงมอบและติดต้ังคอมพิวเตอรท่ีซ้ือขายตามสัญญานี้ใหถูกตองและครบถวนตามท่ี
กําหนดไวในขอ ๑ ใหพรอมท่ีจะใชงานไดตามรายละเอียดการทดสอบการใชงานคอมพิวเตอร เอกสารแนบทาย
สัญญาผนวก ๓ ใหแกผู ซ้ือ ณ ............................................................................. และสงมอบใหแกผู ซ้ือ
ภายใน…………(………….….) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
   ผูขายจะตองแจงกําหนดเวลาติดตั้งแลวเสร็จพรอมท่ีจะใชงานและสงมอบคอมพิวเตอรได 
โดยทําเปนหนังสือยื่นตอผูซ้ือ ณ ……..…………………………………...………………………… ในวันและเวลาทําการของผูซ้ือ
กอนวันกําหนดสงมอบไมนอยกวา………..……(…...…....….) วันทําการของผูซ้ือ 
   ผูขายตองออกแบบสถานท่ีติดตั้งคอมพิวเตอรรวมท้ังระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของตามมาตรฐาน
ของผูขายและไดรับความเห็นชอบจากผูซ้ือเปนหนังสือ และผูขายตองจัดหาเจาหนาท่ีมาใหคําแนะนําและ
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของสถานท่ีใหทันตอการติดตั้งคอมพิวเตอรโดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซ้ือ
ภายใน……………(…………….….) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 ขอ ๕  การตรวจรับ 
  เม่ือผูซ้ือไดตรวจรับคอมพิวเตอรท่ีสงมอบและติดตั้งแลวเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญานี้แลว 

ผูซ้ือจะออกหลักฐานการรับมอบไวเปนหนังสือ เพ่ือผูขายนํามาใชเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงินคาคอมพิวเตอร 
ตามท่ีระบุไวในขอ ๖ 

  ถาผลของการตรวจรับปรากฏวา คอมพิวเตอรท่ีผูขายสงมอบไมตรงตามขอ ๑ หรือมีคุณสมบัติ
ไมถูกตองตามขอ ๒ หรือใชงานไดไมครบถวนตามขอ ๔ ผูซ้ือทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับคอมพิวเตอรนั้น ในกรณี    
เชนวานี้ ผูขายตองรีบนําคอมพิวเตอรนั้นกลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดและนําคอมพิวเตอรมาสงมอบใหใหม 
หรือตองทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูขายเอง และระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะเหตุดังกลาว
ผูขายจะนํามาอางเปนเหตุขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดคาปรับไมได 

(8) ในกรณีท่ีผูขายสงมอบคอมพิวเตอรถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวน             
แตไมถูกตองท้ังหมด ผูซ้ือจะตรวจรับเฉพาะสวนท่ีถูกตอง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะสวนนั้นก็ได (ความใน
วรรคสามนี้ จะไมกําหนดไวในกรณีท่ีผูซ้ือตองการคอมพิวเตอรท้ังหมดในคราวเดียวกัน หรือการซ้ือคอมพิวเตอร    
ท่ีประกอบเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางหนึ่งอยางใดไปแลว จะไมสามารถใชงานไดโดยสมบูรณ)  

 ขอ ๖  การชําระเงิน 
   (9) ผู ซ้ือจะชําระเงินคาคอมพิวเตอรใหแกผูขาย เม่ือผู ซ้ือไดรับมอบคอมพิวเตอรตาม 
ขอ ๕ ไวโดยครบถวนแลว  
   (10) ผูซ้ือตกลงชําระเงินคาคอมพิวเตอรใหแกผูขาย ดังนี้ 
 ๖.๑ เงินลวงหนา จํานวน……………...........บาท (………………………...………………….) จะจายให
ภายใน……......…......……(……..……………..….) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ท้ังนี้โดยผูขายจะตองนําหลักประกัน 
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เงินลวงหนาเปน……………..…....(หนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ
หรือพันธบัตรรฐับาลไทย)…………….……….เต็มตามจํานวนเงินลวงหนาท่ีจะไดรับ มามอบใหแกผูซ้ือเปนหลักประกัน           
การชําระคืนเงินลวงหนากอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น และผูซ้ือจะคืนหลักประกันเงินลวงหนาใหแกผูขาย           
เม่ือผูซ้ือจายเงินท่ีเหลือตามขอ ๖.๒   
   ๖.๒ เงินท่ีเหลือ จํานวน……......…….........บาท (…....…………...………………) จะจายใหเม่ือผูซ้ือ
ไดรับคอมพิวเตอรตามขอ ๕ ไวโดยถูกตองครบถวน และผูขายไดอบรมเจาหนาท่ีของผูซ้ือตามขอ ๑๐ เสร็จสิ้นแลว 
    (11) การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูซ้ือจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผูขาย ชื่อธนาคาร…………………………………..……...………….สาขา………………..………..………………………………….. 
ชื่อบัญชี…………………………..........……......เลขท่ีบัญชี…….......……...………………….……. ท้ังนี้ผูขายตกลงเปนผูรับภาระ   
เงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด (ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บและ
ยินยอมให มีการหั ก เงิน ดั งกล าวจากจํ านวน เงิน โอนในงวดนั้ นๆ  (ความในวรรคนี้ ใช สํ าหรับกรณี ท่ี             
หนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกผูขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผูขายตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังหรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี) 

 ขอ ๗  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
   ผูขายตกลงรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของคอมพิวเตอรและการติดตั้ง    
ตามสัญญานี้เปนเวลา……..…..(12)…....…...…(………..……….….….) ป ……...…(……..…….……….) เดือน นับถัดจาก
วันท่ีผูซ้ือไดรับมอบคอมพิวเตอรท้ังหมดโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา ถาภายในระยะเวลาดังกลาวคอมพิวเตอร
ชํารุดบกพรองหรือขัดของ หรือใชงานไมไดท้ังหมดหรือแตบางสวน หรือเกิดความชํารุดบกพรองหรือขัดของจาก
การติดตั้ง เวนแตความชํารุดบกพรองหรือขัดของดังกลาวเกิดข้ึนจากความผิดของผูซ้ือซ่ึงไมไดเกิดข้ึนจากการใชงาน
ตามปกติ ผูขายจะตองจัดการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพใชการไดดีดังเดิม โดยตองเริ่มจัดการซอมแซมแกไข
ภายใน…………..……..(….....……………..) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงจากผูซ้ือโดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซ้ือท้ังสิ้น 
ถาผูขายไมจัดการซอมแซมแกไขภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูซ้ือมีสิทธิท่ีจะทําการนั้นเองหรือจางผูอ่ืนทําการนั้น
แทนผูขาย โดยผูขายตองออกคาใชจายเองท้ังสิ้นแทนผูซ้ือ 
   ผูขายมีหนาท่ีบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยูเสมอ
ตลอดระยะเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่งดวยคาใชจายของผูขาย โดยใหมีเวลาคอมพิวเตอรขัดของรวมตามเกณฑ 
การคํานวณเวลาขัดของไมเกินเดือนละ………….....…(….…....……...) ชั่วโมง หรือรอยละ……….……..(………………….) 
ของเวลาใชงานท้ังหมดของคอมพิวเตอรของเดือนนั้น แลวแตตัวเลขใดจะมากกวากัน มิฉะนั้นผูขายตองยอมให          
ผูซ้ือคิดคาปรับเปนรายชั่วโมง ในอัตรารอยละ..............(13)............. (..............................) ของราคาคอมพิวเตอร
ท้ังหมดตามสัญญานี้คิดเปนเงิน..............บาท (....................) ตอชั่วโมง ในชวงเวลาท่ีไมสามารถใชคอมพิวเตอรได
ในสวนท่ีเกินกวากําหนดเวลาขัดของขางตน 
   เกณฑการคํานวณเวลาขัดของของคอมพิวเตอรตามวรรคสอง ใหเปนดังนี้ 
 - กรณีท่ีคอมพิวเตอรเกิดขัดของพรอมกันหลายหนวย ใหนับเวลาขัดของของหนวยท่ีมี 
ตัวถวงมากท่ีสุดเพียงหนวยเดียว 
 - กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดของของคอมพิวเตอรแตกตางกัน เวลาท่ีใช
ในการคํานวณคาปรับจะเทากับเวลาขัดของของคอมพิวเตอรหนวยนั้นคูณดวยตัวถวงซ่ึงมีคาตางๆ ตามเอกสาร 
แนบทายสัญญาผนวก ๔ 
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 ผูขายจะตองชําระคาปรับตามวรรคสองใหแกผูซ้ือภายใน…………....…(………….………...) วัน 
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซ้ือ หากผูขายไมชําระคาปรับตามท่ีไดรับแจงจากผูซ้ือภายในเวลาท่ี
กําหนดผูซ้ือมีสิทธิบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได 
 การท่ีผู ซ้ือทําการนั้นเอง หรือใหผู อ่ืนทําการนั้นแทนผูขาย ไมทําใหผูขายหลุดพนจาก              
ความรับผิดตามสัญญา หากผูขายไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามท่ีผูซ้ือเรียกรองผูซ้ือมีสิทธิบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได 

 ขอ ๘  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
   ในขณะทําสัญญานี้ผูขายไดนําหลักประกันเปน……….….…... (14).………................... 
เปนจํานวนเงิน……………….…….บาท (…………………..…...…....…....) ซ่ึงเทากับรอยละ………..….…(15)……...…...
(…………………….…….……...........) ของราคาซ้ือขายคอมพิวเตอรตามขอ ๑ มามอบใหแกผูซ้ือเพ่ือเปนหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญานี้ 
   (16) กรณีผูขายใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ 
คํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ
ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด หรืออาจเปนหนังสือ 
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ไดและจะตองมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกวา 
ผูขายพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
   หลักประกันท่ีผูขายนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวง
ของผูขายตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูขายนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอายุ                  
ไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูขายตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผูขายสงมอบและ
ติดตั้งคอมพิวเตอรลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาแลวเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพรอง    
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเกิดข้ึนคราวใด ผูขายตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติมใหมีจํานวน
ครบถวนตามวรรคหนึ่ง มามอบใหแกผูซ้ือภายใน........................(…………..….…..….) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง
เปนหนังสือจากผูซ้ือ  
   หลักประกันท่ีผูขายนํามามอบไวตามขอนี้ ผูซ้ือจะคืนใหแกผูขายโดยไมมีดอกเบี้ยเม่ือผูขาย
พนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 

 ขอ ๙  การโอนกรรมสิทธิ์ 
   คูสัญญาตกลงกันวากรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอรตามสัญญาจะโอนไปยังผูซ้ือเม่ือผูซ้ือไดรับมอบ
คอมพิวเตอรดังกลาวตามขอ ๕ แลว 

 ขอ ๑๐ การอบรม 
 ผูขายตองจัดอบรมวิชาการดานคอมพิวเตอรใหแกเจาหนาท่ีของผูซ้ือจนสามารถใชงาน
คอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองดําเนินการฝกอบรมใหแลวเสร็จภายใน...................(.....................) วัน
นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือไดรับมอบคอมพิวเตอร โดยไมคิดคาใชจายใดๆ รายละเอียดของการฝกอบรมใหเปนไปตาม
เอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๕ 
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 ขอ ๑๑ คูมือการใชคอมพิวเตอร 
 ผูขายตองจัดหาและสงมอบคู มือการใชคอมพิวเตอรตามสัญญานี้  ตามท่ีกําหนดไวใน
เอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๖ จํานวน…………........(……………………...) ชุด ใหกับผูซ้ือในวันท่ีสงมอบคอมพิวเตอร 
พรอมท้ังปรับปรุงใหทันสมัยเปนปจจุบันตลอดอายุสัญญานี้ ท้ังนี้ โดยไมคิดเงินเพ่ิมจากผูซ้ือ 

 ขอ ๑๒ การรับประกันความเสียหาย 
 ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกกลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองใดๆ วามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิบัตรหรือสิทธิใดๆ เก่ียวกับคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ โดยผูซ้ือมิไดแกไขดัดแปลงไปจากเดิม ผูขายจะตอง
ดําเนินการท้ังปวงเพ่ือใหการกลาวอางหรือการเรียกรองดังกลาวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผูซ้ือตองรับผิดชดใช
คาเสียหายตอบุคคลภายนอกเนื่องจากผลแหงการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรหรือสิทธิใดๆ ดังกลาว ผูขายตองเปน
ผูชําระคาเสียหายและคาใชจายรวมท้ังคาฤชาธรรมเนียมและคาทนายความแทนผูซ้ือ ท้ังนี้ ผูซ้ือจะแจงใหผูขายทราบ
เปนหนังสือในเม่ือไดมีการกลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองดังกลาวโดยไมชักชา 

 ขอ ๑๓ การบอกเลิกสัญญา 
 เม่ือครบกําหนดสงมอบคอมพิวเตอรตามสัญญาแลว หากผูขายไมสงมอบและติดตั้ง
คอมพิวเตอรบางรายการหรือท้ังหมดใหแกผูซ้ือภายในกําหนดเวลาดังกลาว หรือสงมอบคอมพิวเตอรไมตรงตาม
สัญญาหรือมีคุณสมบัติไมถูกตองตามสัญญา หรือสงมอบและติดต้ังแลวเสร็จภายในกําหนดแตไมสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ หรือใชงานไมไดครบถวนตามสัญญา หรือผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง ผูซ้ือมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือแตบางสวนได การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบถึงสิทธิของผูซ้ือท่ีจะเรียกรอง
คาเสียหายจากผูขาย 
 ในกรณี ท่ีผู ซ้ื อ ใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผู ซ้ือ มีสิทธิริบหรือบั งคับจากหลักประกัน 
ตาม  (17) (ขอ ๖ และ) ขอ ๘ เปนจํานวนเงินท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ได แลวแตผูซ้ือจะเห็นสมควร และถาผูซ้ือ
จัดซ้ือคอมพิวเตอรรวมถึงการติดตั้งจากบุคคลอ่ืนเต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนท่ีขาดสง แลวแตกรณี ภายใน
กําหนด……... (18) .....…(………....……....) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผูขายจะตองชดใชราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
ราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ดวย รวมท้ังคาใชจายใดๆ ท่ีผูซ้ือตองใชจายในการจัดหาผูขายรายใหมดังกลาวดวย 
   ในกรณีท่ีผูขายไดสงมอบคอมพิวเตอรใหแกผูซ้ือและผูซ้ือบอกเลิกสัญญา ผูขายจะตองนํา
คอมพิวเตอรกลับคืนไป และทําสถานท่ีท่ีรื้อถอนคอมพิวเตอรออกไปใหมีสภาพดังท่ีมีอยูเดิมกอนทําสัญญานี้
ภายใน…….…....(……………..….….) วัน นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือบอกเลิกสัญญา โดยผูขายเปนผูเสียคาใชจายเองท้ังสิ้น 
 (19) ถาผูขายไมยอมนําคอมพิวเตอรกลับคืนไปภายในกําหนดเวลาดังกลาวตามวรรคสาม  
ผูซ้ือจะกําหนดเวลาใหผูขายนําคอมพิวเตอรกลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ผูขายยังไมนํา
คอมพิวเตอรกลับคืนไปอีก ผูซ้ือมีสิทธินําคอมพิวเตอรออกขายทอดตลาด เงินท่ีไดจากการขายทอดตลาด ผูขาย
ยอมใหผูซ้ือหักเปนคาปรับและหักเปนคาใชจายและคาเสียหายท่ีเกิดแกผูซ้ือ ซ่ึงรวมถึงคาใชจายตางๆ ท่ีผูซ้ือ 
ไดเสียไปในการดําเนินการขายทอดตลาดคอมพิวเตอรดังกลาว คาใชจายในการทําสถานท่ีท่ีรื้อถอนคอมพิวเตอร
ออกไปใหมีสภาพดังท่ีมีอยูเดิมกอนทําสัญญานี้ เงินท่ีเหลือจากการหักคาปรับ คาใชจาย และคาเสียหายดังกลาวแลว
ผูซ้ือจะคืนใหแกผูขาย  
 เม่ือผูซ้ือบอกเลิกสัญญาแลว ผูซ้ือไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท้ังสิ้นอันเกิดแก
คอมพิวเตอรซ่ึงอยูในความครอบครองของผูซ้ือ  
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 ขอ ๑๔ คาปรับ 
   ในกรณีท่ีผูซ้ือยังไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ ๑๓ ผูขายจะตองชําระคาปรับใหผู ซ้ือ 
เปนรายวัน ในอัตรารอยละ..….…(20)...…....(…..………..……) ของราคาคอมพิวเตอรท่ียังไมไดรับมอบ นับถัดจาก 
วันครบกําหนดตามสัญญาจนถึงวันท่ีผูขายไดนําคอมพิวเตอรมาสงมอบและติดตั้งใหแกผูซ้ือจนถูกตองครบถวน 
ตามสัญญา  
   การคิดคาปรับในกรณีท่ีคอมพิวเตอรท่ีตกลงซ้ือขายเปนระบบ ถาผูขายสงมอบเพียงบางสวน
หรือขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไป หรือสงมอบและติดตั้งท้ังหมดแลวแตใชงานไมไดถูกตองครบถวน  
ใหถือวายังไมไดสงมอบคอมพิวเตอรนั้นเลย และคิดคาปรับจากราคาคอมพิวเตอรท้ังระบบ 
   ในระหวางท่ีผูซ้ือยังไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผูซ้ือเห็นวาผูขายไมอาจปฏิบัติ 
ตามสัญญาตอไปได ผูซ้ือจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (21) (ขอ ๖ และ) ขอ ๘ 
กับเรียกรองใหชดใชราคาท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑๓ วรรคสอง ก็ได และถาผูซ้ือไดแจงขอเรียกรองใหชําระ
คาปรับไปยังผูขายเม่ือครบกําหนดสงมอบแลว ผูซ้ือมีสิทธิท่ีจะปรับผูขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 

               ขอ ๑๕  การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
 ในกรณีท่ีผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิด
คาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูซ้ือ ผูขายตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแกผูซ้ือ   
โดยสิน้เชิงภายในกําหนด....................(.......................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซ้ือ หากผูขาย 
ไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผู ซ้ือมีสิทธิท่ีจะหักเอาจากคาคอมพิวเตอรท่ีตองชําระ    
หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 
   หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากคาคอมพิวเตอรท่ีตองชําระหรือหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูขายยินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยูจนครบถวนตามจํานวนคาปรับ 
คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด...............(................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซ้ือ 
  หากมีเงินคาคอมพิวเตอรท่ีซ้ือขายตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจาย
แลวยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูซ้ือจะคืนใหแกผูขายท้ังหมด 

 ขอ ๑๖ การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา 
 ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของผูซ้ือ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก
พฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูขายไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความ
ในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูขายไมสามารถสงมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร 
หรือบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอร ตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูขายมีสิทธิของด
หรือลดคาปรับหรือขยายเวลาทําการตามสัญญา โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปน
หนังสือใหผูซ้ือทราบภายใน ๑๕ (สิบหา) วันนับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
ดังกลาว  
 ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรอง 
ในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาทําการตามสัญญา โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแตกรณี         
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซ้ือซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูซ้ือทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
 การงดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาทําการตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของ    
ผูซ้ือท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
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 ขอ ๑๗ การใชเรือไทย 
 ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําเขาคอมพิวเตอรมาจากตางประเทศและตองนําเขามาโดยทางเรือ 
ในเสนทางเดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูขายตองจัดการใหคอมพิวเตอรบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทากอนบรรทุกคอมพิวเตอรลงเรืออ่ืน 
ท่ีมิใชเรือไทยหรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได ท้ังนี้ไมวา 
การสั่งหรือนําเขาคอมพิวเตอรจากตางประเทศจะเปนแบบใด 
 ในการสงมอบคอมพิวเตอรใหแกผูซ้ือ ถาเปนกรณีตามวรรคหนึ่งผูขายจะตองสงมอบใบตราสง 
(Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับคอมพิวเตอรนั้น ซ่ึงแสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูซ้ือพรอมกับการสงมอบคอมพิวเตอรดวย 
   ในกรณีท่ีคอมพิวเตอรไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือ 
เรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูขายตองสงมอบหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกของ
โดยเรืออ่ืนได หรือหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทย 
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูซ้ือดวย 
   ในกรณีท่ีผูขายไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในวรรคสองและวรรคสามใหแก
ผูซ้ือแตจะขอสงมอบคอมพิวเตอรใหผูซ้ือกอนโดยยังไมรับชําระเงินคาคอมพิวเตอร ผูซ้ือมีสิทธิรับคอมพิวเตอรไวกอน
และชําระเงินคาคอมพิวเตอรเม่ือผูขายไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได 
 
  สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียด
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไว 
ฝายละหนึ่งฉบับ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผูซ้ือ 
       (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….ผูขาย 
       (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
       (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
       (……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายคอมพิวเตอร 

(๑) ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 

(๒) ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน 

(๓) ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ  

เชน นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม……………….. 

(๔) ใหระบุชื่อผูขาย 

     ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 

     ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 

(๕ ) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผู ทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 

ตามขอเท็จจริง 

(๖ ) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผู ทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 

ตามขอเท็จจริง 

(๗) ใหระบุยี่หอคอมพิวเตอร รุนคอมพิวเตอร 

(๘) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผู ทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 

ตามขอเท็จจริง 

(9) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผู ทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 

ตามขอเท็จจริง 

(10) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 

ตามขอเท็จจริง 

(11) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 

ตามขอเท็จจริง 

(12) ระยะเวลารับประกันและระยะเวลาแกไขซอมแซมจะกําหนดเทาใด แลวแตลักษณะของสิ่งของ 

ท่ีซ้ือขายกัน โดยใหอยูในดุลพินิจของผูซ้ือ ท้ังนี้ จะตองประกาศใหทราบในเอกสารประกวดราคาดวย 

(13) ใหกําหนดในอัตราระหวางรอยละ ๐.๐๒๕ – ๐.๐๓๕ ของราคาตามสัญญาตอชั่วโมง 

(14) “หลักประกัน” หมายถึง หลกัประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐเม่ือลงนามในสัญญา

เพ่ือประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้  

       (๑) เงินสด  

       (๒) เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระ

ตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ  

       (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด  

โดยอาจเปนหนงัสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
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       (๔) หนั งสื อ คํ้ าประกันของบริ ษั ท เงิน ทุนหรือบริ ษั ท เงิน ทุนหลักทรัพย ท่ี ได รับอนุญ าต 

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 

ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ         

คํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

       (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(15) ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๘ ท้ังนี้ จะตองประกาศใหทราบในเอกสาร
ประกวดราคาดวย 

(16) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 
ตามขอเท็จจริง 

(17) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 
ตามขอเท็จจริง 

(18) กําหนดเวลาท่ีผูซ้ือจะซ้ือสิ่งของจากแหลงอ่ืนเม่ือบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินในสวนท่ีเพ่ิมข้ึน
จากราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานั้น ใหอยูในดุลพินิจของผูซ้ือโดยตกลงกับผูขาย  

(19) ความในวรรคนี้อาจแกไขเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมถาหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาสามารถ
กําหนดมาตรการอ่ืนใดในสัญญา หรือกําหนดทางปฏิบัติเพ่ือแกปญหาท่ีผูขายไมยอมนําคอมพิวเตอรกลับคืนไปได 

(20 ) อัตราค าปรับตามสัญญาขอ ๑๔  ให กําหนดเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ  
๐.๐๑ – ๐.๒๐ ของราคาพัสดุท่ียังไมไดสงมอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๒ สวนกรณีจะปรับรอยละเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของหนวยงานของ
รัฐผูซ้ือท่ีจะพิจารณา โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุท่ีซ้ือ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีผูขายจะหลีกเลี่ยง 
ไมปฏิบัติตามสัญญา แตท้ังนี้ การท่ีจะกําหนดคาปรับเปนรอยละเทาใดจะตองกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนดวย 

(21) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 
ตามขอเท็จจริง 
 

 
 



แบบสัญญา 
สัญญาซ้ือขายและอนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร 

     
 สัญญาเลขท่ี………………… (๑) .............…..…… 

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ……….……………...………………………..……………………………………....... 
ตําบล/แขวง…………………………..………….………………..อําเภอ/เขต…………………………….….………………………...
จังหวัด…….………….……………….…………..…….. เม่ือวันท่ี ….…… เดือน ………………………………….. พ.ศ. .………
ระหวาง …………………………………………………..………… (๒) ………………………………………………………………………..
โดย ……...….…………………………….……………………..… (๓) ………..……………………………………………..…………………
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูซ้ือ” ฝายหนึ่ง กับ ………..………………..…… (๔ ก) …………….……………………. 
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ …………………………….……………………………..………………………….………….……..
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี.…………….....……ถนน……….……….……………..ตําบล/แขวง…….……….…...……….…....
อําเภอ/เขต………………………….…..…….จังหวัด………..…………..….โดย………….…………………………………..……...
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท..………….… 
ลงวันท่ี…………….…………….… (๕) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี…………….……….……..) แนบทายสัญญานี้  
(๖) (ในกรณีท่ีผูขายเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ …………………..……… (๔ ข) ………………….……..... 
อยูบานเลขท่ี..…………..….…..….ถนน.…………………..…..…...……ตําบล/แขวง……..…………………….….…………….
อําเภอ/เขต…………….…………………...…..จังหวัด………….…....………….……...…… ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน      
เลขท่ี........................... ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญานี้) ซ่ึงตอไปในสัญญานี้
เรียกวา “ผูขาย” อีกฝายหนึ่ง 

คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ คํานิยาม 
 “โปรแกรมคอมพิวเตอร” หมายความวา คําสั่ง ชุดคําสั่งหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีนําไปใชกับ 
เครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานหรือเพ่ือใหไดรับผลอยางหนึ่งอยางใด ท้ังนี้ ไมวาจะเปน
ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรในลักษณะใดท่ีซ้ือขายและอนุญาตใหใชสิทธิตามสัญญานี้ 

“สื่อ” หมายความวา วัตถุซ่ึงมีโปรแกรมคอมพิวเตอรบันทึกอยู 

ขอ ๒ ขอตกลงซ้ือขายและอนุญาตใหใชสิทธิ 
 ผู ซ้ือตกลงซ้ือ และผูขายตกลงขาย และอนุญาตใหใชสิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร  
พรอมดวยสื่อและคูมือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนราคารวมท้ังสิ้น….……..…...บาท (…………..…………..)  
ซ่ึงเปนราคาท่ีไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมจํานวน….………………..บาท (…………..…………..) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ  
และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว รายละเอียดโปรแกรมคอมพิวเตอรและการอนุญาตใหใชสิทธิเปนไปตาม
เอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ 

 ขอ ๓ การรับรองและการอนุญาตใหใชสิทธิ 
 ๓.๑ ผูขายรับรองและยืนยันวาผูขายเปนเจาของลิขสิทธิ์ รวมถึงสิทธิในทรัพยสิน 
ทางปญญาอ่ืนใด และมีสิทธิแตผูเดียวอยางสมบูรณโดยปราศจากภาระผูกพันใดๆ อันจะทําใหเสื่อมสิทธ ิ
ในโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือคูมือการใชหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับโปรแกรมคอมพิวเตอร และ/หรือผูขาย
รับรองและยืนยันวามีอํานาจในการอนุญาตใหผูซ้ือใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร คูมือการใชหรือสิ่งอ่ืนใด
ท่ีเก่ียวของกับโปรแกรมคอมพิวเตอรตามสัญญานี้โดยชอบดวยกฎหมาย 
 ๓.๒ ผูขายตกลงอนุญาตใหผู ซ้ือใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอรในหลายลักษณะ 
หรือลักษณะใดลักษณะหนึ่งเพียงลักษณะเดียวดังนี้ 
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  ใช โปรแกรมคอมพิวเตอรหนึ่ งชุดกับเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องใดเครื่องหนึ่ ง  
(Single License) โดยมีผูใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในขณะเดียวกันไมเกิน….……..(…….…...) คน 

  ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีบรรจุโปรแกรมคอมพิวเตอร 
จํานวน….……………....(………..…………..) เครื่อง (Volume License) โดยมีผูใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีบรรจุ
ในเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องในขณะเดียวกันไมเกิน….……..…...(…………..……..) คน 

  ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกับเครื่องคอมพิวเตอรหลักในระบบเครือขาย 
เพ่ือทําใหเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน….……..…...(…………..…………..) เครื่อง สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรได 
ในขณะเดียวกัน (Network License) 

  ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกับเครื่องคอมพิวเตอรของผูซ้ือได โดยไมจํากัดจํานวน 
ในขณะเดียวกัน (Corporate License) 

  อ่ืน ๆ ….………... 
 (๗) ๓.๓ กําหนดระยะเวลาอนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอรตามสัญญานี ้ 
เริ่มตนตั้งแตวันท่ีผูซ้ือไดรับมอบโปรแกรมคอมพิวเตอรถูกตองครบถวน และสิ้นสุดวันท่ี………….………..………….. 
รวมเปนเวลา….…….......(…………..……..) ป ….………....(………………..) เดือน ….………...(…..…………..) วัน  
 ๓.๔ ในกรณีท่ีผูขายเปนผูมีอํานาจอนุญาตใหผูซ้ือใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ตามสัญญานี้ ผูขายไดนําเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการเปนผูมีอํานาจอนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรม
คอมพิวเตอรดังกลาว ซ่ึงออกโดยเจาของลิขสิทธิ์ มามอบใหแกผูซ้ือในขณะลงนามในสัญญานี้ 

เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวาผูขายเปนผูมีอํานาจอนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรม
คอมพิวเตอร ซ่ึงผูขายจะตองนํามามอบใหแกผู ซ้ือตามวรรคหนึ่ง จะตองมีขอความท่ีแสดงใหเห็นวา  
ในกรณีท่ีผูขายเลิกกิจการหรือถูกเพิกถอนการอนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอรตามสัญญานี ้
จากเจาของลิขสิทธิ์ เจาของลิขสิทธิ์จะยอมผูกพันตามสัญญานี้แทนผูขายหรือจัดใหผูมีอํานาจอนุญาต       
ใหใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอรรายอ่ืนผูกพันตามสัญญานี้แทนผูขาย และอนุญาตใหผู ซ้ือใชสิทธิ 
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยผูซ้ือไมตองเสียคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

ขอ ๔ เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
 เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
 ๔.๑  ผนวก ๑ …(รายละเอียดและราคาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีซ้ือขาย 
    และการอนุญาตใหใชสิทธิพรอมสื่อและคูมือ)...  จํานวน......(......) หนา 
 ๔.๒  ผนวก ๒ ...(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)...   จํานวน......(......) หนา 
 ๔.๓  ผนวก ๓ … (รายละเอียดการทดสอบการใชงานโปรแกรม 
   คอมพิวเตอร)...  จํานวน......(......) หนา 
 ๔.๔  ผนวก ๔ ...(การอบรมการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร)... 
   จํานวน......(......) หนา 
 ๔.๕  ผนวก ๕ …(รายละเอียดการใหบริการหลังการขาย)... จํานวน......(......) หนา 
  ๔.๖  ผนวก ๖ …(รายละเอียดการแกไขพัฒนาโปรแกรม 
    คอมพิวเตอรใหดีข้ึน)...  จํานวน......(......) หนา 

      …….…………………………..ฯลฯ.…….………………………….. 
 ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
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ของผูซ้ือ คําวินิจฉัยของผูซ้ือใหถือเปนท่ีสุด และผูขายไมมีสิทธิเรียกรองราคา คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ 
เพ่ิมเติมจากผูซ้ือท้ังสิ้น 

 ขอ ๕ การสงมอบ 
 ผูขายจะตองสงมอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีซ้ือขายและอนุญาตใหใชสิทธิ

ตามสัญญานี้ใหมีคุณสมบัติถูกตองและครบถวนตามท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ และ
ผนวก ๒ โดยใหพรอมใชงานไดตามรายละเอียดการทดสอบท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๓ 
ใหแกผูซ้ือ ณ ........................................................ ภายใน…….…(๘)……....(…………..…………..) วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา 

 ในกรณีผูขายประสงคจะนําโปรแกรมคอมพิวเตอรรายการใดท่ีตางไปจากรายละเอียด 
ท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ และผนวก ๒ มาสงมอบและติดตั้งใหผูซ้ือ ผูขายตองไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจากผูซ้ือกอน และโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีจะนํามาสงมอบดังกลาวนั้นจะตองมี
คุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ และผนวก ๒ 

 การสงมอบโปรแกรมคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ ไมวาจะเปนการสงมอบเพียงครั้งเดียว  
หรือสงมอบหลายครั้ง ผูขายจะตองแจงกําหนดเวลาสงมอบแตละครั้งโดยทําเปนหนังสือยื่นตอผู ซ้ือ  
ณ .................................... ในวันและเวลาทําการของผูซ้ือ กอนวันสงมอบไมนอยกวา.........(๙)..........
(........................) วันทําการของผูซ้ือ 

 ขอ ๖ การตรวจรับ  
  เม่ือผู ซ้ือไดตรวจรับโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีสงมอบและเห็นวาถูกตองครบถวน         
ตามรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรมคอมพิวเตอรตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ 
และผนวก ๒ แนบทายสัญญานี้และเง่ือนไขตางๆ ของสัญญานี้แลว ผูซ้ือจะออกหนังสือแสดงการรับมอบ
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือผูขายใชเปนหลักฐานประกอบการขอรับชําระราคาคาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
  ถาผลการตรวจรับปรากฏวา โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีผูขายสงมอบไมถูกตองครบถวน 
หรือไมตรงตามรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรมคอมพิวเตอรแนบทายสัญญานี้ และเง่ือนไข
ตางๆ ของสัญญานี้ หรือใชงานไดไมถูกตองครบถวนตามขอ ๕ ผู ซ้ือทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับโปรแกรม
คอมพิวเตอรนั้น ในกรณีเชนวานี้ ผูขายตองนําโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นกลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได
และนําโปรแกรมคอมพิวเตอรใหมมาสงมอบใหแกผูซ้ือ หรือตองทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจาย
ของผูขายเอง และระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะเหตุดังกลาว ผูขายจะนํามาอางเปนเหตุขอขยายเวลาตามสัญญา
หรือของดหรือลดคาปรับไมได 
  (๑๐) ในกรณีท่ีผูขายสงมอบโปรแกรมคอมพิวเตอรไมครบถวนหรือสงมอบครบถวน  
แตใชงานไดไมถูกตองตามท่ีกําหนดไวในขอ ๕ แตไมถึงกับทําใหระบบคอมพิวเตอรท้ังหมดใชการไมได      
ผูซ้ือจะตรวจรับโปรแกรมคอมพิวเตอรเฉพาะสวนท่ีใชงานไดถูกตองครบถวน โดยออกหนังสือแสดงการรับมอบ
โปรแกรมคอมพิวเตอรเฉพาะสวนนั้นก็ได  
  การตรวจรับจะสมบูรณตามสัญญานี้ก็ตอเม่ือผูซ้ือไดทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร        
วาสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความประสงคของผูซ้ืออยางถูกตองครบถวน 

 ขอ ๗ การชําระเงิน  
  (๑๑) ผูซ้ือตกลงชําระราคาคาโปรแกรมคอมพิวเตอรและการอนุญาตใหใชสิทธิใหแก
ผูขาย เม่ือผูซ้ือไดรับมอบโปรแกรมคอมพิวเตอรถูกตองครบถวนตามขอ ๖ และผูขายไดอบรมเจาหนาท่ีของ
ผูซ้ือตามขอ ๑๑ เสร็จสิ้นแลว  
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  (๑๒) ผูซ้ือตกลงชําระราคาคาโปรแกรมคอมพิวเตอรและการอนุญาตใหใชสิทธิใหแก
ผูขาย เปนงวดๆ รวม….………...(……………..) งวด ดังนี้  
  งวดท่ีหนึ่งเปนเงิน….…………...บาท (…………..……..………..) จะจายใหเม่ือผูซ้ือไดใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนเวลา….………...(…………..…………..) เดือน 
  งวดท่ีสองเปนเงิน….…………...บาท (…………..………..……..) จะจายใหเม่ือผูซ้ือไดใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนเวลา….………...(…………..…………..) เดือน 
  ...........................................ฯลฯ.............................................. 

  งวดสุดทายเปนเงิน….……..…...บาท (…………..…………..) จะจายใหเม่ือครบกําหนด
ระยะเวลาอนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอรดังกลาว 
 ในระหวางงวดหนึ่งงวดใด หากผูขายเลิกกิจการ หรือถูกเพิกถอนการเปนผูมีอํานาจ
อนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอรตามสัญญานี้  ผู ซ้ือจะชําระเงินคาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ท่ีถึงกําหนดชําระในวันหรือหลังจากวันท่ีผู ซ้ือไดทราบถึงเหตุดังกลาวใหแกเจาของลิขสิทธิ์รายใหม  
หรือผูมีอํานาจอนุญาตใหผูอ่ืนใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอรรายอ่ืนซ่ึงเจาของลิขสิทธิ์จัดใหมาผูกพัน 
ตามสัญญานี้ แลวแตกรณีแทน  
 การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูซ้ือจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผูขาย ชื่อธนาคาร............................................................สาขา........................................................................
ชือ่บัญชี...........................................เลขท่ีบัญชี...............................................ท้ังนี้ผูขายตกลงเปนผูรับภาระ
เงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด (ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บ
และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีท่ี
หนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงแกผูขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผูขายตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังหรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด
แลวแตกรณี) 

ขอ ๘ สิทธิของผูซ้ือ 
 ๘.๑  ผูซ้ือมีสิทธิท่ีจะใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและคูมือสําหรับผูใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

ตามสัญญานี ้
 ๘.๒ ผูซ้ือขอรับรองวาจะไมลบ ทําลาย ทําใหเสียหาย หรือทําใหไมชัดเจนซ่ึงเครื่องหมาย

หรือสัญลักษณแสดงความเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการคาของผูขายโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง 
  ๘.๓ ผูซ้ือมีสิทธิทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรได.………….......(………..…………..) ชุด  
เพ่ือปองกันการสูญหายในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกับเครื่องคอมพิวเตอรตามขอ ๘.๔ ข. และอาจทํา
สําเนามากกวานั้น หากไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูขาย 
 ๘.๔ ก. ผูซ้ือมีสิทธิโอนโปรแกรมคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ พรอมดวยสิทธิและหนาท่ี 
ตามสัญญาฉบับนี้ สําเนาทุกชุดของโปรแกรมคอมพิวเตอร และคูมือการใชท้ังหมดใหผูรับโอน โดยท่ีผูรับโอน
จะตองตกลงผูกพันตามขอตกลงในสัญญานี้ทุกประการ 
 ข. สัญญาฉบับนี้อนุญาตใหผูซ้ือบรรจุโปรแกรมคอมพิวเตอรลงในเครื่องคอมพิวเตอร 
หมายเลข............................................ของ............................................ท่ีอยูเลขท่ี........................................... 
ถนน.......................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต........................................... 
จังหวัด............................................  
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 ในกรณีท่ีผูขายยินยอมใหมีการเคลื่อนยายโปรแกรมคอมพิวเตอรจากเครื่องคอมพิวเตอร
ตามวรรคหนึ่ง ผูขายจะไมเรียกรองใหผู ซ้ือชําระคาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมจากท่ีไดตกลงกัน 
ตามสัญญานี้ 
 ๘.๕ ผูขายจะไมโอนลิขสิทธิ์ใดๆ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร หรือสิทธิการเปนผูมีอํานาจ
อนุญาตใหผูอ่ืนใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอรของตนท้ังหมดหรือแตบางสวนตามสัญญานี้ใหแกบุคคลอ่ืน 

ขอ ๙ (ก) การรับประกนัความชํารุดบกพรอง 
  ๙.๑ ผูขายรับรองวานับตั้งแตเวลาท่ีผูซ้ือไดรับมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร โปรแกรม
คอมพิวเตอรจะทํางานไดตามท่ีกําหนดไวตามสัญญานี้ครบถวนสมบรูณทุกประการ 
 ๙.๒ ผูขายยินยอมจะรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองหรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึน
แกเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรอ่ืนๆ หรือสิ่งอ่ืนใดอันเกิดจาก          
ความชํารุดบกพรองของโปรแกรมคอมพิวเตอร ไมวาจะเกิดดวยเหตุใด เปนเวลา...(13)...(……………..) ป 
….……...(………..) เดือน นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือไดรับมอบโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยถูกตองครบถวนตามสัญญา  
   ภายในระยะเวลารับประกันตามวรรคหนึ่ ง หากโปรแกรมคอมพิวเตอร 
เกิดการชํารุดบกพรอง หรือไมสามารถทํางานไดครบถวนสมบูรณตามท่ีกําหนดในสัญญานี้ ผูขายจะตอง
ซอมแซมแกไขโปรแกรมคอมพิวเตอรดังกลาวใหทํางานไดอยางสมบูรณ หรือติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร 
อันใหมท่ีไดมาตรฐานและมีคุณสมบัติเทากับหรือดีกวาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีซ้ือขายและอนุญาตใหใชสิทธิ
ตามสัญญานี้โดยไมชักชา ท้ังนี้ ไมเกิน…...…(14).….…...(……….……..…………..) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง 
เปนหนังสือจากผูซ้ือ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซ้ือท้ังสิ้น 
                               ถาผูขายไมจัดการซอมแซมแกไขหรือไมติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรใหใหม
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูซ้ือมีสิทธิท่ีจะทําการนั้นเองหรือจางผูอ่ืนทําการนั้นแทนผูขาย โดยผูขายตอง
ออกคาใชจายท้ังสิ้นแทนผูซ้ือ 

ขอ ๙ (ข)  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ๙.๑ ภายในกําหนดระยะเวลาการอนุญาตใหใชสิทธใินโปรแกรมคอมพิวเตอรตามขอ ๓.๓ 
ผูขายรับประกันวานับตั้งแตเวลาท่ีผูซ้ือไดรับมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอรจะทํางานได
ตามท่ีกําหนดไวตามสัญญานี้ครบถวนสมบูรณทุกประการ 
  ๙.๒ ผูขายยินยอมจะรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองหรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึน
แกเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรอ่ืนๆ หรือสิ่งอ่ืนใด อันเกิดจาก 
ความชํารุดบกพรองของโปรแกรมคอมพิวเตอร ไมวาจะเกิดดวยเหตุใด ภายในกําหนดระยะเวลาอนุญาต 
ใหใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอรตามขอ ๓.๓  
  ภายในระยะเวลารับประกันตามวรรคหนึ่ ง  ห ากโปรแกรมคอมพิ ว เตอร 
เกิดการชํารุดบกพรอง หรือไมสามารถทํางานไดครบถวนสมบูรณตามท่ีกําหนดในสัญญานี้ ผูขายจะตอง
ซอมแซมแกไขโปรแกรมคอมพิวเตอรดังกลาวใหทํางานไดอยางสมบูรณ หรือติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร 
อันใหมท่ีไดมาตรฐานและมีคุณสมบัติเทากับหรือดีกวาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีซ้ือขายและอนุญาตใหใชสิทธิ
ตามสัญญานี้โดยไมชักชา ท้ังนี้ ไมเกิน..…..…(15)………..(……..…..…………..) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง
เปนหนังสือจากผูซ้ือ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซ้ือท้ังสิ้น 
  ถาผูขายไมจัดการซอมแซมแกไขหรือไมติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรใหใหมภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ผูซ้ือมีสิทธิท่ีจะทําการนั้นเองหรือจางผูอ่ืนทําการนั้นแทนผูขาย โดยผูขายตองออก
คาใชจายท้ังสิ้นแทนผูซ้ือ 
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 ขอ ๑๐ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
  ในขณะทําสัญญานี้ ผูขายไดนําหลักประกันเปน………….…….(16)…..................... 
เปนจํานวนเงิน…………..บาท (……………………..) ซ่ึงเทากับรอยละ.…..(17)..….(…………….……) ของราคา 
คาโปรแกรมคอมพิวเตอร มามอบไวแกผูซ้ือเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
  (18) กรณีผูขายใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
หนังสือคํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ 
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
แจงเวียนใหทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด 
หรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุ 
การคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูขายพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันท่ีผูขายนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ท้ังปวงของผูขายตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูขายนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง           
หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูขายตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี
ผูขายสงมอบโปรแกรมคอมพิวเตอรลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาแลวเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิด      
ในความชํารุดบกพรอง (ถามี) ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ผูขายตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกัน
เพ่ิมเติมใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูซ้ือภายใน….………...(……….………..) วัน นับถัดจาก
วันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซ้ือ  
  หลักประกันท่ีผูขายนํามามอบไวตามขอนี้ ผูซ้ือจะคืนใหแกผูขายโดยไมมีดอกเบี้ย  
เม่ือผูขายพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 

 ขอ ๑๑ การอบรม 

  ผูขายตองจัดอบรมการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ใหแกเจาหนาท่ี 
ของผูซ้ือใหเขาใจและสามารถใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพ โดยจะตองสง
หลักสูตรตารางฝกอบรมและสถานท่ีฝกอบรมใหผูซ้ือหรือผูบริหารจัดการดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีผูซ้ือ
แตงตั้งพิจารณาเห็นชอบเปนหนังสือกอนดําเนินการฝกอบรมโดยตองดําเนินการฝกอบรมใหแลวเสร็จ
ภายใน…...............(…….…………..) วัน นับถัดจากวันท่ีผู ซ้ือไดรับมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยไมคิด
คาใชจายในการจัดอบรมจากผูซ้ือ รายละเอียดของการอบรมใหเปนไปตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๔  

 ขอ ๑๒ คูมือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและการใหคําแนะนํา 
 ๑๒.๑ ผูขายตองจัดหาคูมือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรซ่ึงเปนตนฉบับ จํานวน 

......……....(…….………..) ชุด ใหเปนกรรมสิทธิ์ของผูซ้ือตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญา
ผนวก ๑ พรอมท้ังจะตองปรับปรุงคูมือดังกลาวใหทันสมัยทุกครั้งท่ีมีการปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอรให
ทันสมัยข้ึนตลอดระยะเวลารับประกันตามขอ ๙.๒ และตองใหคําแนะนําในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
และคูมือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเม่ือมีการปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอรดังกลาว หรือเม่ือผูซ้ือรองขอ
ตลอดเวลาระยะเวลารับประกันโดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซ้ือ 

 ๑๒.๒ ผูขายตองใหคําแนะนําแกผูซ้ือในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและคูมือการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร รวมท้ังจะตองดําเนินการตางๆ เก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร ในลักษณะของ 
การใหบริการหลังการขาย ท้ังนี้ เพ่ือใหโปรแกรมคอมพิวเตอรสามารถทํางานไดอยางสมบูรณ ตลอดระยะเวลา
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การรับประกันตามขอ ๙.๒ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซ้ือ รายละเอียดเปนไปตามท่ีกําหนดในเอกสาร      
แนบทายสัญญาผนวก ๕ แนบทายสัญญานี้ 

ขอ ๑๓ การรักษาความลับทางการคา 
  ๑๓.๑ ผูซ้ือจะไมเปดเผยในลักษณะท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูขาย ใหบุคคลอ่ืน
ทราบซ่ึงขอมูลหรือเทคนิคเก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงผูขายประสงคใหเปนความลับทางการคาของ
ผูขาย และผูขายไดแจงใหผูซ้ือทราบเปนหนังสือแลว 
  ๑๓.๒ ผูขาย ลูกจาง ตัวแทนหรือพนักงานของผูขายจะตองไมเอาไป เปดเผย หรือใช
ขอมูลและ/หรือสารสนเทศของผูซ้ือ หรือกระทําดวยประการใดๆ ใหบุคคลอ่ืนเอาไป เปดเผย หรือใชขอมูล 
และ/หรือสารสนเทศของผูซ้ือ หรือเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงขอมูลและ/หรือสารสนเทศของผูซ้ือผานโปรแกรม
คอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอร หรือลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงขอมูลและ/หรือสารสนเทศของ         
ผูซ้ือผานโปรแกรมคอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอรท่ีจัดทําข้ึนเปนการเฉพาะ หรือกระทําดวยประการใดๆ 
โดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือดักรับไวซ่ึงขอมูลและ/หรือสารสนเทศของผูซ้ือหรือผูท่ีเก่ียวของ
กับผูซ้ือท่ีอยูระหวางการสงผานโปรแกรมคอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอรโดยไมชอบดวยกฎหมาย          
หรือโดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูซ้ือ 

ขอ ๑๔ ความคุมครองเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ 
  ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกกลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองใดๆ วามีการละเมิดลิขสิทธิ์
หรือสิทธิบัตรหรือสิทธิใดๆ เก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ โดยผูซ้ือมิไดแกไขดัดแปลงไปจากเดิม 
หรือแกไขดัดแปลงโดยไดรับความยินยอมจากผูขายเปนหนังสือ หรือเปนกรณีท่ีกฎหมายอนุญาตใหทําได 
ผูขายจะตองปกปองผูซ้ือและดําเนินการท้ังปวงเพ่ือใหการกลาวอางหรือการเรียกรองดังกลาวระงับสิ้นไป
โดยเร็ว เพ่ือใหผูซ้ือสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นตอไปได ข้ันตอนดังกลาวอาจรวมถึงการคืนโปรแกรม
คอมพิวเตอรเดิมและเปลี่ยนโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีคุณสมบัติไมต่ํากวาโปรแกรมคอมพิวเตอรเดิมใหใหม 
ระยะเวลาท่ีเสียไปดังกลาวไมนับรวมเปนระยะเวลาใชสิทธิตามสัญญา หากผูขายไมอาจกระทําได  
และผูซ้ือตองรับผิดชดใชคาเสียหายตอบุคคลภายนอก เนื่องจากผลแหงการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกลาว ผูขาย
ตองเปนผูชําระคาเสียหาย คาปรับ และคาใชจายอ่ืนๆ รวมท้ังคาฤชาธรรมเนียมและคาทนายความแทนผูซ้ือ 
ท้ังนี้ ผูซ้ือจะแจงใหผูขายทราบเปนหนังสือในเม่ือไดมีการกลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองดังกลาวโดยไมชักชา 

ขอ ๑๕ โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีไดรับการแกไขพัฒนาใหดีข้ึน 
  ผูขายมีหนาท่ีตองเสนอโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีไดรับการพัฒนาใหทันสมัยเปนปจจุบัน
และดีข้ึนจากรากฐานโปรแกรมคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ หรือจากรากฐานโปรแกรมคอมพิวเตอรอ่ืนท่ีเก่ียวพัน
กับโปรแกรมคอมพิวเตอรตามสัญญานี้แกผูซ้ือ และผูซ้ือมีสิทธิใชโปรแกรมคอมพิวเตอรรุนท่ีพัฒนาทันสมัย
เปนปจจุบันและดีข้ึนแลวนี้ดวย โดยผูซ้ือไมตองจายคาตอบแทนเพ่ิมข้ึนและ/หรือจะตองจายคาตอบแทน 
ใหผูขายตามจํานวนท่ีจะตกลงกันตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๖ 
  การท่ีผู ซ้ือเลือกท่ีจะใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี ได พัฒนาตามวรรคหนึ่ งแลว                
ไมมีผลกระทบตอขอสัญญาอ่ืนๆ 

 ขอ ๑๖ การบอกเลิกสัญญา 
  เม่ือครบกําหนดสงมอบโปรแกรมคอมพิวเตอรตามขอ ๕ แลว ถาผูขายไมสงมอบ
โปรแกรมคอมพิวเตอรใหแกผู ซ้ือถูกตองครบถวนภายในกําหนดเวลาดังกลาว หรือสงมอบโปรแกรม
คอมพิวเตอรไมตรงตามรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรมคอมพิวเตอรตามเอกสารแนบทาย
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สัญญาผนวก ๑ และผนวก ๒ และเง่ือนไขตางๆ ของสัญญานี้ หรือสงมอบภายในกําหนดแตใชงานไมได
ครบถวนตามขอ ๕ หรือผูขายผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง ผูซ้ือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือแตบางสวนได
การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิของผูซ้ือท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากผูขาย 
  ในกรณีท่ีผูซ้ือใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูซ้ือมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันตามขอ ๑๐ 
เปนจํานวนเงินท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ได แลวแตผูซ้ือจะเห็นสมควร ตลอดจนมีสิทธิเรียกคาเสียหายใดๆ 
อันเนื่องมาจากผูขายไมปฏิบัติตามสัญญานี้ และถาผู ซ้ือจัดซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอรจากบุคคลอ่ืน        
เต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนท่ีขาดสงแลวแตกรณีภายในกําหนด….…(19)…...(…………..…………..) เดือน 
นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผูขายจะตองชดใชราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ดวย 

ขอ ๑๗ คาปรับ 
  ในกรณีท่ีผูซ้ือยังไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ ๑๖ ผูขายจะตองชําระคาปรับให    
ผูซ้ือเปนรายวันในอัตรารอยละ…..……(20)…..…...(….………………..………..) ของราคาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ท่ียังไมไดรับมอบ นับถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญา จนถึงวันท่ีผูขายไดนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาสงมอบ
ใหแกผูซ้ือจนถูกตองครบถวน 
  การคิดคาปรับในกรณีผูขายสงมอบโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีตกลงซ้ือขายและอนุญาต
ใหใชสิทธิเพียงบางสวนหรอืขาดสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งไป หรือสงมอบโปรแกรมคอมพิวเตอรท้ังหมด 
แตใชงานไมไดถูกตองครบถวนตามขอ ๕ ซ่ึงสงผลใหระบบคอมพิวเตอรท้ังหมดใชงานไมได ใหถือวายังไมได
สงมอบโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นเลย และใหคิดคาปรับเปนรายวันจากราคาโปรแกรมคอมพิวเตอรท้ังชุด 
  ในระหวางท่ีผูซ้ือไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ถาผูซ้ือเห็นวาผูขายไมอาจปฏิบัติ 
ตามสัญญาตอไปได ผู ซ้ือจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตามขอ ๑๐  
กับเรียกรองใหชดใชราคาท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑๖ วรรคสอง ก็ได และถาผูซ้ือไดแจงขอเรียกรอง
ใหชําระคาปรับไปยังผูขายเม่ือครบกําหนดสงมอบแลว ผูซ้ือมีสิทธิท่ีจะปรับผูขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญา 
ไดอีกดวย 

 ขอ ๑๘ การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย  
  ในกรณีท่ีผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุให
เกิดคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูซ้ือ ผูขายตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาว
ใหแกผูซ้ือโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด………………….(…….……………...) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือ 
จากผูซ้ือ หากผูขายไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูซ้ือมีสิทธิท่ีจะหักเอาจาก
จํานวนเงินคาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีตองชําระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที  
  หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากเงินคาโปรแกรมคอมพิวเตอร      
ท่ีตองชําระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูขายยินยอมชําระสวนท่ีเหลือ         
ท่ียังขาดอยูจนครบถวนตามจํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด...........(............) วัน 
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูซ้ือ  

หากมีเงินคาโปรแกรมคอมพิวเตอรตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย 
หรือคาใชจายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูซ้ือจะคืนใหแกผูขายท้ังหมด 

 (21) ขอ ๑๙ การสงคืนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
  เม่ือสัญญาสิ้นสุดลง ไมวาจะในกรณีท่ีมีการเลิกสัญญา หรือกรณีครบกําหนดระยะเวลา
การอนุญาตใหใชสิทธิ หากผูขายมีหนังสือรองขอภายในกําหนดเวลา….…………..…......(…..……..…………..) วัน 
นับถัดจากวันท่ีสัญญาสิ้นสุดลง ผูซ้ือจะสงคืนโปรแกรมคอมพิวเตอรและสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
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ตามสัญญานี้คืนใหกับผูขาย หากผูขายไมรองขอภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาสละสิทธิการรับคืน
โปรแกรมคอมพิวเตอรตามสัญญานี้  

ขอ ๒๐ การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาสงมอบ 
  ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรอง 
ของฝายผูซ้ือ หรือจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูขายไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ทําใหผูขายไมสามารถสงมอบโปรแกรมคอมพิวเตอรตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูขายมีสิทธิ
ของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาตามสัญญาไดโดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐาน
เปนหนังสือใหผู ซ้ือทราบภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวงดังกลาว แลวแตกรณี 
  ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรอง 
ในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาทําการตามสัญญา โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแตกรณี     
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซ้ือซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูซ้ือทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
  การงดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาทําการตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจ
ของผูซ้ือท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
 
 สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียด
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือ
ไวฝายละหนึ่งฉบับ 
 

(ลงชื่อ)…………..........……………..ผูซ้ือ 
         (…………………………….…) 
 
(ลงชื่อ)…………..........……………..ผูขาย 
         (……………………….………) 
 
(ลงชื่อ)…………..........……………..พยาน 
         (……………………….………) 
 
(ลงชื่อ)…………..........……………..พยาน 
         (……………………….………) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาซ้ือขายและอนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร 
(๑) ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 
(๒) ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เชน กรม ก.กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน 
(๓) ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 

เชน นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(๔) ใหระบุชื่อผูขาย 

ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 

(๕) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๖) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๗) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๘) กําหนดเวลาสงมอบจะตองแจงลวงหนาไมนอยกวาก่ีวัน ใหอยูในดุลพินิจของผู ซ้ือ 
โดยตกลงกับผูขาย โดยปกติควรจะกําหนดไวประมาณ ๓ วันทําการ เพ่ือท่ีผูซ้ือจะไดจัดเตรียมเจาหนาท่ี 
ไวตรวจรับของนั้น 

ในกรณีท่ีมีการสงมอบสิ่งของหลายครั้ง ใหระบุวันเวลาท่ีสงมอบแตละครั้งไวดวย  
และในกรณีท่ีมีการติดตั้งดวย ใหแยกกําหนดเวลาสงมอบ และกําหนดเวลาการติดตั้งออกจากกัน 

(๙) กําหนดเวลาสงมอบจะตองแจงลวงหนาไมนอยกวาก่ีวัน ใหอยูในดุลพินิจของผู ซ้ือ 
โดยตกลงกับผูขาย โดยปกติควรจะกําหนดไวประมาณ ๓ วันทําการ เพ่ือท่ีผูซ้ือจะไดจัดเตรียมเจาหนาท่ี 
ไวตรวจรับของนั้น 

ในกรณีท่ีมีการสงมอบสิ่งของหลายครั้ง ใหระบุวันเวลาท่ีสงมอบแตละครั้งไวดวย  
และในกรณีท่ีมีการติดตั้งดวย ใหแยกกําหนดเวลาสงมอบ และกําหนดเวลาการติดตั้งออกจากกัน 

(๑๐) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๑๑) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(๑๒) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(13) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(14) ระยะเวลารับประกันและระยะเวลาแกไขซอมแซมจะกําหนดเทาใด แลวแตลักษณะ 
ของสิ่งของท่ีซ้ือขายกัน โดยใหอยูในดุลพินิจของผูซ้ือ ท้ังนี้ จะตองประกาศใหทราบในเอกสารประกวดราคาดวย 

(15) ระยะเวลารับประกันและระยะเวลาแกไขซอมแซมจะกําหนดเทาใด แลวแตลักษณะ 
ของสิ่งของท่ีซ้ือขายกัน โดยใหอยูในดุลพินิจของผูซ้ือ ท้ังนี้ จะตองประกาศใหทราบในเอกสารประกวดราคาดวย 
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(16) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐ 
เม่ือลงนามในสญัญาเพ่ือประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 

 (๑) เงินสด  
 (๒) เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือ 

ดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ  
 (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด โดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
 (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาต 

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใช
ตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(17) ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๘ ท้ังนี้ จะตองประกาศใหทราบ 
ในเอกสารประกวดราคาดวย 

(18) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(19) กําหนดเวลาท่ีผูซ้ือจะซ้ือสิ่งของจากแหลงอ่ืนเม่ือบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงิน 
ในสวนท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานั้น ใหอยูในดุลพินิจของผูซ้ือโดยตกลงกับผูขาย 

(20) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ ๑๗ ใหกําหนดเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ  
๐.๐๑ – ๐.๒๐ ของราคาพัสดุท่ียังไมไดสงมอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๒ สวนกรณีจะปรับรอยละเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของ
หนวยงานของรัฐผูซ้ือท่ีจะพิจารณา โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุท่ีซ้ือ ซ่ึงอาจมีผลกระทบ 
ตอการท่ีผูขายจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา แตท้ังนี้ การท่ีจะกําหนดคาปรับเปนรอยละเทาใดจะตอง
กําหนดไวในเอกสารเชิญชวนดวย 

(21) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 



แบบสัญญา 
สัญญาเชาคอมพิวเตอร 

 
        สัญญาเลขท่ี …………….……(๑)…….….……….. 
 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ …………………………………….…………………………………………………………..………… 
ตําบล/แขวง……….…………................................................อําเภอ/เขต….…………………………...................................…. 
จังหวัด………..…..………………………….………………… เม่ือวันท่ี ……….. เดือน ..........…………………..……… พ.ศ. .……….. 
ระหวาง …………..…..………………………………………………(๒)………………………………………………………………………………
โดย…………………………………….……………..……..………(๓)………………………………………………………………………….……… 
ซ่ึงตอไปนี้สัญญานี้เรียกวา “ผูเชา” ฝายหนึ่ง กับ  ……..…………..……..(๔ ก)……......................................................... 
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ ….……..………............................................................................................................. 
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี…..…...........................ถนน…….…….…………………..ตําบล/แขวง………..………………………… 
อําเภอ/เขต…………..………...................จังหวัด…………………….………..…โดย……..................................................... 
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท………………….....
ลงวันท่ี…………………………..……… (๕) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี..……….…………………….….) แนบทายสัญญานี้  
(๖) (ในกรณีท่ีผูใหเชาเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ ……………..………………(๔ ข)…………………………………. 
อยูบานเลขท่ี….………...............ถนน………..……………………..ตําบล/แขวง...................................................………..…... 
อําเภอ/เขต…………......................................จังหวัด………………….……………….…..…….. ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน
เลขท่ี........................ ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญานี้) ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา 
“ผูใหเชา” อีกฝายหนึ่ง 

คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ คํานิยาม 
 “คาเชา” หมายความรวมถึง คาบํารุงรักษาดวย 
 “คาบํารุงรักษา” หมายความรวมถึง คาใชจายท้ังสิ้นในการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข 
 “การบํารุงรักษา” หมายความรวมถึง การตรวจสอบตามกําหนดเวลาตลอดจนการซอมแซม 
แกไขและเปลี่ยนแปลงสวนประกอบท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอรท่ี เชาเพ่ือใหใชงานไดอยางทันสมัยเปนปกติ 
และมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาของการเชา 
 “การซอมแซมแกไข” หมายความรวมถึง การซอมแซมแกไขไมวาจะเปนการซอมแซมแกไข
เล็กนอยหรือไม 
 “การเชาลักษณะท่ี ๑” หมายถึง การเชาท่ีผูเชาสามารถใชคอมพิวเตอรโดยไมจํากัดชั่วโมง
การใชงานในแตละเดือน ซ่ึงรวมถึงคาบํารุงรักษาในคาบเวลาท่ีตองการบํารุงรักษาท่ีกําหนดในเอกสารแนบทาย
สัญญาผนวก ๒ 
 “การเชาลักษณะท่ี ๒” หมายถึง การเชาท่ีมีการกําหนดอัตราคาเชาข้ันต่ําตอเดือน  
ซ่ึงรวมถึงคาบํารุงรักษาในเวลาปกติ แบงออกเปน ๒ กรณี คือ 
  กรณีท่ี ๑ ไดแก กรณีท่ีใชคอมพิวเตอรไมเกิน ๑๗๖ (หนึ่งรอยเจ็ดสิบหก) ชั่วโมง 
ในแตละเดือนผูเชาจะเสียคาเชาประจําเดือนของคอมพิวเตอรหนวยนั้นเทากับอัตราคาเชาตอเดือนท่ีกําหนด               
ในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๒ 
  กรณีท่ี ๒ ไดแก กรณีท่ีใชคอมพิวเตอรเกิน ๑๗๖ (หนึ่งรอยเจ็ดสิบหก) ชั่วโมง 
ในแตละเดือนผูเชาจะเสียคาเชาประจําเดือนของคอมพิวเตอรหนวยนั้นเทากับผลบวกระหวางคาเชาตอเดือน               
ท่ีกําหนดในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๒ กับคาเชาสวนเพ่ิมซ่ึงคํานวณจากคาเชาตอชั่วโมงของคอมพิวเตอร
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หนวยนั้นตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๒ คูณกับจํานวนชั่วโมงท่ีเกินกวา ๑๗๖ (หนึ่งรอยเจ็ดสิบหก) 
ชั่วโมงในเดือนนั้น 
  “การเชาลักษณะท่ี ๓” หมายถึง การเชาท่ีผูเชาสามารถใชคอมพิวเตอร โดยเสียคาเชา
ประจาํเดือนตามจํานวนชั่วโมงท่ีใชจริงของรายการนั้น ในอัตราคาเชาตอชั่วโมงท่ีกําหนดในเอกสารแนบทายสัญญา
ผนวก ๒ ซ่ึงรวมถึงคาบํารุงรักษา ในเวลาปกติแลว 
  “ในเวลาปกต”ิ หมายถึง ในชวงเวลาระหวาง ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ของวันทําการของผูเชา 
  “คาบํารุงรักษานอกเวลาปกติ” หมายถึง คาบํารุงรักษาเฉพาะสวนท่ีเพ่ิมเติมจากคาบํารุงรักษา
ในเวลาปกติ 

 ขอ ๒ ขอตกลงเชา 
  ผู เชาตกลงเชาและใหผู เชาตกลงให เชาเครื่องคอมพิวเตอร (Hardware) ซอฟทแวร 
(Software) อุปกรณประมวลผลระบบคอมพิวเตอร โปรแกรมประยุกตการใหบริการ อุปกรณประกอบระบบ
.............................(๗).....................….. รวมท้ังสวนประกอบอ่ืนๆ ท่ีสามารถรับโปรแกรม ขอมูล ประมวลผลสื่อสาร 
เคลื่อนยายขอมูล และแสดงผลลัพธได ซ่ึงเปนผลิตภัณฑของ………..........................…(๘)…………..…….…..….…………. 
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “คอมพิวเตอร” ตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ 
  ในกรณีท่ีผูใหเชาประสงคจะนําคอมพิวเตอรรายการใดตางไปจากรายละเอียดท่ีกําหนดไว  
ในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ มาติดตั้งใหผูเชา ผูใหเชาจะตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูเชากอน 
และคอมพิวเตอรรายการนั้นจะตองมีคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ 

 ขอ ๓ เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบทายสัญญาตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

๓.๑ ผนวก ๑  รายการคอมพิวเตอรท่ีเชา  จํานวน.......(.............) หนา 
๓.๒ ผนวก ๒  รายการคอมพิวเตอรท่ีมีการเชาลักษณะตางๆ จํานวน.......(.............) หนา 
๓.๓ ผนวก ๓  รายละเอียดการทดสอบการใชงานของ จํานวน.......(.............) หนา 

  คอมพิวเตอร     
๓.๔ ผนวก ๔  การกําหนดตัวถวงของคอมพิวเตอร  จํานวน.......(.............) หนา 
๓.๕ ผนวก ๕  การอบรมวิชาการดานคอมพิวเตอร  จํานวน.......(.............) หนา 
๓.๖ ผนวก ๖  รายการเอกสารคูมือการใชคอมพิวเตอร  จํานวน.......(.............) หนา 
๓.๗ ผนวก ๗  ขอกําหนดการใชโปรแกรม  จํานวน.......(.............) หนา 
๓.๘ ผนวก ๘  รายละเอียดการอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ ์ จํานวน.......(.............) หนา 
 …….……………………ฯลฯ…………….………….. 
ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ        

ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูใหเชาจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูเชา 
คําวินิจฉัยของผูเชาใหถือเปนท่ีสุด และผูใหเชาไมมีสิทธิเรียกรองคาเชา คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม  
จากผูเชาท้ังสิ้น 

 ขอ ๔ ระยะเวลาการเชา 
  สัญญานี้มีผลบังคับตั้งแตวันท่ีลงนามในสัญญา แตระยะเวลาการคํานวณคาเชาคอมพิวเตอร 
ตามสัญญานี้ใหมีกําหนด….…...…...(…….……..….) ป นับถัดจากวันท่ีผูเชารับมอบคอมพิวเตอรถูกตองครบถวนแลว 
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 ขอ ๕ การชําระคาเชา 
  การเชาคอมพิวเตอรตามสัญญานี้เปนการเชาแบบมีกําหนดระยะเวลา โดยผูเชาจะชําระ 
คาเชาเปนรายเดือนตามเดือนปฏิทิน ประกอบดวยการเชาลักษณะตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๒ 
  กรณีการเชาลักษณะท่ี ๑ หรือลักษณะท่ี ๒ หากการเชาในเดือนแรกไมครบเดือนปฏิทินนั้น 
ใหคํานวณคาเชาเริ่มตั้งแตวันถัดจากวันท่ีผูเชารับมอบคอมพิวเตอรจากผูใหเชาตามขอ ๘ จนถึงวันสุดทายแหง
เดือนปฏิทินนั้น สวนการเชาเดือนสุดทายใหคํานวณคาเชาตั้งแตวันแรกของเดือนปฏิทินนั้นจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา 
  การคํานวณคาเชาตามวรรคสอง สําหรับการเชาลักษณะท่ี ๑ ใหคํานวณคาเชาตอวันจาก
อัตราคาเชาตอเดือนในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๒ หารดวย ๓๐ สวนการเชาลักษณะท่ี ๒ ใหคํานวณคาเชา
ตอวันจากอัตราคาเชาตอเดือนในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๒ หารดวย ๒๒ 
  (9) การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูเชาจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูใหเชา 
ชื่อธนาคาร...............................................สาขา...............................................ชื่อบัญชี..............................................
เลขท่ีบัญช.ี................................................. ท้ังนี้ ผูใหเชาตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอ่ืนใด
เก่ียวกับการโอน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด (ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวน
เงินโอนในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกผูใหเชา (ระบบ Direct 
Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูใหเชาตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังหรือหนวยงาน
ของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี) 

 ขอ ๖ การรับรองคุณภาพ 
  ผูใหเชารับรองวาคอมพิวเตอรท่ีใหเชาตามสัญญานี้ มีคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวใน
เอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ 

 ขอ ๗ การสงมอบและติดตั้ง 
  ผูใหเชาจะทําการสงมอบและติดตั้งคอมพิวเตอรท่ีเชาตามสัญญานี้ใหถูกตองและครบถวน
ตามท่ีกําหนดไวในขอ ๒ ในลักษณะพรอมท่ีจะใชงานอยางมีประสิทธิภาพไดทันทีตามรายละเอียดการทดสอบ
เอกสารแนบทายสัญญาในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๓ ใหแกผูเชา ณ …………………………..…..…… และสงมอบ
ใหแกผูเชาภายใน……..…(10)….….....(…………...…………..) วัน นับถัดจากวันท่ีคูสัญญาไดลงนามในสัญญา ซ่ึงผูใหเชา 
ตองเปนผูจัดหาอุปกรณประกอบพรอมท้ังเครื่องมือท่ีจําเปนในการติดตั้ง โดยผูใหเชาเปนผูออกคาใชจายเองท้ังสิ้น 
  ผูใหเชาจะตองแจงกําหนดเวลาติดตั้งแลวเสร็จพรอมท่ีจะใชงานและสงมอบคอมพิวเตอรได
โดยทําเปนหนังสือตอผู เชา ณ …………………………….………… ในวันและเวลาราชการ กอนวันกําหนดสงมอบ 
ตามวรรคหนึ่ง ไมนอยกวา….…(11)……...(…………..…………..) วันทําการ 
  ผูใหเชาตองออกแบบสถานท่ีติดตั้งคอมพิวเตอร รวมท้ังระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของตามมาตรฐาน
ของผูใหเชาซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากผูเชาเปนหนังสือแลว และผูใหเชาตองจัดหาเจาหนาท่ีมาใหคําแนะนําและ
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของสถานท่ีใหทันตอการติดตั้งคอมพิวเตอรภายใน....................(…………..…....) วัน  
นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญานี้ ท้ังนี้ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้นจากผูเชา 

 ขอ ๘ การตรวจรับ 
  เม่ือผูเชาไดตรวจรับคอมพิวเตอรท่ีสงมอบและติดตั้งแลวเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญานี้แลว 
ผูเชาจะออกหลักฐานการรับมอบไวเปนหนังสือ เพ่ือผูใหเชานํามาใชเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงินคาเชา
คอมพิวเตอร 
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  ถาผลของการตรวจรับปรากฏวาคอมพิวเตอรท่ีผูใหเชาสงมอบไมตรงตามขอ ๒ ผูเชาทรงไว 
ซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับคอมพิวเตอรนั้น ในกรณีเชนวานี้ ผูใหเชาตองรีบนําคอมพิวเตอรนั้นกลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
และนําคอมพิวเตอรมาสงมอบใหใหม หรือตองทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูใหเชาเอง  
และระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะเหตุดังกลาวผูใหเชาจะนํามาอางเปนเหตุขอขยายเวลาสงมอบตามสัญญาหรือของด
หรือลดคาปรับไมได 
  (12) ในกรณีท่ีผูใหเชาสงมอบคอมพิวเตอรถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวน 
แตไมถูกตองท้ังหมด ผูเชาจะตรวจรับเฉพาะสวนท่ีถูกตอง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะสวนนั้นก็ได     
(ความในวรรคนี้  จะไมกําหนดไวในกรณีท่ีผู เชาตองการคอมพิวเตอรท้ังหมดในคราวเดียวกัน หรือการเชา
คอมพิวเตอรท่ีประกอบเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางหนึ่งอยางใดไปแลว จะไมสามารถใชงานได   
โดยสมบูรณ) 

 ขอ ๙ การบํารุงรักษา 
  ผูใหเชามีหนาท่ีบํารุงรักษาคอมพิวเตอรใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยูเสมอ รวมท้ังปรับปรุง
พัฒนาระบบคอมพิวเตอรให ทันสมัยเปนปจจุบันและมีประสิทธิภาพตามความตองการใชงานของผู เชา           
ดวยคาใชจายของผูใหเชา โดยตองจัดหาและสํารองอุปกรณใหเพียงพอตอการใชงานและการบํารุงรกัษา ท้ังนี้ ผูใหเชา
ตองจัดหาชางผูมีความรูความชํานาญและมีฝมือดีมาตรวจสอบบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรท่ีใหเชา
ตลอดอายุสัญญาเชานี้อยางนอยเดือนละ…….….…(13)…….…...(…..…….…..…………..) ครั้ง โดยใหมีระยะเวลาหางกัน 
ไมนอยกวา….………...(…………………..) วัน  
  การใชคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ใหถือวาอยูในสภาพทันสมัยเปนปจจุบันใชงานไดดีตามปกติ  
ตามวรรคหนึ่ง โดยใหมีเวลาคอมพิวเตอรขัดของรวมตามเกณฑการคํานวณเวลาขัดของตามวรรคสามไมเกิน 
เดือนละ….…..…...(…………..…………..) ชั่วโมง หรือรอยละ..….…(14)….....(…………..…………..) ของเวลาใชงานท้ังหมด 
ของคอมพิวเตอรของเดือนนั้น แลวแตตัวเลขใดจะมากกวากัน มิฉะนั้น ผูใหเชาตองยอมใหผูเชาคิดคาปรับสําหรับ
เวลาท่ีไมสามารถใชคอมพิวเตอรไดในสวนท่ีเกินกําหนดขางตนในอัตราชั่วโมงละ…….…….…(………………..…..) บาท 
โดยผูใหเชายินยอมใหผูเชาหักคาปรับดังกลาวออกจากคาเชาประจําเดือน 
  เกณฑการคํานวณเวลาขัดของของคอมพิวเตอรตามวรรคสองใหเปนดังนี้ 
  - กรณีท่ีคอมพิวเตอรขัดของพรอมกันหลายหนวยใหนับเวลาขัดของของหนวยท่ีมีตัวถวง 
มากท่ีสุด เพียงหนวยเดียว 
  - กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดของของคอมพิวเตอรแตกตางกัน เวลาท่ีใช 
ในการคํานวณคาปรับจะเทากับเวลาขัดของของคอมพิวเตอรหนวยนั้นคูณดวยตัวถวงซ่ึงมีคาตางๆ ตามเอกสาร 
แนบทายสัญญาผนวก ๔  
  เวลาคอมพิวเตอรขัดของในชวงเวลานอกคาบเวลาบํารุงรักษาตามรายละเอียดในเอกสาร 
แนบทายสัญญาผนวก ๒ และผูเชามิไดแจงใหผูใหเชาทราบลวงหนาตามขอ ๑๐ มิใหนํามานับรวมเพ่ือคํานวณคาปรับ 

 ขอ ๑๐ การซอมแซมแกไข 
 ๑๐.๑ ในกรณีคอมพิวเตอรชํารุดบกพรอง เสียหาย หรือขัดของใชงานไมไดท้ังหมดหรือ             

แตบางสวน โดยมิใชความผิดของผูเชา ผูใหเชาจะตองจัดใหชางท่ีมีความรู ความชํานาญและฝมือดีมาจัดการ
ซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพใชงานไดดีตามปกติดวยคาใชจายของผูใหเชา โดยเริ่มดําเนินการ ดังนี ้
 (๑) กรณีคอมพิวเตอรชํารุดบกพรองในเวลาปกติ ผูใหเชาจะตองเริ่มดําเนินการ
ภายใน….………...(…………..…………..) ชั่วโมง นับตั้งแตเวลาท่ีไดรับแจงจากผูเชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูเชา 
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 (๒) กรณีคอมพิวเตอรชํารุดบกพรองนอกเวลาปกติ ผูใหเชาจะตองเริ่มดําเนินการ
ภายใน….………...(…………..…………..) ชั่วโมง นับตั้งแตเวลาท่ีไดรับแจงจากผูเชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูเชา  
แตท้ังนี้ผูเชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูเชา ไดแจงความประสงคในการใชคอมพิวเตอรนอกเวลาปกติใหผูใหเชา
ทราบลวงหนาในเวลาปกติแลว 
                           การท่ีผูเชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูเชาแจงใหผูใหเชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจาก   
ผูใหเชาทราบทางวาจา ทางโทรสาร หรือทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) หรือทางโทรศัพท ไมวาวิธีใดวิธีหนึ่ง   
ใหถือเปนการแจงโดยชอบตามสัญญานี้แลว  
                            ถาผูใหเชาไมสามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผูใหเชายอมใหผูเชาปรับเปนรายชั่วโมง ในอัตรา
ชั่วโมงละ…..….(15)….…...บาท (……………….……………..) โดยยินยอมใหผู เช าหักคาปรับดังกลาวออกจากคาเชา
ประจําเดือน สําหรับจํานวนชั่วโมงท่ีใชในการคํานวณคาปรับจะเริ่มนับต้ังแตเวลาท่ีผูเชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
จากผูเชาไดแจงใหผูใหเชาทราบถึงความชํารุดบกพรองจนถึงเวลาท่ีผูใหเชาเริ่มดําเนินการซอมแซมแกไข   

 ๑๐ .๒ ในกรณี ท่ีคอมพิวเตอรท่ีเชาในลักษณะท่ี ๒ หรือลักษณะท่ี ๓ ชํารุดบกพรอง            
และผูเชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูเชาไดแจงใหผูใหเชาทราบในเวลาปกติถึงการชํารุดบกพรองแลว ผูใหเชา 
จะตองซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรท่ีชํารุดบกพรองนั้นใหแลวเสร็จจนใชงานไดตามสภาพปกติ โดยไมคิดคาใชจาย
ใดๆ ท้ังสิ้นจากผูเชา ไมวาการซอมแซมแกไขจะกระทําในเวลาปกติหรือนอกเวลาปกติก็ตาม สําหรับกรณีท่ีผูเชา
แจงใหผูใหเชาทราบนอกเวลาปกติถึงการชํารุดบกพรองของคอมพิวเตอรและตองการใหผูใหเชาซอมแซมแกไข 
ในชวงเวลาดังกลาว ผูเชาจะตองชําระคาซอมแซมแกไขสําหรับชวงเวลานั้นใหแกผูใหเชาโดยคํานวณจากอัตรา    
คาบํารุงรักษานอกเวลาปกติท่ีระบุในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๒ คูณกับจํานวนชั่วโมงท่ีใชจริงในการบํารุงรักษา
นอกเวลาปกติ 

 ๑๐ .๓  ในกรณี ท่ีคอมพิวเตอรขัดของใชงานไมไดตามปกติ  และผู เชาเห็นวาไมอาจ 
ซอมแซมแกไขได ผูเชาจะแจงใหผูใหเชาทราบเปนหนังสือใหจัดหาคอมพิวเตอรท่ีมีคุณภาพและความสามารถ  
ในการใชงานไมต่ํากวาของเดิม มาใหผูเชาใชแทนภายในเวลา…....….(16)….....(…..………..) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับ
หนังสือแจงจากผูเชาโดยไมคิดคาใชจาย หากผูใหเชาไมสามารถจัดหาคอมพิวเตอรดังกลาวมาใหผูเชาใชงานแทนได
ภายในเวลาท่ีกําหนด ผูใหเชายินยอมใหผูเชาปรับเปนรายวัน ในอัตรารอยละ………(17)……....(..……………..………..)  
ของราคาคอมพิวเตอรท่ีเชาตามขอ ๒  นับถัดจากวันครบกําหนดดังกลาวจนกวาผูใหเชาจะดําเนินการแลวเสร็จ 
หรือจนกวาผูเชาเห็นวาผูใหเชาไมอาจจัดหาคอมพิวเตอรอ่ืนแทนไดและบอกเลิกสัญญา ท้ังนี้ ผูเชาไมจําตองจาย 
คาเชาในระหวางเวลาท่ีผูเชาไมสามารถใชคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ได นับตั้งแตวันท่ีคอมพิวเตอรขัดของใชงาน
ไมไดตามปกติจนถึงวันท่ีผูใหเชาดําเนินการดังกลาวแลวเสร็จหรือจนกวาผูเชาบอกเลิกสัญญา แลวแตกรณี 

 ขอ ๑๑ การใชประโยชน 
  การใชประโยชนในคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ ผูใหเชายินยอมใหอยูภายใตการจัดการและ 
การควบคุมดูแลของผูเชาโดยสิ้นเชิง นอกจากผูเชาจะใชในการปฏิบัติงานของผูเชาแลว ผูเชาอาจใหผูอ่ืนมาใช
คอมพิวเตอรนี้ได โดยอยูภายใตการควบคุมดูแลของผูเชา 

 ขอ ๑๒ การจัดอบรม 
 ผูให เชาตองจัดอบรมวิชาการดานคอมพิวเตอรใหแกเจาหนาท่ีของผู เชาใหมีความรู  
ความเขาใจและสามารถใชระบบคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี โดยตองดําเนินการฝกอบรมใหแลวเสร็จภายใน
..............(..................) วัน นับถัดจากวันท่ีผูเชาไดรับมอบคอมพิวเตอร โดยไมคิดคาใชจายใดๆ รายละเอียดของ 
การฝกอบรมใหเปนไปตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๕ 
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 ขอ ๑๓ คูมือการใชคอมพิวเตอร 
  ผูใหเชาตองจัดหาและสงมอบคูมือการใชคอมพิวเตอรท่ีใหเชาตามสัญญานี้ ตามท่ีกําหนดไว
ในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๖ จํานวน….…………....(………..…..……..) ชุด ใหกับผูเชาในวันท่ีสงมอบคอมพิวเตอร  
และตองปรับปรุงคูมือดังกลาวใหทันสมัยเปนปจจุบนัตลอดอายุสัญญานี้โดยไมคิดมูลคาใดๆ เพ่ิมเติมจากผูเชาอีก 

 ขอ ๑๔ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะทําสัญญานี้ ผูใหเชาไดนําหลักประกันเปน...……………………(18)………….……………… 
เปนจํานวนเงิน……………..…...บาท (……………………………..) ซ่ึงเทากับรอยละ……..…(19)…....…(…..…..……..………...)  
ของคาเชาคอมพิวเตอรท้ังหมดตามสัญญา มามอบไวแกผูเชาเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  

(20) กรณีผูใหเชาใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ           
คํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน          
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ
ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด หรืออาจเปนหนังสือ 
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกวา
ผูใหเชาพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
 หลักประกันท่ีนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวง          
ของผูใหเชาตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูใหเชานํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอาย ุ          
ไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูใหเชาตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผูใหเชาสงมอบ 
และติดตั้ งคอมพิวเตอรลาชาเปนเหตุ ใหระยะเวลาการเชาตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ผู ให เชาตองหา 
หลักประกันใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติมใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูเชาภายใน.......(......) วัน 
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูเชา  
 หลักประกันท่ีผูใหเชานํามามอบไวตามขอนี้ ผูเชาจะคืนใหแกผูใหเชาโดยไมมีดอกเบี้ย  
เม่ือผูใหเชาพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 

 ขอ ๑๕ ขอตกลงการใชโปรแกรม 
  ผูใหเชายินยอมปฏิบัติตามขอตกลงการใชโปรแกรมตามท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทาย
สัญญาผนวก ๗  

 (21) ผูใหเชาตองดําเนินการใหผู เชาและผู ท่ีไดรับมอบหมายจากผู เชาไดรับอนุญาต       
ตามกฎหมายจากเจาของลิขสิทธิ์ในการใชและสรางสรรคโดยการดัดแปลง การรวบรวม หรือการประกอบกันเขา
จากโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเชาตามรายละเอียดในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๘ 

 (22) บรรดาขอมูลและสารสนเทศไมวาในรูปแบบใดท่ีเก็บอยูในหรือท่ีสรางข้ึนโดยระบบ
คอมพิวเตอร รวมท้ังงานโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีสรางสรรคข้ึนโดยผูใหเชา หรือลูกจาง พนักงาน และผูท่ีไดรับ
มอบหมายจากผูใหเชา ใหถือวาเปนลิขสิทธิ์ของผูเชาท้ังสิ้น 

 (23) ประโยชนอันจะเกิดข้ึนในอนาคตจากการพัฒนา การแกไขเปลี่ยนแปลง การใช     
การทําซํ้าโปรแกรมคอมพิวเตอร อันเปนงานสรางสรรคอันมีลิขสิทธิ์ใหมตามวรรคกอน ซ่ึงบางสวนจะใชประโยชน 
จากโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเชาอันเปนงานสรางสรรคท่ีลิขสิทธิ์เดิมเปนของผูใหเชา ท้ังลิขสิทธิ์ท่ีมีอยูหรือท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในภายหนา ซ่ึงรวมถึงในกรณีท่ีมีซอฟตแวรท่ีติดตั้งมาพรอมกับสวนอุปกรณครั้งนี้ดวย ผูใหเชาไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ จากผูเชาท้ังสิ้น 
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 หามมิใหผูใหเชา ลูกจาง ตัวแทนหรือพนักงานของผูใหเชาเอาไป เปดเผยหรือใชขอมูล    
และหรือสารสนเทศในระบบดังกลาว หรือกระทําดวยประการใดๆ ใหบุคคลอ่ืนเอาไป เปดเผย หรือใชขอมูล    
และหรือสารสนเทศในระบบดังกลาว หรือเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอรหรือลวงรูมาตรการปองกัน      
การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรท่ีจัดทําข้ึนเปนการเฉพาะหรือกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส          
เพ่ือดักรับไวซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูเชาหรือผูท่ีเก่ียวของกับผูเชาท่ีอยูระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร    
โดยไมชอบดวยกฎหมายหรือโดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูเชา หากมีการฝาฝนผูใหเชาตองรับผิดชอบ
ชดใชคาเสียหายใหแกผูเชาจนเต็มจํานวน และใหนําความในขอ ๑๘ และขอ ๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

                ขอ ๑๖ การรับประกันความเสียหาย 
  ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกกลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองใดๆ วามีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 
หรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใดๆ อันเก่ียวกับคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ โดยผูเชามิไดแกไขดัดแปลงไปจากเดิม 
ผูใหเชาจะตองดําเนินการท้ังปวงเพ่ือใหการกลาวอางหรือการเรียกรองดังกลาวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผูเชาตอง 
รับผิดชดใชคาเสียหายตอบุคคลภายนอก เนื่องจากผลแหงการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือสิทธิในทรัพยสิน    
ทางปญญาดังกลาว ผูใหเชาตองเปนผูชําระคาเสียหายและคาใชจายรวมท้ังคาฤชาธรรมเนียมและคาทนายความ
แทนผูเชา ท้ังนี้ ผูเชาตองแจงใหผูใหเชาทราบเปนหนังสือในเม่ือไดมีการกลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองดังกลาว    
โดยไมชักชา 

 ขอ ๑๗ ความรับผิดตอความเสียหาย 
  ผูเชาไมตองรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแกคอมพิวเตอรอันไมใช
ความผิดของผูเชาตลอดระยะเวลาท่ีคอมพิวเตอรอยูในความครอบครองของผูเชา 
  ถาเกิดความเสียหายข้ึนแกคอมพิวเตอรหรือสวนใดสวนหนึ่ งของคอมพิวเตอรท่ีอยู          
ในความครอบครองของผูเชาตามวรรคหนึ่ง ผูใหเชาตองดําเนินการทุกประการตามท่ีจําเปนเพ่ือทําใหคอมพิวเตอร 
กลับคืนสภาพท่ีใชงานไดดีดังเดิมโดยเร็วท่ีสุด และในกรณีท่ีไมอาจดําเนินการใหคอมพิวเตอรคืนสูสภาพท่ีใชงาน   
ไดดีดังเดิมได หรือในกรณีท่ีคอมพิวเตอรสูญหาย ผูใหเชาตองนําคอมพิวเตอรเครื่องใหมท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และความสามารถใชงานไมต่ํากวาคอมพิวเตอรเดิมมาติดตั้งใหแกผูเชาแทนภายใน…….…………..(……..……..…..) วัน 
นับถัดจากวันท่ีผูใหเชาไดรับแจงจากผูเชา คอมพิวเตอรท่ีนํามาติดตั้งแทนนี้ใหถือเปนคอมพิวเตอรตามนัยขอ ๒ 
แหงสัญญานี้ดวย ท้ังนี ้ในการปฏิบัติตามสัญญาขอนี้ผูใหเชาเปนผูออกคาใชจายเองท้ังสิ้น 

 ขอ ๑๘ การบอกเลิกสัญญา 
  เม่ือครบกําหนดติดต้ังและสงมอบคอมพิวเตอรตามสัญญาแลว ถาผูให เชาไมสงมอบ 
และติดตั้งคอมพิวเตอรบางรายการหรือท้ังหมดใหแกผูเชาภายในกําหนดเวลาตามสัญญา หรือสงมอบคอมพิวเตอร
ไมตรงตามสัญญา หรือมีคุณสมบัติไม ถูกตองตามสัญญา หรือสงมอบและติดตั้งแลวเสร็จภายในกําหนด 
แตไมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือใชงานไดไมครบถวนตามสัญญา หรือผูใหเชาไมปฏิบัติตามสัญญา
ขอใดขอหนึ่ง ผูเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือแตบางสวนได การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิ
ของผูเชาท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากผูใหเชา 
  ในกรณี ท่ีผู เช าใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผู เช ามีสิทธิริบหรือบั งคับจากหลักประกัน 
ตามขอ ๑๔ เปนจํานวนเงินท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ได แลวแตผู เชาจะเห็นสมควร และถาผู เชาตองเชา
คอมพิวเตอรจากบุคคลอ่ืนท้ังหมด หรือแตบางสวนภายในกําหนด….…(24)…...(………...…....) เดือน นับถัดจาก 
วันบอกเลิกสัญญา ผูใหเชายอมรับผิดชดใชคาเชาท่ีเพ่ิมข้ึนจากคาเชาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้รวมท้ังคาใชจายใดๆ  
ท่ีผูเชาตองใชจายในการจัดหาผูใหเชาคอมพิวเตอรรายใหมดังกลาวดวย 
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 ขอ ๑๙ คาปรับ 
 ในกรณีท่ีผูเชาไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ ๑๘ ผูใหเชาจะตองชําระคาปรับใหผูเชาเปน
รายวันสําหรับคอมพิวเตอรท่ียังไมไดสงมอบใหถูกตองครบถวนตามสัญญา ในอัตราวันละ…....…..(25)………...บาท 
(………..….………….…...) ตอเครื่อง นับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบตามสัญญาจนถึงวันท่ีผูใหเชาไดนําคอมพิวเตอร
มาสงมอบและติดตั้งใหแกผูเชาจนถูกตองครบถวน 
  การคิดคาปรับในกรณีคอมพิวเตอรท่ีตกลงเชาเปนระบบ ถาผูใหเชาสงมอบเพียงบางสวน  
หรือขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไป หรือสงมอบและติดตั้งท้ังหมดแลว แตมีคุณสมบัติไมครบถวนหรือใชงาน
ไมไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไมถูกตองครบถวนตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๓ ใหถือวายังไมไดสงมอบ
คอมพิวเตอรนั้นเลย และใหคิดคาปรับเปนรายวันจากราคาคอมพิวเตอรท้ังระบบ 
  ในระหวางท่ีผูเชายังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ถาผูเชาเห็นวาผูใหเชาไมอาจปฏิบัติ 
ตามสัญญาตอไปได ผูเชาจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันตามขอ ๑๔ กับเรียกรองให
ชดใชคาเชาท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑๘ วรรคสอง ก็ได และถาผูเชาไดแจงขอเรียกรองใหชําระคาปรับไปยัง
ผูใหเชาเม่ือครบกําหนดสงมอบแลว ผูเชามีสิทธิท่ีจะปรับผูใหเชาจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 

 ขอ ๒๐ การนําคอมพิวเตอรกลับคืนไป 
  เม่ือสัญญาสิ้นสุดลงไมวาจะโดยการบอกเลิกสัญญา หรือครบอายุสัญญา ผูใหเชาตองนํา
คอมพิวเตอรกลับคืนไปภายใน………….…………(..............................) วัน นับถัดจากวันท่ีสัญญาสิ้นสุดลง โดยผูใหเชา 
เปนผูเสียคาใชจายเองท้ังสิ้น 
  (26) ถาผูใหเชาไมนําคอมพิวเตอรกลับคืนไปภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูเชาจะ
กําหนดเวลาใหผูใหเชานําคอมพิวเตอรกลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ผูใหเชายังไมนํา
คอมพิวเตอรกลับ คืนไป อีก ผู เช ามีสิทธินํ าคอมพิวเตอรออกขายทอดตลาดได ทันที  โดยเงิน ท่ี ไดจาก 
การขายทอดตลาด ผูใหเชาตกลงยินยอมใหผูเชาหักเปนคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจายตางๆ ซ่ึงรวมถึงคาใชจายท่ี 
ผูเชาไดเสียไปในการดําเนินการขายทอดตลาดคอมพิวเตอรดังกลาว และคาใชจายในการทําสถานท่ีท่ีรื้อถอน
คอมพิวเตอรออกไปใหมีสภาพดังท่ีเปนอยู เดิมกอนทําสัญญานี้  เงินท่ีเหลือจากการหักคาปรับ คาใชจาย  
หรือคาเสียหายแลว ผูเชาจะคืนใหแกผูใหเชา แตหากขายทอดตลาดไมไดหรือขายไดแตไดเงินไมเพียงพอท่ีจะชดใช
เปนคาปรับ คาใชจาย หรือคาเสียหายดังกลาว ผูใหเชายังคงตองรับผิดชอบชดใชใหแกผูเชาจนครบถวน  
  เม่ือสัญญาสิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใดๆ ผูเชาไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท้ังสิ้น           
อันเกิดแกคอมพิวเตอรซ่ึงอยูในความครอบครองของผูเชา 

 ขอ ๒๑ การโอนกรรมสิทธิ์ใหบุคคลอ่ืน 
 ในระหวางอายุสัญญาเชา ผูใหเชาจะไมโอนกรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอรท่ีใหเชาแกบุคคลอ่ืน 
หากผูใหเชาฝาฝน ผูใหเชายินยอมชดใชคาเสียหายใหแกผูเชา 

 ขอ ๒๒ การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
 ในกรณีท่ีผูใหเชาไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิด
คาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูเชา ผูใหเชาตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแกผูเชา
โดยสิ้นเชิงภายในกําหนด...................(....................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูเชา หากผูใหเชา
ไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูเชามีสิทธิท่ีจะหักเอาจากคาเชาท่ีตองชําระ หรือบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 
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 หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากคาเชาท่ีตองชําระ หรือหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูใหเชายินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยูจนครบถวนตามจํานวน
คาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด......................(...........................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง
เปนหนังสือจากผูเชา 

 ขอ ๒๓ การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูเชา 
หรือจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูใหเชาไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูใหเชาไมสามารถสงมอบ
คอมพิวเตอรตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาในขอ ๗ แหงสัญญานี้ได หรือไมสามารถซอมแซมคอมพิวเตอรหรือจัดหา
คอมพิวเตอรใหผูเชาใชแทนตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาในขอ ๑๐ ได ผูใหเชามีสิทธิของดหรือลดคาปรับหรือขยาย
เวลาตามสัญญาไดโดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาว พรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูเชาทราบภายใน 
๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว 
 ถาผูใหเชาไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูใหเชาไดสละสิทธิเรียกรอง 
ในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาตามสัญญา โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพรองของฝายผูเชาซ่ึงมีหลักฐานชัดแจง หรือผูเชาทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
 การงดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูเชาท่ีจะ
พิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 ขอ ๒๔ การโอนสิทธิและหนาท่ีตามสัญญา 
  ผูใหเชาจะไมโอนสิทธิและหนาท่ีท่ีมีตอผู เชาตามสัญญานี้ใหแกบุคคลอ่ืนโดยไมไดรับ 
ความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูเชากอน 

  สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียด 
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไว 
ฝายละหนึ่งฉบับ 
 

(ลงชื่อ)…………………..……………………….ผูเชา 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………...……………..……….ผูใหเชา 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………………...……..……….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………...…..……….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาเชาคอมพิวเตอร 

(๑) ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 
(๒) ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน 
(๓) ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ  

เชน นาย ก. อธิบดีกรม……….........……… หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม……….........……….. 
(๔) ใหระบชุื่อผูใหเชา 

ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 

(๕) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 
ตามขอเท็จจริง 

(๖) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 
ตามขอเท็จจริง 

(๗) ใหระบุจํานวนลักษณะของการเชาท่ีตองการเชา ซ่ึงจะตองระบุไวในเอกสารเชิญชวน 
(๘) ใหระบยุี่หอคอมพิวเตอรท่ีเชา รุนคอมพิวเตอร 
(9) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 

ตามขอเท็จจริง 
  (10) กําหนดวันสงมอบ อาจระบุ วันท่ี.............................พ.ศ. ............................. 
 การกําหนดเวลาสงมอบจะแจงลวงหนาก่ีวัน ใหอยูในดุลพินิจของผูเชาโดยตกลงกับผูใหเชา  
โดยปกติควรจะกําหนดไวประมาณ ๓ วันทําการ เพ่ือท่ีผูเชาจะไดจัดเตรียมเจาหนาท่ีไวตรวจรับของนั้น 
 ในกรณีท่ีมีการสงมอบหลายครั้ง ใหระบุวันเวลาท่ีสงมอบแตละครั้งไวดวย 
  (11) กําหนดวันสงมอบ อาจระบุ วันท่ี.............................พ.ศ. ............................. 
 การกําหนดเวลาสงมอบจะแจงลวงหนาก่ีวัน ใหอยูในดุลพินิจของผูเชาโดยตกลงกับผูใหเชา  
โดยปกติควรจะกําหนดไวประมาณ ๓ วันทําการ เพ่ือท่ีผูเชาจะไดจัดเตรียมเจาหนาท่ีไวตรวจรับของนั้น 
 ในกรณีท่ีมีการสงมอบหลายครั้ง ใหระบุวันเวลาท่ีสงมอบแตละครั้งไวดวย 
  (12) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 
  (13) กําหนดระยะเวลาการตรวจสอบบํารุงรักษาเทาท่ีจําเปน โดยปกติกําหนดเดือนละ ๑ ครัง้ 
  (14) เวลาหรือรอยละของเวลาใชงานท้ังหมดของคอมพิวเตอรในเดือนนั้น (total elapsed time)  
ใหกําหนดโดยคํานึงถึงสถานท่ีติดต้ัง ลักษณะหรือขนาดของคอมพิวเตอร โดยปกติใหใชเกณฑกําหนดเวลาท่ีใชงาน
ไมได (downtime) ไมนอยกวารอยละ ๕ และไมเกินรอยละ ๒๐ กรณีท่ีสถานท่ีติดตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร 
ควรกําหนดไมเกินเดือนละ ๙ ชั่วโมง (คํานวณจากรอยละ ๕ ของเกณฑการทํางานปกติ ๘ ชั่วโมงตอวัน และ  
๒๒ วันตอเดือน) แตถามีการใชงานตอเดือนมากกวานี้ควรกําหนดไวไมเกินรอยละ ๕ ของเวลาใชงานท้ังหมดของ
คอมพิวเตอรซ่ึงเปนตัวเลขท่ีมากกวา 
 เวลาหรือรอยละท่ีใชงานขางตน ใหกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนดวย 

(15) กําหนดในอัตราระหวางรอยละ ๐.๐๒๕ – ๐.๐๓๕ ของราคาตามสัญญาตอชั่วโมง  
(16) ระยะเวลารับประกันและระยะเวลาแกไขซอมแซมจะกําหนดเทาใด แลวแตลักษณะของสิ่งของ

ท่ีเชาคอมพิวเตอรกัน โดยใหอยูในดุลพินิจของผูเชา ท้ังนี้ จะตองประกาศใหทราบในเอกสารเชิญชวนดวย 
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(17 ) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ ๑๙ ใหกําหนดเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ  
๐.๐๑ – ๐.๒๐ ของราคาพัสดุท่ียังไมไดสงมอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๒ สวนกรณีจะปรับรอยละเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของหนวยงาน 
ของรัฐผู เชาท่ีจะพิจารณา โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุท่ีเชา ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีผูเชา 
จะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา แตท้ังนี้ การท่ีจะกําหนดคาปรับเปนรอยละเทาใดจะตองกําหนดไวในเอกสาร 
เชิญชวนดวย 

(18) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐเม่ือลงนาม 
ในสัญญาเพ่ือประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 

 (๑) เงินสด  
 (๒) เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้น

ชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ  
 (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด โดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
 (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ี ไดรับอนุญาต 

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ 
คํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(19) ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๘ 
(20) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได

ตามขอเท็จจริง 
(21) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได

ตามขอเท็จจริง 
(22) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได

ตามขอเท็จจริง 
(23) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได

ตามขอเท็จจริง 
(24) กําหนดเวลาท่ีผูเชาจะเชาคอมพิวเตอรจากแหลงอ่ืนเม่ือบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงิน 

ในสวนท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานั้น ใหอยูในดุลพินิจของผูเชาโดยตกลงกับผูใหเชา  
(25 ) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ ๑๙ ใหกําหนดเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ  

๐.๐๑ – ๐.๒๐ ของราคาพัสดุท่ียังไมไดสงมอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๒ สวนกรณีจะปรับรอยละเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของหนวยงานของรัฐ 
ผูเชาท่ีจะพิจารณา โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุท่ีเชา ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีผูเชาจะหลีกเลี่ยง 
ไมปฏิบัติตามสัญญา แตท้ังนี้ การท่ีจะกําหนดคาปรับเปนรอยละเทาใดจะตองกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนดวย 

(26) อาจแกไขเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมถาหนวยงานของรัฐผูทําสัญญา สามารถกําหนด
มาตรการอ่ืนใดในสัญญา หรือกําหนดทางปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหา ท่ีผูใหเชาไมยอมนําคอมพิวเตอรกลับคืนไปได 



แบบสัญญา 
สัญญาจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอร 

 
สัญญาเลขท่ี ………….…… (๑) ...........……..…… 

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ……………........……...…………………………………………………………………………....... 
ตําบล/แขวง....………........................................………….….อําเภอ/เขต......……….............................……………….….…… 
จังหวัด…….…………………….............................……….…… เม่ือวันท่ี ………… เดือน ……………………….….. พ.ศ. ..…....… 
ระหวาง …………………..........................................…......……..(๒).……...………….......................................................………… 
โดย …........…................................................................………(๓)…….…….........................................................................… 
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ ……...........................……... (๔ ก) ……........................….……..
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ ……………….......................................................................……………………….………… 
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี……………….............……ถนน……………….….........…..ตําบล/แขวง…….…….........….…..……..... 
อําเภอ/เขต……….……..……..…….จังหวัด………..……………....….โดย………….……….......…………………………………..……... 
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท….………….............  
ลงวันท่ี……………...……………..…(5) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี……………….………………...…..) แนบทายสัญญานี้ 
(๖) (ในกรณีท่ีผูรับจางเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ ………………………..….…(๔ ข)….………………........…..... 
อยูบานเลขท่ี.……….......….…..….ถนน………………..……………........……ตําบล/แขวง……..…….....…………….….…………….
อําเภอ/เขต………..................…………….……….…..จังหวัด………….......…………….…….... ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน
เลขท่ี...................................................................... ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญา
นี้) ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง 
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑  ขอบเขตของงาน 
 ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางใหบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
คอมพิวเตอร อุปกรณการประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร ตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ ซ่ึงตอไป         
ในสัญญานี้เรียกวา “คอมพิวเตอร” ซ่ึงติดตั้งอยู ณ ….....................……………………………………………………… 
 ผูรับจางจะจัดหาวัสดุสิ่งของชนิดท่ีดีไดมาตรฐาน ใชเครื่องมือดี และชางผูชํานาญและฝมือดี 
เพ่ือใชในงานจางท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานตามสัญญา 

 ขอ ๒  เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
 เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

๒.๑ ผนวก ๑ รายการคอมพิวเตอรท่ีบํารุงรักษาตามสัญญา จํานวน………(………) หนา 
๒.๒ ผนวก ๒ การกําหนดตัวถวงของคอมพิวเตอร  จํานวน………(………) หนา 
๒.๓ ผนวก ๓ คาบเวลาท่ีตองการบํารุงรักษา   จํานวน………(………) หนา 

   และอัตราคาบํารุงรักษา 
…………………………...ฯลฯ………..…………………. 

ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ             
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ   
ผูวาจาง คําวินิจฉัยของผูวาจางใหถือเปนท่ีสุด และผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ 
เพ่ิมเติมจากผูวาจางท้ังสิ้น 
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ขอ ๓  ระยะเวลาใหบริการ 
 ผูรับจางตกลงใหบริการตามสัญญานี้ ตั้งแตวันท่ี …….... เดือน …………...……..... พ.ศ. ………… 
ถึงวันท่ี ……. เดือน ………………… พ.ศ. …… รวมเปนเวลาท้ังสิ้น ...…...(….....) ป ….….(……….) เดือน ...…...(….…) วัน 

 ขอ ๔  คาจางและการจายเงิน 
 ผูวาจางตกลงชําระคาจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรเปนเงิน 
ท้ังสิ้น.................….บาท (……………..........…) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมจํานวน………………….บาท (…….…………………) 
ตลอดจนคาแรงงานคาสิ่งของตลอดอายุสัญญา ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว โดยผูวาจางจะ    
แบงจายใหแกผูรับจางเปนงวดๆ รวม…..…..….(………..…) งวด ดังนี ้
 งวดท่ี ๑ เปนเงิน…………….....….บาท (…………........………...…………) จะจายเม่ือผูรับจาง 
ไดดําเนินการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรเปนเวลา……………….…………..(.................................) เดอืน 
และผูวาจางไดตรวจรับมอบงานตามสัญญาแลว 
 งวดท่ี ๒ เปนเงิน…………….....….บาท (……….…....…………...…………) จะจายเม่ือผูรับจาง 
ไดดําเนินการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรเปนเวลา………...…….…….…..(................................) เดือน 
และผูวาจางไดตรวจรับมอบงานตามสัญญาแลว 
 งวดท่ี ๓ เปนเงิน………….........….บาท (…………............…...…………) จะจายเม่ือผูรับจาง 
ไดดําเนินการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรเปนเวลา………...…………..…..(...............................) เดือน 
และผูวาจางไดตรวจรับมอบงานตามสัญญาแลว 

..............................................ฯลฯ.............................................. 

 คาจางตามสัญญานี้ เปนอัตราท่ีกําหนดไวสําหรับการใหบริการบํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขคอมพิวเตอรในเวลาตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๓ 
 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๓ หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอรสวนใดสวนหนึ่งอันเปนผลใหตองมีการเปลี่ยนแปลงแกไขอัตราคาจาง
บริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขตามท่ีระบุไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๓ ผูวาจางหรือผูรับจางมีสิทธิ
ขอเปลี่ยนแปลงแกไขอัตราคาจางบริการดังกลาวได การเปลี่ยนแปลงแกไขอัตราคาจางบริการดังกลาวจะมีผลบังคับ
ตอเม่ือไดระบุไวในผนวกเพ่ิมเติม ซ่ึงจะถือวาเปนสวนหนึ่งแหงสัญญานี้ 

 ขอ ๕  การรับประกันผลงาน  
 ผูรับจางตกลงบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ใหอยูในสภาพใชงาน
ไดดีอยูเสมอ โดยใหมีเวลาคอมพิวเตอรขัดของรวมตามเกณฑการคํานวณเวลาขัดของ ไมเกินเดือนละ………..….……
(………………...) ชั่วโมง หรือรอยละ………….….(…..……..………) ของเวลาใชงานท้ังหมดของคอมพิวเตอรของเดือนนั้น 
แลวแตตัวเลขใดจะมากกวากัน มิฉะนั้นผูรับจางตองยอมใหผูวาจางคิดคาปรับเปนรายชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ
................(๗)...............บาท (.....................................) ในชวงเวลาท่ีไมสามารถใชคอมพิวเตอรไดในสวนท่ีเกินกวา
กําหนดเวลาขัดของขางตน  
 เกณฑการคํานวณเวลาขัดของของคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่งใหเปนไปดังนี้ 
 - กรณีท่ีคอมพิวเตอรเกิดขัดของพรอมกันหลายหนวย ใหนับเวลาขัดของของหนวยท่ีมี            
ตัวถวงมากท่ีสุดเพียงหนวยเดียว 
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 - กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดของของคอมพิวเตอรแตกตางกัน เวลาท่ีใช
ในการคํานวณคาปรับจะเทากับเวลาขัดของของคอมพิวเตอรหนวยนั้นคูณดวยตัวถวงซ่ึงมีคาตางๆ ตามเอกสาร 
แนบทายสัญญาผนวก ๒ 

 ขอ ๖  การใหบริการ 
 ผูรับจางตกลงวา การบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรใหรวมถึงการบํารุงรักษา 
เพ่ือปองกันความชํารุดเสียหายของคอมพิวเตอรตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้ โดยจะทําการซอมแซมแกไขและ
เปลี่ยนสิ่งท่ีจําเปนทุกประการ เพ่ือใหคอมพิวเตอรอยูในสภาพใชงานไดดีตามปกตโิดยไมคิดคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม
นอกเหนือจากคาจางตามขอ ๔ แหงสัญญานี้ 
               ผูรับจางจะตองจัดใหชางผู มีความรูความชํานาญและฝมือดีมาตรวจสอบบํารุงรักษา
คอมพิวเตอร อยางนอยเดือนละ...............….(……….…..………) ครั้ง ในกรณีคอมพิวเตอรขัดของใชการไมไดตามปกติ 
ผูรับจางจะตองจัดการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพใชการไดดีดังเดิม โดยตองเริ่มจัดการซอมแซมแกไขภายใน 
…………..……..(…………..….….) วัน/ชั่วโมง นับตั้งแตเวลาท่ีไดรับแจงจากผูวาจางหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูวาจาง
โดยจะแจงใหผูรับจางหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูรับจางทราบทางวาจา ทางโทรสาร หรือทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  
(e-mail) หรือทางโทรศัพท ไมวาวิธีใดวิธีหนึ่งใหถือเปนการแจงโดยชอบตามสัญญานี้แลว และผูรับจางจะตอง
ซอมแซมแกไข หรือเปลี่ยนสิ่งท่ีจําเปนใหเสร็จเรียบรอยภายใน.............(.............) วัน/ชั่วโมง นับแตเวลาท่ีไดรับแจง
จากผูวาจางดังกลาว       
                          ในกรณีท่ีผูรับจางไมเขามาซอมแซมแกไขภายในเวลาท่ีกําหนด หรือไมสามารถดําเนินการ
ซอมแซมแกไขหรือไมสามารถจัดหาอุปกรณใหมท่ีมีคุณสมบัติทัดเทียมกันหรือดีกวามาเปลี่ยนใหใชงานได ภายในเวลา 
ท่ีกําหนดไว ผูรับจางยินยอมใหคิดคาปรับเปนรายชั่วโมง (เศษของชั่วโมงใหนับเปน ๑ (หนึ่ง) ชั่วโมง) ในอัตรารอยละ
.........................(......................) ของคาจางบํารุงรักษา (รายงวด) ตามสัญญา นบัจากเวลาท่ีครบกําหนดจนถึงเวลาท่ี
ผูรับจางไดเริ่มการซอมแซมแกไข หรือจนถึงเวลาท่ีผูรับจางดําเนินการซอมแซมแกไขแลวเสร็จแลวแตกรณี        
ท้ังนี้ หากผูรับจางไมดําเนินการดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิจางบุคคลภายนอกทําการซอมแซมแกไข โดยผูรับจางจะตอง
ออกคาใชจายในการจางบคุคลภายนอกซอมแซมแกไขแทนผูวาจางท้ังสิ้น 
 การจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรตามสัญญานี้ ไมรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอรหรือสวนประกอบท่ีติดตั้งเพ่ิมเติมภายหลังท่ีสัญญานี้มีผลบังคับและความเสียหาย
ของคอมพิวเตอรซ่ึงเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากความผิดของผูวาจาง  
 ขอ ๗  ความรับผิดของผูรับจาง 
 ผูรับจางจะตองรับผิดตอผูวาจางในกรณีท่ีผูรับจาง ผูแทน ชาง หรือลูกจางของผูรับจางจงใจ
หรือประมาทเลินเลอ หรือไมมีความรูความชํานาญพอ กระทําหรืองดเวนการกระทําใดๆ เปนเหตุใหคอมพิวเตอร
ของผูวาจางเสียหายหรือไมอยูในสภาพท่ีใชการไดดี โดยไมอาจแกไขได โดยผูรับจางจะตองจัดหาคอมพิวเตอร     
ท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความสามารถในการใชงานไมต่ํากวาของเดิมชดใชแทน หรือชดใชราคาคอมพิวเตอร
ในขณะท่ีเกิดความเสียหายในกรณีท่ีไมอาจจัดหาคอมพิวเตอรดังกลาวชดใชแทนได ใหแกผูวาจางภายในเวลาท่ี   
ผูวาจางกําหนด 
 นับตั้งแตเวลาท่ีผูวาจางบอกกลาวเปนหนังสือใหผูรับจางจัดหาคอมพิวเตอรมาชดใชใหแทน 
หรือชดใชราคาคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่ง ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ…….(๘)..…...
(…………..….) ของคาจางตามสัญญานี้ ซ่ึงคิดเปนเงิน.........................บาท (...........................) ตอวัน จนกวาผูวาจาง
บอกเลิกสัญญาตามสัญญาขอ ๑๐ และหากผูวาจางตองใชคอมพิวเตอรท่ีอ่ืนประมวลผล ผูรับจางยินยอมชดใช
คาใชจายเพ่ือการดังกลาวท้ังสิ้นแทนผูวาจางอีกดวย 
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                         นอกจากนี้ ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิด
จากการปฏิบัติงานของผูรับจาง และตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําหรืองดเวนกระทําโดยผิดกฎหมาย
หรือโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูแทน ชาง หรือลูกจางของผูรับจางอีกดวย 

ขอ ๘  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
  ในขณะทําสัญญานี้ ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน………….…….….……(๙)…………….……………. 
เปนจํานวนเงิน....................บาท (……………………....…….) ซ่ึงเทากับรอยละ…..…(๑๐)…..…(…….......….....) ของราคา
คาจางตามสัญญามามอบใหแกผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
 (๑๑ ) กรณีผูรับจางใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือคํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ
ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด หรืออาจเปนหนังสือ 
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูรับจาง
พนขอผูกพันตามสัญญานี้  
 หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวง
ของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอาย ุ    
ไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูรับจางจะตองหาหลักประกัน
มาเปลี่ ยนให ใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติมให มีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่ งมามอบใหแกผู ว าจ าง 
ภายใน................(..…..……...) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 
 หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามขอนี้ ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางโดยไมมีดอกเบี้ย
เม่ือผูรับจางพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 

 ขอ ๙  การจางชวง 
 ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง     
เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนท่ีไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การท่ีผูวาจางไดอนุญาตใหจางชวงงาน   
แตบางสวนดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี้ และผูรับจาง  
จะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง หรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวง
นั้นทุกประการ  
 กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตองชําระคาปรับ
ใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.......(๑๒)…...…(...................) ของวงเงินของงานท่ีจางชวงตามสัญญา 
ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 

  ขอ ๑๐ การบอกเลิกสัญญา 
  หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางไมอาจปฏิบัติตามสัญญาได หรือผูรับจางผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง 
หรือตกเปนผูลมละลาย ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางให
ลุลวงไป การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิของผูวาจางท่ีจะเรียกรองคาเสียหายและคาใชจาย 
ใดๆ (ถามี) จากผูรับจาง  
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 ในกรณีท่ีผูวาจางใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูวาจางมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาตามขอ ๘ เปนจํานวนเงินท้ังหมดหรือแตบางสวน ตามแตจะเห็นสมควรได ทันที 
นอกจากนั้น ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซ่ึงเปนจํานวนเกินกวาหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
และคาเสียหายตางๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จตามสัญญาซ่ึงผูวาจางจะ
หักเอาจากจํานวนเงินใดๆ ท่ีจะจายใหแกผูรับจางก็ได         
 การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจาก 
ความรับผิดตามสัญญา 

 ขอ ๑๑ การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
 ในกรณีท่ีผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิด
คาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ผูรับจางตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแก 
ผูวาจางโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด....................(......................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 
หากผูรับจางไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูวาจางมีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจํานวนเงินคาจาง 
ท่ีตองชําระหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 
 หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากจํานวนเงินคาจางท่ีตองชําระ หรือจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูรับจางยินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยูจนครบถวน   
ตามจํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด.............(.................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง
เปนหนังสือจากผูวาจาง 

 หากมีเงินคาจางตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแลวยังเหลืออยู
อีกเทาใด ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางท้ังหมด 

ขอ ๑๒ การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง     
ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูรับจางไมสามารถปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาในขอ ๕ ขอ ๖ หรือขอ ๗ ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาว           
พรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพ่ือของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทําการตามสัญญา
ภายใน  ๑๕  (สิบห า) วันนับ ถัดจากวัน ท่ี เหตุนั้ นสิ้นสุดลง หรือตามท่ี กําหนดในกฎกระทรวงดั งกล าว            
แลวแตกรณี 
  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิเรียกรอง
ในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทําการตามสัญญาโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิด
จากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจางซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

 การงดหรือลดค าปรับ  หรือขยายกําหนดเวลาทําการตามสัญญาตามวรรคหนึ่ ง              
อยูในดุลพินิจของผูวาจางท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
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 สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียด
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไว         
ฝายละหนึ่งฉบับ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผูวาจาง 
        (……........……...………….…….) 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผูรับจาง 
        (……........……...………….…….) 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...………….…….) 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...………….…….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอร 

(๑)  ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 

(๒)  ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เชน กรม ก หรือรัฐวิสาหกิจ ข เปนตน 

(๓)  ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 
เชน นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม……………….. 

(๔)  ใหระบุชื่อผูรับจาง 
      ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
      ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 

(๕)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 
ตามขอเท็จจริง 

(๖)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 

ตามขอเท็จจริง 
 (๗)  ใหกําหนดในอัตราระหวางรอยละ ๐.๐๒๕ – ๐.๐๓๕ ของราคาตามสัญญาตอชั่วโมง 
 (๘)  อัตราคาปรับตามสัญญาขอ ๗ ใหกําหนดเปนรายวันในอัตราระหวางรอยละ ๐.๐๑-๐.๑๐      

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๒             
สวนกรณีจะปรับรอยละเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของหนวยงานของรัฐผูวาจางท่ีจะพิจารณา โดยคํานึงถึงราคาและ
ลักษณะของพัสดุท่ีจาง ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีผูรับจางจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา แตท้ังนี้การท่ีจะ

กําหนดคาปรับเปนรอยละเทาใดจะตองกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนดวย 
 (๙)  “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐ เม่ือลงนาม 
ในสัญญา เพ่ือเปนการประกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 

     (๑) เงินสด  
     (๒) เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟท
นั้นชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ  

     (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด  โดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
     (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาต 

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ 
คํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

     (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 (๑๐)  ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบการะทรวงการคลัง 
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๘ 
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(๑๑)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 
 (๑๒ )  อัตราคาปรับตามสัญญาขอ ๙ กรณีผูรับจางไปจางชวงบางสวนโดยไมไดรับอนุญาต 

จากผูวาจางตองกําหนดคาปรับเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละสิบของวงเงินของงานท่ีจางชวงตามสัญญา 
 



แบบสัญญา 
สัญญาเชารถยนต 

 
       สัญญาเลขท่ี……………..…(๑)……………....… 

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ......………….….……………………………………………………………………………………….
ตําบล/แขวง…................................................................อําเภอ/เขต….......………….………………………………………….....
จังหวัด….......……………………………………........ เม่ือวันท่ี ……….… เดือน ……………………..………..…… พ.ศ. ……….…..
ระหวาง............................................................................(๒)...................................................................................... 
โดย……………………………………………………….................…(๓)……..………………………………………………………………….…. 
ซ่ึงตอไปนี้สัญญานี้เรียกวา “ผูเชา” ฝายหนึ่ง กับ …..…………………..……….….….(๔ ก).….……………..…........................ 
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ ….......………………………….…….……………………………...........................…………………… 
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี…………………ถนน…...............................…......ตําบล/แขวง…..................................….….....
อําเภอ/เขต….......….…..............................จังหวัด….............….………………….....โดย…………….......................…………..
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท……......................  
ลงวันท่ี……….........………………….. (๕) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี...........................……..….) แนบทายสัญญานี้ 
(๖)(ในกรณีท่ีผูใหเชาเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ .……….……….....…………(๔ ข)…......………….....………….
อยูบานเลขท่ี……………….….ถนน……………………………….....………...ตําบล/แขวง…………......………………………………….
อําเภอ/เขต……………..……...……………..…...จังหวัด…………..…....…………….…...……..….. ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน
เลขท่ี...................................... ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญานี้) ซ่ึงตอไปในสัญญานี้
เรียกวา “ผูใหเชา” อีกฝายหนึ่ง 

 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ขอตกลงเชา 
   ผูเชาตกลงเชาและผูใหเชาตกลงใหเชารถยนต.................................(๗).................................. 
ยี่หอ..........................................รุน.........................................ขนาดเครื่องยนต……………(………….…..…) ซีซี ซ่ึงตอไป 
ในสัญญานี้เรียกวา “รถยนตท่ีเชา” จํานวน..............................(................................) คัน เพ่ือใชในกิจการของผูเชา 
ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก..........  
  การเชารถยนตตามวรรคหนึ่งมีกําหนดระยะเวลา...................(.......................) ป นับตั้งแต
วันท่ี .......... เดือน ...................... พ.ศ. ......... ถึงวันท่ี .......... เดือน ...................... พ.ศ. ......... 
  ผูใหเชารับรองวารถยนตท่ีเชาตามสัญญานี้เปนรถยนตใหมท่ีไมเคยใชงานมากอนมีคุณสมบัติ 
คุณภาพและคุณลักษณะไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก....... และผูใหเชาไดชําระภาษีอากร 
คาธรรมเนียมอ่ืนใด ครบถวนถูกตองตามกฎหมายแลว ผูใหเชามีสิทธินํามาใหเชาโดยปราศจากการรอนสิทธิ     
และรถยนตท่ีเชามีอุปกรณและเครื่องมือประจํารถตามมาตรฐานของผูผลิตรถยนตท่ีเชาและตามความตองการของ
ผูเชาโดยครบถวน และผูใหเชาไดตรวจสอบแลววารถยนตท่ีเชาตลอดจนอุปกรณท้ังปวงปราศจากความชํารุดบกพรอง 
   สัญญานี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ีลงนามในสัญญาแตการคํานวณคาเชาสําหรับรถยนตท่ีเชา 
แตละคันใหเริ่มนับตั้งแตวันท่ีผูเชาไดรับมอบรถยนตท่ีเชาคันนั้นๆ ไวเปนท่ีเรียบรอยแลว 
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 ขอ ๒  คาเชารถยนต  
  ผู เช าตกลงชําระคาเชาในอัตราคงท่ีตลอดอายุสัญญาใหแกผู ให เชาเปนรายเดือน 
ตามเดือนปฏิทินในอัตราคาเชาเดือนละ.............................บาท (................................) ตอรถยนตท่ีเชาหนึ่งคัน 
ซ่ึงรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืนๆ คาใชจายในการบํารุงรักษา คาภาษีรถยนต คาใชจายในการจัดทําประกันภัย
รถยนตท่ีเชา คาตรวจสภาพ คาอะไหลสิ้นเปลือง คาน้ํามันหลอลื่นทุกชนิด คาซอมแซมรถยนตในการใชงานตามปกติ 
และคาใชจายอ่ืนๆ ไวดวยแลว สวนคาน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใชผูเชาเปนผูรับผิดชอบ 
  ในการชําระคาเชา ผู ให เชาตองสงใบแจงหนี้ เรียกเก็บคาเชาไมนอยกวา ................. 
(............) วันทําการของผูเชา กอนครบกําหนดการชําระคาเชาในแตละเดือน ผูเชาจะชําระคาเชาในวันครบกําหนด
ชําระคาเชาหรือภายหลังจากนั้น โดยใหผูใหเชามารับเช็ค ณ ท่ีทําการ.....................................................................
ของผูเชา หรือ (8) โดยวิธีโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูใหเชาโดยตรง ชื่อธนาคาร................................. 
สาขา.............................................ชื่อบัญชี...............................................เลขท่ีบัญชี.................................................. 
ท้ังนี้ ผูใหเชาตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอ่ืนใดอันเก่ียวกับการโอนเงิน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด 
(ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินท่ีโอนในเดือนนั้นๆ เม่ือไดรับเงิน 
คาเชาดังกลาวแลวผูใหเชาจะตองสงใบเสร็จรับเงินคาเชาใหแกผูเชาภายใน ๗ (เจ็ด) วัน 
  ในกรณีท่ีการเชาเดือนแรกและเดือนสุดทายเปนการเชาไมเต็มเดือนปฏิทิน ใหคิดคาเชา 
เปนรายวันตามจํานวนวันท่ีเชาจริง 
  ผูเชามีสิทธิหักคาเชาเปนรายวันไดในกรณีท่ีผูเชาไมไดใชรถยนตท่ีเชาเพราะความผิดของ 
ผูใหเชา หรือเพราะความชํารุดบกพรองของรถยนตท่ีเชา 
  การคํานวณคาเชารายวันตามสัญญานี้ใหถือวาหนึ่งเดือนมี ๓๐ (สามสิบ) วัน ซ่ึงเม่ือคํานวณ
คาเชาตามสัญญานี้เปนรายวันจะคิดเปนวันละ...............................บาท (...........................................) 

 ขอ ๓  เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

๓.๑ ผนวก ๑ .........................(ใบเสนอราคา)............................   จํานวน........(…..…..) หนา 
๓.๒ ผนวก ๒ ..(แค็ตตาล็อกและรายการคุณลักษณะเฉพาะ).. จํานวน........(…..…..) หนา 
๓.๓ ผนวก ๓ .....(รายการอุปกรณและเครื่องมือประจํารถ).......    จํานวน........(…..…..) หนา 
๓.๔ ผนวก ๔ .................(กําหนดการบํารุงรักษา).....................    จํานวน........(…..…..) หนา 
๓.๕ ผนวก ๕ ...(เง่ือนไขการเชาเพ่ิมเติมตามความตองการของ จํานวน........(…..…..) หนา 

  หนวยงานผูเชา (ถามี)…  
                 ................................ฯลฯ............................. 

  ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ             
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูใหเชาจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูเชา 
คําวินิจฉัยของผูเชาใหถือเปนท่ีสุด และผูใหเชาไมมีสิทธิเรียกรองคาเชา คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติมจาก
ผูเชาท้ังสิ้น 

 ขอ ๔  การสงมอบ 
  ผูใหเชาจะตองสงมอบรถยนตท่ีเชาใหแกผูเชา ................................(9)............................. 
ภายในวันท่ี ......... เดือน ......................... พ.ศ. ......... ในสภาพดี เรียบรอย พรอมใชงานไดทันที พรอมดวยอุปกรณ
และเครื่องมือประจํารถตามมาตรฐานของผูผลิตอยางครบถวนถูกตอง ตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก........... 
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ท้ังนี้ ผูใหเชาจะตองแจงเปนหนังสือใหผูเชาทราบลวงหนากอนการสงมอบไมนอยกวา.............(..............) วันทําการ
ของผูเชา 

  ขอ ๕   การตรวจรับ 
  เม่ือผูเชาไดตรวจรับรถยนตท่ีเชาท่ีสงมอบตามขอ ๔ และเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญา
นี้แลว ผูเชาจะออกหลักฐานการรับมอบรถยนตท่ีเชาเปนหนังสือเพ่ือใหผูใหเชาใชเปนหลักฐานประกอบการขอรับ
เงินคาเชารถยนตท่ีเชาคันนั้นๆ  
  ถาผลของการตรวจรับปรากฏวา รถยนตซ่ึงผูใหเชาสงมอบไมถูกตองครบถวนตามสัญญา  
ผูเชาทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับรถยนตนั้น ในกรณีเชนวานี้ ผูใหเชาตองรีบนํารถยนตนั้นกลับคืนไปทันที และตองนํา
รถยนตคันอ่ืนมาสงมอบใหใหมภายใน…………..…......(……..…….…...) วัน หรือตองทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญา
ดวยคาใชจายของผูใหเชาเองภายใน…………………..(….……..………..) วัน และระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะเหตุดังกลาว 
ผูใหเชาจะนํามาอางเปนเหตุของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบไมได 
  หากผู ให เชาไมนํารถยนต ท่ีสงมอบไมถูกตองกลับคืนไปในทันทีดังกลาวในวรรคสอง         
และเกิดความเสียหายแกรถยนตนั้น ผูเชาไมตองรับผิดในความเสียหายดังกลาว 
  ในกรณีท่ีผูใหเชาสงมอบรถยนตท่ีเชาถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวน 
แตไมถูกตองท้ังหมด ผูเชามีสิทธิจะรับมอบเฉพาะสวนท่ีถูกตอง โดยออกหลักฐานการรับมอบเฉพาะสวนนั้นก็ได  
ในกรณีเชนนี้ผูเชาจะชําระคาเชาเฉพาะรถยนตท่ีเชาท่ีรับมอบไว 

ขอ ๖  การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในกรณีท่ีผูใหเชาไมสามารถสงมอบรถยนตท่ีเชาใหแกผูเชาไดโดยครบถวนถูกตองภายใน
กําหนดเวลาตามสัญญา หรือกรณีท่ีผูใหเชาไมสามารถทําการตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาตามสัญญานี้ได  
อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรอง ของผูเชา หรือจากพฤติการณ
อันหนึ่งอันใดท่ีผูใหเชาไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความใน
กฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผู ให เชามีสิทธิของดหรือลดคาปรับหรือ 
ขยายกําหนดเวลาทําการตามสัญญาโดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือ 
ใหผูเชาทราบภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว 
แลวแตกรณี  
  ถาผูใหเชาไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูใหเชาไดสละสิทธิเรียกรอง  
ในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาทําการตามสัญญาโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพรองของฝายผูเชาซ่ึงมีหลักฐานชัดแจง หรือผูเชาทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
  การงดหรือลดคาปรับหรือขยายกําหนดเวลาทําการตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจ
ของผูเชาท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 ขอ ๗  หนาท่ีของผูใหเชา 
   ๗.๑ การประกันภัยรถยนตท่ีเชา 
  ตลอดอายุการเชาตามสัญญานี้ ผูใหเชาจะตองทําประกันภัยรถยนตท่ีเชาหรือรถยนตท่ีนํามา
เปลี่ยนหรือทดแทนรถยนตท่ีเชาประเภทชั้นหนึ่งและประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ดวยคาใชจายของผูใหเชา โดยทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยซ่ึงไดจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชน 
ท่ีผูเชาใหความยินยอม และตองมอบสําเนากรมธรรมประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภัยดังกลาวใหแกผูเชา 
ในวันทําสัญญาเชาและทุกครั้งท่ีมีการตออายุสัญญาหรือมีการเปลี่ยนรถยนตท่ีเชาตามขอ ๗.๓ หรือขอ ๗.๔          
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หรือขอ ๗.๕ หรือมีการจัดหารถยนตทดแทนตามขอ ๗.๖ หรือมีการทําสัญญาประกันภัยใหม โดยการประกันภัย 
ตองรวมถึงการคุมครองตอไปนี้ 

(ก) คุมครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอกในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ (หนึ่งลาน) 
บาท/คน และไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (สิบลาน) บาท/ครั้ง 

(ข) คุมครองทรัพยสินของบุคคลภายนอกในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ (หาลาน) บาท/ครั้ง 
(ค) คุมครองคารักษาพยาบาล และการเสียชีวิตสําหรับผูขับข่ีและผูโดยสารรถยนตคันท่ีเอา

ประกันภัยในวงเงินไมต่ํากวา ๒๐๐,๐๐๐ (สองแสน) บาท/คน 
   ๗.๒ การจดทะเบียนและเสียภาษีประจําปของรถยนตท่ีเชา 
  ผูใหเชาจะตองจดทะเบียนรถยนตท่ีเชากับกรมการขนสงทางบกและเสียภาษีประจําป 
ตามกฎหมายดวยคาใชจายของผูใหเชาใหแลวเสร็จกอนวันครบกําหนดสงมอบรถยนตท่ีเชาตามสัญญา รวมท้ัง          
ตองเสียภาษีประจําป สําหรับปตอๆ ไปภายในกําหนดเวลาทุกป 
   ๗.๓ ความบกพรองในรถยนตท่ีเชา 
  ในกรณีท่ีรถยนตท่ีเชาคันใดขัดของใชงานไมไดตามปกติไมวาจะเกิดจากเหตุใด ผูใหเชา
จะตองนํารถยนตคันใหมท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะขนาดและประสิทธิภาพเชนเดียวกับรถยนตท่ีเชา และมีสภาพท่ี
เทียบเทาหรือดีกวาท้ังในเรื่องความนิยมในยี่หอรถยนต (brand name) และราคาซ้ือขายรถยนต (price list)            
ในทองตลาดมาเปลี่ยนใหผูเชาทันทีท่ีผูใหเชาไดรับแจงจากผูเชาดวยคาใชจายของผูใหเชาเองท้ังสิ้น 
  หากผูใหเชาไมนํารถยนตมาเปลี่ยนใหหรือรถยนตท่ีนํามาเปลี่ยนใหไมถูกตองตามวรรคหนึ่ง 
ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม นอกจากผู เชามีสิทธิหักคาเชา คิดเปนรายวันตอคัน ตามขอ ๒ แลว ผู เชามีสิทธิปรับ 
ผูใหเชาเปนรายวันในอัตราวันละ............(10)...........บาท (....................................) ตอคัน ตั้งแตวันท่ีผูใหเชา 
ไดรับแจงจากผูเชาใหนํารถยนตมาเปลี่ยน จนถึงวันท่ีผูใหเชานํารถยนตคันใหมมาเปลี่ยนให 
  หากผูใหเชาไมนํารถยนตมาเปลีย่นใหตามวรรคหนึ่ง เม่ือไดรับแจงจากผูเชาแลวเปนระยะเวลา
ติดตอกันเกิน ..............(...............) วัน ผูเชามีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือแตบางสวนไดโดยทําเปน 
หนังสือแจงไปยังผูใหเชา 
  ในกรณีผูใหเชาไมนํารถยนตมาเปลี่ยนใหตามวรรคหนึ่ง หรือผูใหเชาจดัหารถยนตอ่ืนมาเปลี่ยน 
แตไมตรงตามท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง ไมวาดวยเหตุใดๆ ผูเชามีสิทธิเชารถยนตจากบุคคลอ่ืนมาใชงานแทนได 
จนกวาผูใหเชาจะจัดหารถยนตมาเปลี่ยนใหโดยถูกตอง โดยผูใหเชาจะตองเปนผูออกคาใชจายในการเชารถยนต
จากบุคคลอ่ืนท้ังสิ้นและตองรับภาระคาเชาท่ีเพ่ิมข้ึน (ถามี) 
   ๗.๔ การรับประกันความเสียหาย 
  ในกรณีท่ีมีบุคคลภายนอกมากลาวอางและใชสิทธิเรียกรองใดๆ วาการครอบครองใชสอย
รถยนตท่ีเชาของผูเชาเปนการละเมิด หรือมีบุคคลภายนอกมากอการรบกวนขัดสิทธิเก่ียวกับรถยนตท่ีเชาตาม
สัญญานี้ ผูใหเชาจะตองดําเนินการท้ังปวงเพ่ือใหการเรียกรองหรือการรบกวนขัดสิทธิดังกลาวหมดสิ้นไปโดยเร็ว 
หากผูใหเชามิอาจดําเนินการดังกลาวได ผูใหเชาจะตองจัดหารถยนตคันใหมท่ีมีขนาด ประสิทธิภาพ สภาพเทียบเทา
หรือดีกวา รวมท้ังในเรื่องความนิยมในยี่หอรถยนต (brand name) และราคาซ้ือขายรถยนต (price list) ในทองตลาด
มาทดแทนใหทันที โดยไมมีขออางใดๆ ท้ังสิ้น ท้ังนี้ หากผูเชาไมสามารถใชรถยนตท่ีเชาไดและผูใหเชาไมจัดหา
รถยนตคันใหมมาเปลี่ยนใหดังกลาว ใหนําความในขอ ๗.๓ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
และหากการเรียกรองหรือการรบกวนขัดสิทธิเปนเหตุใหผูเชาตองชดใชคาเสียหายตอบุคคลภายนอก หรือผูเชา
ไดรับความเสียหายจากการถูกรบกวนขัดสิทธิดังกลาว ผูใหเชาตองเปนผูชําระคาเสียหายและคาใชจาย รวมท้ัง    
คาฤชาธรรมเนียมและคาทนายความแทนผูเชา หรือชดใชคาเสียหายใหแกผูเชาโดยสิ้นเชิง 
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   ๗.๕ การโอนกรรมสิทธิ์ใหบุคคลอ่ืน 
 ในกรณีท่ีผูใหเชาเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในรถยนตท่ีนํามาใหเชา ผูใหเชาจะโอนกรรมสิทธิ์ 
ในรถยนตท่ีเชาแกบุคคลอ่ืนโดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูเชา และโดยไมนํารถยนตคันใหมท่ีมีสภาพ 
ขนาด ประสิทธิภาพเทียบเทาหรือดีกวา รวมท้ังในเรื่องความนิยมในยี่หอรถยนต (brand name) และราคาซ้ือขาย
รถยนต (price list) ในทองตลาดมาสงมอบแกผูเชาทดแทนกอนไมได หากฝาฝนผูใหเชาตองรับผิดชดใชคาเสียหาย 
(ถามี) ใหแกผูเชา นอกจากนี้ ผูเชามีสิทธิดําเนินการตามขอ ๗.๓ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยอนุโลมดวย   
   ๗.๖ การบํารุงรักษาตรวจสภาพและซอมแซมรถยนตท่ีเชา 
  ผูใหเชามีหนาท่ีบํารุงรักษา ตรวจสภาพ เปลี่ยนชิ้นสวนอะไหลสิ้นเปลือง รวมท้ังน้ํามันหลอลื่น 
ทุกชนิด และซอมแซมรถยนตท่ีเชาในกรณีความเสื่อมสภาพ สึกหรอ และความเสียหายอันเกิดจากการใชงาน
ตามปกติเยี่ยงวิญูชนใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา และผูใหเชามีหนาท่ี
บํารุงรักษา ตรวจสภาพรถยนตท่ีเชาเม่ือครบระยะเวลาหรือครบกําหนดระยะทางท่ีใชงานตามท่ีกําหนดในเอกสาร    
แนบทายสัญญาผนวก…………… รวมท้ังจะตองบํารุงรักษาหรือซอมแซมเพ่ิมเติมทันทีเม่ือไดรับแจงจากผูเชา เพ่ือให
ผูเชาใชรถยนตท่ีเชาไดในสภาพท่ีสมบูรณปลอดภัย หากผูใหเชามิไดบํารุงรักษา ตรวจสภาพรถยนต เปลี่ยนชิ้นสวน
อะไหล หรือซอมแซมรถยนตท่ีเชา ผูเชามีสิทธิยึดหนวงคาเชาท้ังหมดหรือบางสวนไวจนกวาจะไดมีการดําเนินการ
โดยถูกตองครบถวน 
  การตรวจสภาพ ซอมแซม หรือบํารุงรักษารถยนตท่ีเชา ผูใหเชาตองนํารถยนตท่ีเชา 
เขาซอมแซมบํารุงรักษาท่ีศูนยบริการมาตรฐานของรถยนตท่ีเชาเทานั้น ยกเวนกรณีฉุกเฉิน 
 การนํารถยนตท่ีเชาไปตรวจสภาพ ซอมแซม หรือบํารุงรักษา ผูใหเชาตองตรวจสอบเชื้อเพลิง 
ในถังวามีระดับเทาใด เม่ือสงรถยนตกลับมาใหผูเชาเชื้อเพลิงในถังจะตองอยูในระดับเดิม ถาต่ํากวาเดิม ผูใหเชา
จะตองเติมใหอยูในระดับเดิม 
 เม่ือรถยนตท่ีเชาไดผานการใชงานและยางรถยนตเสนหนึ่งเสนใดมีสภาพความลึกของดอกยาง
ต่ํากวา ๓ (สาม) มิลลิเมตร หรือตามท่ีผูเชาเห็นวาจะไมปลอดภัย ผูใหเชาตองเปลี่ยนยางรถยนตท่ีมีสภาพใหม     
ไมเคยใชงานมากอนพรอมใชงานไดดีใหโดยหามใชยางหลอดอก 
 ในการบํารุงรักษา ตรวจสภาพและซอมแซมตามขอนี้ ผูใหเชาจะตองจัดหารถยนตซ่ึงมีสภาพ 
ประสิทธิภาพ ขนาด และอายุการใชงานเทียบเทาหรือดีกวารถยนตท่ีเชา รวมท้ังในเรื่องความนิยมในยี่หอรถยนต 
(brand name) และราคาซ้ือขายรถยนต (price list) ในทองตลาดมาทดแทน เพ่ือใหผูเชาใชงานไดทันทีจนกวา
รถยนตท่ีเชาคันท่ีอยูระหวางบํารุงรักษา ตรวจสภาพ หรือซอมแซมจะเรียบรอยพรอมใชงานได หากผูใหเชาละเลย
ไมจัดหารถยนตทดแทนให ผูเชามีสิทธิดําเนินการตามขอ ๗.๓ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยอนุโลม จนกวา
ผูใหเชาจะนํารถยนตทดแทนมาสงมอบใหผูเชาหรือจนกวารถยนตท่ีเชาจะบํารุงรักษา ตรวจสภาพ หรือซอมแซมเสร็จ 
โดยในระหวางเวลาท่ีผูใหเชายังมิไดนํารถยนตมาทดแทน ผูใหเชาไมสามารถคิดคาเชาจากผูเชาได 

 ขอ ๘  การบอกเลิกสัญญา 
 เม่ือครบกําหนดสงมอบรถยนตท่ีเชาตามสัญญาแลว ถาผูใหเชาไมสงมอบรถยนตท่ีเชา         
หรือสงมอบแตเพียงบางสวนใหแกผูเชา หรือสงมอบรถยนตท่ีเชาไมตรงตามสัญญา หรือมีคุณลักษณะเฉพาะไมถูกตอง
ตามสัญญา หรือสงมอบแลวเสร็จภายในกําหนดแตไมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือใชงานได 
ไมครบถวนตามสัญญา หรือผูใหเชาไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง ผูเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือ           
แตบางสวนได การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิของผูเชาท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากผูใหเชา 
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 ในกรณี ท่ีผู เช าใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผู เช ามีสิทธิริบหรือบั งคับจากหลักประกัน 
ตามขอ ๑๓ เปนจํานวนเงินท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ไดแลวแตผูเชาจะเห็นสมควร และถาผูเชาตองเชารถยนตจาก
บุคคลอ่ืนท้ังหมดหรือแตบางสวนภายในกําหนด……….…(11)……...….(………………….…………....) เดือน นับถัดจาก 
วันบอกเลิกสัญญา ผูใหเชายอมรับผิดชดใชคาเชาท่ีเพ่ิมข้ึนจากคาเชาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ รวมท้ังคาใชจายใดๆ  
ท่ีผูเชาตองใชจายในการจัดหาผูใหเชารถยนตท่ีเชารายใหมดังกลาวดวย 
    ในกรณีมีความจําเปน ผูเชามีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาเชานี้กอนครบกําหนดระยะเวลา   
การเชาได โดยแจงเปนหนังสือใหผูใหเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ (สามสิบ) วัน โดยผูใหเชาจะไมมีสิทธิ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากผูเชา 

 ขอ ๙  คาปรับกรณีสงมอบลาชา 
 ในกรณีท่ีผูใหเชาสงมอบรถยนตท่ีเชาลวงเลยกําหนดสงมอบตามสัญญา แตผูเชามิได 
ใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ ๘ วรรคหนึ่ง ผูใหเชาจะตองชําระคาปรับใหผูเชาเปนรายวัน สําหรับรถยนตคันท่ียัง
ไมไดสงมอบตามสัญญาในอัตราวันละ ..............(12)..............บาท (.........................................................) ตอคัน 
นับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบตามสัญญาจนถึงวันท่ีผูใหเชาไดนํารถยนตท่ีเชามาสงมอบใหแกผูเชาจนถูกตอง
ครบถวน  
 ในระหวางท่ีผูเชายังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผูเชาเห็นวาผูใหเชาไมอาจปฏิบัต ิ
ตามสัญญาตอไปได ผูเชาจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ตามขอ ๑๓ กับเรียกรองใหชดใชคาเชาท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกําหนดไวในขอ ๘ วรรคสองก็ได และถาผูเชาไดแจงขอเรียกรองเปน
หนังสือใหชําระคาปรับไปยังผูใหเชาเม่ือครบกําหนดสงมอบดังกลาวแลวผูเชามีสิทธิท่ีจะปรับผูใหเชาจนถึง 
วันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 

 ขอ ๑๐ การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
 ในกรณีท่ีผูใหเชาไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิด
คาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูเชา ผูใหเชาตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแกผูเชา
โดยสิน้เชิงภายในกําหนด...................(....................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูเชา หากผูใหเชา
ไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูเชามีสิทธิท่ีจะหักเอาจากคาเชาท่ีตองชําระ หรือบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 
 หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากคาเชาท่ีตองชําระ หรือหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูใหเชายินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยูจนครบถวนตามจํานวนคาปรับ 
คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด..............(...............) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูเชา 

 ขอ ๑๑ การใชประโยชนจากรถยนตท่ีเชา 
 เพ่ือประโยชนในการดูแลรักษาหรือประโยชนในกิจการของผูเชา ผูเชามีสิทธิติดปายโลหะ
ประทับตรา ทําเครื่องหมายอ่ืนใด ติดขอความหรืออุปกรณอ่ืนใดๆ ท่ีจําเปนในการใชงานของผูเชา หรอืดําเนินการใดๆ 
บนรถยนตท่ีเชาไดโดยไมตองไดรับอนุญาตจากผูใหเชากอน 

 ขอ ๑๒ การรับมอบรถยนตท่ีเชากลับคืน 
 เม่ือสิ้นสุดสัญญาไมวาจะเปนการบอกเลิกสัญญาหรือดวยเหตุใดๆ ผูใหเชาจะตองรับมอบ
รถยนตท่ีเชากลับคืนไปตามสภาพท่ีเปนอยูในขณะนั้นภายใน.............(.................) วัน นับถัดจากวันท่ีสัญญาสิ้นสุด 
โดยผูใหเชาเปนผูเสียคาใชจายเองท้ังสิ้น 
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 ถาผูใหเชาไมนํารถยนตท่ีเชากลับคืนไปภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูเชาไมตอง
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท้ังสิ้นท่ีเกิดแกรถยนตอันมิใชความผิดของผูเชา 

 ขอ ๑๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
 ในขณะทําสัญญานี้  ผู ให เชาไดนําหลักประกันเปน ..……….…….…(13)......….……...... 
เปนจํานวนเงิน ..........................บาท (........................................) ซ่ึงเทากับรอยละ ....…..(14)........….… 
(………………………………………….…..) ของคาเชาท้ังหมดตลอดระยะเวลาสัญญา มามอบแกผูเชาเพ่ือเปนหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญานี้  
 (15) กรณีผู ให เชาใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ 
คํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด หรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูใหเชา 
พนขอผูกพันตามสัญญานี้ 
 หลักประกันท่ีผูใหเชานํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวง
ของผูใหเชาตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูใหเชานํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอาย ุ             
ไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูใหเชาตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผูใหเชาสงมอบรถยนต
ท่ี เชาลาชาเปน เหตุ ให ระยะเวลาการเชาตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ผู ให เชาตองนํ าหลักประกันใหม  
หรือหลักประกันเพ่ิมเติมใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูเชาภายใน.................(…………..….….) วัน
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูเชา 
 หลักประกันท่ีผูใหเชานํามามอบไวตามขอนี้ ผูเชาจะคืนใหผูใหเชาโดยไมมีดอกเบี้ยเม่ือผูใหเชา
พนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาแลว 

 ขอ ๑๔  ขอจํากัดความรับผิดของผูเชา 
 ผูเชาไมตองรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแกรถยนตท่ีเชา อันไมใช
ความผิดของผูเชาตลอดระยะเวลาท่ีรถยนตอยูในความครอบครองของผูเชา 
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สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียดแลว
จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 

 
(ลงชื่อ)…………………………..…………….ผูเชา 
      (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………………..…………….ผูใหเชา 
      (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………..………….พยาน 
       (……........……...……………………) 
 
(ลงชื่อ)………………………………………...พยาน 
       (……........……...……………………) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาเชารถยนต 
(๑) ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 
(๒) ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน 
(๓) ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ  

เชน นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(๔) ใหระบุชื่อผูใหเชา 
     ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 

           ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 
 (๕ ) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผู ทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 
ตามขอเท็จจริง 
 (๖ ) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผู ทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 
ตามขอเท็จจริง 
 (๗) ใหระบุประเภทของรถยนต เชน รถยนตเกง รถยนตบรรทุก เปนตน 
 (8) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผู ทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 
ตามขอเท็จจริง 
 (9) ในกรณีท่ีมีการสงมอบรถยนตท่ีเชาไมพรอมกันใหกําหนดรายละเอียดการสงมอบไวเปนอยางอ่ืน 
 (10) อัตราคาปรับกรณีผูใหเชาปฏิบัติผิดสัญญาตามขอ ๗.๓ และกรณีท่ีผูใหเชาสงมอบรถยนตท่ีเชาลวงเลย
กําหนดเวลา ตามขอ ๙ ใหคิดคาปรับเปนอัตราเปนรายวันในอัตราระหวางรอยละ ๐.๐๑ – ๐.๒๐ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๒ ไมนอยกวาอัตราคาเชา
รถยนตรายวันในปจจุบัน รวมกับคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีผูใหเชารถยนตรายใหมเรียกเก็บ ท้ังนี้ อัตราคาเชารถยนต 
รายวัน ท่ีจะนํามากําหนดเปนคาปรับนั้น ให เปรียบเทียบจากอัตราคาเชารายวันของรถยนตประเภท  
และขนาดเดียวกันกับรถยนตท่ีเชากันตามสัญญา ซ่ึงเปนราคาท่ีเชากัน ณ ปจจุบัน ในทองถ่ินนั้นๆ ดวย 

(11) กําหนดเวลาท่ีผูเชาจะเชารถยนตท่ีเชาจากบุคคลอ่ืน เม่ือบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินในสวนท่ี
เพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานั้น ใหอยูในดุลพินิจของผูเชาโดยตกลงกับผูใหเชา และโดยปกติแลว 
ไมควรเกิน ๓ เดือน 

(๑๒) อัตราคาปรับกรณีผูใหเชาปฏิบัติผิดสัญญาตามขอ ๗.๓ และกรณีท่ีผูใหเชาสงมอบรถยนตท่ีเชา
ลวงเลยกําหนดเวลา ตามขอ ๙ ใหคิดคาปรับเปนอัตราเปนรายวันในอัตราระหวางรอยละ ๐.๐๑ – ๐.๒๐  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๒  
ไมนอยกวาอัตราคาเชารถยนตรายวันในปจจุบัน รวมกับคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีผูใหเชารถยนตรายใหมเรียกเก็บ  
ท้ังนี้ อัตราคาเชารถยนตรายวันท่ีจะนํามากําหนดเปนคาปรับนั้น ใหเปรียบเทียบจากอัตราคาเชารายวันของรถยนต
ประเภท และขนาดเดียวกันกับรถยนตท่ีเชากันตามสัญญา ซ่ึงเปนราคาท่ีเชากัน ณ ปจจุบัน ในทองถ่ินนั้นๆ ดวย 
 (๑๓) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันท่ีผูใหเชานํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐ เม่ือลงนาม 
ในสัญญา เพ่ือเปนการประกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 
  (๑) เงินสด 
  (๒) เช็คหรือดราฟท ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้น
ชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
  (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
โดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
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  (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกัน 
ของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
  (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

(๑๔) ให กําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบการะทรวงการคลัง 
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๘ 

(๑๕) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 
ตามขอเท็จจริง 



แบบสัญญา 
สัญญาจางทําความสะอาดอาคาร 

 
สัญญาเลขท่ี...........(๑)............  

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ..................................................................................................................... 
ตําบล/แขวง………………………………………………………. อําเภอ/เขต….……..……………………………………………..………
จังหวัด……………………………………….......…….. เม่ือวันท่ี ………..… เดือน ………………..........….……. พ.ศ................ 
ระหวาง ..........................................................................(๒)................................................................................ 
โดย .................................................................................(๓).................................................................................  
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ .................................(๔ ก)................................................. 
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ …………...………………………………………………………………………………………..……….. 
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี…..……………………..…… ถนน………………….....…. ตําบล/แขวง……………………………….
อําเภอ/เขต……...…………………….…… จังหวัด………………………....…… โดย…………………………………………..………... 
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักทะเบียนหุนสวนบริษัท…...............…….  
ลงวันท่ี …… เดือน ...……........… พ.ศ. …... (๕) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี.....……………………………………..) 
แนบทายสัญญานี้ (๖) (ในกรณีท่ีผูรับจางเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ………….…(4 ข)……………...…. 
อยูบานเลขท่ี……..…. ถนน………………… ตําบล/แขวง………..….… อําเภอ/เขต….…………… จังหวัด………….…..…… 
ผูถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี.................. ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญานี้) 
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง  
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 
 

 ขอ ๑. ขอตกลงวาจาง 
 ๑.๑ ผู วาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทําความสะอาดพ้ืนท่ีภายในอาคาร       
….............(7)................ ตั้งอยูท่ี.…….……….. ตําบล/แขวง……………………………… อําเภอ/เขต………………….…..………. 
จังหวัด…….………………….…… โดยมีรายละเอียดและเง่ือนไขตามท่ีระบุไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ 
และผูรับจางจะตองปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตามสัญญารวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญา โดยมีกําหนดเวลา 
......(8)...... (….……..) เดือน ตั้งแตวันท่ี …… เดือน ………..….…. พ.ศ. .... ถึงวันท่ี ..... เดือน .........……… พ.ศ. .....                  
เปนราคาคาจางท้ังสิ้น......................บาท (…….............…………) ซ่ึงรวมภาษีมูลคาเพ่ิมจํานวน......................บาท 
(.................................) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงแลว 
 ๑.๒ ผูรับจางตกลงรับจางทํางานตามขอ ๑.๑ โดยตองจัดหาพนักงานท่ีมีความประพฤติดี 
มีมารยาท มีสุขภาพดี มีความสามารถปฏิบัติงานดวยความเรียบรอย ใชเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณ        
ทําความสะอาดชนิดดี โดยผูรับจางเปนผูออกคาใชจายเองท้ังสิ้น เพ่ือประกอบการรับจางตามสัญญานี้            
ดวยความประณีตเรียบรอยจนสิ้นสุดอายุสัญญา ยกเวนการใชน้ําและไฟฟา ซ่ึงผูวาจางยินยอมใหใชพอสมควร
แกการปฏิบัติงานตามขอ ๑.๑ รวมท้ังใหใชสถานท่ีเพ่ือเก็บเครื่องมือ เครื่องใชและวัสดุอุปกรณตางๆ ในการ        
ทําความสะอาด โดยผูวาจางเปนผูจัดหาสถานท่ีใหซ่ึงผูรับจางตองจัดใหมีกุญแจปดสถานท่ีเก็บเครื่องมือเครื่องใช
และวัสดุอุปกรณดังกลาวและตองรับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณท่ีนําไปเก็บไวในสถานท่ีดังกลาว
ดวยตนเอง 
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 ขอ ๒. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
   ๒.๑ ผนวก ๑ .....(รายละเอียดและเง่ือนไขการจาง จํานวน….....(……......….) หนา 
     ทําความสะอาดพ้ืนท่ีภายในอาคาร).....     
       ๒.๒ ผนวก ๒ ………...……(ใบเสนอราคา)……....………. จํานวน........(................) หนา 

...........................................ฯลฯ.................................... 

 ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ     
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ 
ผูวาจาง คําวินิจฉัยของผูวาจางใหถือเปนท่ีสุด และผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองราคา คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ 
เพ่ิมเติมจากผูวาจางท้ังสิ้น 
 ถาสิ่งใดหรือการอันใดอันหนึ่งท่ีมิไดระบุไวในรายละเอียดแนบทายสัญญานี้ แตเปนการ   
อันจําเปนตองทําเพ่ือใหงานแลวเสร็จบริบูรณถูกตองตามวัตถุประสงคแหงสัญญานี้ ผูรับจางตองจัดทําการนั้นๆ       
ใหโดยไมคิดเอาคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีกแตอยางใด 
 

 ขอ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
 ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน..............................(9)............................ 
เปนจํานวน........................................บาท (...............................................) ซ่ึงเทากับรอยละ………..(๑0)………..… 
(…………..………........................) ของราคาจาง มามอบใหแกผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้                       
 (๑1) กรณีผูรับจางใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบั ติตามสัญญา  
หนังสือคํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน   
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ      
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทย          
แจงเวียนใหทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด       
หรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอาย ุ
การคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูรับจางพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
 หลักประกันท่ีผูรับจางนํามาใหตามวรรคหนึ่งจะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวง         
ของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอาย ุ
ไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูรับจางตองหา 
หลักประกันใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติมให มีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่ งมามอบใหแกผูวาจาง 
ภายใน..............(…………….) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง  
 หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามขอนี้ ผูวาจางจะคืนใหผูรับจางโดยไมมีดอกเบี้ย   
เม่ือผูรับจางพนจากความรับผิดและขอผูกพันท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 
 

 ขอ ๔. การจายเงิน 
  ผูวาจางตกลงชําระคาจางเปนรายงวด งวดละหนึ่งเดือน รวมท้ังหมด............(….….…..) งวด 
ในอัตรางวดละ............................บาท (……..…………..……………) ซ่ึงรวมภาษีมูลคาเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ 
และคาใชจายท้ังปวงแลว โดยผูวาจางจะชําระคาจางใหผูรับจางหลังจากผูรับจางไดทํางานเสร็จเรียบรอย    
และผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจางไดตรวจรับมอบงานท่ีสงมอบในแตละงวดเรียบรอยแลว 
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 ในกรณีท่ีรัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกําหนดอัตราคาจางแรงงานข้ันต่ํา ภายหลังสัญญานี้     
มีผลใชบังคับ ผูรับจางมีสิทธิรองขอเพ่ิมอัตราคาจางเฉพาะคาแรงของพนักงานของผูรับจาง ตามอัตราสวนตาง
ของคาจางข้ันต่ําท่ีรัฐบาลกําหนดเพ่ิมข้ึน ซ่ึงผูวาจางจะพิจารณาดวยเหตุผลท่ีสมควรและเปนธรรม หากผูวาจาง    
ไมสามารถตกลงตามท่ีรองขอเพราะเหตุขัดของดานงบประมาณหรือเพราะเหตุอ่ืนใด ผูรับจางมีสิทธิบอกเลิก
สัญญา ในกรณีนี้ผูรับจางจะไมเรียกรองคาเสียหายหรือคาชดเชยใดๆ ท้ังสิ้น 
 (๑2) การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผูรับจาง ชื่อธนาคาร………………………………….สาขา….………..….......…….…..ชื่อบัญชี…………………………….…………
เลขท่ีบัญชี…………………………………..…… ท้ังนี้ ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใด
เก่ียวกับการโอนรวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด (ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจาก
จํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกผูรับจาง 
(ระบบ  Direct Payment) โดยการโอน เงิน เข าบัญ ชี เงินฝากธนาคารของผู รับ จ าง ตามแนวทางท่ี
กระทรวงการคลังหรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด) 
 

 ขอ ๕. หนาท่ีและความรับผิดของผูรับจาง 
  ๕.๑ ผูรับจางตองแจงรายชื่อ ท่ีอยูปจจุบัน และนําสงภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน 
ของผูควบคุมงานและพนักงานท่ีมาทํางานจางท้ังหมดทุกคนตามสัญญาใหแกผูวาจางในวันทําสัญญานี้ 
หากมีการเปลี่ยนแปลงก็ตองแจงใหผูวาจางทราบกอนมาทํางานทุกครั้งและในระหวางท่ีปฏิบัติงานจะตอง 
ติดปายชื่อตามท่ีผูวาจางออกให 
 ผูรับจางจะสงพนักงานตามรายชื่อท่ีแจงใหผูวาจางทราบลวงหนามาทําความสะอาด 
และปฏิบัติงานตามสัญญารวมถึงรายละเอียดและเง่ือนไขตามท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก .........  
 ๕ .๒ ในกรณีท่ีผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจางไดแจงใหผูรับจางเปลี่ยนตัวพนักงาน                
หรือเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องใชหรือวัสดุอุปกรณ รวมท้ังน้ํายาทําความสะอาดและน้ํายาอ่ืนใดสําหรับใชในการ
ทํางานจางตามสัญญานี้ ผูรับจางตองปฏิบัติตามโดยเร็วโดยไมทักทวงใดๆ ท้ังสิ้น 
 ๕.๓ กําหนดเวลาทํางานใหเปนไปตามท่ีระบุในรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีกําหนดไว        
ในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ........... สวนการทําความสะอาดเปนรายเดือน ใหนับระยะเวลาแรกตั้งแต 
วันท่ีกําหนดใหเริ่มลงมือทํางานดังกลาวเปนตนไป และใหนับระยะเวลาตอๆ ไปตั้งแตวันตอจากวันสุดทายแหง
ระยะเวลากอนนั้น โดยใหนับวันหยุดทําการและวันหยุดประจําสัปดาหรวมดวย 
 ๕.๔ ผูรับจางตองควบคุมดูแลใหพนักงานของผูรับจางปฏิบัติงานจางใหสะอาดเรียบรอย
และถูกตองครบถวนตามสัญญาตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานตามสัญญา หากปรากฏวาพนักงานของผูรับจาง
ปฏิบัติงานไมเรียบรอย หรือมีความประพฤติหรือมีสุขภาพไมเหมาะสมท่ีจะทํางานตามสัญญานี้ ผูรับจางยินยอม
เปลี่ยนพนักงานใหใหม หรือแกไขอุปสรรคขอขัดของของการปฏิบัติงานจางตามท่ีผูวาจางไดแจงใหทราบ  
  ๕.๕ ในกรณีพนักงานของผูรับจางไมมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไมครบจํานวน 
ตามท่ีกําหนดไว หรือมาแตไมปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเง่ือนไขแนบทายสัญญา คูสัญญาท้ังสองฝาย 
ตกลงใหเปนไปตามขอกําหนดดังตอไปนี้ 
  ๕.๕.๑ ถาไมมีพนักงานของผูรับจางมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไมครบจํานวน 
หรือมาแตไมปฏิบัติงานในวันใด ผูรับจางยอมใหผูวาจางหักเงินคาจางท่ีจะไดรับตามอัตราคาจางข้ันต่ําตอคนตอวัน  
ท่ีใชบังคับในเขต……...(๑3)…..…..ในวันนั้น และยินยอมใหผูวาจางปรับเปนจํานวนเงินวันละ........(๑4).........บาท 
(.....................................................) นับต้ังแตวันท่ีไมมีพนักงานมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไมครบจํานวน       
หรือมาแตไมปฏิบัติงานเปนตนไป จนกวาจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจํานวน 
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  ๕.๕.๒ ถาไม มีพนักงานของผูรับจางมาปฏิบัติงาน หรือมาไมครบจํานวน หรือมา             
แตไมปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเง่ือนไขแนบทายสัญญา ๓ (สาม) วันติดตอกัน นอกจากผูรับจางจะตอง   
รับผิดตามขอ ๕.๕.๑ แลว เม่ือผูวาจางไดแจงใหผูรับจางทราบแลว ผูรับจางยังไมดําเนินการแกไข หรือจัดสง
พนักงานมาปฏิบัติงานใหถูกตองครบถวนตามสัญญาภายใน……….(….…….) วัน ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได 
 การท่ีผูวาจางไมบอกเลิกสัญญาตามความในขอ ๕.๕.๒ นั้นไมเปนเหตุใหผูรับจาง      
พนจากความรับผิดตามสัญญานี้ 
 ๕.๖ ในการทํางานจาง ถาเกิดความเสียหายใดๆ ไมวาจะเกิดข้ึนแกบุคลากรของผูวาจาง
หรือบุคคลภายนอก หรือกอใหเกิดความชํารุดบกพรองเสียหายหรือการสูญหายแกทรัพยสินของผูวาจางหรือ  
ของบุคลากรของผูวาจางหรือของบุคคลภายนอก อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการกระทําหรือละเวนการกระทําของ
ผูรับจาง พนักงาน หรือบุคลากรของผูรับจาง ผูรับจางตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูวาจางหรือบุคลากรของ
ผูวาจางหรือบุคคลภายนอก ตามจํานวนท่ีเสียหายจริง ภายในระยะเวลาท่ีผูวาจางกําหนด 
 ๕.๗ ในกรณีท่ีผูรับจางหรือพนักงานของผูรับจางทํางานจางบกพรองโดยทําไวไมสะอาด 
หรือไมเรียบรอย หรือใชเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณหรือน้ํายาท่ีไมมีคุณภาพตามมาตรฐานหรือคุณภาพ
ไมดี หรือทําไมถูกตองตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง เวนแตกรณีตามขอ ๕.๕ เม่ือผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจาง   
แจงใหผูรับจางทราบแลว ผูรับจางจะตองรีบแกไขงานท่ีบกพรองใหเรียบรอยโดยเร็ว โดยไมคิดคาจาง คาวัสดุ
อุปกรณ คาแรงงานหรือคาใชจายอ่ืนใดจากผูวาจางอีก ถาผูรับจางไมดําเนินการแกไขภายใน..........(.....……) วัน 
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงจากผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกคาเสียหาย
จากผูรับจางท้ังหมดโดยสิ้นเชิง 
 ในกรณีท่ีผูรับจางกระทําผิดสัญญาดังกลาวตามขอ ๕.๗ วรรคหนึ่ง และผูวาจางยังไมใชสิทธิ
บอกเลิกสัญญา ผูรับจางยอมใหผูวาจางดําเนินการดังนี้ 
 (๑) ระงับการจายคาจางท้ังหมดหรือแตบางสวนตามท่ีผูวาจางเห็นสมควร 
 (๒) ปรับเปนรายวัน ในอัตราวันละ…….…......(๑5)......…..…บาท (……...…..............………..) 
ตั้งแตวันท่ีผูรับจางผิดสัญญาจนถึงวันท่ีผูรับจางไดแกไขงานท่ีบกพรองใหเรียบรอยตามสัญญา หรือจนถึงวันท่ี
บอกเลิกสัญญา 
 (๓) ใหบุคคลอ่ืนทํางานแทนผูรับจาง โดยผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายท่ีผูวาจางตอง
เสียไปท้ังหมดโดยสิ้นเชิง 
 (๔) เรียกคาเสียหายใดๆ อันพึงมี 
 

 ขอ ๖. การจางชวง 
  ผูรับจางตองไมเอางานท้ังหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง เวนแต 
การจางชวงแตบางสวนจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน การท่ีผูวาจางไดอนุญาตให               
จางชวงงานแตบางสวนดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี้ 
และผูรับจางยังตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง หรือตัวแทน พนักงาน หรือ  
ลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ 
 กรณีผูรับจางไปจางชวงโดยฝาฝนตามความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตองชําระคาปรับใหแก
ผูวาจางในอัตรารอยละ..........(๑6).........(.....................) ของวงเงินของงานท่ีจางชวงตามสัญญา ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิ
ผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
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 ขอ ๗.  การควบคุมงานของผูรับจาง 
  ๗.๑ ผูรับจางตองจัดใหมีผูควบคุมงานจํานวน….…......(…...……..) คน เพ่ือควบคุมการทํางาน
ใหเปนไปตามสัญญานี้ และเพ่ือเปนตัวแทนในการประสานงานกับผูวาจาง คําสั่งใดๆ หรือหนังสือแจงเรื่องใดๆ 
อันเก่ียวของกับสัญญานี้ท่ีผูวาจางไดแจงแกผูควบคุมงานนั้นใหถือวาไดแจงแกผูรับจางแลวโดยชอบ 
 ในกรณีท่ีผูวาจางขอใหผูรับจางเปลี่ยนตัวผูควบคุมงาน ผูรับจางยินยอมเปลี่ยนตัวใหทันที 
โดยจะไมเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากผูวาจาง ถาผูรับจางจะเปลี่ยนตัวผูควบคุมงาน ตองแจงชื่อ 
ผูนั้นใหผูวาจางทราบลวงหนาเปนหนังสือทุกครั้งดวย 
 ๗.๒ ในกรณีท่ีเกิดปญหาแรงงานของผูรับจาง ผูรับจางจะยกเหตุท่ีมีปญหาแรงงานมาเปน              
เหตุสุดวิสัยหรือมาเปนขออางท่ีจะเปลี่ยนแปลง แกไข หรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งมิได 
 

 ขอ ๘. การตรวจงานจาง 
 ในเวลาท่ีผูรับจางเตรียมการหรือกําลังทํางานจางตามสัญญานี้อยู คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
หรือผูแทนท่ีผูวาจางแตงตั้งมีสิทธิเขาไปตรวจการจางไดตลอดเวลา ผูรับจาง ผูควบคุมงานและพนักงานของ    
ผูรับจางตองใหความรวมมืออํานวยความสะดวกและชวยเหลือตามสมควร 
 การท่ีมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูแทน หาทําใหผูรับจางพนจากความรับผิดตาม
สญัญาขอใดขอหนึ่งไม 
 

 ขอ ๙. การแกไขเปล่ียนแปลงงาน และตอสัญญาจางในกรณีจําเปน 
  ๙.๑ ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะทําการแกไข เพ่ิมเติม หรือลดงานจากรายละเอียดและเง่ือนไขแนบทาย 
สัญญาไดทุกกรณี โดยไมตองเลิกสัญญานี้ การดําเนินการดังกลาวตองทําความตกลงกันใหมเปนหนังสือ           
และถาจะตองเพ่ิมหรือลดเงินคาจางตามสัญญานี้ คูสัญญาท้ังสองฝายจะไดตกลงกัน ณ บัดนั้น รวมถึงกําหนด
เรื่องหลักประกันตามขอ ๓ ดวย 
 (๑7) ๙.๒ ในกรณีท่ีครบกําหนดสัญญานี้แลว หากผูวาจางมีความจําเปนตองจางผูรับจางให
ปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญาตอไป ผูรับจางตกลงปฏิบัติตามสัญญาจางตอไปอีกมีกําหนดไมเกิน........(.......) เดือน 
ในอัตราคาจางและเง่ือนไขเดิม โดยผูวาจางจะตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนาไมนอยกวา..........(...........) วัน
กอนครบกําหนดสัญญา 
 

 ขอ ๑๐. การบอกเลิกสัญญา 
   ในกรณีท่ีผูวาจางใชสิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุท่ีผูรับจางผิดสัญญาขอ ๕ .๕ .๒       
หรือขอ ๕.๗ ผูรับจางยอมใหผูวาจางริบหรือบังคับจากหลักประกันตามขอ ๓ ท้ังหมดหรือแตบางสวนตามแต  
จะเห็นสมควรไดทันที และผูวาจางมีสิทธิท่ีจะจางบุคคลอ่ืนทํางานตอไปได โดยผูรับจางจะตองรับผิดชอบใน
คาเสียหายซ่ึงเปนจํานวนเกินกวาหลักประกันและคาเสียหายตางๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังคาจางสวนท่ีเพ่ิมข้ึน 
เพราะการจางบุคคลอ่ืนทําการนี้ตอไป 
 

 ขอ ๑๑. การควบคุมงานโดยผูวาจาง 
    ผูวาจาง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูแทนของผูวาจางมีสิทธิตรวจและควบคุมงาน             
ใหเปนไปตามท่ีระบุในสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญานี้ โดยมีสิทธิสั่งการใดๆ เก่ียวกับงานท่ีจางนี้ไดและ 
ผูรับจางตองปฏิบัติตามคําสั่งนั้นทุกประการ 
   การท่ีผูวาจาง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูแทนจากผูวาจางสั่งการใดๆ เก่ียวกับ
งานท่ีจางตามวรรคหนึ่ง ไมเปนเหตุใหความสัมพันธระหวางผูวาจางและผูรับจางหรือผูวาจางกับพนักงานของ   
ผูรับจางอยูภายใตบังคับของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ หรือกฎหมายคุมครอง
แรงงาน แตอยางใด 
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  การวินิจฉัยวาผลงานท่ีผูรับจางทํานั้นเสร็จเรียบรอยถูกตองตามสัญญาหรือตามความประสงค
ของผูวาจางหรือไม กรณีใดเปนเหตุสุดวิสัยหรือเปนเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของ  
ฝายผูวาจาง หรือเปนพฤติการณอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย รวมท้ังในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับ 
การตีความสัญญานี้หรือเก่ียวดวยเรื่องใดๆ ท่ีเกิดข้ึนตามสัญญานี้ หรือเก่ียวพันกับสัญญานี้ ไมวาปญหานั้นจะ
เกิดข้ึนในระหวางดําเนินงานหรือภายหลังจากท่ีระยะเวลาการจางตามสัญญานี้สิ้นสุดลงหรือภายหลังจากท่ี   
ผูรับจางท้ิงงาน ผูรับจางยอมใหถือเอาคําวินิจฉัยของผูวาจางเปนเด็ดขาด และผูรับจางยอมผูกพันตนตามผลแหง
คําวินิจฉัยนั้นทุกประการ  
 

 ขอ ๑๒. การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
  ในกรณีท่ีผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิด
คาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ผูรับจางตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแก
ผูวาจางโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด.................(..................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 
หากผูรับจางไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูวาจางมีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจํานวนเงิน
คาจางท่ีตองชําระ หรือบังคับจากหลักประกันตามขอ ๓ ไดทันที 
 หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากเงินคาจางท่ีตองชําระ หรือหลักประกัน
ตามขอ ๓ แลวยังไมเพียงพอ ผูรับจางยินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยูจนครบถวนตามจํานวนคาปรับ 
คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด..................(...................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือ
จากผูวาจาง 
 หากมีเงินคาจางตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแลว 
ยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางท้ังหมด 
 

ขอ ๑๓. การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณ อันหนึ่งอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุ อ่ืนตามท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูรับจาง
ไมสามารถทําการตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุ หรือพฤติการณดังกลาว
พรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพ่ือของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไป 
ภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว แลวแตกรณี 
  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิเรียกรอง
ในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทําการออกไปโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแตกรณี 
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจางซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
  การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทําการตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจ 
ของผูวาจางท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
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 สัญญานี้ ทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ         
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญา
ตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผูวาจาง 
        (……........……...………………….) 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผูรับจาง 
        (……........……...………………….) 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...………………….) 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจางทําความสะอาดอาคาร 

 (1) ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 
 (2) ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน 
 (3) ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 
เชน นาย ก. อธิบดีกรม............. หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม................ 
 (๔) ใหระบุชื่อผูรับจาง 
    ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
    ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 
 (5) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 
 (6) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 
 (7) ใหระบุสถานท่ีอาคารท่ีจะจางทําความสะอาด 
 (8) ใหระบุระยะเวลาจางท้ังหมดเปนจํานวนเดือน และใหระบุระยะเวลาตั้งแตวันใดถึงวันใด 
ใหชัดเจนซ่ึงจะตองสัมพันธกับกําหนดวันแลวเสร็จตามสัญญา  
 (9) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันท่ีผู รับจางนํ ามามอบไวแกหนวยงานของรัฐ  
เม่ือลงนามในสัญญา เพ่ือเปนการประกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 

 (๑) เงินสด  
 (๒) เช็คหรือดราฟท ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็ค 

หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ  
 (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด โดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
 (4) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงิน ทุน เพ่ือการพาณิชยและประกอบธุร กิจ คํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลม 
ใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

  (5)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 (10) ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 168 
 (11) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 
 (12) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 
 (13) ใหระบุเปนเขตจังหวัดท่ีสถานท่ีดําเนินงานตามสัญญานี้ตั้งอยู  
 (14) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ 5 ใหกําหนดเปนรายวันในอัตราระหวางรอยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 162  
สวนกรณีจะปรับรอยละเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของหนวยงานของรัฐผูวาจางท่ีจะพิจารณาโดยคํานึงถึงราคาและ
ลักษณะของพัสดุท่ีจาง ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีผูรับจางจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา แตท้ังนี้การท่ีจะ
กําหนดคาปรับเปนรอยละเทาใด จะตองกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนดวย 
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 (15) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ 5  ใหกําหนดเปนรายวันในอัตราระหวางรอยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 162  
สวนกรณีจะปรับรอยละเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของหนวยงานของรัฐผูวาจางท่ีจะพิจารณาโดยคํานึงถึงราคาและ
ลักษณะของพัสดุท่ีจาง ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีผูรับจางจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา แตท้ังนี้การท่ีจะ
กําหนดคาปรับเปนรอยละเทาใด จะตองกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนดวย 
 (16) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ 6 กรณีผูรับจางไปจางชวงบางสวนโดยไมไดรับอนุญาตจาก 
ผูวาจางตองกําหนดคาปรับเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละสิบของวงเงินของงานท่ีจางชวงตามสัญญา 
 (17) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 

 



 
แบบสัญญา 

สัญญาจางบริการรักษาความปลอดภัย 
 

สัญญาเลขท่ี………........(๑)…..………................. 
 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ………………..………………………….…………………....................................... 
ตําบล/แขวง…………………..……………..…..........................อําเภอ/เขต…………….…………………………………….…..
จังหวัด…….…………………………………….……..… เม่ือวันท่ี …….…… เดือน ………………..…………….. พ.ศ. .....……
ระหวาง……………………………………………….….……………...(๒)........................................................………………..
โดย……….........................................................................(๓)………...……………………………………………………….. 
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ………………..……………………(๔)……….………….……………. 
ซ่ึงจดทะเบียนเปนบริษัท ณ ………….…..……………………………………………………………………………...........…….. 
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี………………………...……ถนน……………………………ตําบล/แขวง…….….……..……….…....
อําเภอ/เขต……………..………….…….จังหวัด………….…….………………….โดย………….………………..…………..……... 
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท………….…..
ลงวันท่ี…………………..….….… (๕) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี....…………………………..) แนบทายสัญญานี้
และไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจาก……………….. นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ใบอนุญาตออกใหวันท่ี…………………………………………………………. 
สิ้นอายุวันท่ี………………………………………… ปรากฏตามสําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
แนบทายสัญญานี้ ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง 
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑  ขอตกลงวาจาง 
  ๑.๑ ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางบริการรักษาความปลอดภัยภายใน

บริเวณ…....................................................…….. ตั้งอยูเลขท่ี……………หมูท่ี…..…..…ถนน……......……...………..
ตําบล/แขวง...…..........................……...อําเภอ/เขต………………………….……...จังหวัด……………….………….……..
โดยมีรายละเอียดและเง่ือนไขตามท่ีระบุไวในเอกสารแนบทายสัญญา และผูรับจางจะตองปฏิบัติใหถูกตอง
ครบถวนตามสัญญารวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญา โดยมีกําหนดระยะเวลาการจาง……….....(…………..…) ป 
……….......(…….....…) เดือน ………....(…….…..…) วัน ตั้งแตวันท่ี …....… เดือน …………..……….…… พ.ศ. ………. 
ถึงวันท่ี …...… เดือน………….……..…… พ.ศ. ……… เปนราคาคาจางท้ังสิ้น...................บาท (……....……….……) 
ซ่ึงรวมภาษีมูลคาเพ่ิมจํานวน.............................บาท (....................................) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
คาใชจายท้ังปวงแลว 
 ๑.๒ ผูรับจางตองจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย มาปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญานี้ตั้งแต
วันท่ีไดระบุไวในขอ ๑.๑ เปนประจําทุกวัน วันละ…....…..(.............) ผลัด โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัย
ในแตละผลัด ตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ 

 ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยผลัดใดไมมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงาน 
แตไมครบถวน หรือมาแตไมปฏิบัติงาน ผูรับจางตองรีบดําเนินการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย 
มาแทนทันที แตตองไมใชพนักงานรักษาความปลอดภัยท่ีปฏิบัติงานมาแลวในผลัดกอน หรือจะตอง
ปฏิบัติงานในผลัดตอไป 
 ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยไมมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไมครบจํานวน
ตามสัญญา ผูรับจางยอมใหผูวาจางปรับในอัตราผลัดละ…..…....…(๖)..........…บาท (..........................…..…….)  
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 ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยของผูรับจางมาปฏิบัติงานครบจํานวนตามสัญญา
ในแตละผลัด แตปฏิบัติงานไมครบ..............(...............) ชั่วโมง ผูรับจางยอมใหผูวาจางปรับในอัตราชั่วโมงละ 
….……..............….บาท (………………..……………..)  
 การปรับตามขอนี้ ผูรับจางยอมใหผูวาจางปรับจนถึงเวลาท่ีผูรับจางจัดพนักงานรักษา
ความปลอดภัยมาปฏิบัติงานครบถวนถูกตองตามสัญญาหรือจนถึงวันท่ีผูวาจางบอกเลิกสัญญา แลวแตกรณี 

 ขอ ๒  การจายเงิน 
  ผูวาจางตกลงจายคาจางตามขอ ๑ ใหแกผูรับจางเปนรายเดือนในอัตราเดือนละ   

..............................บาท (…..……………...............……) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมจํานวน...................................บาท 
(...........................................) ตลอดจนภาษีอากรตางๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว โดยจะจายใหเม่ือผูรับจาง 
ไดใหบริการรักษาความปลอดภัยถูกตองครบถวนตามสัญญาในแตละเดือน และผูวาจางหรือผูแทนของ 
ผูวาจางไดตรวจการใหบริการดังกลาวเรียบรอยแลว โดยชําระเปน………...…………….ในนาม……………………… 
ภายในกําหนด.....................(.......................) วัน นับแตวันท่ีไดรับใบแจงหนี้ โดยผูรับจางจะสงใบแจงหนี ้            
ใหผูวาจางเม่ือครบ...................(........................) วัน นับแตวันท่ีใหบริการครบทุกๆ ๑ (หนึ่ง) เดือน 
 (๗) การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผูรับจาง ชื่อธนาคาร……………..............………..….....………….สาขา….................................………..……….…..                     
ชื่อบัญช…ี………………………….…………เลขท่ีบัญชี………………………..………… ท้ังนี้ ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระ
เงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด (ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บและ
ยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีท่ีหนวยงานของรัฐ
จะจายเงินตรงใหแกผูรับจาง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ 
ผูรับจาง ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังหรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนดแลวแตกรณี) 

 ขอ ๓  หนาท่ีและความรับผิดของผูรับจาง 
  ๓.๑ เพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผูรับจางตกลงจะจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ท่ีซ่ือสัตยสุจริต มีความประพฤติดี มีมารยาท มีสุขภาพดี แข็งแรง ขยันหม่ันเพียร ไมเปนโรคติดตอรายแรง 
ไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการศึกษาไมต่ํากวา
การศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับ มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ (สิบแปด) ปบริบูรณ  
และไมเกิน..…….........…..(.....................) ปบริบูรณ และไดรับใบอนุญาตเปนพนักงานรักษาความปลอดภัย        
รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใบอนุญาต 
เปนพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตตองไมสิ้นอายุระหวางการปฏิบัติงานตามสัญญา 

 ๓.๒ ผูรับจางมีหนาท่ีตองปฏิบัติหรือควบคุมดูแลใหพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติ 
ดังนี้ 
 ๓.๒.๑ จัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลทรัพยสินของผูวาจาง 
บุคลากรของผูวาจางและผูมาติดตอ รวมท้ังมีมาตรการปองกันและระงับเหตุรายอันอาจจะเกิดข้ึน 
 ๓.๒.๒ จัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบรอย ปองกัน 
การโจรกรรม และระมัดระวังปองกันอัคคีภัยอันจะเกิดแกทรัพยสินของผูวาจาง 
 ๓.๒.๓ แจงหรือใหพนักงานรักษาความปลอดภัยแจงใหผูวาจาง หรือเจาหนาท่ี 
ของผูวาจางทราบทันทีเม่ือมีเหตุการณผิดปกติใดๆ เกิดข้ึน 
 ๓.๒.๔ ควบคุมดูแลใหพนักงานรักษาความปลอดภัยใหความสะดวกแกผูท่ีมา
ติดตอกับผูวาจางดวยมารยาทท่ีสุภาพ 
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 ๓.๒.๕ ควบคุมดูแลใหพนักงานรักษาความปลอดภัยใหความเคารพผูบริหาร
ระดับสูง เจาหนาท่ีของผูวาจาง และปฏิบัติตอผูมาติดตอหรือใชบริการของผูวาจางดวยความสุภาพเรียบรอย 
 ๓.๒.๖ ควบคุมดูแลใหพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
สัญญาดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตั้งใจและเขมแข็ง ตองลงเวลาไปและกลับดวยตนเองทุกครั้งท่ีมาปฏิบัติ
หนาท่ี หากมีเหตุจําเปนท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงได เชน พนักงานรักษาความปลอดภัยเจ็บปวยจนไมสามารถ
ปฏิบัติงานได ผูรับจางตองจัดใหพนักงานรักษาความปลอดภัยอ่ืนปฏิบัติงานแทนโดยผูรับจางจะตองแจงเปน
หนังสือใหผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจางทราบกอนทุกครั้งดวย 
 หากพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือผูปฏิบัติงานแทนดังกลาวกระทํา 
ดวยประการใดๆ เปนท่ีเสียหายหรือเสื่อมเสียแกผูวาจางไมวากรณีใดๆ ใหถือเสมือนวาเปนการกระทําของ 
ผูรับจางซ่ึงผูรับจางตองรับผิดชอบทุกประการ 
 ๓ .๒ .๗ ควบคุมดูแลใหพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติตามระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งโดยชอบของผูวาจางและ/หรือผูแทนของผูวาจางท่ีใชอยูในขณะทําสัญญานี ้
และท่ีจะออกใชในภายหนาเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยโดยเครงครัด 
 ๓.๒.๘ แจงรายชื่อพรอมประวัติและภาพถายไมเกิน ๖ (หก) เดือน ของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยของผูรับจางท่ีจะปฏิบัติงานตามสัญญานี้ใหแกผูวาจาง ภายใน...………..…(…….….…) วัน 
นับแตวันลงนามในสัญญานี้ และเม่ือมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกลาว ผูรับจางตองแจงใหผูวาจางทราบลวงหนา
อยางนอยกอน ๑ (หนึ่ง) วันทําการทุกครั้ง 
 ๓.๒.๙ ในกรณีท่ีผูวาจางเห็นวาพนักงานรักษาความปลอดภัยของผูรับจางคนใด
ปฏิบัติหนาท่ีบกพรองไมเหมาะสม หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไมมีความสามารถ ผูรับจางตองจัดให
มีการเปลี่ยนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยคนดังกลาวในทันทีท่ีไดรับแจงจากผูวาจางโดยไมมีขอแมใดๆ 
ท้ังสิ้น แตถาปรากฏวาพนักงานรักษาความปลอดภัยของผูรับจางท่ีเปลี่ยนมาใหมยังคงบกพรองตอหนาท่ี 
หรือมีความประพฤติท่ีไมเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาท่ีอีกและผูวาจางตรวจพบ ใหถือวาผูรับจางผิดสัญญา  
ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและจางผูอ่ืนทํางานจางนี้ตอจากผูรับจางได 
 ๓.๒.๑๐ จัดอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยของผูรับจางใหอยูในระเบียบ
วินัย และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีกอนสงไปปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญานี้ 
 ๓.๒.๑๑ จัดหาเครื่องแบบ นกหวีด กระบอง ไฟฉาย หรืออุปกรณอ่ืนท่ีจําเปน 
ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ใหแกพนักงานรักษาความปลอดภัยของผูรับจางดวยคาใชจายของผูรับจางเอง 
พรอมติดปายชื่อ-สกุล พนักงานรักษาความปลอดภัยของผูรับจางท่ีเครื่องแบบใหชัดเจนทุกคน แตผูรับจาง
จะกําหนดเครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัยใหเหมือนหรือคลายคลึงกับเครื่องแบบของทหาร 
ตํารวจ หรือเครื่องแบบของเจาพนักงานซ่ึงกฎหมายใหมีอํานาจและหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอย 
ของประชาชนตามท่ีนายทะเบียนกลางตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกาศกําหนดไมได 
 ๓.๒.๑๒ สงรายงานเหตุการณประจําวัน และสรุปรายงานประจําเดือนแจงให
ผูวาจางทราบทันทีเม่ือสิ้นสุดวันหรือเดือนนั้นๆ 
 ๓.๒.๑๓ ผูรับจางจะวางกฎเกณฑหรือระเบียบในการปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญานี ้
โดยไมไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูวาจางไมไดท้ังสิ้น ในกรณีท่ีมีขอสงสัยในการปฏิบัติหนาท่ี 
ผูรับจางตองปรึกษาและปฏิบัติตามคําแนะนําของผูวาจางเทานั้น หามผูรับจางกระทําไปโดยพลการ เวนแต
ในกรณีจําเปนและเรงดวนซ่ึงผูรับจางตองปฏิบัติไปในแนวทางสรางสรรคและสุภาพ โดยถือประโยชนของ 
ผูวาจางเปนสําคัญ 
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 ๓.๓ ผูรับจางตองรับผิดตอผูวาจาง ดังนี้ 
 ๓.๓.๑ ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง 
ตามสัญญานี้ผูรับจางตองชดใชตามมูลคาท่ีเสียหายจริง  
 ๓.๓.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการโจรกรรมทรัพยสินซ่ึงเก็บไว            
ในอาคารสถานท่ีและปรากฏรองรอยการงัดแงะหรือทําลายเครื่องกีดขวางหรือทําลายสิ่งกีดก้ันสําหรับ
คุมครองทรัพยสิน โดยผูวาจางจะตองมีหลักฐานเพ่ือพิสูจนวามีทรัพยสินนั้นอยูกอนหนาการเกิดโจรกรรม 
 ๓.๓.๓ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดแกทรัพยสินซ่ึงอยูนอกอาคารสถานท่ี  
แตอยูในบริเวณท่ีระบุตามสัญญาขอ ๑ จะตองเปนทรัพยสินท่ีเห็นประจักษตามปกติดวยสายตาหรือ 
เปนทรัพยสินท่ีผูวาจางไดแจงใหผูรับจางทราบเปนหนังสือและ/หรือไดมีการตรวจสอบบันทึกประเภท ชนิด 
จํานวน โดยเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของผูรับจางแลว 
 ๓.๓.๔ ในกรณีท่ีผูรับจางตองรับผิดชอบชดใชคาความเสียหายใหแกผูวาจาง 
ผูรับจางอาจชดใชใหเปนทรัพยสินประเภทและชนิดเดียวกัน หรือโดยชดใชราคาใหตามราคาหรือคาเสียหายจริง
ในปจจุบันแตไมเกินราคาเดิมท่ีผูวาจางจัดหามาโดยหักคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานของทรัพยสิน  
 ๓.๓.๕ ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหนาท่ีบกพรอง ไมเปนไป
ตามระเบียบขอบังคับ หรือคําสั่งโดยชอบของผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิปรับผูรับจางได
เปนรายครั้ง ครั้งละ…………....….บาท (……………….………) โดยผูวาจางจะตองแจงความบกพรองในแตละครั้ง
เปนหนังสือใหผูรับจางหรือผูแทนของผูรับจางทราบภายใน........………(….…..…....) วันทําการ นับถัดจาก 
วันทราบเหตุดังกลาว เพ่ือใหผูรับจางชี้แจงเปนหนังสือตอผูวาจางภายใน............(..............) วัน นับถัดจาก
วันท่ีไดรับแจงจากผูวาจาง ในกรณีผูวาจางพิจารณาคําชี้แจงแลวเห็นวาไมมีเหตุอันสมควร หรือในกรณีท่ี 
ผูรับจางไมชี้แจงภายในกําหนดเวลา ผูวาจางมีสิทธิปรับผูรับจางได  
 ๓.๓.๖ ในกรณีท่ีพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหนาท่ีไมครบถวนถูกตอง
ตามกําหนดเวลาในขอ ๑ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ข้ึนแกผูวาจางหรือทรัพยสินของผูวาจาง ผูรับจาง
ตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูวาจาง 
 ๓.๓.๗ ในระหวางปฏิบัติงานถาผูรับจางหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยได
กระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดตอบุคคล หรือทรัพยสินของบุคคลอ่ืน ผูรับจางจะตองรับผิดในบรรดา
ความเสียหายท่ีไดกระทําข้ึนนั้นเอง 
 ๓.๓.๘ หากความเสียหายหรือสูญหายของทรัพยสินซ่ึงผูรับจางตองรับผิดชอบ
เกิดข้ึนเพราะผูวาจางหรือบุคลากรของผูวาจางมีสวนผิดอยูดวย คูสัญญาจะรวมกันรับผิดโดยใหความรับผิด
ของคูสัญญาแตละฝายข้ึนอยูกับการท่ีคูสัญญาแตละฝายไดมีสวนในความผิดนั้นยิ่งหยอนกวากันเพียงไร 

  ๓.๔ ผูรับจางไมตองรับผิดตอผูวาจางในกรณีดังตอไปนี้ 
  ๓.๔.๑ ความเสียหายหรือสูญหายแกทรัพยสินของผูวาจางหรือบุคลากรของ 
ผูวาจางอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากผูวาจางหรือบุคลากรของผูวาจาง 
 ๓.๔.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากภัยตางๆ ซ่ึงไมอยูในวิสัยท่ีผูรับจาง
จะปองกันได เวนแตความเสียหายนั้นเกิดข้ึนจากความจงใจหรือประมาทเลินเลอ หรือละเลยตอการปฏิบัติ
หนาท่ีของผูรับจางหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผูรับจาง 
 ๓.๔.๓ ผูรับจางไมตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายไมวากรณีใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกับ
ทรัพยสินสวนตัวของบุคลากรของผูวาจาง หรือทรัพยสินของบุคคลภายนอก เวนแตทรัพยสินสวนตัว 
ของบุคลากรของผูวาจางท่ีนํามาใชในสํานักงานของผูวาจางเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงาน และไดแจงให
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ผูรับจางทราบรายการของทรัพยสินนั้นแลว และเวนแตความเสียหายนั้นเกิดข้ึนจากความจงใจหรือ 
ประมาทเลินเลอ หรือละเลยตอการปฏิบัติหนาท่ีของผูรับจางหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผูรับจาง 

 ขอ ๔  หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูวาจาง 
  หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูวาจางมีดังนี้ 
 ๔.๑ จัดใหมีระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยใชบังคับแกบุคลากร
ของผูวาจางหรือบุคคลท่ีผานเขาออกในบริเวณเขตรับผิดชอบของผูรับจาง เชน การตรวจคนสิ่ งของ 
และยานพาหนะเม่ือมีกรณีสงสัยและมีความจําเปน 
  ๔.๒ กําหนดหนาท่ีและจุดปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยชัดเจน 
และจัดทําประกาศกําหนดหนาท่ีและจุดปฏิบัติงานดังกลาวติดประกาศไว ณ …………………….………….. 
 ๔ .๓ กรณีทรัพยสินของผูวาจางเกิดความเสียหายหรือสูญหายอันเนื่องมาจาก 
การโจรกรรม ซ่ึงผูรับจางจะตองรับผิดตามสัญญานี้ ผูวาจางจะแจงเปนหนังสือใหผูรับจางทราบโดยดวน 
พรอมระบุ ชนิด ประเภท จํานวน และมูลคาของทรัพยสินท่ีแทจริง 
 ๔.๔ ผูวาจางจะใหเวลาแกผูรับจางในการติดตามเอาทรัพยสินท่ีสูญหายคืนภายใน 
๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันท่ีทราบผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและหากครบกําหนดแลว     
ยังไมไดคืน ผูรับจางจะตองชดใชคาความเสียหายใหแกผูวาจางตามท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ 
 ๔.๕ ในกรณีท่ีผูวาจางตองการใหผูรับจางดูแลรักษาทรัพยสินท่ีตองรักษาความปลอดภัย
เปนพิเศษชั่วคราว ผูวาจางจะแจงใหผูรับจางทราบเปนหนังสือ 
 ๔.๖ ในกรณีท่ีรัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกําหนดอัตราคาจางแรงงานข้ันต่ําภายหลัง
สัญญานี้มีผลใชบังคับ ผูรับจางมีสิทธิรองขอเพ่ิมอัตราคาจางเฉพาะคาแรงของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ตามอัตราสวนตางของคาจางข้ันต่ําท่ีรัฐบาลกําหนดเพ่ิมข้ึนซ่ึงผูวาจางจะพิจารณาดวยเหตุผลท่ีสมควรและ
เปนธรรม หากผูวาจางไมสามารถตกลงตามท่ีรองขอเพราะเหตุขัดของดานงบประมาณหรือเพราะเหตุอ่ืนใด 
ผูรับจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผูรับจางจะไมเรียกรองคาเสียหายหรือคาชดเชยใดๆ ท้ังสิ้น 

 ขอ ๕  การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
   ในกรณีท่ีผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุให
เกิดคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ผูรับจางตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาว
ใหแกผูวาจางโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด.................(..................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจาก
ผูวาจาง หากผูรับจางไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูวาจางมีสิทธิท่ีจะหักเอาจาก
จํานวนเงินคาจางท่ีตองชําระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามขอ ๘ ไดทันที 

หากคาปรบั คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากเงินคาจางท่ีตองชําระ หรือหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาตามขอ ๘ แลวยังไมเพียงพอ ผูรับจางยินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยูจนครบถวน           
ตามจํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด.................(.................) วัน นับถัดจากวันท่ี       
ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 

หากมีเงินคาจางตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแลว 
ยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางท้ังหมด 

 ขอ ๖  การบอกเลิกสัญญา 
  ในกรณีท่ีผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญา    
ไดทันที และผูรับจางยอมใหผูวาจางริบหรือบังคับจากหลักประกันตามขอ ๘ ท้ังหมดหรือแตบางสวน 
ตามแตจะเห็นสมควรไดทันที และผูวาจางมีสิทธิท่ีจะจางบุคคลอ่ืนทํางานตอไปได โดยผูรับจางจะตอง
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รับผิดชอบในคาเสียหายซ่ึงเปนจํานวนเกินกวาหลักประกันและคาเสียหายตางๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังคาจาง 
สวนท่ีเพ่ิมข้ึนเพราะการจางบุคคลอ่ืนทําการนี้ตอไป นอกจากนี้ ผูวาจางมีสิทธิระงับการจายคาจางท่ีตอง
ชําระสําหรับการใหบริการท่ีไดดําเนินการไปแลวเพ่ือเปนประกันการชําระคาเสียหาย 
  การวาจางตามสัญญานี้ไมทําใหผูรับจาง และพนักงานรักษาความปลอดภัยของผูรับจาง
มีฐานะเปนลูกจางของทางราชการหรือมีความสัมพันธในฐานะเปนลูกจางของผูวาจางตามกฎหมายแรงงาน 

 ขอ ๗  การจางชวง 
  ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง 
เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนท่ีไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางกอน การท่ีผูวาจางไดอนุญาตให
จางชวงงานแตบางสวนดังกลาวนั้นไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ี          
ตามสัญญานี้ 
  กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตอง
ชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ..........(๘)..…..... (.....................) ของวงเงินของงาน 
ท่ีจางชวงตามสัญญา ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 

 ขอ ๘  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน..........................(๙)......................... 
เปนจํานวนเงิน.......…….…บาท (………………..……....……) ซ่ึงเทากับรอยละ.......…(๑๐)..….…(………………..…...) 
ของราคาจาง มามอบใหแกผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  

(๑๑) กรณีผูรับจางใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือคํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ 
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
แจงเวียนใหทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางกําหนด หรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกวา 
ผูรับจางพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
 หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ท้ังปวงของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง 
หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูรับจางตอง
หาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติมใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูวาจางภายใน
..............(……….….) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 
 หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามขอนี้ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางโดยไมมี
ดอกเบี้ยเม่ือผูรับจางพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 

ขอ ๙  การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําให 
ผูรับจางไมสามารถทําการตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ ได  ผู รับจางจะตองแจงเหตุ 
หรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพ่ือของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลา
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ทําการออกไปภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
ดังกลาว แลวแตกรณี 
  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิ
เรียกรองในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทําการโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแต 
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจางซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลว 
ตั้งแตตน 
  การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทําการตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจ 
ของผูวาจางท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 ขอ ๑๐ เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
                 เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

 ๑๐.๑ ผนวก ๑ ....(รายละเอียดและเง่ือนไขการจางใหบริการรักษาความปลอดภัย)....  
       จํานวน.……....(…....……..) หนา 

๑๐.๒ ผนวก ๒ ......... (ใบเสนอราคา) …...... จํานวน..………(.................) หนา 
………………………………………….ฯลฯ…..…………………………………… 

ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ          
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
ของผูวาจาง คําวินิจฉัยของผูวาจางใหถือเปนท่ีสุด และผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง คาเสียหาย            
หรือคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติมจากผูวาจางท้ังสิ้น 

 สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ        
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญา
ตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 
  
 

(ลงชื่อ)………………………………...……….ผูวาจาง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………...………….ผูรับจาง 
       (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………...………….พยาน 
       (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………...………….พยาน 
       (……........……...…………………….) 
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รายละเอียดและเง่ือนไขแนบทายสัญญาจาง 
 

สัญญาเลขท่ี….….......(๑)…..……........ 
 

ขอบเขตของงาน 
 
 “ผูรับจาง” ตองจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ดังนี้ 
 ๑ รายละเอียดสถานท่ีของ “ผูวาจาง”        
 ๒ รายละเอียดเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของ “ผูรับจาง” เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 
จะประกอบดวย 

๒.๑ หัวหนาชุด     …………..(…………....) คน 
๒.๒ รองหัวหนาชุด    …………..(…………....) คน 
๒.๓ หัวหนาผลัด     …………..(…………....) คน 
๒.๔ ระดับผูควบคุม    …………..(…………....) คน 
๒.๕ พนักงานรักษาความปลอดภัย   …………..(…………....) คน 
๒.๖ สํารองปฏิบัติหนาท่ี    …………..(…………....) คน 
๒.๗ อ่ืนๆ     …………..(…………....) คน 

 รวมท้ังสิ้น     …………..(…………....) คน 
 พนักงานรักษาความปลอดภัยตองปฏิบัติหนาท่ีประจําทุกวัน ดังนี้ 

(๑)  วันปฏิบัติราชการตามปกติ …....(…......) ผลัดๆ ละ …....(….....) ชั่วโมง โดย 
ผลัดท่ี ๑ เริ่มตั้งแตเวลา ถึง และ 
ผลัดท่ี ๒ เริ่มตั้งแตเวลา ถึง  

(๒)  วันหยุดราชการปฏิบัติหนาท่ี …....(…......) ผลัดๆ ละ …....(….....) ชั่วโมง โดย 
ผลัดท่ี ๑ เริ่มตั้งแตเวลา ถึง และ 
ผลัดท่ี ๒ เริ่มตั้งแตเวลา ถึง  

 
…………….………..ฯลฯ………………………… 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจางบริการรักษาความปลอดภัย 

(๑)  ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 

 (๒)  ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน 

 (๓)  ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับ 

มอบอํานาจ เชน นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม……………….. 

 (๔)  ใหระบุชื่อนิติบุคคลผูรับจาง เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด 

บริษัทจํากัด 

(๕)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได

ตามขอเท็จจริง 

 (๖)  อัตราคาปรับใหกําหนดเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐  

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 162 

สวนกรณีจะปรับรอยละเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของหนวยงานของรัฐผูวาจางท่ีจะพิจารณา โดยคํานึงถึง

ราคาและลักษณะของพัสดุท่ีจาง ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีผูรับจางจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา  

แตท้ังนี้การท่ีจะกําหนดคาปรับเปนรอยละเทาใด จะตองกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนดวย 

(๗) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได

ตามขอเท็จจริง 

 (๘) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ ๗ กรณีผูรบัจางไปจางชวงบางสวนโดยไมไดรับอนุญาตจาก

ผูวาจางตองกําหนดคาปรับเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละสิบของวงเงินของงานท่ีจางชวงตามสัญญา 

(๙)  “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐ  

เม่ือลงนามในสัญญา เพ่ือเปนการประกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 

 (๑)  เงินสด  

 (๒)  เช็คหรือดราฟท ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็ค 

หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ  

 (๓)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด โดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 

 (๔)  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาต

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 

แหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลม 

ใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 (๑๐)  ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๘ 

(๑๑) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได

ตามขอเท็จจริง 

 



แบบสัญญา 

สัญญาเชาเครื่องถายเอกสาร 

     
  สัญญาเลขท่ี….…… (1) ........…… 

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ...……………........……..……………….…………………………………………………....... 
ตําบล/แขวง…………………..…………..……….………………...อําเภอ/เขต…………………..…….….……………………………... 
จังหวัด…….………………………………………… เม่ือวันท่ี ……….……… เดือน ………………………….... พ.ศ. ……....……… 
ระหวาง ………………………………………………..………….…… (2) …..…….….………………………………………………………….. 
โดย ………..………….…………………………….…………..….…… (3) ………....…………………………………………..………………… 
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูเชา” ฝายหนึ่ง กับ ………….……..………..………… (4 ก) ..….………..……………………. 
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ …………………………..…………………………………………………………….………….…….. 
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี..……………...........…ถนน……………….……………....ตําบล/แขวง….….……….…..……….….... 
อําเภอ/เขต……………………...…..…….จังหวัด………..…………………..…....โดย……….…………………………………..……... 
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท……..…………  
ลงวันท่ี……………………..………...… (5) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี………………..…………..) แนบทายสัญญานี้  
(6) (ในกรณีท่ีผูใหเชาเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ  ……………..…………..… (4 ข) ……….……….…….....  
อยูบานเลขท่ี..…………….……..…..….ถนน…………………..……..…...……ตําบล/แขวง……..………………….….……………. 
อําเภอ/เขต…………………….…………….…..จังหวัด…………...…..………….……......……. ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน
เลขท่ี................................ ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญานี้) ซ่ึงตอไปในสัญญานี้
เรียกวา “ผูใหเชา” อีกฝายหนึ่ง 
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 ขอตกลงเชา 
   ผูเชาตกลงเชาและผูใหเชาตกลงใหเชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ.................รุน................... 
หมายเลขเครื่อง........................................... จํานวน................(...................) เครื่อง ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  
“เครื่องถายเอกสารท่ีเชา” เพ่ือใชในกิจการของผูเชาตามเอกสารแนบทายสัญญา ผนวก........  
  การเชาเครื่องถายเอกสารท่ีเชาตามวรรคหนึ่งมีกําหนดระยะเวลา...............(...............) ป  
...........(..........) เดือน ตั้งแตวันท่ี ...... เดือน..................... พ.ศ. ...... ถึงวันท่ี ....... เดือน ………………. พ.ศ. ....... 
  ผูใหเชารับรองวาเครื่องถายเอกสารท่ีเชาตามสัญญานี้เปนเครื่องถายเอกสารใหม  
ท่ีไมเคยใชงานมากอน ผูใหเชาไดชําระภาษี อากร คาธรรมเนียมตางๆ ครบถวนถูกตองตามกฎหมายแลว  
ผูใหเชามีสิทธินํามาใหเชาโดยปราศจากการรอนสิทธิ ท้ังรับรองวาเครื่องถายเอกสารท่ีเชามีคุณสมบัติ คุณภาพ 
และคุณลักษณะไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก....... และผูใหเชาไดตรวจสอบแลววา
เครื่องถายเอกสารท่ีเชาตลอดจนอุปกรณท้ังปวงปราศจากความชํารุดบกพรอง 

 (7) ขอ 2 คาเชาเครื่องถายเอกสาร 
  ผูเชาตกลงชําระคาเชาแกผูใหเชาเปนรายเดือนตามเดือนปฏิทินในอัตราคาเชาเดือนละ 

...................................บาท (.....................................) ตอเครื่องถายเอกสารหนึ่งเครื่อง รวมเปนคาเชาท้ังสิ้นเดือนละ 

......................................บาท (........................................) โดยประเมินจากจํานวนสําเนาเอกสารท่ีถายท้ังสิ้นเดือนละ 

.....................(........................) แผน 
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  หากเดือนใดจํานวนสําเนาเอกสารท่ีผูเชาไดถายจากเครื่องถายเอกสารท่ีเชามีจํานวน
ท้ังสิ้น ไมถึง.....................(..........................) แผน การชําระคาเชาในเดือนนั้นใหเปลี่ยนเปนคิดคํานวณจากจํานวน
สําเนาเอกสารท่ีถายในเดือนนั้นๆ ในอัตราสําเนาแผนละ...............................บาท (.................................)  
  จํานวนสําเนาเอกสารท่ีถายตามความในสองวรรคกอน ใหหมายความถึงสําเนาเอกสาร 
ท่ีถายออกมาโดยเรียบรอยสมบูรณเทานั้น การวินิจฉัยวาสําเนาเอกสารแผนใดเปนสําเนาเอกสารท่ีเรียบรอย
สมบูรณหรือเปนสําเนาเอกสารเสีย ใหเปนดุลพินิจของผูเชาหรือเจาหนาท่ีของผูเชา และการวินิจฉัยดังกลาว 
ใหเปนท่ีสุด ผูใหเชาจะโตแยงใดๆ มิได 
  คาเชาตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม คาใชจายในการบํารุงรักษาและ
ซอมแซม คาตรวจสภาพ คาอะไหล คาวัสดุสิ้นเปลือง (ยกเวนคากระดาษถายเอกสาร) ไวดวยแลว 
  ในการชําระคาเชา ผูใหเชาตองสงใบแจงหนี้เรียกเก็บคาเชาเม่ือสิ้นเดือนแตละเดือน  
โดยผูเชาจะชําระคาเชาหลังจากท่ีไดตรวจสอบแลววาถูกตอง  
  ในกรณีท่ีการเชาเดือนแรกและเดือนสุดทายเปนการเชาไมเต็มเดือนปฏิทิน ใหใชวิธีการ
คํานวณคาเชาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี แตอัตราคาเชาตามวรรคหนึ่งใหคิดเปนรายวัน     
ตามจํานวนวันท่ีเชาจริง โดยคํานวณจากเดือนหนึ่งมี 30 (สามสิบ) วัน และใหลดจํานวนสําเนาเอกสารท่ีระบุ
ตามวรรคสองลงตามสัดสวนนั้น 

(8)การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูเชาจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ 
ผูใหเชา ชื่อธนาคาร………………..………………..สาขา………………………………..ชื่อบัญชี………………………......……...... 
เลขท่ีบัญชี……....……...……………………. ท้ังนี้ ผูใหเชาตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอ่ืนใด
เก่ียวกับการโอน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด (ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจาก
จํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกผูใหเชา 
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูใหเชาตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลัง
หรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี) 

 ขอ 3 เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
  3.1 ผนวก 1 ………………….(ใบเสนอราคา)…………............... จํานวน.....(…….) หนา 
  3.2 ผนวก 2 ….(แค็ตตาล็อก คุณลักษณะและรายละเอียด จํานวน.....(…….) หนา 
                   ของเครื่องถายเอกสารท่ีเชา)....... 
  3.3 ผนวก 3 ……………(กําหนดการบํารุงรักษา)…………...... จํานวน.....(…….) หนา 
                   ............................... ฯลฯ............................... 
  ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูใหเชาจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัย 
ของผูเชา คําวินิจฉัยของผูเชาใหถือเปนท่ีสุด และผูใหเชาไมมีสิทธิเรียกรองคาเชา คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ 
เพ่ิมเติมจากผูเชาท้ังสิ้น 

 ขอ 4 การสงมอบ 
  ผู ให เชาตองสงมอบและติดตั้ งเครื่องถายเอกสารท่ี เชาตามสัญญานี้  ให ถูกตอง 
ครบถวนตามสัญญานี้ ในลักษณะพรอมใชงานไดตามท่ีกําหนด ณ ........................ ภายในวันท่ี.......................... 
ซ่ึงผูใหเชาเปนผูจัดหาอุปกรณประกอบ พรอมท้ังเครื่องมือท่ีจําเปนในการติดตั้งและใชงาน โดยผูใหเชาเปน 
ผูออกคาใชจายเองท้ังสิ้น 
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  ท้ังนี้ ผูใหเชาตองแจงเวลาติดตั้งแลวเสร็จพรอมท่ีจะใชงานและสงมอบเครื่องไดเปน
หนังสือตอผูเชา ณ .........................(9)........................ ในวันและเวลาทําการของผูเชากอนวันกําหนดสงมอบ
ตามวรรคหนึ่งไมนอยกวา...................(.......................) วันทําการของผูเชา 
  ในการสงมอบตามวรรคหนึ่ง ผูใหเชาตองสงพนักงานมาดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพ 
และแนะนําวิธีการใชเครื่องใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดพิจารณาตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีระบุ
ไวในขอ 1 และสําเนาท่ีถายจะตองมีความชัดเจนสะอาดไมมีรอยหมึกเปอนตามสวนตางๆ โดยในการนี้ผูใหเชา
ไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูเชาท้ังสิ้น 

 ขอ 5 การตรวจรับ 
  เม่ือผูเชาไดตรวจรับเครื่องถายเอกสารท่ีสงมอบตามขอ 4 และเห็นวาถูกตองครบถวน
ตามสัญญานี้แลว ผูเชาจะออกหลักฐานการรับมอบเครื่องถายเอกสารท่ีเชาไวเปนหนังสือ เพ่ือผูใหเชานํามาใช
เปนหลักฐานประกอบการขอรับเงินคาเชา 
  ในการตรวจรับเครื่องถายเอกสารท่ีสงมอบตามวรรคหนึ่ง ถาปรากฏวาเครื่องถายเอกสาร 
ซ่ึงผูใหเชาสงมอบไมถูกตองครบถวนตามสัญญา หรือติดตั้งและสงมอบถูกตองครบถวนภายในกําหนด 
แตไมสามารถใชงานไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพตามสัญญา ผูเชาทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับเครื่องถาย
เอกสารนั้น ในกรณีเชนวานี้ ผูใหเชาตองรีบนําเครื่องถายเอกสารนั้นกลับคืนไปทันที และตองนําเครื่องถาย
เอกสารเครื่องใหมท่ีมีคุณสมบัติเดียวกัน หรือไมต่ํากวาเครื่องถายเอกสารท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ มาสงมอบใหใหม 
ภายใน………....(..…..………..) วัน ดวยคาใชจายของผูใหเชาเองท้ังสิ้น และระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะเหตุดังกลาว            
ผูใหเชาจะนํามาอางเปนเหตุของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบไมได 
  หากผู ให เชาไมนําเครื่องถายเอกสารท่ีสงมอบไม ถูกตองกลับคืนไปในทันทีดังกลาว 
ในวรรคสอง และเกิดความเสียหายแกเครื่องถายเอกสารนั้น ผูเชาไมตองรับผิดชอบในความเสียหายดังกลาว 
  ในกรณีท่ีผูใหเชาสงมอบเครื่องถายเอกสารท่ีเชาถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบ
ครบจํานวนแตไมถูกตองท้ังหมด ผูเชามีสิทธิจะรับมอบเฉพาะสวนท่ีถูกตอง โดยออกหลักฐานการรับมอบ
เฉพาะสวนนั้นก็ได ในกรณีเชนนี้ผูเชาจะชําระคาเชาเฉพาะเครื่องถายเอกสารท่ีเชาท่ีรับมอบไว 

 ขอ 6 การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา  
 ในกรณีท่ีผูใหเชาไมสามารถสงมอบเครื่องถายเอกสารท่ีเชาใหแกผูเชาไดโดยครบถวน
ถูกตองภายในกําหนดเวลาตามสัญญา หรือถาผูใหเชาไมดําเนินการหรือไมสามารถซอมแซมแกไขเครื่องถายเอกสาร
ท่ีเชาภายในระยะเวลาตามขอ 8.2 และผู ให เชาไมจัดหาเครื่องถายเอกสารใหผู เชาใชแทนตามขอ 8.3  
อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูเชาหรือจาก
พฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูใหเชาไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผูใหเชามีสิทธิของดหรือลด 
คาปรับหรือขยายกําหนดเวลาทําการตามสัญญาดังกลาว โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาว 
พรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูเชาทราบภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลงหรือตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว แลวแตกรณี  
 ถาผูใหเชาไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูใหเชาไดสละสิทธิเรียกรอง        
ในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาทําการตามสัญญาโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพรองของฝายผูเชาซ่ึงมีหลักฐานชัดแจง หรือผูเชาทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
 การงดหรือลดคาปรับหรือขยายกําหนดเวลาทําการตามสัญญาตามวรรคหนึ่ ง  
อยูในดุลพินิจของผูเชาท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
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 ขอ 7 การบํารุงรักษาตรวจสภาพและซอมแซมเครื่องถายเอกสารท่ีเชา 
  ผูใหเชามีหนาท่ีบํารุงรักษาเครื่องถายเอกสารท่ีเชาใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยูเสมอ 
ดวยคาใชจายของผูใหเชา โดยตองจัดหาชางผูมีความรู ความชํานาญ และฝมือดีมาตรวจสอบ บํารุงรักษาและ
ซอมแซมแกไขเครื่องถายเอกสารท่ีเชาตลอดอายุสัญญาเชานี้ อยางนอยเดือนละ...................(...................) ครั้ง 
โดยใหมีระยะเวลาหางกันไมนอยกวา................(...................) วัน 
  สิ่งของท่ีใชสิ้นเปลืองทุกชนิดรวมท้ังอะไหล ยกเวนกระดาษสําหรับถายเอกสาร ผูใหเชา 
จะเปนผูจัดสงใหโดยไมคิดมูลคา โดยท่ีผูใหเชาจะจัดใหมีไวในความครอบครองของผูเชาใหเพียงพออยูเสมอ 
อุปกรณสิ้นเปลืองดังกลาว เชน ลูกโมถายภาพ ผงหมึก ผงประจุภาพ หมึกพิมพ วัสดุท่ีใชทําความสะอาด 
ถุงกรอง แปรง น้ํามันหลอลื่น และอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีจําเปนเพ่ือใหเครื่องถายเอกสารใชงานไดตามปกติตลอดเวลา 

 ขอ 8 หนาท่ีของผูใหเชา  
  8.1 ผูใหเชามีหนาท่ีฝกอบรมวิธีใชเครื่องถายเอกสารท่ีเชาใหแกเจาหนาท่ีของผูเชา    
จนสามารถใชงานเครื่องถายเอกสารได และผูใหเชาตกลงจะฝกอบรมวิธีการใชเครื่องถายเอกสารท่ีเชาใหแก
เจาหนาท่ีของผูเชาทุกครั้ง หากผูเชารองขอโดยเหตุท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโยกยายเจาหนาท่ีของผูเชาและ
เจาหนาท่ีคนนั้นยังไมเคยไดรับการฝกอบรมมากอนโดยผูใหเชาเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการฝกอบรมท้ังสิ้น 
  8.2 ในกรณีเครื่องถายเอกสารท่ีเชาชํารุดบกพรองหรือขัดของใชงานไมไดตามปกติ  
ผูใหเชาจะตองจัดใหชางท่ีมีความรูความชํานาญและฝมือดีมาจัดการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพใชงานไดดี
ตามปกติ โดยผูใหเชาจะตองเริ่มจัดการซอมแซมแกไขในทันทีท่ีไดรับแจงจากผูเชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจาก
ผูเชาแลว และใหแลวเสร็จใชงานไดดีดังเดิมอยางชาตองไมเกิน......(10)....... (...................) ชั่วโมง ตั้งแตเวลา 
ท่ีไดรับแจง 
  8.3 ในกรณีท่ีเครื่องถายเอกสารท่ีเชามีความชํารุดบกพรองหรือขัดของใชงานไมได
ตามปกติ และการซอมแซมตองใชเวลาเกินกวา............. (.............) ชั่วโมง ตามท่ีกําหนดในขอ 8.2 หรือไมอาจ
ซอมแซมแกไขใหดีไดดังเดิม ผูใหเชาตองจัดหาเครื่องถายเอกสารท่ีมีคุณสมบัติ คุณภาพ ความสามารถ  
และประสิทธิภาพในการใชงานไมต่ํากวาของเครื่องเดิมมาใหผูเชาใชแทนทันที  

 ขอ 9 คาปรับกรณีความชํารุดบกพรองของเครื่องถายเอกสาร 
  ถาผูใหเชาไมดําเนินการหรือไมสามารถซอมแซมแกไขเครื่องถายเอกสารท่ีเชาภายใน
ระยะเวลาตามขอ 8.2 และผูใหเชาไมจัดหาเครื่องถายเอกสารใหผูเชาใชแทนตามขอ 8.3 ผูใหเชายินยอม 
ใหผูเชาปรับเปนรายวัน ในอัตราวันละ........(11)........ บาท (............................) ตอเครื่อง ตั้งแตพนกําหนด
ระยะเวลาตามขอ 8.2 จนถึงวันท่ีผูใหเชาซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพใชงานไดดีตามปกติ หรือผูใหเชาจัดหา
เครื่องถายเอกสารมาใหผูเชาใชงานแทน หรือจนกวาผูเชาจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ท้ังนี้ ผูเชาไมตองจาย              
คาเชาในระหวางเวลาท่ีผูเชาไมสามารถใชเครื่องถายเอกสารท่ีเชาตามสัญญานี้ โดยยินยอมใหผูเชาหักคาปรับ
ดังกลาวออกจากคาเชาตามขอ 2 หรือบังคับเอาจากหลักประกันตามขอ 10 ก็ได 

 ขอ 10 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
  ในขณะทําสัญญานี้ผูใหเชาไดนําหลักประกันเปน……………..….(12)……………..……….. 
เปนจํานวนเงิน…………..……......บาท (………………………….) ซ่ึงเทากับรอยละ……..(13)…..…(….…..…………...) 
ของคาเชาท้ังหมดตามสัญญา มามอบใหแกผูเชาเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี ้  
 (14) กรณีผูให เชาใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือคํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ 
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คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทย 
แจงเวียนใหทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด    
หรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุการคํ้าประกัน
ตลอดไปจนกวาผูใหเชาพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
 หลักประกันท่ีผูใหเชานํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิด  
ท้ังปวงของผูใหเชาตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูใหเชานํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง    
หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูใหเชาตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผูใหเชา
สงมอบและติดตั้งเครื่องถายเอกสารลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาการเชาตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ผูใหเชา 
ตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติมใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูเชา
ภายใน….........(...............) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูเชา 
 หลักประกันท่ีผูใหเชานํามามอบไวตามขอนี้ ผูเชาจะคืนใหแกผูใหเชาโดยไมมีดอกเบี้ย 
เม่ือผูใหเชาพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 

 ขอ 11 การบอกเลิกสัญญา 
  เม่ือครบกําหนดสงมอบเครื่องถายเอกสารท่ีเชาตามสัญญาแลว ถาผูใหเชาไมสงมอบ
เครื่องถายเอกสารท่ีเชา หรือสงมอบแตเพียงบางสวนใหแกผูเชา หรือสงมอบเครื่องถายเอกสารท่ีเชาไมตรง 
ตามสัญญาหรือมีคุณลักษณะเฉพาะไมถูกตองตามสัญญา หรือสงมอบแลวเสร็จภายในกําหนดแตไมสามารถ 
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพหรือใชงานไดไมครบถวนตามสัญญา หรือผูใหเชาไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง 
ผูเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือแตบางสวนได การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิของ 
ผูเชาท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากผูใหเชา 
 ในกรณี ท่ีผู เชาใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผู เชามีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน            
ตามขอ 10 เปนจํานวนเงินท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ไดแลวแตผูเชาจะเห็นสมควร และถาผูเชาตองเชา            
เครื่องถายเอกสารจากบุคคลอ่ืนท้ังหมดหรือแตบางสวนภายในกําหนด……..(15).…….(………………....) เดือน 
นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผูใหเชายอมรับผิดชดใชคาเชาท่ีเพ่ิมข้ึนจากคาเชาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ รวมท้ัง
คาใชจายใดๆ ท่ีผูเชาตองใชจายในการจัดหาผูใหเชาเครื่องถายเอกสารท่ีเชารายใหมดังกลาวดวย 
 ในกรณีมีความจําเปน ผูเชามีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาเชานี้กอนครบกําหนดระยะเวลา
การเชาได โดยแจงเปนหนังสือใหผูใหเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ (สามสิบ) วัน โดยผูใหเชาจะไมมีสิทธิ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากผูเชา 

 ขอ 12 คาปรับกรณีสงมอบลาชา 
 ในกรณีท่ีผูใหเชาสงมอบเครื่องถายเอกสารท่ีเชาลวงเลยกําหนดสงมอบตามขอ 4  
และผูเชามิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ 11 วรรคหนึ่ง ผูใหเชาจะตองชําระคาปรับใหผูเชาเปนรายวัน 
สําหรับเครื่องถายเอกสารท่ียังไมไดสงมอบตามสัญญา ในอัตราวันละ........(16).........บาท (.........................)  
ตอเครื่อง นับถัดจากวันท่ีครบกําหนดสงมอบตามสัญญาจนถึงวันท่ีผูใหเชาไดนําเครื่องถายเอกสารท่ีเชามาสงมอบ
ใหแกผูเชาจนถูกตองครบถวน  
 ในระหวางท่ีผูเชายังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผูเชาเห็นวาผูใหเชาไมอาจปฏิบัติ
ตามสัญญาตอไปได ผูเชาจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามขอ ๑๐ 
กับเรียกรองใหชดใชคาเชาท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคสองก็ได และถาผูเชาไดแจงขอเรียกรอง 
ใหชําระคาปรับไปยังผูใหเชาเม่ือครบกําหนดสงมอบดังกลาวแลว ผูเชามีสิทธิท่ีจะปรับผูใหเชาจนถึงวันบอกเลิก
สัญญาไดอีกดวย 
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 ขอ 13 การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
 ในกรณีท่ีผูใหเชาไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิด
คาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูเชา ผูใหเชาตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแก 
ผูเชาโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด....................(.........................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูเชา  
หากผูใหเชาไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูเชามีสิทธิท่ีจะหักเอาจากคาเชาท่ีตอง
ชําระหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 
 หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากคาเชาท่ีตองชําระ หรือหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูใหเชายินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยูจนครบถวนตามจํานวน
คาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด.................(.........................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง
เปนหนังสือจากผูเชา 

 ขอ 14 การโอนสิทธิของผูใหเชา 
  ในระหวางอายุสัญญาเชา หามผูให เชาโอนสิทธิหนาท่ีตามสัญญาหรือกรรมสิทธิ ์
ในเครื่องถายเอกสารท่ีเชาแกบุคคลอ่ืน เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูเชากอน 

 ขอ 15 การนําเครื่องถายเอกสารท่ีเชากลับคืนเม่ือสัญญาส้ินสุดลง 
  เม่ือสัญญาสิ้นสุดลงไมวาจะเปนการบอกเลิกสัญญาหรือครบกําหนดเวลาตามสัญญา 
ผูใหเชาตองนําเครื่องถายเอกสารท่ีเชากลับคืนไปภายใน........................(..........................) วัน โดยผูใหเชาเปน
ผูเสียคาใชจายเองท้ังสิ้น 
  ถาผูใหเชาไมนําเครื่องถายเอกสารท่ีเชากลับคืนไปภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  
ผูเชาไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท้ังสิ้นท่ีเกิดแกเครื่องถายเอกสารท่ีเชาอันมิใชความผิดของผูเชา 

 ขอ 16 ขอจํากัดความรับผิดของผูเชา 
  ผูเชาไมตองรับผิดในความเสียหายหรือสูญหายเม่ือเกิดอัคคีภัยหรือภัยพิบัติใดๆ หรือ 
การโจรกรรมเครื่องถายเอกสารท่ีเชาตลอดจนการสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแกเครื่องถายเอกสาร   
ท่ีเชาอันไมใชเกิดจากความผิดของผูเชาตลอดระยะเวลาท่ีเครื่องถายเอกสารอยูในความครอบครองของผูเชา 

 สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียด
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไว
คนละหนึ่งฉบับ 

 

(ลงชื่อ)....................................................ผูเชา 

        (……………………….…………………….) 

(ลงชื่อ)...................................................ผูใหเชา 

        (……………………….…………………….) 

(ลงชื่อ)....................................................พยาน 

        (……………………….…………………….) 

(ลงชื่อ)....................................................พยาน 

        (……………………….…………………….) 



- 7 - 

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาเชาเครื่องถายเอกสาร 

(1)  ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 
(2)  ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน 
(3)  ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับ 

มอบอํานาจ เชน นาย ก. อธิบดีกรม………...… หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม………......……….. 
(4)  ใหระบุชื่อผูใหเชา 

 ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
 ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 

(5)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(6)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

  (7)  หนวยงานของรัฐอาจกําหนดเง่ือนไขการจายคาเชาใหแตกตางไปจากแบบสัญญาท่ีกําหนดได
ตามความเหมาะสมและจําเปนและไมทําใหหนวยงานของรัฐเสียเปรียบ หากหนวยงานของรัฐเห็นวา 
จะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางสัญญานั้นไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา 
ใหความเห็นชอบกอน 

  (8)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 
 (9)  ชื่อสถานท่ีหนวยงานของรัฐ 

(10)  ใหพิจารณาถึงความจําเปนและเหมาะสมของการใชงาน 
 (11)  อัตราคาปรับตามสัญญาขอ 9 ใหกําหนดเปนรายวันในอัตราระหวางรอยละ 0.01 – 0.20 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัด ซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ขอ 162  สวนกรณีจะปรับรอยละเทาใด ใหอยูในดุลยพินิจของหนวยงานของรัฐผู เชาท่ีจะพิจารณา  
โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุท่ีเชา ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีผูใหเชาจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัต ิ
ตามสัญญา แตท้ังนี้การท่ีจะกําหนดคาปรับเปนรอยละเทาใดจะตองกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนดวย 

(12)  “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันท่ีผูใหเชานํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐ เม่ือลงนาม
ในสัญญา เพ่ือเปนการประกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 

 (๑) เงินสด  
 (๒) เช็คหรือดราฟท ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือ 

ดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ  
 (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการ 

นโยบายกําหนด โดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
 (4) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาต 

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ 
คํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(13)  ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
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(14)  เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 

(15)  กําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม เชน 3 เดือน 
(16)  อัตราคาปรับตามสัญญาขอ 12 ใหกําหนดเปนรายวันในอัตราระหวางรอยละ 0.01 – 0.20 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัด ซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ขอ 162 สวนกรณีจะปรับรอยละเทาใด ใหอยูในดุลยพินิจของหนวยงานของรัฐผู เชาท่ีจะพิจารณา  
โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุท่ีเชา ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีผูใหเชาจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัต ิ
ตามสัญญา แตท้ังนี้การท่ีจะกําหนดคาปรับเปนรอยละเทาใดจะตองกําหนดไวในเอกสารเชิญชวนดวย  

 



แบบสัญญา 
สัญญาแลกเปล่ียน 

 
สัญญาเลขท่ี …………(๑)…………….. 

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ……………………………………………….………… ตําบล/แขวง……………………
อําเภอ/เขต……………………… จังหวัด……….…….………… เม่ือวันท่ี ………. เดือน ............................. พ.ศ. ....... 
ระหวาง …….…....(๒)….……… โดย …….………(๓)…….….…… ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหแลกเปลี่ยน” 
ฝายหนึ่ง กับ ……………(๔ ก)……………… ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ …………………….…. มีสํานักงานใหญ 
อยูเลขท่ี………….. ถนน…….….…….. ตําบล/แขวง…………….. อําเภอ/เขต…………….…… จังหวัด…………………..
โดย ………………..………… ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียน
หุนสวนบริษัท……….………………........................... ลงวันท่ี……….........…………… (๕) (และหนังสือมอบอํานาจ 
ลงวันท่ี……………….….) แนบทายสัญญานี้ (๖) (ในกรณีท่ีผูรับแลกเปลี่ยนเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา 
กับ …..........…(4 ข)……..…. อยูบานเลขท่ี……..…. ถนน……. ตําบล/แขวง………… อําเภอ/เขต…………………..
จังหวัด…………… ผูถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี............... ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
แนบทายสัญญานี้) ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับแลกเปลี่ยน” อีกฝายหนึ่ง 
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 
 

 ขอ ๑ ขอตกลงแลกเปล่ียน 
 ผูใหแลกเปลี่ยนตกลงใชสิ่งของตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ ซ่ึงเปนของ    
ผูใหแลกเปลี่ยนเพ่ือแลกเปลี่ยนกับสิ่งของตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๒ ซ่ึงเปนของผูรับแลกเปลี่ยน 
และผูรับแลกเปลี่ยนตกลงรับแลกเปลี่ยนสิ่งของดังกลาวโดยในการนี้…………………….(ผูใหแลกเปลี่ยนหรือ    
ผูรับแลกเปลี่ยน)………………….ตกลงจายเงินจํานวน…………..บาท (………………….) ใหแก………….(ผูรับแลกเปลี่ยน
หรือผูใหแลกเปลี่ยน)……….... เปนการเพ่ิมเติมดวย 
 คาขนสง และคาใชจายตางๆ อันเกิดข้ึนจากการแลกเปลี่ยน ผูรับแลกเปลี่ยน 
เปนผูรับผิดชอบ 
 

 ขอ ๒ เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
 เอกสารแนบทายสัญญาตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

๒.๑ ผนวก ๑ รายการสิ่งของของผูใหแลกเปลี่ยน  จํานวน…….….(…….….) หนา 
๒.๒ ผนวก ๒ รายการสิ่งของพรอมราคาสิ่งของของผูรับแลกเปลี่ยน  
       จํานวน…….….(…….….) หนา 
๒.๓ ผนวก ๓ (7) รายการคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของของผูรับแลกเปลี่ยน 
       จํานวน…….….(…….….) หนา 
๒.๔ ผนวก ๔ (8) แค็ตตาล็อก/ภาพถายของสิ่งของของผูรับแลกเปลี่ยน 
       จํานวน…….….(…….….) หนา 

  …………………….…ฯลฯ………………………… 
 ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใช
ขอความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับแลกเปลี่ยนจะตอง
ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูใหแลกเปลี่ยน คําวินิจฉัยของผูใหแลกเปลี่ยนใหถือเปนท่ีสุด และผูรับแลกเปลี่ยน
ไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ เพ่ิมเติมจากผูใหแลกเปลี่ยนท้ังสิ้น 
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 ขอ ๓ การตรวจสอบส่ิงของ 
 ในวันทําสัญญานี้ ผูรับแลกเปลี่ยนไดตรวจสอบคุณภาพของสิ่งของท่ีผูใหแลกเปลี่ยน 
ใชแลกเปลี่ยนตามสัญญานี้ และปรากฏวาเปนท่ีพอใจของผูรับแลกเปลี่ยนแลว 
 

 ขอ ๔ การรับรองคุณภาพ 
 ผูรับแลกเปลี่ยนรับรองวาสิ่งของท่ีนํามาแลกเปลี่ยนกับผูใหแลกเปลี่ยนตามสัญญานี ้
มีคุณภาพและคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก... และปราศจากการรอนสิทธิ 
ไมวาในกรณีใด 
 ในกรณีท่ีเปนการแลกเปลี่ยนสิ่งของซ่ึงจะตองมีการตรวจทดลอง ผูรับแลกเปลี่ยน
รับรองวาเม่ือตรวจทดลองแลวตองมีคุณภาพไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวดวย 
 

 ขอ ๕ การสงมอบ 
 ผูรับแลกเปลี่ยนจะตองสงมอบสิ่งของท่ีแลกเปลี่ยนพรอมเงิน (ถามี) ตามท่ีกําหนดไว
ในขอ ๑ ใหแกผูใหแลกเปลี่ยน ณ ……………(9)………..…. ภายในวันท่ี ……. เดือน …..……………….. พ.ศ. ....... 
ใหถูกตองและครบถวน 
 สิ่งของท่ีสงมอบจะตองบรรจุในหีบหอหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบรอย 
 การสงมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไมวาจะเปนการสงมอบเพียงครั้งเดียวหรือสงมอบ
หลายครั้ง ผูรับแลกเปลี่ยนจะตองแจงกําหนดเวลาสงมอบแตละครั้ง โดยทําเปนหนังสือนําไปยื่นตอผูให
แลกเปลี่ยน ณ …….….……(๑0)…….……… ในวันและเวลาทําการของผูใหแลกเปลี่ยน กอนวันสงมอบ 
ไมนอยกวา..…….……(…………….) วันทําการของผูใหแลกเปลี่ยน 
 

 ขอ ๖ การตรวจรับ 
  เม่ือผูใหแลกเปลี่ยนไดตรวจรับสิ่งของพรอมเงิน (ถามี) ท่ีสงมอบถูกตองครบถวน 
ตามสัญญาแลว ผูใหแลกเปลี่ยนจะออกหลักฐานการรับมอบเปนหนังสือไวให เพ่ือผูรับแลกเปลี่ยน              
นํามาเปนหลักฐานการขอรับสิ่งของท่ีใหแลกเปลี่ยนตามขอ ๑ พรอมเงิน (ถามี) ของผูใหแลกเปลี่ยน 
ณ ……....……..…(๑1)…..………...….. ซ่ึงผูรับแลกเปลี่ยนจะตองมารับมอบสิ่งของดังกลาวไปใหเสร็จสิ้นภายใน
กําหนด…………………(…………………………) วัน นับถัดจากวันไดรับหลักฐานการรับมอบ หากพนกําหนดนี้แลว 
ผูรับแลกเปลี่ยนไมมารับสิ่งของท่ีแลกเปลี่ยนโดยไมมีเหตุผลอันสมควรใหถือวาผูรับแลกเปลี่ยนยินยอมและ
สละกรรมสิทธิ์ใหผูใหแลกเปลี่ยน 
 ถาผลของการตรวจรับปรากฏวา สิ่งของท่ีผูรับแลกเปลี่ยนสงมอบไมตรงตามสัญญา 
ผู ใหแลกเปลี่ยนทรงไว ซ่ึงสิทธิ ท่ีจะไมรับสิ่ งของนั้น และปฏิ เสธท่ีจะไมสงมอบสิ่งของซ่ึงเปนของ                      
ผูใหแลกเปลี่ยน ในกรณีเชนวานี้ผูรับแลกเปลี่ยนตองรีบนําสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดและ 
นําสิ่งของมาสงมอบใหใหม หรือตองทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูรับแลกเปลี่ยนเอง 
และระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะเหตุดังกลาวผูรับแลกเปลี่ยนจะนํามาเปนเหตุขอขยายเวลาสงมอบตามสัญญา
หรือของดหรือลดคาปรับไมได 
 

 ขอ ๗ การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 ผูรับแลกเปลี่ยนตกลงรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิ่งของท่ี      
ผูรับแลกเปลี่ยนนํามาแลกเปลี่ยนตามสัญญานี้เปนเวลา……..(๑2)….…..(…….….) ป ..…...(.……….) เดือน ท้ังนี้ 
ตั้งแตวันท่ีผูใหแลกเปลี่ยนไดรับมอบ โดยภายในกําหนดเวลาดังกลาว หากสิ่งของนั้นเกิดความชํารุดบกพรอง
หรือขัดของอันเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ ผูรับแลกเปลี่ยนจะตองจัดการซอมแซมหรือแกไขใหอยู          
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ในสภาพท่ีใชการไดดีดังเดิม ภายใน….............(….....……….) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงจากผูใหแลกเปลี่ยน 
โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น หากผูรับแลกเปลี่ยนไมจัดการซอมแซมหรือแกไขภายในกําหนดเวลาดังกลาว 
ผูใหแลกเปลี่ยนมีสิทธิท่ีจะทําการนั้นเองหรือจางผูอ่ืนใหทําการนั้นแทนผูรับแลกเปลี่ยน โดยผูรับแลกเปลี่ยน
ตองเปนผูออกคาใชจายเองท้ังสิ้น 
 ในกรณีเรงดวนจําเปนตองรีบซอมแซมหรือแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือขัดของ          
อันเนื่องมาจากการใชงานตามปกติโดยเร็ว และไมอาจรอคอยใหผูรับแลกเปลี่ยนแกไขในระยะเวลาท่ี
กําหนดไวตามวรรคหนึ่งได ผูใหแลกเปลี่ยนมีสิทธิเขาจัดการซอมแซมแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือขัดของ
นั้นเอง หรือใหผูอ่ืนซอมแซมแกไขความชํารุดบกพรอง โดยผูรับแลกเปลี่ยนตองรับผิดชอบชําระคาใชจาย
ท้ังหมด 
 การท่ีผูใหแลกเปลี่ยนทําการนั้นเอง หรือใหผู อ่ืนทําการนั้นแทนผูรับแลกเปลี่ยน          
ไมทําใหผูรับแลกเปลี่ยนหลุดพนจากความรับผิดตามสัญญา หากผูรับแลกเปลี่ยนไมชดใชคาใชจายหรือ
คาเสียหายตามท่ีผูใหแลกเปลี่ยนเรียกรอง ผูใหแลกเปลี่ยนมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาได 
 

 ขอ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
 ในขณะทําสัญญานี้ ผูรับแลกเปลี่ยนไดนําหลักประกันเปน................(๑3)….......……… 
เปนจํานวนเงิน…………........บาท (…………………………….) ซ่ึงเทากับรอยละ..........(๑4)..……… (……..………….) 
ของราคาสิ่งของท้ังหมดตามผนวก ๒ มามอบไวแกผูใหแลกเปลี่ยนเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
 กรณีผูรับแลกเปลี่ยนใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
หนังสือคํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ 
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
แจงเวียนใหทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด  
หรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุ         
การคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูรับแลกเปลี่ยนพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
 หลักประกันท่ีผูรับแลกเปลี่ยนนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง ตองมีอายุครอบคลุม             
ความรับผิดท้ังปวงของผูรับแลกเปลี่ยนตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูรับแลกเปลี่ยนนํามามอบให
ดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลงหรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูรับแลกเปลี่ยนตลอดอายุสัญญา   
ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผูรับแลกเปลี่ยนสงมอบสิ่งของท่ีลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาสงมอบ    
หรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพรองตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ผูรับแลกเปลี่ยนตองหา
หลักประกันใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติมใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูใหแลกเปลี่ยน
ภายใน................(…………………) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูใหแลกเปลี่ยน 
 หลักประกันท่ีผูรับแลกเปลี่ยนนํามามอบไวตามขอนี้ ผูใหแลกเปลี่ยนจะคืนใหแก 
ผูรับแลกเปลี่ยนโดยไมมีดอกเบี้ยเม่ือผูรับแลกเปลี่ยนพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 
 

 ขอ ๙ การบอกเลิกสัญญา 
 ถาผูรับแลกเปลี่ยนไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือเม่ือครบกําหนดสงมอบ
สิ่งของตามสัญญานี้แลว ถาผูรับแลกเปลี่ยนไมสงมอบสิ่งของ พรอมเงิน (ถามี) ท่ีตกลงแลกเปลี่ยนใหแก 
ผูใหแลกเปลี่ยน หรือสงมอบไมถูกตองหรือไมครบจํานวน ผูใหแลกเปลี่ยนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาท้ังหมด 
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หรือแตบางสวนได การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิของผูใหแลกเปลี่ยนท่ีจะเรียกรอง
คาเสียหายจากผูรับแลกเปลี่ยน 
 ในกรณีท่ีผูใหแลกเปลี่ยนใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูใหแลกเปลี่ยนมีสิทธิริบหรือบังคับ
จากหลักประกันตามขอ ๘ เปนจํานวนเงินท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ไดแลวแตผูใหแลกเปลี่ยนจะเห็นสมควร
และถาผูใหแลกเปลี่ยนไดรับความเสียหายประการใดนอกเหนือจากนี้ผูรับแลกเปลี่ยนจะตองชดใชคาเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนดวย 
 

 ขอ ๑๐ คาปรับ 
 ในกรณีท่ีผูใหแลกเปลี่ยนมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ ๙ ผูรับแลกเปลี่ยนจะตอง
ชําระคาปรับใหแกผูใหแลกเปลี่ยนเปนรายวัน ในอัตรารอยละ.........(๑5).........(…………..………..…) ของราคา
สิ่งของ และ/หรือเงิน (ถามี) ท่ียังไมไดรับมอบ นับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบตามสัญญาจนถึงวันท่ี 
ผูรับแลกเปลี่ยนไดนําสิ่งของ และ/หรือเงิน (ถามี) มาสงมอบใหแกผูใหแลกเปลี่ยนจนถูกตองครบถวน     
ตามสัญญา  
 การคิดคาปรับในกรณีสิ่งของท่ีตกลงแลกเปลี่ยนประกอบกันเปนชุด แตผูรับแลกเปลี่ยน 
สงมอบเพียงบางสวนหรือขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไป ทําใหไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ        
ใหถือวายังไมไดสงมอบสิ่งของนั้นเลย และใหคิดคาปรับจากราคาสิ่งของเต็มท้ังชุด  
 ในระหวางท่ีผูใหแลกเปลี่ยนยังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผูใหแลกเปลี่ยน
เห็นวาผูรับแลกเปลี่ยนไมอาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปได ผูใหแลกเปลี่ยนจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา         
และริบหรือบังคับจากหลักประกันตามขอ ๘ กับเรียกรองใหชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามท่ีกําหนดไว 
ในขอ ๙ วรรคสองก็ได และถาผูใหแลกเปลี่ยนไดแจงขอเรียกรองใหชําระคาปรับไปยังผูรับแลกเปลี่ยน 
เม่ือครบกําหนดสงมอบตามสัญญาแลว ผูใหแลกเปลี่ยนมีสิทธิท่ีจะปรับผูรับแลกเปลี่ยนจนถึงวันบอกเลิกสัญญา 
ไดอีกดวย 
 

 ขอ  11 การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาสงมอบ  
 ในกรณี ท่ี มีเหตุ เกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผู ใหแลกเปลี่ยน         
หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากพฤติการณ อันหนึ่งอันใดท่ีผูรับแลกเปลี่ยนไมตองรับผิดตามกฎหมาย  
หรือเหตุ อ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูรับแลกเปลี่ยนไมสามารถสงมอบสิ่งของตามเง่ือนไขและกําหนดเวลา
แหงสัญญานี้ได ผูรับแลกเปลี่ยนมีสิทธิของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญาได โดยจะตอง
แจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูใหแลกเปลี่ยนทราบภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน
นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว แลวแตกรณี 
 ถาผูรับแลกเปลี่ยนไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับแลกเปลี่ยน 
ไดสละสิทธิเรียกรองในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญาโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ
ท้ังสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูใหแลกเปลี่ยนซ่ึงมีหลักฐานชัดแจง          
หรือผูใหแลกเปลี่ยนทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
 การงดหรือลดคาปรับหรือขยายเวลาสงมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจ
ของผูใหแลกเปลี่ยนท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
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 ขอ  ๑2 ขอจํากัดความรับผิดของผูใหแลกเปล่ียน 
 ผูใหแลกเปลี่ยนจะไมตองรับผิดใดๆ ตอผูรับแลกเปลี่ยน เวนแตท่ีระบุในสัญญานี้ 

 

ขอ  13 การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
 ในกรณีท่ีผูรับแลกเปลี่ยนไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม      
จนเปนเหตุใหเกิดคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูใหแลกเปลี่ยน ผูรับแลกเปลี่ยนตองชดใชคาปรับ 
คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแกผูใหแลกเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด.................(.................) วัน 
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูใหแลกเปลี่ยน หากผูรับแลกเปลี่ยนไมชดใชใหถูกตองครบถวน
ภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูใหแลกเปลี่ยนมีสิทธิท่ีจะบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ไดทันที 
  หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
แลวยังไมเพียงพอ ผูรับแลกเปลี่ยนยินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยูจนครบถวนตามจํานวนคาปรับ 
คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด................(................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือ
จากผูใหแลกเปลี่ยน 

 
 สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ       
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญา
ยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 
 

(ลงชื่อ)………………………………………….ผูใหแลกเปลี่ยน 
       (……........……...…………………….) 
(ลงชื่อ)………………………………………....ผูรับแลกเปลี่ยน 
       (……........……...…………………….) 
(ลงชื่อ)…………………………………………..พยาน 
       (……........……...…………………….) 
(ลงชื่อ)……………………………………….....พยาน 
       (……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาแลกเปล่ียน 
 (1) ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 
 (2) ใหระบุชื่อหนวยงานของรฐัท่ีเปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข เปนตน 
 (3) ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับมอบ
อํานาจ เชน นาย ก. อธิบดีกรม................ หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม......................... 
 (4) ใหระบุชื่อผูรับแลกเปลี่ยน 

 ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
 ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 

  (5) เปนขอความ หรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญา อาจเลือกใช หรือตัดออก
ไดตามขอเท็จจริง 
  (6) เปนขอความ หรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญา อาจเลือกใช หรือตัดออก
ไดตามขอเท็จจริง 
  (7) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 
  (8) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได
ตามขอเท็จจริง 
  (9) ใหระบุสถานท่ีสงมอบสิ่งของของผูรับแลกเปลี่ยน  
 (10) ใหระบุสถานท่ีท่ีจะใหผูรับแลกเปลี่ยนจะตองไปยื่นหนังสือแจงกําหนดการสงมอบของ 
 (11) ใหระบุสถานท่ีท่ีจะใหผูรับแลกเปลี่ยนมารับมอบสิ่งของท่ีใหแลกเปลี่ยน 
 (12) ระยะเวลาประกันและระยะเวลาแกไขซอมแซมจะกําหนดเทาใด แลวแตลักษณะ 
ของสิ่งของท่ีรับแลกเปลี่ยน โดยใหอยูในดุลพินิจของผูใหแลกเปลี่ยน 
 (13) “หลักประกัน” หมายถึงหลักประกันท่ีผูรับแลกเปลี่ยนนํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐ  
เม่ือลงนามในสัญญาเพ่ือเปนการประกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา คือ 
  (1) เงินสด 
  (2) เช็คหรือดราฟท ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย (Bankers Cheques) ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลง
วันท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาท่ีหรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ 
  (3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนดโดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
  (4) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการ เงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบโดยอนุโลมใหใชตามตัวอยาง
หนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
  (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 (14) ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย   
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 168 
 (15) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ 10 ใหกําหนดเปนรายวันในอัตราระหวางรอยละ 0.10 - 0.20 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 162  



แบบสัญญา 
สัญญาจางออกแบบและควบคุมงานกอสราง 

 
สัญญาเลขท่ี………….……(๑)...........……..…… 

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ....………………..……………………………..………………………………………………….......
ตําบล/แขวง………………..………..………………….………………...อําเภอ/เขต……………………….….……………………………...
จังหวัด…….…………………………………….………. เม่ือวันท่ี ……….……… เดือน …………………………….. พ.ศ. ……....……… 
ระหวาง…………………………….………………….……………………… (๒) ……….………………………………………………………………..
โดย………...…………….……………………………………….……..…… (๓ ) …….…..…………………………………………..…………………
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ …………….……..………..…… (๔ ก) ……………...………………….….
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ ……………………………………..………………………………………………………….………….……..
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี…………………….....……ถนน……………….……..………..ตําบล/แขวง…….……….…..……….…....
อําเภอ/เขต………………………………..…….จังหวัด………..…………………..….โดย………….…………………………………..……...
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท......……………..…… 
ลงวันท่ี………………………….…...… (๕) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี...……………….…..........…..) แนบทายสัญญานี้ 
(๖) (ในกรณีท่ีผูใหบริการเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ ……………………........….… (๔ ข) ………………….....  
อยูบานเลขท่ี ……………………...….…..….ถนน…………………..……..…...……ตําบล/แขวง……..………………….….…………….
อําเภอ/เขต…………………….…………………...…..จังหวัด…………...…..…………………...……. ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน
เลขท่ี..................................... ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญานี)้ ซ่ึงตอไปในสัญญานี้
เรียกวา “ผูใหบริการ” อีกฝายหนึ่ง 
 ท้ังสองฝายไดตกลงทําสัญญากันมีขอความดังตอไปนี้ 

 ภาค ก. การออกแบบ 

 ขอ ๑ ขอตกลงวาจางงานออกแบบ 
  ๑.๑ ผูวาจางตกลงจางและผูใหบริการตกลงรบัจางออกแบบ.............................……(ชื่อโครงการ
และรายละเอียดท่ีสําคัญทุกรายการ)………...........................................................................................................…….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
.................................................................................................................................................................................... 
ตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญานี้รวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ................... โดยผูใหบริการจะตอง
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม และบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
  ๑.๒ ผูใหบริการจะตองเริ่มลงมือทํางานภายในวันท่ี …..… เดือน ………………..….. พ.ศ. …….…  
และจะตองดําเนินการออกแบบตามสัญญานี้ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี ……... เดือน ……………………… พ.ศ. …..….. 

 ขอ ๒ เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
 ๒.๑ ผนวก ๑ ……….(………………….)………… จํานวน………..(………………) หนา 
 ๒.๒ ผนวก ๒ ……….(………………….)………… จํานวน………..(………………) หนา 
                   …………………………………...ฯลฯ……………..……………………. 
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  ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ         
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูใหบริการจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ 
ผูวาจาง คําวินิจฉัยของผูวาจางใหถือเปนท่ีสุด และผูใหบริการไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ 
เพ่ิมเติมจากผูวาจางท้ังสิ้น 

 ขอ ๓ คาจางงานออกแบบและการจายเงิน 
  ๓.๑ ผูวาจางและผูใหบริการ ไดตกลงราคาคาจางงานออกแบบตามสัญญานี้ เปนจํานวนเงิน
ท้ังสิ้น……………………..บาท (……………..………….……..) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมเปนเงินจํานวน……………………..บาท 
(………………………………….…) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว 
  ๓.๒ ผูวาจางตกลงจายคาจางใหแกผูใหบริการเปนงวดๆ ดังนี้ 
  งวดท่ี ๑ จํานวนรอยละ……...(……..) ของคาจางงานออกแบบตามขอ ๓.๑ เปนเงิน…………...
บาท (……………………………) จะจายใหเม่ือ.……………….…..…และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดพิจารณาแลวเห็นวา
ครบถวนถูกตองและตรวจรบัเรียบรอยแลว 
  งวดท่ี ๒ จํานวนรอยละ……..(……….) ของคาจางงานออกแบบตามขอ ๓.๑ เปนเงิน…………...
บาท (…………………..………) จะจายใหเม่ือ……………….…….…และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดพิจารณาแลวเห็นวา
ครบถวนถูกตองและตรวจรบัเรียบรอยแลว 
  งวดท่ี ๓ จํานวนรอยละ……..(……..) ของคาจางงานออกแบบตามขอ ๓.๑ เปนเงิน….....……...
บาท (……………….…………) จะจายใหเม่ือ………………...........และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดพิจารณาแลวเห็นวา
ครบถวนถูกตองและตรวจรบัเรียบรอยแลว 
   ……………………………….…..……ฯลฯ………………….……….……………. 
  งวดสุดทาย เปนจํานวนเงิน…………………………….บาท (……..……..…………………….) จะจายให
เม่ือผูวาจางไดรับมอบงานออกแบบจากผูใหบริการครบบริบูรณและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดพิจารณาแลว            
เห็นวาครบถวนถูกตองและตรวจรับเรียบรอยตามสัญญาแลว 
  (๗) การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ   
ผูใหบริการ ชื่อธนาคาร………………....……สาขา………………..………ชือ่บัญชี.……….…..………เลขท่ีบัญชี……..…..………… 
ท้ังนี้ ผูใหบริการตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด 
(ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บและยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี ้        
ใชสําหรับกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกผูใหบริการ (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชี
เงินฝากธนาคารของผูใหบริการ ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังหรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด 
แลวแตกรณี) 

 ขอ ๔ หนาท่ีของผูใหบริการงานออกแบบ 
  ๔ .๑ ผู ใหบริการจะตองสงมอบผลงาน พรอมท้ังแบบและรายละเอียดประกอบแบบ 
จํานวน………..…(…………..) ชุด ใหแกผูวาจางในวันสงมอบงานตามสัญญา 
  ๔.๒ ผูวาจางเปนเจาของลิขสิทธิ์ในผลงานท่ีผูใหบริการไดออกแบบตามสัญญานี้แตเพียง     
ฝายเดียว และผูใหบริการจะนําผลงาน และ/หรอืรายละเอียดของงานตามสัญญานี้ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวนไปใช 
หรือเผยแพรในกิจการอ่ืน นอกเหนือจากท่ีไดระบุไวในสัญญานี้ไมได เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางกอน 
   ผูใหบริการจะตองรับผิดชอบตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ
ในทรัพยสินทางปญญาอ่ืน รวมถึงสิทธิใดๆ ตอบุคคลภายนอกเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิง 
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  ๔.๓ ในกรณีท่ีผลงานของผูใหบริการบกพรองอันเนื่องมาจากผูใหบริการมิไดดําเนินการ 
ใหถูกตองตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางสถาปตยกรรม วิศวกรรม หรือวิชาการอ่ืน และ/หรือ
บทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเก่ียวของ หรือไมเปนไปตามความประสงคของผูวาจาง ผูใหบริการตองรีบทําการแกไข 
ใหเปนท่ีเรียบรอยโดยไมคิดคาจาง คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ จากผูวาจางอีก ถาผูใหบริการหลีกเลี่ยงหรือ
บิดพลิ้วไมรีบจัดการแกไขใหเปนท่ีเรียบรอยในกําหนดเวลาท่ีผูวาจางแจงเปนหนังสือ ผูวาจางมีสิทธิจางผูใหบริการรายอ่ืน
ทําการแทน โดยผูใหบริการจะตองรับผิดชอบจายเงินคาจางหรือคาใชจายใดๆ ในการนี้แทนผูวาจางโดยสิ้นเชิง  
  ถามีความเสียหายเกิดข้ึนจากงานตามสัญญานี้ อันเนื่องมาจากการท่ีผูใหบริการ 
ไดออกแบบงานไมถูกตองตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางสถาปตยกรรม วิศวกรรม หรือวิชาการอ่ืน
และ/หรือบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเก่ียวของ ผูใหบริการจะตองรีบทําการแกไขความเสียหายดังกลาว ภายในเวลา 
ท่ีผูวาจางกําหนดให ถาผูใหบริการไมสามารถแกไขได ผูใหบริการจะตองชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยสิ้นเชิง  
ซ่ึงรวมท้ังความเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยตรง และโดยสวนท่ีเก่ียวเนื่องกับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากงานตามสัญญานี้ดวย 
  ๔.๔ หากผูใหบริการมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จ
ตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหผูวาจางเชื่อไดวาผูใหบริการไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา  
หรือลวงเลยกําหนดเวลาแลวเสร็จไปแลว หรือผูใหบริการทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปนผูลมละลาย  
หรือขาดคุณสมบัติการเปนผูใหบริการตามกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได และเม่ือบอกเลิกสัญญาแลว ผูวาจางมีสิทธิบังคับ 
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมดหรือแตบางสวนไดทันที และมีสิทธิเรียกคาเสียหายอ่ืน (ถามี)  
จากผูใหบริการดวย 
  ๔.๕ ระหวางดําเนินการออกแบบตามสัญญาภาค ก. ผูวาจางอาจขอใหผูใหบริการเปลี่ยนแปลง
แกไขรายละเอียดเล็กนอยในสวนท่ีไมกระทบตอโครงสรางท่ีสําคัญ และเปนไปตามมาตรฐานงานกอสรางท่ีผูใหบริการ
ไดสงมอบตามงวดงานในสัญญาแลว โดยไมคิดคาใชจายเพ่ิมอีก 
  ๔.๖ ผูใหบริการจะตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียใดๆ กับผูรับจางในงานกอสรางท่ี
ผูใหบริการไดออกแบบตามสัญญานี้ หรือมีความสัมพันธเก่ียวของกับผูรับจาง ไมวาโดยตรงหรือโดยออม  
และจะตองไมรวมกับผูรับจางกระทําการหรืองดเวนกระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันอาจเปนเหตุใหผูวาจาง 
ไดรับความเสียหาย 
  ๔.๗ กรณีท่ีผูใหบริการทํางานไมแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดในขอ ๑ ผูใหบริการจะตอง 
เสียคาปรับใหแกผูวาจางเปนรายวัน ในอัตรารอยละ...............(................) ของวงเงินคาจางตามขอ ๓ นับถัดจาก
วันครบกําหนดในขอ ๑ จนถึงวันท่ีผูใหบริการปฏิบัติตามสัญญาถูกตองครบถวน 

 ภาค ข. การควบคุมงาน 

 ขอ ๕ ขอตกลงวาจางงานควบคุมงานกอสราง 
  ๕.๑ ผูวาจางตกลงจางและผูใหบริการตกลงรับจางควบคุมงานกอสราง..................................
(ชื่อโครงการและรายละเอียดท่ีสําคัญทุกรายการ)................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................                  
ตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญานี้รวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญา ท้ังนี้ ผูใหบริการจะเปนผูควบคุมงานกอสราง
แทนผูวาจางตามสัญญาจางกอสราง....................................... ซ่ึงตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “สัญญาจางกอสราง” 
ระหวางผูวาจางกับผูรับจางกอสราง ซ่ึงตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ผูรับจาง”  
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  ๕.๒ ผูใหบริการจะตองควบคุมงานใหเปนไปตามสัญญาจางกอสรางและถูกตองตามหลัก
วิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรมและบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเก่ียวของ        
และจะตองรับผิดชอบตอผูวาจางจนกวางานตามสัญญาจางกอสรางจะแลวเสร็จตามแบบและรายละเอียดประกอบ
แบบในภาค ก. ของสัญญานี้  

 ขอ ๖ คาจางควบคุมงานกอสรางและการจายเงิน 
  ผูวาจางและผูใหบริการไดตกลงราคาคาจางควบคุมงานตามสัญญานี้ เปนจํานวนเงิน
ท้ังสิ้น…………..……บาท (………...…….……) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมเปนเงินจํานวน……………..บาท (……………….…) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว โดยผูวาจางจะแบงจายคาจางใหแกผูใหบริการเปนรายเดือน 
เดือนละเทาๆ กัน ตามอายุสัญญาจางกอสรางเปนเงินเดือนละ…………………บาท (………..……………) โดยจะจายให
เม่ือผูใหบริการไดควบคุมงาน และทํารายงานการควบคุมงานและผลงานตามโครงการในเดือนนั้นๆ เสนอตอผูวาจาง
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดพิจารณาแลวเห็นวาครบถวนถูกตองและตรวจรับเรียบรอยแลว 
  (๘) การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ 
ผูใหบริการ ชื่อธนาคาร………….......……..…….…สาขา………………..........…………ชื่อบัญชี....…….……………………… ท้ังนี้  
ผูใหบริการตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด (ถามี)  
ท่ีธนาคารเรียกเก็บและยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับ
กรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกผูใหบริการ (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผูใหบริการ ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังหรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด 
แลวแตกรณี) 

 ขอ ๗ หนาท่ีของผูใหบริการงานควบคุมงานกอสราง 
  ๗.๑ ผูใหบริการจะตองจัดใหมีบุคลากรผูควบคุมงานท่ีมีความรูและความชํานาญงานมา
ปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการควบคุมงานตามสัญญาจางกอสรางและใหสอดคลองกับแผนการทํางานของ              
ผูใหบริการท่ีปรากฏในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก........... 
  ผูใหบริการจะตองสงรายชื่อบุคลากรผูควบคุมงาน ใหผูวาจางใหความเห็นชอบเปนหนังสือ 
และในกรณีท่ีบุคลากรผูควบคุมงานคนใดคนหนึ่งไมสามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหนึ่ง ผูใหบริการจะตอง
เสนอชื่อบุคลากรผูควบคุมงานท่ีมีความรูความชํานาญท่ีเหมาะสมปฏิบัติงานแทน และผูท่ีปฏิบัติงานแทนในกรณี
ดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจาง 
  ๗.๒ ในกรณีท่ีผูวาจางพิจารณาเห็นวา การดําเนินงานของบุคลากรผูควบคุมงานจะเกิด 
ความเสียหายแกงานตามสญัญาจางกอสรางไมวาในกรณีใดก็ตาม ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะใหผูใหบริการเปลี่ยนบุคลากร
ผูควบคุมงานบางคน หรือท้ังหมดนั้นได และผูใหบริการตองดําเนินการตามความประสงคของผูวาจางโดยเร็ว 
  การเปลี่ยนบุคลากรผูควบคุมงานตามความในวรรคหนึ่ง ผูใหบริการจะตองเสนอรายชื่อ
บุคลากรผูควบคุมงานท่ีจะปฏิบัติงานแทนนั้นตอผูวาจางเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอน 
  ๗.๓ ถาปรากฏวาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามรายละเอียดท่ีระบุไวในสัญญาจางกอสราง
เปนหนาท่ีของผูใหบริการท่ีจะตองสั่งใหผูรับจางดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองตามรายละเอียดดังกลาว 
  ในกรณี ท่ีตองแก ไขปรับปรุงแบบหรือรายการท่ี กําหนดเนื่ องจากมีความจํ าเป น              
ทางดานสถาปตยกรรม และ/หรือวิศวกรรมเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพขอเท็จจริงและสิ่งแวดลอม ซ่ึงมิฉะนั้น 
จะเกิดความเสียหายได หรือเพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเก่ียวของ ผูใหบริการมีอํานาจสั่งระงับ 
การดําเนินงานของผูรับจางไวกอน หรือในกรณีเรงดวนอาจสั่งการแกไขไดตามความจําเปน และเม่ือไดดําเนินการ 
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ไปแลวจะตองทําหนังสือรายงานใหผูวาจางทราบโดยเร็วท่ีสุด อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีจะทําใหผูวาจางตองรับภาระ
การเงินเพ่ิมข้ึนแลว ผูใหบริการตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูวาจางกอน 
  ๗.๔ ในกรณีท่ีสัญญาจางกอสรางตองเลิกไปหรืองานตามสัญญาจางกอสรางระงับลงชั่วคราว
ดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูวาจางมีสิทธิปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
  (๑) งดจายเงินคาจางควบคุมงานใหแกผูใหบริการตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาจางกอสราง
ตองเลิกไปหรืองานตามสัญญาจางกอสรางระงับลงชั่วคราว แตจะจายเงินคาจางใหแกผูใหบริการเม่ืองาน 
ตามสัญญาจางกอสรางนั้นไดดําเนินการตอไป ไมวาจะโดยผูรับจางรายเดิมหรือผูรับจางรายอ่ืน 
  (๒) บอกเลิกสัญญาจางควบคุมงานฉบับนี้ไดทันที โดยผูวาจางจะจายเงินคาจาง 
ตามสัดสวนผลงานท่ีผูใหบริการไดเขาควบคุมงานจริงของเดือนนั้นใหแกผูใหบริการ 
  หากงานตามสัญญาจางกอสรางระงับลงชั่วคราวเกิน…………..(….........) วัน หรือมีการ
บอกเลิกสัญญาจางกอสราง และผูวาจางไมสามารถหาผูรับจางรายใหมไดจนเกิน……..……(…..........) วัน นับถัดจาก
วันท่ีสัญญาจางกอสรางเลิกกัน ผูใหบริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได แตไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง คาขาดประโยชน 
คาเสียหายใดๆ จากผูวาจาง  
  ๗.๕ ในแตละเดือนผูใหบริการจะตองทํารายงานผลงานและอุปสรรคของผูรับจางท่ีไดปฏิบัติ
ไปแลวใหผูวาจางทราบ หากผูรับจางไมสามารถปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาจางกอสรางหรือไมเปนไปตาม
แผนงานท่ีกําหนดไว ผูใหบริการจะตองรีบรายงานสรุปผลงานท้ังหมดและอุปสรรคท่ีเปนเหตุทําใหการปฏิบัติงาน
ของผูรับจางไมสามารถปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาจางกอสรางหรือไมเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว  
เสนอตอผูวาจางภายใน……………(…………….) วัน นับถัดจากวันท่ีทราบถึงเหตุดังกลาว 
  ๗.๖ การควบคุมงานตามสัญญานี้ ผูใหบริการมีหนาท่ี ดังนี้ 
  (๑) จะตองดําเนินการควบคุมงานตั้งแตวันท่ีผูรับจางเริ่มปฏิบัติงานจนกวางานตาม
สัญญาจางกอสรางจะแลวเสร็จตามสัญญา 
  (๒) จะตองไมละเลย หรือละท้ิงหนาท่ีการควบคุมงาน หรือกระทําการมิชอบในหนาท่ี          
ของตน หรือกอใหเกิดความเสียหาย หรือทําใหงานตามสัญญาจางกอสรางดําเนินไปโดยไมสะดวกลาชา            
หรือเกิดความเสียหายแกผูรับจาง 
  (๓) จะตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียใดๆ รวมกับผูรับจางหรือมีความสัมพันธ
เก่ียวของกับผูรับจางไมวาโดยตรงหรือโดยออม และจะไมรวมกับผูรับจางกระทําการหรืองดเวนกระทําการ 
อยางใดอยางหนึ่งอันอาจเปนเหตุใหผูวาจางไดรับความเสียหาย  
  ๗.๗ หากผูใหบริการมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือผูใหบริการทําผิดสัญญาขอใด
ขอหนึ่ง หรือตกเปนผูลมละลาย หรือขาดคุณสมบัติการเปนผูใหบริการตามกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได และเม่ือบอกเลิกสัญญาแลว 
ผูวาจางมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมดหรือแตบางสวนไดทันที และมีสิทธิเรียก
คาเสียหายอ่ืน (ถามี) จากผูใหบริการดวย 
  ๗.๘ ในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึนแกงานตามสัญญาจางกอสราง อันเนื่องมาจาก                
การกระทําของผูใหบริการ ไมวาโดยการละเลยตอหนาท่ี หรือมิไดใชความรูท่ีเหมาะสมกับการควบคุมงาน            
หรือวิชาชีพ หรือมิไดควบคุมตรวจสอบใหผูรับจางดําเนินการดังกลาวก็ตาม ผูใหบริการตองรีบหาทางแกไขให
เรียบรอยดวยคาใชจายของผูใหบริการเอง และถาผูใหบริการหลีกเลี่ยงหรือบิดพลิ้วไมแกไขใหเปนท่ีเรียบรอย          
ในเวลาท่ีผูวาจางกําหนดใหผูวาจางมีสิทธิวาจางผูอ่ืนดําเนินการแทน โดยผูใหบริการจะตองชดใชคาเสียหาย                  
เต็มจํานวนท้ังในสวนท่ีเกิดข้ึนโดยตรง และในสวนท่ีเก่ียวเนื่องอันเกิดจากความเสียหายดังกลาวนั้นดวย 
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 ขอ ๘ คาจางงานควบคุมงานกรณีผูรับจางปฏิบัติงานลวงเลยกําหนดเวลา 
  ในกรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติงานลวงเลยกําหนด เวลาตามสัญญาจางกอสราง เนื่องจากความผิด
ของผูรับจาง ผูใหบริการจะไดรับคาจางตามจํานวนวันท่ีไดปฏิบัติลวงเลยกําหนดเวลานั้นตอเม่ือผูวาจางไดเรียกรอง
เอาจากผูรับจางมาจายใหผูใหบริการในอัตราวันละ.....………………..….บาท (…………...........…….…..) 
  ในกรณีท่ีผูรับจางไดปฏิบัติงานลวงเลยกําหนดเวลาตามสัญญาจางกอสราง เนื่องจากเหต ุ
ท่ีมิไดเกิดจากความผิดของผูรับจาง และมิไดเกิดจากความผิดของผูใหบริการ ผูใหบริการจะไดรับคาจางตามจํานวน
วันท่ีปฏิบัติลวงเลยกําหนดเวลานั้น ตามสัดสวนผลงานท่ีผูใหบริการไดเขาควบคุมงานจริง แตไมเกินกวาอัตราคาจาง
รายเดือนตามท่ีกําหนดในขอ ๖ 

 ภาค ค. ขอกําหนดและเง่ือนไขท่ัวไป 

 ขอ ๙ การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจายของงานออกแบบและควบคุมงานกอสราง 
  ในกรณีท่ีผูใหบริการไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิด
คาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ผูใหบริการตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแก
ผูวาจางโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด...................(...................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 
หากผูใหบริการไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูวาจางมีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจํานวนเงิน
คาจางของผูใหบริการ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 
  หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากเงินคาจาง หรือหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูใหบริการยินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยูจนครบถวนตามจํานวนคาปรับ 
คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด.....................(......................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือ
จากผูวาจาง 
  หากมีเงินคาจางตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแลวยังเหลืออยู
อีกเทาใด ผูวาจางจะคืนใหแกผูใหบริการท้ังหมด 

 ขอ ๑๐ การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาการปฏิบัติงานออกแบบและควบคุมงานกอสราง 
  ในกรณี ท่ี มี เหตุ เกิดจากความผิดหรือความบกพรองของผู ว าจางหรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณ อันหนึ่ งอันใดท่ีผู ใหบริการไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุ อ่ืนตามท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูใหบริการ
ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูใหบริการจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณ
ดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพ่ือของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปภายใน 
๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว แลวแตกรณี 
  ถาผูใหบริการไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูใหบริการไดสละสิทธิเรียกรอง
ในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจางซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
  การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูวาจาง  
ท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
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 ขอ ๑๑ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะทําสัญญานี้ผูใหบริการไดนําหลักประกันเปน.….(๙)….. เปนจํานวนเงิน…….........บาท 
(………………….…) ซ่ึงเทากับรอยละ……(๑๐)…...(…….............…...) ของราคาคาจางตามขอ ๓.๑ และขอ ๖ รวมกัน 
มามอบไวแกผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
  (๑๑) กรณีผูใหบริการใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ
คํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ
ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด หรืออาจเปนหนังสือ 
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกวา
ผูใหบริการพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันจะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวงของผูใหบริการตลอดอายุสัญญา     
ถาหลักประกันท่ีผูใหบริการนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของ  
ผูใหบริการตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผูใหบริการสงมอบงานออกแบบลาชาหรือ     
งานกอสรางท่ีผูใหบริการควบคุมงานแลวเสร็จลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาแลวเสร็จเปลี่ยนแปลงไป ผูใหบริการ 
ตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติมใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูวาจาง 
ภายใน...............(….…..…….) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง  
  เม่ือผูใหบริการไดปฏิบัติงานออกแบบตามภาค ก. ของสัญญานี้เสร็จสิ้นสมบูรณแลว  
ผูใหบริการอาจขอคืนหลักประกันบางสวนจํานวน ..........................บาท (.............................) ซ่ึงเทากับ 
รอยละ…........…..(………..............) ของราคาคาจางตามขอ ๓ โดยผูวาจางจะคืนหลักประกันในสวนดังกลาวใหแก  
ผูใหบริการภายหลังจากหักคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานออกแบบตามภาค ก.    
ไดแลวเสร็จโดยปราศจากขอพิพาท และมีหลักประกันสวนท่ีเหลืออีกเปนจํานวน.....................บาท (......................)
ซ่ึงเทากับรอยละ............(...........) ของราคาคาจางตามขอ ๖ หลักประกันสวนท่ีเหลือดังกลาว ผูวาจางจะคืน 
ใหเม่ือผูใหบริการพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 

 ขอ ๑๒ การจางชวงงานออกแบบและควบคุมงานกอสราง 
  ผูใหบริการจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง  
เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนท่ีไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางกอน การท่ีผูวาจางไดอนุญาตใหจางชวง
งานแตบางสวนดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูใหบริการหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี ้ 
และผูใหบริการจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูใหบริการชวง หรือของตัวแทน 
หรือลูกจางของผูใหบริการชวงนั้นทุกประการ 
  กรณีผูใหบริการไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูใหบริการตองชําระ
คาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.....(๑๒)…..(................) ของวงเงินของงานท่ีจางชวงตามสัญญา 
ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 

 ขอ ๑๓ การโอนสิทธิประโยชนของผูใหบริการงานออกแบบและควบคุมงานกอสราง 
  ผูใหบริการจะตองไมโอนสิทธิประโยชนใดๆ ตามสัญญานี้ใหแกผูอ่ืนโดยไมไดรับความยินยอม
เปนหนังสือจากผูวาจางกอน เวนแตการโอนสิทธิท่ีจะรับเงินคาจางตามสัญญานี้ 
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 สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียด
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไว 
ฝายละหนึ่งฉบับ 

 
(ลงชื่อ)……………………………….……..….ผูวาจาง 
        (……........……...…………………….) 
(ลงชื่อ)…………………………………….…….ผูใหบริการ 
        (……........……...…………………….) 
(ลงชื่อ)…………………………………………..พยาน 
        (……........……...…………………….) 
(ลงชื่อ)…………………………………………..พยาน 
        (……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาออกแบบและควบคุมงานกอสราง 
(๑) ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 
(๒) ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน 
(๓) ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 

เชน นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(๔) ใหระบุชื่อผูใหบริการ 

ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
 ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 
 (๕) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 
ตามขอเท็จจริง 
 (๖) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 
ตามขอเท็จจริง 

(๗) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 
ตามขอเท็จจริง 

(๘) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกได 
ตามขอเท็จจริง 
       (๙) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันท่ีผูใหบริการนํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐ เม่ือลงนาม 
ในสัญญา เพ่ือเปนการประกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 
    (๑) เงินสด 
    (๒) เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้น
ชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
    (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
โดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
    (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกัน 
ของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
    (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

      (๑๐) ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๖๘ 

(๑๑) ใหกําหนดไวในกรณีผูใหบริการใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
(๑๒) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ ๑๒ กรณีผูรับจางไปจางชวงบางสวนโดยไมไดรับอนุญาตจาก      

ผูวาจาง ตองกําหนดคาปรับเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละสิบของวงเงินของงานท่ีจางชวงตามสัญญา 



แบบสัญญา 

สัญญาจางผูเช่ียวชาญรายบุคคลหรือจางบริษัทท่ีปรึกษา 

 

สัญญาเลขท่ี………….…… (1) ...........……..…… 

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ …………….....……..………..……………………..…………………………………………….......
ตําบล/แขวง..………………..………..………………….……………….อําเภอ/เขต..……………………….….……………………………...
จังหวัด…….…………………………………….…………. เม่ือวันท่ี ……….…… เดือน ………………….…………….. พ.ศ. …...………
ระหวาง …………………………….…………………………………..…… (2) ..………………………………………………………………………..
โดย.....………...…………….……………………………........................ (3) …..........…..…………………………………………..…………….              
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ ………….……..………..…… (4 ก) ………………......…………………….
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ ……………………………………..………………………………………………………….………….……..
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี…………………….....……ถนน...……………….……………..ตําบล/แขวง.…….……….…..……….…....
อําเภอ/เขต………………………………..…….จังหวัด………..………………..….โดย......………….………………………………..……...
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท......……………..…… 
ลงวันท่ี…………………………..…..… (5) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี...........…………………….…..) แนบทายสัญญานี้ 
(6) (ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ …………..................….… (4 ข) ……........…….....….....  
อยูบานเลขท่ี……………………...….…..….ถนน…………………..……..…...……ตําบล/แขวง……..………………….….…………….
อําเภอ/เขต…………………….…………………...…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน
เลขท่ี....................... ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญานี้) ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา 
“ท่ีปรึกษา” อีกฝายหนึ่ง 
 ท้ังสองฝายไดตกลงทําสัญญากันมีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 ขอตกลงวาจาง 
  1.1 ผูวาจางตกลงจางและท่ีปรึกษาตกลงรับจางปฏิบัติงานตามโครงการ.............................. 
......................................................... (ชื่อโครงการและรายละเอียดท่ีสําคัญทุกรายการ)……………………..……………………  
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………..…………………………………………………………………….……………………………………………… 
ตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญานี้รวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ....... ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาจะตองปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางดาน............................................. และบทบัญญัติแหงกฎหมาย              
ท่ีเก่ียวของ 
  1.๒ ท่ีปรึกษาจะตองเริ่มลงมือทํางานภายในวันท่ี …… เดือน …..................…….….. พ.ศ. ….…  
และจะตองดําเนินการตามสัญญานี้ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี …… เดือน …..................…….….. พ.ศ. ….… 

 ขอ 2 เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
  2.1 ผนวก 1 …(ขอบขายของงานและกําหนดระยะเวลาการทํางาน)… จํานวน.... (.…) หนา 
  2.2 ผนวก 2 …(กําหนดระยะเวลาการทํางานของท่ีปรึกษา)…        จํานวน.... (….) หนา 
  2.3 ผนวก 3 ...(คาจางและวิธีการจายคาจาง)…        จํานวน…. (….) หนา 
    …………………………………….ฯลฯ…………………………………… 
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  ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ       
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ท่ีปรึกษาจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ 
ผูวาจาง คําวินิจฉัยของผูวาจางใหถือเปนท่ีสุด และท่ีปรึกษาไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ 
เพ่ิมเติมจากผูวาจางท้ังสิ้น 

ถาสิ่งใดหรือการอันหนึ่งอันใดท่ีมิไดระบุไวในรายการละเอียดแนบทายสัญญานี้ แตเปนการ

อันจําเปนตองทําเพ่ือใหงานแลวเสร็จบริบูรณถูกตองหรือบรรลุผลตามวัตถุประสงคแหงสัญญานี้ ท่ีปรึกษาตอง

จัดทําการนั้นๆ ใหโดยไมคิดเอาคาเสียหาย คาใชจายหรือคาตอบแทนเพ่ิมเติมใดๆ ท้ังสิ้น 

 ขอ 3 คาจางและการจายเงิน 
  ผูวาจางและท่ีปรึกษาไดตกลงราคาคาจางตามสัญญานี้ เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น.................บาท 
(………….......…….…....…..) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม เปนเงินจํานวน…………...…….……..บาท (………..………………….…) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว 
  คาจางจะแบงออกเปน………….….(.......................) งวด ซ่ึงแตละงวดจะจายใหเม่ือท่ีปรึกษา
ไดปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ....... และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดพิจารณาแลว
เห็นวาครบถวนถูกตองและตรวจรับเรียบรอยแลว  
  ผูวาจางอาจจะยึดหนวงเงินคาจางงวดใดๆ ไวก็ได หากท่ีปรึกษาปฏิบัติงานไมเปนไปตามสัญญา 
และจะจายใหตอเม่ือท่ีปรึกษาไดทําการแกไขขอบกพรองนั้นแลว  
  (7) การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ    
ท่ีปรึกษา ชื่อธนาคาร……………………...............…สาขา………....………………………ชือ่บัญชี……..…………..…….…………….  
เลขท่ีบัญชี.....……..…………………… ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใดเก่ียวกับ
การโอน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด (ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บและยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอน 
ในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใชสําหรับกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะจายเงินตรงใหแกท่ีปรึกษา (ระบบ Direct 
Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของท่ีปรึกษา ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังหรือหนวยงาน
ของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี) 
  คาใชจายสวนท่ีเบิกคืนได (ถามี) ผูวาจางจะจายคืนใหแกท่ีปรึกษาสําหรับคาใชจาย 
ซ่ึงท่ีปรึกษาไดใชจายไปตามความเปนจริงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก .....   

(8) ขอ 4  เงินคาจางลวงหนา 
  ผูวาจางตกลงจายเงินคาจางลวงหนาใหแกท่ีปรึกษา เปนจํานวนเงิน…………………...…..…บาท
(……………………....….…) ซ่ึงเทากับรอยละ……....…(……….……....) ของคาจางตามสัญญา 
  เงินคาจางลวงหนาดังกลาวจะจายใหภายหลังจากท่ีท่ีปรึกษาไดวางหลักประกันการรับเงิน
คาจางลวงหนาเปน............................................... (หนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร
ภายในประเทศ …………………………....เต็มตามจํานวนเงินคาจางลวงหนานั้นใหแกผูวาจาง ท่ีปรึกษาจะตองออก
ใบเสร็จรับเงินคาจางลวงหนาตามแบบท่ีผูวาจางกําหนดใหและท่ีปรึกษาตกลงท่ีจะกระทําตามเง่ือนไขอันเก่ียวกับ
การใชจายและการใชคืนเงินคาจางลวงหนานั้น ดังตอไปนี้ 
  4.1 ท่ีปรึกษาจะใชเงินคาจางลวงหนานั้นเพ่ือเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เทานั้น หากท่ีปรึกษาใชจายเงินคาจางลวงหนาหรือสวนใดสวนหนึ่งของเงินคาจางลวงหนานั้นในทางอ่ืน ผูวาจาง
อาจจะเรียกเงินคาจางลวงหนานั้นคืนจากท่ีปรึกษาหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที 
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  4.2 เม่ือผูวาจางเรียกรอง ท่ีปรึกษาตองแสดงหลักฐานการใชจายเงินคาจางลวงหนา      
เพ่ือพิสูจนวาได เปนไปตามขอ ๔.๑ ภายในกําหนด 15 (สิบห า) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงจากผูวาจาง  
หากท่ีปรึกษาไมอาจแสดงหลักฐานดังกลาว ภายในกําหนด 15 (สิบหา) วัน ผูวาจางอาจเรียกเงินคาจางลวงหนา 
คืนจากท่ีปรึกษาหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที 
  4.3 ในการจายเงินคาจางใหแกท่ีปรึกษาตามขอ 3 ผูวาจางจะหักชดใชคืนเงินคาจางลวงหนา
ในแตละงวดไวจํานวนรอยละ.............................(....................................) ของจํานวนเงินคาจางในแตละงวดจนกวา
จํานวนเงินท่ีหักไวจะครบตามจํานวนเงินท่ีหักคาจางลวงหนาท่ีท่ีปรึกษาไดรับไปแลว ยกเวนคาจางงวดสุดทาย 
จะหักไวเปนจํานวนเทากับจํานวนเงินคาจางลวงหนาท่ีเหลือท้ังหมด 
  4.4 เงินจํานวนใดๆ ก็ตามท่ีท่ีปรึกษาจะตองจายใหแกผูวาจางเพ่ือชําระหนี้หรือเพ่ือชดใช
ความรับผิดตางๆ ตามสัญญา ผูวาจางจะหักเอาจากเงินคาจางงวดท่ีจะจายใหแกท่ีปรึกษากอนท่ีจะหักชดใชคืนเงิน
คาจางลวงหนา 
  4.5 ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญา หากเงินคาจางลวงหนาท่ีเหลือเกินกวาจํานวนเงินท่ี     
ท่ีปรึกษาจะไดรับหลังจากหักชดใชในกรณีอ่ืนแลว ท่ีปรึกษาจะตองจายคืนเงินจํานวนท่ีเหลือนั้นใหแกผูวาจาง 
ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง  
  4.6 ผูวาจางจะคืนหลักประกันเงินคาจางลวงหนาใหแกท่ีปรึกษาตอเม่ือผูวาจางไดหักเงิน
คาจางไวจนครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาตามขอ ๔.๓ แลว 

 ขอ 5 ความรับผิดชอบของท่ีปรึกษา 
  5.1 ท่ีปรึกษาจะตองสงมอบผลงานตามรูปแบบและวิธีการ................................................. 
จํานวน………..…(…………..) ชุด ใหแกผูวาจางตามท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก 1  
  5.2 ในกรณี ท่ีผลงานของท่ีปรึกษาบกพรองหรือไมเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไข                        
ตามสัญญาหรือมิไดดําเนินการใหถูกตองตามหลักวิชาการ หรือวิชาชีพ......................... และ/หรือบทบัญญัติแหง
กฎหมายท่ีเก่ียวของ ท่ีปรึกษาตองรีบทําการแกไขใหเปนท่ีเรียบรอย โดยไมคิดคาจาง คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ        
จากผูวาจางอีก ถาท่ีปรึกษาหลีกเลี่ยงหรือไมรีบจัดการแกไขใหเปนท่ีเรียบรอยในกําหนดเวลาท่ีผูวาจางแจง 
เปนหนังสือ ผูวาจางมีสิทธิจางท่ีปรึกษารายอ่ืนทําการแทน โดยท่ีปรึกษาจะตองรับผิดชอบจายเงินคาจางในการนี ้
แทนผูวาจางโดยสิ้นเชิง 
 ถามีความเสียหายเกิดข้ึนจากงานตามสัญญานี้ ไมวาจะเนื่องมาจากการท่ี ท่ีปรึกษา           
ไดปฏิบัติงานไมถูกตองตามหลักวิชาการ หรือวิชาชีพ......................... และ/หรือบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
หรือเหตุใด ท่ีปรึกษาจะตองทําการแกไขความเสียหายดังกลาว ภายในเวลาท่ีผูวาจางกําหนดให ถาท่ีปรึกษา           
ไมสามารถแกไขได ท่ีปรึกษาจะตองชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกผูวาจางโดยสิ้นเชิง ซ่ึงรวมท้ังความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนโดยตรง และโดยสวนท่ีเก่ียวเนื่องกับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากงานตามสัญญานี้ดวย 
           การท่ีผูวาจางไดใหการรับรองหรือความเห็นชอบหรือความยินยอมใดๆ ในการปฏิบัติงาน
หรือผลงานของท่ีปรึกษาหรือการชําระเงินคาจางตามสัญญาแกท่ีปรึกษา ไมเปนการปลดเปลื้องพันธะและ        
ความรับผิดชอบใดๆ ของท่ีปรึกษาตามสัญญานี้ 

                  5.3 บุคลากรหลักของท่ีปรึกษา ตองมีระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญานี้ไมซํ้าซอนกับงานใน
โครงการอ่ืนๆ ของท่ีปรึกษาท่ีดําเนินการในชวงเวลาเดียวกัน หากผูวาจางพบวาบุคลากรหลักไมวาคนหนึ่งคนใด
หรือหลายคนปฏิบัติงานซํ้าซอนกับงานในโครงการอ่ืนๆ ไมวาจะพบในระหวางปฏิบัติงานตามสัญญาหรือในภายหลัง 
ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และ/หรือเรียกคาเสียหายจากท่ีปรึกษาหรือปรับลดคาจางได                               
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 ขอ 6 การระงับการทํางานช่ัวคราวและการบอกเลิกสัญญา 
  6.1  ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีดังตอไปนี้ 
     (ก) หากผูวาจางเห็นวาท่ีปรึกษามิไดปฏิบัติงานดวยความชํานาญหรือดวยความเอาใจใส
ในวิชาชีพของท่ีปรึกษาเทาท่ีพึงคาดหมายไดจากท่ีปรึกษาในระดับเดียวกัน หรือมิไดปฏิบัติตามสัญญาขอใด 
ขอหนึ่ง ในกรณีเชนนี้ผูวาจางจะบอกกลาวใหท่ีปรึกษาทราบถึงเหตุผลท่ีจะบอกเลิกสัญญา ถาท่ีปรึกษามิได
ดําเนินการแกไขใหผูวาจางพอใจภายในระยะเวลา..................(…..............….) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับคําบอกกลาว 
ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการสงคําบอกกลาวแกท่ีปรึกษา เม่ือท่ีปรึกษาไดรับหนังสือบอกกลาวนั้นแลว      
ท่ีปรึกษาตองหยุดปฏิบัติงานทันที และดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือลดคาใชจายใดๆ ท่ีอาจมีในระหวางการหยุด
ปฏิบัติงานนั้นใหนอยท่ีสุด 
     (ข) หากท่ีปรึกษามิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จ
ตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหผูวาจางเชื่อไดวาท่ีปรึกษาไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา  
หรือลวงเลยกําหนดเวลาแลวเสร็จไปแลว หรือตกเปนผูลมละลาย ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที 
   การบอกเลิกสัญญาตามขอ ๖.๑ ผูวาจางมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันเงินคาจาง
ลวงหนา หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและเงินประกันผลงานท้ังหมดหรือแตบางสวน และมีสิทธิเรียก
คาเสียหายอ่ืน (ถามี) จากท่ีปรึกษาดวย 
  6.2 ผูวาจางอาจมีหนังสือบอกกลาวใหท่ีปรึกษาทราบลวงหนาเม่ือใดก็ไดวาผูวาจางมีเจตนา
ท่ีจะระงับการทํางานของท่ีปรึกษาไวชั่วคราวไมวาท้ังหมดหรือแตบางสวน หรือจะบอกเลิกสัญญา ในกรณีท่ีผูวาจาง  
จะบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาดังกลาวจะมีผลในเวลาไมนอยกวา...................(....................) วัน นับถัดจาก
วันท่ีท่ีปรึกษาไดรับหนังสือบอกกลาวนั้น หรืออาจเร็วกวาหรือชากวากําหนดเวลานั้นก็ไดแลวแตคูสัญญาจะทํา
ความตกลงกัน เม่ือท่ีปรึกษาไดรับหนังสือบอกกลาวนั้นแลว ท่ีปรึกษาตองหยุดปฏิบัติงานทันที ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาไมมี
สิทธิไดรับคาจางในระหวางระงับการทํางานไวชั่วคราว และท่ีปรึกษาจะตองดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือลดคาใชจาย
ใดๆ ท่ีอาจมีในระหวางการหยุดปฏิบัติงานนั้นใหนอยท่ีสุด  
  กรณีท่ีมีการระงับการทํางานชั่วคราวตามขอ ๖.๒ ผูวาจางจะจายเงินเปนคาใชจาย
เทาท่ีจําเปนใหแกท่ีปรึกษาตามท่ีผูวาจางเห็นสมควร 
   กรณีท่ีมีการเลิกสัญญาตามขอ ๖.๒ ผูวาจางจะชําระคาจางตามสวนท่ีเปนธรรมและ
เหมาะสมท่ีกําหนดในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ...... ใหแกท่ีปรึกษา โดยคํานวณตั้งแตวันเริ่มปฏิบัติงานจนถึง
วันบอกเลิกสัญญา นอกจากนี้ผูวาจางจะคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือเงินประกันผลงาน รวมท้ัง 
เงินชดเชยคาเดินทางและเงินคาใชจายท่ีไดทดรองจายไปตามสมควรและตามความเปนจริง ซ่ึงผูวาจางยังมิไดชําระ
ใหแกท่ีปรึกษาดวย อยางไรก็ตาม เงินชดเชยและเงินท่ีไดชําระไปแลวท้ังหมดจะตองไมเกินราคาคาจางตามขอ ๓ 
 ขอ 7 สิทธิและหนาท่ีของท่ีปรึกษา 
  7.1 ท่ีปรึกษาจะตองใชความชํานาญ  ความระมัดระวัง และความขยันห ม่ันเพียร               
ในการปฏิบัติงานตามสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ และจะตองปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบใหสําเร็จลุลวง 
เปนไปตามมาตรฐานของวิชาชีพท่ียอมรับนับถือกันโดยท่ัวไป 
  7.2 คาจางซ่ึงผูวาจางจะชําระแกท่ีปรึกษาตามขอ ๓ เปนคาตอบแทนเพียงอยางเดียว
เทานั้นซ่ึงท่ีปรึกษาจะไดรับเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ท่ีปรึกษาจะตองไมรับคานายหนาทางการคา 
สวนลด เบี้ยเลี้ยง เงินชวยเหลือหรือผลประโยชนใดๆ ไมวาโดยตรงหรือโดยออม หรือสิ่งตอบแทนใดๆ 
ในสวนท่ีเก่ียวของกับสัญญานี้ หรือท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญานี้ 
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  7.3 ท่ีปรึกษาจะตองไมมีผลประโยชนใดๆ ไมวาโดยตรงหรือโดยออมในเงินคาสิทธิ  
เงินบําเหน็จ หรือคานายหนาใดๆ ท่ีเก่ียวกับการนําวัสดุสิ่งของหรือกรรมวิธีใดๆ ท่ีมีทะเบียนสิทธิบัตรหรือไดรับ 
การคุมครองทางทรัพยสินทางปญญาหรือตามกฎหมายอ่ืนใดมาใชเพ่ือวัตถุประสงคของสัญญานี้ เวนแตคูสัญญา 
ท้ังสองฝายจะไดตกลงกันเปนหนังสือวาท่ีปรึกษาอาจจะไดผลประโยชนหรือเงินเชนวานั้นได 
  7.4 บรรดางานและเอกสารท่ีท่ีปรึกษาไดจัดทําข้ึนเก่ียวกับสัญญานี้ใหถือเปนความลับและ 
ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูวาจาง ท่ีปรึกษาจะตองสงมอบบรรดางานและเอกสารดังกลาวใหแกผูวาจางเม่ือสิ้นสุด
สัญญานี้ ท่ีปรึกษาอาจเก็บสําเนาเอกสารไวกับตนไดแตตองไมนําขอความในเอกสารนั้นไปใชในกิจการอ่ืนท่ี               
ไมเก่ียวกับงานโดยไมไดรับความยินยอมลวงหนาเปนหนังสือจากผูวาจางกอน 
  7.5 ผูวาจางเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญา รวมถึงสิทธิใดๆ ในผลงาน
ท่ีท่ีปรึกษาไดปฏิบัติงานตามสัญญานี้แตเพียงฝายเดียว และท่ีปรึกษาจะนําผลงาน และ/หรือรายละเอียดของงาน
ตามสัญญานี้ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวนไปใช หรือเผยแพรในกิจการอ่ืน นอกเหนือจากท่ีไดระบุไวในสัญญานี้ไมได 
เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางกอน 
  7.6 บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุอุปกรณท้ังหลาย ซ่ึงผูวาจางไดจัดใหท่ีปรึกษา 
ใชหรือซ่ึงท่ีปรึกษาซ้ือมาดวยทุนทรัพยของผูวาจาง หรือซ่ึงผูวาจางเปนผูจายชดใชคืนให ถือวาเปนกรรมสิทธิ์ของ 
ผูวาจางและตองทําขอความและเครื่องหมายท่ีแสดงวาเปนของผูวาจางไวท่ีทรัพยสินดังกลาวดวย ท้ังนี้ ท่ีปรึกษา
ตองใชเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเหมาะสมตามระเบียบของผูวาจางหรือของทางราชการ          
ท่ีเก่ียวของเพ่ือกิจการท่ีเก่ียวกับการจางท่ีปรึกษาเทานั้น 
  เม่ือท่ีปรึกษาทํางานเสร็จหรือมีการเลิกสัญญา ท่ีปรึกษาจะตองทําบัญชีแสดงรายการ
เครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณท้ังหลายขางตนท่ียังคงเหลืออยู และจัดการโยกยายไปเก็บรักษาตามคําสั่ง 
ผูวาจางโดยพลัน ท่ีปรึกษาตองดูแลเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเหมาะสมตลอดเวลาท่ี
ครอบครอง และตองคืนเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณดังกลาวใหครบถวนในสภาพดีตามความเหมาะสม  
แตไมตองรับผิดชอบสําหรับความเสื่อมสภาพจากการใชงานตามปกติ 
  7.7 ท่ีปรึกษาจะจัดใหมีบุคลากรท่ีมีความรูและความชํานาญงานมาปฏิบัติงานใหเหมาะสม 
กับสภาพการปฏิบัติงานตามสัญญานี้และใหสอดคลองกับขอบเขตของงานของท่ีปรึกษาตามท่ีปรากฏ                 
ในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ….. การเปลี่ยนแปลงบุคลากรดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก 
ผูวาจางกอน 
  7.8 ในกรณีท่ีผูวาจางพิจารณาเห็นวา การดําเนินงานของบุคลากรท่ีท่ีปรึกษาจัดหามา 
จะกอใหเกิดความเสียหายแกงานตามสัญญานี้ ไมวาในกรณีใดก็ตามผูวาจางมีสิทธิท่ีจะใหท่ีปรึกษาเปลี่ยนบุคลากร 
บางคนหรือท้ังหมดนั้นได และท่ีปรึกษาตองดําเนินการตามความประสงคของผูวาจางโดยเร็ว 
  การเปลี่ยนบุคลากรตามความในวรรคกอน ท่ีปรึกษาจะตองเสนอรายชื่อบุคลากรท่ีจะ
ปฏิบัติงานแทนนั้น ตอผูวาจางเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอน  

 ขอ 8 ความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาตอบุคคลภายนอก 
  8.1 ท่ีปรึกษาจะตองชดใชคาเสียหายใหแกผูวาจาง และปองกันมิใหผูวาจางตองรับผิดชอบ
ในบรรดาสิทธิเรียกรอง คาเสียหาย คาใชจาย หรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกรองโดยบุคคลภายนอกอันเกิดจาก
ความผิดพลาดหรือการละเวนไมกระทําการของท่ีปรึกษา หรือของลูกจางของท่ีปรึกษา 
  8.2 ท่ีปรึกษาจะตองรับผิดชอบตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ 
หรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอ่ืน รวมถึงสิทธิใดๆ ตอบุคคลภายนอกเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี ้    
โดยสิ้นเชิง 
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  (9) 8.3 ท่ีปรึกษาจะตองจัดการประกันภัยกับบริษัทประกันภัยท่ีผูวาจางเห็นชอบ 
เพ่ือความรับผิดตอบุคคลภายนอก และเพ่ือความสูญหายหรือเสียหายในทรัพยสินซ่ึงผูวาจางเปนผูจัดหาให 
หรือสั่งซ้ือโดยทุนทรัพยของผูวาจาง เพ่ือใหท่ีปรึกษาไวใชในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ โดยท่ีปรึกษาเปน 
ผูออกคาใชจายในการประกันภัยเอง ท้ังนี้ เวนแตจะมีการตกลงกันไวเปนอยางอ่ืนในสัญญานี้ 

 ขอ 9 พันธะหนาท่ีของผูวาจาง 
  ผูวาจางจะมอบขอมูลและสถิติตางๆ ท่ีเก่ียวของซ่ึงผูวาจางมีอยูใหแกท่ีปรึกษาโดยไมคิด
มูลคาและภายในเวลาอันควร 
  ในกรณีท่ีท่ีปรึกษารองขอความชวยเหลือ ผูวาจางจะพิจารณาใหความชวยเหลืออํานวย
ความสะดวกตามสมควร ท้ังนี้ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาตามสัญญานี้ลุลวงไปไดดวยดี  

 ขอ 10 คาปรับ 
  กรณีท่ีท่ีปรึกษาทํางานไมแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดในขอ 1 ท่ีปรึกษาจะตองเสียคาปรับ
ใหแกผูวาจางเปนรายวัน ในอัตรารอยละ.......(10).......(.........................) ของวงเงินคาจางตามขอ 3 นับถัดจาก           
วันครบกําหนดในขอ 1 จนถึงวันท่ีท่ีปรึกษาปฏิบัติตามสัญญาถูกตองครบถวน และผูวาจางไดตรวจรับงานแลว 

 ขอ 11 การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
 ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิด

คาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ท่ีปรึกษาตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแก 
ผูวาจางโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด..........................(............................) วนั นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจาก 
ผูวาจาง หากท่ีปรึกษาไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูวาจางมีสิทธิท่ีจะหักเอาจาก 
จํานวนเงินคาจางของท่ีปรึกษาท่ีตองชําระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือเงินประกันผลงาน 
ไดทันที 
  หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากเงินคาจางท่ีตองชําระ หลักประกัน          
การปฏิบัติตามสัญญา และเงินประกันผลงานแลวยังไมเพียงพอ ท่ีปรึกษายินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยู 
จนครบถวนตามจํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด..................(....................) วัน 
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 
  หากมีเงินคาจางตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแลวยังเหลืออยู
อีกเทาใด ผูวาจางจะคืนใหแกท่ีปรึกษาท้ังหมด 

 (11) ขอ 12 (ก) เงินประกันผลงาน 
  ในการจายเงินใหแกท่ีปรึกษาแตละงวด ผูวาจางจะหักเงินจํานวนรอยละ…(12)….(................) 
ของเงินท่ีตองจายในงวดนั้นเพ่ือเปนประกันผลงาน หรือท่ีปรึกษาอาจนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือ
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศซ่ึงมีอายุการคํ้าประกันตลอดอายุสัญญามามอบใหผูวาจาง 
ท้ังนี้เพ่ือเปนหลักประกันแทนก็ได 
  ผูวาจางจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกลาวตามวรรคหนึ่ง
โดยไมมีดอกเบี้ยใหแกท่ีปรึกษาพรอมกับการจายเงินคาจางงวดสุดทาย 

 ขอ ๑๒ (ข) หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะทําสัญญานี้ท่ีปรึกษาไดนําหลักประกันเปน……........(13)….….....….เปนจํานวนเงิน 
…..……….……บาท (………………………) ซ่ึงเทากับรอยละ.…(14)....(……………….......) ของราคาคาจางตามสัญญา  
มามอบไวแกผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
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  (15) กรณี ท่ีปรึกษาใชหนั งสือ คํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือคํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ
ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด หรืออาจเปนหนังสือ 
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกวา 
ท่ีปรึกษาพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันจะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวงของท่ีปรึกษาตลอดอายุสัญญา        
ถาหลักประกันท่ีท่ีปรึกษานํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของ     
ท่ีปรึกษาตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีท่ีปรึกษาสงมอบงานลาชาเปนเหตุใหระยะเวลา 
แลวเสร็จตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ท่ีปรึกษาตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกันเพ่ิมเติมใหมีจํานวนครบถวน 
ตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูวาจางภายใน.............(………..….) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง  
  หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามขอนี้ ผูวาจางจะคืนใหแกท่ีปรึกษาโดยไมมีดอกเบี้ย  
เม่ือท่ีปรึกษาพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 

 ขอ ๑๓  การจางชวง 
  ท่ีปรึกษาจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง  
เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนท่ีไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางกอน การท่ีผูวาจางไดอนุญาตใหจางชวงงาน
แตบางสวนดังกลาวนั้น ไม เปนเหตุให ท่ีปรึกษาหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี้  
และท่ีปรึกษาจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับชวงงาน หรือของตัวแทน 
หรือลูกจางของผูรับชวงงานนั้นทุกประการ 
  กรณีท่ีปรึกษาไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ท่ีปรึกษาตองชําระ
คาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ........(16)….....(..................................) ของวงเงินของงาน  
ท่ีจางชวงตามสัญญา ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 

 ขอ ๑๔ การโอนสิทธิตามสัญญา 
  ท่ีปรึกษาจะตองไมโอนสิทธิประโยชนใดๆ ตามสัญญานี้ใหแกผูอ่ืนโดยไมไดรับความยินยอม
เปนหนังสือจากผูวาจางกอน เวนแตการโอนสิทธิท่ีจะรับเงินคาจางตามสัญญานี้ 

 ขอ ๑๕ การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
  ในกรณี ท่ี มี เหตุ เกิดจากความผิดหรือความบกพรองของผู ว าจางหรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีท่ีปรึกษาไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหท่ีปรึกษาไมสามารถทํางาน
ใหแลวเสร็จตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ท่ีปรึกษาจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาว        
พรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพ่ือของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปภายใน ๑๕  
(สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว แลวแตกรณี 
  ถาท่ีปรึกษาไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาท่ีปรึกษาไดสละสิทธิเรียกรอง 
ในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจางซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
  การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูวาจาง 
ท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
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 สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียด
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไว 
ฝายละหนึ่งฉบับ 

 
(ลงชื่อ)……………………………………..…….ผูวาจาง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)………………………………..………….ท่ีปรึกษา 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………..…………………….พยาน 
        (……........……....…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………..…………………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจางผูเช่ียวชาญรายบุคคลหรือจางบริษัทท่ีปรึกษา 

(1) ใหระบุเลขท่ีสัญญาในปงบประมาณหนึ่งๆ ตามลําดับ 
(2) ใหระบุชื่อของหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เชน กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เปนตน 
(3) ใหระบุชื่อและตําแหนงของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลนั้น หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 

เชน นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(4) ใหระบุชื่อท่ีปรึกษา 

ก. กรณีนิติบุคคล เชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
 ข. กรณีบุคคลธรรมดา ใหระบุชื่อและท่ีอยู 
 (5) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 
 (6) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 
 (7) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 
 (8) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 
 (9) เปนขอความหรือเง่ือนไขเพ่ิมเติม ซ่ึงหนวยงานของรัฐผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออก 
ไดตามขอเท็จจริง 
 (10) ใหกําหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 ขอ 162 
 (11) ใหกําหนดไวในกรณีท่ีคูสัญญาเปนหนวยงานของรัฐ 
 (12) ใหกําหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ขอ 174 
       (13) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวแกหนวยงานของรัฐ เม่ือลงนาม 
ในสัญญา เพ่ือเปนการประกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 
    (1) เงินสด 
    (2) เช็คหรือดราฟท ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้น
ชําระตอเจาหนาท่ี หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ 
    (3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
โดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
    (4) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกัน 
ของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
    (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 (14) ใหกําหนดจํานวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 168 
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 (15) ใหกําหนดไวในกรณีท่ีปรึกษาใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
(16) อัตราคาปรับตามสัญญาขอ 13 กรณีผูรับจางไปจางชวงบางสวนโดยไมไดรับอนุญาต 

จากผูวาจาง ตองกําหนดคาปรับเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละสิบของวงเงินของงานท่ีจางชวงตามสัญญา 



           

                             แบบหนงัสอืคํ้าประกัน 
                                                       (หลักประกันสัญญา)  

เลขท่ี………………..                                                                           วันท่ี……………............................... 
                     ขาพเจา……………(ชื่อธนาคาร)…………………………สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี……………………................... 
ถนน……………………….ตําบล/แขวง……………………อําเภอ/เขต…………………............จงัหวดั………………...................... 
โดย………………………………ผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ใหไวตอ……..................... 
……………………… (ชื่อสวนราชการผูซ้ือ/จาง)……….ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “ ผูซ้ือ’’/ “ผูวาจาง ’’ ดังมีขอความตอไปนี้.- 
                      ๑. ตามท่ี…………(ชื่อผูขาย) (ผูวาจาง)…………..….ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “ ผูขาย ” “ผูรับจาง ” 
ไดทําสัญญา…………………………….…………..กับผูซ้ือ/ ผูวาจาง ตามสัญญาเลขท่ี…….…………………............................... 
ลงวนัท่ี…………..……............ซ่ึงผูขาย / ผูวาจางตองวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตอผูซ้ือ / ผูวาจางเปน
จํานวนเงิน……………………บาท (…………………………………………………..) ซ่ึงเทากับรอยละ………………......................... 
(……………………………………...............................) ของราคาท้ังหมดตามสัญญา 
                      ขาพเจายอมผูกพันตนโดยไมมีเง่ือนไขท่ีจะคํ้าประกันชนิดเพิกถอนไมไดเชนเดียวกับลูกหนี้ชั้นตน 
ในการชําระเงินใหตามสิทธิเรียกรองจากผูซ้ือ / ผูวาจาง  ไมจําเปนตองเรียกรองใหผูขาย / ผูรับจาง ชําระหนี้นั้น
กอน 
                      ๒. หากผูซ้ือ / ผูวาจางไดขยายระยะเวลาใหแกผูขาย / ผูวาจาง  หรือยินยอมใหผูขาย / ผูรับจาง  
ปฏิบัติผิดแผกไปจากเง่ือนไขใด ๆ ในสัญญา  ใหถือวาขาพเจาไดยินยอมในกรณีนั้น ๆ ดวย 
                      ๓. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันทําสัญญาซ้ือขาย / วาจาง  ดังกลาวขางตนจนถึง
วันท่ีภาระหนาท่ีท้ังหลายของผูขาย / ผูรับจาง จะไดปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไป และขาพเจาจะไมเพิกถอนการ                
คํ้าประกันไมวากรณีใด ๆ ตราบเทาท่ีผูขาย / ผูรับจาง  ตองรับผิดชอบตอผูซ้ือ / ผูวาจาง ตามสัญญาซ้ือขาย / จาง
อยู 
                                    
 
                                    ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 

                                       (ลงชื่อ)…………………………………..………..ผูคํ้าประกัน 
                                             (………………………………..……….) 
                                        ตําแหนง…………………………………………. 

                     (ลงชื่อ)………………………………..…………..พยาน 
                                     (…………………………………………) 

                     (ลงชื่อ)…………………………………..………..พยาน 
                    (…………………………………………)   
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