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สัญญาจ้างก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

สัญญาเลขท่ี   5/2563 
   สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ต าบล/แขวง นครชุม อ าเภอ/
เขต นครไทย จังหวัด พิษณุโลก เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ระหว่าง โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมัง
คลาภิเษก โดย นายวีระพนธ์ ค าดี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด     
ซี.ที.ที.เซอร์วิส ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีส านักงานใหญ่อยู่ เลขที่ 78/17-18 หมู่ที่ 3 ต าบล/แขวง บางกระบือ 
อ าเภอ/เขต สามโคก จังหวัด ปทุมธานี โดยนายเชรษฐา  ท้ายเมือง ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ
ตามหนังสือรับรองของ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ที่ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563  แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่าย
หนึ่ง 
                   คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างท างาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 
5.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก  
ต าบล/แขวง นครชุม อ าเภอ/เขต นครไทย จังหวัด พิษณุโลก ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง
เอกสารแนบท้ายสัญญา 
  ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี
เพ่ือใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้ 
 
 ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
                     เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
          2.1 ผนวก 1  สูตรการปรับราคาค่า K จ านวน  3  หน้า 
  2.2 ผนวก 2  ส าเนาใบเสนอราคา จ านวน  2  หน้า 
  2.3 ผนวก 4  รายการปริมาณงานก่อสร้าง จ านวน  8  หน้า 
  2.3 ผนวก 3  รายการมาตรฐานประกอบการออกแบบก่อสร้าง จ านวน  1  เล่ม 

  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความใน
สัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้
ว่าจ้าง ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น  
 
 (ลงชื่อ) .................................................ผูว้่าจ้าง 

                  (นายวีระพนธ์  ค าดี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

(ลงชื่อ)................................................ผู้รับจ้าง 
           (นายเชรษฐา  ท้ายเมือง) 
 ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.ที.ที.เซอร์วิส 
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    ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
             ในขณะท าสัญญานี้ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจ านวนเงิน 27,450.00 
บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบ
ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
  กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ าประกัน
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ
ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ าประกันตลอดไปจนกว่า
ผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  
   หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่ง
มอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบก าหนดความรับผิดในความช ารุดบกพร่องตามสัญญา
เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจ านวน
ครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้
ว่าจ้าง 
              หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย 
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 
 
 ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                    ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงิน 549,000 บาท (ห้าแสนสี่
หม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน 35,915.89 บาท (สามหม่ืนห้าพันเก้าร้อยสิบห้า
บาทแปดสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็น
เกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้  
                           งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงิน 549,000.00 บาท (ห้าแสนสี่หม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้
รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตาม
สัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน 12 ตุลาคม 2563   
                  การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้
รับจ้างชื่อ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาปทุมธาน ีชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.ที.ที.
เซอร์วิส เลขที่บัญชี 2502972025 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืน
ใดเก่ียวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี)ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงิน 

(ลงชื่อ) .................................................ผูว้่าจ้าง 
                  (นายวีระพนธ์  ค าดี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

(ลงชื่อ)................................................ผู้รับจ้าง 
           (นายเชรษฐา  ท้ายเมือง) 
 ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.ที.ที.เซอร์วิส 
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ดังกล่าวจากจ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่
ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่
กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 
  
  ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า 

                 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจ านวนเงิน 0.00 บาท ซึ่งเท่ากับร้อย
ละ 0.00 ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔ 
                  เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากท่ีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.........-...........เต็มตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออก
ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระท าตามเงื่อนไขอัน
เกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้ 
                          ๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตาม
สัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอ่ืนผู้
ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าได้ทันที 
                          ๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า
เพ่ือพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้
ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 
                           ๕.๓ (ข) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
                                   ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละ
งวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จ านวนร้อยละ - ของจ านวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจ านวนเงินไว้
จะครบตามจ านวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจ านวน
เท่ากับจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 
                          ๕.๔ เงินจ านวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือช าระหนี้หรือเพ่ือ
ชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหัก
ชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
                         ๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจ านวนเงิน
ที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจ านวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
                          ๕.๖ (ข) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
                                    ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่า
จ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)  
 
 (ลงชื่อ) .................................................ผูว้่าจ้าง 

                  (นายวีระพนธ์  ค าดี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

(ลงชื่อ)................................................ผู้รับจ้าง 
           (นายเชรษฐา  ท้ายเมือง) 
 ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.ที.ที.เซอร์วิส 
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        ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน 
               ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจ านวนร้อยละ 0.00 ของเงิน
ที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 
0.00 บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยน าหนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ าป
ระกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
                 ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรค
หนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย 
 
 ข้อ ๗ (ข) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
                    ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และจะต้องท างานให้แล้ว
เสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่สามารถ
ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้
ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้
ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่
กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง 
           การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตาม
สัญญา 
 
 ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 
                    เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ 
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใน
ก าหนด 2 (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจาก
ความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือท าไว้ไม่เรียบร้อย หรือท าไม่ถูกต้องตาม
มาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบท าการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออก
เงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระท าการดังกล่าวภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วนั นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด ให้ผู้ว่า
จ้างมีสิทธิที่จะท าการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
               ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้
รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือ
เสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบช าระ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 

(ลงชื่อ) .................................................ผูว้่าจ้าง 
                  (นายวีระพนธ์  ค าดี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

(ลงชื่อ)................................................ผู้รับจ้าง 
           (นายเชรษฐา  ท้ายเมือง) 
 ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.ที.ที.เซอร์วิส 
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             การที่ผู้ว่าจ้างท าการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ท าให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้น
จากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
บังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ 
 
 ข้อ ๙ การจ้างช่วง 
                    ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่
การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงาน
แต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับ
จ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้
รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 
            กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระค่าปรับ
ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ
ผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
 
            ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
                    ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความช านาญ และ
ในระหว่างท างานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งท างานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง 
ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอ านาจจากผู้รับจ้าง ค าสั่งหรือค าแนะน าต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นค าสั่งหรือ
ค าแนะน าที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องท าเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบ
เป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะท ามิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือ
จากผู้ว่าจ้างก่อน 
               ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง 
และผู้รับจ้างจะต้องท าการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพ่ิมหรืออ้างเป็นเหตุเพ่ือ
ขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้  
 
         ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
               ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง 
และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี) 
                ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ท าข้ึน แม้จะเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม 
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความ
เสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้าง
ได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีช ารุดบกพร่อง หรือความเสียหาย
ดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น 

(ลงชื่อ) .................................................ผูว้่าจ้าง 
                  (นายวีระพนธ์  ค าดี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

(ลงชื่อ)................................................ผู้รับจ้าง 
           (นายเชรษฐา  ท้ายเมือง) 
 ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.ที.ที.เซอร์วิส 
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                ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของ
ผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้อง
หรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ด าเนินการใดๆ เพ่ือให้มี
การว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที 
 
       ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
                 ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามก าหนดเวลา ที่ผู้รับจ้าง
ได้ตกลงหรือท าสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
                    ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้าง
ได้จ่ายเงินจ านวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 
                  ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยส าหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาท างาน โดยให้ครอบคลุมถึง
ความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตาม
กฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอ่ืน ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมา
ท างาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการช าระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่า
จ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 
 
  ข้อ 13 การตรวจงานจ้าง 
                    ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพ่ือ
ควบคุมการท างานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอ านาจ
เข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอ านวยความสะดวกและให้
ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร  
                การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาท าให้ผู้รับจ้าง
พ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่  
 
 ข้อ 14 แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 
                ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วน
แล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรม
หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุม
งาน หรือบริษัทที่ปรึกษาท่ีผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดย
ผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้  
 

(ลงชื่อ) .................................................ผูว้่าจ้าง 
                  (นายวีระพนธ์  ค าดี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

(ลงชื่อ)................................................ผู้รับจ้าง 
           (นายเชรษฐา  ท้ายเมือง) 
 ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.ที.ที.เซอร์วิส 
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 ข้อ 15 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
                 ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง
แต่งตั้ง มีอ านาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอ านาจที่จะสั่งให้แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอ านาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ 
ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น  
 
 ข้อ 16 งานพิเศษและการแก้ไขงาน  
                    ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างท างานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ใน
เอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยัง
มีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อก าหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย  
                  อัตราค่าจ้างหรือราคาท่ีก าหนดใช้ในสัญญานี้ ให้ก าหนดใช้ส าหรับงานพิเศษ หรืองานที่
เพ่ิมเติมข้ึน หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้ก าหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือ
ราคาใดๆ ที่จะน ามาใช้ส าหรับงานพิเศษหรืองานที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลง
กันที่จะก าหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพ่ือความ
เหมาะสม ในกรณีท่ีตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะก าหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม
และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามค าสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง  
 
 ข้อ 17 ค่าปรับ 
              หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยัง
มิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จ านวนเงินวันละ 549.๐๐  บาท (ห้าร้อย
สี่สิบเก้าบาทถ้วน) และจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงาน
อีกต่อหนึ่งเป็นจ านวนเงินวันละ ๒๔๐.๐๐ บาท (สองร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลาแล้ว
เสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาท างานให้ จนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ 
ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างท างานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ านวน
ค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย 
                  ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง
ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ช าระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ
ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
  
 ข้อ 18 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
                ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้นต่อ
จนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างท างานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว

(ลงชื่อ) .................................................ผูว้่าจ้าง 
                  (นายวีระพนธ์  ค าดี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

(ลงชื่อ)................................................ผู้รับจ้าง 
           (นายเชรษฐา  ท้ายเมือง) 
 ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.ที.ที.เซอร์วิส 
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ส าหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะ
เห็นสมควร  
                 ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด 
หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจ านวนเกิน 
กว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน ในการท างานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจ านวนเงิน
ใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้  
 
 ข้อ 19 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
                   ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้
รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงินค่าจ้างที่
ต้องช าระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 
              หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ เงินประกันผลงาน 
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมช าระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จน
ครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วนั นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
              หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่
อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 
 
          ข้อ 20 การท าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
                     ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอ านวย 
ความสะดวกในการท างานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อท างานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้
ในการท างานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้
เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที  
 
 ข้อ 21 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
                 ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด
จากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีก าหนด ในกฎกระทรวง ซึ่ง
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถท างาน
ให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อม
หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปภายใน ๑๕ (สิบ
ห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

(ลงชื่อ) .................................................ผูว้่าจ้าง 
                  (นายวีระพนธ์  ค าดี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

(ลงชื่อ)................................................ผู้รับจ้าง 
           (นายเชรษฐา  ท้ายเมือง) 
 ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.ที.ที.เซอร์วิส 
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   ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ใน
การที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิด 
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
                 การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง
ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
 
 ข้อ 22 การใช้เรือไทย 
                   ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องน าเข้ามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่น าของเข้ามาเองหรือ
น าเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือท่ีมีเรือไทย
เดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้รับจ้างต้อง
จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศ
ไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือน าเข้าสิ่งของ
ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด 
                  ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้อง
ส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading)หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ
เรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 
                 ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือท่ี
มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของ
โดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย 
                ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม
ให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับช าระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงาน
ดังกล่าวไว้ก่อน และช าระเงินค่าจ้างเม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
 
           ข้อ 23 การปรับราคาค่าจ้าง 
                ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ ส าหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้
โดยการน าสูตร Escalation Factor (K) มาใช้ค านวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตาม
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
              สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตาม
ภาคผนวก 1 

(ลงชื่อ) .................................................ผูว้่าจ้าง 
                  (นายวีระพนธ์  ค าดี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

(ลงชื่อ)................................................ผู้รับจ้าง 
           (นายเชรษฐา  ท้ายเมือง) 
 ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.ที.ที.เซอร์วิส 
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                           สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ  
 
 

 
(ลงชื่อ)................................................................ผูว้่าจ้าง  

(นายวีระพนธ์  ค าดี) 

 
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้รับจ้าง  

(นายเชรษฐา  ท้ายเมือง) 

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

(นายพิชัย ระเกตุ) 

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

(นางสาวธนาภรณ์  การะแบก) 
  
  
  

  
 
 

 
 
 
 

เลขที่โครงการ ๖๓๐๕๗๑๑๒๙๖๓ 
เลขคุมสัญญา  ๖๓๐๗๒๒๐๑๗๔๔๖ 
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สัญญาจ้างก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่ช ารุดทรุดโทรม 

 
สัญญาเลขท่ี   4/2563 

 
   สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ต าบล/แขวง นครชุม อ าเภอ/
เขต นครไทย จังหวัด พิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลา
ภิเษก โดย นายวีระพนธ์ ค าดี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.ชัย
เจริญ ๓๖ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพิษณุโลก กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีส านักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑๖/๒๓ ถนนประชาอุทิศ ต าบล/แขวง ในเมือง อ าเภอ/
เขต เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก โดยนายสืบชัย อยู่คง ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม
หนังสือรับรองของ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพิษณุโลก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณชิย์ ที่ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่าย 
หนึ่ง 
                   คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างท างาน ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ต าบล/แขวง นครชุม อ าเภอ/เขต นครไทย 
จังหวัด พิษณุโลก ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 
  ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี
เพ่ือใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้ 
 
 ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
                     เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
          2.1 ผนวก 1  สูตรการปรับราคาค่า K จ านวน  3  หน้า 
  2.2 ผนวก 2  ส าเนาใบเสนอราคา จ านวน  8  หน้า 
  2.3 ผนวก 3  รายการมาตรฐานประกอบการออกแบบก่อสร้าง จ านวน  1  เล่ม 

  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความใน
สัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้
ว่าจ้าง ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น  
 
 
 (ลงชื่อ) .................................................ผูว้่าจ้าง 

                  (นายวีระพนธ์  ค าดี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนครรชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

(ลงชื่อ)................................................ผู้รบัจ้าง 
              (นายสืบชัย  อยู่คง) 
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    ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
             ในขณะท าสัญญานี้ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจ านวนเงิน 7,750.00 บาท 
(เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง
เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
  กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ าประกัน
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ
ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ าประกันตลอดไปจนกว่า
ผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  
   หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่ง
มอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบก าหนดความรับผิดในความช ารุดบกพร่องตามสัญญา
เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจ านวน
ครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้
ว่าจ้าง 
              หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย 
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 
 
 ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                    ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงิน ๑๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ง
แสนห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน ๑๐,๑๔๐.๑๙ บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งร้อยส่ีสิบ
บาทสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ 
และก าหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้  
                           งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงิน ๑๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) เมื่อ
ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน สนามกีฬา(๓๐.๒๒.๒๖.๐๒ ) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓   
                  การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้
รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เทสโก้โลตัส พิษณุโลก ท่าทอง ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.
ชัยเจริญ 36 เลขที่บัญชี ๙๘๓๕๐๕๒๙๘๐ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี)ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงิน 

(ลงชื่อ) .................................................ผูว้่าจ้าง 
                  (นายวีระพนธ์  ค าดี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนครรชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

(ลงชื่อ)................................................ผู้รับจ้าง 
              (นายสืบชัย  อยู่คง) 
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ดังกล่าวจากจ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่
ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่
กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 
  
  ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า 

                 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจ านวนเงิน 0.00 บาท ซึ่งเท่ากับร้อย
ละ 0.00 ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔ 
                  เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากท่ีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.........-...........เต็มตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออก
ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระท าตามเงื่อนไขอัน
เกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้ 
                          ๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตาม
สัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอ่ืนผู้
ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าได้ทันที 
                          ๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า
เพ่ือพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้
ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 
                           ๕.๓ (ข) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
                                   ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละ
งวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จ านวนร้อยละ - ของจ านวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจ านวนเงินไว้
จะครบตามจ านวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจ านวน
เท่ากับจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 
                          ๕.๔ เงินจ านวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือช าระหนี้หรือเพ่ือ
ชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหัก
ชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
                         ๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจ านวนเงิน
ที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจ านวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
                          ๕.๖ (ข) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
                                    ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่า
จ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)  
 
 (ลงชื่อ) .................................................ผูว้่าจ้าง 

                  (นายวีระพนธ์  ค าดี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนครรชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

(ลงชื่อ)................................................ผู้รับจ้าง 
              (นายสืบชัย  อยู่คง) 
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        ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน 
               ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจ านวนร้อยละ 0.00 ของเงิน
ที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 
0.00 บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยน าหนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ าป
ระกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
                 ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรค
หนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย 
 
 ข้อ ๗ (ข) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
                    ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และจะต้องท างานให้แล้ว
เสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่
สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตก
เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิก
สัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา
นั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง 
           การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตาม
สัญญา 
 
 ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 
                    เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ 
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใน
ก าหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจาก
ความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือท าไว้ไม่เรียบร้อย หรือท าไม่ถูกต้องตาม
มาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบท าการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออก
เงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระท าการดังกล่าวภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วนั นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด ให้ผู้ว่า
จ้างมีสิทธิที่จะท าการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
               ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้
รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือ
เสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบช าระ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 

(ลงชื่อ) .................................................ผูว้่าจ้าง 
                  (นายวีระพนธ์  ค าดี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนครรชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

(ลงชื่อ)................................................ผู้รับจ้าง 
              (นายสืบชัย  อยู่คง) 
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             การที่ผู้ว่าจ้างท าการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ท าให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้น
จากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
บังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ 
 
 ข้อ ๙ การจ้างช่วง 
                    ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่
การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงาน
แต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับ
จ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้
รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 
            กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระค่าปรับ
ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ
ผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
 
            ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
                    ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความช านาญ และ
ในระหว่างท างานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งท างานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง 
ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอ านาจจากผู้รับจ้าง ค าสั่งหรือค าแนะน าต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นค าสั่งหรือ
ค าแนะน าที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องท าเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบ
เป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะท ามิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือ
จากผู้ว่าจ้างก่อน 
               ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง 
และผู้รับจ้างจะต้องท าการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพ่ิมหรืออ้างเป็นเหตุเพ่ือ
ขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้  
 
         ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
               ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง 
และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี) 
                ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ท าข้ึน แม้จะเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม 
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความ
เสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้าง
ได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีช ารุดบกพร่อง หรือความเสียหาย
ดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น 

(ลงชื่อ) .................................................ผูว้่าจ้าง 
                  (นายวีระพนธ์  ค าดี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนครรชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

(ลงชื่อ)................................................ผู้รับจ้าง 
              (นายสืบชัย  อยู่คง) 
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                ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของ
ผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้อง
หรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ด าเนินการใดๆ เพ่ือให้มี
การว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที 
 
       ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
                 ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามก าหนดเวลา ที่ผู้รับจ้าง
ได้ตกลงหรือท าสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
                    ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้าง
ได้จ่ายเงินจ านวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 
                  ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยส าหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาท างาน โดยให้ครอบคลุมถึง
ความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตาม
กฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอ่ืน ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมา
ท างาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการช าระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่า
จ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 
 
  ข้อ 13 การตรวจงานจ้าง 
                    ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพ่ือ
ควบคุมการท างานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอ านาจ
เข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอ านวยความสะดวกและให้
ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร  
                การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาท าให้ผู้รับจ้าง
พ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่  
 
 ข้อ 14 แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 
                ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วน
แล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรม
หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุม
งาน หรือบริษัทที่ปรึกษาท่ีผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดย
ผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้  
 

(ลงชื่อ) .................................................ผูว้่าจ้าง 
                  (นายวีระพนธ์  ค าดี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนครรชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

(ลงชื่อ)................................................ผู้รับจ้าง 
              (นายสืบชัย  อยู่คง) 
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 ข้อ 15 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
                 ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง
แต่งตั้ง มีอ านาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอ านาจที่จะสั่งให้แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอ านาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ 
ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น  
 
 ข้อ 16 งานพิเศษและการแก้ไขงาน  
                    ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างท างานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ใน
เอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยัง
มีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อก าหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย  
                  อัตราค่าจ้างหรือราคาท่ีก าหนดใช้ในสัญญานี้ ให้ก าหนดใช้ส าหรับงานพิเศษ หรืองานที่
เพ่ิมเติมข้ึน หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้ก าหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือ
ราคาใดๆ ที่จะน ามาใช้ส าหรับงานพิเศษหรืองานที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลง
กันที่จะก าหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพ่ือความ
เหมาะสม ในกรณีท่ีตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะก าหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม
และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามค าสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง  
 
 ข้อ 17 ค่าปรับ 
              หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยัง
มิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จ านวนเงินวันละ ๑๕๕.๐๐ - บาท (หนึ่ง
ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุม
งานอีกต่อหนึ่งเป็นจ านวนเงินวันละ ๒๔๐.๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลา
แล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาท างานให้ จนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จจริง 
นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดข้ึนจากการที่ผู้รับจ้างท างานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกิน
กว่าจ านวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย 
                  ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง
ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ช าระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ
ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
  
 ข้อ 18 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
                ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้นต่อ
จนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างท างานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว

(ลงชื่อ) .................................................ผูว้่าจ้าง 
                  (นายวีระพนธ์  ค าดี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนครรชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

(ลงชื่อ)................................................ผู้รับจ้าง 
              (นายสืบชัย  อยู่คง) 
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ส าหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะ
เห็นสมควร  
                 ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด 
หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจ านวนเกิน 
กว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน ในการท างานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจ านวนเงิน
ใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้  
 
 ข้อ 19 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
                   ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้
รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงินค่าจ้างที่
ต้องช าระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 
              หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ เงินประกันผลงาน 
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมช าระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จน
ครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วนั นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
              หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่
อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 
 
          ข้อ 20 การท าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
                     ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอ านวย 
ความสะดวกในการท างานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อท างานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้
ในการท างานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้
เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที  
 
 ข้อ 21 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
                 ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด
จากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีก าหนด ในกฎกระทรวง ซ่ึง
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถท างาน
ให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อม
หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปภายใน ๑๕ (สิบ
ห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

(ลงชื่อ) .................................................ผูว้่าจ้าง 
                  (นายวีระพนธ์  ค าดี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนครรชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

(ลงชื่อ)................................................ผู้รับจ้าง 
              (นายสืบชัย  อยู่คง) 
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   ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ใน
การที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิด 
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
                 การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง
ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
 
 ข้อ 22 การใช้เรือไทย 
                   ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องน าเข้ามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่น าของเข้ามาเองหรือ
น าเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือท่ีมีเรือไทย
เดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้รับจ้างต้อง
จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศ
ไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือน าเข้าสิ่งของ
ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด 
                  ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้อง
ส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading)หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ
เรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 
                 ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือท่ี
มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของ
โดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย 
                ในกรณีทีผู่้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม
ให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับช าระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงาน
ดังกล่าวไว้ก่อน และช าระเงินค่าจ้างเม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
 
           ข้อ 23 การปรับราคาค่าจ้าง 
                ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ ส าหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้
โดยการน าสูตร Escalation Factor (K) มาใช้ค านวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตาม
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
              สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตาม
ภาคผนวก 1 

(ลงชื่อ) .................................................ผูว้่าจ้าง 
                  (นายวีระพนธ์  ค าดี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนครรชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

(ลงชื่อ)................................................ผู้รับจ้าง 
              (นายสืบชัย  อยู่คง) 
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                           สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ  
 
 

 
(ลงชื่อ)................................................................ผูว้่าจ้าง  

(นายวีระพนธ์  ค าดี) 

 
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้รับจ้าง  

(นายสืบชัย  อยู่คง) 

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

(นายพิชัย ระเกตุ) 

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

(นางสาวภรรทนพ  พงษ์พานทอง) 
  
  
  

  
 
 

 
 
 
 

เลขที่โครงการ ๖๓๐๕๗๑๑๒๙๖๓ 
เลขคุมสัญญา  ๖๓๐๗๒๒๐๑๗๔๔๖ 
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          ลงชื่อ............................................................. ผูเ้ช่า            ลงช่ือ ................................................................. ผู้ให้เช่า 
                            (นายวีระพนธ์ ค าดี)                                               (นายอัฏฐพล รัตนเ์กษมศักดิ์) 
         ผู้อ านวยการ โรงเรยีนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภเิษก                    ผู้รับมอบอ านาจ บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จ ากัด                 

สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ 
  สัญญาเลขที่    1/2563 

 
                           สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ต าบล/แขวง นครชุม อ าเภอ/
เขต นครไทย จังหวัด พิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลา
ภิเษก โดย นายวีระพนธ์ ค าดี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า "ผู้เช่า" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท บางกอก ซอฟแวร์ จ ากัดซึ่งจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิ ชย์  มีส านักงานใหญ่ อยู่  เลขที่  ๔๒๗/๓ ถนนพระราม ๒  ต าบล/แขวง แสมด า อ าเภอ/เขต  บางขุน
เทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยนายอัฏฐพล รัตน์เกษมศักดิ์ ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ
รับรองของ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่  ลง
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า "ผู้ให้เช่า" อีกฝ่ายหนึ่ง  
                         คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. นิยาม 
                               ในสัญญานี้ 
                               “ค่าเช่า” หมายความรวมถึงค่าบ ารุงรักษาด้วย 
                               “ค่าบ ารุงรักษา” หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 
                               “การบ ารุงรักษา” หมายความรวมถึงการซ่อมแซมแก้ไขและเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบที่
เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ที่เช่า 
                               “การซ่อมแซมแก้ไข”   หมายความรวมถึงการซ่อมแซมแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมแก้ไข
เล็กน้อยหรือไม่ 
                               “การเช่า”   ได้แก่    การเช่าที่ผู้เช่าสามารถใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่จ ากัดชั่วโมงการใช้งานใน
แต่ละเดือน   ซึ่งรวมถึงค่าบ ารุงรักษาในคาบเวลาที่ต้องการการบ ารุงรักษาที่ก าหนดในผนวก 2  
 

 ข้อ 2 . ข้อตกลงเช่า  
   ผู้เช่า ตกลงเช่าและผู้ให้เช่า ตกลงให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการเรียน
การสอน จ านวน  21 เครื่อง คิดเป็นเงินค่าเช่าภาคเรียนละ 115,720.50 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย
ยี่สิบบาทห้าสิบสตางค์) ระยะเวลาเช่า 1 ปี (2 ภาคเรียน) คิดเป็นเงินค่าเช่าทั้งสิ้น 231,441.00 บาท (สองแสนสาม
หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)    
      ราคาเช่าข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าจ้างทั้งปวงไว้ด้วย
แล้ว                  ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “คอมพิวเตอร”์ ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาผนวก 1 
   ในกรณีที่ผู้ให้เช่าประสงค์จะน าคอมพิวเตอร์รายการใดต่างไปจากรายละเอียดที่ 
ก าหนดไว้ในผนวก 1  มาติดตั้งให้ผู้เช่า ผู้ให้เช่า จะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้เช่าก่อนและคอมพิวเตอร์
รายการใดที่จะน ามาติดตั้งดังกล่าวนั้นจะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในผนวกที่  1 
 

  ข้อ 3 .เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
   เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
   3.1  ผนวก 1  ข้อตกลงเช่าและรายการคอมพิวเตอร์ที่ให้เช่าจ านวน 2 หน้า 
   3.2 ผนวก 2 รายการคอมพิวเตอร์ที่มีการเช่าลักษณะต่าง ๆ จ านวน 1 หน้า 
   3.3 ผนวก 3  รายละเอียดการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 หน้า 
   3.4 ผนวก 4  การก าหนดตัวถ่วงของคอมพิวเตอร์  จ านวน  1  หน้า 
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          ลงชื่อ............................................................. ผูเ้ช่า            ลงช่ือ ................................................................. ผู้ให้เช่า 
                            (นายวีระพนธ์ ค าดี)                                               (นายอัฏฐพล รัตนเ์กษมศักดิ์) 
         ผู้อ านวยการ โรงเรยีนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภเิษก                    ผู้รับมอบอ านาจ บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จ ากัด                 

   3.5 ผนวก 5  การอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์  จ านวน  1  หน้า 
   3.6   ผนวก 6 รายการเอกสารคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เล่ม 
   3.7 ผนวก 7  ข้อก าหนดการใช้โปรแกรม จ านวน  1   หน้า 
 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ 
   

ข้อ 4. ระยะเวลาการเช่า 
                               สัญญานี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา แต่ระยะเวลาการค านวณค่าเช่า  
คอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้มีก าหนด 1 ปี   นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้เช่ารับมอบคอมพิวเตอร์ 
  ข้อ 5 . การช าระค่าเช่า 
 การเช่าคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้เป็นการเช่าแบบมีก าหนดระยะเวลา  1 ปี   โดยผู้เช่าจะ
ช าระค่าเช่าเป็นรายงวด จ านวน 2 งวด ดังนี้ 
 

งวดที่ ช าระภายในวันที่ จ านวนเงิน (บาท) 
1 31 สิงหาคม 2563 115,720.50.- 
2 31 ธันวาคม 2563 115,720.50.- 

   

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้เช่าจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้เช่า
ชื่อธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี การเคหะพระราม 2 ชื่อบัญชี บริษัท บางกอก 
ซอฟแวร์ จ ากัด เลขที่บัญชี 1730328334 ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืนใด
เก่ียวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด(ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม ให้มีการหักเงิน ดังกล่าวจากจ านวนเงิน
โอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ให้เช่า (ระบบ Direct 
Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้เช่าตามแนวทางทีก่ระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรฐั
เจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 

ข้อ 6. การรับรองคุณภาพ 
          ผู้ให้เช่ารับรองว่าคอมพิวเตอร์ที่ให้เช่าตามสัญญานี้  มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ตาม
ผนวกที่ 1 
 

  ข้อ7. การส่งมอบและการติดตั้ง 
          ผู้ให้เช่าจะท าการขนส่งและติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่เช่าตามสัญญานี้ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญาข้อ 2  แห่งสัญญานี้ในลักษณะที่พร้อมจะใช้งานได้ตามรายละเอียดการทดสอบแนบท้ายสัญญาใน
ผนวก 3  ให้แก่ผู้เช่า  ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก และส่งมอบให้แก่ผู้เช่าภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่
คู่สัญญาได้ลงนามในสัญญา  ซึ่งผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ประกอบพร้อมทั้งเครื่องมือที่จ าเป็นในการติดตั้ง โดย
ผู้ให้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
   ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งก าหนดเวลาติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมที่จะใช้งานและส่งมอบคอมพิวเตอร์
ได้เป็นหนังสือต่อผู้เช่า  ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ในเวลาราชการก่อนวันก าหนดส่งมอบตามวรรค
หนึ่ง ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
   ผู้ให้เช่าต้องออกแบบสถานที่ติดตั้งคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ ยวข้องตาม
มาตรฐานของผู้ให้เช่า ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้เช่าแล้ว และผู้ให้เช่าต้องจัดหาเจ้าหน้าที่มาให้ค าแนะน าและ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของสถานที่ ให้ทันต่อการติดตั้งคอมพิวเตอร์ ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ลงนามใน
สัญญานี้ ทั้งนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นจากผู้เช่า 
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  ข้อ 8. การตรวจรับ 
           เมื่อผู้เช่าได้ตรวจรับคอมพิวเตอร์ที่ส่งมอบและติดตั้งแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตาม
สัญญานี้แล้ว ผู้เช่าจะออกหลักฐานการรับมอบไว้เป็นหนังสือ เพื่อผู้ให้เช่าน ามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
ขอรับเงินค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 
                             ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าคอมพิวเตอร์ที่ผู้ให้เช่าส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๒ ผู้เช่า
ทรงไว้ ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับคอมพิวเตอร์นั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ให้เช่าต้องรีบน าคอมพิวเตอร์นั้นกลับคืนโดยเร็ว
ที่สุดเท่าที่จะท าได้และน าคอมพิวเตอร์มาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วย
ค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ให้เช่าจะน ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลา
ส่งมอบตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ 

  ข้อ 9 . การบ ารุงรักษา 
 ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ให้การบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ให้อยู่ ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอด้วย
ค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า  โดยต้องจัดหาช่างผู้มีความรู้ความช านาญและมีฝีมือดีมาตรวจสอบบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขคอมพิวเตอร์ที่ให้เช่าภายในเวลา 2 วัน (เวลาท าการ) นับแต่ได้รับแจ้งจากผู้เช่าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เช่า 
 การใช้คอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ให้ถือว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติตามวรรคหนึ่ง  หากมี
เวลาคอมพิวเตอร์ขัดข้องรวมตามเกณฑ์ค านวณนับไม่เกินเดือนละ 12 ชั่วโมง หรือ ร้อยละ 5 ของเวลาใช้งานทั้งหมด
ของคอมพิวเตอร์ในเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากันมิฉะนั้นผู้ให้เช่าต้องยอมให้ผู้ เช่าคิดค่าปรับเวลาที่ไม่
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในส่วนที่เกินก าหนดข้างต้นในอัตราชั่วโมงละ  10.00 บาท (สิบบาท)ต่อเคร่ือง โดยยินยอม
ให้ผู้เช่าหักค่าปรับดังกล่าวออกจากค่าเช่าประจ างวด 
  เกณฑ์การค านวณเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์ตามวรรคสองให้เป็นไปดังนี้ 

- กรณีที่คอมพิวเตอร์ขัดข้องพร้อมกันหลายหน่วย   ให้นับเวลาขัดข้องของหน่วย 
ที่มีตัวถ่วงมากที่สุดเพียงหน่วยเดียว 

- กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดข้องของคอมพิวเตอร์แตกต่างกัน 
เวลาที่ใช้ในการค านวณค่าปรับจะเท่ากับเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์หน่วยนั้นคูณด้วยตัวถ่ วง   ซึ่งมีค่าต่าง ๆ ตาม
ผนวก 4 
  เวลาคอมพิวเตอร์ขัดข้องในช่วงเวลานอกคาบเวลาบ ารุงรักษาตามรายละเอียดในผนวก 2 
และผู้เช่าไม่ได้แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าตามสัญญาข้อ 10 มิให้น ามานับรวมเพื่อค านวณค่าปรับ 
 

 ข้อ 10. การซ่อมแซมแก้ไข 
   10.1 ในกรณีคอมพิวเตอร์ช ารุดบกพร่อง เสียหาย หรือขัดข้องใช้งานไม่ได้ทั้งหมด
หรือ แต่บางส่วน โดยมิใช่ความผิดของผู้เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องจัดให้ช่างที่มีความรู้ ความช านาญและฝีมือดีมา
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตามปกติด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า โดยเริ่มด าเนินการดังนี้ 
                                        (1) กรณีคอมพิวเตอร์ช ารุดบกพร่องในเวลาปกติ ผู้ให้เช่าจะต้องเริ่ม
ด าเนินการภายใน 48 (สี่สิบแปด) ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้เช่าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เช่า 
                                        (2) กรณีคอมพิวเตอร์ช ารุดบกพร่องนอกเวลาปกติ ผู้ให้เช่าจะต้องเริ่ม
ด าเนินการภายใน 48 (สี่สิบแปด) ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้เช่าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เช่า 
แต่ทั้งนี้ผู้เช่าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เช่า ได้แจ้งความประสงค์ในการใช้คอมพิวเตอร์นอกเวลาปกติให้ผู้ให้
เช่าทราบล่วงหน้าในเวลาปกติแล้ว 
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                       การที่ผู้เช่าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เช่าแจ้งให้ผู้ให้เช่าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้ให้เช่าทราบทางวาจา ทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือทางโทรศัพท์ ไม่ว่าวิธีใดวิธี
หนึ่ง ให้ถือเป็นการแจ้งโดยชอบตามสัญญานี้แล้ว 
                      ถ้าผู้ให้เช่าไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่ายอมให้ผู้เช่าปรับเป็นรายชั่วโมง ใน
อัตราชั่วโมงละ 10.00 บาท (สิบบาทถ้วน) โดยยินยอมให้ผู้เช่าหักค่าปรับดังกล่าวออกจากค่าเช่าประจ าเดือน 
ส าหรับจ านวนชั่วโมงท่ีใช้ในการค านวณค่าปรับจะเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ผู้เช่าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เช่าได้
แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบถึงความช ารุดบกพร่องจนถึงเวลาที่ผู้ให้เช่าเริ่มด าเนินการซ่อมแซมแก้ไข 
                     10.2 ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ที่เช่าในลักษณะที่ 2 หรือลักษณะที่ 3 ช ารุดบกพร่อง และ
ผู้เช่าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เช่าได้แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบในเวลาปกติถึงการช ารุดบกพร่องแล้ว ผู้ให้เช่า 
จะต้องซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ที่ช ารุดบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จจนใช้งานได้ตามสภาพปกติ โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้เช่า ไม่ว่าการซ่อมแซมแก้ไขจะกระท าในเวลาปกติหรือนอกเวลาปกติก็ตาม ส าหรับ
กรณีท่ีผู้เช่าแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบนอกเวลาปกติถึงการช ารุดบกพร่องของคอมพิวเตอร์และต้องการให้ผู้ให้เช่า
ซ่อมแซมแก้ไข ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้เช่าจะต้องช าระค่าซ่อมแซมแก้ไขส าหรับช่วงเวลานั้นให้แก่ผู้ให้เช่าโดย
ค านวณ จากอัตราค่าบ ารุงรักษานอกเวลาปกติที่ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ คูณกับจ านวนชั่วโมง
ที่ใช้จริงในการบ ารุงรักษานอกเวลาปกติ 
                 10.3 ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ขัดข้องใช้งานไม่ได้ตามปกติ และผู้เช่าเห็นว่าไม่อาจ
ซ่อมแซมแกไ้ขได้ ผู้เช่าจะแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นหนังสือให้จัดหาคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพและความสามารถ
ในการใช้งาน ไม่ต่ ากว่าของเดิม มาให้ผู้เช่าใช้แทนภายในเวลา 3 (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
จากผู้เช่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากผู้ให้เช่าไม่สามารถจัดหาคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมาให้ผู้เช่าใช้งานแทนได้ภายใน
เวลาที่ก าหนด ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาคอมพิวเตอร์ที่เช่าตาม
ข้อ ๒ นับถัดจากวันครบก าหนดดังกล่าวจนกว่าผู้ให้เช่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ หรือจนกว่าผู้เช่าเห็นว่าผู้ให้เช่า
ไม่อาจจัดหาคอมพิวเตอร์อ่ืนแทนได้และบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ ผู้เช่าไม่จ าต้องจ่ายค่าเช่าในระหว่างเวลาที่ผู้เช่า
ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ได้ นับตั้งแต่วันที่คอมพิวเตอร์ขัดข้องใช้งานไม่ได้ตามปกติจนถึงวันที่
ผู้ให้เช่าด าเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จหรือจนกว่าผู้เช่าบอกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี 
 
 ข้อ 11. การใช้ประโยชน์ 
  การใช้ประโยชน์ในคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่ายินยอมให้อยู่ภายใต้การจัดการและ
การควบคุมดูแลของผู้เช่าโดยสิ้นเชิง นอกจากผู้เช่าจะใช้ในการปฏิบัติงานของผู้เช่าแล้ว ผู้เช่าอาจให้ผู้ อ่ืนมาใช้
คอมพิวเตอร์นี้ได้    โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เช่า 
 

 ข้อ 12. การจัดอบรม  
  ผู้ให้เช่าต้องจัดการอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของผู้เช่าก่อนการติดตั้ง
และให้แล้วเสร็จก่อนพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาข้อ 4 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดของการฝึกอบรมให้เป็นไป
ตามผนวก 5 
 

 ข้อ 13. คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ 
  ผู้ให้เช่าต้องจัดหาคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ที่ให้เช่าตามสัญญานี้ ตามที่ก าหนดไว้ในผนวกที่ 6 
พร้อมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดอายุสัญญานี้ให้กับผู้เช่าโดยไม่คิดมูลค่า นับแต่วันส่งมอบคอมพิวเตอร์ 
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 ข้อ 14. หลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะท าสัญญานี้ ผู้ให้เช่าได้น าหลักประกันเป็น หนังสือค้ าประกันของธนาคาร เป็น
จ านวนเงิน ๑๑,๕๗๒.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ 
(ห้า) ของค่าเช่าคอมพิวเตอร์ทั้งหมดตามสัญญา มามอบไว้แก่ผู้เช่าเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
                             กรณีผู้ให้เช่าใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ า
ประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ
ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ าประกันตลอดไปจนกว่า
ผู้ให้เช่าพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้ 
                             หลักประกันที่น ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง
ของผู้ให้เช่าตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ให้เช่าน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ 
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ให้เช่าตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ให้เช่า ส่งมอบ
และติดตั้งคอมพิวเตอร์ล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ผู้ให้เช่าต้องหา
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจ านวนครบถ้วนตาม วรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้เช่าภายใน ๑๕ 
(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่า 
                             หลักประกันที่ผู้ให้เช่าน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้เช่าจะคืนให้แก่ผู้ให้เช่า โดยไม่มีดอกเบี้ย 
เมื่อผู้ให้เช่าพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 

 ข้อ 15. ข้อตกลงการใช้โปรแกรม 
  ผู้ให้เช่ายินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้โปรแกรมตามที่ก าหนดไว้ในผนวก 7 
 

 ข้อ 16. การรับประกันความเสียหาย 
  ผู้ให้เช่าจะรับประกันความเสียหายของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เป็นระยะเวลา  
1 ปี นับถัดจากวันส่งของ 
 

 ข้อ 17. ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย 
  ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใด ๆ  ที่เกิดข้ึนแก่คอมพิวเตอร์ 
อันไม่ใช่ความผิดของผู้เช่า ตลอดเวลาที่คอมพิวเตอร์อยู่ในครอบครองของผู้เช่า 
  ถ้าเกิดการเสียหายขึ้นแก่คอมพิวเตอร์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ ใน
ครอบครองของผู้เช่าตามวรรคแรก  ผู้ให้เช่าต้องด าเนินการทุกประการตามที่จ าเป็นเพื่อให้คอมพิวเตอร์กลับคืนสู่
สภาพที่ใช้งานได้ดีดังเดิมโดยเร็วที่สุด และในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการให้คอมพิวเตอร์คืนสู่สภาพที่ใช้งานได้ดังเดิมได้ 
หรือในกรณีที่คอมพิวเตอร์สูญหายผู้ให้เช่าต้องน าคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่มีคุณภาพและความสามารถใช้งานไม่ต่ า
กว่าคอมพิวเตอร์เดิมมาติดตั้งให้แก่ผู้เช่าแทนภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่า คอมพิวเตอร์ที่น ามา
ติดตั้งแทนนี้ให้ถือเป็นคอมพิวเตอร์ตามนัยข้อ  2  แห่งสัญญานี้ด้วย ทั้งนี้ในการปฏิบัติตามสัญญาข้อนี้ผู้ให้เช่าเป็นผู้
ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 
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 ข้อ 18 . การบอกเลิกสัญญา 
  เมื่อครบก าหนดติดตั้งและส่งมอบคอมพิวเตอร์ตามสัญญาข้อ 7 แล้ว  ถ้าผู้ให้เช่าไม่ติดตั้ง
และส่งมอบคอมพิวเตอร์บางรายการหรือทั้งหมดให้แก่ผู้ เช่าภายในก าหนดเวลาตามสัญญาข้อ 7 หรือส่งมอบ
คอมพิวเตอร์ไม่ตรงตามสัญญาข้อ 2 หรอืมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามสัญญา ข้อ 6 หรือติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบ 
ภายในก าหนด แต่ใช้งานไม่ได้ครบถ้วนตามสัญญาข้อ 7 หรือผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้เช่ามีสิทธิ์
บอกเลิกสัญญาได้ 
  ในกรณีที่ผู้เช่าใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญา ผู้เช่ามีสิทธิ์ริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้
ออกหนังสือค้ าประกันตามสัญญาข้อ14 เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้เช่าจะเห็นสมควร และถ้าผู้
เช่าต้องเช่าคอมพิวเตอร์จากบุคคลอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนภายในก าหนด 1 เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ให้
เช่ายอมรับผิดชดใช้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นจากค่าเช่าที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย แต่ถ้าในกรณีที่ผู้เช่าจะยกเลิกสัญญาการเช่า
ก่อนก าหนดตามสัญญานี้ โดยที่ผู้ให้เช่าไม่ได้กระท าการใด ๆ ผิดจากในสัญญานี้ ผู้เช่าจะต้องเสียค่าปรับเป็นจ านวนเงิน
เท่ากับค่าเช่าจ านวน 6 เดือน ให้แก่ผู้ให้เช่า 
    

 ข้อ 19. ค่าปรับ 
  ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาตามข้อ 18 ผู้ให้เช่าต้องช าระค่าปรับให้ผู้เช่าเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ 0.2 (0.2%) ของราคาคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบ
ตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ให้เช่าได้น าคอมพิวเตอร์มาส่งมอบให้แก่ผู้เช่าจนถูกต้องครบถ้วน 
  การคิดค่าปรับในกรณีคอมพิวเตอร์ที่ตกลงเช่าเป็นระบบ ถ้าผู้ให้เช่าส่งมอบเพียงบางส่วน 
หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป หรือส่งมอบทั้งหมดแต่ใช้งานไม่ได้ถูกต้องครบถ้วนตามผนวก 3 ให้ถือว่ายัง
ไม่ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์นั้นเลยและให้คิดค่าปรับจากราคาคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ 
  ในระหว่างที่ผู้เช่ายังมิได้ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญานั้น ถ้าผู้เช่าเห็นว่าผู้ให้เช่าไม่อาจปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้เช่าจะใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญา  และริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกัน
ตามสัญญาข้อ  14 กับเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา ข้อ 17 วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้เช่าได้
แจ้งข้อเรียกร้องให้ช าระค่าปรับไปยังผู้ให้เช่าเมื่อครบก าหนดส่งมอบแล้ว   ผู้เช่ามีสิทธิ์ที่จะปรับผู้ให้เช่าจนถึงวันบอก
เลิกสัญญาได้อีกด้วย 
 

 ข้อ 20. การโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอ่ืน 
  ในระหว่างอายุสัญญาการเช่า  ผู้ให้เช่าจะไม่โอนกรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์ที่ให้เช่าแก่บุคคล
อ่ืน    หากผู้ให้เช่าฝ่าฝืน ผู้ให้เช่ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่า 
 

 ข้อ 21. การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
  ถ้าผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้เช่าแล้ว ผู้ให้เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่าโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากผู้เช่า 
 

 ข้อ 22. การขอขยายเวลาส่งมอบ 
  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้
เช่าหรือจากพฤติการณ์อันใดอันหนึ่ง ซึ่งผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ให้เช่าไม่สามารถส่งมอบ
คอมพิวเตอร์ตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้   ผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ขอขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือของด
หรือลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบภายในก าหนด 
15 วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 
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  ถ้าผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้ให้เช่าได้สละสิทธิ์เรียกร้องใน
การที่จะขอขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ   ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิด
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้เช่า ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้เช่าทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
  การขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง อยู่ใน ดุลพินิจของ
ผู้เช่าที่จะพิจารณา 
  สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจความโดย
ละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ
ฉบับ 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................................ผู้เช่า 
                                                                                            (นายวีระพนธ์ ค าดี) 
 

  
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ให้เช่า 

(นายอัฏฐพล รัตน์เกษมศักดิ์) 
 

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

(นายพชิัย ระเกต)ุ 
 

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

(นางสาวธนาภรณ์ การะแบก) 
เลขที่โครงการ ๖๓๐๗๗๒๖๐๖๕๑ 
เลขคุมสัญญา  ๖๓๐๗๑๑๐๐๐๑๒๔ 
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