
แบบสัญญา 
สัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ 

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

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ……………........……...…………………………………………………………………………....... 
ต าบล/แขวง....………........................................………….….อ าเภอ/เขต......……….............................……………….….…… 
จังหวัด…….…………………….............................……….…… เมื่อวันที่ ………… เดือน ……………………….….. พ.ศ. ..…....… 
ระหว่าง …………………..........................................…......……..(๒).……...………….......................................................………… 
โดย …........…................................................................………(๓)…….…….........................................................................… 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ……...........................……... (๔ ก) ……........................….……..
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ……………….......................................................................……………………….………… 
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขท่ี……………….............……ถนน……………….….........…..ต าบล/แขวง…….…….........….…..……..... 
อ าเภอ/เขต……….……..……..…….จังหวัด………..……………....….โดย………….……….......…………………………………..……... 
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท….………….............  
ลงวันที่……………...……………..… (และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่……………….………………........…..) แนบท้ายสัญญานี้ 
(๖) (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ ………………………..….…(๔ ข)….………………........…..... 
อยู่บ้านเลขท่ี.……….......….…..….ถนน………………..……………........……ต าบล/แขวง……..…….....…………….….…………….
อ าเภอ/เขต………..................…………….……….…..จังหวัด………….......…………….…….... ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่...................................................................... ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) 

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑  ขอบเขตของงาน 
 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างให้บริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ ซ่ึงต่อไป         
ในสัญญานี้เรียกว่า “คอมพิวเตอร์” ซ่ึงติดตัง้อยู่ ณ ….....................……………………………………………………… 
 ผู้รับจ้างจะจัดหาวัสดุสิ่งของชนิดที่ดไีด้มาตรฐาน ใช้เครื่องมือดี และช่างผู้ช านาญและฝีมือดี 
เพ่ือใช้ในงานจ้างที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานตามสัญญา 

 ข้อ ๒  เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

๒.๑ ผนวก ๑ รายการคอมพิวเตอร์ที่บ ารุงรักษาตามสัญญา จ านวน………(………) หน้า 
๒.๒ ผนวก ๒ การก าหนดตัวถ่วงของคอมพิวเตอร์  จ านวน………(………) หน้า 
๒.๓ ผนวก ๓ คาบเวลาที่ต้องการบ ารุงรักษา   จ านวน………(………) หน้า 

   และอัตราค่าบ ารุงรักษา 
…………………………...ฯลฯ………..…………………. 
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ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ             
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ   
ผู้ว่าจ้าง ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 

ข้อ ๓  ระยะเวลาให้บริการ 
 ผู้รับจ้างตกลงให้บริการตามสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่ …….... เดือน …………...……..... พ.ศ. ………… 
ถึงวันที ่……. เดือน ………………… พ.ศ. …… รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น ...…...(….....) ปี ….….(……….) เดือน ...…...(….…) วัน 

 ข้อ ๔  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
 ผู้ว่าจ้างตกลงช าระค่าจ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์เป็นเงินทั้งสิ้น
.................……..บาท (……………............…) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน………….………….บาท (…….…………………) 
ตลอดจนค่าแรงงานค่าสิ่งของตลอดอายุสัญญา ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะ    
แบ่งจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดๆ รวม…..…..….(………..…) งวด ดังนี้ 
 งวดที่ ๑ เป็นเงิน……………............….บาท (…………........………...…………) จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้าง 
ได้ด าเนินการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์เป็นเวลา……………….…………..(.................................) เดอืน 
และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานตามสัญญาแล้ว 
 งวดที่ ๒ เป็นเงิน………………..….....….บาท (……….…....…………...…………) จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้าง 
ได้ด าเนินการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์เป็นเวลา………...…….…….…..(................................) เดือน 
และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานตามสัญญาแล้ว 
 งวดที่ ๓ เป็นเงิน…………................….บาท (……….…............…...…………) จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้าง 
ได้ด าเนินการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์เป็นเวลา………...…………..…..(...............................) เดือน 
และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานตามสัญญาแล้ว 

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

 ค่าจ้างตามสัญญานี้ เป็นอัตราที่ก าหนดไว้ส าหรับการให้บริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขคอมพิวเตอร์ในเวลาตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓ 
 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓ หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์ส่วนใดส่วนหนึ่งอันเป็นผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราค่าจ้าง
บริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างมีสิทธิ
ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราค่าจ้างบริการดังกล่าวได้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราค่าจ้างบริการดังกล่าวจะมีผลบังคับ
ต่อเมื่อได้ระบุไว้ในผนวกเพ่ิมเติม ซึ่งจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้ 

 ข้อ ๕  การรับประกันผลงาน  
 ผู้รับจ้างตกลงบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ให้อยู่ในสภาพใช้งาน
ได้ดีอยู่เสมอ โดยให้มีเวลาคอมพิวเตอร์ขัดข้องรวมตามเกณฑ์การค านวณเวลาขัดข้อง ไม่เกินเดือนละ………..….……
(………………...) ชั่วโมง หรือร้อยละ………….….(…..……..………) ของเวลาใช้งานทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ของเดือนนั้น 
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แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะนั้นผู้รับจ้างต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ
................(๗)...............บาท (.....................................) ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในส่วนที่เกินกว่า
ก าหนดเวลาขัดข้องข้างต้น  
 เกณฑ์การค านวณเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปดังนี้ 
 - กรณีที่คอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องพร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้องของหน่วยที่มี            
ตัวถ่วงมากที่สุดเพียงหน่วยเดียว 
 - กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดข้องของคอมพิวเตอร์แตกต่างกัน เวลาที่ใช้
ในการค านวณค่าปรับจะเท่ากับเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์หน่วยนั้นคูณด้วยตัวถ่วงซึ่งมีค่าต่างๆ ตามเอกสาร 
แนบท้ายสัญญาผนวก ๒ 

 ข้อ ๖  การให้บริการ 
 ผู้รับจ้างตกลงว่า การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ให้รวมถึงการบ ารุงรักษา 
เพ่ือป้องกันความช ารุดเสียหายของคอมพิวเตอร์ตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้ โดยจะท าการซ่อมแซมแก้ไขและ
เปลี่ยนสิ่งที่จ าเป็นทุกประการ เพ่ือให้คอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตามปกติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม
นอกเหนือจากค่าจ้างตามข้อ ๔ แห่งสัญญานี้ 
               ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้ช่างผู้มีความรู้ความช านาญและฝีมือดีมาตรวจสอบบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ อย่างน้อยเดือนละ...............….(……….…..………) ครั้ง ในกรณีคอมพิวเตอร์ขัดข้องใช้การไม่ได้ตามปกติ 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิม โดยต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน 
…………..……..(…………..….….) วัน/ชั่วโมง นับต้ังแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง
โดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับจ้างทราบทางวาจา ทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
(e-mail) หรือทางโทรศัพท์ ไม่ว่าวิธีใดวิธีหนึ่งให้ถือเป็นการแจ้งโดยชอบตามสัญญานี้แล้ว และผู้รับจ้างจะต้อง
ซ่อมแซมแก้ไข หรือเปลี่ยนสิ่งที่จ าเป็นให้เสร็จเรียบร้อยภายใน.............(.............) วัน/ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง
จากผู้ว่าจ้างดังกล่าว       
                          ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่เข้ามาซ่อมแซมแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่สามารถด าเนินการ
ซ่อมแซมแก้ไขหรือไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติทัดเทียมกันหรือดีกว่ามาเปลี่ยนให้ใช้งานได้ ภายในเวลา 
ที่ก าหนดไว้ ผู้รับจ้างยินยอมให้คิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง (เศษของชั่วโมงให้นับเป็น ๑ (หนึ่ง) ชั่วโมง) ในอัตราร้อยละ
.........................(......................) ของค่าจ้างบ ารุงรักษา (รายงวด) ตามสัญญา นับจากเวลาที่ครบก าหนดจนถึงเวลาที่
ผู้รับจ้างได้เริ่มการซ่อมแซมแก้ไข หรือจนถึงเวลาที่ผู้รับจ้างด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขแล้วเสร็จแล้วแต่กรณี        
ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างไมด่ าเนินการดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างบุคคลภายนอกท าการซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้รับจ้างจะต้อง
ออกค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอกซ่อมแซมแก้ไขแทนผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 
 การจ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์หรือส่วนประกอบที่ติดตั้งเพ่ิมเติมภายหลังที่สัญญานี้มีผลบังคับและความเสียหาย
ของคอมพิวเตอร์ซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง  
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 ข้อ ๗  ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้างในกรณีที่ผู้รับจ้าง ผู้แทน ช่าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อ หรือไม่มีความรู้ความช านาญพอ กระท าหรืองดเว้นการกระท าใดๆ เป็นเหตุให้คอมพิวเตอร์
ของผู้ว่าจ้างเสียหายหรือไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี โดยไม่อาจแก้ไขได้ โดยผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาคอมพิวเตอร์     
ที่มคีุณภาพ ประสิทธิภาพ และความสามารถในการใช้งานไม่ต่ ากว่าของเดิมชดใช้แทน หรือชดใช้ราคาคอมพิวเตอร์
ในขณะที่เกิดความเสียหายในกรณีที่ไม่อาจจัดหาคอมพิวเตอร์ดังกล่าวชดใช้แทนได้ ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในเวลาที่   
ผู้ว่าจ้างก าหนด 
 นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ว่าจ้างบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างจัดหาคอมพิวเตอร์มาชดใช้ให้แทน 
หรือชดใช้ราคาคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ…….(๘)..…...
(…………..….) ของค่าจ้างตามสัญญานี้ ซึ่งคิดเป็นเงิน.........................บาท (...........................) ต่อวัน จนกว่าผู้ว่าจ้าง
บอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ ๑๐ และหากผู้ว่าจ้างต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่อ่ืนประมวลผล ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้
ค่าใช้จ่ายเพ่ือการดังกล่าวทั้งสิ้นแทนผู้ว่าจ้างอีกด้วย 
                         นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิด
จากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าหรืองดเว้นกระท าโดยผิดกฎหมาย
หรือโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้แทน ช่าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างอีกด้วย 

ข้อ ๘  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
  ในขณะท าสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเป็น………….…….….……(๙)…………….……………. 
เป็นจ านวนเงิน....................บาท (……………………....…….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ…..…(๑๐)…..…(…….......….....) ของราคา
ค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 
 (๑๑) กรณีผู้ รับจ้างใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือค้ าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน  
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้  และจะต้องมีอายุการค้ าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้าง            
พ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  
 หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ     
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องหาหลักประกัน
มาเปลี่ยนให้ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน................
(..…..……...) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
 หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 
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 ข้อ ๙  การจ้างช่วง 
 ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง     
เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงาน   
แต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้าง  
จะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วง
นั้นทุกประการ  
 กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระค่าปรับ
ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ.......(๑๒)…...…(...................) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 
ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

  ข้อ ๑๐ การบอกเลิกสัญญา 
  หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาได้ หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง 
หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้
ลุล่วงไป การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) 
จากผู้รับจ้าง  
 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน          
การปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควรได้ทันที นอกจากนั้น
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจ านวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและค่าเสียหาย
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในการท างานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจาก
จ านวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ 
 การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา 

 ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่  
ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด....................(......................) วนั นบัถัดจากวันท่ีได้รบัแจง้เปน็หนงัสอืจากผู้ว่าจ้าง 
หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงินค่าจ้าง 
ที่ต้องช าระหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 
 หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากจ านวนเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ หรือจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน    
ตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด.............(.................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

 หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่
อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 
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ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง     
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาในข้อ ๕ ข้อ ๖ หรือข้อ ๗ ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว           
พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท าการตามสัญญา ภายใน     
๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
  ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท าการตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณี            
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

 การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท าการตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

 สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้         
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ว่าจ้าง 
        (……........……...………….…….) 
 

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

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

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


