แบบสัญญาจาง

แผนที่ 1 จาก 20 แผน

แบบสัญญาจาง
ลําดับที่.....................................
สัญญาจางโครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงงานผลิตยาสูบ 6 (F-02/1)
สัญญานี้ทําขึ้น ณ สํานักงานใหญ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เลขที่ 184 ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ ง เทพมหานคร เมื่ อ วั น ที่ .......เดื อ น..............พ.ศ. 25........ ระหว า ง
กระทรวงการคลัง (โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง) โดย........................................... ผูอํานวยการยาสูบ ผูรับ
มอบอํานาจจากกระทรวงการคลัง ตามหนังสือมอบอํานาจ ลงวันที่.............เดือน…..........พ.ศ. 25......... ซึ่ง
ตอไปนี้สัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ บริษัท.....................................................................................
ซึ่งจดทะเบี ย นเป น นิ ติบุ คคล ณ.................... ตามกฎหมายของประเทศ...............สํ านั กงานใหญ ตั้ งอยู ที่
....................................โดย...................................ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับ รอง
ของ.....................................................ฉบับ ลงวันที่.............เดือน..............พ.ศ.............(และ หนังสือมอบ
อํานาจ ลงวันที่...........เดือน......................พ.ศ. 25.....) แนบทายสัญญานี้ หรือ
กลุมกิจการรวมคา................................................................................................................... ตาม
สําเนาสัญญารวมคา ลงวันที่...........เดือน......................พ.ศ. 25..... แนบทายสัญญานี้ โดยบริษัททุกรายไดตก
ลงรับผิดรวมกันและแทนกันในหนาที่รับผิดชอบและหนี้ทั้งปวงตอผูวาจางอยางลูกหนี้รวมกันตามสัญญานี้ ซึ่ง
ประกอบดวย
1. บริษัท..................................................................................... ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ
............................................. ตามกฎหมายของประเทศ............................................. สํานักงานใหญ ตั้งอยูที่
......................................โดย........................................ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือ
รับรองของ................................ฉบับลงวันที่...........เดือน...................พ.ศ...........(และ หนังสือมอบอํานาจ ลง
วันที่...........เดือน......................พ.ศ. 25.........) แนบทายสัญญานี้
2. บริษัท..................................................................................... ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ
.....................................ตามกฎหมายของประเทศ....................................สํ า นั ก งานใหญ ตั้ ง อยู ที่
....................................................โดย....................................................ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของ............................................ ฉบับลงวันที่...........เดือน...................พ.ศ...........
(และหนังสือมอบอํานาจ ลงวันที่...........เดือน......................พ.ศ. 25..... ) แนบทายสัญญานี้
3. บริษัท..................................................................................... ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ
.....................ต า ม ก ฎ ห ม า ย ข อ ง ป ร ะ เท ศ .............................สํ า นั ก ง า น ให ญ ตั้ ง อ ยู ที่
...................................................................โดย...................... ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตาม
หนังสือรับรองของ................................................ฉบับลงวันที่........เดือน.....พ.ศ.........(และหนังสือมอบอํานาจ
ลงวันที่...........เดือน......................พ.ศ. 25.....) แนบทายสัญญานี้
...............................ฯลฯ.............................
ซึ่งตอไปในสัญญานี้ เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง
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โดยที่ ผู ว า จ า งมี ค วามประสงค ท่ี จ ะปรั บ ปรุ ง โครงสร า งพื้ น ฐานด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยมี
รายละเอียดการดําเนินงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ตองดําเนินการตามที่ระบุในเอกสารผนวก 2
แผนที่ 2 จาก 20 แผน

แนบทายสัญญานี้ ณ โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโดย
ที่ผูรับจางประสงคจะรับดําเนินการดังกลาวตามความประสงคของผูวาจาง
คูสัญญาจึงไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1. ขอตกลงการจาง
ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจาง ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอม
ติดตั้ง ทดสอบระบบและอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งฝกอบรมบุคลากรของผูวาจาง ณ โรงงานผลิตยาสูบ
6 สวนอุ ต สาหกรรมโรจนะ อยุ ธ ยา จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดยมี ร ายละเอี ย ดการดํ าเนิ น งานที่ ต อ ง
ดําเนินการตามที่ระบุไวในเอกสารขอกําหนดการจาง ขอบเขตงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ผนวก
2 แนบทายสัญญานี้
การดําเนิ นการสวนใดๆตามสัญญานี้ซึ่งจําเปน ตองขออนุญาตตอหนวยงานใดในการดําเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับใดๆ ของทางราชการ ใหเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูรับ จางที่จะตอง
รับผิดชอบดําเนินการออกคาใชจายเองทั้งสิ้น
ขอ 2. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
2.1 ผนวก 1 ประกาศโรงงานยาสู บ กระทรวงการคลั ง เรื่ อ งประกวดราคาจ า งอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส
เลขที่ ฝจพ.b.02/03/61 งานจางโครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโรงงานผลิ ต ยาสู บ 6 (F-02/1) ลงวั น ที่ .....เดื อ น...........พ.ศ. 25....... จํ านวน...............
(...............) หนา
2.2 ผนวก 2 ขอกําหนดการจาง รายละเอียดการดําเนิ นงาน และรายละเอี ยดคุณ ลักษณะเฉพาะ
ประกอบดวย
(1) รายละเอียดการดําเนินงาน โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโรงงานผลิตยาสูบ 6 (F-02/1)
จํานวน...............(....................) หนา
(2) งานระบบสายนําสั ญญาณเครือขายคอมพิ วเตอร ตูจั ดเก็ บอุป กรณ เครือขาย (Rack) และ
ระบบไฟฟา
จํานวน...............(....................) หนา
(3) แผนผั ง แสดงตํ า แหน ง จุ ด ติ ด ตั้ ง ระบบเครื อ ข า ยและอุ ป กรณ ก ระจายสั ญ ญาณไร ส าย
(Access Point)
จํานวน...............(....................) หนา
(4) แผนผังแสดงตําแหนงจุดติดตั้งระบบเครือขายสําหรับอุปกรณใชสาย (LAN)
จํานวน...............(....................) หนา
(5) แผนผังแสดงตําแหนงจุดติดตั้งระบบเครือขายสําหรับอุปกรณโทรศัพท (IP-Phone)
จํานวน...............(....................) หนา
(6) แผนผังแสดงตําแหนงจุดติดตั้งตูจัดเก็บอุปกรณเครือขาย (Rack)
จํานวน...............(....................) หนา
(7) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจัดสรางศูนยขอมูลประจําโรงงาน
จํานวน...............(....................) หนา
(8) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบบริหาร
จัดการเครือขายคอมพิวเตอร
จํานวน...............(....................) หนา
แผนที่ 3 จาก 20 แผน

(9) รายละเอียดขอกําหนดสําหรับการฝกอบรม
จํานวน...............(....................) หนา
(10) รายละเอียดเงื่อนไขในการตรวจรับ
จํานวน...............(....................) หนา
(11) รายละเอียดเงื่อนไขในการรับประกันความชํารุดบกพรองและการบํารุงรักษา
จํานวน...............(....................) หนา
2.3 ผนวก 3 ขอเสนอและเอกสารของผูรับจาง ประกอบดวย
(1) หนังสือยืนยันจากบริษัทผูผลิต ตามขอ 4.2 ของรายละเอียดและขอบเขตของงาน
จํานวน...............(.......................) หนา
(2) หนังสือรับรองผลงานและสําเนาสัญญาตามขอ 4.3 ของรายละเอียดและขอบเขตของงาน
และสําเนาหนังสือขอตกลงการเขารวมเปนกิจการรวมคา ที่แสดงสัดสวนความรับผิดชอบของ
ผูรวมคาทุกราย ตามขอ 4.5 ของรายละเอียดและขอบเขตของงาน
จํานวน...............(....................) หนา
(3) หนังสือยืนยันตนเองวาไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการตามขอ 2.5 ของเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
จํานวน...............(....................) หนา
(4) หนั งสื อสละเอกสิทธิ์ ห รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมย อมขึ้น ศาลไทย ตามขอ 2.9 ของ
เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
จํานวน...............(....................) หนา
(5) บั ญ ชี ร ายการอุ ป กรณ (List of Equipment) และตารางเปรี ย บเที ย บรายละเอี ย ดและ
คุณลักษณะเฉพาะที่เสนอ พรอมแนบแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
อุปกรณที่จะเสนอมา ตามขอ 6.7 ของรายละเอียดและขอบเขตของงาน
จํานวน...............(....................) หนา
(6) แผนการดําเนินงานของโครงการพรอมประมาณการเวลา ตามขอ 3.5 ของรายละเอียดและ
ขอบเขตของงาน
จํานวน..............(....................) หนา
(7) แนวคิดในการวางผังการจัดวางอุปกรณตามขอ 6.8 ของรายละเอียดและขอบเขตของงาน
จํานวน...............(....................) หนา
(8) แผนผังโครงสรางการบริหารงานโครงการ พรอมประวัติผูบริหารและคณะทํางาน ตามขอ
6.9 และขอ 6.10 ของรายละเอียดและขอบเขตของงาน
จํานวน...............(....................) หนา
(9) ขอตกลงคุณธรรม (ฉบับลงนาม) ตามขอ 6.2 ของรายละเอียดและขอบเขตของงาน
จํานวน...............(....................) หนา
(10) หนั งสื อแสดงเจตนาไม เปด เผยขอมูล ของโรงงานยาสูบ (Non-Disclosure Agreement)
ฉบับบริษัทลงนาม
จํานวน...............(....................) หนา
(11) หนั งสื อแสดงเจตนาไม เปด เผยขอมูล ของโรงงานยาสูบ (Non-Disclosure Agreement)
ฉบับพนักงานลงนาม
จํานวน...............(....................) หนา
2.4 ผนวก 4 เอกสารตอบข อซักถามและชี้แจงเพิ่มเติ ม (ถามี) ในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และโรงงานยาสูบ
จํานวน...............(....................) หนา
2.5 ผนวก ..............................ฯลฯ......................
จํานวน...............(....................) หนา
แผนที่ 4 จาก 20 แผน

ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความในสัญญานี้
บังคับและในกรณีที่ขอความในเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ
ผูวาจาง โดยผูรับจางไมมีสิทธิเรียกคาเสียหาย คาทดแทน หรือคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
ผูรับจางยืนยันและรับรองวาไดสอบถามขอผิดพลาดบกพรอง หรือขอสงสัย หรือความไมชัดเจน
ใดๆ ในเอกสารสัญญานี้ท้ังหมดแลว และไดขอยุติในปญหาตางๆ จนเปนที่เขาใจโดยปราศจากขอสงสัยแลว
ยืนยันและรับรองวาราคาจางและติดตั้งอุปกรณทั้งหมดตามสัญญานี้ ผูรับจางไดพิจารณาขอความและเงื่อนไข
ที่ปรากฏในสัญญา โดยครอบคลุมถึงความผิดพลาดบกพรอง หรือขอสงสัย หรือความไมชัดเจนใดๆ เกี่ยวกับ
เอกสารในสัญญานี้ทั้งหมดแลว ซึ่งผูรับจางยอมรับความเสี่ยงภัยจากเหตุดังกลาวที่มีขึ้นในปจจุบันและอาจจะมี
ขึ้นในอนาคต และไมเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ เพิ่มเติมในภายหลังจากผูวาจางทั้งสิ้น
ขอ 3. มูลคางานตามสัญญา
ราคาจาง พรอมติดตั้ง ทดสอบระบบเครือขาย อุปกรณ บริการตางๆ รวมถึงการดําเนินการใดๆ
เพื่อการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีของโรงงานผลิตยาสูบ 6 และคาฝกอบรม ตามที่ระบุในขอ
กําหนดการจาง รายละเอียดการดําเนินงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เอกสารผนวก 2 แนบทาย
สั ญ ญานี้ รวมเป น มู ล ค างานตามสั ญ ญาทั้ งหมด...........................บาท (.................................) ซึ่ งได ร วม
ภาษี มู ล ค า เพิ่ ม ในอั ต ราร อ ยละ 7 (เจ็ ด ) เป น จํ า นวนเงิ น ........................................................บาท
(..........................................................) และรวมคาภาษีอากรนําเขา คาขนสง คาจดทะเบียน คาธรรมเนียม
และคาใชจายอื่นใดทั้งปวงไวดวยแลว
ผูรับจางรับรองวา บรรดาวัสดุอุปกรณที่ผูรับจางจัดหาและนํามาติดตั้งตามสัญญานี้ ผูรับจางคิด
ราคาจากผูวาจางไมสูงกวาราคาที่จําหนายในทองตลาดโดยทั่วไป หากความปรากฏแกผูวาจางในภายหลังวา
ขอเท็จจริงไมเปนไปตามคํารับรองขางตน ผูรับจางจะตองคืนเงินสวนตางที่ไดรับไปแลวพรอมดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ 7.5 (เจ็ดจุดหา) ตอป นับแตวันที่ไดรับเงินจํานวนดังกลาวไปใหแกผูวาจาง ภายใน 30 (สามสิบ) วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
ขอ 4. การสงมอบ
ภายใน 300 (สามรอย) วัน นับจากวัน ลงนามในสัญญา ผูรับจางจะจัดหา ติดตั้ง และทดสอบ
ระบบและวัสดุอุปกรณ รวมทั้งดําเนินการฝกอบรมบุคลากรของผูวาจางตามที่กําหนดในสัญญาขอ 1 โดยตกลง
จะจัดหาวัสดุอุปกรณตางๆ ซึ่งเปนชนิดดีและเปนของแทของใหมและทันสมัย ไมเปนของเคยใชงานมาแลว
หรือเกาเก็บ หรือสินคาตกรุน หรือสินคาที่ใชเทคโนโลยีที่ลาสมัย และรับประกันคุณภาพและคุณสมบัติไมต่ํา
กวาที่กําหนดไวตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในเอกสารผนวก 2 แนบทายสัญญานี้ รวมทั้งจะใชชางฝมือ
ดีมีมาตรฐานทางวิชาชีพเพื่อดําเนินการตามสัญญานี้จนแลวเสร็จ โดยผูรับจางจะตองสงมอบงานจางตามที่
กําหนดในสัญญาขอ 1 โดยแบงการสงมอบเปนงวดๆ ดังตอไปนี้
งวดที่ 1 ส งมอบแผนการดํ าเนิ น โครงการโดยละเอี ย ด (Detail Project Plan) ให ค รบถ ว น
สมบูรณ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ 2 สงมอบผลงานของงานระบบสายนําสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอร ตูจัดเก็บอุปกรณ
เครือขาย (Rack) และระบบไฟฟา งานแผนผังแสดงตําแหนงจุดติดตั้งระบบเครือขาย
และอุ ป กรณ กระจายสัญ ญาณไรสาย (Access Point) งานแผนผังแสดงตํ าแหน งจุ ด
แผนที่ 5 จาก 20 แผน

ติดตั้งระบบเครือขายสําหรับอุปกรณใชสาย (LAN) งานแผนผังแสดงตําแหนงจุดติดตั้ง
ระบบเครือขายสําหรับอุปกรณโทรศัพท (IP-Phone) และงานแผนผังแสดงตําแหนงจุด
ติดตั้งตูจัดเก็บอุปกรณเครือขาย (Rack) ตามเอกสารแนบทายสัญญา ขอ 2.2 ผนวก 2
(2) ถึง (6) ใหแลวเสร็จ ถูกตองและครบถวน ภายใน 210 (สองรอยสิบ) วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา
งวดที่ 3 สงมอบผลงานของงานจัดสรางศูนยขอมูลประจําโรงงานตามเอกสารแนบทายสัญญา
ขอ 2.2 ผนวก 2 (7) ใหแลวเสร็จ ถูกตองและครบถวนภายใน 240 (สองรอยสี่สิบ) วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ 4 สงมอบผลงานของงานอุปกรณ ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบบริหารจัดการ
เครือขายคอมพิวเตอร ตามเอกสารแนบทายสัญญา ขอ 2.2 ผนวก 2 (8) ใหแลวเสร็จ
ถูกตองและครบถวน ภายใน 270 (สองรอยเจ็ดสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ 5 สงมอบผลงานการทดสอบระบบและฝกอบรม ตามเอกสารแนบทายสัญญา ขอ 2.2
ผนวก 2 (9) และ (10) ใหแลวเสร็จ ถูกตองและครบถวนภายใน 300 (สามรอย) วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ขอ 5. การชําระเงิน ภาษีอากร และคาธรรมเนียมตางๆ
การชําระเงินคาจางตามขอ 3 ผูวาจางจะชําระเปนงวดๆ รวม 5 (หา) งวด ตามเงื่อนไขในการ
ชําระเงินและรายละเอียดซึ่งระบุไวในเอกสารผนวก.......................แนบทายสัญญา ทั้งนี้ ตามที่ระบุดังนี้
งวดที่ 1 รอยละ 15 (สิบหา) ของคาจางตามสัญญาจาง เมื่อผูรับจางสงมอบผลงานงวดที่ 1 ตาม
ขอ 4 และผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบรอยแลว
งวดที่ 2 รอยละ 20 (ยี่สิบ) ของคาจางตามสัญญาจาง เมื่อผูรับจางสงมอบผลงานงวดที่ 2 ตาม
ขอ 4 และผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบรอยแลว
งวดที่ 3 รอยละ 25 (ยี่สิบ หา) ของคาจางตามสัญญาจาง เมื่อผูรับจางสงมอบผลงานงวดที่ 3
ตามขอ 4 และผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบรอยแลว
งวดที่ 4 รอยละ 30 (สามสิบ) ของคาจางตามสัญญาจาง เมื่อผูรับจางสงมอบผลงานงวดที่ 4
ตามขอ 4 และผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบรอยแลว
งวดที่ 5 รอยละ 10 (สิบ) ของคาจางตามสัญญาจาง เมื่อผูรับจางสงมอบผลงานงวดที่ 5 ตามขอ
4 และผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบรอยแลว
ผูวาจางจะจายเงินแตละงวดใหผูรับจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มไวในราคาคาจางตามสัญญาแลว
พรอมทั้งหักภาษี ณ ที่จาย (ถามี) หลังจากผูวาจางไดตรวจสอบและตรวจรับงานในแตละงวดแลว

แผนที่ 6 จาก 20 แผน

ขอ 6. หลักประกันสัญญา
ในขณ ะทํ า สั ญ ญานี้ ผู รั บ จ า งได นํ า หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ชนิ ด เพิ ก ถอนไม ไ ด ข องธนาคาร
…………………………………. จํ า กั ด (ม ห า ช น ) ซึ่ ง เป น ธ น า ค า ร ใน ป ร ะ เท ศ ไท ย เป น จํ า น ว น เงิ น
…………….………………… บาท (…….………….…………….……………………….) ซึ่ งคิ ด เป น ร อยละ 5 (ห า) ของมู ล ค า
งานตามสัญญา เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
หนังสือค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับ จาง เมื่อผูรับ จางพน ความ
ผูกพันทั้งปวงตามสัญญานี้แลว
ในกรณีหลักประกันตามสัญญาดังกลาวลดนอยลงไมวาดวยเหตุใดๆ ผูรับจางจะตองนํามาเปลี่ยน
ใหใหมหรือเพิ่มเติมใหครบจํานวนตามขอนี้ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผู
ว า จ า ง และผู ว า จ า งมี สิ ท ธิในการขอเปลี่ ย นหลั ก ประกั น หรื อ เปลี่ ย นธนาคารผู ค้ํ า ประกั น หากผู ว า จ า ง
เห็นสมควรตามสถานการณ ซึ่งผูรับจางจะตองดําเนินการตามที่ผูวาจางแจงเปนหนังสือภายใน 30 (สามสิบ)
วัน
หากผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญา ผูวาจางมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากหลักประกันไดทั้งหมด หรือ
แตบางสวน รวมทั้งนําหลักประกันดังกลาวมาหักชําระหนี้ได
ขอ 7. การรับรองประสิทธิภาพในการทํางาน และรับประกันความชํารุดบกพรอง
7.1 ผูรับจางรับรองวางานจางพรอมอุปกรณที่สงมอบใหผูวาจางตามสัญญานี้ เปนของแท ของใหมไม
เคยใชงานมากอน มีประสิทธิภาพในการทํางานเปนไปตามรายละเอียดที่ปรากฏในผนวก 2 และ
3 เอกสารแนบทายสัญญาและการทดสอบประสิทธิภาพใหเปนไปตามรายละเอียดและวิธีการที่
กําหนดไวในผนวก............เอกสารแนบทายสัญญาทุกประการ
7.2 ผูรับจางตกลงรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของงานตามสัญญาจางเปนเวลา 18 (สิบ
แปด) เดือน นับจากวันที่ผูวาจางรับมอบงานทั้งหมดตามสัญญา ถาภายในระยะเวลาดังกลาว
ระบบหรือวัสดุอุปกรณที่ผูรับจางจัดหามาตามสัญญานี้เกิดความชํารุดบกพรองหรือใชงานไมได
ทั้งหมดหรือแตบางสวน และความชํารุดบกพรองของระบบหรือวัสดุอุปกรณดังกลาวเกิดขึ้นโดย
มิ ใช ค วามผิ ด ของผู ว าจ าง ผู รั บ จ างจะต อ งรี บ จั ด การซ อ มแซมแก ไขหรื อ เปลี่ ย นส ว นที่ ชํ ารุ ด
เสีย หายให ใหมเพื่อใหส ามารถใช งานได ดีดังเดิม โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น และ/หรือรับ
ชดใชคาเสียหายใหเทาราคาวัสดุอุปกรณที่ใชการไมได (ในราคาตามสัญญาหรือราคาปจจุบัน โดย
ใชราคาที่สูงกวาเปนเกณฑ) แลวแตผูวาจางจะเลือก และจะแจงใหผูรับจางทราบเปนหนังสือ โดย
มีรายละเอียดดังนี้
7.2.1 ผู รับ จ างต องรั บ ประกัน คุณ ภาพผลิตภัณ ฑ ท างดานฮารดแวรและซอฟตแวรตลอด
ระยะเวลาการรั บ ประกั น ความชํ ารุ ด บกพร อ ง โดยผู รั บ จ างต อ งจั ด หาอุ ป กรณ ม า
ทดแทนหรือซอมแซมแกไขใหใชงานไดดีดังเดิม ภายใน 6 (หก) ชั่วโมงนับแตไดรับแจง
ความชํารุดบกพรองจากผูวาจางโดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูวาจางทั้งสิ้น แตหาก
ภายในระยะเวลา 6 (หก) ชั่วโมงดังกลาวอุปกรณที่ผูรับจางจัดหามาทดแทนชั่วคราว
เกิดชํารุดบกพรองหรือใชการไมได ให ถือวาไมมีการนํ าอุป กรณมาทดแทน หากพ น
ระยะเวลา 6 (หก) ชั่วโมงที่ กําหนดแล ว ปรากฏวาผู รับจางไมอาจแกไขความชํารุด
บกพรองหรือขัดของตางๆ ได หรือทําใหระบบงานที่จัดหามาตามสัญญานี้หยุดชะงัก
แผนที่ 7 จาก 20 แผน

7.2.2

7.2.3

7.2.4

หรือใชการไมได หรือเกิดความเสียหายแกผูวาจาง ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับเปน
รายชั่ ว โมง ในอั ต ราชั่ ว โมงละ 500 บาท (ห ารอ ยบาทถว น) ต อ อุป กรณ 1 (หนึ่ ง)
รายการ จนกวาจะสามารถดําเนินการแกไขใหใชงานไดดีดังเดิม ทั้งนี้ เศษของชั่วโมง
ใหคิดเปนหนึ่งชั่วโมง
ในกรณีที่อุปกรณในขอ 7.2.1 ไมสามารถซอมแซมแกไขไดภายในเวลา 6 (หก) ชั่วโมง
นั บ แต ได รั บ แจ ง ความชํ ารุ ด บกพร อ งจากผู ว าจ า ง ผู รั บ จ า งจะต อ งนํ า อุ ป กรณ ไป
ซอมแซมแกไขภายนอกโรงงานยาสูบ และผูรับจางตองจัดหาวัสดุอุปกรณที่มีคุณสมบัติ
เที ยบเท า หรือดี กวามาเปลี่ ยนให ใหมในระหวางดําเนินการซอมแซมแกไขนั้ น และ
จะตองดําเนินการซอมแซมแกไขใหแลวเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่
ไดรับแจงความชํารุดบกพรองจากผูวาจาง หากไมสามารถดําเนินการซอมแซมแกไขให
เสร็จตามเวลาที่กําหนดดังกลาว ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับเปนรายวันในอัตราวัน
ละ 1,000.-บาท (หนึ่งพัน บาทถว น) ตออุป กรณ 1 (หนึ่ ง) รายการที่ นํ าไปซอมแซม
แกไข นับแตวันถัดจากวันครบกําหนด 30 (สามสิบ) วัน จนกวาผูรับจางจะดําเนินการ
ซอมแซมแกไขใหใชงานไดดีดังเดิม หรือจนกวาผูรับจางจะเปลี่ยนอุปกรณใหใหมเพื่อ
ทดแทนอุปกรณที่เสียหายหรือชํารุดบกพรองหรือขัดของ โดยอุปกรณที่นํามาทดแทน
ตองเปนของแทของใหม ไมเคยใชงานมากอน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทา หรือดีกวา และ
สามารถใชงานรวมกับระบบงานของผูวาจางมาสงมอบใหเปนทรัพยสินของผูวาจาง
หรือจนกวาผูวาจางจะบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ เพื่อการคํานวณคาปรับตามขอนี้ ใหเศษ
ของวันใหนับเปนหนึ่งวัน
หากภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตไดรับแจงความชํารุดบกพรองจากผูวาจางในครั้ง
แรก ตองมีการซอมแซมแกไขอุปกรณรายการเดิมที่ไดเคยซอมแซมแกไขมาแลวอีกเกิน
กวา 3 (สาม) ครั้ง และเมื่อผูวาจางแจงใหผูรับจางซอมแซมแกไขอุปกรณรายการเดิม
ดั งกล า วในครั้ งที่ 4 ผู รั บ จ างต อ งนํ า อุ ป กรณ ม าเปลี่ ย นทดแทนให ใหม ทั น ที โดย
อุปกรณที่นํามาทดแทนตองมีคุณสมบัติเทียบเทา หรือดีกวาเดิม เปนของแทของใหม
ไม เ คยใช ง านมาก อ น หากผู รั บ จ า งไม นํ า อุ ป กรณ ม าเปลี่ ย นทดแทนให ภ ายใน
กํ า หนดเวลาดั งกล า ว ผู รั บ จ า งยิ น ยอมให ผู ว า จ า งปรั บ เป น รายวั น ในอั ต ราวั น ละ
4,000.-บาท (สี่พันบาทถวน) ตออุปกรณ 1 (หนึ่ง) รายการ นับแตเวลาที่ไดรับแจง
ความชํ า รุด บกพรอ งจากผูวาจางในครั้งที่ 4 จนกวาผู รั บ จางจะนํ าอุ ป กรณ ใหม ม า
เปลี่ ย นทดแทนให หรือ จนกวา ผูว าจ างบอกเลิ ก สั ญ ญา และหากผู วาจ างต อ งจา ง
บุคคลภายนอกทําการซอมแซมแกไขหรือตองจัดหาอุปกรณจากบุคคลอื่นแทน ผูรับ
จ า งต องชดใช คา ใช จายเพื่ อ การดั งกลาวทั้ งสิ้ น แทนผู วาจางอี ก ดว ย ทั้ งนี้ เพื่ อการ
คํานวณคาปรับตามขอนี้ ใหเศษของวันใหนับเปนหนึ่งวัน
ภายในกําหนดระยะเวลาของการรับประกันความชํารุดบกพรอง ผูรับจางจะตองจัดสง
เจาหนาที่ผูมีความรู ความชํานาญ และมีฝมือดีมาตรวจสอบบํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขระบบและวัสดุอุปกรณ ที่จัดหาใหแกผูวาจางตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้ใหอยูใน
สภาพใช ง านได ดี ต ลอดระยะเวลาที่ กํ า หนดด ว ยค า ใช จ า ยของผู รั บ จ า งโดยต อ ง
ดํ าเนิ น การตรวจสอบระบบและวั ส ดุ อุ ป กรณ เป น ประจํ าทุ ก 3 (สาม) เดื อ น เป น
ระยะเวลา 18 (สิบแปด) เดือน พรอมทั้งจัดทํารายงานผลการตรวจสอบระบบและวัสดุ
แผนที่ 8 จาก 20 แผน

อุปกรณดังกลาวใหแกคณะกรรมการตรวจรับจํานวน 3 (สาม) ชุด ภายในสัปดาหแรก
ของเดือนถัดไปหลังจากการตรวจสอบระบบแตละครั้งแลว หากผูรับจางไมสามารถ
ปฏิบัติตาม ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับเปนจํานวนเงิน 1,500.- บาท (หนึ่งพันหา
รอยบาทถวน) ตอครั้งสําหรับการไมจัดทํารายงานตามที่กําหนด
7.2.5 หากผูวาจางเห็นวาผูรับจาง ไมสามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของสัญญาได หรือผิด
สัญญา ขอใดขอหนึ่ง ผู วาจางมี สิทธิบ อกเลิกสัญญาได พรอมทั้ งมีสิทธิแจงเวียนขึ้ น
บัญชีผูทิ้งงาน และริบหลักประกันสัญญาตามขอ 6
กรณีมีการชํารุดบกพรองหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นตอระบบหรือวัสดุอุปกรณที่ผูรับจางจัดหามา
ตามสัญญานี้ จนเปนเหตุใหผูวาจางไมสามารถปฏิบัติงานไดตามปกติ และผูรับจางไมสามารถซอมแซมแกไขให
ใชงานไดดีดังเดิมภายใน 5 (หา) วัน นับจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดความบกพรองจากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิ
ปรับผูรับจางเปนรายวัน ในอัตราวันละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) จนถึงวันที่ไดซอมแซมแกไขแลว
เสร็จและผูวาจางสามารถปฏิบัติงานไดตามปกติ และผูวาจางยังมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายอื่นๆ หรือคาใชจาย
ใดๆ จากผูรับจางไดอีกดวย และเพื่อการคํานวณคาปรับตามขอนี้ เศษของวันใหนับเปนหนึ่งวัน
ทั้งนี้ เมื่อไดมีการซอมแซมแกไขหรือเปลี่ยนใหใหมเรียบรอยแลว ผูรับจางตกลงยินยอมขยาย
ระยะเวลารับประกันความชํารุดบกพรองตามสัญญานี้ ออกไปเทากับระยะเวลาที่ผูวาจางไมสามารถใชงานได
รวมถึงระยะเวลาที่เสียไปในการแกไขความชํารุดบกพรองดังกลาวจนถึงวันที่ไดแกไขแลวเสร็จ
หากผู รับ จ างไม ซอมแซมแก ไขความชํารุด บกพรองหรือไมเขาบํ ารุงรักษาตามที่ กําหนดในข อ
7.2.1ถึงขอ 7.2.4 แลวแตกรณี ผูวาจางมีสิทธิจางบุคคลภายนอกซอมแซมแกไขและบํารุงรักษาแทน โดยผูรับ
จางจะตองเปนผูออกคาใชจายในการจางบุคคลภายนอกซอมแซมแกไขและบํารุงรักษาทั้งสิ้น และผูรับจางจะ
ไมหลุดพนจากความรับผิดในคาปรับตามที่กําหนดไวในขอ 7.2.1 ถึงขอ 7.2.4 ดังกลาว และจะยกเหตุในการที่
ผูวาจางตองจางบุคคลอื่นมาซอมแซมแกไขแทนนี้เปนขออางปฏิเสธความรับผิดใดๆ ไมได
กรณีผูรับจางไดสิทธิในระยะเวลารับประกันความชํารุดบกพรองเปนเวลาเกินกวา 18 (สิบแปด)
เดือน หรือสิทธิอื่นใดสําหรับวัสดุอุปกรณที่นํามาใชในสัญญานี้ ผูรับจางตองโอนสิทธิดังกลาวใหแกผูวาจางกอน
วันครบกําหนดระยะเวลาความรับผิดในความชํารุดบกพรองขางตน
ขอ 8. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานจาง อุปกรณ และบริการ
ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานจางพรอมอุปกรณ และบริการได ในกรณี

ดังตอไปนี้
8.1 เมื่อทําการออกแบบ และคํานวณ หรือการทดสอบ หรือทดลองประสิทธิภาพตามที่ระบุในสัญญา
โดยละเอียดแลวพบวางานจางพรอมวัสดุอุปกรณและบริการ ตามที่ระบุในเอกสารสัญญาอาจทํา
ใหประสิทธิภาพ หรือสมรรถนะของงานจางพรอมทั้งวัสดุอุปกรณในระบบตางๆ มีประสิทธิภาพ
นอยกวาที่ กําหนดไวตามสัญญา โดยมิใชเกิดจากความผิด ความบกพรอง หรือความประมาท
เลินเลอของผูรับจางหรือผูรับจางมีสวนอยูดวย
8.2 ผูผลิตวัสดุอุปกรณ หรือผูแทนจําหนายวัสดุอุปกรณ ตามที่ระบุในเอกสารสัญญา เลิกกิจการ เลิก
จําหนาย เลิกผลิต เปลี่ยนแปลงรายการคุณสมบัติหรือรายละเอียดที่สําคัญ หรือเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดทางเทคนิคของสิ่งของที่ตองจัดหาตามสัญญานี้ตามปกติประเพณีของการผลิตสิ่งของ
ประเภทนี้ หรือไดปรับปรุง หรือดัดแปลงคุณลักษณะของสิ่งของตามสัญญานี้ ใหมีประสิทธิภาพ
ดีกวาเดิม ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสมัยใหม
แผนที่ 9 จาก 20 แผน

การเปลี่ย นแปลงรายละเอีย ดของอุ ป กรณ ในกรณี ดั งกลาวขางตน ผู รับ จ างต อง
ไดรับการยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน และตองไมทําใหประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของ
งานจางตามสัญญานี้ลดลงหรือทําใหผูวาจางเสียประโยชน หรือมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
ไมเปนเหตุที่จะนํามาอางเพื่อขอขยายกําหนดเวลาสงมอบตามสัญญานี้ หากการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวมีผลทําใหราคาของงานจางหรือวัสดุอุปกรณที่ตองจัดหาเพื่อการดําเนินงานตามสัญญานี้
ในขณะที่ผูวาจางไดอนุญาตใหมีการเปลี่ยนแปลงลดลง ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางมีสิทธิปรับลด
ราคาคาจางตามสัญญาได
หากผู รั บ จ า งดํ าเนิ น การปรั บ ปรุง หรื อ ทดแทนเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดวั ส ดุ
อุปกรณโดยมิไดปฏิบัติตามสัญญาตามความในวรรคสองและเกิดความเสียหายอยางใดๆ ขึ้น ผูรับ
จางตองรับผิดชอบตอความเสียหายอยางใดๆ ที่เกิดขึ้นดังกลาวทั้งสิ้น
ขอ 9. การจัดสงและตรวจสอบ วัสดุอุปกรณที่จัดหามาเพื่อการทํางานจางตามสัญญา
9.1 หากวัสดุอุปกรณท่ีตองจัดหามาเพื่อการทํางานจางตามสัญญานี้ เปนสิ่งของที่ผูรับจางจะตองสั่ง
หรือนําเขามาจากตางประเทศ ไมวาผูรับจางจะเปนผูนําเขามาเอง หรือนําเขาโดยผานตัวแทน
หรือบุคคลอื่นใด โดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได ตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูรับจางตองจัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุก
โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะ
ได รั บ อนุ ญ าตจากกรมเจ า ท า ก อ นบรรทุ ก ของนั้ น ลงเรื อ อื่ น ที่ มิ ใช เรื อ ไทย หรื อ เป น ของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกดวยเรืออื่นได ทั้งนี้ ไมวาการสั่งซื้อ
สิ่งของดังกลาวมาจากตางประเทศจะเปนในแบบใด
9.2 ในการจัดสงวัสดุอุปกรณเพื่อการทํางานจางตามสัญญาใหแกผูวาจาง ถาสิ่งของนั้นเปนสิ่งของ
ตามขอ 9.1 ผูรับจางจะตองสงมอบใบตราสง (Bill of Landing) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของ
นั้น ซึ่งแสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรืออื่นที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ใหแกผูวาจาง
พรอมกับการสงสิ่งของนั้นดวย
ในกรณีที่วัสดุอุปกรณดังกลาว ไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดย
เรือไทย หรือเรือที่ มีสิ ท ธิเช น เดีย วกับ เรือไทย ผูรับ จางตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวาไดรับ
อนุ ญ าตจากกรมเจ า ท า ให บ รรทุ ก ของโดยเรื อ อื่ น ได หรื อ หลั ก ฐานซึ่ ง แสดงว า ได ชํ า ระ
คาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีแลว อยางใดอยางหนึ่งแกผูวาจางดวย
ในกรณี ที่ผูรับจางไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวขางตนใหแกผูวา
จาง แตจะขอสงสิ่งของดังกลาวใหผูวาจางกอน โดยยังไมรับชําระเงินคาสิ่งของ ผูวาจางมีสิทธิรับ
สิ่งของดังกลาวไวกอน และชําระเงินคาสิ่งของ เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลว
ได
9.3 ผูรับจางตองรับผิดชอบเตรียมการที่จําเปน รวมทั้งผูกมัดหีบหอเพื่อปองกันความเสียหายอันจะ
เกิดแกวัสดุอุปกรณ ที่จัดหามาเพื่อการทํางานจางตามสัญญานี้ ตั้งแตตนทางจนเดินทางมาถึง
ประเทศไทย และเมื่ อเดิน ทางมาถึงประเทศไทย ผู รับ จางตองรับผิดชอบในการจัดหาสถานที่
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สํ า หรั บ เก็ บ รั ก ษาตามความจํ า เป น เพื่ อ ป อ งกั น ความเสี ย หายอั น จะเกิ ด แก อุ ป กรณ เหล านั้ น
ตลอดจนลําเลียงขนสงวัสดุอุปกรณไปยังสถานที่สําหรับติดตั้งดวยคาใชจายของผูรับจางเอง
9.4 เมื่ อผูวาจ างไดต รวจสอบสิ่งของที่ สงเขาโครงการเพื่ อการทํ างานจางตามสั ญ ญานี้ และเห็ น ว า
ถูกตองครบถวนตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารผนวก 2 และ ผนวก 3 แนบทายสัญญาแลว
ผูวาจางจะออกหลักฐานการตรวจสอบไวให เพื่ อใหผูรับ จางนํ ามาเปน หลักฐานประกอบการ
ขอรับเงินงวดคางานนั้น
ถาผลของการตรวจสอบปรากฏวาสิ่ งของที่ ผู รับ จางส งเข าโครงการไม ต รงตามราย
ละเอียดที่ระบุในเอกสารผนวก 2 และผนวก 3 แนบทายสัญญา หรือพบความชํารุดบกพรอง
ผูวา จางทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับสิ่งของนั้น ในกรณีเชนวานี้ ผูรับจางตองรีบนําสิ่งของนั้นกลับคืน
โดย เร็วที่สุดเทาที่จะทําได และนําสิ่งของมาสงมอบใหใหม หรือตองทําการแกไขใหถูกตองตาม
สัญญาดวยคาใชจายของผูรับจางเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกลาว ผูรับจางจะนํามา
อางเปนเหตุขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดคาปรับไมได
ขอ 10. การปฏิบัติงานจางและการฝกอบรม
10.1 ผูรับจางตองสงเจาหนาที่ที่มีความรู ความชํานาญ มาทํางานจางรวมถึงการติดตั้งระบบเครือขาย
วัส ดุอุป กรณ และการบริการตางๆ ตามสัญญานี้ ณ สถานที่ที่ผู วาจางกําหนด รวมทั้งทํ าการ
ทดสอบระบบเครือขายพรอมทั้งอุปกรณตางๆ และฝกอบรมบุคลากรของผูวาจางใหแลวเสร็จ
และสามารถปฏิบัติงานได ใหถูกตองครบถวนและภายในกําหนดเวลาตามขอ 4 ทั้งนี้ ผูรับจาง
จะตองจัดทําเอกสารแจงกําหนดการเขาติดตั้งหรือทดสอบงานจางพรอมอุปกรณ ในแตละครั้ง
โดยทําเปนหนังสือนําไปยื่นตอผูวาจางในเวลาทําการ กอนวันติดตั้งหรือทดสอบงานจางพรอม
อุปกรณ ไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน หรือตามกําหนดเวลาที่ผูวาจางเห็นชอบ
10.2 ผูรับจางตองเปนผูจัดหาผูเชี่ยวชาญ ชางฝมือซึ่งมีความรูความสามารถและประสบการณรวมทั้ง
คนงาน และวัสดุเครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตางๆ เพื่อทําการติดตั้งและทดสอบระบบ
และวัสดุอุปกรณที่จัดหามาเพื่อการทํางานจางตามสัญญานี้ดวยคาใชจายของผูรับจางเองทั้งสิ้น
รวมทั้งตองรับภาระในเรื่องภาษีทุกประเภทที่บุคลากรของผูรับจางตองเสียในประเทศไทยดวย
ในการติ ด ตั้ ง และทดสอบระบบและวั ส ดุ อุ ป กรณ ดั ง กล า ว ผู ว า จ า งจะจั ด ส ง
พนักงานของตนไปรวมสังเกตการณดวย
10.3 ผูรับจางตองรับผิดชอบในการสูญหายหรือเสียหายของงานที่จาง รวมทั้งระบบและวัสดุอุปกรณ
ทั้งหมดอันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของผูรับจางหรือบุคลากรของผูรับจางตลอด
ระยะเวลาที่ผูรับจางติดตั้งและทดสอบงานจางพรอมทั้งวัสดุอุปกรณตางๆ
10.4 ผูรับจางตองรับผิดชอบในความเสียหายตอทรัพยสินของผูวาจางตลอดจนความเสียหายอื่นใดไม
วาจะเปนความเสียหายอันเกิดขึ้นแกสิ่งของที่ทดสอบ หรือแกทรัพยสินหรือบุคลากรของผูวาจาง
หรือบุ คคลที่สาม ที่เกิดจากการติดตั้งและทดสอบงานจางพรอมทั้ งวัสดุอุปกรณ ตามสัญญานี้
หรือเกิดจากการกระทําใดๆ ไมวาโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของบุคลากรของผูรับจาง
10.5 ผูรับจางตองจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานและบุคลากรของผูวาจาง และอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียด
ตามที่ระบุในเอกสารผนวก 2 แนบทายสัญญา เพื่อใหสามารถใชงานจางพรอมทั้งอุปกรณ ที่ผู
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รั บ จ า งจั ด หาได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนให มี ค วามรู ค วามสามารถในการดู แ ลและ
บํารุงรักษาระบบและอุปกรณตางๆ ไดเปนอยางดี
10.6 ผูรับจางตองดูแลบํารุงรักษาทรัพยสิน ระบบและอุปกรณทั้งหลายที่ไดติดตั้งหรือจัดหามาตาม
สัญญานี้แลว และรับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไมวาดวยเหตุใดๆเวนแต
กรณีที่เกิดจากความผิดหรือความบกพรองของผูวาจางจนกวาผูวาจางจะไดรับมอบงานทั้งหมด
ตามสัญญาเสร็จสมบูรณแลว
10.7 การใชสถานที่ของผูวาจางในการติดตั้งและทดสอบงานจางรวมทั้งวัสดุอุปกรณตางๆ ตามสัญญา
ผูรับจางจะตอง
(1) ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ขอบังคับที่บังคับใชอยูในปจจุบั น
หรือออกใช บั งคับ หรือแก ไขเพิ่ มเติม ในภายหน าโดยหน วยงานของรัฐ ที่ เกี่ ย วข องกั บ
สภาพการทํ างานและการปฏิบัติ งานให เกิ ดความปลอดภัย ในสถานที่ติ ดตั้ง และจาก
อุปกรณการติดตั้งของผูรับจางรวมทั้งสุขอนามัยในการปฏิบัติงาน
(2) ดูแลรักษาบริเวณสถานที่ป ฏิบั ติงานตามสั ญญานี้ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ทํ า งานของผู รั บ จ า ง หรื อ ตั ว แทน หรื อ บริ ว ารของผู รั บ จ า งให อ ยู ใ นความสะอาด
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการทํางานตลอดสัญญา และเมื่อทํางานเสร็จสิ้นแลว
จะตองขนยายบรรดาเครื่องมือเครื่องใชในการทํางานติดตั้ง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย
และสิ่งปลูกสรางชั่วคราวตางๆ (ถามี) ทั้งจะตองกลบเกลี่ยสถานที่หรือพื้นที่ปฏิบัติงาน
ใหเรียบรอย เพื่อใหบริเวณทั้งหมดอยูในสภาพที่สะอาด และใชการไดทันที
(3) จัดใหมีการปองกันอุบัติเหตุ ความเสียหายและภยันตรายดังกลาวทั้งตอสาธารณชนและ
แก บ ริ ว ารของผู รั บ จ าง ตลอดจนบุ ค คลต า งๆ ที่ อ ยู ในสถานที่ ติ ด ตั้ ง ตามมาตรฐาน
ข อ บั งคั บ ที่ กํ าหนดโดยสํ า นั ก งานนโยบายและแผนสิ่ งแวดล อ มและคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ หรือโดยหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
10.8 การทดสอบหลังการสงมอบ
กรณีที่ผูรับจางไดสงมอบและทดสอบงานจางพรอมทั้งอุปกรณตางๆตามขอ 4 ครบถวน
แลว ผูรับจางยังคงมีหนาที่ตองเขารวมทดสอบการเชื่อมตอระบบของงานจางตามสัญญานี้กับ
สั ญ ญาอื่ น ๆ (ถ า มี ) ให ครบถ ว นตามวัตถุป ระสงค การใชงานของผูวาจางดว ย แต ทั้งนี้ ไมเกิ น
ระยะเวลาการรับประกันความชํารุดบกพรองตามที่ระบุในขอ 7.2 โดยผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรอง
คาใชจายใดๆทั้งสิ้น กรณีผูรับจางไมมาดําเนินการทดสอบการเชื่อมตอระบบตามที่ไดรับแจงจาก
ผูวาจาง ผูวาจางสงวนสิทธิที่จะเรียกรองคาเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากผูรับจาง
ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่ งไมนํ ามาใชบั งคั บ หากการที่ ผูรับ จางไม สามารถดํ าเนิ นการ
ทดสอบหลังการสงมอบไดภายในระยะเวลารับประกันความชํารุดบกพรองตามขอ 7.2 เกิดจาก
ความผิดหรือความบกพรองของผูรับจาง
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ขอ 11. การตรวจสอบการติดตั้ง
11.1 ผูวาจางมีสิทธิที่จะสงเจาหนาที่ของผูวาจางเขาตรวจสอบการติดตั้งระบบและอุปกรณตางๆ ตาม
ขอ 10 วาเปนไปโดยถูกตองตามสัญญานี้หรือไม เพียงใด ตลอดระยะเวลาที่ทําการติดตั้งซึ่งผู
รับจางตองอํานวยความสะดวกและชวยเหลือเจาหนาที่ของผูวาจางในการดําเนินการดังกลาว
11.2 ถ า เจ า หน า ที่ ข องผู ว า จ า งตรวจพบว า งานหนึ่ ง งานใดที่ ผู รั บ จ า ง หรื อ คนงานที่ อ ยู ในความ
อํานวยการของผูรับจางไดทําไปนั้นไมถูกตองตามสัญญา เจาหนาที่ของผูวาจางมีอํานาจที่จะสั่ง
เปนหนังสือใหผูรับจางปฏิบัติตามสัญญา และผูรับจางตองแกไขงานนั้นใหเปนไปตามสัญญาทันที
ความลาชาอันเนื่องมาจากเหตุนี้ ผูรับจางจะยกขึ้นอางเพื่อขอขยายระยะเวลาติดตั้ง
ระบบและอุปกรณหรือเพื่อขอขยายระยะเวลาตามสัญญาหรือของดหรือลดคาปรับไมได
การที่ คณะกรรมการตรวจรับ พั ส ดุ ห รือเจาหน าที่ ผูต รวจงานของผูวาจางทํ าการ
ตรวจสอบการติดตั้งระบบและอุปกรณหาไดทําใหผูรับจางพนจากความรับผิดตามสัญญานี้ขอ
หนึ่งขอใดไม
ขอ 12. การตรวจรับงานจางพรอมอุปกรณที่ติดตั้งแลว
12.1 เมื่อผูรับจางไดทําการติดตั้งระบบและอุปกรณตางๆซึ่งเปนงานที่จางตามสัญญานี้ทั้งหมดแลว
เสร็ จ ให แ จ ง แก ผู ว า จ า งทราบเป น หนั ง สื อ พร อ มกํ า หนดวั น เวลาที่ จ ะทํ า การทดสอบ
ประสิทธิภาพของงานจางพรอมอุปกรณใหผูวาจางทราบดวย
12.2 เมื่อผูวาจางไดตรวจสอบการติดตั้งงานจางพรอมอุปกรณ และทดสอบประสิทธิภาพตามสัญญานี้
วาสามารถใชงานไดถูกตองตามรายละเอียดของผูรับจางที่เสนอตอผูวาจางแลว ผูวาจางจะรับ
มอบงานจางพรอมอุปกรณ โดยทําหนังสือใหไวเปนหลักฐาน และผูรับจางตองสงมอบคูมือการใช
งานและบํารุงรักษา และเอกสารตางๆ ใหครบถวนตามจํานวนที่ระบุในเอกสารผนวก 2 และ
ผนวก 3 แนบทายสัญญาใหแกผูวาจางตามสัญญานี้ ภายในกําหนดเวลาตามที่ระบุไวในเอกสาร
ผนวก 2 และผนวก 3 หรือกอนวันที่ผูวาจางไดตรวจรับมอบงานงวดสุดทายใหแกผูรับจางแลวแต
กําหนดใดจะถึงกอน ทั้งนี้ ผูรับจางตองจัดทําคําแปลเปนภาษาไทย กรณีที่ภาษาที่ใชในเอกสาร
ตางๆ ไมใชภาษาอังกฤษ ผูรับจางตองจัดทําคําแปลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้
ผูรับจางตองโอนสิทธิในเรื่องการรับประกันทุกประเภท รวมทั้งสิทธิตางๆ ที่ผูรับจางไดรับจาก
ผูผลิต หรือผูจัดจําหนายที่ยังมีผลบังคับอยูใหกับผูวาจางดวย
12.3 ในกรณี ที่งานจ างพรอมอุ ป กรณ ไม ส ามารถปฏิ บัติงานไดเต็มประสิทธิภ าพทุ กประการตามที่
กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญานี้ ใหถือวาคุณภาพของอุปกรณไมตรงตามสัญญา ผูวาจางมี
สิทธิบอกปดไมรับมอบ และผูรับจางตองเปลี่ยนแปลงแกไขหรือจัดหาใหมซึ่งอุปกรณใหมีคุณภาพ
ตรงตามสัญญา ภายในกําหนดเวลาการติดตั้งตามสัญญานี้ดวยคาใชจายของผูรับจางเองทั้งสิ้น
ขอ 13. การผิดนัด การบอกเลิกสัญญา และคาปรับ
13.1 หากผูรับจางไมทํางานจางตามสัญญาหรือไมสามารถติดตั้งงานจางพรอมอุปกรณใหแลวเสร็จ
ภายในกํ าหนดเวลาตาม ข อ 4 หรือมีเหตุอยางใดอยางหนึ่ งทําใหผูวาจางเห็น วาผูรับ จางไม
สามารถสงมอบงานจางพรอมอุปกรณทั้งหมดตามสัญญาให แกผูวาจางไดภายในกําหนดเวลา
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13.2

13.3

13.4
13.5

ดังกลาว หรือผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง ผูวาจางสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาไดโดย
พลัน
หากผูรับจางไมสามารถสงมอบงานจางพรอมอุปกรณและหรือการบริการตางๆ ทั้งหมดหรือแต
บางส ว น หรื อไม ป ฏิ บั ติงานส ว นใดสว นหนึ่ ง หรือสงมอบทั้ งหมดแตใชงานไดไม ส มบู ร ณ ให
ถูกตองครบถวนตามขอ 4 ในงวดที่ 1 ถึง 4 ใหถือวา ผูรับจางยังมิไดสงมอบ และผูวาจางมีสิทธิ
ปรับผูรับจางเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.10 (ศูนยจุดหนึ่งศูนย) ของราคางานจางในแตละงวด
ที่ยังมิไดสงมอบใหถูกตองครบถวน แตตองไมต่ํากวาวันละ 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) นับถัด
จากวันครบกําหนดสงมอบงานในแตละงวดจนถึงวันที่ผูรับจางสงมอบงานใหกับผูวาจางถูกตอง
ครบถวน
ในกรณีที่ผูรับจางไมสามารถสงมอบงานจางพรอมอุปกรณและหรือการบริการตางๆ
ทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือไมปฏิบัติงานสวนใดสวนหนึ่ง หรือสงมอบทั้งหมดแตใชงานไดไม
สมบูรณ ใหถูกตองครบถวนตามขอ 4 ใหถือวา ผูรับจางยังมิไดสงมอบ และผูวาจางมีสิทธิปรับ
ผูรับจางเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.10 (ศูนยจุดหนึ่งศูนย) ของราคาจางทั้งโครงการ แตตองไม
ต่ํากวาวันละ 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) การปรับจะนับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบงานใน
สัญญาขอ 4 จนถึงวันที่ผูรับจางสงมอบงานใหกับผูวาจางครบถวน
หากจํานวนเงิน คาปรับ จะเกินรอยละ 10 (สิบ ) ของมูลคางานทั้งหมดตามสัญญา ผูวาจางจะ
พิจารณาบอกเลิกสัญญา เวนแตผูรับจางจะไดมีหนังสือยินยอมเสียคาปรับใหแกผูวาจางตอไป
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ นอกเหนือจากคาปรับขางตนแลว ผูรับจางยินยอมใหผูวาจาง
เรียกคาเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนที่เกินกวาจํานวนคาปรับ
(ถามี) ดวย
คาปรับและคาเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ผูวาจางมีสิทธิหักเอาจากเงินที่ตองชําระใหแกผู
รับจาง หรือหักเอาจากหลักประกันตามสัญญาขอ 6 ไดทันที ถายังไมครบ ผูรับจางตองชดใช
สวนที่ยังขาดจนครบถวนในกําหนด 15 (สิบหา) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผู
วาจาง
ผู รับ จ างจะต องจ า ยค า ปรั บ ให ครบถวนภายใน 15 (สิ บ ห า) วัน นับ ตั้งแตวัน ที่ ผูรับ จางไดรับ
หนังสือแจงขอเรียกรองดังกลาวจากผูวาจาง
เมื่ อผู รับ จางผิดสั ญญาขอหนึ่งขอใด และผู วาจางมีสิ ทธิ เรีย กรองค าปรับ จากผูรับ จางได ถาผู
รับจางมิไดชําระคาปรับภายในกําหนดเวลาตามขอ 13.4 ผูวาจางมีสิทธิบังคับชําระหนี้เอาจาก
ธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกัน ตามขอ 6 ทั้งหมดหรือบางสวน และ/หรือหักจากจํานวนเงิน
ใดๆที่จะจายใหแกผูรับจางไดทันที
ในกรณี ที่ ผู ว าจ างใช สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญา ผู รั บ จ างยิ น ยอมให ผู วาจ างเรีย กรอ งเงิ น
ประกันจากธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกัน เปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได แลวแต
ผูวาจางจะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายอื่นๆ ซึ่งเปนจํานวน
เกินกวาหลักประกันสัญญา รวมทั้งชดใชราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กําหนดไวในสัญญานี้ หากผู
วาจางตองจางบุคคลอื่นเพื่อปฏิบัติงานจางทั้งหมดตามสัญญาหรือบางสวนของสัญญาแลวแต
กรณี
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ขอ 14. เหตุสุดวิสัย
คูสัญญาไมตองรับผิดตออีกฝายหนึ่งในความเสียหาย หรือการลาชาที่ไมอาจปฏิบัติไดตามสัญญา
อันเนื่องมาจาก “เหตุสุดวิสัย”
“เหตุสุดวิสัย” ตามสัญญานี้ใหหมายถึง เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดีจะใหผลพิบัติก็ดีเปนเหตุที่ไม
อาจปองกันได แมทั้งบุคคลผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุนั้นจะไดจัดการระมัดระวังตามสมควรอัน
พึงคาดหมายไดจากบุคคลในฐานะและภาวะเชนนั้น ตัวอยางเชน เหตุอันเกิดจากธรรมชาติ อัคคีภัย อุทกภัย
แผนดินไหว สงคราม การกบฏ การปดงานงดจาง การนัดหยุดงาน เปนตน
ขอ 15. การขยายเวลาสงมอบ
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพรองของฝายผูวาจาง
หรือพฤติการณอันใดอันหนึ่ง ซึ่งผูรับจางไมตองรับผิดชอบตามกฎหมายเปนเหตุใหผูรับจางไมสามารถสงมอบ
งานจางหรืออุปกรณสิ่งของใดๆตามเงื่อนไข และกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูรับจางมีสิทธิขอขยายเวลาทํา
การตามสัญญา หรือของด หรือลดคาปรับได โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐาน เปน
หนังสือใหผูวาจางทราบภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ทั้งนี้ ผูรับจางจะตองแสดงใหเห็น
วา ผูรับจางไดใชความพยายามอยางเต็มที่ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบจากเหตุการณดังกลาวที่มีผลตอการ
แลวเสร็จของงานทั้งหมด หรือบางสวน
ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความขางตน ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิเรียกรองในการที่จะ
ขอขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด หรือลดคาปรับ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวนแต กรณีเหตุเกิด
จากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจางซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน
การขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด หรือลดคาปรับตามขอ 15 นี้ อยูในดุลพินิจของผู
วาจางที่จะพิจารณาคําวินิจฉัยของผูวาจางถือเปนที่สุด ผูรับจางจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ ไมได
ขอ 16. สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพยสินทางปญญาและสิทธิอื่นใด
16.1 ผูวาจางเปนเจาของลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในทรัพยสินทางปญญา และสิทธิใดๆ ในแบบรูปตางๆ
และรายละเอียดประกอบแบบ แผนผัง ระบบวิศวกรรมและระบบใดๆ รวมทั้งโปรแกรมหรือ
ซอฟตแวรตางๆ ที่ผูรับจางไดจัดหามา หรือออกแบบ หรือจัดทํา หรือพั ฒ นาขึ้นตามสัญญานี้
รวมทั้ งเอกสารและข อมู ล ต างๆ ในสัญ ญานี้ทั้งหมดแตเพี ย งผูเดีย ว ผูรับ จางจะนํ าไปใช หรือ
เปดเผย หรือเผยแพรในทางใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนมิได เวนแตจะไดรับอนุญาตลวงหนา
เปนหนังสือจากผูวาจาง
ผู รั บ จ างต อ งยิ น ยอมให ร ะบบรวมถึ งอุ ป กรณ ที่ ทํ าการติ ด ตั้ ง รวมทั้ งซอฟต แวร
โปรแกรม ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิบั ตร สิ ทธิท างทรัพ ยสิน ทางป ญ ญาตางๆ คูมือ ขอ มูล แบบรูป ต างๆ
แผนผัง การคํานวณ แผนที่ ตัวอยางระบบวิศวกรรมและระบบใดๆ หรือสิ่งใดๆ ตามเอกสาร
สัญญานี้ ที่ผูรับจางจัดหามาในการดําเนินงานตามสัญญานี้ตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูวาจางทันที
เมื่อมีการตรวจรับมอบงานงวดสุดทายแลวเสร็จ อยางไรก็ตาม ในระหวางดําเนินการตามสัญญา
บรรดาวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ รวมทั้งซอฟตแวร โปรแกรม และหรือสิ่งของอื่นใดที่ผูรับจาง
นํามาไวในโครงการเพื่อใชในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้แลว จะนําออกจากพื้นที่โครงการ โดย
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พลการไมได ผูรับจางจะตองแจงรายละเอียดที่จะนําออกเปนหนังสือเพื่อขออนุญาตจากผูวาจาง
กอนทุกครั้ง
บรรดาทรัพยสินที่ตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูวาจางดังกลาวในวรรคสอง ตองปลอด
จากการรอนสิทธิหรือติดภาระติดพันใดๆ ทั้งสิ้น หากปรากฏวามีผูรบกวนสิทธิหรือรอนสิทธิตอผู
วา จ า งหรื อยึ ดถื อ หรื อเอาคื น ไป หรือเรีย กรองเอา ไม วาด ว ยประการใดๆ ผูรับ จางตอ งเป น
ผูรับผิดชอบในความเสียหายตอผูวาจาง รวมทั้งคุมครองขัดขวาง หรือตอสูแทนผูวาจาง โดยผูรับ
จางเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น นอกจากนี้ ผูรับจางยังตองรับผิดชดใชคาเสียหายในกรณีที่ผู
วาจางไดรับความเสียหายเนื่องจากกรณีดังกลาว ใหแกผูวาจางอีกดวย
16.2 ผูร ับจางรับรองวางานจางพรอมอุปกรณ รวมทั้งระบบตางๆ ตามสัญญานี้ ที่ทําขึ้นโดยมิไดละเมิด
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในทรัพยสินทางปญญา และสิทธิอื่นใดของบุคคลใดๆ ในกรณีที่ผูรับจาง
ประสงคจะใชงานออกแบบ สิ่งประดิษฐ วัสดุหรืองานที่ไดรับความคุมครองโดยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
หรือสิทธิทางทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ ผูรับจางตองจัดใหผูจดทะเบียนสิทธิ หรือเจาของอนุญาต
หรือยินยอมใหผูรับจางและผูวาจางใชไดตามกฎหมาย โดยผูวาจางไมตองรับภาระคาใชจายใดๆ
เพิ่มเติมอีก และผูรับจางตองสงสําเนาขอตกลงอนุญาต หรือยินยอมดังกลาวใหแกผูวาจางกอนใช
ดวย โดยผูรับจางออกคาใชจายเองทั้งสิ้น
16.3 ความเสียหายอยางใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากผูรับจางละเมิดสิทธิของผูวาจางตามขอ 16.1 หรือ
เนื่องจากอุปกรณ ที่มีการจัดหามาโดยผูรับจาง ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญา หรือสิทธิอื่นใดของผูอื่นตามขอ 16.2 ผูรับจางตองรับผิดชอบในความเสียหายดังกลาว
และชดใช ค าเสี ย หายแก ผู วา จาง และผูรับ จางตองดํ าเนิ น การป องกัน ให ผูวาจางพ น จากการ
เรียกรองใดๆ ทั้งปวงที่เกิดจากการละเมิดสิทธิดังกลาว ในกรณีที่บุคคลภายนอกกลาวอาง หรือใช
สิทธิเรียกรองใดๆ วามีการละเมิดสิทธิดังกลาว ผูรับจางตองดําเนินการทั้งปวงเพื่อใหการกลาว
อาง หรือการเรียกรองดังกลาวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผูรับจางมิอาจกระทําได และผูวาจางตอง
รับผิดชดใชคาเสียหายตอบุคคลภายนอกเนื่องจากผลแหงการละเมิดดังกลาว ผูรับจางตองเปนผู
ชําระคาเสียหายและคาใชจาย รวมทั้งคาฤชาธรรมเนียม และคาทนายความแทนผูวาจาง ภายใน
30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง ทั้งนี้ ผูวาจางจะแจงเปนหนังสือให
ผูรับจางทราบ ในเมื่อไดมีการกลาวอาง หรือใชสิทธิเรียกรองดังกลาวโดยไมชักชา
ขอ 17. การประกันภัย
ผูรับ จ างจะต องจั ดให มีการประกัน ภัยความรับ ผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ใน
ระหวางการดําเนินงานตามสัญญา กับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันภัย
ในประเทศไทยที่ผูวาจางเห็นชอบ และระบุใหผูวาจางเปนผูรับประโยชน โดยผูรับจางตองสงมอบกรมธรรมที่
ผานการเห็นชอบจากผูวาจาง พรอมหลักฐานการชําระคาเบี้ยประกัน ใหผูวาจางยึดถือ ณ วันลงนามในสัญญา
ซึ่งอยางนอยจะตองมีขอบเขตการคุมครองครอบคลุมรายละเอียด ดังตอไปนี้
(1) การประกัน ภัย ความรับ ผิดชอบตามสั ญญา (Contract Insurance) เพื่อให การคุมครองความ
เสียหายตองานตามสัญญาทั้งหมดเต็มมูลคางานตามสัญญา โดยใหมีระยะเวลาในการคุมครอง
ตลอดอายุ สั ญ ญา และให ค รอบคลุ ม ไปถึ งความสู ญ หายหรื อ เสี ย หายในช ว งระยะเวลาการ
รับประกันความชํารุดบกพรองของงานตามสัญญา
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(2)

(3)

การประกั น ความรั บ ผิ ด ชอบตอ รางกาย และทรัพ ยสิ น ของบุ ค คลที่ ส ามอั น เนื่ องมาจากการ
ดําเนินงานตามสัญญา การคุมครองดังกลาวนี้ใหรวมถึงความเสียหายตอรางกายและทรัพยสิน
ของเจ า หน า ที่ ห รื อ พนั ก งานของผู ว า จ า ง ทั้ ง นี้ ให มี ว งเงิ น ความรั บ ผิ ด ชอบตามกฎหมาย
5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) ตอครั้ง หรือตอครั้ง ตอคน
การประกัน อุบัติเหตุสวนบุคคลตอชีวิตของผูแทนผูวาจางรวมถึงเจาหน าที่ หรือพนักงานของ
ผูวาจาง ซึ่งมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติงาน ณ โรงงานผลิตยาสูบ 6 และผูวาจางมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลง
ตัวบุคคลไดตลอดเวลา โดยแจงเปนหนังสือใหผูรับจางและผูรับประกันทราบ
(ก) เงิน เอาประกัน สํ าหรับ การสู ญ เสีย หรือสู ญ เสีย อวัย วะ หรือสายตา หรือทุ พพลภาพถาวร
วงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) ตอคน
(ข) เงินเอาประกันสําหรับคาใชจายทั้งสิ้นในการรักษาพยาบาล วงเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสน
บาทถวน) ตอครั้ง ตอคน

ผูรับจางจะตองชําระเบี้ยประกันภัย คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ รวมทั้งคาเสียหายสวนแรก
และตออายุกรมธรรม ตลอดจนปฏิบัติให ถูกตองตามเงื่อนไขของกรมธรรมป ระกัน ภัย หรือกระทําการใดๆ
เพื่อใหการประกันภัยดังกลาว มีผลบังคับโดยสมบูรณตลอดอายุสัญญา
กรณีผูรับจางไมทําประกันภัย หรือ ไมตออายุประกันภัย ตามที่ระบุไวในขอนี้ หรือการประกันภัย
อื่น ใดซึ่ งผู รั บ จ างต องดํ าเนิ น การตามเงื่อนไขของสัญ ญา ผูวาจางอาจจะทําประกัน หรือตออายุป ระกัน ภั ย
ดังกลาวเอง และจายเบี้ยประกันตามความจําเปนเพื่อวัตถุประสงคดังกลาว โดยจะหักคาใชจายจากเงินที่ครบ
กําหนดหรือจะครบกําหนดชําระใหกับผูรับจางเปนครั้งคราวไป หรือหักจากหลักประกันใดๆ ที่ผูรับจางมีอยูตอ
ผูวาจางตามสัญญาหรือเรียกคืนจากผูรับจางโดยถือเปนหนี้ที่ถึงกําหนดชําระ และถาหากผูวาจางไดรับความ
เสียหายใดๆ เนื่องจากการที่ผูรับจางไมทําประกันภัย หรือไมตออายุประกันภัย หรือไมปฏิบัติใหถูกตองตาม
เงื่อนไขของกรมธรรมประกันภัยดังกลาว หรือจากการกระทําหรือละเวนกระทําการใดๆ ของผูรับจางเกี่ยวกับ
การประกันภัยตามขอนี้ ผูรับจางจะตองรับผิดในความเสียหายดังกลาวตอผูวาจาง
กรณีที่มีการฟองรองผูวาจางโดยบุคคลที่สามอันเกี่ยวเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการใดๆ ของผูรับจางหรือตัวแทนของผูรับจาง ผูรับจางจะตองชดใชคาใชจายและคาเสียหายใดๆ ที่ผูวา
จางตองเสียไปเนื่องจากการเรียกรองหรือฟองรองดังกลาวคืนใหแกผูวาจางทั้งหมด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน
นับจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
หากผูรับจางตองการใหมีประกันภัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน ผูรับจางตองชําระคา
เบี้ยประกันภัย และคาธรรมเนียมตางๆ เองทั้งสิ้น และการที่ผูรับจางไดทําประกันภัยดังกลาวทั้งหมดนั้น ไม
เปนเหตุใหผูรับจางพนจากหนาที่และความรับผิดชอบใดๆ ตอผูวาจางตามสัญญานี้
ขอ 18. กฎหมายและระเบียบที่ใชบังคับ
สัญญานี้อยูภายใตบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย ในการปฏิบัติงานตางๆ ตามสัญญานี้
ผูรับจาง ตัวแทน และบริวารของผูรับจางตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง
ตางๆ ที่ออกโดยผูวาจาง หรือหนวยงานหรือองคกรที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของภายในราชอาณาจักรไทยที่ออก
ใชบังคับอยูแลวในขณะทําสัญญา หรือจะออกใชบังคับ หรือแกไขเพิ่มเติมในภายหนาในสวนที่เกี่ยวของกับงาน
นั้นๆ ดวย
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ขอ 19. กรณีพิพาทและการฟองรอง
19.1 การพิจารณาขอพิพาทหรือขอขัดแยงใดๆ ที่เกิดขึ้นระหวางคูสัญญาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
ตามสัญญา คูสัญญาตกลงใหถือเอากฎหมายไทยเปนหลักในการบังคับใชตอกันและใชภาษาไทย
เปนภาษาในการดําเนินกระบวนการพิจารณา
19.2 ในกรณีที่มีขอโตแยงเกิดขึ้นระหวางคูสัญญาเกี่ยวกับขอกําหนดแหงสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามสัญญานี้และคูสัญญาไมสามารถตกลงกันได ใหเสนอขอโตแยงหรือขอพิพาทนั้น เพื่อ
ดําเนินคดีตอศาลที่มีเขตอํานาจในราชอาณาจักรไทย
19.3 กรณีที่มีขอพิพาทเกิดขึ้น ผูรับจางตองดําเนินงานตามสัญญานี้ตอไปโดยไมอาจอางขอขัดแยงหรือ
ขอพิพาทดังกลาว เพื่อเปนเหตุหยุดหรือไมปฏิบัติตามสัญญา เวนแตกรณีที่มีการเลิกสัญญา
ขอ 20. ตัวแทน
20.1 ผูรับ จางอาจตั้งตัวแทนซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางเปน หนังสือ เพื่อดําเนินการเฉพาะ
อยางหรือหลายอยางตามสัญญาได
20.2 การเปลี่ยนแปลงตัวแทนที่ ตั้งขึ้นตามขอ 20.1 จะกระทํ าไดตอเมื่อไดแจงใหผูวาจางทราบเป น
หนังสือ และไดรับความยินยอมจากผูวาจางเปนหนังสือดวยแลว
20.3 การกระทําใดๆ ซึ่ งตัวแทนได กระทํ าลงไปตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับ มอบหมาย ไมวากรณี ใดๆ
ผูรับจางซึ่งเปนผูตั้งตัวแทนนั้นจะตองรับผิดชอบเสมือนหนึ่งเปนผูกระทําการนั้นเอง
ขอ 21. การบอกกลาว
บรรดาหนั งสือติด ตอ ทวงถาม บอกกล าว การให ความยิน ยอม หรือความเห็ น ชอบใดๆ หรือ
หนังสืออื่นใดที่สงใหแกคูสัญญาตามสัญญานี้ ตองทําเปนหนังสือ และจะถือวาไดสงไปโดยชอบแลว หากได
จัดสงโดยทางหนึ่งทางใด ดังตอไปนี้
- สงมอบโดยบุคคลแกผูแทนที่ไดรับมอบหมายแตละฝาย
- ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
- ทางโทรสาร หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Email) แลวยืนยันเปนหนังสือโดยเร็วไปยังชื่อและ
ที่อยูของคูสัญญา ดังตอไปนี้
ผูวาจาง : ผูอํานวยการยาสูบ
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
184 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรสาร (662) 255 4220
Email…… (ของผูอํานวยการยาสูบ)…………………
ผูรับจาง : ชื่อตัวแทนนิติบุคคล
บริษัท………………………………………………………….
ที่อยู…………………………………………………………….
………………………………………………………..…………
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โทรสาร ………………………………………………………
Email……… (ของตัวแทนนิติบุคคล)………………..
ขอ 22. การแกไขเพิ่มเติมสัญญา
การแกไขเพิ่มเติมสัญญาใหทําเปนหนังสือ ตามรูปแบบและพิธีการเชนเดียวกับการทําสัญญานี้
หรือตามรูปแบบที่ผูวาจางเห็นสมควร
ขอ 23. การจางชวง
ผูรับจางจะตองไมเอางานตามสัญญาทั้งหมดหรือแตบางสวนใหผูอื่นรับจางชวงอีกตอหนึ่ง โดยไมไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน และความยินยอมของผูวาจางดังกลาวนั้นไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุด
พ น จากความรั บ ผิ ด หรื อพั น ธะหน าที่ ต ามสั ญ ญานี้ แต ทั้ งนี้ ผู รับ จางยังคงต องรับ ผิ ดในความผิด และความ
ประมาทเลินเลอของผูรับจางชวงหรือตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ
หากผูรับจางเอางานทั้งหมดหรือแตบางสวนไปใหผูรับจางชวงโดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือ
ถือไดวาเปนการปฏิบัติผิดสัญญา ผูวาจางมีสิทธิปรับผูรับจางเปนจํานวนรอยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงาน
จางชวงนั้น และผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกคาเสียหายได
ขอ 24. การควบคุมงานของผูรับจาง
ผูรับจางตองควบคุมงานตามสัญญาอยางเอาใจใสดวยประสิทธิภาพและความชํานาญและตองจัด
ใหมีตัวแทนซึ่งทํางานเต็มเวลาเปนผูควบคุมงานของผูรับจาง ตัวแทนดังกลาวจะตองเปนตัวแทนผูที่ไดรับมอบ
อํานาจจากผูรับจาง คําสั่งหรือคําแนะนําตางๆ ที่ผูวาจางไดแจงแกตัวแทนผูไดรับมอบอํานาจนั้นใหถือวาเปน
คําสั่งหรือคําแนะนําที่ผูวาจางไดแจงแกผูรับจาง
การแต งตั้ งตั ว แทนนั้ น จะต องทํ าเป น หนั งสื อและต อ งได รับ ความเห็ น ชอบจากผู วาจาง การ
เปลี่ยนตัว หรือแตงตั้งตัวแทนใหม จะกระทํามิไดหากไมไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางกอน
ผูวาจางมีสิทธิที่จะขอใหเปลี่ยนตัวแทนผูไดรับมอบอํานาจนั้นโดยแจงหนังสือไปยังผูรับจาง และ
ผูรับจางตองทําการเปลี่ยนตัวโดยพลันโดยไมคิดราคาเพิ่มหรืออางเปนเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจาก
เหตุนี้
ขอ 25. การจายเงินแกลูกจาง
ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางที่ผูรับจางไดจางมาในอัตราและตามกําหนดเวลาที่ผูรับจางได
ตกลง หรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว
ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอื่นใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคหนึ่ง ผูวาจางมีสิทธิที่
จะหักเอาเงินที่จะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางดังกลาวและใหถือวาผูวาจางไดจายเงินจํานวนนั้นเปน
คาจางใหแกผูรับจางตามสัญญานี้แลว
ผูรับจางจะตองจัดใหมีการประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนที่จางมาทํางาน โดยใหครอบคลุมถึง
ความรับผิดทั้งปวงของผูรับจางรวมทั้งผูรับจางชวง อันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดคาสินไหมทดแทน
ไดตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ตอลูกจางหรือบุคคลอื่นที่ผูรับจาง หรือผูรับจางชวง
จางมาทํางาน ผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาวพรอมทั้งหลักฐานการชําระเบี้ยประกันใหแก
ผูวาจาง เมื่อผูวาจางเรียกรอง
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นอกจากนี้ ผู รั บ จ า งต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยการประกั น สั ง คมและกฎหมายอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของกับการคุมครองลูกจางที่ใชอยูในปจจุบันและที่จะออกใชบังคับภายหนา หากผูรับจางไมปฏิบัติตาม
และมี ส ว นราชการที่ เกี่ ย วข องรอ งขอ ผู ว าจ างมี สิท ธิที่ จ ะปฏิบั ติ ตามคํารองขอนั้ น และให ถือ วาผูวาจางได
ดําเนินการแทนผูรับจางซึ่งผูรับจางไมมีสิทธิโตแยง หรือฟองรองผูวาจางได
คาใชจายที่เกิดจากการปฏิบัติตามคํารองขอตามวรรคกอนนั้น ผูวาจางมีสิทธิที่จะหักเอาจากเงิน
ตามสัญญาหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบั ติตามสัญญาก็ได และใหถือวาเป นการจายเงินคาพั สดุและ
บริการใหแกผูรับจางตามสัญญานี้แลว ทั้งนี้ ไมเปนการกระทบถึงสิทธิใดๆ ที่ผูวาจางมีอยูตามสัญญานี้
ขอ 26. งานพิเศษและการแกไขงาน
ผูวาจางมีสิทธิที่จะสั่งเปนหนังสือใหผูรับจางทํางานพิเศษ ซึ่งไมไดแสดงไวหรือรวมอยูในเอกสาร
สัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยูในขอบขายทั่วไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผูวาจางยังมีสิทธิสั่ง
เปนหนังสือใหเปลี่ยนแปลง หรือแกไขแบบรูป และขอกําหนดตางๆ ในเอกสารสัญญานี้ดวย
อัตราคาจาง หรือราคาที่กําหนดไวในสัญญานี้ ใหกําหนดไวสําหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติม
ขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคําสั่งของผูวาจาง หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจาง หรือราคาใดๆ ที่
จะนํามาใชสําหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกลาว ผูวาจางและผูรับจางจะไดตกลงกันที่จะกําหนดอัตรา
หรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถามี) กันใหม เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไมได ผูวาจางจะ
กํ าหนดอั ต ราค าจ า งหรื อ ราคาตายตั ว ตามแต ผู วาจ างจะเห็ น วาเหมาะสมและถู ก ตอ ง ซึ่ งผู รับ จ างจะต อ ง
ปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูวาจาง
ขอ 27. กรณีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
หากปรากฏวาสัญญานี้เกิดขึ้นจากการกระทําในลักษณะสมยอมราคา หรือเปนการกระทําผิดตอ
กฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ หรือเปนกรณีที่พบวามีการกระทําทุจริต
โดยผูรับจางหรือบุคลากรของผูรับจางมีสวนเกี่ยวของ หรือผูรับจางกระทําผิดเงื่อนไขตามขอตกลงคุณธรรม
ตามเอกสารแนบทายสัญญาผนวก 3 ขอ 2.3 (10) ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยผูรับจางยังคงตองรับผิด
ตอความเสียหายใดๆ ตอผูวาจางอันเกิดจากการกระทําผิดตามขอนี้ดวย
สั ญ ญานี้ ทํ าขึ้ น เป น สองฉบั บ มี ขอ ความถู กต องตรงกัน คู สัญ ญาไดอ านและเขาใจขอความดี
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน โดยคูสัญญา
ตางเก็บรักษาไวฝายละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)……………………………………………………………ผูวาจาง
(……………………………………………………)
(ลงชื่อ)……………………………………………………………ผูรับจาง
(……………………………………………………)
(ลงชื่อ)……………………………………………………………พยาน
(……………………………………………………)
(ลงชื่อ)……………………………………………………………พยาน
(……………………………………………………)
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