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สัญญาจ้างจัดท าโครงการบูรณาการระบบงานด้านการเงินและบัญชี (New GL) 
 

 สัญญาฉบบัน้ีท าขึ้น ณ บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 99  
ถนนสุรศกัด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  เม่ือวนัท่ี .................... ระหว่าง บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) โดย ............................................... ผูรั้บมอบอ านาจ ซ่ึงต่อไปในสัญญาฉบบัน้ีเรียกว่า “ผูว่้าจา้ง” ฝ่ายหน่ึง กบั 
.................................... โดย.......................................... กรรมการผูมี้อ านาจ ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ส านกังานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษทักรุงเทพมหานคร ทะเบียนเลขท่ี ....................... ส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี .................................................. 
ซ่ึงต่อไปในสัญญาฉบบัน้ีเรียกว่า “ผูรั้บจา้ง” อีกฝ่ายหน่ึง  
 
 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญาระหว่างกนั ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

 ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง 
            ผูว่้าจา้งตกลงจา้งและผูรั้บจา้งตกลงรับจา้งจดัท าโครงการบูรณาการระบบงานดา้นการเงินและบญัชี (New 
GL) เพื่อตอบสนองการบริหารจดัการดา้นการเงินและการบญัชี ให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตวัในการด าเนินงานมาก
ขึ้น พร้อมทั้งให้ค  าปรึกษา แนะน า ตลอดจนอบรมการใชง้านระบบให้แก่ผูว่้าจา้ง ซ่ึงต่อไปในสัญญาฉบบัน้ีเรียกว่า “งาน” 
โดยผู ้รับจ้างตกลงด าเนินงานท่ี ว่าจ้างให้แก่ผู ้ว่าจ้างภายใต้ขอบเขตและภาระหน้าท่ี  ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบทา้ยแห่งสัญญาฉบบัน้ี 
  ผูรั้บจา้งตกลงรับผิดชอบในการสร้างสรรครู์ปแบบและควบคุมการด าเนินงาน ตลอดจนส่ิงจ าเป็นอยา่งใด ๆ 
แก่การน้ีให้แก่ผูว่้าจา้ง ซ่ึงผูรั้บจา้งตกลงท่ีจะจดัหาแรงงานและวสัดุ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อให้
งานตามสัญญาฉบับน้ีเสร็จลุล่วงไปตามความประสงค์ของผูว่้าจ้างทุกประการ โดยจะใช้ความรู้ความสามารถ รวมทั้ง
ประสบการณ์อยา่งดีท่ีสุดในการด าเนินงานตามสัญญาฉบบัน้ี ทั้งน้ี หากผูรั้บจา้งไม่สามารถจดัหาแรงงานและวสัดุเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ไดต้ามความประสงค์ของผูว่้าจา้ง ผูรั้บจา้งตกลงท่ีจะจดัหาแรงงานและวสัดุ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช ้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพเทียบเท่ากบัที่ผูว่้าจา้งก าหนด และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูว่้าจา้งดว้ย 
 

 ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  2.1 ผนวก 1 - ประกาศบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เร่ือง ............................... 

ประกาศ ณ วนัท่ี ................ 
     - ขอบเขตของงานโครงการบูรณาการระบบงานด้านการเงินและบัญชี (New GL) และ

ภาระหนา้ท่ีของผูรั้บจา้งในการด าเนินงานท่ีจา้ง จ านวน ....... หนา้ 
     - ใบเสนอราคา เลขท่ี ................ ลงวนัท่ี ................ จ านวน ....... หนา้ 
  2.2 ผนวก 2 รายการเอกสารประกอบอื่น ๆ 
     -  ส าเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

กรุงเทพมหานคร ของผูรั้บจา้ง จ านวน ........ หนา้ 
    - หนงัสือมอบอ านาจของผูรั้บจา้ง ฉบบัลงวนัท่ี ................ 
   - ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนและทะเบียนบา้นของผูรั้บจา้ง จ านวน ....... หนา้ 
   - ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนและทะเบียนบา้นของผูรั้บมอบอ านาจ จ านวน ........ หนา้ 
     -  ภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) ของผูรั้บจา้ง จ านวน 1 หนา้ 
             - ...................................................................ฯลฯ.................................................................... 
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  ความใดในเอกสารแนบทา้ยสัญญาท่ีขดัแยง้กบัขอ้ความในสัญญาฉบบัน้ีให้ใชข้อ้ความในสัญญาฉบบัน้ีบงัคบั
และในกรณีท่ีเอกสารแนบทา้ยสัญญาขดัแยง้กนัเอง ผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามค าวินิจฉยัของผูว่้าจา้ง  
 

ข้อ 3. ค่าจ้างและวิธีการช าระค่าจ้าง 
 ผูว่้าจา้งและผูรั้บจา้งไดต้กลงราคาค่าจา้งตามสัญญาฉบบัน้ี เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน ............. บาท (.................) 

ซ่ึงไดร้วมค่าแรงงานและค่าส่ิงของตลอดอายสัุญญา ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าใชจ้่ายทั้งปวงดว้ยแลว้ โดยถือราคาเหมารวมเป็น
เกณฑ ์และผูว่้าจา้งตกลงจะช าระค่าจา้งให้แก่ผูรั้บจา้งเป็นงวด รวม 6 (หก) งวด ภายใตเ้ง่ือนไขดงัน้ี 

งวดท่ี 1 เป็นจ านวนเงิน ............. บาท (...................) เม่ือผูรั้บจา้งด าเนินการ .................................................. 
แลว้เสร็จภายในไม่เกินวนัท่ี ............................... และคณะกรรมการตรวจการจา้งไดต้รวจรับมอบงานตามงวดน้ีเรียบร้อยแลว้ 

งวดท่ี 2 เป็นจ านวนเงิน ............. บาท (...................) เม่ือผูรั้บจา้งด าเนินการ .................................................. 
แลว้เสร็จภายในไม่เกินวนัท่ี ............................... และคณะกรรมการตรวจการจา้งไดต้รวจรับมอบงานตามงวดน้ีเรียบร้อยแลว้ 

งวดท่ี 3 เป็นจ านวนเงิน ............. บาท (...................) เม่ือผูรั้บจา้งด าเนินการ .................................................. 
แลว้เสร็จภายในไม่เกินวนัท่ี ............................... และคณะกรรมการตรวจการจา้งไดต้รวจรับมอบงานตามงวดน้ีเรียบร้อยแลว้ 

งวดท่ี 4 เป็นจ านวนเงิน ............. บาท (...................) เม่ือผูรั้บจา้งด าเนินการ .................................................. 
แลว้เสร็จภายในไม่เกินวนัท่ี ............................... และคณะกรรมการตรวจการจา้งไดต้รวจรับมอบงานตามงวดน้ีเรียบร้อยแลว้ 

งวดท่ี 5 เป็นจ านวนเงิน ............. บาท (...................) เม่ือผูรั้บจา้งด าเนินการ .................................................. 
แลว้เสร็จภายในไม่เกินวนัท่ี ............................... และคณะกรรมการตรวจการจา้งไดต้รวจรับมอบงานตามงวดน้ีเรียบร้อยแลว้ 

งวดท่ี 6 (งวดสุดทา้ย) เป็นจ านวนเงิน .......... บาท (...............) เม่ือผูรั้บจา้งด าเนินการ ................................... 
แลว้เสร็จภายในไม่เกินวนัท่ี ................. และคณะกรรมการตรวจการจา้งไดต้รวจรับมอบงานแลว้เสร็จครบถว้นตามท่ีก าหนด
ขอบเขตและภาระหนา้ท่ีของผูรั้บจา้งในการด าเนินงานตามสัญญาฉบบัน้ี  
 เน่ืองจากการจา้งตามสัญญาฉบบัน้ีมีลกัษณะเป็นการจา้งเหมา ดงันั้น หากปรากฏในภายหลงัว่ามีค่าใชจ้่าย
เพ่ิมขึ้น ผูรั้บจา้งตกลงจะไม่เรียกร้องราคาค่าจา้งเพ่ิมขึ้น กบัทั้งจะไม่ถือเป็นเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาและ/หรือเรียกร้อง
ค่าตอบแทนใด ๆ ระหว่างกนัทั้งส้ิน เวน้แต่กรณีจะมีขอ้ตกลงโดยความยินยอมของคู่สัญญาอยา่งชดัแจง้ 
  นอกเหนือจากขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีจะกล่าวต่อไปในขอ้ 12. แลว้ คู่สัญญาตกลงว่า ในกรณีหากมี
ความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงการด าเนินการงานท่ีจา้งในแต่ละงวดงานดงักล่าวขา้งตน้ ให้เป็นดุลยพินิจของผูว่้าจา้งในการ
พิจารณาเปล่ียนแปลงการด าเนินการตามงวดงานท่ีก าหนดให้สอดคลอ้งกบัปัญหาและอุปสรรคอย่างใด ๆ ไดแ้ต่เพียงฝ่าย
เดียว ทั้งน้ี ให้รวมถึงการปรับเพ่ิมหรือลดค่างวดงานในแต่ละงวดให้สอดคลอ้งแก่กรณีไดด้ว้ย 
 
 ข้อ 4. ก าหนดการท างาน 
 4.1 ผูรั้บจา้งสัญญาว่าจะท างานท่ีรับจ้างตามสัญญาฉบับน้ีให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ทุกประการ โดย
จะตอ้งเร่ิมท างานท่ีรับจา้งนบัตั้งแต่วนัท่ี ...................... จนถึงวนัท่ีผูรั้บจา้งปฏิบติังานให้แลว้เสร็จสมบูรณ์พร้อมใชง้าน ทั้งน้ี 
จะตอ้งไม่เกินวนัท่ี ................... ถา้ผูรั้บจา้งไม่สามารถท างานให้แลว้เสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เช่ือไดว่้าผูรั้บจา้งไม่
สามารถท างานให้แลว้เสร็จภายในก าหนดเวลา หรือจะแลว้เสร็จล่าชา้เกินกว่าก าหนดเวลา หรือผูรั้บจา้งท าผิดสัญญาขอ้ใด
ขอ้หน่ึง หรือตกเป็นผูล้ม้ละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบติัตามค าส่ังของคณะกรรมการตรวจการจา้ง หรือผูค้วบคุมงาน หรือ
บริษทัท่ีปรึกษาซ่ึงไดรั้บมอบอ านาจจากผูว่้าจา้ง ผูว่้าจา้งมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาฉบบัน้ีได ้และมีสิทธิจา้งผูรั้บจา้งรายใหม่
ท างานของผูรั้บจา้งให้ลุล่วงไปไดด้ว้ย  

-2- 
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 4.2 หากผูรั้บจา้งไม่ปฏิบติังานให้แลว้เสร็จภายในเวลาซ่ึงก าหนดไวใ้นขอ้ 4.1 นั้น และผูว่้าจา้งยงัมิไดบ้อก
เลิกสัญญา  ผูรั้บจา้งจะตอ้งช าระค่าปรับให้แก่ผูว่้าจา้งในอตัราวนัละ ................... บาท (..........................) จนกว่าจะส่งงานใน
งวดนั้น ๆ เสร็จส้ิน และจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายในการควบคุมงานในเม่ือผูว่้าจา้งตอ้งจา้งผูค้วบคุมงานอีกต่อหน่ึง โดยนบัถดั
จากวนัท่ีก าหนดแลว้เสร็จของงวดงานนั้น ๆ ตามสัญญาฉบบัน้ี หรือวนัท่ีผูว่้าจา้งไดข้ยายให้จนถึงวนัท่ีท างานแลว้เสร็จจริง
ของงวดงานนั้น ๆ ตามสัญญาฉบบัน้ี นอกจากน้ี ผูรั้บจา้งยอมให้ผูว่้าจา้งเรียกค่าเสียหายอนัเกิดขึ้นจากการท่ีผูรั้บจา้งท างาน
ล่าชา้ เฉพาะส่วนท่ีเกินกว่าจ านวนค่าปรับดงักล่าวไดอ้ีกดว้ย  
  การท่ีผูว่้าจา้งปรับผูรั้บจา้งเพราะผูรั้บจา้งไม่ปฏิบติัให้ตรงตามเวลาท่ีก าหนดดงักล่าวแลว้ ผูรั้บจา้งยงั
ตอ้งปฏิบติัตามสัญญาฉบบัน้ีต่อไป 
  ในระหว่างท่ีผูว่้าจา้งยงัมิไดบ้อกเลิกสัญญานั้น หากผูว่้าจา้งเห็นว่าผูรั้บจา้งจะไม่สามารถปฏิบติังานตาม
สัญญาต่อไปได ้ผูว่้าจา้งจะใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิ้ทธิตามขอ้ 13. ก็ได ้
 
 ข้อ 5. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 

 ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อนัเน่ืองมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผูว่้าจ้าง หรือ
พฤติการณ์อันใดท่ีผูรั้บจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ท าให้ผูรั้บจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขและ
ก าหนดเวลาแห่งสัญญาฉบบัน้ีได ้ผูรั้บจา้งจะตอ้งแจง้เหตุหรือพฤติการณ์ดงักล่าวพร้อมหลกัฐานเป็นหนงัสือให้ผูว่้าจา้งทราบ 
เพื่อขอขยายเวลาปฏิบติังานออกไปภายใน .......... (.........) วนัท าการ นบัถดัจากวนัท่ีเหตุนั้นส้ินสุดลง 
  ถา้ผูรั้บจา้งไม่ปฏิบติัให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผูรั้บจา้งไดส้ละสิทธิเรียกร้องในการท่ีจะขอ
ขยายเวลาท างานออกไปโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน เวน้แต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผูว่้าจา้ง ซ่ึง
มีหลกัฐานชดัแจง้ หรือผูว่้าจา้งทราบดีอยูแ่ลว้ตั้งแต่ตน้                                                                                                 
  การขยายก าหนดเวลาปฏิบติังานตามวรรคหน่ึงให้อยูใ่นดุลยพินิจของผูว่้าจา้งท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
 

ข้อ 6. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
 ผูรั้บจา้งตอ้งน าหลกัประกนัเป็นหนังสือค ้ำประกนั และ/หรือแคชเชียร์เช็คของธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ
ไทย ท่ีผูว่้ำจำ้งพิจำรณำเห็นชอบ ซ่ึงเท่ำกบัเงินร้อยละ 5 (ห้ำ) ของค่ำจำ้ง (ท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ทั้งหมดตามสัญญาฉบบัน้ี ซ่ึง
คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน .......................... บาท (....................) มามอบให้แก่ผูว่้าจา้งเพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏิบัติตาม
สัญญาฉบบัน้ี ภายในระยะเวลาท่ีผูว่้าจา้งก าหนด โดยมีอายุการประกนันับแต่วนัท่ี ................. จนถึงวนัท่ีผูรั้บจา้งไม่มีขอ้
ผกูพนัใด ๆ ตามสัญญาฉบบัน้ีแลว้ และหากจ านวนเงินในหลกัประกนัถูกหกัลดนอ้ยลงเพราะผูรั้บจา้งตอ้งรับผิดช าระค่าปรับ 
หรือค่าเสียหายเน่ืองจากปฏิบัติผิดสัญญาฉบบัน้ีไม่ว่ากรณีใด ๆ ผูรั้บจา้งสัญญาว่าจะน ามาเพ่ิมเติมให้ครบจ านวน ภายใน 
.......... (...........) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือจากผูว่้าจา้ง 
  อน่ึง กรณีท่ีมีการตกลงว่าจา้งงานเพ่ิมเติมเป็นคราว ๆ เม่ือใด ผูรั้บจา้งจะตอ้งน าหลกัประกนัตามเง่ือนไขท่ี
กล่าวในวรรคหน่ึงมามอบให้แก่ผูว่้าจา้งทุกคร้ังไป 

  หลกัประกนัท่ีผูรั้บจา้งน ามามอบไวต้ามวรรคหน่ึงน้ี หากผูรั้บจา้งไม่มีขอ้ผกูพนัใด ๆ ตามสัญญาฉบบัน้ีแลว้ 
ผูว่้าจา้งจะพิจารณาคืนให้แก่ผูรั้บจา้งต่อไปตามแบบวิธีท่ีผูว่้าจา้งก าหนด 
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ข้อ 7. ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
  7.1 ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ถา้หากมีความเสียหายเกิดขึ้นเน่ืองจากผูรั้บจา้ง หรือผูค้วบคุมงานของผูรั้บจา้งละเลย

ต่อหน้าท่ี หรือมิไดใ้ชฝี้มือและความรู้ให้เหมาะสมกบัอาชีพ ผูรั้บจา้งยอมรับผิดชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นจนครบถว้นโดยไม่
มีขอ้โตแ้ยง้ใด ๆ ทั้งส้ิน 

  7.2 หากผูรั้บจา้งไม่ปฏิบติัให้เป็นไปตามสัญญาขอ้หน่ึงขอ้ใดดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม  ผูรั้บจา้งยินยอมให้  
ผูว่้าจา้งริบหลกัประกนัสัญญาฉบบัน้ีทนัที และเรียกร้องค่าเสียหาย (ถา้มี) จากผูรั้บจา้ง และผูว่้าจา้งจะใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญา
เสียดว้ยก็ได ้

  7.3 ผูรั้บจา้งจะตอ้งไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญาฉบบัน้ีไปจา้งช่วงอีกต่อหน่ึง โดยไม่ไดรั้บ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากผูว่้าจา้งก่อน ทั้งน้ี นอกจากในกรณีท่ีสัญญาฉบับน้ีจะได้ระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ความยินยอม
ดงักล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผูรั้บจา้งหลุดพน้จากความรับผิดหรือพนัธะหนา้ท่ีตามสัญญาฉบบัน้ี และผูรั้บจา้งจะยงัคงตอ้งรับผิด
ในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผูรั้บจา้งช่วง หรือของตวัแทน หรือลูกจา้งของผูรั้บจา้งช่วงนั้นทุกประการ 

  7.4 ผูรั้บจา้งจะตอ้งจ่ายเงินแก่ลูกจา้งท่ีผูรั้บจา้งไดจ้า้งมาในอตัราและตามก าหนดเวลาท่ีผูรั้บจา้งไดต้กลง 
หรือท าสัญญาไวต้่อลูกจา้งดงักล่าว 

     ถา้ผูรั้บจา้งไม่จ่ายเงินค่าจา้ง หรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจา้งดงักล่าวในวรรคหน่ึง ผูว่้าจา้งมีสิทธิท่ีจะ
เอาเงินค่าจา้งท่ีจะตอ้งจ่ายแก่ผูรั้บจา้งมาจ่ายให้แก่ลูกจา้งของผูรั้บจา้งดงักล่าว และให้ถือว่าผูว่้าจา้งไดจ้่ายเงินจ านวนนั้นเป็น
ค่าจา้งให้แก่ผูรั้บจา้งตามสัญญาแลว้ 

 
ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
 ผูรั้บจา้งจะตอ้งควบคุมงานท่ีรับจา้งอยา่งเอาใจใส่ดว้ยประสิทธิภาพและความช านาญ และในระหว่างท างาน

ท่ีรับจา้งจะตอ้งจดัให้มีผูแ้ทนซ่ึงท างานเตม็เวลาเป็นผูค้วบคุมงาน ผูค้วบคุมงานดงักล่าวจะตอ้งเป็นผูแ้ทนไดรั้บมอบอ านาจ
จากผูรั้บจา้ง ค  าส่ัง หรือค าแนะน าต่าง ๆ ท่ีไดแ้จง้แก่ผูแ้ทนผูไ้ดรั้บมอบอ านาจนั้น ให้ถือว่าเป็นค าส่ังหรือค าแนะน าท่ีไดแ้จง้
แก่ผูรั้บจา้ง การแต่งตั้งผูค้วบคุมงานนั้นจะตอ้งท าเป็นหนังสือและตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูว่้าจา้ง การเปล่ียนตวัหรือ
แต่งตั้งผูค้วบคุมงานใหม่จะท ามิไดห้ากไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูว่้าจา้งก่อน  

 ผูว่้าจา้งมีสิทธิที่จะขอให้เปล่ียนตวัผูแ้ทนไดรั้บมอบอ านาจนั้น โดยแจง้เป็นหนังสือไปยงัผูรั้บจา้ง และ
ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าการเปล่ียนตวัโดยพลนั โดยไม่คิดราคาเพ่ิมหรืออา้งเป็นเหตุเพ่ือขยายอายสัุญญาอนัเน่ืองมาจากเหตุน้ี 

    
ข้อ 9. การตรวจงานจ้าง 
 ถ้าผูว่้าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผูค้วบคุมงานหรือบริษทัท่ีปรึกษาเพ่ือควบคุมการท างานของ

ผูรั้บจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผูค้วบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษานั้น มีอ านาจเข้าไปตรวจการงานในสถานท่ีท่ี
ปฏิบติังานไดทุ้กเวลา และผูรั้บจา้งจะตอ้งอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร 

 การท่ีมีกรรมการตรวจการจา้ง หรือผูค้วบคุมงาน หรือบริษทัที่ปรึกษา หาท าให้ผูรั้บจ้างพน้ความรับผิดชอบ
ตามสัญญาฉบบัน้ีขอ้หน่ึงขอ้ใดไม่ 

 
ข้อ 10. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน 
 ผูรั้บจา้งจะต้องรับรองว่าไดต้รวจสอบและท าความเขา้ใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถ่ีถว้นแลว้ หาก

ปรากฏว่ารูปแบบและรายการละเอียดของงานนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนไปจากเอกสารสัญญาหรือประการอื่นใด และไม่
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ว่าเหตุใด ผูรั้บจา้งตกลงท่ีจะปฏิบติัตามค าวินิจฉยัของกรรมการตรวจการจา้ง หรือผูค้วบคุมงาน หรือบริษทัที่ปรึกษาท่ีผูว่้าจา้ง
แต่งตั้งเพ่ือให้งานแลว้เสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใชจ้่ายใด ๆ เพ่ิมขึ้นจากผูว่้าจา้งไม่ได ้

 
ข้อ 11. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
 ผูรั้บจา้งตกลงว่า กรรมการตรวจการจา้ง ผูค้วบคุมงาน หรือบริษทัท่ีปรึกษาท่ีผูว่้าจา้งแต่งตั้งมีอ านาจท่ีจะ

ตรวจสอบ ควบคุมงาน ส่ังให้แกไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม หรือตดัทอนซ่ึงงานตามสัญญาฉบบัน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามเอกสาร
สัญญา หากผูรั้บจา้งขดัขืนไม่ปฏิบติัตาม กรรมการตรวจการจา้ง ผูค้วบคุมงาน หรือบริษทัท่ีปรึกษามีอ านาจท่ีจะส่ังให้หยุด
กิจการชัว่คราวได ้ความล่าชา้ในกรณีเช่นน้ี ผูรั้บจา้งจะถือเป็นเหตุขอขยายวนัท าการออกไปมิได ้

 
ข้อ 12. งานพเิศษ การแก้ไขงานและการตัดทอนงาน 
  ผูว่้าจา้งมีสิทธิท่ีจะส่ังให้ผูรั้บจา้งท างานพิเศษซ่ึงไม่ไดแ้สดงไว ้หรือรวมอยูใ่นเอกสารสัญญา หากงานพิเศษ

นั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทัว่ไปแห่งวตัถุประสงค์ของสัญญาฉบบัน้ี นอกจากน้ีผูว่้าจา้งยงัมีสิทธิส่ังให้เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ข
แบบรูป หรือตดัทอนงาน และขอ้ก าหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญาฉบบัน้ีดว้ย โดยไม่ท าให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อยา่งใด 

  กรณีการตดัทอนงานตามสัญญาฉบบัน้ี ผูว่้าจา้งตกลงช าระค่าจา้งตามสัดส่วนงานท่ีผูรั้บจา้งไดด้ าเนินงาน
แลว้เสร็จในแต่ละคร้ัง ทั้งน้ี อตัราค่าจา้งหรือราคาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาฉบบัน้ีให้ก าหนดใช้ส าหรับงานพิเศษ หรืองานท่ี
เพ่ิมเติมขึ้น หากในสัญญาไม่ไดก้ าหนดไวถึ้งอตัราค่าจา้งหรือราคาใด ๆ ท่ีจะน ามาใช้ส าหรับงานพิเศษ หรืองานท่ีเพ่ิมขึ้น
ดงักล่าว ผูว่้าจา้งและผูรั้บจา้งจะไดต้กลงกันท่ีจะก าหนดอตัราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถา้มี) กนัใหม่เพื่อความ
เหมาะสม ในกรณีท่ีตกลงกนัไม่ได ้ผูว่้าจา้งจะก าหนดอตัราจา้งหรือราคาตายตวัตามแต่ผูว่้าจา้งจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกตอ้ง 
ซ่ึงผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติังาน ตามค าส่ังของผูว่้าจา้งทุกประการ ทั้งน้ี อาจสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการตามขอ้ 5. ต่อไปได ้  

 
ข้อ 13. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
 ในกรณีท่ีผูว่้าจา้งบอกเลิกสัญญา ผูว่้าจา้งอาจท างานนั้นเองหรือว่าจา้งผูอ่ื้นให้ท างานนั้นต่อจนแลว้เสร็จได ้

ผูว่้าจา้งหรือผูรั้บจา้งท างานนั้นต่อมีสิทธิใช้เคร่ืองมือส่ิงท่ีสร้างขึ้นชั่วคราวส าหรับการปฏิบติังานและวสัดุต่าง ๆ ซ่ึงเห็นว่า
จะตอ้งสงวนเอาไวเ้พื่อการปฏิบติังานตามสัญญาตามท่ีจะเห็นสมควร 

 ในกรณีดังกล่าว ผูว่้าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้ งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะ
เห็นสมควร นอกจากนั้นผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซ่ึงเป็นจ านวนเกินกว่าหลกัประกนัการปฏิบติังาน และ
ค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น รวมทั้งค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึ้นในการท างานนั้นต่อให้แลว้เสร็จตามสัญญา และค่าใชจ้่ายในการควบคุม
งานเพ่ิม (ถา้มี) ซ่ึงผูว่้าจา้งจะหกัเอาจากเงินประกนัผลงานหรือจ านวนเงินใด ๆ ท่ีจะจ่ายให้แก่ผูรั้บจา้งก็ได ้

 
ข้อ 14. กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ 
 บรรดางานท่ีผูรั้บจา้งไดด้ าเนินการตามสัญญาฉบบัน้ีทั้งหมด ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิและลิขสิทธ์ิของผูว่้าจา้ง

ทนัทีโดยผูว่้าจา้งมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวเท่านั้น 
 
ข้อ 15. การก าหนดค่าเสียหาย 
  ค่าปรับหรือค่าเสียหายซ่ึงเกิดขึ้นจากผูรั้บจา้งตามสัญญาฉบบัน้ี ผูว่้าจา้งมีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจ านวนเงิน

ค่าจา้งท่ีคา้งจ่ายหรือจากเงินประกนัผลงานของผูรั้บจา้งหรือบงัคบัจากหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาก็ได ้ 
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 หากมีเงินค่าจา้งตามสัญญาท่ีหักไวจ้่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแลว้ยงัเหลืออยู่อีกเท่าใด ผูว่้าจา้งจะคืน
ให้แก่ผูรั้บจา้งทั้งหมด 

 
 ข้อ 16. การรับประกันผลงาน 

 เม่ือผูว่้าจา้งไดรั้บมอบงานตามจ านวนผลงานท่ีแลว้เสร็จตามงวดงานก็ดี หรือแลว้เสร็จบริบูรณ์ทั้งหมดจากผู ้
รับจา้ง หากปรากฏว่ามีเหตุช ารุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจา้งน้ี ภายในก าหนด .......... (...........) ปี นบัถดัจากวนัท่ี
ผูว่้าจา้งไดต้รวจรับมอบงานในงวดสุดทา้ยถูกตอ้งครบถ้วนตามสัญญาฉบบัน้ีแลว้ ผูรั้บจา้งจะตอ้งรีบท าการแกไ้ขให้เป็นท่ี
เรียบร้อยโดยไม่ชกัช้า โดยผูว่้าจา้งไม่ตอ้งออกเงินใด ๆ ในการน้ีทั้งส้ิน หากผูรั้บจา้งบิดพล้ิวไม่กระท าการดงักล่าวภายใน
ก าหนด ....... (.........) วนั นบัแต่วนัท่ีผูว่้าจา้งแจง้ให้ทราบ หรือไม่ท าการแกไ้ขให้ถูกตอ้งเรียบร้อยในเวลาท่ีผูว่้าจา้งก าหนดให้
ผูว่้าจา้งมีสิทธิท่ีจะท าการนั้นเอง หรือจา้งให้ผูอ่ื้นท างานนั้น โดยผูรั้บจา้งตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่าย 

 
 ข้อ 17. การแก้ไขเพิม่เติมสัญญา 

 ในกรณีท่ีมีการตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงขอ้ความตามสัญญาฉบบัน้ีให้จดัท าเป็นหนงัสือ และให้
ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาฉบบัน้ี 

 
ข้อ 18. การโอนสิทธิ 

 ผูรั้บจา้งตกลงว่าจะไม่ท าการโอนสิทธิการรับเงิน รวมทั้งสิทธิใด ๆ ตามสัญญาฉบับน้ีให้แก่บุคคลหน่ึง
บุคคลใด เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมจากผูว่้าจา้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเสียก่อน 

 
ข้อ 19. การเลิกสัญญา 
             ในกรณีท่ีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดผิดสัญญา หรือกรณีท่ีผูรั้บจา้งท างานไม่ไดม้าตรฐาน เป็นเหตุให้ผูว่้าจา้งไดรั้บ

ความเสียหายให้ฝ่ายท่ีไดรั้บความเสียหายมีสิทธิบอกเลิกสัญญา  และเรียกค่าเสียหายไดต้ามกฎหมาย 
 
 ข้อ 20. การรักษาความลับและความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

ผูรั้บจา้งจะตอ้งรักษาเอกสารและขอ้มูลท่ีไดเ้กิดขึ้นจากหรือเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของผูว่้าจา้งหรือการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาฉบบัน้ีไวเ้ป็นความลบั และจะตอ้งไม่เปิดเผยเอกสารหรือขอ้มูลดงักล่าว ไม่ว่าดว้ยวิธีการใด ๆ ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดภยนัตรายต่อสังคม ความมัน่คง ความสงบเรียบร้อยของประเทศ หรือเป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอนั
ดีของประชาชน ขดัต่อกฎหมาย หรือระเบียบขอ้บงัคบัของราชการ หรือกระท าการใด ๆ ท่ีเป็นเหตุท าให้ผูว่้าจา้งและ/หรือ
บุคคลใดเกิดความเสียหาย และ/หรือจะตอ้งไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นความผิดต่อพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม และ/หรือพระราชบญัญติัว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม และ/หรือพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม และ/หรือกฎหมาย
อื่นใดท่ีก าหนดความผิดเก่ียวกบัการใชง้านคอมพิวเตอร์ การใชง้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล หากผู ้
รับจา้งฝ่าฝืนไม่ว่าเหตุใด ๆ ผูว่้าจา้งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดท้นัที และผูรั้บจา้งตกลงรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากกรณี
ดงักล่าวเพียงฝ่ายเดียว เวน้แต่เป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์หรือความจ าเป็นในการด าเนินการหรือในการปฏิบติัหน้าท่ีตาม
สัญญาฉบบัน้ี หรือเป็นกรณีจ าเป็นจะตอ้งเปิดเผยตามกฎหมายหรือตามค าส่ังศาล 

ในกรณีท่ีผูรั้บจ้างมีความจ าเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลใด ๆ จากการด าเนินการตามสัญญาฉบับน้ี จะตอ้ง
ไดรั้บความยินยอมเป็นหนังสือจากผูว่้าจา้งก่อนการเปิดเผยขอ้มูล ไม่น้อยกว่า ......... (...........) วนั เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มูล
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ดงักล่าวเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือประโยชน์ในงานตามสัญญาฉบบัน้ี หรือเป็นขอ้มูลทัว่ไปซ่ึงไดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณะแลว้ 
 

ข้อ 21. ค าบอกกล่าว 
 การบอกกล่าวหรือการติดต่อหรือการทวงถามอย่างใด ๆ ตามสัญญาฉบบัน้ี คู่สัญญาตกลงให้ถือว่าท่ีอยู่ท่ี

ปรากฏขา้งตน้ในสัญญาฉบับน้ีเป็นสถานท่ีอยู่ของผูว่้าจา้งและผูรั้บจา้งท่ีจะใชติ้ดต่อระหว่างกนั  โดยให้เป็นดุลยพินิจของ 
ผูว่้าจา้งแต่เพียงฝ่ายเดียว และผูรั้บจา้งตกลงยินยอมให้ผูว่้าจา้งตรวจสอบท่ีอยู่ให้เป็นปัจจุบนัไดโ้ดยชอบเพื่อการด าเนินการ
ตามขอ้น้ี ทั้งน้ี บรรดาจดหมาย หนังสือ ค าแจง้ความ ค าบอกกล่าว และเอกสารติดต่ออย่างอื่น เม่ือไดส่้งไปยงัผูว่้าจา้งหรือ 
ผูรั้บจา้ง (ตามแต่กรณี) ไม่ว่าโดยบุคคลน าส่ง ส่งทางไปรษณียไ์ม่ว่าจะได้ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนพร้อมการตอบรับ
หรือไม่ก็ตาม หรือไม่ไดล้งทะเบียนก็ตาม หรือส่งโดยโทรสาร โทรพิมพ ์ณ สถานท่ีอยู่หรือหมายเลขท่ีให้ไวต้่อกนัแลว้ ให้ถือ
เป็นการส่งให้แก่ผูว่้าจา้งหรือผูรั้บจา้ง แลว้โดยชอบ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูว่้าจา้งหรือผูรั้บจา้ง ไดแ้จง้การเปล่ียนแปลงสถานท่ีอยู่
หรือหมายเลขให้อีกฝ่ายหน่ึงได้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด)  วนั ให้ถือว่าสถานท่ีอยู่หรือหมายเลขท่ี
เปล่ียนแปลงไปนั้น เป็นสถานท่ีอยูห่รือหมายเลขท่ีพึงใชติ้ดต่อกนัตามนยัดงักล่าวขา้งตน้ 

 
ขอ้ 22. ผูรั้บจา้งยินยอมให้ผูว่้าจา้งใชแ้ละ/หรือเปิดเผยขอ้มูลของผูรั้บจา้ง ไม่ว่าในลกัษณะหรือรูปแบบใดก็ตามเพื่อ

การพิจารณาและ/หรือการแจง้เตือนอยา่งใด ๆ และ/หรือเพื่อการอื่นได ้
 
 สัญญาฉบบัน้ีท าขึ้นสองฉบบัมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั คู่สัญญาไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความโดยละเอียดตลอดแลว้ จึง
ไดล้งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตรา (ถา้มี) ไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไวฝ่้ายละฉบบั 
 
 
       บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ผูว่้าจา้ง 
 
 
          ลงช่ือ.................................................................................ผูรั้บมอบอ านาจ 
             (                                                                                 )  
 
 
          ลงช่ือ.................................................................................ผูรั้บจา้ง 
                                                         (                                                                                 ) 
 
 
ลงช่ือ.................................................................พยาน             ลงช่ือ................................................................พยาน 
        (                                                                 )                                      (                                                                ) 
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