
สัญญาจ้างผู้เชี่ยวซาญรายบุคคล หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา

สัญญาเลขท่ี ๖๒/๒๕๖๕

สัญญาฉบับน้ีทำข้ึน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

เม่ือวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง 

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำล่ังองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ฃ่ีงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหน่ึง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซ่ึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ มืท่ีต้ังอยู่เลขท่ี ๖๓ 

หมู่ท่ี ๔ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย ตำแหน่ง 

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้รับมอบอำนาจจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา 

ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามคำส่ังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่ี ๑๔๓๘/๒๕๖๓ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญาน้ี ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ท่ีปรึกษา" อีกฝ่ายหน่ึง 

ท้ังสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมืฃ้อความดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที,ปรึกษาตกลงรับจ้างปฏิบัติงานตามโครงการ สำรวจความพึงพอใจ 

ชองประซาซนต่อการดำเนินงานชององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามข้อ 

กำหนดและเง่ือนไชแห่งสัญญาน้ีรวมท้ังเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ ท้ังน้ี ท่ีปรึกษาจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม 

หลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางด้าน บริหารศาสตร์ หรือด้านเศรษฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์และสถิติ หรือ 

สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

๑.๒ ท่ีปรึกษาจะต้องเร่ิมลงมือทำงานภายในวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และจะต้องดำเนิน 

การตามสัญญาน้ีให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๖ พฤศจิก'เยน ๒๕๖๕

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงชองสัญญาน้ี 

๒.๑ ผนวก ๑ ชอบเขตของงานและกำหนดระยะเวลาการทำงาน จำนวน ๑๐ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ กำหนดระยะเวลาการทำงานของท่ีปรึกษา จำนวน ๑ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ค่าจ้างและวิธีการจ่ายเงิน จำนวน ๑ หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ข้อเสนอโครงการด้านราคา จำนวน ๒ หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ ข้อเสนอโครงการด้านคุณภาพ จ ำ น ? ป ี23น้'

(ลงซ่ือ)..........ไ?ทั้^''''โ.............. ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงซ่ือ)
(ผัช่วยศา



๒.๖ ผนวก ๖ คำส่ังมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนผ้รับมอบอำนาจ

จำนวน ๔ หน้า 

จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีซัดหรือแย้งกับซ้อความในสัญญาน้ีให้ใช้ข้อความในสัญญา 

น้ีบังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาซัดแย้งกันเอง ท่ีปรึกษาจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 

คำวินิจฉัยซองผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นท่ีสุด และท่ีปรึกษาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใข้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

จากผู้ว่าจ้างท้ังส้ิน

ถ้าส่ิงใดหรือการอันหน่ีงอันใดท่ีมิได้ระบุไว้ในรายการละเอียดแนบท้ายสัญญาน้ี แต่เป็นการ 

อันจำเป็นต้องทำเพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณีถูกต้องหรือบรรลุผลตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญาน้ี ท่ีปรึกษาต้องจัดทำกา 

รนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาค่าเสียหาย ค่าใข้จ่ายหรือค่าตอบแทนเพ่ิมเติมใดๆ ท้ังส้ิน

ข้อ ๓. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างและท่ีปรึกษา ไต้ตกลงราคาค่าจ้างตามสัญญาน้ี เป็นจำนวนเงินท้ังส้ิน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 

บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) ซ่ึงไต้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นเงินจำนวน - บาท (หน่ึงหม่ืนหกพันสามร้อยห้าสิบห้า 

บาทสิบส่ีสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใข้จ่ายท้ังปวงด้วยแล้ว

ค่าจ้างจะแบ่งออกเป็น ๔ (สี,) งวด ซ่ึงแต่ละงวดจะจ่ายให้เม่ือท่ีปรึกษาไต้ปฏิบัติงานตามท่ี 

กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไต้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้อง 

และตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ผู้ว่าจ้างอาจจะยึดหน่วงเงินค่าจ้างงวดใดๆ ไว้ก็ไต้ หากท่ีปรึกษาปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามสัญญา 

และจะจ่ายให้ต่อเม่ือท่ีปรึกษาไต้ทำการแก้ไขข้อบกพร่องน้ันแล้ว

ค่าใข้จ่ายส่วนท่ีเบิกคืนไต้ (ถ้ามี) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายคืนให้แก่ท่ีปรึกษาสำหรับค่าใข้จ่าย ซ่ึงท่ีปรึกษา 

ไต้ใซ้จ่ายไปตามความเป็นจริงตามเง่ือนไฃท่ีกำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓

ข้อ ๔. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก1ท่ีปรึกษา เป็นจำนวนเงิน - บาท ซ่ึงเท่ากับร้อยละ -

ของค่าจ้างตามสัญญา

เงินค่าจ้างล่วงหน้าตังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากท่ีท่ีปรึกษาไต้วางหลักประกันการรับเงินค่า 

จ้างล่วงหน้าเป็น หนังสือค้ําประกันหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ซองธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตร 

รัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันให้แก่ผู้ว่าจ้าง ท่ีปรึกษาจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตาม 

แบบท่ีผู้ว่าจ้างกำหนดให้และท่ีปรึกษาตกลงท่ีจะกระทำตามเง่ือนไซอันเก่ียวกับการใซ้จ่าย และการใข้คืนเงินค่าจ้าง 

ล่วงหน้าน้ัน ตังต่อไปน้ี

๔.® ท่ีปรึกษาจะใข้เงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันเพ่ือเป็นค่าใข้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่าน้ัน 

หากท่ีปรึกษาใซ้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันในทางอ่ืน

(ลงข่ือ)......... .■̂ สั่^“■ป้ำ............ ผู้ว่าจ้าง
(นายวิซัย บุญอุดมพร)



เงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันคืนจากท่ีปรึกษาหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๔.๒ เม่ือผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ท่ีปรึกษาต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพ่ือพิสูจน์ 

ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๔.๑ ภายในกำหนด ๑๔ (สิบห้า) วัน นับลัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากท่ีปรึกษาไม่อาจ 

แสดงหลักฐานกังกล่าว ภายในกำหนด ๑๔ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า คืนจากท่ีปรึกษาหรือ 

บังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๔.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก,ท่ีปรึกษาตามข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพ่ือ 

ซดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าในแต่ละงวดไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินท่ีหักไว้ 

จะครบตามจำนวนเงินท่ีหักค่าจ้างล่วงหน้าท่ีท่ีปรึกษาได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะทักไว้เป็นจำนวนเท่ากับ 

จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีเหลือท้ังหมด

๔.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามท่ี ท่ีปรึกษาจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือชำระหน้ีหรือ เพ่ือชดใช้ 

ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะทักเอาจากเงินค่าจ้างงวดท่ีจะจ่ายให้แก่ท่ีปรึกษา ก่อนท่ีจะหักขดใช้คืนเงิน 

ค่าจ้างล่วงหน้า

๔.๔ ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีเหลือเกินกว่าจำนวนเงิน ท่ีท่ี 

ปรึกษาจะได้รับหลังจากหักซดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ท่ีปรึกษาจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนท่ีเหลือน้ันให้แก่ ผู้ว่าจ้าง ภายใน 

๗ (เจ็ด) วัน นับลัดจากวันไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๔.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก,ท่ีปรึกษาต่อเม่ือผู้ว่าจ้างไต้หัก 

เงินค่าจ้างไว้จนครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๔.๓ แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี ที,ปรึกษามีสิทธิขอคืนหลัก 

ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนไต้

(๑) กรณีท่ีปรึกษาไต้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างไต้หัก 

เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ท่ีปรึกษามีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนท่ีผู้ว่าจ้างไต้หักเงินค่าจ้าง 

ล่วงหน้าไปแล้วน้ันโดยท่ีปรึกษาจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ท่ีมีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้าง 

ล่วงหน้าท่ีเหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีท่ีปรึกษาได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซ่ีงแต่ละฉบับมี 

มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างเงินล่วงหน้าท่ีผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างไต้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าใน 

งวดใดแล้ว ท่ีปรึกษามีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดน้ันได้

ข้อ ๔. ความรับผิดชอบของท่ีปรึกษา

๔.๑ ท่ีปรึกษาจะต้องส่งมอบผลงานตามรูปแบบและวิธีการ ตามขอบเขตการดำเนินงาน จำนวน 

๔ (ห้า) ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามท่ีกำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑

๔.๒ ในกรณีท่ีผลงานของท่ีปรึกษาบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเง่ือนไขตาม 

สัญญา หรือมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือวิซาชีพด้านบริหารศาสตร์ หรือด้านเศรษฐศาสตร์ หรือ 

สังคมศาสตร์และสถิติ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีเก่ียวช้อง ท่ีปรึกษาต้องรีบทำการ 

แก้ไขให้เป็นท่ีเรียบร้อย โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าท่ีง,̂  u ^  ■■■”* ฯ-'

(ลงซ่ือ)..................................... ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงซ่ือ)
(ผ้ชํวย

รกษา



รีบจัดการแก้ไขให้เป็นท่ีเรียบร้อยในกำหนดเวลาท่ีผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นหนังสือ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างท่ีปรึกษารายอ่ืนทำการ 

แทน โดยท่ีปรึกษาจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าจ้างในการน้ีแทนผู้ว่าจ้างโดยส้ินเซิง

ถ้ามีความเสียหายเกิดข้ึนจากงานตามสัญญาน้ีไม่ว่าจะเน่ืองมาจากการท่ีท่ีปรึกษาไต้ 

ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือวิชาชีพต้านบริหารศาสตร์ ต้านเศรษฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์และสถิติ 

หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง หรือเหตุใด ท่ีปรึกษาจะต้องทำการแก้ไขความ 

เสียหายดังกล่าว ภายในเวลาท่ีผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ถ้าท่ีปรึกษาไม่สามารถแก้ไขไต้ ท่ีปรึกษาจะต้องซดใช้ค่าเสียหายท่ี 

เกิดข้ึนแก่ผู้ว่าจ้างโดยส้ินเซิง ซ่ึงรวมท้ังความเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยตรง และโดยส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกับความเสียหายท่ีเกิด 

ข้ึนจากงานตามสัญญาน้ีด้วย

การท่ีผู้ว่าจ้างได้ให้การรับรองหรือความเห็นชอบหรือความยินยอมใดๆ ในการปฏิบัติงาน 

หรือผลงานของท่ีปรึกษาหรือการชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาแก่ท่ีปรึกษา ไม,เป็นการปลดเปล้ืองพันธะและความรับผิด 

ขอบใดๆ ของที,ปรึกษาตามสัญญาน้ี

(ร:.๓ บุคลากรหลักของท่ีปรึกษา ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี!ม่ซ้ําซ้อนกับงาน 

ในโครงการอ่ืนๆ ของท่ีปรึกษาท่ีดำเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน หากผู้ว่าจ้างพบว่าบุคลากรหลักไม่ว่าคนหน่ึงคนใดหรือ 

หลายคนปฏิบัติงานซ้ําซ้อนกับงานในโครงการอ่ืนๆ ไม่ว่าจะพบใบระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญาหรือในภายหลัง ผู้ว่า 

จ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และ/หรือเรียกค่าเสียหายจากท่ีปรึกษาหรือปรับลดค่าจ้างไต้

ข้อ ๖. การระงับการทำงานช่ัวคราวและการบอกเลิกสัญญา

๖.๑ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีดังต่อไปน้ี

(ก) หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าท่ีปรึกษามิได้ปฏิบัติงานด้วยความชำนาญหรือด้วยความเอาใจใส่ 

ในวิชาชีพของท่ีปรึกษาเท่าท่ีพึงคาดหมายได้จากท่ีปรึกษาในระดับเดียวกัน หรือมิได้ปฏิบัติตามสัญญาข้อใด ข้อหน่ึง 

ในกรณีเช่นน้ีผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวให้ท่ีปรึกษาทราบถึงเหตุผลท่ีจะบอกเลิกสัญญา ถ้าท่ีปรึกษามิได้ดำเนินการแก้ไขให้ 

ผู้ว่าจ้างพอใจภายในระยะเวลา ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับคำบอกกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการ 

ส่งคำบอกกล่าวแก่ท่ีปรึกษา เม่ือท่ีปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวน้ันแล้ว ท่ีปรึกษาต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และ 

ดำเนินการทุกวิถีทางเพ่ือลดค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีอาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานน้ันให้น้อยท่ีสุด

(ข) หากท่ีปรึกษามิได้ลงมีอทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ 

ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเช่ือได้ว่าท่ีปรึกษาไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือล่วงเลย 

กำหนดเวลาแล้วเสร็จไปแล้ว หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

การบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖.® ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันเงินค่าจ้างล่วง 

หน้า หลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญาและเงินประกันผลงานท้ังหมดหรือแต่บางส่วน และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอ่ืน 

(ถ้ามี) จากท่ีปรึกษาด้วย

๖.๒ ผู้ว่าจ้างอาจมีหนังสือบอกกล่าวให้ท่ีปรึกษาทราบล่วงหน้าเม่ือใดก็ได้ว่าผู้ว่าจ้าง มีเจตนา 

ท่ีจะระงับการทำงานของท่ีปรึกษาไว้ช่ัวคราวไม่ว่าท้ังหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะบอกเลิกสัญญา ใบกรณีท่ีผู้ว่าจ้าง 

จะบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผลในเวลาไม,น้อยกว่า ๗

(ลงข่ือ)............^*®!^บั............. ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)



หนังสือบอกกล่าวน้ัน หรืออาจเร็วกว่าหรือช้ากว่ากำหนดเวลาน้ันก็ได้แล้วแต่คู่สัญญาจะ ทำความตกลงกัน เม่ือท่ี 

ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวน้ันแล้ว ท่ีปรึกษาต้องหยุดปฏิบัติงานทันที ท้ังน้ี ท่ีปรึกษา ไมมสิทธิได้รับค่าจ้างใน 

ระหว่างระงับการทำงานไว้ช่ัวคราว และท่ีปรึกษาจะต้องดำเนินการทุกวิถีทาง เพ่ือลดค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีอาจมีในระหว่าง 

การหยุดปฏิบัติงานน้ันให้น้อยท่ีสุด

กรณีที่มีการระงับการทำงานช่ัวคราวตามช้อ ๖.๒ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายเท่าท่ีจำเป็น 

ให้แก่ท่ีปรึกษาตามท่ีผู้ว่าจ้างเห็นสมควร

กรณีท่ีมีการเลิกสัญญาตามช้อ ๖.๒ ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามส่วนท่ี เป็นธรรมและเหมาะสม 

ท่ีกำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓ ให้แก่ท่ีปรึกษา โดยคำนวณต้ังแต่ วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันบอกเลิก 

สัญญา นอกจากน้ีผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือเงินประกันผลงาน รวมท้ังเงินชดเชยค่าเดินทาง 

และเงินค่าใช้จ่ายท่ีได้ทดรองจ่าย ไปตามสมควรและตามความเป็นจริง ซ่ีงผู้ว่าจ้างยังมิได้ชำระให้แก,ท่ีปรึกษาด้วย 

อย่างไรก็ตามเงินซดเชยและเงินท่ีได้ชำระไปแล้วท้ังหมดจะต้องไม่เกินราคาค่าจ้างตามข้อ ๓

ข้อ ๗. สิทธิและหน้าท่ีของท่ี'ปรึกษา

๗.๑ ท่ีปรึกษาจะต้องใช้ความชำนาญ ความระมัดระวัง และความขยันหม่ันเพียร ในการปฏิบัติ 

งานตามสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วง เป็นไปตามมาตรฐาน 

ชองวิชาชีพท่ียอมรับนับถือกันโดยท่ัวไป

๗.๖ ค่าจ้างซ่ีงผู้ว่าจ้างจะชำระแก่ท่ีปรึกษาตามข้อ ๓ นั้น เป็นค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว 

เท่าน้ันซ่ีงท่ีปรึกษาจะได้รับเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี ท่ีปรึกษาจะต้อง ไม,รับค่านายหน้าทางการค้า ส่วนลด 

เบ้ียเล้ียง เงินช่วยเหลือหรือผลประโยฃน้ใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือส่ิงตอบแทนใดๆ ในส่วนท่ีเก่ียวช้องกับ 

สัญญาน้ี หรือท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญาน้ี

๗.๓ ท่ีปรึกษาจะต้องใม่มีผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเงินค่าสิทธิ เงินบำเหน็จ 

หรือค่านายหน้าใดๆ ท่ีเก่ียวกับการนำวัสดุส่ิงชองหรือกรรมวิธีใดๆ ท่ีมีทะเบียนสิทธิบัตรหรือได้รับการคุ้มครองทาง 

ทรัพย์สินทางบีญญาหรือตามกฎหมายอ่ืนใดมาใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ชองสัญญาน้ี เว้นแต่คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายจะได้ตกลง 

กันเป็นหนังสือว่าท่ีปรึกษาอาจจะได้ผลประโยชน์หรือเงินเช่นว่าน้ันได้

๗.๔ บรรดางานและเอกสารท่ีท่ีปรึกษาได้จัดทำข้ึนเก่ียวกับสัญญาน้ีให้ถือเป็นความสับและ ให้ 

ตกเป็นกรรมลิทธ๋ิชองผู้ว่าจ้าง ท่ีปรึกษาจะต้องส่งมอบบรรดางานและเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างเม่ือส้ินสุดสัญญาน้ี 

ท่ีปรึกษาอาจเก็บสำเนาเอกสารไว้กับตนได้แต่ต้องไม่นำข้อความในเอกสารน้ันไปใช้ในกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกับงานโดย 

ไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

๗.๕ ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าชองลิฃสิทธ๋ึหรือสิทธิในทรัพย์สินทางบีญญา รวมถึงสิทธิใดๆ ในผลงานท่ีท่ี 

ปรึกษาได้ปฏิบัติงานตามสัญญาน้ีแต่เพียงฝ่ายเดียว และท่ีปรึกษาจะนำผลงาน และ/หรือรายละเอียดชองงานตาม 

สัญญาน้ีไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนไปใช้ หรือเผยแพรในกิจการอ่ืน นอกเหนือจากท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาน้ีไม่ได้ เว้นแต่ 

ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

๗.๖ บรรดาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และวัสดุอุปกรณีท้ังหลาย ซ่ีงผู้ว่าจ้างได้ช่ั®ให้ท่ีปรึกษา ใช้หรือ

(ลงช่ือ)............. ........................ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงช่ือ)... 
(ผู้,ช่วย

รักษา



ซ่ีงท่ีปรึกษาซ้ือมาด้วยทุนทรัพย์ชองผู้ว่าจ้าง หรือซ่็งผู้ว่าจ้างเป็นผู้จ่ายชดใช้คืนให้ ถือ'ว่าเป็นกรรมสิทธ๋ึของ ผู้ว่าจ้างและ 

ต้องทำช้อความและเคร่ืองหมายที,แสดงว่าเป็นชองผู้ว่าจ้างไว้ท่ีทรัพย์สินดังกล่าวด้วย ท้ังน้ี ท่ีปรึกษาต้องใช้เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามระเบียบชองผู้ว่าจ้างหรือของทางราชการ ท่ีเก่ียวช้องเพ่ือกิจการ 

ท่ีเก่ียวกับการจ้างท่ีปรึกษาเท่าน้ัน

เม่ือท่ีปรึกษาทำงานเสร็จหรือมีการเลิกสัญญา ท่ีปรึกษาจะต้องทำบัญชีแสดงรายการเคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ท้ังหลายช้างต้บท่ียังคงเหลืออยู่ และจัดการโยกย้ายไปเก็บรักษาตามคำส่ัง ผู้ว่าจ้างโดยพลัน 

ท่ีปรึกษาต้องดูแลเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมตลอดเวลาท่ีครอบครอง และต้องคืน 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวให้ครบถ้วนในสภาพดีตามความเหมาะสม แต่ไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับ 

ความเส่ือมสภาพจากการใช้งานตามปกติ

๗.๗ ท่ีปรึกษาจะจัดให้มืบุคลากรท่ีมืความรู้และความชำนาญงานมาปฏิบัติงานให้เหมาะสม 

กับสภาพการปฏิบัติงานตามสัญญาน้ีและให้สอดคล้องกับขอบเขตชองงานชองท่ีปรึกษาตามท่ีปรากฏ ในเอกสารแนบ 

ท้ายสัญญาผนวก ๑ การเปล่ียนแปลงบุคลากรดังกล่าวจะต้องไต้รับ ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

๗.๘ ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่า การดำเนินงานของบุคลากรท่ีท่ีปรึกษาจัดหามาจะก่อให้ 

เกิดความเสืยหายแก่งานตามสัญญาน้ีไม่ว่าในกรณีใดก็ตามผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะให้ท่ีปรึกษาเปล่ียนบุคลากรบางคนหรือ 

ท้ังหมดน้ันไต้ และท่ีปรึกษาต้องดำเนินการตามความประสงค์ชองผู้ว่าจ้างโดยเร็ว

การเปล่ียนบุคลากรตามความในวรรคก่อน ท่ีปรึกษาจะต้องเสนอรายช่ือบุคลากรท่ีจะปฏิบัติ 

งานแทนน้ัน ต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

ข้อ ๘. ความรับผิดชอบชองท่ีปรึกษาต่อบุคคลภายนอก

๘.๑ ท่ีปรึกษาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง และบีองกันมิให้ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบใน 

บรรดาสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกร้องโดยบุคคลภายนอก อันเกิดจากความ 

ผิดพลาดหรือการละเว้นไม่กระทำการชองท่ีปรึกษา หรือชองลูกจ้างของท่ีปรึกษา

๘.๒ ท่ีปรึกษาจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือการละเมิดลิฃสิทธ๋ึ 

หรือสิทธิในทรัพย์สินทางบีญญาอ่ืน รวมถึงสิทธิใดๆ ต่อบุคคลภายนอกเน่ืองจากการปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี๒ ยสิบเซิง 

๘.๓ ท่ีปรึกษาจะต้องจัดการประกันภัยกับบริษัทประกันภัยท่ีผู้ว่าจ้างเห็นชอบ เพ่ือความรับผิด 

ต่อบุคคลภายนอก และเพ่ือความสูญหายหรือเสียหายในทรัพย์สินช่ืงผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาให้ หรือส่ังซ้ือโดยทุนทรัพย์ 

ของผู้ว่าจ้าง เพ่ือให้ท่ีปรึกษาไว้ใช้ในการปฏิบัติงานตามสัญญาน้ีโดยท่ีปรึกษาเป็น ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประกันภัยเอง 

ท้ังน้ี เว้นแต่จะมืการตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนในสัญญาน้ี

ข้อ ๙. พันธะหน้าทชองผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะมอบข้อมูลและสถิติต่างๆ ท่ีเก่ียวช้องซ่็งผู้ว่าจ้างมือยูให้แก่ท่ีปรึกษาโดยไม่คิดมูลค่า 

และภายในเวลาอันควร

ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาร้องขอความช่วยเหลือ ผู้'ว่า'จ้าง'จะพิจารณา'ไห้ค ' ว า ว พ สิเฐร ุ^นb«ทาม

(ลงช่ือ)............บัโ..................
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ผ้ว่าจ้าง (ลง'ช่ือ).... V .. 
(ผู้ช่วย

ปรึกษา



สะดวกตามลมควร ท้ังน้ี เพ่ือให้การปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาตามสัญญาน้ีลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

กรณีท่ีท่ีปรึกษาทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาท่ีกำหนดในข้อ ๑ ท่ีปรึกษาจะต้องเสียค่าปรับให้ 

แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหน่ึงศูนย์) ของวงเงินค่าจ้างตามข้อ ๓ นับถัดจากวันครบกำหนด 

ใบข้อ ๑ จนถึงวันท่ีท่ีปรึกษาปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่า 

ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ท่ีปรึกษาต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ ผู้ว่าจ้าง 

โดยส้ินเขิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง หากท่ีปรึกษาไม่ซดใช้ให้ถูก 

ต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างของท่ีปรึกษาท่ีต้องช้าระ 

หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือเงินประกันผลงานได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายท่ีบังคับจากเงินค่าจ้างท่ีต้องช้าระ หลักประกันการ 

ปฏิบัติตามสัญญา และเงินประกันผลงานแล้วยังไม่เพียงพอ ท่ีปรึกษายินยอมช้าระส่วนท่ีเหลือท่ียังขาดอยู่จนครบถ้วน 

ตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายน้ัน ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก 

ผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที,หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่ 

อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก'ท่ีปรึกษาท้ังหมด

ข้อ ๑๒ (ก) เงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ท่ีปรึกษาแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ (ห้า) ของเงิน 

ท่ีต้องจ่ายในงวดน้ันเพ่ือเป็นประกันผลงาน หรือท่ีปรึกษาอาจนำหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ําประกัน 

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศซ่ีงมีอายุการค้ําประกันตลอดอายุสัญญามามอบให้ผู้ว่าจ้าง ท้ังน้ีเพ่ือเป็น 

หลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรค 

หน่ึงโดยไม,มีดอกเบ้ียให้แก่ท่ีปรึกษาพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๑๒ (ข). หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญาน้ีที่ปรึกษาได้นำหลักประกันเป็น........-.........เป็นจำนวนเงิน - 

บาท (..... -.......) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.... - (.......-......) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็น

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีท่ี,ปรึกษา'ใช้'หนังสือค้ําประกันมาเป็น'หลักประกันการปฏิบัติตาบสัญฺฐ^!รนฐf&ท้ัาประกัน

(ลงซ่ือ).......... ...........................ผู้ว่าจ้าง
(นายวิซัย บุญอุดมพร)

(ลงซ่ือ).. 
(ผ้ซ่วย

รกษา



ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 

ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิซย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง 

ประเทศไทย ตามรายซ่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย 

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรม 

บัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ําประกันตลอดไปจนกว่าท่ีปรึกษาพ้นข้อผูกพันตามสัญญาน้ี

หลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวงของท่ีปรึกษาตลอดอายุสัญญา ถ้าหลัก 

ประกันท่ีท่ีปรึกษานำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสือมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของ ท่ีปรึกษา 

ตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีท่ีปรึกษาส่งมอบงานล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จตาม 

สัญญาเปล่ียนแปลงไป ท่ีปรึกษาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจำนวนครบถ้วน ตามวรรคหน่ึง 

มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อน้ี ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ท่ีปรึกษา โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

เม่ือท่ีปรึกษาพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาน้ีแล้ว

ข้อ ๑๓. การจ้างช่วง

ท่ีปรึกษาจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาน้ีไปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง เว้นแต่ 

การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนท่ีไต้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การท่ีผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บาง 

ส่วนดังกล่าวน้ันไม่เป็นเหตุให้ท่ีปรึกษาหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าท่ีตามสัญญาน้ีและท่ีปรึกษาจะยังคง 

ต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับช่วงงาน หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับช่วงงานน้ัน 

ทุกประการ

กรณีท่ีปรึกษาไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่า!!นความในวรรคหน่ึง ท่ีปรึกษาต้องชำระค่า 

ปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานท่ีจ้างช่วงตามสัญญา ท้ังน้ีไม่ตัดสิทธิท่ี 

ผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๔. การโอนสิทธิตามสัญญา

ท่ีปรึกษาจะต้องไม่โอนสิทธิประโยขนํใดๆ ตามสัญญาน้ีให้แก'ผู้อ่ืนโดยไมใต้รับความยินยอม 

เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนสิทธิท่ีจะรับเงินค่าจ้างตามสัญญาน้ี

ข้อ ๑๕. การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณีอันหน่ึงอันใดท่ีท่ีปรึกษาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกำหนด ในกฎกระทรวง ข่ีงออกตาม 

ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ท่ีปรึกษา ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ

ตามเง่ือนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาน้ึใต้ ท่ีปรึกษาจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ตังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็น 

หนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน๑ ๕ ! Ijfasากวันท่ี

(ลงข่ือ)............ ไ ^ ^ โ ...............ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชีอ)
(ผู้ช่วย

ปรึกษา



เหตุน้ันล้ินสุดลง หรือตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ล้าท่ีปรึกษาไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึงให้ถือว่าท่ีปรึกษาได้สละสิทธิเรียกร้อง 

ในการท่ีจะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังล้ิน เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจาก 

ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซ่ึงมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วต้ังแต่ด้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหน่ีง อยู่ในดุลพินิจ ของผู้ว่าจ้าง 

ท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร

สัญญาน้ีทำข้ึนเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด 

ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซ่ือ พร้อมท้ังประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ 

หน่ึงฉบับ

(นางสาวเอ่ียมดีรื สุริยะ)

(นางสาวโซติกา พันธุเศษ)
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