
สัญญาจ้างผู้เขี่ยวซาพรายบุคคล หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา

สัญญาเลขท่ี ๖๗/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารล่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ ตำแหน่ง 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งต่อโปในสัญญานี้เรียกว่า ''ผู้ว่าจ้าง'' ฝ่ายหนึ่ง กับ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ 
ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 
มืที่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๙ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเขียงใหม่ จังหวัดเขียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. มาโนข โพธาภรณ์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ผู้รับมอบอำนาจจาก 
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ บันท1จิต ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ตามหนังสือมอบอำนาจ 
ลงวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ''ที่ปรึกษา" อีกฝ่ายหนึ่ง 

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีฃ้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและท่ีปรึกษาตกลงรับจ้างปฏบัิติงานตามโครงการ จ้างท่ีปรึกษาทาง 

วิชาการ สำรวจ และจัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ําเพ่ือจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําจังหวัด 
ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อกำหนดและเง่ือนไขแหง่สญัญานีร้วมทัง้เอกสารแนบทา้ยสญัญาผนวก๑ ,๕ ท้ังน้ี 
ท่ีปรึกษาจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิขาการและมาตรฐานวิชาชีพทางด้าน วิทยาศาสตร ์หรือบริหารศาสตร์ 
หรือเศรษฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์และสถิติ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ท่ีเก่ียวข้อง

๑.๒ ทีป่รึกษาจะต้องเร่ิมลงมือทำงานภายในวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะต้องดำเนินการ 
ตามสัญญาน้ืใท้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 
๒.๑ ผนวก ๑ ขอบเขตของงานและกำหนดระยะเวลาการทำงาน จำนวน ๑๔ (สิบส่ี) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ กำหนดระยะเวลาการทำงานของทีป่รึกษา จำนวน ๑ (หน่ึง) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ คา่จา้งและวธิกีารจา่ยเงิน จำนวน ๑ (หน่ึง) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ข้อเสนอโครงการต้านราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ ข้อเสนอโครงการต้านคุณภาพ จำนวน ๓๐ (สามลิบ) หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ เอกสารแนบข้อเสนอโครงการ จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาน้ีให้ใช้ข้อความในสัญญา 
น้ีบังคับ และในกรณท่ีีเอกสารแบบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ทีป่รึกษาจะต้องปฏิบตัติามคำวินจิฉัยของผู้ว่าจ้าง 
คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเปีนท่ีสุด และท่ีปรึกษาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง คา่เสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
จากผู้ว่าจ้างท้ังส้ิน

ถ้าส่ิงใดหรือการอันหน่ึงอันใดท่ีมิได้ระบุไว้ในรายการละเอียดแนบท้ายสัญญาน้ี แต่เป็นการ 
อันจำเป็นต้องทำเพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องหรือบรรลุผลตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญาน้ี ท่ีปรึกษาต้องจัดทำ 
การน้ัน  ๆใหโ้ดยไม่คิดเอาค่าเสยีหาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนเพ่ิมเติมใดๆ ท้ังส้ิน

ข้อ ๓. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผูว้า่จา้งและทีป่รึกษา ไตต้กลงราคาคา่จ้างตามสญัญานี ้เป็นจำนวนเงินท้ังส้ิน ๙๙๐,๐๐๐.๐๐

บาท (เก้าแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) ซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม เปน็เงนิจำนวน............-...........บาท (ถ้วน) ตลอดจนภาษี
อากรอ่ืน  ๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงด้วยแล้ว

คา่จ้างจะแบง่ออกเปน็ ๕ (ห้า) งวด ซ่ึงแต่ละงวดจะจ่ายให้เม่ือท่ีปรึกษาไต้ปฏิบัติงานตามท่ี 
กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไต้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้อง 
และตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ผู้ว่าจ้างอาจจะยืดหนว่งเงินค่าจ้างงวดใดๆ ไว้ก็ไต้ หากท่ีปรึกษาปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามสัญญา 
และจะจ่ายให้ต่อเม่ือท่ีปรึกษาไต้ทำการแก้ไขข้อบกพร่องน้ันแล้ว

ค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเบิกคืนได้ (ถ้ามี) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายคืนใหแ้ก่ท่ีปรึกษาสำหรับค่าใช้จ่าย ซ่ึงท่ีปรึกษา 
ไต้ใช้จ่ายไปตามความเป็นจริงตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓

ข้อ ๔. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษา เป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ -

ของค่าจ้างตามสัญญา
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ที่ปรึกษาได้วางหลักประกันการรับเงินค่า 

จ้างล่วงหน้าเป็น หนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกับอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตร 
รัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก'ผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตาม 
แบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และที่ปรึกษาตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย และการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วง 
หน้าน้ัน ดังต่อไปนี้

(บายอนุสรณ์ วงค์วรรณ)



๔.๒ เมือ่ผูว่้าจ้างเรยีกร้อง ท่ีปรึกษาต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพ่ือพิสูจน์ 
ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๔.๑ ภายในกำหนด ๑๔ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันไต้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากท่ีปรึกษาไม่อาจ 
แสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๔ (สิบห้า) วัน ผูว้า่จา้งอาจเรยีกเงินคา่จา้งลว่งหนา้ คืนจากท่ีปรึกษาหรือ 
บังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไต้ทันที

๔.๓ ในการจ่ายเงินคา่จ้างใหแ้ก่ทีป่รึกษาตามขอ้ ๓ ผู้ว่าจ้างจะหกัเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพือ่ 
ซดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าในแต่ละงวดไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินท่ีหักไว้ 
จะครบตามจำนวนเงินท่ีหักค่าจ้างล่วงหน้าท่ีท่ีปรึกษาไต้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับ 
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีเหลือท้ังหมด

๔.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามท่ี ทีป่รึกษาจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพือ่ขำระหน้ีหรือ เพ่ือชดใช้ 
ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหกัเอาจากเงินคา่จ้างงวดทีจ่ะจ่ายใหแ้กท่ีป่รกึษา ก่อนท่ีจะหักซดใช้คืนเงินค่า 
จ้างล่วงหน้า

๔.๔ ในกรณท่ีีมีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีเหลือเกินกว่าจำนวนเงิน ท่ีท่ี 
ปรึกษาจะไต้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ท่ีปรึกษาจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนท่ีเหลือน้ันให้แก่ ผู้ว่าจ้าง ภายใน 
๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๔.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ท่ีปรึกษาต่อเม่ือผู้ว่าจ้างไต้หัก 
เงินค่าจ้างไว้จนครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๔.๓ แล้ว เว้นแตในกรณีดังต่อไปน้ี ท่ีปรึกษามีสิทธิซอคืนหลัก 
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนไต้

(๑) กรณีท่ีปรึกษาไต้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างไต้หัก 
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ท่ีปรึกษามีสิทธิซอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนท่ีผู้ว่าจ้างไต้หักเงินค่าจ้าง 
ล่วงหน้าไปแล้วน้ันโดยท่ีปรึกษาจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ท่ีมีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้าง 
ล่วงหนา้ท่ีเหลืออยู่มาวางใหแ้ก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณท่ีีปรึกษาไต้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซ่ึงแต่ละฉบับมี 
มูลค่าเทา่กับจำนวนเงินค่าจ้างเงินล่วงหน้าท่ีผู้ว่าจ้างจะต้องหักไวในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างไต้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าใน 
งวดใดแล้ว ท่ีปรึกษามีสิทธิซอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดน้ันไต้

ข้อ ๔. ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา
๔.๑ ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบผลงานตามรูปแบบและวิธีการ ตามร่างขอบเซตซองงานจ้าง 

ที่ปรึกษา จำนวน ๔ (ห้า) ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑
๔.๒ ในกรณีที่ผลงานของที่ปรึกษาบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ตาม 

สัญญา หรือมิไต้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือวิชาชีพ ต้านวิทยาศาสตร์ หรือบริหารศาสตร์ หรือ 
เศรษฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์และสถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวช้อง และ/หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวช้อง
ที่ปรึกษาต้องรีบทำการแล้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าไข้จ่ญัยใดกี^า™ ว่าจ้างอีก ถ้าท่ี 
ปรึกษาหลีกเลี่ยงหรือไม่รีบจัดการแต้Iขให้เป็นที่เรียบร้อยในกำหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้/งแชุ^น^นงสุอ างมีสิทธิ'จ้างท่ี

(นายอนุสรณํ วงดั
(ลงซ่ือ).... ......... ....'ไโ*.........ผ่ว่าจ้าง1วิา<

วงศวรรณ)
(ลงซ่ือ)
(ผ้ช่วยศาส'ต'

กษา



ปรกึษารายอ่ืนทำการแทน โดยท่ีปรึกษาจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าจ้างในการน้ีแทนผู้ว่าจ้างโดยสินเชิง
ถ้ามีความเสยีหายเกดิข้ึนจากงานตามสญัญานีไ้ม่ว่าจะเนือ่งมาจากการทีท่ีป่รึกษา ได้ 

ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือวิชาชีพ ต้านวิทยาศาสตร์ หรือบริหารศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือ 
สังคมศาสตร์และสถิติ หรือสาชาอ่ืนท่ีเก่ียวช้อง และ/หรือบทบัญญติัแหง่กฎหมายท่ีเก่ียวช้อง หรือเหตุใด ท่ีปรึกษาจะ 
ต้องทำการแก้ไชความเสียหายดังกล่าว ภายในเวลาท่ีผู้ว่าจ้างกำหนดให ้ถ้าท่ีปรึกษาไม่สามารถแก้ไขไต้ ท่ีปรึกษาจะ 
ต้องชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ผู้ว่าจ้างโดยส้ินเชิง ซ่ึงรวมท้ังความเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยตรง และโดยส่วนท่ีเก่ียวเน่ือง 
กบัความเสียหายทีเ่กิดข้ึนจากงานตามสัญญานีต้้วย

การท่ีผู้ว่าจ้างได้ให้การรับรองหรือความเห็นชอบหรือความยินยอมใดๆ ในการปฏิบัติงาน 
หรือผลงาบชองท่ีปรึกษาหรือการชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาแก่ท่ีปรึกษา ไม่เปีนการปลดเปล้ืองพันธะและความรับผิด 
ชอบใด  ๆ ชองท่ีปรึกษาตามสัญญาน้ี

๕.๓ บุคลากรหลักของท่ีปรึกษา ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาน้ีไม,ซ้ําช้อนกับงาน 
ในโครงการอ่ืน  ๆ ของท่ีปรึกษาท่ีดำเบ็นการในช่วงเวลาเดียวกัน หากผู้ว่าจ้างพบว่าบุคลากรหลักไม่ว่าคบหน่ืงคนใดหรือ 
หลายคนปฏิบัติงานซ้ําช้อนกับงานในโครงการอ่ืนๆ ไม่ว่าจะพบในระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญาหรือในภายหลัง ผู้ว่า 
จ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และ/หรือเรียกค่าเสยีหายจากทีป่รึกษาหรือปรับลดคา่จ้างไต้

ข้อ ๖. การระงับการทำงานชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญา
๖.๑ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีดังต่อไปน้ี

(ก) หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าท่ีปรึกษามิไต้ปฏิบัติงานด้วยความชำนาญหรือด้วยความเอาใจใสใน 
วิชาชีพของท่ีปรึกษาเท่าท่ีพึงคาดหมายไต้จากท่ีปรึกษาในระดับเดียวกัน หรือมิไต้ปฏิบัติตามสัญญาข้อใด ข้อหน่ืง ใน
กรณเีช่นน้ีผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวให้ท่ีปรึกษาทราบถึงเหตุผลท่ีจะบอกเลิกสัญญา ถ้าท่ีปรึกษามิไต้ดำเนินการแก้ไขให้ผู้ว่า 
จ้างพอใจภายในระยะเวลา ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีไต้รับคำบอกกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการ 
ส่งดำบอกกล่าวแก่ท่ีปรึกษา เม่ือท่ีปรึกษาไต้รับหนังสือบอกกล่าวน้ันแล้ว ท่ีปรึกษาต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และ 
ดำเนนิการทุกวิถีทางเพือ่ลดค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีอาจมีใบระหว่างการหยุดปฏิบัติงานน้ันให้น้อยท่ีสุด

(ข) หากท่ีปรึกษามิไต้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ 
ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเช่ือไต้ว่าท่ีปรึกษาไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือล่วงเลย 
กำหนดเวลาแล้วเสร็จไปแล้ว หรือตกเปีนผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไต้ทันที

การบอกเลิกสญัญาตามข้อ ๖.๑ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันเงินค่าจ้างล่วง
หน้า หลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญาและเงินประกันผลงานท้ังหมดหรือแต่บางส่วน และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอ่ืน 
(ถ้ามี) จากทีป่รึกษาด้วย

๖.๒ ผู้ว่าจ้างอาจมีหนังสือบอกกล่าวให้ที่ปรึกษาทราบล่วงหน้าเมื่อใดก็ไต้ว่าผู้ว่าจ้าง มีเจตนาที่ 
จะระงับการทำงานของที่ปรึกษาไว้ชั่วคราวไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง 
จะบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผลในเวลาไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ที่ปรึกษาไต้รับ 
หนังสือบอกกล่าวนั้น หรืออาจเร็วกว่าหรือช้ากว่ากำหนดเวลานั้นก็ได้แล้วแต่ค่สัณณาจy 'ทาคว้ามุตกลงัทับ เม่ือท่ี 
ปรึกษาไต้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ที่ปรึกษาต้องหยุดปฏิบัติงานทันที ทั้งนี้ ที่y ร ก ]^ ^ ส ิท ุ^ ไ ด ้ร บ ^ ถ ูจ ้' '"

( ล ง 'ช ือ่ ) . . . . '~ . ± ะ ะ ะ Z .โโผวูาจา้ง 
(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)

(ลงช่ือ).
(ผช้ว่ยศาสต^า^



ระหว่างระงับการทำงานไว้ช่ัวคราว และท่ีปรึกษาจะต้องดำเนินการทุกวิถีทาง เพือ่ลดค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีอาจมีในระหว่าง 
การ'หยุดปฏิบัติงานน้ัน'ไห้'น้อย,ท่ีสุด

กรณท่ีีมีการระงับการทำงานช่ัวคราวตามช้อ ๖.๒ ผูว้า่จา้งจะจา่ยเงินเนนิคา่ใชจ้า่ยเทา่ทีจ่ำเปน็ 
ให้แก่ท่ีปรึกษาตามท่ีผู้ว่าจ้างเหน็สมควร

กรณท่ีีมีการเลิกสัญญาตามข้อ ๖.๒ ผูว่้าจ้างจะชำระคา่จ้างตามสว่นที ่ เนินธรรมและเหมาะสม 
ท่ีกำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓ ให้แก่ท่ีปรึกษา โดยคำนวณต้ังแต่ วับเร่ิมปฏิบัติงาบจนถึงวันบอกเลิก 
สัญญา นอกจากน้ีผู้ว่าจ้างจะคืนหลกประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือเงินประกันผลงาน รวมท้ังเงินซดเชยค่าเดินทาง 
และเงินค่าใช้จ่ายท่ีได้ทดรองจ่าย ไปตามสมควรและตามความเนินจริง ซ่ึงผู้ว่าจ้างยังมิไต้ชำระให้แก่ท่ีปรึกษาด้วย 
อย่างไรก็ตามเงินซดเชยและเงินท่ีไต้ชำระไปแล้วท้ังหมดจะต้องไม่เกินราคาค่าจ้างตามข้อ ๓

ข้อ ๗. สิทธิและหน้าที่ของที่ปรึกษา
๗.๑ ท่ีปรึกษาจะต้องใช้ความชำนาญ ความระมัดระวัง และความขยันหม่ันเพียร ในการปฏิบัติ 

งานตามสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วง เนินไปตามมาตรฐาน 
ชองวิชาชีพท่ียอมรับนับถือกันโดยท่ัวไป

๗.๒ ค่าจ้างซึง่ผู้ว่าจ้างจะชำระแกท่ีป่รึกษาตามข้อ ๓ น้ัน เนนิคา่ตอบแทนเพยีงอย่างเดียว 
เทา่น้ันซ่ึงท่ีปรึกษาจะไต้รับเก่ียวกับการปฏยัิตงานตามสัญญาน้ี ท่ีปรึกษาจะต้อง ไม่รับค่านายหน้าทางการค้า ส่วนลด 
เบีย้เลีย้ง เงินช่วยเหลือหรือผลประโยซนัใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือส่ิงตอบแทนใดๆ ในส่วนท่ีเก่ียวช้องกับ 
สัญญาน้ี หรือท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญาน้ี

๗.๓ ท่ีปรึกษาจะต้องไม่มีผลประโยชใทดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเงินค่าสิทธิ เงินบำเหน็จ 
หรือค่านายหน้าใดๆ ท่ีเก่ียวกับการนำวัสดุส่ิงของหรือกรรมวิธีใดๆ ท่ีมีทะเบียนสิทธิบัตรหรือไต้รับการคุ้มครองทาง 
ทรัพย์สินทางบีญญาหรือตามกฎหมายอ่ืนใดมาใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ของสัญญาน้ี เว้นแต่คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายจะไต้ตกลง 
กันเนินหนังสือว่าท่ีปรึกษาอาจจะไต้ผลประโยชน์หรือเงินเช่นว่าน้ันไต้

๗.๔ บรรดางานและเอกสารท่ีท่ีปรึกษาไต้จัดทำข้ึนเก่ียวกับสัญญาน๋ึให้ถือเนินความสับและ ให้ 
ตกเนินกรรมสิทธ้ีของผู้ว่าจ้าง ท่ีปรึกษาจะต้องส่งมอบบรรดางานและเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างเม่ือส้ินสุดสัญญาน้ี 
ท่ีปรึกษาอาจเก็บสำเนาเอกสารไว้กับตนไต้แต่ต้องไม่นำข้อความในเอกสารน้ันไปใช้ในกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกับงานโดย 
ไม่ไต้รับความยินยอมล่วงหน้าเนินหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

๗.๕ ผู้ว่าจ้างเนินเจ้าของลิขสิทธหรือสิทธิในทรัพย์สินทางบีญญา รวมถึงสิทธิใด  ๆในผลงานท่ีท่ี 
ปรึกษาไตป้ฏิบติังานตามสญัญานีแ้ต่เพยีงฝ่ายเดียว และท่ีปรึกษาจะนำผลงาน และ/หรือรายละเอียดของงานตาม 
สัญญาน้ี ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนไปใช้ หรือเผยแพรในกิจการอ่ืน นอกเหนือจากท่ีไต้ระบุไว้ในสัญญาน้ีไมใต้ เว้นแต่ 
ไต้รับอนุญาตเนินหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

๗.๖ บรรดาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และวัสดุอุปกรณีท้ังหลาย ซ่ึงผู้ว่าจ้างไต้จัดให้ท่ีปรึกษา ใช้หรือ 
ซ่ึงท่ีปรึกษาซ้ือมาด้วยทุนทรัพย์ของผู้ว่าจ้าง หรือซ่ึงผู้ว่าจ้างเนิบผู้จ่ายซดใช้คืนให้ ถือ'ว่าเนินกรรมสิทธิ,'ของ ผู้ว่าจ้างและ 
ต้องทำข้อความและเคร่ืองหมายท่ีแสดงว่าเนินของผู้ว่าจ้างไว้ท่ีทรัพย์สินดังกล่าวด้วย ท้ัง,นท้ปร์กึษาต!rงัใช้เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณดัีงกล่าวอย่างเหมาะสมตามระเบียบของผู้ว่าจ้า-



ทีเ่ก่ียวกับการจ้างท,ีปรึกษาเท่าน้ัน
เม่ือท่ีปรึกษาทำงานเสร็จหรือมีการเลิกสัญญา ท่ีปรึกษาจะต้องทำบัญชีแสดงรายการเคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ท้ังหลายข้างต้นท่ียังคงเหลืออยู่ และจัดการโยกย้ายไปเก็บรักษาตามคำส่ัง ผู้ว่าจ้างโดยพลัน 
ท่ีปรึกษาต้องดูแลเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณดั์งกล่าวอย่างเหมาะสมตลอดเวลาท่ีครอบครอง และต้องคืน 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวให้ครบถ้วนในสภาพดีตามความเหมาะสม แต่ไม่ต้องรับผิดซอบสำหรับ 
ความเส่ือมสภาพจากการใช้งานตามปกติ

๗.๗ ท่ีปรึกษาจะจัดให้มืบุคลากรท่ีมืความรู้และความซำนาญงานมาปฏิบัติงานให้เหมาะสม 
กับสภาพการปฏิบัติงานตามสัญญาน้ีและให้สอดคล้องกับขอบเซตซองงานของท่ีปรึกษาตามท่ีปรากฏ ในเอกสารแนบ 
ท้ายสัญญาผนวก ๑ การเปล่ียนแปลงบุคลากรดังกล่าวจะต้องไต้รับ ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

๗.๘ ในกรณทีีผู่ว้า่จา้งพจิารผาเหน็วา่ การดำเนินงานซองบุคลากรท่ีท่ีปรึกษาจัดหามาจะก่อให้ 
เกิดความเสียหายแก่งานตามสัญญาน้ีไม่ว่าในกรณใีดก็ตามผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะให้ท่ีปรึกษาเปล่ียนบุคลากรบางคนหรือ 
ท้ังหมดน้ันไต้ และท่ีปรึกษาต้องดำเนินการตามความประสงคํซองผู้ว่าจ้างโดยเร็ว

การเปล่ียนบุคลากรตามความในวรรคก่อน ท่ีปรึกษาจะต้องเสนอรายช่ือบุคลากรท่ีจะปฏิบัติ 
งานแทนน้ัน ต่อผู้ว่าจ้างเพือ่พจิารณาใหค้วามเหน็ขอบก่อน

ข้อ ๘. ความรับผิดชอบของที่ปรึกษาต่อบุคคลภายนอก
๘.๑ ท่ีปรึกษาจะต้องซดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง และปิองกับมิให้ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบใน 

บรรดาสทิธิเรียกร้องค่าเสยีหาย ค่าใช้จ่าย หรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกร้องโดยบุคคลภายนอก อันเกิดจากความ 
ผิดพลาดหรือการละเว้นไม่กระทำการซองท่ีปรึกษา หรือซองลูกจ้างซองท่ีปรึกษา

๘.๒ ท่ีปรึกษาจะต้องรับผิดซอบต่อการละเมิดบทบัญญติัแห่งกฎหมาย หรือการละเมิดลิฃสิทธ้ิ 
หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปีณญาอ่ืน รวมถึงสิทธิใด  ๆ ต่อบุคคลภายนอกเน่ืองจากการปฏิบัติงานตามสัญญาน้ีโดยส้ินเชิง

๘.๓ ท่ีปรึกษาจะต้องจัดการประกับภัยกับบริษัทประกันภัยท่ีผู้ว่าจ้างเห็นชอบ เพ่ือความรับผิด 
ต่อบุคคลภายนอก และเพ่ือความสูญหายหรือเสียหายในทรัพย์สินซ่ีงผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาให้ หรือส่ังซ้ือโดยทุนทรัพย์ 
ซองผู้ว่าจ้าง เพือ่ให้ท่ีปรึกษาไร้ใช้ในการปฏิบัติงานตามสัญญาน้ีโดยท่ีปรึกษาเป็น ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประกันภัยเอง 
ท้ังน้ี เว้นแต่จะมืการตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนในสัญญาน้ี

ข้อ ๙. พันธะหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างจะมอบข้อมูลและสถิติต่างๆ ท่ีเก่ียวช้องช่ืงผู้ว่าจ้างมือยูให้แก,ท่ีปรึกษาโดยไม่คิดมูลค่า 

และภายในเวลาอันควร
ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาร้องซอความช่วยเหลือ ผู้ว่าจ้างจะพจิารณาใหค้วามช่วยเหลืออำนวยความ 

สะดวกตามสมควร ท้ังน้ี เพ่ือให้การปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาตามสัญญาน้ีลุล่วงไปไต้ด้วยดี

(ลงช่ือ)...
(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ
กรณท่ีีท่ีปรึกษาทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาท่ีกํ',



แกผู้่ว่าจ้างเปน็รายวัน ในอัตราร้อยละ 0.๑๐ (ศูนย์จุดหน่ึงศูนย์) ของวงเงินค่าจ้างตามข้อ ๓ นับถัดจากวันครบกำหนด 
ในข้อ ๑ จนถึงวันท่ีท่ีปรึกษาปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน และผู้ว่าจ้างไต้ตรวจรับงานแล้ว

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใข้จ่าย
ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่า 

ปรับ ค่าเสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายแกผู้่ว่าจ้าง ท่ีปรึกษาต้องขดใช้ค่าปรับ ค่าเสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ ผู้ว่าจ้าง 
ใดยส้ินเขิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้วา่จา้ง หากท่ีปรึกษาไม่ซดใช้ให้ 
ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างของท่ีปรึกษาท่ีต้องขำระ 
หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือเงินประกันผลงานไต้ทันที

หากค่าปรับ คา่เสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายท่ีบังคับจากเงินค่าจ้างท่ีต้องขำระ หลักประกันการ 
ปฏิบัติตามสัญญา และเงินประกันผลงานแล้วยังไม่เพียงพอ ท่ีปรึกษายินยอมชำระส่วนท่ีเหลือท่ียังขาดอยู่จนครบล้วน 
ตามจำนวนค่าปรับ คา่เสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายน้ัน ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับกัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือ 
จากผูว่้าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาท่ีหกัไว้จ่ายเป็นค่าปรับ คา่เสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่ 
อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ท่ีปรึกษาท้ังหมด

ข้อ ๑๒ (ก) เงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินใหแ้ก่ท่ีปรึกษาแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหกัเงินจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ (ห้า) ของเงิน 

ท่ีต้องจ่ายในงวดน้ันเพ่ือเป็นประกันผลงาน หรือท่ีปรึกษาอาจนำหนังลือค้ําประกันของธนาคารหรือหนังลือค้ําประกัน 
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศซ่ึงมีอายุการค้ําประกันตลอดอายุสัญญามามอบให้ผู้ว่าจ้าง ท้ังน้ีเพ่ือเป็น 
หลักประกันแทนก็ไต้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรค 
หน่ึงโดยใม่มีดอกเบ้ียให้แก่ท่ีปรึกษาพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๑๒ (ข). หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ที่ปรึกษาไต้นำหลักประกันเป็น................-............... เป็นจำนวนเงิน

..... - บาท (......... -........ ) ซ ึ่งเท ่าก ับร้อยละ - (........-.......) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบไว้แก่ผู้ว่า
จ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีที่ปรึกษาใช้หนังลือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังลือคํ้าประกัน 
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ 
ไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิขย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแท่ง 
ประเทศไทย ตามรายขื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันณิส็ทัทรอนกสต1ไรsqธีการที่กรม 
บัญซีกลางกำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าท ี่ปรึกษาข่ฌช้^กพนตามทั้ญในิ\

O p — ‘ ‘
(นายอนุสรณ์ วงศ์’

1 * = — ]( ล ง ข อิ ) . . ............................ผู้ว่าจ้าง
วงศ์วรรณ)

เลงขอ;.. ^ ก
(ผู้'ช่วยศ า ส ต ^ ^ ^ T Iนํซโพธาภรณ์)

M  \  Ir ] L'^.^/ —.1 ท่ีปรึกษา



หลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวงของท่ีปรึกษาตลอดอายุสัญญา ถ้าหลัก 
ประกันท่ีท่ีปรึกษานำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเส่ือมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของ ท่ีปรึกษา 
ตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณท่ีีปรึกษาล่งมอบงานล่าช้าเปีนเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จตาม 
สัญญาเปล่ียนแปลงไป ท่ีปรึกษาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจำนวนครบถ้วน ดามวรรคหน่ึง 
มามอบใหแ้ก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเปีนหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อน้ี ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก'ท่ีปรึกษา โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
เม่ือท่ีปรึกษาพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาน้ีแล้ว

ข้อ ๑๓. การจา้งชว่ง
ท่ีปรึกษาจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาน้ีไปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง เว้นแต่ 

การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนท่ีไต้รับอนุญาตเปีนหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บาง 
ส่วนดังกล่าวน้ัน ไม่เปีนเหตุให้ท่ีปรึกษาหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าท่ีตามสัญญาน้ี และท่ีปรึกษาจะยังคง 
ต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับช่วงงาน หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับช่วงงานน้ันทุก 
ประการ

กรณีท่ีปรึกษาไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าแเนความในวรรคหน่ึง ท่ีปรึกษาต้องขำระค่า 
ปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (ลิบ) ของวงเงินของงานท่ีจ้างช่วงตามสัญญา ท้ังน้ีไม่ดัดลิทธิท่ีผู้ 
ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๔. การโอนสทิธิตามสญัญา
ท่ีปรึกษาจะต้องไม่โอนสิทธิประโยขนั!ดๆ ตามสัญญาน้ีให้แก่ผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับความยินยอม 

เปน็หนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนสิทธิท่ีจะรับเงินค่าจ้างตามสัญญาน้ี

ข้อ ๑๔. การงดหรอืลดคา่ปรบัหรอืขยายเวลาปฏบิตังิานตามสญัญา
ในกรณท่ีีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณีอันหน่ึงอันใดท่ีท่ีปรึกษาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกำหนด ในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตาม 
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐทำใหท้ีป่รึกษาไม่สามารถทำงานใหแ้ล้วเสร็จ 
ตามเง่ือนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาน้ีไต้ ท่ีปรึกษาจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็น 
หนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพือ่ของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๔ (ลิบห้า) วันนับถัดจากวันท่ี 
เหตุน้ันส้ินสุดลง หรือตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าท่ีปรึกษาไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าท่ีปรึกษาได้สละสิทธิเรียกร้อง 
ในการท่ีจะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ กรณเีหตุเกิดจาก 
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซ่ึงมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยูแ่ล้วต้ังแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรอืขยายกำหนดเวลาทำงานตามวร*ดพ้งJ fflk เดลพ,เรร. ของผ้ว่าจ้าง 
ทีจ่ะพิจารณาตามท่ีเหน็สมควร

(ลงข่ือ), ........เจา่'จา้ง
(บายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)

(ลงข่ือ)..)
(ผู้ช่วยคาสตร,

ปรึกษา 
พธาภรณ์)



สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือซื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ 
หน่ึงฉบับ
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