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สัญญาบริการ 
 
 
 
 

ระหว่าง 
 
 
 
 

พีไอซี เอเชีย-แปซิฟิค เอสดีเอ็น. บีเฮชดี. 
 
 
 

และ 
 
 
 
 

คริสโตเฟอร์ ลี ฮ็อบส์ 
 
 
 
 
 

สิงหาคม  2554 
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1.  บทน า 
 
 พีไอซี เอเชีย-แปซิฟิค เอสดีเอ็น. บีเฮชดี. ส ำนั กงำนตั้งอยู่ที่ สวีท 4003A, ช้ัน 4, เพลสซิเด้น เฮ้ำส์, จำลัน สุลตำน 
อิสเมล, 50250 กัวลำลัมเปอร์, ประเทศมำเลเซีย (“พีไอซี”) มีควำมประสงค์ท ำสัญญำกับ คริสโตเฟอร์ ลี ฮ็อบส์ อำศัยอยู่ที่ 
105เอ็น ไอแวนโฮล บีเอลวีดี, ออร์แลนโด, ฟลอริด้ำ 32804 (“วิศวกร”) ผู้ซ่ึงเป็นผู้รับจ้ำงช่ัวครำวให้แก่ลูกค้ำของพีไอซี 
ส ำนักงำนมำรูเบนิ คอร์ปอร์เรช่ัน ไทยแลนด์ พำวเวอร์ โปรเจคส์ ประเทศไทย  (“ลูกค้ำ”) ณ ส ำนักงำนของลูกค้ำใน
กรุงเทพมหำนคร หรือ ณ ที่ไซต์งำนที่เกี่ยวข้อกับพำวเวอร์ โปรเจคส์ ในประเทศไทย (“โครงกำร”) ในระหว่ำงที่วิศวกร
ท ำงำนตำมได้รับมอบหมำยงำน กำรงำนและภำรกิจทุกอย่ำงที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับรำยงำนและเอกสำรที่เตรียมขึ้นโดย
วิศวกรจะต้องปฏิบัติภำยใต้แนวทำง, หัวหน้ำงำนและกำรควบคุมของลูกค้ำหรือตัวแทนของลูกค้ำ เอกสำรนี้ระบุข้อก ำหนด
และเงื่อนไขขั้นต่ ำส ำหรับกำรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยงำนของวิศวกรแก่พีไอซีในช่วงระยะเวลำตำมตกลง 
 
2. หน้าท่ี 
 
 วิศวกรจะต้องปฏิบัติกำรงำนและภำรกิจที่ได้ระบุไว้ในเอกสำรแนบเอ (“บริกำร”) ส ำหรับโครงกำร ณ สถำนที่ที่
 ซ่ึงพีไอซีและ/หรือลูกค้ำระบุไว้ ที่กรุงเทพฯ หรือ ที่ไซต์งำน 
 
 วิศวกรจะต้องปฏบัติงำนด้วยทักษะควำมเช่ียวชำญ, ควำมเอำใจใส่, ควำมอุตสำหะ และเหมำะสมแก่เวลำ อย่ำง
 สูงสุด 
 
 วิศวกรต้องยอมปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับของประเทศไทยที่บังคับใช้ และอ ำนำจศำลซ่ึงกฎหมำย
 และระเบียบข้อบังคับได้ให้ไว้แก่วิศวกรในกำรปฏิบัติกำรบริกำร 
 
 วิศวกรจะต้องไม่ให้บริกำรแก่บุคคลใดหรือคู่กรณีในระหว่ำงภำยใต้ข้อก ำหนดของสัญญำนี้โดยปรำศจำกกำร
 อนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษรของพีไอซี และ/หรือลูกค้ำก่อน พีไอซีอำจจะไม่อนุมัติถ้ำหำกพีไอซีหรือลูกค้ำ
 ตัดสินใจอย่ำงเป็นเหตุเป็นผลว่ำกำรท ำข้อตกลงอื่นๆอำจจะถูกฟ้องร้อง หรือท ำให้เสียเวลำ หรือ เป็นผลร้ำยต่อ
 ผลงำนของวิศวกรในกำรให้บริกำรตำมด้ำนล่ำงนี้ หรือถ้ำพีไอซีหรือลูกค้ำตัดสินใจว่ำกำรท ำข้อตกลงอื่นๆหรือ
 คู่กรณีจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับพีไอซีหรือลูกค้ำ 
 
 สัญญำบริกำรนี้เป็นกำรเฉพำะบุคคลโดยสภำพของสัญญำและวิศวกรจะต้องไม่รับจ้ำงช่วงหรือมอบให้ผู้อื่นหรือ
 คู่กรณีกระท ำแทนในกำรให้บริกำรโดยปรำศกำรกำรแสดงออกในกำรอนุญำติของพีไอซีอย่ำงเป็นลำยลักษณ์
 อักษร 
 
3.  ข้อก าหนดของงานที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ข้อก ำหนดของงำนที่ได้รับมอบหมำยของวิศวกรแก่พีไอซีเป็นระยะเวลำ 12 เดือน เริ่มต้นในวันที่รวมตัวกันจำก
 วันที่ 29 สิงหำคม 255 และส้ินสุดลงเมื่อเสร็จส้ินงำนของโครงกำร ถึงวันที่ 28 สิงหำคม 2555 เว้นแต่ อย่ำงอื่นที่
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 ได้ระบุไว้ในอนุมำตรำอื่นๆของสัญญำบริกำรนี้ ภำยหลังจำกนั้น สัญญำบริกำรจะสำมำรถเจรจำต่อรองกันได้
 ต่อเมื่อได้รับกำรร้องขอจำกพีไอซีหรือวิศวกร งำนที่ได้รับมอบหมำยของวิศวกรอำจจะส้ินสุดลงในวันที่วิศวกร
 กลับไปสู่บ้ำนเกิดของเขำหรือในวันที่ตำมอนุมำตรำ 4 ของสัญญำนี้หรือคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงร่วมกัน
 ตำมแต่กรณี 
 
4.  การบอกกล่าวการสิ้นสุดของสัญญา 
  
 4.1 งำนที่วิศวกรได้รับมอบหมำยอำจจะส้ินสุดลงได้โดยพีไอซีหรือวิศวกรโดยกำรบอกกล่ำวควำมจ ำนงที่จะ
 ยกเลิกอย่ำงน้อย 3 เดือนก่อนที่จะกำรยกเลิกนั้น ในกรณีที่พีไอซีหรือลูกค้ำบอกกล่ำวควำมจ ำนงที่จะ
 ยกเลิกสัญญำบริกำร พีไอซีจะต้องช ำระค่ำบริกำรส ำหรับ 3 เดือนนั้นด้วยเช่นกันซ่ึงเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรยกเลิกกำร
 ท ำงำน ในกรณที่วิศวกรบอกกล่ำวควำมจ ำนงที่จะยกเลิกสัญญำบริกำร พีไอซีหรือลูกค้ำจะต้องช ำระค่ำบริกำร
 ส ำหรับ 3 เดือนนั้น แต่ไม่ต้องรับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยของกำรยกเลิกกำรท ำงำน 
 
 4.2 ในกรณีที่กำรส้ินสุดลงของสัญญำเกิดจำกเหตุผลทำงมนุษยธรรมของวิศวกร (รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดในกำรเสีย
 ชีวิตของสมำชิกในครอบครัวทันทีทนัใด, ภัยจำกธรรมชำติในประเทศบ้ำนเกิดของวิศวกร, หรือเหตุกำรณ์ใดๆ ที่มี
 เหตุผลทำงมนุษยรรมตำมที่ตกลงกัน) วิศวกรต้องบอกกล่ำวแก่พีไอซีถึงกำรส้ินสุดของสัญญำในทันที  ในกรณี
 เช่นนั้น ค่ำบริกำรส ำหรับเดือนนั้นจะถูกค ำนวนในส่วนของจ ำนวนวันท ำงำนที่วิศวกรได้ให้บริกำรอย่ำงครบถ้วน
 แล้วหำรด้วยจ ำนวนวันทั้งหมดของตำรำงวันท ำงำนในเดือนนั้นโดยเฉพำะ พีไอซีหรือลูกค้ำจะต้องจ่ำยเงิน
 จ ำนวนที่ค ำนวนได้นั้นให้แก่วิศวกรรวมทั้งค่ำบอกเลิกกำรท ำงำนด้วย 
 
 4.3 พีไอซีมีสิทธิที่จะยกเลิกงำนที่วิศวกรได้รับมอบหมำยเวลำใดก็ได้โดยกำรบอกกล่ำวแก่วิศวกรโดยมีผลทันที 
 ถ้ำวิศวกรไม่ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมอุตสำหะตำมที่ระบุในข้อ 2 หน้ำที่ : กำรประพฤติผิด, กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย
 ท้องถิ่น และ/หรือกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทพีไอซี เป็นต้น ในกรณีเช่นนั้น ค่ำบริกำรส ำหรับเดือนนั้นจะต้อง
 ค ำนวนในส่วนของวันท ำงำนที่ วิศวกรได้ให้บริกำรครบถ้วนหำรด้วยจ ำนวนทั้งหมดของวันท ำงำนตำม
 ตำรำงในเดือนนั้นโดยเฉพำะ พีไอซีต้องจ่ำยเงินตำมจ ำนวนที่ค ำนวนได้นั้น แต่ไม่ต้องรับผิดชอบในกำรค่ำบอก
 เลิกกำรท ำงำน 
 
 4.4 ในกรณีที่พีไอซีตัดสินใจ โดยใช้ดุลพินิจฝ่ำยเดียวในกำรที่จะช ำระเงินให้ตำมระยะเวลำที่แจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ
 ที่บังคับใช้ได้ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 4.1 และ 4.3 ข้ำงต้น สัญญำกำรบริกำรนี้จะส้ินสุดทันทีหลังจำกที่ช ำระเงิน
 ดังกล่ำว 
 
5. อัตราการจ่ายเงินรายเดือน 
 
 อัตรำกำรจ่ำยเงินรำยเดือนของกำรชดเชยของบริกำรจำกมำรูเบนิ มีดังนี้: 

(1) 8,683.33. ดอลลำร์สหรัฐ – ต่อเดือน  ค่ำบริกำร 
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(2) เงินบำท เทียบเท่ำ กับ 3,333.33. ดอลลำร์สหรัฐ -/เดือน ค่ำบริกำร (ตำมอัตรำแลกเปลี่ยนที่ธนำคำร
       รับซื้อเงินต่ำงประเทศ (TTB) ของธนำคำร
       แห่งประเทศไทย 4 วันท ำกำรก่อนวัน 
       ช ำระเงิน ) 
 

อัตรำกำรจ่ำยเงินเหล่ำนี้รวมถึงสวัสดิกำรทุกอย่ำง, ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำรงชีพ, แลค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เหมำะสม อัตรำ
กำรจ่ำยเงินนี้รวมถึงภำษีใดๆ และ/หรือค่ำธรรมเนียมใดๆ ที่ถูกประเมินในบ้ำนเกิดของวิศวกร 
 
วิศวกรมีสิทธิ์ในกำรช ำระเงินคืนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ หรือค่ำใช่จ่ำยจิปำถะที่เป็นกำรให้บริกำร
ตำมที่อ้ำงในเอกสำรแนบบี (กำรจัดสรรแบ่งส่วนค่ำใช้จ่ำยและควำมรับผิดชอบบำงอย่ำง) 
 
กำรช ำระเงินใดๆ ให้กับวิศวกรในสหรัฐฯจะต้องท ำไปยังบัญชีธนำคำรด้ำนล่ำงนี้โดยกำรโอนเงินด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์: 

 
- รำยละเอียดธนำคำร: เฮชเอสบีซี 
- ที่อยู่ธนำคำร:  968 ถนนพระรำมส่ี, สีลม, กรุงเทพมหำนคร 10500 
- ช่ือบัญช:ี  คริสโตเฟอร์ ลี ฮ็อบส์ 
- เลขที่บัญชี:  ทีบีดี (TBD) 
- รหัสธนำคำร:  เฮชเอสบีซีทีเฮชบีเค (HSBCTHBK) 

 
6. การขยายขอบเขต 
 
 อัตรำที่ตกลงกันในแต่ละเดือนจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจำกข้อก ำหนดตำมที่กล่ำวไว้ในข้อ 3 
 
7.  ใบแจ้งหนี้ 
 
 7.1 ใบแจ้งหนี้ส ำหรับข้อ 5. (1) และ ค่ำใช้จ่ำย / รำคำ เป็นเงินดอลลำร์สหรัฐของเอกสำรแนบมำบี ซ่ึงพีไอซี  เ ป็ น
 ผู้รับผิดชอบ วิศวกรจะต้องส่งให้พีไอซี เป็นรำยเดือนก่อนวันที่ 15 ของเดือนนั้น 
 
 7.2 พีไอซีจะต้องช ำระเงินในวันสุดท้ำยของเดือนนั้น ส ำหรับค่ำบริกำรตำมข้อ 5. (1) โดยมีเงื่อนไขว่ำใบแจ้งหนี้ที่
 ถูกต้องได้รับก่อนวันครบก ำหนดตำมที่ระบุไว้ใน 7.1 ข้ำงต้น 
 
 7.3 ส ำนักงำนมำรูเบนิ คอร์ปอเรช่ัน ไทยแลนด์ พำว์เวอร์ โปรเจค จะต้องช ำระเงินส่วนไทยบำทโดยตรงกับ
 วิศวกรในวันสุดท้ำยของเดือนที่นั้นส ำหรับค่ำบริกำรตำมข้อ 5. (2) และค่ำใช้จ่ำย / รำคำ เป็นเงินไทยบำทของ
 เอกสำรมำด้วยบี ส ำหรับส่ิงที่ลูกค้ำเป็นผู้รับผิดชอบ 
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8. ค่าเดินทาง 
  
 ค่ำเดินทำงเพื่อวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจที่เป็นควำมต้องกำรของพีไอซี/ลูกค้ำ เป็นควำมรับผิดชอบของพีไอซีและ / 
 หรือลูกค้ำ ค่ำเดินทำงเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของวิศวกรจะเป็นควำมรับผิดชอบของวิศวกรเอง 
 
9. การพักร้อน/ลาหยุด 
 
 วิศวกรมีสิทธิ์ที่จะพักร้อนหรือลำหยุด 10 วันท ำกำรในแต่ละ 6 แต่ละเดือน (6) วันพักร้อนหรือลำหยุดที่ไม่ได้ใช้
 สำมำรถน ำไปรวมกับพักร้อนหรือวันลำหยุดของ 6 เดือนต่อไปได้เท่ำนั้น ไม่มีกรณีที่จะปล่อยให้วันพักร้อนหรือ
 วันลำหยุดที่ได้รับสิทธ์ิเพิ่มขึ้นมำกกว่ำ 20 วันท ำกำร ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรพักร้อนหรือลำหยุดดังกล่ำวระหว่ำง
 ประเทศไทยและบ้ำนเกิดของวิศวกร เป็นควำมรับผิดชอบของวิศวกร เวลำและระยะเวลำของวันพักร้อน / วัน
 ลำหยุดใด ๆ จะต้องมีกำรเขียนเป็นลำยลักษณ์อักษรต่อพีไอซีอย่ำงน้อยหนึ่งสัปดำห์ล่วงหน้ำและได้รับกำรยืนยัน
 จำกพีไอซีในส่ิงนั้น คู่สัญญำจะต้องร่วมมือกันที่จะพยำยำมที่จะก ำหนดเวลำหรือเปลี่ยนก ำหนดกำรวันพักร้อน / 
 วันลำหยุด เพื่อจะไม่เป็นกำรกระทบต่อกิจกำรงำนโครงกำรและบริกำรที่ก ำลังด ำเนินไป  อย่ำงไรก็ตำม  กำร
 อนุญำตของพีไอซีหรือลูกค้ำในสิทธิของวิศวกรที่จะพักร้อนหรือลำหยุดนั้นจะต้องไม่อนุมัติอย่ำงไม่มีเหตุผล 
 พีไอซีจะไม่ยอมรับในกำรแลกเปลี่ยนเป็นเงินของวันพักร้อนหรือวันลำหยุดที่ไม่ได้ใช้ 
 
 วิศวกรมีสิทธิที่จะได้รับช ำระเงินอย่ำงเป็นทำงกำรในวันหยุด วันหยุดให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดอย่ำงเป็นทำงกำรใน
 ประเทศไทยและสอดคล้องกับก ำหนดกำรวันหยุดของมำรูเบนิ คอร์ปอเรช่ัน ประเทศไทย 
 
10. เวลาท างาน 
 

วิศวกรจะต้องด ำเนินกำรให้บริกำรในช่วงเวลำท ำกำรปกติตั้งแต่วันจนัทร์ถึงวันศกุร์ โดยมีเงื่อนไขว่ำวิศวกรอำจจะ
ต้องให้บริกำรนอกเหนือจำกเวลำท ำกำรปกติและในวันเสำร์อำทิตย์ ตำมควำมจ ำเป็นต่อ ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ ร ข อ ง
โครงกำรที่ด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง 

 
11. การจ ากัดความรับผิด 
 
 พีไอซีรับรู้ว่ำในกำรให้บริกำรนั้นอำจจะต้องกำรให้วิศวกรตัดสินใจหรือให้ค ำแนะน ำในเรื่องต่ำงๆ ด้วยควำม
 คิดเห็น, กำรตีควำมหรือกำรประเมินในส่ิงที่ผู้เช่ียวชำญที่มีทักษะกำรให้บริกำรที่คล้ำยกันอำจแตกต่ำงกัน ดังนั้น
 วิศวกรไม่ต้องรับผิดใด ๆ กับกำรเรียกร้องสิทธิ,์ ควำมเสียหำย, กำรสูญเสีย, มูลเหตุ, ควำมต้องกำร, กำรตัดสินหรือ
 ค่ำใช้จ่ำยที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรตัดสินใจใด ๆ  หรือค ำแนะน ำที่ได้ให้โดยวิศวกรโดยสุจริตและทกัษะในระดับสูง, 
 ควำมเอำใจใส่, ควำมอุตสำหะ และ เหมำะสมแก่เวลำ 
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12. ความลับ 
 
 ข้อมูลที่เป็นควำมลับให้หมำยควำมรวมถึงเอกสำรทั้งหมดและข้อมูลประเภทใด ๆ หรือในรูปแบบใด ๆ 
 (อิเล็กทรอนิกส์หรืออื่น ๆ ) ซ่ึงวิศวกรที่ได้รับหรือได้พัฒนำในช่วงเวลำที่ด ำเนินกำรให้บริกำร 
  
 วิศวกรจะรับภำระ ดังต่อไปนี้: 
 เอ) ใช้ข้อมูลลับเฉพำะส ำหรับด ำเนินกำรให้บริกำรเท่ำนั้น; 
 บี) ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับไปยังบุคคลอื่น; และ 
 ซี) ส่งมอบข้อมูลที่เป็นควำมลับทุกอย่ำงที่อยู่ในควำมครอบครองของวิศวกร และไม่ได้เก็บรักษำส ำเนำใดๆ ของ
 ข้อมูลที่เป็นควำมลับนั้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่น ๆ ทันทีเมื่อส้ินสุดสัญญำฉบับนี้ 
 
 ข้อนี้จะมีผลบังคับใช้ในช่วงสัญญำและแม้กระทั่งหลังจำกที่สัญญำนี้สิ้นสุดลง 
 
13. การเป็นตัวแทนละการรับประกัน 
13.1 ด้วยประกำรฉะนี้ วิศวกรเป็นตัวแทนและรับประกันแก่พีไอซี ว่ำ: 
 (เอ) ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำบริกำรนี้หรือไม่ด ำเนินกำรใด ๆ ตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขในสัญญำฉบับนี้ที่
 ขัดแย้งกับหรือละเมิดต่อข้อก ำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของสัญญำอื่นใด ที่วิศวกรเป็นคู่สัญญำหรือผูกพันอยู;่  และ 
 
 (บี) ในระหว่ำงอยู่ภำยใต้ข้อก ำหนดนี้ วิศวกรจะต้องไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในสัญญำใดๆ หรือรับภำระกับบุคคลใดที่
 จะเกิดควำมขัดแย้งกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของวิศวกรในกำรด ำเนินกำรให้บริกำรให้เป็นไปตำมเงื่อนไขของ
 สัญญำบริกำรนี้ 
 
13.2 ในกำรด ำเนินกำรให้บริกำรนี้ วิศวกรจะต้องไม่ช ำระเงินใด ๆ หรือให้ส่ิงมีค่ำใดๆ แก่บุคคลที่สำมใด ๆ ที่ซ่ึงเป็น
 กำรช ำระเงินหรือของก ำนัล 
  
 (เอ) มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทำงกำรเมืองหรือที่จะมีอิทธิพลโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมใด ๆ อย่ำง
 เป็นทำงกำรหรือลูกจ้ำงของรัฐบำลใด ๆ  ของพรรคกำรเมืองใด ๆ หรือ แผนกใดๆ หรือ หน่วยงำนใดๆ หรือใช้เป็น
 เครื่องมือในส่ิงนั้น หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองใด ๆ หรืออื่น ๆ เพื่อให้ได้มำซ่ึงไม ่
 ผลประโยชน์ที่ไม่เหมำะสม; หรือ 
 
 (บี) เป็นสินบน, ค่ำน้ ำร้อนน้ ำชำ หรือกำรให้เงินอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมำยภำยใต้กฎหมำยของประเทศญี่ปุ่น
 กฎหมำยของประเทศที่สถำนที่ท ำงำนตั้งอยู่หรือกฎหมำยของเขตอ ำนำจใด ๆ ที่อำจจะมีผลบังคับใช้กับบริกำรนี้ 
 
14. กฎหมายท่ีบังคับใช้ 
 
 สัญญำกำรบริกำรนี้จะถูกควบคุมและตีควำมตำมกฎหมำยของประเทศญี่ปุ่น 
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15. การแก้ไข 
  
 สัญญำกำรบริกำรนี้จะไม่ได้รับกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในลักษณะใด ๆ ยกเว้นโดย วิธีลำยลักษณ์
 อักษรที่ลงนำมโดยตัวแทนผู้มีอ ำนำจของคู่สัญญำต่อบุคคลที่จะถูกบังคับใช้ 
 
16. การมอบหมายงาน 
 
 วิศวกรจะต้องไม่มอบหมำยสัญญำบริกำรนี้หรือผลประโยชน์ใด ๆ, กำรช ำระเงิน, ภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
 หรือสิทธิในที่นี้โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกพีไอซีก่อน พีไอซีมีสิทธิที่จะมอบหมำย 
 สัญญำบริกำรนี้ทั้งหมดหรือบำงส่วนแก่มำรูเบนิ คอร์ปอเรช่ันหรือบริษัทในเครือของมำรูเบนิ คอร์ปอเรช่ัน 
 
17. ค่าสินไหมทดแทน 
 
 คู่สัญญำจะต้องชดใช้ค่ำเสียหำยและดูและซ่ึงกันและกัน, พ่อแม,่ บริษัทในเครือ, ส ำนักงำนสำขำ, ผู้รับเหมำช่วง, ผู้
 สืบทอดต่อและงำนต่ำงๆ ตำมล ำดับและกรรมกำร, เจ้ำหน้ำที่และพนักงำนตำมล ำดับ ให้พ้นจำกอันตรำย ต่อควำม
 รับผิดทุกอย่ำง, กำรเรียกร้องสิทธิ์, ควำมเสียหำย, กำรสูญเสีย, มูลเหตุ, ควำมต้องกำร, กำรตัดสิน, ค่ำเสียหำยหรือ
 ค่ำใช้จ่ำย (“กำรเรียกร้อง”) ต่อกำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำยหรือควำมตำยแก่บุคคลที่สำม หรือควำมเสียหำยหรือกำร
 ท ำลำยทรัพย์สินของบุคคลที่สำม ที่มีขอบเขตที่เกิดจำกกำรกระท ำโดยประมำทหรือละเลยในส่วนของฝ่ำยที่ต้อง
 ชดใช้ค่ำเสียหำย, กรรมกำร, พนักงำน, ตัวแทนและบุคคลำกรของฝ่ำยที่ต้องชดใช้ค่ำเสียหำยภำยใต้กำรดูแลและ
 ควบคุมของฝ่ำยที่ต้องชดใช้ค่ำเสียหำย 
 
18. นามบัตร 
 
 ลูกค้ำอำจจะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะให้นำมบัตรของมำรูเบนิแก่วิศวกรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกกำร
 ปฏิบัติงำนบริกำรของวิศวกร หำกลูกค้ำได้ให้นำมบัตรของมำรูเบนิแก่วิศวกร วิศวกรจะต้องน ำข้อก ำหนด
 ดังต่อไปนี้ไปปฏิบัติ หำกวิศวกรก่อให้เกิดควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใด ๆ แก่ลูกค้ำโดยกำรใช้นำมบัตร 
 วิศวกรจะต้องเป็น ผู้รับผิดชอบค่ำชดเชยของท ำให้เกิดกำรสูญเสียและ/ หรือควำมเสียหำยดังกล่ำวนั้น 
 
 1) นำมบัจตรดังกล่ำวจะต้องได้รับกำรออกแบบและจัดหำและให้แก่วิศวกรโดยลูกค้ำในปริมำณที่ก ำหนดโดย
 ลูกค้ำให้มีควำมเหมำะสมกับควำมต้องกำรของวิศวกรในกำรปฏิบัติกำรให้บริกำร 
 
 นำมบัตรที่เหลืออยู่ในควำมครอบครองของวิศวกรจะต้องคืนให้กับลูกค้ำทันทีเมื่อข้อก ำหนดของสัญญำบริกำรนี้
 ส้ินสุดลง เว้นแต่สัญญำบริกำรนี้จะถูกขยำยออกไปหรือถูกยกเลิกตำมข้อ 4 
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 2) ลูกค้ำและด้วยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวอำจจะส่ังให้วิศวกรหยุดกำรใช้นำมบัตรหรือก ำหนดข้อจ ำกัดเพิ่มเติม
 เกี่ยวกับกำรใช้นำมบัตรของวิศวกรในเวลำใดๆ ก็ได้ นำมบัตรที่เหลืออยู่ในควำมครอบครองของวิศวกรจะต้อง
 คืนให้แก่ลูกค้ำทันที แม้ว่ำสัญญำกำรบริกำรนี้ยังมีผลบังคับใช้ 
 
 
 
 ลงนำมโดย 
 
 วิศวกร      พีไอซี เอเชีย-แปซิฟิค เอสดีเอ็น. บีเฮชดี. 
 
 - ลำยมือช่ือ-     - ลำยมือช่ือ- 
 คริสโตเฟอร์ ลี ฮ็อบส์    ชำลีส์ เอชเล่ย์ เคลล่ี, ผู้จัดกำร 
 วันที่ 9 สิงหำคม 2554    วันที่ 10 สิงหำคม 2554 
 ณ เมืองโดฮำ ประเทศกำตำร์     ณ กัวลำลัมเปอร์ ประเทศมำเลเซีย 
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เอกสำรแนบ เอ 
 

บริการ 
 
ในช่วงกำรได้รับมอบหมำยงำนของวิศวกรที่มีลูกค้ำ ณ  ถำนที่ท ำงำนที่ซ่ึงลูกค้ำก ำหนดไว้ วิศวกรจะต้องด ำเนินกำรบริกำร
และกิจกรรมอื่นๆ และงำนอื่นๆ รวมถึงรำยงำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องและตำมที่ลูกค้ำก ำหนดหรือกำร
แสดงออกโดยนัยอย่ำงสมเหตุสมผลจำกสถำนกำรณ์ของกำรมีหน้ำที่รับผดิชอบโดยวิศวกรในกำรบริหำรโครงกำรเพื่อลูกค้ำ 
(ต่อไปนี้จะแต่ละอย่ำงและโดยรวมว่ำ “บริกำร”): 
 

1) จัดกำรงำนที่จะถูกด ำเนินกำรโดยกำรก่อสร้ำง / วัสดุอุปกรณ์ของผู้รับเหมำของลูกค้ำ (ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่ำ 
“ผู้รับเหมำช่วง”) และประสำนงำนกับเจ้ำของ, ฝ่ำยจัดกำรโครงกำรโดยรวมที่ได้รับมอบหมำยในโครงกำรและ
บุคลำกรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เกี่ยวกับงำนวิศวกรรม / กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง / งำนก่อสร้ำงที่จะด ำเนินกำรโดยผู้รับเหมำ
ช่วงเพื่อให้มั่นใจว่ำงำนวิศวกรรม / กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง / งำนก่อสร้ำง จะด ำเนินกำรไปตำมเงื่อนไขและข้อก ำหนด
ของสัญญำของลูกค้ำส ำหรับโครงกำร 
 

2) ตรวจสอบและรำยงำนให้แก่ผู้จัดกำรโครงกำรของโครงกำรของลูกค้ำและ / หรือผู้จัดกำรของลูกค้ำส ำหรับใน
ควำมคืบหน้ำตำมค ำส่ังของลูกค้ำ คุณภำพและหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่คิดว่ำจ ำเป็นส ำหรับงำนวิศวกรรม / กำรจัดซ้ือจัด
จ้ำง / งำนก่อสร้ำง 

 
3) พิจำรณำด ำเนินกำรแก้ไข, มำตรำกำรโต้ตอบและให้ค ำแนะน ำแก่ผู้จัดกำรโครงกำรของลูกค้ำของโครงกำรที่จะใช้

เวลำที่เหมำะสมไม่ว่ำเมื่อใดก็ตำมที่คิดว่ำจ ำเป็นในแง่ขแง่ของ คุณภำพและก ำหนดกำรของงำนวิศวกรรม / กำร
จัดซื้อจัดจ้ำง / งำนก่อสร้ำง 

 
4) ประสำนงำนในสถำนที่ก่อสร้ำงส ำหรับโครงกำรของลูกค้ำกับหัวหน้ำที่ส่งมำจำกฝ่ำยจัดกำรโครงกำรโดยรวม

รวมทั้งวิศวกรผู้จัดหำอุปกรณ์ให้ เพื่อให้มั่นใจในขั้นตอนและคุณภำพของงำนก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด
ของสัญญำและ / หรือเอกสำรที่เกี่ยวข้องของโครงกำร  
 

5) เมื่อเวลำผ่ำนไป วิศวกรจะต้องให้เทคนิค / ค ำแนะน ำเชิงพำณิชย์ส ำหรับงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรรวมทั้ง
กำรช่วยเหลือโดยทั่วไปส ำหรับโครงกำรอื่น ๆ ตำมค ำขอของลูกค้ำ 
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เอกสำรแนบ บี 
 

การจัดสรรแบ่งส่วนค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบ 
 

 ตำรำงต่อไปนี้จัดวำงกำรจัดสรรควำมรับผิดชอบและค่ำใช้จ่ำยบำงอย่ำงที่เกี่ยวข้องกับบริกำร ซ่ึงพีไอซีเป็น
 ผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นในกรณีแรกโดยวิศวกรหรือพีไอซี และวิศวกรมีสิทธิที่จะได้รับกำร
 ชดเชยในจ ำนวนของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวตำมข้อ 5. ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับครอบครัวของวิศวกรจะไม่ได้รับกำรชดเชยโดย 
 พีไอซี เว้นแต่อย่ำงอื่นที่ไดร้ะบุไว้ 
 
ที ่ รำยกำร ควำมรับผิดชอบส ำหรับ

ข้อตกลง 
ควำมรับผิดชอบส ำหรับ

ค่ำใช้จ่ำย 
1. ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกของส ำนักงำน, อุปกรณ์และ

บริโภคภัณฑ์รวมถึงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลส ำหรับ
บริกำร (ที่จะถูกใช้ร่วมกันโดยเจ้ำหน้ำที่อื่น ๆ ในกรณี
ที่จ ำเป็น)i 

พีไอซี/ลูกค้ำ พีไอซี/ลูกค้ำ 

2. ค่ำที่พัก รวมทั้งค่ำไฟฟ้ำ, ก๊ำซและน้ ำประปำ วิศวกร วิศวกร 
3. ตั๋วเครื่องบินส ำหรับกำรเดินทำงทำงธุรกิจ, กำรเริ่ม

เตรียมงำนและกำรยกเลิกงำนii 
 
กำรเดินทำงทำงธุรกิจ, กำรเริ่มเตรียมงำนและกำร
ยกเลิกงำน (ระยะเวลำเที่ยวบินมำกกว่ำ 6 ช่ัวโมง): ช้ัน
ธุรกิจ 
 
กำรเดินทำงทำงธุรกิจ(ระยะเวลำเที่ยวบินเท่ำกับหรือ
น้อยกว่ำ 6 ช่ัวโมง): ช้ันประหยัด 

พีไอซี/ลูกค้ำ พีไอซี/ลูกค้ำ 

4. ค่ำภำษีสนำมบิน, วีซ่ำ, กำรเดินทำงและค่ำใช้จ่ำย
โรงแรมส ำหรับกำรเดินทำงทำงธุรกิจ, กำรเริ่มเตรียม
งำนและกำรยกเลิกงำน 

พีไอซี/ลูกค้ำ พีไอซี/ลูกค้ำ 

5. ค่ำเดินทำงในประเทศไทยระหว่ำงที่พักและสถำนที่
ท ำงำน 

วิศวกร วิศวกร 

6. ค่ำโทรศัพท์เพื่อวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจiii พีไอซี/ลูกค้ำ พีไอซี/ลูกค้ำ 
7. ภำษีรำยได้ส่วนบุคคล, ภำษีเทศบำลและภำษีอื่น ๆ 

และค่ำรักษำควำมปลอดภัยทำงสังคมจำกรำษฎรชำยที่
มิได้รับรำชกำรทหำรที่จะถูกเรียกเก็บภำษีในบ้ำนเกิด
ของวิศวกร 

วิศวกร วิศวกร 

8. ภำษีรำยได้ส่วนบุคคล, ภำษีเทศบำลและภำษีอื่น ๆ พีไอซี/ลูกค้ำ พีไอซี/ลูกค้ำ 

chobbs
Highlight

chobbs
Highlight

chobbs
Highlight
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และค่ำรักษำควำมปลอดภัยทำงสังคมจำกรำษฎรชำยที่
มิได้รับรำชกำรทหำรที่จะถูกเรียกเก็บภำษีในประเทศ
ไทย iv 

9. ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรแพทย์ทั่วไปและกำรประกันภัย วิศวกร วิศวกร 
10. ใบอนุญำตท ำงำนและวีซ่ำในประเทศไทย พีไอซี/ลูกค้ำ พีไอซี/ลูกค้ำ 
11. ค่ำซัดรีด วิศวกร วิศวกร 
12. อำหำร / บริกำรอำหำรรวมถึงห้องครัว วิศวกร วิศวกร 
 
__________________________ 
i  พีไอซี / ลูกค้ำจะต้องจัดหำอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลท่ีจ ำเป็น เช่นแว่นตำป้องกันภัย, อุปกรณ์ป้องกันเสียง, หมวกกันน็อค, และถุงมือ สิ่งต่ำงๆ แก่วิศวกร ตำม

กฎระเบียบในประเทศไทยหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ii ค่ำใช้จ่ำยตำมจริงท่ีเกิดขึ้นส ำหรับวันพักร้อน / ลำหยุด เช่นค่ำภำษีสนำมบิน, วีซ่ำ, กำรเดินทำง, ท่ีพักและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ จะไม่ได้รับกำรชดเชยโดยผู้ซื้อ เบ้ียเลี้ยงส ำหรับกำร

เดินทำงทำงธุรกิจมีดังน้ี 
- เดินทำงไปท ำธุรกิจในต่ำงประเทศ: 55 ดอลลำร์สหรัฐ / วัน 
- เดินทำงไปท ำธุรกิจในประเทศ: 600 บำท / วัน (ไม่รวมกำรเดินทำงเพื่อท ำธุรกิจระยะสั้นในวันเดียว) 
iii  พีไอซี / ลูกค้ำจะต้องจัดหำให้ซึ่งโทรศัพท์มือถือและซิมกำร์ดเพื่อวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจเท่ำนั้นโทรศัพท์มือถือและซิมกำร์ดจะถูกน ำกลับคืนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำงำน
ได้รับมอบหมำย 
iv ในกรณีภำษี เช่นภำษีรำยได้ท่ีเกี่ยวกับบริษัทถูกเรียกเก็บในประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้องกับข้อตกลงน้ี พีไอซี / ลูกค้ำจะต้องให้ควำมรับผิดชอบและค่ำใช้จ่ำยส ำหรับวิศวกร 

chobbs
Highlight













การแก้ไข (ฉบับที่ 3) สัญญาบริการ 
 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 มารูเบริ พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ คอร์ปอร์เรชั่น มีส านักงานอยู่ที่ 4-2 โอเทมาชิ 1-โชเมะ, ชิโยดากุ, 
โตเกียว 100-8088, ประเทศญี่ปุ่น (“มารูเบนิ”) และ นายคริสโตเฟอร์ ลี ฮ็อบส์ อาศัยอยู่ที่ #168 สุขุมวิท ซิตี้ รีสอร์ท, ถนน
สุขุมวิท, ซอย 11, คลองเตยเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110 (“วิศวกร”) ตกลงที่จะมีบทบาทในการแก้ไขฉบับที่ 
(3) สัญญาบริการนี้ ลงวันที่ 1 มกราคม 2555 และการแก้ไข (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2555 และการแก้ไข (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 22 พฤศจิการยน 2555 (“สัญญาบริการ”) ดังนี้ : 
 
1. ข้อ 3 ข้อก าหนดของบริการ 
 ข้อ 3 จะถูกแทนด้วยและเป็นดังนี้; 
 
 ข้อก าหนดของสัญญาบริการนี้เริ่มต้นเมื่อ 1 มกราคม 2555 และส้ินสุดลงในวันที่เขาถูกปลดประจ าการ วันที่  3
 สิงหาคม 2558 เว้นแต่ อย่างอื่นที่ได้ระบุไว้ในอนุมาตราอื่นๆของสัญญาบริการนี้ ภายหลังจากนั้น สัญญา
 บริการจะสามารถเจรจาต่อรองกันได้ต่อเมื่อได้รับการร้องขอจากมารูเบนิหรือวิศวกร สัญญาบริการนี้อาจจะ
 ส้ินสุดลงในวันที่ตามอนุมาตรา 4 ของสัญญานี้หรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันตามแต่กรณี 
 
2. ข้อ 5 อัตรารายเดือน 
 ข้อ 5 จะถูกแทนด้วยและเป็นดังนี้; 
 
 อัตรารายเดือนของการชดเชยของบริการจากมารูเบนิ มีดังนี้: 

(1) 8,683.33. ดอลลาร์สหรัฐ – ต่อเดือน  ค่าบริการ 
(2) เงินบาท เทียบเท่า กับ 3,333.33.-/เดือน  ค่าบริการ (ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารรับซ้ือเงิน

      ต่างประเทศ (TTB) ของธนาคารแห่งประเทศไทยใน 4 
      วันท าการก่อนวันช าระเงิน ) 
 

อัตราเหล่านี้รวมถึงสวัสดิการทุกอย่าง, ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ, แลค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เหมาะสม อัตรานี้รวมถึงภาษี
ใดๆ และ/หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ถูกประเมินในจุดเริ่มต้นของวิศวกร 
 
วิศวกรมีสิทธ์ิในการช าระเงินคืนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือค่าใช่จ่ายจิปาถะที่เป็นการให้การ
บริการตามที่อ้างในเอกสารแนบบี (การจัดสรรแบ่งส่วนค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้) 
 
การช าระเงินใดๆ ให้กับวิศวกรในสหรัฐฯจะต้องท าไปยังบัญชีธนาคารด้านล่างนี้โดยการโอนเงินด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์: 
 
 
 



- รายละเอียดธนาคาร: ซิตี้แบงค์ สิงคโปร์ เอลทีดี 
- ที่อยู่ธนาคาร:  แคพพิทอล แสคร์ บรานซ์, 23 เชิส สตรีท #07, แคพพิทอล สแควร์, สิงคโปร์,  

   049481 
- ช่ือบัญช:ี  คริสโตเฟอร์ ลี ฮ็อบส์ 
- เลขที่บัญชี:  0302307821-36072698 
- รหัสธนาคาร:  CITISGSGGCB 
- รหัสอ้างอิงในการรับเงิน: ไม่ม ี
 
การช าระเงินใดๆให้แก่วิศวกรเป็นเงินไทยบาทจะต้องท าโดยส านักงาน มารูเบนิ คอร์ปอร์เรช่ัน ไทยแลนด์ พาว
เวอร์ โปรเจค ไปยังบัญชีธนาคารด้านล่างนี้โดยการโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์: 
 
- รายละเอียดธนาคาร: ธนาคารกสิกร 
- ที่อยู่ธนาคาร:  1-7 อาคารซิลลิค เฮาส์, ช้ัน 1, ห้อง 4, สีลม ซอย 1, ถนนสีลม, สีลม,   

   กรุงเทพมหานคร 10500, ประเทศไทย 
- ช่ือบัญช:ี  คริสโตเฟอร์ ลี ฮ็อบส์ 
- เลขที่บัญชี:  784-2-14440-4 
- รหัสธนาคาร:  ไม่มี 

 
3. ข้อก าหนดและเงื่อนไขอื่นๆ 
เว้นแต่ อย่างอื่นใดที่เฉพาะเจาะจงในการแก้ไขนี้ (ฉบับที่ 3) ข้อก าหนดและเงื่อนไขอื่นๆของสัญญาบริการนี้ยังคงไม่
เปลี่ยนแปลง 
 
เพื่อเป็นพยานหลักฐานแห่งการนี้, มารูเบนิและวิศวกรได้ท าให้การแก้ไขนี้เกิดขึ้นที่จะมีผลบังคับตามกฎหมายในวันที่ 1 
กันยายน 2556 
 
สัญญานี้จะมีผลบังคับตามกฎหมายในฉบับจริง 2 ฉบับและแต่ละฝ่ายจะต้องเก็บรักษาไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ 
 
ลงลายมือชื่อโดย: 
วิศวกร      มารูเบนิ พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ คอร์ปอร์เรชั่น 
 
-ลายมื่อช่ือ-     -ลายมื่อช่ือ- 
คริสโตเฟอร์ ลี ฮ็อบส ์    โนบูทากะ อูเมดะ 
      ผู้ช่วยผู้จัดการ 
วันที่ 20 กันยายน 2556    แผนกการจัดการโครการ 
กรุงเทพฯ ประเทศไทย    วันที่ 13 กันยายน 2556 
      โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
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