สัญญาจางทําของ
สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๓
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ศูนยอนามัยที่ ๘ อุดรธานี ตําบลสามพราว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหวาง ศูนยอนามัยที่ ๘ อุดรธานี โดย นางสาวทิพา ไกรลาศ ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ ๘
อุดรธานี ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี ตามคําสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ ๖๐๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม
๒๕๖๒ ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา "ผูวาจาง" ฝายหนึ่ง กับ บริษัท โฟกัสกรุป สตูดิโอ จํากัด ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
ณ สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีสํานักงานใหญอยู เลขที่
๓๑๑ ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยนายนรศักดิ์ โตงาม ผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๐๓๒๐๐๗ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๗๑๑๑๗๙๓ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ แนบทาย
สัญญานี้ ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา "ผูรับจาง" อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ ๑. ขอตกลงวาจาง
ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทํางานเหมาผลิตสื่อ อนิเมชั่น ๒ มิติ เรื่อง สื่อประชาสัมพันธ
การขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน จํานวน ๗ คลิป โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ
การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนและพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ณ ศูนยอนามัยที่ ๘ อุดรธานี ตําบลสามพราว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญานี้
รวมทั้งเอกสารแนบทายสัญญา
ผูรับจางตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตางๆ ชนิดดีเพื่อใชในงาน
จางตามสัญญานี้
ขอ ๒. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ขอบเขตของงานจาง
๒.๒ ใบเสนอราคา
๒.๓ สําเนาหนังสือรับรอง , สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ , สําเนาบัตรประชาชน ,
สําเนาทะเบียนบาน , สําเนาแบบการลงทะเบียนในระบบ e-GP ,

จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด

สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) , สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอลล บางแค
ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความในสัญญานี้บังคับ
และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง คําวินิจฉัยของผูวาจาง
ใหถือเปนที่สุด และผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง หรือคาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ เพิ่มเติมจากผูวาจางทั้งสิ้น

ขอ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปนเช็คธนาคารกสิกรไทย จํากัด เลขที่ ๑๖๗๘๑๘๑๓
ลงวันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนจํานวนเงิน ๑๕,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) ซึ่งเทากับ
รอยละ ๕ (หา) ของราคาคาจางตามสัญญา มามอบใหแกผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
กรณีผูรับจางใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกันดังกลาวจะ
ตองออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดหรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุการ
คํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูรับจางพนขอผูกพันตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผูรับจาง
ตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของ
ผูรับจางตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผูรับจางสงมอบงานลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาแลวเสร็จหรือวัน
ครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพรองตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเกิดขึ้นคราวใด ผูรับจางตองหาหลักประกัน
ใหมหรือหลักประกันเพิ่มเติมใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูวาจางภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ
แจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบไวตามขอนี้ ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจาง โดยไมมีดอกเบี้ย เมื่อผูรับจาง
พนจากขอผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แลว
ขอ ๔ คาจางและการจายเงิน
ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน ๓๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหา
พันบาทถวน) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน ๒๐,๖๐๗.๔๘ บาท (สองหมื่นหกรอยเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค) ตลอดจนภาษี
อากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลวเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาและผูวาจางไดตรวจ
รับงานจางตามขอ ๑๐ ไวโดยครบถวนแลว
การจายเงินตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับจาง ชื่อ ธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล บางแค ชื่อบัญชี บริษัท โฟกัสกรุป สตูดิโอ จํากัด เลขที่บัญชี ๗๕๑๒๔๒๕๓๕๒
ทั้งนี้ ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งคาใชจายอื่นใด (ถามี) ที่ธนาคาร
เรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ
ขอ ๕. กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา

ผูรับจางตองเริ่มทํางานที่รับจางภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และจะตองทํางานใหแลวเสร็จบริบูรณ
ภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓ ถาผูรับจางมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนด
เวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา
หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปนผูถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตาม
คําสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูวาจางมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของ
ผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิของผูวาจางที่จะเรียกรองคาเสียหายจากผูรับจาง
การที่ผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับผิดตามสัญญา
ขอ ๖. ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง
เมื่องานแลวเสร็จบริบูรณ และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจางรายใหม ในกรณีที่มีการ
บอกเลิกสัญญาตามขอ ๕ หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจางนี้ ภายในกําหนด ๒ (สอง) เดือน นับถัดจาก
วันที่ไดรับมอบงานดังกลาว ซึ่งความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุที่ไม
ถูกตองหรือทําไวไมเรียบรอย หรือทําไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไข ใหเปนที่เรียบรอยโดย
ไมชักชา โดยผูวาจางไมตองออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผูรับจางไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัด
จากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจางหรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาที่ผูวาจางกําหนด ใหผูวาจางมีสิทธิ
ที่จะทําการนั้นเองหรือจางผูอื่นใหทํางานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น
ในกรณีเรงดวนจําเปนตองรีบแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายโดยเร็ว และไมอาจรอใหผูรับจางแกไข
ในระยะเวลาที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่งได ผูวาจางมีสิทธิเขาจัดการแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเอง หรือจางผูอื่นให
ซอมแซมความชํารุดบกพรองหรือเสียหาย โดยผูรับจาง ตองรับผิดชอบชําระคาใชจายทั้งหมด
การที่ผูวาจางทําการนั้นเอง หรือจางผูอื่นใหทํางานนั้นแทนผูรับจาง ไมทําใหผูรับจาง หลุดพนจากความ
รับผิดตามสัญญา หากผูรับจางไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามที่ผูวาจางเรียกรองผูวาจางมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาได
ขอ ๗. การจางชวง
ผูรับจางจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง เวนแตการจางชวง
งานแตบางสวนที่ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การที่ผูวาจางไดอนุญาตใหจางชวงงานแตบางสวนดังกลาวนั้น ไมเปน
เหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาที่ตามสัญญานี้ และผูรับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความ
ประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง หรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ
กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตองชําระคาปรับใหแก
ผูวาจางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จางชวงตามสัญญา ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิก
สัญญา
ขอ ๘. ความรับผิดของผูรับจาง
ผูรับจางจะตองรับผิดตออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผูรับ
จาง และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับจาง และจากการปฏิบัติงานของผูรับจาง
ชวงดวย (ถามี)
ความเสียหายใดๆ อันเกิดแกงานที่ผูรับจางไดทําขึ้น แมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผูรับจางจะตอง

รับผิดชอบโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปลี่ยนใหใหมโดยคาใชจายของผูรับจางเอง เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของ
ผูวาจาง ทั้งนี้ ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผูวาจางไดรับมอบงานครั้งสุดทาย ซึ่งหลังจากนั้นผูรับจาง
คงตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรอง หรือความเสียหายดังกลาวในขอ ๗ เทานั้น
ผูรับจางจะตองรับผิดตอบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผูรับจาง หรือ
ลูกจางหรือตัวแทนของผูรับจาง รวมถึงผูรับจางชวง (ถามี) ตามสัญญานี้ หากผูวาจางถูกเรียกรองหรือฟองรองหรือตองชดใชคา
เสียหายใหแกบุคคลภายนอกไปแลว ผูรับจางจะตองดําเนินการใดๆ เพื่อใหมีการวาตางแกตางใหแกผูวาจางโดยคาใชจายของ
ผูรับจางเอง รวมทั้งผูรับจางจะตองชดใชคาเสียหายนั้นๆ ตลอดจนคาใชจายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกรองหรือถูกฟองรองใหแก
ผูวาจางทันที

ขอ ๙. การจายเงินแกลูกจาง
ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางที่ผูรับจางไดจางมาในอัตราและตามกําหนดเวลาที่ผูรับจางไดตกลงหรือ
ทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว
ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอื่นใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคหนึ่ง ผูวาจางมีสิทธิที่จะเอาเงิน
คาจางที่จะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว และใหถือวาผูวาจางไดจายเงินจํานวนนั้นเปนคาจางให
แกผูรับจางตามสัญญาแลว
ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนที่จางมาทํางาน โดยใหครอบคลุมถึงความรับผิดทั้ง
ปวงของผูรับจาง รวมทั้งผูรับจางชวง (ถามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดคาสินไหมทดแทนไดตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ
หรือภยันตรายใดๆ ตอลูกจางหรือบุคคลอื่นที่ผูรับจางหรือผูรับจางชวงจางมาทํางาน ผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัย
ดังกลาวพรอมทั้งหลักฐานการชําระเบี้ยประกันใหแกผูวาจางเมื่อผูวาจางเรียกรอง
ขอ ๑๐. การตรวจรับงานจาง
เมื่อผูวาจางไดตรวจรับงานจางที่สงมอบและเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญาแลว ผูวาจางจะออก
หลักฐานการรับมอบเปนหนังสือไวให เพื่อผูรับจางนํามาเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงินคางานจางนั้น
ถาผลของการตรวจรับงานจางปรากฏวางานจางที่ผูรับจางสงมอบไมตรงตามสัญญา ผูวาจางทรงไว
ซึ่งสิทธิที่จะไมรับงานจางนั้น ในกรณีเชนวานี้ ผูรับจางตองทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูรับจางเอง และ
ระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกลาวผูรับจางจะนํามาอางเปนเหตุขอขยายเวลาสงมอบงานจางตามสัญญาหรือของดหรือลด
คาปรับไมได
ขอ ๑๑. รายละเอียดของงานจางคลาดเคลื่อน
ผูรับจางรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในรายละเอียดของงานจางโดยถี่ถวนแลว หากปรากฏ
วารายละเอียดของงานจางนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผูรับจางตกลงที่จะปฏิบัติ
ตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อใหงานแลวเสร็จบริบูรณ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด โดยผูรับ
จางจะคิดคาจาง คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผูวาจาง หรือขอขยายอายุสัญญาไมได
ขอ ๑๒. คาปรับ

หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว ในสัญญาและผูวาจางยังมิไดบอกเลิก
สัญญา ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปน จํานวนเงินวันละ ๓๑๕.๐๐ บาท (สามรอยสิบหาบาทถวน) นับถัดจากวัน
ที่ครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผูวาจางไดขยายเวลาทํางานใหจนถึงวันที่ทํางานแลวเสร็จจริง นอกจากนี้
ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนที่เกินกวาจํานวนคาปรับดังกลาว
ไดอีกดวย
ในระหวางที่ผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถปฏิบัติตาม
สัญญาตอไปได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ ๑๓ ก็ได และถาผูวาจางไดแจงขอเรียกรองไปยังผูรับจาง
เมื่อครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว ผูวาจางมีสิทธิที่จะปรับผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย

ขอ ๑๓. สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอื่นใหทํางานนั้นตอจนแลวเสร็จ
ก็ได และในกรณีดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางสวนตามแตจะเห็น
สมควร นอกจากนั้น ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซึ่งเปนจํานวนเกินกวาหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้ง
คาใชจายที่เพิ่มขึ้นในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จตามสัญญา ซึ่งผูวาจางจะหักเอาจากจํานวนเงินใดๆ ที่จะจายใหแกผูรับจางก็ได
ขอ ๑๔. การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย
ในกรณีที่ผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิดคาปรับ คาเสีย
หาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ผูรับจางตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแกผูวาจางโดยสิ้นเชิงภายใน
กําหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง หากผูรับจางไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลา
ดังกลาวใหผูวาจางมีสิทธิที่จะหักเอาจากจํานวนเงินคาจางที่ตองชําระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที
หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายที่บังคับจากเงินคาจางที่ตองชําระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูรับจางยินยอมชําระสวนที่เหลือ ที่ยังขาดอยูจนครบถวนตามจํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจาย
นั้น ภายในกําหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
หากมีเงินคาจางตามสัญญาที่หักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด
ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางทั้งหมด
ขอ ๑๕. การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก
พฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนด
เวลาแหงสัญญานี้ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพื่อของดหรือ
ลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปภายใน ๑๕ (สิบหา) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กําหนดในกฎ
กระทรวงดังกลาว แลวแตกรณี
ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิเรียกรอง ในการที่จะ
ของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวนแต กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ

บกพรองของฝายผูวาจาง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจง หรือผูวาจางทราบดี อยูแลวตั้งแตตน
การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูวาจางที่จะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร

สัญญานี้ทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ โดยละเอียดตลอดแลว
จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ
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