
   
 

(ร่าง)  หนังสือสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 

     สญัญาเลขท่ี ................................................ 

ท าท่ี ………………………………………….. 

   วนัท่ี ............................................................ 

หนงัสอืสญัญาฉบบันีท้  าขึน้ระหวา่ง  นาย/นาง/นางสาว...........................นามสกลุ..............................
อายุ....... ปี บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี.............................................ท่ีอยู่บา้นเลขท่ี..............หมู่ท่ี...........
ตรอก/ซอย...........................ถนน...........................................ต  าบล/แขวง......................................................
อ าเภอ/เขต...........................................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

ซึ่งตอ่ไปในหนงัสอืสญัญาฉบบันีจ้ะเรยีกวา่  “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กบับรษิัท..................................จ ากดั 
ทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี ..........................................โดย...................................................กรรมการผูมี้อ  านาจ
ท าการแทนส านกังานเลขท่ี................หมู่ท่ี.............ตรอก/ซอย.......................ถนน.......................................
ต  าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต..............................จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์................ 
ซึ่งตอ่ไปในสญัญานีจ้ะเรยีกวา่  “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง 

โดยท่ีผูว้่าจา้งมีความประสงคจ์ะว่าจา้งผูมี้ความรู ้ความสามารถ ความช านาญ และประสบการณ์ใน
ดา้นการก่อสรา้งบ้านพักอาศัยให้กับผู้ว่าจ้าง และ โดยท่ีผูร้บัจ้างเป็นผูมี้ความสามารถ ความช านาญ และ 
ประสบการณ ์ในดา้นดงักลา่ว และประสงคจ์ะรบัจา้งด าเนินการดงักลา่ว ดงันัน้ ทัง้สองฝ่ายจึงไดต้กลงท าสญัญา
จา้งเหมาก่อสรา้งกนั โดยมีขอ้ความดงัตอ่ไปนี ้

 
หมวดที ่1  วัตถุประสงคข์องสัญญา 
ผูว้า่จา้งตกลงจา้งและผูร้บัจา้งตกลงรบัจา้งท าการก่อสรา้งบา้นพกัอาศยั แบบ.........................ซึ่งตัง้อยู่

บนท่ีดินของผูว้่าจา้ง หรือ ท่ีดินท่ีผูว้่าจา้งไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของใหท้  าการก่อสรา้ง ซึ่งท่ีดินดงักลา่วเป็น
ท่ีดินโฉนดเลขท่ี.........................ระวาง...............................เลขท่ีดิน..............หน้าส  ารวจ...................       
ต  าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต...............................จงัหวดั……………….และมีเนือ้ท่ีประมาณ........
ไร.่......งาน.......ตารางวา โดยมีเอกสารแนบทา้ย คือ รายละเอียดอาคาร,เอกสารเสนอราคา,รายการวสัดุก่อสรา้ง 
และบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา ท่ีใช้ในการก่อสรา้ง ถือเป็นส่วนหนึ่งของสญัญานี ้ซึ่ง ต่อไปจะเรียกว่า     
“งานที่จ้าง” 

 

สญัญาจา้งเหมาก่อสรา้งหนา้ท่ี 1  ในจ านวน 7  หนา้ 

 

 

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน 

Home Builder Association 



   
 

หมวดที่ 2   ระยะเวลาของสัญญา การเร่ิมท างาน และก าหนดแล้วเสร็จของงาน 

2.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกแบบและจดัท ารายละเอียดของแบบ, รายการก่อสรา้งพรอ้มเพื่อใหผู้ว้่าจา้ง
ยื่นขออนุญาตก่อสรา้งต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในก าหนดเวลา............วนั นบัจากวนัลงนามท าสญัญา ใน
กรณีท่ีผูว้า่จา้งปรบัเปลี่ยนรายละเอียดแบบเพิ่มเติมนอกเหนือสญัญา และมีผลท าให้การจัดท าแบบลา่ชา้ออกไป 
ผูว้า่จา้งยินยอมให ้ผูร้บัจา้งขยายระยะเวลาการท างานออกไป โดยทางผูร้บัจา้งจะท าเอกสารเป็นลายลกัษณอ์กัษร
ใหก้บัผูว้า่จา้งลงนามรบัทราบ 

2.2 ทั้งสองฝ่ายตกลงใหส้ัญญานีมี้ก าหนดระยะเวลา........วัน โดยเริ่มนับตัง้แต่วันท่ีไดร้บัอนุญาต
ก่อสรา้งอาคารจากเจา้พนกังานตามกฎหมาย 

2.3 หากผูร้บัจา้งท างานไม่แลว้เสรจ็ตามสญัญา ผูร้บัจา้งตกลงใหผู้ว้า่จา้งคิดคา่ปรบัในอตัรารอ้ยละศนูย์
จุดศูนยห์นึ่งของราคาการรบัจา้งก่อสรา้งอาคาร โดยปรบัเป็นรายวนั นับแต่วนัท่ีลว่งเลยก าหนดระยะเวลาตาม
สญัญา แตถ่า้ผูว้า่จา้งใชส้ทิธิในการปรบัครบรอ้ยละสบิของราคาคา่ก่อสรา้งทัง้หมดแลว้ ผูว้า่จา้งเห็นวา่ผูร้บัจา้งไม่
อาจปฏิบติัตามสญัญาตอ่ไปไดใ้หผู้ว้า่จา้งมีสทิธิบอกเลกิสญัญาได ้ 

2.4 ในกรณีท่ีเกิดเหตุสดุวิสยั เช่น ท่ีดินถูกเวนคืน ความเสียหายเกิดจากวาตภัย , อัคคีภัย , อุทกภัย , 
แผน่ดินไหว , ความเสียหายจากการเกิดจลาจล , โจรกรรม , ก่อการรา้ย , โรคระบาด หรอื การใหข้อ้มลูการชีห้ลกั
เขตสภาพและท่ีตัง้ของท่ีดินผิดพลาด ฯลฯ  ท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได ้และเป็นเหตุใหก้ารก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงกัลง  
โดยมิใช่ความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้ง หรือมีพฤติการณ์ท่ีฝ่ายผูร้บัจา้งไม่ตอ้งรบัผิดใหข้ยายระยะเวลาแลว้เสร็จ
ตามสญัญาออกไปเท่ากับเวลาท่ีตอ้งเสียไปเพราะเหตุดงักลา่ว โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งแจ้งเหตุ พรอ้มหลกัฐานเป็น
หนงัสอืหรอืจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์ใหผู้ว้า่จา้งทราบเพื่อขอขยายระยะเวลาการท างานตามสญัญาออกไปภายใน
ก าหนดเจ็ดวนันบัแตเ่หตุนัน้สิน้สดุลง ซึ่งเหตกุารณด์งักลา่วเป็นเหตุใหผู้ร้บัจา้ง ตอ้งหยดุงานตามสญัญา ผูร้บัจา้ง
ไม่ตอ้งรบัผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้ กรณีท่ีผูร้บัจา้งตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ ผูว้่าจา้งยินยอมชดใชค้่าใชจ้่ายท่ี
เพิ่มขึน้แก่ ผูร้บัจา้งตามความเป็นจรงิรวมทัง้ยินยอมขยายระยะเวลาแลว้เสร็จตามสญัญาออกไปเทา่กบัเวลาท่ีเสีย
ไปเพราะเหตดุงักลา่ว   

หากผูร้บัจา้งไม่ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามวรรคหนึ่งของ (2.4) ใหถื้อว่าผูร้บัจา้งไดส้ละสิทธิเรียกรอ้งในการท่ี
จะขยายระยะเวลาท างานตามสญัญาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
หมวดที่ 3  ค่าจ้างเหมาตามสัญญา 

3.1 การจา้งตามสญัญานี ้ผูว้่าจา้งและผูร้บัจา้งตกลงจา้งเหมา รวมทัง้วสัดุสิ่งของสมัภาระ ค่าแรงงาน  
รวมเป็นเงินทัง้สิน้.....................................บาท (.....................................) ราคาค่าจา้งนีร้วมภาษีมูลค่าเพิ่ม
อตัราปัจจุบนั 

สญัญาจา้งเหมาก่อสรา้งหนา้ท่ี 2  ในจ านวน 7  หนา้ 

 



   
 

ในวนัท่ีท าสญัญานี ้ผูว้่าจา้งตกลงช าระคา่จา้ง .............%  ใหก้ับผูร้บัจา้ง เม่ือผูว้่าจา้งลงนามในสญัญา
และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกแบบ,เขียบแบบก่อสรา้ง,บริการขออนุญาตก่อสรา้ง,ขอมิเตอรน์  า้ชั่วคราว,        
ขอมิเตอรไ์ฟฟ้าชั่วคราว พรอ้มทัง้สรา้งบา้นพกัคนงาน,หอ้งน า้คนงาน,สโตรเ์ก็บวสัดุ,ส  านกังานชั่วคราว,ลอ้มรัว้
โครงการ เพื่ อความพร้อมในงานก่อสร้าง ซึ่ งถือ เป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างเหม าก่อสร้างตามสัญญานี ้                  
เป็นเงินจ านวน ............................... บาท (............................................) แต่เน่ืองจากลกูคา้มีการช าระเ งิน
มาแลว้บางส่วน เป็นเงินจ านวน ................................. บาท (...................... ......................) จึงคงเหลือ            
คา่จา้ง .........% ท่ีใหช้  าระเป็นเงินจ านวน .................................... บาท (............................................) สว่นท่ี
เหลอืตามสญัญา เป็นเงินจ านวน .................................... บาท (...........................................) ใหผู้ว้า่จา้งช าระ
เป็นงวด ๆ ตามขอ้ 3.2  

3.2 ผูว้า่จา้งตกลงจ่ายและผูร้บัจา้งตกลงรบัเงินคา่จา้ง โดยก าหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดงันี  ้
งวดท่ี .... ช าระรอ้ยละ...............เป็นเงินจ านวน...............................บาท (............................................) 
  เม่ือผูร้บัจา้งไดด้  าเนินการ................................................................. แลว้เสรจ็  

งวดท่ี .... ช าระรอ้ยละ...............เป็นเงินจ านวน...............................บาท (............................................) 
  เม่ือผูร้บัจา้งไดด้  าเนินการ................................................................. แลว้เสรจ็  
งวดท่ี .... ช าระรอ้ยละ...............เป็นเงินจ านวน...............................บาท (............................................) 
  เม่ือผูร้บัจา้งไดด้  าเนินการ................................................................. แลว้เสรจ็  
งวดท่ี .... ช าระรอ้ยละ...............เป็นเงินจ านวน...............................บาท (............................................) 
  เม่ือผูร้บัจา้งไดด้  าเนินการ................................................................. แลว้เสรจ็  
งวดท่ี .... ช าระรอ้ยละ...............เป็นเงินจ านวน...............................บาท (............................................) 
  เม่ือผูร้บัจา้งไดด้  าเนินการ................................................................. แลว้เสรจ็ 
งวดท่ี .... ช าระรอ้ยละ...............เป็นเงินจ านวน...............................บาท (............................................) 
  เม่ือผูร้บัจา้งไดด้  าเนินการ................................................................. แลว้เสรจ็ 
งวดท่ี .... ช าระรอ้ยละ...............เป็นเงินจ านวน...............................บาท (............................................) 
  เม่ือผูร้บัจา้งไดด้  าเนินการ................................................................. แลว้เสรจ็ 
งวดท่ี .... ช าระรอ้ยละ...............เป็นเงินจ านวน...............................บาท (............................................) 
  เม่ือผูร้บัจา้งไดด้  าเนินการ................................................................. แลว้เสรจ็ 
งวดสดุทา้ย ช าระรอ้ยละ...............เป็นเงินจ านวน...............................บาท (............................................) 
  เม่ือผูร้บัจา้งไดด้  าเนินการ................................................................. แลว้เสรจ็ทัง้หมด 

สญัญาจา้งเหมาก่อสรา้งหนา้ท่ี 3  ในจ านวน 7  หนา้ 

 



   
 

การช าระเงินดงักลา่วขา้งตน้ ผูว้่าจ้างจะตอ้งน าเงินไปช าระยงัสถานท่ีท างานในเวลาท าการปกติของ 
ผูร้บัจา้ง หรือ สถานท่ีท่ีผูว้่าจา้งแจง้ใหท้างผูร้บัจา้งไปรบั หากผูว้่าจา้งช าระเงินเป็นเช็ค จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือ
เช็คนัน้ ๆ เรยีกเก็บเงินเรยีบรอ้ยแลว้  

  

หมวดที่ 4   หน้าที่และความรับผิดของผู้ว่าจ้าง   
4.1 ผูว้่าจ้างมีสิทธ์ิท่ีจะท าการแก้ไขเพ่ิมเติม หรือ ลดงานจากรูปแบบและรายการก่อสรา้งเดิม หรือ

เปลี่ยนแปลงวสัดุ อุปกรณต์่าง ๆ ไดทุ้กอย่างภายในเวลาท่ีก าหนดรว่มกัน โดยไม่ตอ้งบอกเลิกสญัญานี ้การเพิ่ม
หรอืลดงานจะตอ้งคิดราคา ก าหนดเวลา ก าหนดช าระเงิน ผูว้่าจา้งและผูร้บัจา้งจะตอ้งตกลงกันเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทัง้นีก้ารแกไ้ขเพิ่มเติมหรอืลดงานจากรูปแบบและรายการก่อสรา้งเดิม หรอืเปลี่ยนแปลงวสัดอุุปกรณต์า่ง ๆ 
หากไดก้ระท าลงจนเป็นเหตุให้ความแข็งแรงของโครงสรา้งอาคารลดลงกว่ามาตรฐาน ผูร้ ับจ้างมีสิทธ์ิท่ีจะไม่
ยอมรบัการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงดงักลา่วได ้                  

4.2 ผูว้่าจ้างมีอ านาจและสิทธ์ิสั่งหยุดการก่อสรา้งไดเ้ป็นลายลกัษณ์อักษร เม่ือเห็นว่างานท่ีผูร้บัจา้ง
ปฏิบติันัน้ไม่ถกูตอ้งตามแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ        

4.3 ผูว้า่จา้งมีสทิธ์ิระงบั หรือ ไม่จ่ายคา่งวดการก่อสรา้งเม่ือพบวา่ผูร้บัจา้งไม่มีการแกไ้ขซ่อมแซมสว่นท่ี
เสยีหาย หรอื บกพรอ่งตามท่ีผูว้า่จา้งหรอืตวัแทนผูว้า่จา้งแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหก้บัผูร้บัจา้งทราบ 

4.4 ในระหว่างก่อสรา้งหรือหลงัจากผูว้่าจา้งรบัมอบงาน หากการก่อสรา้งมีความช ารุดบกพรอ่งหรอืผู้
รบัจา้งไม่ปฏิบติัตามสญัญาและผูว้า่จา้งไดบ้อกกลา่วใหแ้กไ้ขความช ารุดบกพรอ่งหรอืใหป้ฏิบติัตามสญัญาโดยให้
เวลาพอสมควรแลว้ แต่ผูร้บัจา้งยงัไม่แกไ้ขหรอืปฏิบติัตาม ผูว้า่จา้งมีสทิธิเอางานก่อสรา้งใหบุ้คคลภายนอกแกไ้ข
หรอืด าเนินการตอ่ไปได ้โดยแจง้เป็นลายลกัษณอ์ักษร ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบในความเสยีหายและค่าใชจ้่ายท่ี
เพิ่มขึน้จากเหตดุงักลา่ว ผูร้บัจา้งควรรบัผิดชอบจากเหตดุงักลา่วตามความเป็นจรงิ     

4.5 ผูว้า่จา้งตอ้งท าการตรวจรบังาน ดงันี ้
 4.5.1 การตรวจรบังวดงานท่ี 1 ถึงงานก่อนงวดงานสดุทา้ย 
          - กรณีท่ีผูว้่าจา้งเขา้ตรวจรบังานภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัการแจ้งจากผูร้บัจ้างเป็น

ลายลกัษณอ์กัษร ใหผู้ว้า่จา้งช าระคา่งวดงานนัน้ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 7 วนั นบัจากไดร้บัมอบงานนัน้แลว้ 
          - กรณีท่ีผูว้่าจา้งไม่ไดเ้ขา้ตรวจรบังานภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัการแจง้จากผูร้บัจา้ง

เป็นลายลกัษณ์อักษร ใหถื้อว่าผูว้่าจา้งยินยอมใหท้างผูร้บัจา้งขยายระยะเวลาออกไป โดยยึดถือจากวันท่ีออก
เอกสารตรวจรบังานเป็นตน้ไปจนถึงวนัท่ีผูว้า่จา้งเขา้ตรวจรบังาน หากผูว้า่จา้งยงัไม่ไดเ้ขา้ตรวจรบังานในงวดนัน้ ๆ 
ภายใน 14 วนั นบัจากวนัท่ีออกเอกสารการตรวจรบังาน ผูร้บัจา้งมีสิทธิหยุดงานชั่วคราว โดยแจง้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรจนกวา่ผูว้า่จา้งจะเขา้ตรวจรบังานในงวดนัน้ ๆ พรอ้มขยายระยะเวลาไดต้ามจ านวนวนัท่ีลา่ชา้ของการตรวจ
รบังานงวดนัน้ โดยนบัจากวนัท่ีออกเอกสารการตรวจรบังาน 

สญัญาจา้งเหมาก่อสรา้งหนา้ท่ี 4  ในจ านวน 7  หนา้ 

 



   
 

 4.5.2 งวดงานสดุทา้ย (สง่มอบงานทัง้หมด) ใหถื้อเป็นหนา้ท่ีท่ีผูว้่าจา้งตอ้งท าการตรวจงานโดย
ละเอียดรอบครอบ และแจง้รายการท่ีบกพรอ่ง เสียหายหรือไม่ตรงกับแบบภายในระยะเวลา 14 วนั นบัแต่วนัท่ี  
ผูร้บัจา้งแจง้สง่มอบงานงวดสดุทา้ยในครัง้แรก สว่นรายการท่ีผูว้า่จา้งไม่แจง้ใหด้  าเนินการแกไ้ข ภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนดดงักลา่ว ใหถื้อวา่งานนัน้อยู่ในการรบัประกันผลงานหมวดท่ี 7 และผูว้่าจา้งยินยอมท่ีจะช าระเงินสว่นท่ี
เหลือทัง้หมดใหแ้ก่ผูร้บัจ้างเม่ือด าเนินการแก้ไขแลว้เสร็จตามรายการท่ีไดล้งบันทึกไวใ้นการตรวจรบังานงวด
สดุทา้ยในครัง้แรก 

4.6 หากผูว้่าจา้งผิดนดัการช าระเงินงวดหนึ่งงวดใดหรือปฏิบติัผิดสญัญาขอ้หนึ่งขอ้ใด ผูร้บัจา้งมีสิทธ์ิ
หยดุงานและขยายระยะเวลาการก่อสรา้ง ดงัตอ่ไปนี ้

 4.6.1 ในกรณีท่ีผูว้่าจา้งช าระเงินลา่ชา้เกิน 7 วนั ของงวดหนึ่งงวดใด ผูว้่าจา้งยินยอมใหท้างผูร้บั
จา้งขยายระยะเวลาการก่อสรา้ง โดยท าหนงัสอืเป็นลายลกัษณอ์ักษร นบัตัง้แต่วนัท่ีสง่มอบงานจนถึงวนัท่ีผูว้า่จา้ง
ท าการช าระในงวดนัน้ ๆ และผูว้า่จา้งยินยอมช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูร้บัจา้ง โดยช าระอัตราดอกเบีย้ 7.5% ตอ่ปี ของ
ยอดท่ีคา้งช าระในงวดนัน้ ๆ 

 4.6.2 ในกรณีท่ีผูว้า่จา้งช าระเงินลา่ชา้เกิน 14 วนั ของงวดหนึ่งงวดใด ผูว้า่จา้งยินยอมใหผู้ร้บัจา้ง
ระงบัการก่อสรา้งชั่วคราวโดยท าหนังสือเป็นลายลกัษณ์อักษร และหากกรณีท่ีตอ้งมีการเคลื่อนยา้ยวัสดุและ
คนงาน ผูว้า่จา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายในการเคลื่อนยา้ยวสัด ุแรงงาน เป็นเงินจ านวน...................บาท 
(..........................................) ต่อครัง้ การขยายระยะเวลาการก่อสรา้งทุกกรณี ไม่นับรวมระยะเวลาการ
เตรยีมการก่อนเริ่มงาน 15 วนั 

4.7 ในระหวา่งเวลาท่ีผูร้บัจา้งท าการก่อสรา้งอยูก่่อนถึงวนัสง่มอบบา้น ผูว้่าจา้งสญัญาวา่จะไม่ใหบุ้คคล
อ่ืนใดนอกจากผูร้บัจา้ง เขา้มาในพืน้ท่ีการก่อสรา้ง หรอืเขา้มาท าการก่อสรา้งเพิ่มเติมเวน้แต ่ไดร้บัความยินยอม
จากผูร้บัจา้งเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 

หมวดที ่5   หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง 
 

5.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบติั และด าเนินการก่อสรา้งใหถ้กูตอ้งตามหนงัสอืสญัญาจา้งเหมาก่อสรา้งนี ้และ
มีหนา้ท่ีในการจดัหาวสัดุและอุปกรณ ์ตามชนิด ขนาดและคณุภาพตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา หรอืตามรายการท่ีแนบ
ทา้ยสญัญาท่ีใชใ้นการก่อสรา้ง  เพื่อใหง้านส าเรจ็บรรลตุามความมุ่งหมายของผูว้า่จา้ง 

5.2 ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดในอุบติัภยัตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้โดยตรงหรอืเป็นผลมาจากการก่อสรา้งตามสญัญานี ้
5.3 ในกรณีผูร้บัจา้งเป็นผูย้ื่นค าขออนุญาตก่อสรา้งอาคารตามสญัญา การแกไ้ข หรอืเพิ่มเติม หรือลด

งานก่อสรา้งใด ๆ ท่ีตอ้งขออนุญาตต่อเจา้พนกังานตามกฎหมาย ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้ใหผู้ว้่าจา้งทราบเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรวา่ตอ้งยื่นเรื่องขออนญุาตตอ่เจา้พนกังานภายในเวลาท่ีก าหนด นบัแตว่นัท่ีผูว้า่จา้งและผูร้บัจา้งตกลง
แกไ้ข หรอืเพิ่มเติม หรอืลดงาน ดงักลา่ว  

สญัญาจา้งเหมาก่อสรา้งหนา้ท่ี 5  ในจ านวน 7  หนา้ 

 



   
 

5.4 ผูร้บัจา้งจะด าเนินการก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามรูปแบบและรายการท่ีไดร้บัอนุญาตจากเจา้พนกังาน
ตามกฎหมายและตอ้งมีมาตรฐานไม่ต ่ากวา่มาตรฐานท่ีก าหนดไวต้ามกฎหมายและวิชาชีพ  

 
หมวดที่ 6   คุณภาพวัสดุอุปกรณ ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และสัมภาระ 
 

6.1 วสัดุ เครื่องจักร และอุปกรณ์ทกุชนิด จะตอ้งเหมาะสมกับลกัษณะของงานท่ีวา่จา้ง และคุณภาพดี  
ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ย  

6.2 ระดบั , ระยะและขนาดของงานก่อสรา้ง อาจคลาดเคลื่อนไดจ้ากแบบก่อสรา้งตามปกติวิสยัของงาน
ก่อสรา้งทั่ว ๆ ไป และ/หรอื ขนาดความหนา ความกวา้งและความยาว ของวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสรา้ง เช่น วงกบ , 
วสัดปุพูืน้ , ผนงั และฝา้เพดาน อาจจะคลาดเคลื่อนไดจ้ากแบบก่อสรา้งตามปกติวิสยัของวสัดทุั่วไปตามทอ้งตลาด 
ซึ่งวสัดท่ีุใชจ้ะตอ้งเหมาะสมและคณุภาพดี ตามท่ีระบุในแบบแปลน และเอกสารแนบทา้ยสญัญา 

6.3 กรณีท่ีผูว้า่จา้ง จัดหาอุปกรณแ์ละวสัดมุาเอง ตอ้งจัดหามาใหค้รบตามจ านวนท่ีใชง้านจรงิตามเวลา
ท่ีผูร้บัจา้งก าหนด 

 
หมวดที่ 7   การประกันผลงาน 

7.1 หลังจากท่ีผู้ว่าจ้างได้ลงนามตรวจรับมอบงานแล้ว ผู ้รบัจ้างจะออกหนังสือรบัประกัน โดยมี
รายละเอียดการรบัประกนัผลงาน ดงันี ้

 7.1.1 กรณีโครงสรา้งหลกัของอาคาร 5 ปี 
 7.1.2 กรณีท่ีเป็นสว่นควบ 1 ปี (ยกเวน้สว่นท่ีผูร้บัจา้งไม่ไดท้  า) 

                         7.1.3 กรณี รัว้ และก าแพง รบัประกนั 1 ปี นบัแตว่นัท่ีผูว้า่จา้งรบัมอบ รัว้ หรอืก าแพง 
หากเกิดความเสียหายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผูร้บัจา้งจะตอ้งท าการซ่อมแซมใหโ้ดยไม่คิดคา่ใชจ้่ายใด ๆ 

ทัง้สิน้ 
 
หมวดที ่8   การบอกเลิกสัญญา และ การเรียกค่าเสียหาย 
8.1 ก่อนหรือระหว่างที่ด าเนินการก่อสร้างตามสัญญานี ้หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลาย

กรณี เช่นที่จะกล่าวดังต่อไปนี ้ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างมีสิทธ์ิบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างนี ้โดยบอกกล่าว
เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 

8.1.1 ผู้รับจ้างตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีค าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้ล้มละลาย 
 8.1.2 ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน หรือละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผล

สมควร  และผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกเงินที่ผู้ว่าจ้างได้ช าระไปแล้วในงวดงานที่ผู้รับจ้างยังไม่ได้ด าเนินการ
รวมถึงค่าเสียหาย   อืน่ ๆ 

 8.1.3 ผู้ว่าจ้างผิดสัญญาไม่ช าระเงินงวดใดงวดหนึ่งตามหมวดที่ 3 เกินระยะเวลา 30 วัน 
นับจากวันส่งงวดงาน 

สญัญาจา้งเหมาก่อสรา้งหนา้ท่ี 6  ในจ านวน 7  หนา้ 

 



   
 

8.2 เมื่อผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาแล้วตามข้อ 8.1.1 หรือ 8.1.2. แล้ว และมีสิทธ์ิเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู้รับจ้างได้ 

8.3 เมื่อผู้รับจ้างได้บอกเลิกสัญญาตามข้อ 8.1.3 แล้ว และมีสิทธ์ิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้
ว่าจ้างได้โดยทรัพย์สิน อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้าง รวมทั้งบรรดาส่ิงของต่าง ๆ ที่ผู้รับจ้าง
ด าเนินการก่อสร้างไปแล้ว จะเสร็จส้ินตามแบบหรือไม่ก็ตาม ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้
รับจ้างทัง้หมด (ยกเว้นในส่วนทีผู้่ว่าจ้างช าระเงินแล้วตามหมวดที ่3) 

 
หมวดที ่9 เบ็ดเตล็ดทั่วไป 
9.1 ทัง้สองฝ่ายทราบและเขา้ใจดีว่า ความสมัพนัธ์ของคู่สญัญานีมี้ลกัษณะเป็นการจา้งท าของเท่านัน้ 

โดยไม่มีนิติสมัพนัธต์ามกฎหมายในลกัษณะเป็น หุน้สว่น ตวัแทน จา้งแรงงานกนัแตอ่ยา่งใด 
9.2 ในบริเวณสถานท่ีปลกูสรา้งผูว้่าจา้งจะตอ้งเป็นผูช้  าระค่าธรรมเนียมไฟฟ้า,ประปาชั่วคราวรวมถึง

จะตอ้งมีบรเิวณส าหรบัสรา้งบา้นพกัคนงานและท่ีเก็บกองวสัดอุุปกรณใ์นการก่อสรา้ง หรอืมิฉะนัน้ ผูว้า่จา้งจะเป็น
ผูจ้ดัหาและรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายในการด าเนินการดงักลา่วทัง้หมด แต่ในสว่นของการช าระค่าไฟฟ้า คา่น า้ประปา 
ในระหวา่งการปลกูสรา้ง ผูร้บัจา้งเป็นผูช้  าระทัง้หมด 

9.3 การบอกกล่าวใด ๆ ตามสญัญานี ้ตอ้งท าเป็นหนังสือและแจ้งยังคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งตามท่ีอยู่
ขา้งตน้ หรอืท่ีอยู่อ่ืนตามท่ีคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไดร้บัแจง้เป็นหนงัสอืใหอี้กฝ่ายหนึ่งทราบ หากเป็นการแจง้
ทางไปรษณียใ์หส้ง่โดยไปรษณียต์อบรบั และใหถื้อวา่คูส่ญัญาฝ่ายท่ีรบัแจง้ทราบตัง้แตว่นัท่ีไดร้บั  

 

สญัญาฉบับนีท้  าขึน้เป็นสองฉบับ มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกัน และคู่สญัญาไดต้รวจอ่านเรียบรอ้ยแลว้                   
รบัวา่ตรงตามเจตนาทุกประการ จึงไดล้งลายมือช่ือไวต้อ่หนา้พยาน และตา่งฝ่ายตา่งยึดถือสญัญานีไ้วฝ่้ายละ 1 
ฉบบั 

 

ลงช่ือ......................................................ผูว้า่จา้ง              ลงช่ือ......................................................ผูร้บัจา้ง 
        (.....................................................)                                 (.....................................................) 
 
 
 
ลงช่ือ......................................................พยาน                 ลงช่ือ......................................................พยาน 
        (.....................................................)                                 (.....................................................)      

สญัญาจา้งเหมาก่อสรา้งหนา้ท่ี 7  ในจ านวน 7  หนา้ 

 


