
 

             (ร่างสัญญาโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน) 

  หนังสอืสัญญาจ้างเหมากอ่สร้างปรับปรุงอาคาร                                                                                          

  สัญญาฉบับน้ีท าขึ้น  ในวันท่ี ........... เดือน ............................ พ.ศ. ................ ณ บ้านเลขที่ ..................................                                  

 ต าบล/ แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ......................................................................................              

 จังหวดั ...................................................................... ระหว่าง ........................................................................................... 

 อยู่บ้านเลขที่ .............................. ซอย ............................................ หมู่บ้าน .....................................................................  

 ถนน ...................................... ต าบล/แขวง ...................................................... อ าเภอ/เขต ............................................... 

 จังหวดั ................................................................ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า  “ ผู้ว่าจ้าง”  ฝ่ายหนึ่ง  กับ .......................           

 .......................................................... อยู่บ้านเลขที่ .......................................... ถนน .......................................................   

 ต าบล/แขวง ........................................... อ าเภอ/เขต ............................................... จังหวัด .............................................. 

 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกวา่  “ ผู้รับจ้าง”  อีกฝ่ายหนึ่ง                                                                                                         

                  คู่สัญญาทั้งสองตกลงท าสัญญาโดยมีข้อความดงัต่อไปนี้                                                                                                

 ข้อ 1 ผู้ว่าจา้งตกลงจ้างผู้รับจ้าง  ให้ท าการ ก่อสร้างปรับปรงุอาคาร  ณ เลขที่ ............ ซอย ........................... ถนน ........ 

               .....................ต าบล(แขวง) ......................... อ าเภอ/เขต ................................................ จังหวัด ........................... 

 ข้อ 2 ผู้รับจ้างตกลงรับจา้งท าการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ตามทีก่ าหนดดังกล่าวในสัญญาข้อ  1)  โดยสัญญาว่าจะจดัหา    

  ส่ิงของวัสดอุุปกรณ์และเครื่องมือที่มีคุณภาพดี เหมาะสม กับการใช้งาน  และชา่งฝีมือดี  เพื่อประกอบการตามสัญญา     

               นี้จนแล้วเสร็จ                                                                                                                                                          

  ข้อ 3 การจา้งรายนี้ผู้วา่จา้งและผู้รับจา้งได้ตกลงราคากัน   รวมทั้งค่าวัสดุสิ่งของสัมภาระและค่าแรงทั้งส้ินเป็นเงิน ............                                                                                                                                                                                      

  .......................................................... บาท (.....................................................................................................)                                       

  และผู้ว่าจา้ง  จะแบง่จา่ยให้ผู้รับจ้างเป็นงวดๆ ตามผลงานดงันี้ คอื :-                                                                                                               

                งวดที่  1  ...........................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................   

  ......................................................................................................................................................................... 

             งวดที่  2  ..........................................................................................................................................................    

  .........................................................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................................................  

  งวดที่  3  ..........................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................

  งวดที่  4  ............................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................

                                                      แผ่นท่ี 1 ในจ านวน 3 แผ่น 



 

 

งวดที่ 5 ............................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................................................     

 หมายเหตุ    ค่าจา้งเหมาในสัญญานี้ไม่รวมถึง  คือ:-                                                                                                     

      - ……………………………………………………………………….....................................................  

                   - ……………………………………………………………………………………………………………...                        

      - ……………………………………………………………………………………………………………...   

                   - ……………………………………………………………………………………………………………... 

      - ………………………………………………………………………………………………………………   

                   - ……………………………………………………………………………………………………………… 

                   - ………………………………………………………………………………………………………………               

ข้อ  4 การยื่นใบเบิกเงินตามงวดงานของผู้รับจ้างจะต้องยื่นต่อผู้ว่าจ้าง  และผู้ว่าจา้งจะจา่ยเงินให้ภายในก าหนดไมเ่กิน         

 …………  วัน  หลังจากที่ผู้รับจา้งยื่นใบเบิกเงินแล้ว  และมีปริมาณงานตรงกันกับงวดที่เบิก                                                                                                                  

ข้อ  5 ผู้รับจ้างสัญญาว่า  จะเริ่มลงมือท างานจ้าง  ณ สถานท่ีที่ก าหนดภายในวันท่ี ................................................... เดือน

 .............................. พ.ศ. .......................... และให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน วันท่ี …………………………..…. เดือน

 ……………………. พ.ศ. .......................... ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมอืท างานภายในก าหนดเวลาดงักล่าวก็ดี  หรือ มีเหต ุ

 ให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้วา่ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ได้ก็ดี   หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี      

 ผู้ว่าจา้งมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญานี้ได้  และมีอ านาจจ้างผู้อื่นท างานจ้างนีต้่อจากผู้รับจา้งได้ดว้ย                               

  การท่ีผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหน่ึงนั้น  ไม่เปน็เหตุให้ผู้รับจา้งพ้นจากความผิดตาม               

 สัญญานี ้                                                                                                                                                                                  

ข้อ  6 สัญญานี้มีแบบรูปและรายการละเอียดดังต่อไปนี้                                                                                                             

 1.  .....................................................................................................................................................................

 2.  .....................................................................................................................................................................

 3.  ......................................................................................................................................................................

 4.  ......................................................................................................................................................................

 และให้ถือวา่แบบรูปและรายการละเอียดดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา                                                                

ข้อ  7 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุปทัวเหตุ  หรือภยันตราย  ความเสียหายใดๆ  ที่เกดิขึ้นจากการงานของผู้รับจ้างเอง  และ

 ต้องรับผิดชอบในเหตุทีเ่สียหายอนัเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้วา่จา้งซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ท าการจ้างนี้โดยการกระท าของ      

 คนงาน ชา่ง  หรือบริวารของผู้รับจ้างด้วย  

 

 แผ่นท่ี 2 ในจ านวน 3 แผ่น 



 

               

             ข้อ  8 ผู้ว่าจา้งมีสิทธิที่จะท าการแก้ไข  หรือเพิ่มเตมิ  หรือลดงานจากแบบรูปและรายการละเอียดตามสัญญาได้ทุกอยา่งโดย

  ไม่ต้องเลิกสัญญานี้   การเพิม่เตมิหรือลดงานจะต้องคิดราคากันใหม่  และถ้าต้องเพิ่มหรือลดเงินหรือยืดเวลาออกไป 

  อีก  ก็จะตกลงกัน  ณ บัดนั้น  โดยกระท าเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ 

 ข้อ  9 ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าชา้กวา่วันแล้วเสร็จตามสัญญา  ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน  วันละ .................                                     

  .............................. บาท  (....................................................................................................)                   

  ข้อ 10 ผู้รับจ้างหรือบริวารผู้รับจ้างได้ก่อสร้างโรงงาน  หรือส่ิงปลูกสร้างใดๆ  ลงในบริเวณที่รับจ้างก็ดีหรือท าให้เป็นหลุมเป็น   

  บ่อก็ดี  ผู้รับจ้างสัญญาวา่จะจัดการรักษาความสะอาดตลอดเวลาที่ท างานจา้ง  และเมื่องานจา้งแล้วเสร็จจะต้องรื้อ   

  ถอนส่ิงปลูกสร้างและกลบเกลื่ยพื้นดินให้เรียบร้อย  และขนเศษอฐิ  เศษไม้ และส่ิงที่รกรงุรังออกไปให้พ้นบริเวณที่รับ   

  จ้าง  พร้อมทัง้ท าความสะอาดบริเวณที่รับจา้งและส่ิงปลูกสร้างให้เรียบร้อยอยู่ในสภาพดีพอควร                                        

   สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ  มีข้อความถกูต้องตรงกัน  คู่สัญญาตา่งเก็บไว้ฝ่ายละฉบับเพื่อเป็นหลักฐาน                

  คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแลว้  จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถา้มี)  ไวเ้ป็นส าคัญตอ่   

  หน้าพยาน                                                                                                                                                                            

         

 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้ว่าจ้าง                            ลงชื่อ .......................................................... ผู้รับจ้าง                                                

         (  ................................................ )                                                       ( ................................................. )                                                                                                                                            

                                                            

 ลงชื่อ ......................................................... พยาน                                    ลงชื่อ ................................................... พยาน  

          ( .................................................... )                                                             ( .................................................. )                                                                                                      

       

   

             

                                            

 

                                               

                                               แผ่นท่ี 3 ในจ านวน  3 แผ่น 


