สั ญญาจ้ างก่ อสร้ างบ้ านพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ าง
(แบบที่ 1)
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นที่………..………………………………………….…….….………………
เมื่อวันที่…………..เดือน………………………….พ.ศ. ……………..ระหว่าง
………………………………………..อายุ………….ปี ถือบัตร………………เลขที่………….
ออกให้ ณ …………………………………เมื่อวันที่…………………...อยูบ่ า้ นเลขที่………….…ตรอก
/ซอย…………………ถนน……………………ตาบล/แขวง……………….……อาเภอ/เขต……………
จังหวัด…………………………………………..ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้ เรี ยกว่า “ผูว้ า่ จ้าง” ฝ่ ายหนึ่ง กับ
……………………….………โดย.……………………………กรรมการ/หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การผูม้ ี อานาจ
กระทาการแทน สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่…….……ตรอก/ซอย…………………ถนน…………….
ตาบล/แขวง…………………….…..….อาเภอ/เขต……………………….จังหวัด…………….………
ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า “ผูร้ ับจ้าง” ฝ่ ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลงทาสัญญากันดังมีขอ้ ความต่อไปนี้
ข้ อ 1. ผูว้ า่ จ้างตกลงว่าจ้างและผูร้ ับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างบ้านและสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่น บน
ที่ดินโฉนดเลขที่ ……………………..……..ในโครงการ……………….ให้แล้วเสร็ จภายใน………….
วัน
คือในวันที่………………เดือน………………..พ.ศ. …………ทั้งนี้ ต้องทาการก่อสร้างตามรู ปแบบราย
ละเอียดของแบบ และรายละเอียดกาหนดการดาเนินงานที่แนบท้ายสัญญาโดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของ
สัญญานี้
ข้ อ 2. การก่อสร้างและสิ่ งปลูกสร้างต้องยึดหลัก Contract Drawing และ Shop Drawing เป็ น
หลัก
ข้ อ 3. คู่สัญญาตกลงราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น……………………………บาท
(……………………………….) ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียม
ในการขออนุญาตทุกชนิด
ข้ อ 4. ผูร้ ับจ้างเป็ นผูท้ าการจัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้ต่าง ๆ ที่ตอ้ งการในการก่อสร้าง
ข้ อ 5. ผูร้ ับจ้างตกลงเป็ นผูจ้ ดั หาวัสดุสิ่งของที่ใช้ในการก่อสร้างตามรายการวัสดุแนบท้ายสัญญา
นี้อีกทั้งเป็ นผูร้ ับภาระในค่าไฟฟ้ า และค่าน้ าประปาที่ตอ้ งใช้ในการก่อสร้างและที่ได้ถูกใช้ไปโดยลูกจ้าง
ของผูร้ ับจ้าง
ข้ อ 6. ผูว้ า่ จ้างอาจจะทาการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรื อตัดถอนรายการวัสดุหรื อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ โดยทั้งนี้ ตอ้ งทาเป็ นหนังสื อเสนอต่อผูร้ ับจ้างภายในเวลา………..วัน นับแต่วนั ทา

สัญญานี้ ทั้งนี้ ไม่รวมกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เมื่อผูร้ ับจ้างได้ทาการจัดหาวัสดุและ
อุปกรณ์ที่มีคุณภาพทัดเทียมกันมาแทน
ข้ อ 7. ผูว้ า่ จ้างตกลงชาระค่าจ้างเหมารวมค่าวัสดุสิ่งของและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 ค่าจ้างชาระล่วงหน้าต้องชาระภายใน………….วัน นับแต่วนั ที่มีการทาสัญญานี้ ในอัตราร้อย
ละ …………..ของค่าจ้างเหมา และค่าวัสดุอุปกรณ์ สิ่ งของเป็ นเงินจานวน…………………บาท
(…………………………………..) เพื่อประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา
7.2 ค่าจ้างอีกร้อยละ…………….จะทาการชาระเป็ นรายเดือนคานวณตามผลงานที่แล้วเสร็ จตาม
รายละเอี ยดเงื่ อนไขการชาระเงิ นการก่อสร้ างบ้านตามสัญญาฉบับนี้ ผวู ้ ่าจ้างต้องชาระค่าจ้างรายเดื อน
ภายในวันที่………..ของทุกเดือนโดยทาการหักเงินประกันไว้ร้อยละ……….ของจานวนค่าจ้างที่เรี ยกเก็บ
รายเดือน
เงินประกันที่หกั ไว้ในวรรคก่อน ผูว้ า่ จ้างต้องชาระคืนแก่ผรู ้ ับจ้างภายใน……….วัน นับแต่มีการ
ตรวจรับงานเรี ยบร้อย
ข้ อ 8. ในกรณี ที่ผวู ้ า่ จ้างประสงค์ทาการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมรู ปแบบหรื อ
รายละเอียดของบ้านหรื อสิ่ งปลูกสร้างผูว้ า่ จ้างต้องแจ้งให้ผรู ้ ับจ้างทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่
น้อยกว่า…………..วัน โดยผูว้ า่ จ้างจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผูร้ ับจ้างขอสงวนสิ ทธิ์
ที่จะ
ข้ อ 9. ผูว้ ่าจ้างอาจเข้าตรวจตราการก่อสร้ างได้เป็ นครั้งคราวตามสมควร แต่ตอ้ งไม่เป็ นการ
รบกวนหรื อขัดขวางการทางานของผูร้ ับจ้าง
ข้ อ 10. ผูว้ า่ จ้างต้องทาการตรวจรับจ้างงานภายใน………..วัน นับแต่วนั ที่ได้รับการแจ้งจาก
ผูร้ ั บจ้างหากไม่ดาเนิ นการดังกล่าวภายในกาหนดเวลานี้ ถือว่าผูว้ ่าจ้างยอมรั บเอางานดังกล่ าวแล้วโดย
ปริ ยาย
ข้ อ 11. ผูร้ ับจ้างขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะนาเอางานบางส่ วนตามสัญญานี้ไปให้ผอู ้ ื่นดาเนินการทั้งนี้
ผูร้ ับจ้างจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบเสมือนหนึ่งว่าเป็ นผูด้ าเนิ นการเองโดยตรง
ข้ อ 12. ผูร้ ับจ้างต้องรับผิดชอบในอุบตั ิภยั ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรื อเป็ นผลจากการก่อสร้าง
บ้านตามสัญญานี้ พร้อมชดใช้ค่าเสี ยหายแก่ผรู ้ ับบาปเคราะห์ดงั กล่าวด้วย
ผูร้ ับจ้างดาเนิ นการดูแลควบคุ มสุ ขลักษณ์ และสภาพแวดล้อมทั้งในบริ เวณก่อสร้างและรอบ ๆ
บริ เวณดังกล่าวให้สะอาดอยูเ่ สมอ
ในกรณี ที่งานดังกล่าวนี้ตอ้ งหยุดชะงักลงเพราะเหตุอนั มิอาจโทษฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดในคู่สัญญานี้ ได้
ผูว้ า่ จ้างยินยอมให้มีการขยายระยะเวลาออกไปเท่ากับวันเวลาที่ผูร้ ับจ้างต้องเสี ยไปเพราะเหตุอนั ทาให้มี
การหยุดชะงักแห่งการงานนั้น

ข้ อ 13. ในกรณี ที่ผวู ้ า่ จ้างผิดนัดไม่ทาการชาระค่าจ้างงวดหนึ่ งงวดใด หรื อคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึ่งผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งแล้ว คู่สัญญาที่เหลืออยูห่ รื อผูร้ ับจ้างสามารถทาการบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที
และให้กรรมสิ ทธิ์ ของบ้าน วัสดุ อุปกรณ์และสิ่ งของต่าง ๆ ตกเป็ นของคู่สัญญาฝ่ ายที่ไม่ผดิ นัดผิดสัญญา
ข้ อ 14. ในกรณี ที่ผรู ้ ับจ้างทาการส่ งมอบงานล่าช้า ผูว้ า่ จ้างสามารถทาการปรับเป็ นเงินได้ไม่เกิน
วันละ ……………….บาท (……………………………) และกรณี ที่ผรู ้ ับจ้างก่อความเสี ยหายอื่น ๆ อีก
ผูร้ ับจ้างต้องชดใช้ค่าเสี ยหายดังกล่าวแก่ผวู ้ า่ จ้างด้วย
สัญญานี้ ทาขึ้นเป็ นสองฉบับมีขอ้ ความถู กต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความในสัญญานี้ ดีแล้วจึงลงลายมือชื่ อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน และเก็บ
สัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ………………………………….ผูว้ า่ จ้าง
(………………………………….)

ลงชื่อ………………………………..…..ผูร้ ับจ้าง
(………………………………..)

ลงชื่อ………………………………….พยาน
(………………………………….)

ลงชื่อ……………………………………..พยาน
(……………………………………..)

