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สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง.................... 

เม่ือวนัท่ี   ….………… หนงัสือสัญญาฉบบัน้ีท าข้ึนท่ี บริษทั xxxxx จ  ากดั เลขท่ี 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ระหวา่ง ................................................   ทะเบียนนิติบุคคล

เลขท่ี....................................................ท่ีตั้งเลขท่ี........................................................ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกวา่ 

“ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหน่ึง  

กบั  บริษัท ก. จ ากดั  ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี...................................................... ท่ีตั้งเลขท่ี 

............................................................................................ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกวา่ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหน่ึง  

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกนัดงัต่อไปน้ี 

1. ขอบเขตและลกัษณะของงาน 

ผูว้า่จา้ง ตกลงจา้ง ผูรั้บจา้ง ใหก่้อสร้าง.................................(บอกลักษณะของงานทีว่่าจ้างว่าเป็นห้อง, 

บ้าน, อาคาร, โครงการ, หมู่บ้าน, อย่างไร กีช้ั่น Story of building).................เน้ือท่ี..........ตารางเมตร 

ท่ีตั้งเลขท่ี ..................................................................................................................................... โดยทั้ง

สองฝ่ายตกลงกนัวา่รูปแบบและรายการท่ีแนบทา้ยสัญญาต่อไปน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา ไดแ้ก่ 

1) แบบส าหรับก่อสร้างตกแต่ง 

2) ใบเสนอราคาปริมาณงานก่อสร้าง 

3) …………………………………………… 

4) ..................................................................... 

5) ..................................................................... 

 

2. ราคา 

ผูว้า่จา้งตกลงจ่ายค่าจา้งแก่ผูรั้บจา้ง ตามลกัษณะของงานท่ีไดร้ะบุไวใ้น 1. เป็นจ านวนเงินทั้งหมด

............................................บาท (..............................................................) โดยแบ่งช าระเป็นงวดๆ ดงัน้ี 
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งวดแรก ผูว้า่จา้งตกลงจ่ายเงินจ านวน .........................................บาท (.................................................) 

เป็นเงินมดัจ าค่าด าเนินงานก่อสร้างตกแต่ง ซ่ึงเป็นร้อยละ.............ของค่าจา้งออกแบบทั้งหมด โดยผูว้า่

จา้งตกลงจ่ายในวนัท่ีท าสัญญาฉบบัน้ี  

งวดที ่2 ผูว้า่จา้งตกลงจ่ายเงินจ านวน...........................................บาท (..................................................) 

โดยจ่ายใหเ้ม่ือผูรั้บจา้งด าเนินงานต่อไปน้ีแลว้เสร็จ  

- ............................................................................................... 

- ............................................................................................... 

- ............................................................................................... 

โดยก าหนดการส่งมอบงานภายใน...............วนันบัแต่วนัท่ีท าสัญญาฉบบัน้ี   

งวดที ่3 ผูว้า่จา้งตกลงจ่ายเงินจ านวน...........................................บาท (..................................................)

โดยจ่ายใหเ้ม่ือผูรั้บจา้งด าเนินงานต่อไปน้ีแลว้เสร็จ  

- ............................................................................................... 

- ............................................................................................... 

- ............................................................................................... 

โดยก าหนดการส่งมอบงานภายใน...............วนันบัแต่วนัท่ีผูรั้บจา้งไดรั้บค่างวดงานงวดท่ี 2   

งวดที ่4 ผูว้า่จา้งตกลงจ่ายเงินจ านวน...........................................บาท (..................................................)

โดยจ่ายใหเ้ม่ือผูรั้บจา้งด าเนินงานต่อไปน้ีแลว้เสร็จ  

- ............................................................................................... 

- ............................................................................................... 

- ............................................................................................... 

โดยก าหนดการส่งมอบงานภายใน...............วนันบัแต่วนัท่ีผูรั้บจา้งไดรั้บค่างวดงานงวดท่ี 3  

งวดสุดท้าย ผูว้า่จา้งตกลงจ่ายเงินจ านวน.....................................บาท (..................................................)

โดยจ่ายใหเ้ม่ือผูรั้บจา้งด าเนินงานต่อไปน้ีแลว้เสร็จ  

- ............................................................................................... 

- ............................................................................................... 

- ............................................................................................... 
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โดยก าหนดการส่งมอบงานภายใน...............วนันบัแต่วนัท่ีผูรั้บจา้งไดรั้บค่างวดงานงวดท่ี 4 

 

3. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

ผูรั้บจา้งใหส้ัญญาวา่จะด าเนินงานตามขอ้ 1. ใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลา ............. วนั นบัจากวนัท่ี .......... 

เดือน..............................พ.ศ........................ ถึง วนัท่ี............ เดือน..............................พ.ศ. .................. 

 

4. การส่งมอบงานและการตรวจรับงาน 

ผูรั้บจา้งจะแจง้ใหผู้ว้า่จา้งทราบ โดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมรูปถ่ายประกอบ เพื่อใหผู้ว้า่จา้งหรือ

ตวัแทนของผูว้า่จา้งตรวจรับงวดงาน หากผูว้า่จา้งหรือตวัแทนผูว้า่จา้งไม่เขา้ตรวจรับมอบงวดงาน

ภายใน......วนั นบัแต่วนัท่ีผูรั้บจา้งไดมี้หนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจง้ใหท้ราบ ใหถื้อวา่ผูว้า่จา้งไดรั้บ

มอบงวดงานเรียบร้อยแลว้ 

  

5. ก าหนดระยะเวลาการช าระเงิน 

ผูว้า่จา้งตกลงช าระเงินค่างวดงานภายใน ........ วนั นบัแต่วนัท่ีไดต้รวจรับมอบงวดงาน 

 

6. เงินประกนัผลงาน 

ทั้งสองฝ่ายตกลงก าหนดเงินค่าประกนัผลงานตามสัญญาขอ้ 7. จ านวนทั้งหมด.....................บาท 

(........................บาทถว้น) โดยใหผู้ว้า่จา้งหกัจากเงินค่างวดงานในแต่ละงวดเท่าๆกนัจนครบตาม

จ านวน และหากผูรั้บจา้งไม่ปฏิบติัตามสัญญาขอ้ 7 ผูรั้บจา้งยนิยอมใหผู้ว้า่จา้งหกัเงินประกนัผลงานตาม

เพื่อชดใชค้วามเสียหายท่ีเกิดข้ึนได ้

 

7. การรับประกนัผลงาน 

เม่ืองานแลว้เสร็จบริบูรณ์ และผูว้า่จา้งไดรั้บมอบงานจา้งจากผูรั้บจา้ง หากมีเหตุช ารุดบกพร่อง หรือ

เสียหายเกิดข้ึน ภายในก าหนด ............. วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บมอบงานดงักล่าว ซ่ึงความช ารุด

บกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องในการก่อสร้างของผูรั้บจา้งอนัเกิดจากการใชว้สัดุท่ีไม่
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ถูกตอ้ง หรือท าไวไ้ม่เรียบร้อย หรือท าไม่ถูกตอ้งตามมาตรฐานแห่งหลกัวชิา ผูรั้บจา้งจะตอ้งรีบท าการ

แกไ้ขใหเ้ป็นท่ีเรียบร้อยไม่ชกัชา้ โดยผูว้า่จา้งไม่ตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆในการน้ีทั้งส้ิน  

 

8. งานพเิศษและการแก้ไข เพิม่เติม เปลีย่นแปลงงาน 

หากผูว้า่จา้งตอ้งการใหผู้รั้บจา้ง แกไ้ข หรือเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงการก่อสร้างส่วนใดส่วนหน่ึง 

หรือให้ผูรั้บจา้งท างานพิเศษท่ีมิไดแ้สดงไวห้รือรวมอยูใ่นสัญญาฉบบัน้ี ผูว้า่จา้งตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์

อกัษรใหแ้ก่ผูรั้บจา้งทราบล่วงหนา้ก่อนไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั และใหท้ั้งสองฝ่ายท าการตกลงกนัเพื่อก าหนด

อตัราค่าจา้งหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถา้มี) กนัใหม่เพื่อความเหมาะสม ทั้งน้ี การแกไ้ข 

หรือการเปล่ียนแปลง หรืองานพิเศษนั้นจะตอ้งไม่กระทบต่องานก่อสร้างตกแต่งท่ีไดท้  าไปแลว้ 

 

9. การบอกเลกิสัญญา 

ผูว้า่จา้งสามารถบอกเลิกสัญญาโดยแจง้ใหแ้ก่ผูรั้บจา้งทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยผูรั้บจา้งมีสิทธิใน

การเรียกร้องค่าจา้งตามงานท่ีส าเร็จกบัผูว้า่จา้งได ้

 

10. การส้ินสุดแห่งสัญญา 

เม่ือครบก าหนดระยะเวลาประกนัผลงาน และผูว้า่จา้งไดคื้นเงินประกนัผลงานใหแ้ก่ผูรั้บจา้งครบถว้น

แลว้ ใหถื้อวา่สัญญาฉบบัน้ีส้ินสุดลง 

 

11. การผดิสัญญา 

หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผดิสัญญาขอ้ใดขอ้หน่ึง อีกฝ่ายหน่ึงมีสิทธ์ิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายเป็น

เงินจ านวนไม่เกินกวา่ราคาค่าจา้งตามสัญญาฉบบัน้ีจากฝ่ายท่ีผดิสัญญาได ้โดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร

ใหอี้กฝ่ายหน่ึงทราบ ทั้งน้ี การท่ีอีกฝ่ายหน่ึงไม่ใชสิ้ทธ์ิในการบอกเลิกสัญญาในคร้ังใด ไม่ถือเป็นการ

สละสิทธ์ิในการบอกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายในคร้ังต่อไป 
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12. เหตุสุดวสัิย 

กรณีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่อาจปฏิบติัตามขอ้ตกลงขอ้ใดขอ้หน่ึงในสัญญาฉบบัน้ีได ้เน่ืองมาจาก

สาเหตุท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของคู่สัญญาฝ่ายนั้น ไม่ถือเป็นการผดิสัญญา หากคู่สัญญาฝ่ายนั้นไดใ้ช้

ความพยายามอยา่งสูงสุดในการหลีกเล่ียงหรือขจดัสาเหตุดงักล่าวใหห้มดไป และไดแ้จง้สาเหตุดงักล่าว

ใหแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ีคู่สัญญาฝ่ายดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงักล่าว

ทนัทีเม่ือสาเหตุดงักล่าวถูกขจดัใหห้มดส้ินไป 

 

 สัญญาน้ีมีจ านวนทั้งหมด 5 หนา้ พร้อมเอกสารแนบทา้ยสัญญาซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาฉบบัน้ี

ดว้ย สัญญาฉบบัน้ีไดท้  าข้ึนเป็น 2 ฉบบั มีขอ้ความตรงกนัถูกตอ้งตามความประสงคข์องคู่สัญญาทั้งสอง ซ่ึงได้

อ่านและเขา้ใจขอ้ความดีโดยตลอดแลว้ เพื่อเป็นหลกัฐานจึงไดล้งลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัต่อหนา้พยาน 

 

 

ลงช่ือ………………………………….ผูว้า่จา้ง         

        (………………………………….)         (ประทบัตรา) 

 

ลงช่ือ………………………………….ผูรั้บจา้ง    

        (………………………………….)       (ประทบัตรา)   

 

ลงช่ือ………………………………….พยาน       

        (………………………………….)    

 

ลงช่ือ………………………………….พยาน       

        (………………………………….)    


