
 
 
 

สัญญาต่อเนื�อง กับสัญญาก่อสร้างบ้านพักอาศัย คุณ    …………………………………………ลง วันที�………………………………………...………...………...………... 
 
 

หนังสือสัญญาจา้งเหมาหนังสือสัญญาจา้งเหมาหนังสือสัญญาจา้งเหมาหนังสือสัญญาจา้งเหมาตกแต่งภายในตกแต่งภายในตกแต่งภายในตกแต่งภายใน    
    

    
ข้อที� ข้อที� ข้อที� ข้อที� 1111. . . . วันที�ทําสัญญา  วันที�  .... เดือน ......... พ.ศ. 2563 

 
ข้อที� ข้อที� ข้อที� ข้อที� 2222.... สถานที�ทําสัญญา  ณณณณ....    บริษัท ไอเดยี  ไอ แคน จํากดับริษัท ไอเดยี  ไอ แคน จํากดับริษัท ไอเดยี  ไอ แคน จํากดับริษัท ไอเดยี  ไอ แคน จํากดั    

    
ข้อที� ข้อที� ข้อที� ข้อที� 3333. . . . คูสั่ญญาคูสั่ญญาคูสั่ญญาคูสั่ญญา        

  “ผู้ว่าจ้าง”   คุณ..........ที�อยู่................................................................................................... 
“ผู้รับจ้าง”  บริษัท ไอเดีย ไอ แคน จํากัด โดย...............................................รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้มีอํานาจ บริษัท ไอเดีย 
ไอ แคน จํากัด  สํานักงานอยู่บ้านเลขที� 57 รามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10230  และได้มี
หนังสือมอบอํานาจแนบสัญญาฉบับนี:พร้อมสําเนาบัตรประชาชน ทั:งผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ จํานวน 1 ฉบับ 
 
ข้อที� ข้อที� ข้อที� ข้อที� 4. 4. 4. 4. ข้อกาํหนดลกัษณะงานรบัเหมาตกแตง่ภข้อกาํหนดลกัษณะงานรบัเหมาตกแตง่ภข้อกาํหนดลกัษณะงานรบัเหมาตกแตง่ภข้อกาํหนดลกัษณะงานรบัเหมาตกแตง่ภายในายในายในายใน    
                                        ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้าง ผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง  ทําการตกแต่งภายในอาคารบ้านเดี�ยวพักอาศัย จํานวน 1 หลัง 
ตามแบบที�แนบประกอบสัญญานี:  
                                    4.1 สถานที�ตกแต่งภายใน อยู่ที�................................................................................  
         4.2 รูปแบบและรายละเอียดที�แนบท้ายสัญญานี: และให้ถือว่าเป=นส่วนหนึ�งของสัญญานี:คือ 

4.2.1 สัญญาจ้างเหมาตกแต่งภายใน    จํานวน........แผ่น 
4.2.2 แบบตกแต่งภายใน      จํานวน ......แผ่น 
4.2.3 รายการปริมาณและราคา     จํานวน .....แผ่น 
4.2.4 รายการประกอบแบบ     จํานวน .....แผ่น 
4.2.5 ภาพประกอบแบบ      จํานวน ......ภาพ 
 
 
 



ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ 5.  .  .  .  การตกลงของผูรั้บจา้งการตกลงของผูรั้บจา้งการตกลงของผูรั้บจา้งการตกลงของผูรั้บจา้ง    
ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างตกแต่งอาคารตามที�กําหนดในสัญญาข้อ 4. โดยสัญญาว่าจะจดัหาสิ�งของวัสดุตามแบบ

กําหนด สัมภาระที�ดี ใช้เครื�องมือดี และช่างฝ@มือดี เพื�อทําการตกแต่งภายใน ตามสัญญานี:จนแล้วเสร็จ 
    

ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ 6666.  .  .  .  ค่าจา้งและการจา่ยคา่จา้งค่าจา้งและการจา่ยคา่จา้งค่าจา้งและการจา่ยคา่จา้งค่าจา้งและการจา่ยคา่จา้ง    
การจ้างตามสัญญานี:  ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงจ้างเหมา รวมทั:งวัสดุสิ�งของสัมภาระและค่าแรงงาน ค่า

ดําเนินการ   รวมเป=นเงินทั:งสิ:น...................... บาท (....................บาทถ้วน) สําหรับงวดงานเป=นดังนี: 
    
    
    
    

งวดที�   1 ชําระเงินมัดจําในวันทําสัญญานี:  15 % ของค่ารับเหมาตกแต่งภายใน  
เป=นเงิน ...........บาท  (.......................................บาทถ้วน)  
  
งวดที�   2 ชําระ 20 % ของค่ารับเหมาตกแต่งภายใน  
- เมื�อติดตั:งงานฝEาเพดาน รางม่าน ฝEาหลุม ชนิดยิบซั�มบอร์ดแล้วเสร็จ 
- เมื�อนําโครงเคร่า ชิ:นส่วนงานกรุผนัง เข้าประกอบ แสดงปริมาณวัสดุทั:งหมดให้ทราบ  
- เป=นเงิน ...........บาท(........................บาทถ้วน)  

 
งวดที�   3 ชําระ 20 % ของค่ารับเหมาตกแต่งภายใน  
- เมื�อนําโครงเคร่าชิ:นส่วนเฟอร์นิเจอร์ เข้าประกอบ แสดงปริมาณวัสดุทั:งหมดให้ทราบ 
- เมื�อนําชิ:นส่วนฝEาเพดานไม้ เขา้ประกอบ แสดงปริมาณวัสดุทั:งหมดให้ทราบ 
- เป=นเงิน ...........บาท  (...........................บาทถ้วน)  
-  

งวดที�   4 ชําระ 20 % ของค่ารับเหมาตกแต่งภายใน  
- เมื�อติดตั:งบานตู้ ลิ:นชักที�ทําสีพ่น ชั:นไม้ ทั:งหมดแล้วเสร็จ  
- งานกรุผิวโฟไมก้า ทั:งหมดแล้วเสร็จ  
- งานบานประตู งานช่องแสง บานหน้าต่างตกแต่งระหว่างห้องแล้วเสร็จ 
- เป=นเงิน ...........บาท  (...........................บาทถ้วน)  

 
งวดที�   5 ชําระ 10 % ของค่ารับเหมาตกแต่งภายใน  
- เมื�อติดตั:งวัสดุพื:น วัสดุหิน กระเบื:องผนัง กระจกตกแต่งผวิ  กระจกฉากกั:น  
- งานระบบประปา งานติดตั:งสุขภัณฑ์ ชุดครัวแล้วเสร็จ 
- งานระบบไฟฟEาประเภทสาย สวิทซ์ ปลัJก เครื�องดูดอากาศ ดูดควัน ทั:งหมดแล้วเสร็จ  
- เป=นเงิน ...........บาท  (...........................บาทถ้วน)  
-  

งวดที�   6 ชําระ 10 % ของค่ารับเหมาตกแต่งภายใน  
- เมื�อทําสีผนังปูน วอลเท็กเจอร์  วอลเปเปอร์ สีฝEาเพดาน  
- ติดตั:งวัสดุอุปกรณ์มือจับ ทั:งหมดแล้วเสร็จ  
- ติดตั:งดวงโคม หลอด 
- เก็บรายละเอียดงาน ยาแนว ซีนร่อง ทําความสะอาดแล้วเสร็จ ส่งงานแล้วเสร็จให้เจ้าของงานสามารถตรวจ

งาน เพื�อเช็ค defect ได้  



- เป=นเงิน ...........บาท  (...........................บาทถ้วน)  
 

งวดที�   7 ชําระ 5 % ของค่ารับเหมาตกแต่งภายใน  
- เมื�อส่งมอบงาน ส่งมอบพื:นที�เรียบร้อย  
- เป=นเงิน ...........บาท  (...........................บาทถ้วน)  

 
*** รายการหัวข้อ รายละเอียดงานปรับเปลี�ยนตามการออกแบบ และว่าจ้างตกแต่งจริงในแต่ละงานภายหลัง 
        
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ 7777.  .  .  .  ระยะเวลาในการทาํงานระยะเวลาในการทาํงานระยะเวลาในการทาํงานระยะเวลาในการทาํงาน 

7.1 สัญญานี:มีผลบังคับใช้ครอบคลุมข้อบังคับทุกข้อในสัญญานับตั:งแต่วันที�“ผู้ว่าจา้ง”“ผู้รับจ้าง” ลงนาม
ร่วมกัน     โดยกําหนดวันงานแล้วเสร็จ ตามข้อ 7.2 และ ส่งมอบงาน ตามข้อ 7.3  

7.2    เพื�อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ข้อกําหนดเวลาแล้วเสร็จทําการตกแต่งในสัญญานี: นับหลังจากหน่วยงานมี
ความพร้อมให้ดําเนินการตกแต่งภายใน สภาพพื:นพร้อม  สภาพผนังพร้อม สภาพหน้าต่าง ช่องแสงในการปกปQด
สภาพฝนฟEาอากาศพร้อม ไม่ทําให้ก่อเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของการตกแต่ง เป=นเวลาตกแต่งทั:งสิ:นอีก.....................
เดือน   

7.3 การส่งมอบงาน หลังทํางานตกแต่งแล้วเสร็จ สอดคล้องกับการส่งงวดงาน งวดที� 6  “ผู้ว่าจ้าง”ต้อง
ตรวจสอบผลงานแล้วเสร็จให้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ ขอให้ตรวจสอบเสร็จภายใน 7 วัน หากมีการแก้ไขงาน 
เก็บรายละเอียดงาน(defect)เพื�อการส่งมอบ ให้ตกลงเวลาการทํางานเพิ�มเติมกันตามความเหมาะสม 

7.4 กรณีสัญญาฉบับนี:เป=นสัญญาต่อเนื�อง กับการทํางานร่วมจากสัญญาก่อสร้าง ของบริษัท ไอเดีย ไอ 
แคน จํากัด ให้ถือเอาระยะเวลา การแล้วเสร็จ การส่งมอบงาน ของสัญญานี:เป=นหลัก 
 
 ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ 8888. . . . ข้อตกลงในการยกเลกิสัข้อตกลงในการยกเลกิสัข้อตกลงในการยกเลกิสัข้อตกลงในการยกเลกิสัญญาญญาญญาญญา                 

8.1 ผู้รับจ้างมิได้ลงมือทํางานภายในกําหนดระยะเวลาก็ดี หรือมีเหตุให้เชื�อถือได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทํางาน
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวก็ดี หรือล่วงกําหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญานี:ก็ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี:ได้ 
โดยต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างปรับปรุงแก้ไขเหตุข้างต้นเป=นลายลักษณ์อักษรก่อน หากผู้รับจ้างเพิกเฉยหรือไม่มีเหตุผลลบล้าง
เหตุ ที�ทําให้ผู้ว่าจ้างเชื�อว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้เสร็จลุล่วงตามสัญญานี:ข้างต้นได้  และการยกเลิกสัญญานี:
ต้องแจ้งแก่ผู้รับจ้างเป=นลายลักษณ์อักษร และผู้ว่าจ้างมีอํานาจจ้างผู้อื�นทํางานจ้างนี:ต่อจากผู้รับจ้างได ้ พิจารณา
ค่าจ้างกับผลงาน  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิTเรียกค่าเสียหายที�เกิดขึ:นจริง ชําระให้เสร็จสิ:นภายใน 30 วัน 

8.2 ผู้รับจ้างมีสิทธิ บอกเลิกสัญญานี:ได้ หากพบว่าผู้ว่าจา้งไม่สามารถชําระค่าจ้างไดต้ามกําหนด หรือมีเหตุผล
ว่าเกิดการบิดพลิ:วค่าจ้างทําของ  แต่ทั:งนี:ทั:งนั:นให้ทําหนังสือสอบถามหรือเตือนเป=นลายลักอักษรก่อนยกเลิกโดยพละ
การ 

ผู้รับจ้างมีสิทธิTในการบอกเลิกสัญญานี:ได้ หากการทํางานเกิดความขัดแย้งระหว่างปฏิบัติงานรุนแรง 
อย่างไม่เป=นเหตุเป=นผล มีเหตผุลแย้งกับลักษณะอื�น ไม่ตรงกับการปฏิสัมพันธ์ การบริการทําของเพื�อความ
สวยงาม ความน่าอยู่อาศัย ความปลอดภัยในการอยู่อาศัย  หรือเหตุคุกคามต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 
ต่อสาธารณะ 

โดยให้แจ้งเป=นลายลักษณ์อักษร เรียกชําระค่าจ้างส่วนต่างเพิ�ม หรือ คืนค่าจ้างส่วนเกินตามจริง ที�ตกลงกันได้ภายใน 
30 วัน 
 8.3  ผู้รับจ้าง หยุดงานติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน หรือละทิ:งงานโดยไม่มีเหตุผลสมควร 
  
 
 
 



ข้อข้อข้อข้อ 9999.  หนา้ที�ของผูว้า่จา้งหรอืตวัแทนของผูว้า่จ้างหนา้ที�ของผูว้า่จา้งหรอืตวัแทนของผูว้า่จ้างหนา้ที�ของผูว้า่จา้งหรอืตวัแทนของผูว้า่จ้างหนา้ที�ของผูว้า่จา้งหรอืตวัแทนของผูว้า่จ้าง    
9.1  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้าง เมื�อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบ และรายละเอียดในแต่ละ

งวดงาน และผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างได้ทําการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยชําระให้ภายใน  7777  วัน นับแต่วันที�
ออกใบตรวจรับงานที�จ้าง 

9.2  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที�จะทําการแก้ไขเพิ�มเติมหรือลดงานจากรูปแบบ และรายการตกแต่งเดิมหรือเปลี�ยนแปลง
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ได้ทุกอย่าง ไม่เกิน 10% ของรูปแบบเดมิโดยไม่ต้องบอกเลิกสัญญานี: การเพิ�มหรือลดงานจะต้อง
คิดราคากําหนดเวลา กําหนดการชําระเงิน ผู้ว่าจ้างและผู้รบัจ้างจะต้องตกลงกันเป=นลายลักษณ์อักษรทุกครั:ง บันทึก
หรือข้อตกลงดังกล่าวให้ถือเป=นส่วนหนึ�งของสัญญานี:ด้วย 

กรณีการแก้ไข เพิ�มลด จากแบบเดิมเกิน 10% หรือ มีผลต่อการเปลี�ยนแปลงวัสดุหลัก เช่นไม้โครง ไม้
กรุ  

ขนาดต่างๆ ที�มีผลต่อการเตรียมเฟอร์นิเจอร์ในโรงผลิต ให้แก้ไขแบบและราคา เวลา ใหม่หมดทั:งสิ:นโดยตกลงกันแก้ไข
สัญญาฉบับนี:ด้วยตามความเหมาะสม 

9.3  มีอํานาจและสิทธิสั�งหยุดงานก่อสร้างได้เป=นลายลักษณ์อักษร เมื�อเห็นว่างานที�ผู้รับจ้างปฏิบัตินั:นไม่
ถูกต้องตามแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ 

9.4  มีอํานาจและหน้าที�ในการสั�งรื:อทําใหม่ แก้ไข หรือซ่อมแซมงานที�ได้กะทําไปแล้ว แต่ไม่ได้คุณภาพฝ@มือตาม
ต้องการ หรือใช้วัสดุหรือกระทําไม่ถูกต้องตามแบบแปลนและข้อกําหนดประกอบแบบโดยคําสั�งเป=นลายลักษณ์อักษรถึงผู้
รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องแกไ้ขงานนั:นภายใน  15151515  วัน   นับแต่วันที�ได้รับแจ้ง 
 9.5   หากเห็นว่าคนงานหรือหัวหน้าคนงานของผู้รับจ้าง หรือผู้ทํางานให้ผู้รับจ้างคนหนึ�งคนใดในโครงการ มี
ความประพฤติไม่เรียบร้อย เช่น ดื�มสุราในเวลาทํางาน หรือเสพยาเสพตดิ เล่นการพนัน หรือ เกเร หรือฝYาฝZนคําสั�ง
คําแนะนํา หรือฝ@มือช่างไม่ดีตามมาตรฐาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิออกหนังสือถึงผู้รับจ้างให้ผู้รับจัดหาคนใหม่มาแทนภายใน  15151515  
วัน 
 9.6   ผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั�งระงับการตกแต่งเมื�อพบว่าผู้รับจ้างไม่แก้ไขซ่อมแซมส่วนที�เสียหาย หรือบกพร่องตามที�
ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างตรวจรับมอบงาน ตรวจพบ 

9.7 หากยังมิได้มีการตรวจรับมอบงาน ยังคงถือว่างานก่อสร้าง และงานตกแต่งยังคงเป=นกรรมสิทธิT และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง จนกว่าจะมีการตรวจรับเป=นลายลักษณ์อักษร 
  
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ 10101010.        หนา้ที�และความรบัผดิชอบของผูร้บัจา้งหนา้ที�และความรบัผดิชอบของผูร้บัจา้งหนา้ที�และความรบัผดิชอบของผูร้บัจา้งหนา้ที�และความรบัผดิชอบของผูร้บัจา้ง 
 10.1  ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ และดําเนินการตกแต่งให้ถูกต้องตามหนังสือสัญญาจ้างนี: เพื�อให้งานสําเร็จบรรลุ
ตามความมุ่งหมายของผู้ว่าจ้าง และจะไม่ทํางานโดยไม่มีรูปแบบและรายละเอียดเป=นอันขาด โดยจะรักษาวัสดุและอุปกรณ์
ในการตกแต่ง ไว ้ณ สถานที�ทํางานให้เรียบร้อยและเปQดเผย  เพื�อให้ผูว่้าจ้างหรือตัวแทนตรวจดูได้ทุกเวลา 

10.2  ผู้รับจ้างจะต้องดูแลงานที�รับผิดชอบนี:ให้เกิดความเรียบร้อยทั:งการทํางานและการจัดเก็บวัสดุเครื�องมือ 
หรืออุปกรณ์เพื�อการก่อสร้างตกแต่ง หรือจัดหาผู้ควบคุมงานที�มีอํานาจตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดอยู่ประจําหน้างาน  
เพื�อแก้ไขป\ญหาที�จะเกิดขึ:นไดทั้นท่วงที โดยผู้ว่าจา้งสามารถประสานงาน สอบถาม ตรวจสอบงานได้อย่างสะดวก 

10.3  เมื�องานแล้วเสร็จเรียบร้อยและผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างแล้วหรือผู้รับจ้างคนใหม่ 
ในกรณีผู้รับจ้างผิดสัญญา และผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องให้ข้อมูลเดิมการทํางานต่อผู้ว่าจ้างเพื�อให้
การทํางานดําเนินต่อเนื�องได้โดยค่าใช้จ่าย และไม่ให้ผู้รับจ้างเข้าไปปฏิบัติงานใดๆหลังไดต้กลงบอกเลิกสัญญากันแล้ว 
เพื�อไม่ให้เกดิการกระทบ เกดิความไม่พอใจ เกิดการโต้เถียงเพิ�มเติม ให้ผู้ว่าจ้างได้ดําเนินงานตกแต่งต่อไปด้วยความ
สบายใจ หากผู้รับจ้างฝYาฝZน ผู้ว่ามีสิทธิTในการดําเนินคดีอาญาได้ และผู้ว่าจา้งไม่มีสิทธิTเรียกร้องค่าเสียหายเพิ�มเติม
หลังจากส่งมอบพื:นที�แล้ว  ให้การตกลงส่งมอบพื:นที� และ การสรุปค่าเสียหายตามข้อ 8.1 เรียบร้อย ความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้างสิ:นสุดลง และพ้นพันธะต่อหน่วยงานตกแต่งภายในนี:ทันที 



10.4  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาที�พักคนงานและบริวารของผู้รับจ้าง ให้อยู่ในเขตก่อสร้างอย่างเป=นระเบียบ
เรียบร้อย และผู้รับจ้างจะเป=นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสาธารณูประโภค เช่นค่าไฟฟEา ค่านํ:าประปา ระหว่างใช้ในงาน 
ตกแต่ง ทั:งหมด  
  
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ 11111111....     คุณภาพวสัดอุปุกรณ์ เครื�องมอื เครื�องจกัรคุณภาพวสัดอุปุกรณ์ เครื�องมอื เครื�องจกัรคุณภาพวสัดอุปุกรณ์ เครื�องมอื เครื�องจกัรคุณภาพวสัดอุปุกรณ์ เครื�องมอื เครื�องจกัร 
 11.1  วัสดุ และอุปกรณ์ที�ใช้ในงาน ตกแต่งทุกชนิดจะต้องเป=นวัสดุใหม่คุณภาพดีจากโรงงานตามที�ระบุในแบบ
แปลน และรายการประกอบแบบ และหรือตามความเห็นของตัวแทนของผู้ว่าจ้างเห็นชอบอนุมัติซึ�งจะนํามาใช้ในการ
ก่อสร้างติดตั:งได ้แต่การอนุมัตินี:ไม่เป=นเหตุ ให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ เมื�อปรากฏภายหลังว่าวัสดุและ
อุปกรณ์เหล่านั:นมิได้มาจากโรงงานผู้ผลิตที�ผู้รับจ้างเคยอ้างอิงและหรือคุณภาพไม่ดีพอ 
 11.2  หากปรากฏว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ที�มีคุณภาพตํ�ากว่าหรือผิดไปจากมาตรฐานที�กําหนดไว้ในแบบแปลน
ก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ หรือผิดจากที�ได้รับอนุมัติและติดตั:งไปแล้วทั:งหมดหรือบางส่วน ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที�
จะสั�งทําใหม่หรือแก้ไขจนเป=นที�พอใจ หากผู้ว่าจ้างยอมรับเอาผลงานนั:นผู้รับจ้างยินยอมให้หักเงินชดเชยความเสียหายคืน
แก่ผู้ว่าจ้าง ทั:งนี:ค่าเสียที�เกิดขึ:นต้องใด้รับความเห็นชอบจากทั:ง 2 ฝYาย 
  
ข้อข้อข้อข้อ 12121212 การตอ่สัญญาการตอ่สัญญาการตอ่สัญญาการตอ่สัญญา ขยายเวลาตกแตง่ภายในขยายเวลาตกแตง่ภายในขยายเวลาตกแตง่ภายในขยายเวลาตกแตง่ภายใน 

12.1 การขยายหรือเปลี�ยนแปลงระยะเวลา จะเกิดขึ:นได้ก็โดยความเห็นชอบร่วมกันของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างและ
กระทําขึ:นเป=นลายลักษณ์อักษร 

12.2  การขอขยายระยะเวลาของผู้รับจ้าง โดยอ้างว่ากรณีมีเหตุสุดวิสัย ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ
เป=นหนังสือภายใน 15 วัน หรือมีเหตุดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะอนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้โดยอนุมัติเป=นลายลักษณ์อักษร 
แต่กรณีดังกล่าวไม่เป=นการผูกมัดผู้ว่าจ้างที�อนุมัติเสมอไป 
 เหตุสุดวิสัยตามวรรคหนึ�ง หมายความรวมถึงภัยอันเกิดจากการเปลี�ยนแปลงทางสภาวะเศรษฐกิจหรือทาง
การเมือง ภัยจลาจล ภัยสงคราม โรคภัย ภัยธรรมชาติที�ไม่อยู่ในวิสัยควบคุมได้ของผู้รับจ้าง สถานที�ทํางานไม่พร้อม 
เพื�อนบ้านมีป\ญหาด้านผลกระทบฝุYน เสียง แดดฝนมีผลตอ่วัสดุเสียหาย ซึ�งอาจจะมีผลต่อการทํางาน หรือการเดินทาง
ผิดปกติ ความปลอดภัยของผู้รับจ้างและบริวาร รวมถึงเหตุจากวัสดุที�ต้องใช้ภายในงานก่อสร้าง ตกแต่งขาดตลาด  
การเปลี�ยนรุ่นเปลี�ยนรูปทรง ผู้รับจ้างต้องทําการนําเสนอใหม่  
                     
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ 13131313.... การส่งมอบงานลา่ช้าการส่งมอบงานลา่ช้าการส่งมอบงานลา่ช้าการส่งมอบงานลา่ช้า 

ถ้าผู้รับจ้างทํางานล่วงเลยกําหนดระยะเวลาตามสัญญานี: โดยมิได้รับการต่ออายุสัญญาจากผู้ว่าจ้างโดยชอบ 
ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป=นรายวันวันละ.......บาท (  ....................................บาทบาทบาทบาทถว้นถว้นถว้นถว้น        ) นับแต่วันที�ล่วงเลยกําหนดระยะเวลา
ตามสัญญาจนถึงวันที�ผู้รับจ้างทํางานแล้วเสร็จ หรือวันที�ล่วงเลยสัญญาเป=นวันที�ยกเลิกสัญญาให้นับค่าปรับจนถึงวันที�
ตกลงอยุดงาน และชดเชยค่าปรับเพิ�มอีก 15 วันเพื�อให้ผู้ว่าจ้างจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ 
 

13.1.กรณีมีการทําสัญญางานซ้อนงานเดิม ซ้อนสัญญาเดิมถือเป=นการขยายเวลางานเดิม และจะสิ:นสุดตาม
สัญญางานซ้อน หรืองานเพิ�มซ้อน 
 13.2 กรณีค่าปรับ สามารถนับได้จากวันสิ:นสุดสัญญาของงานซ้อน และงานเพิ�ม 
                
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ 14141414.  การดแูลรกัษาความสะอาดสถานที�การดแูลรกัษาความสะอาดสถานที�การดแูลรกัษาความสะอาดสถานที�การดแูลรกัษาความสะอาดสถานที�    
 14.1  ถ้าผู้รับจ้างหรือบริวารของ ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างห้องเก็บของ หรือสิ�งปลูกสร้างใดๆลงในบริเวณที�รับจ้าง 
หรือสร้างความสกปรกให้แก่สถานที�และบริเวณ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดการรักษาความสะอาดตลอดเวลาที�ทํางานจ้าง
และเมื�องานจ้างแล้วเสร็จจะต้องรื:อถอนสิ�งปลูกสร้าง และกลบเกลี�ยพื:นดินให้เรียบร้อยและขนเศษ วัสดุอุปกรณ์ และสิ�ง
ที�รกรุงรังออกไปให้พ้นบริเวณที�รับจ้าง พร้อมทั:งทําความสะอาดบริเวณที�รับจ้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ที�ผู้ว่าจ้างจะใช้
การได้ทันที 



 14.2  ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างสิ�งจําเป=นเพื�อความปลอดภัย และปEองกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานตกแต่ง 
รวมทั:งปEองกันมิให้ประชาชนที�สัญจร ไปมาได้รับอันตราย จากการปฏิบัติงาน หากมีอุบัติเหตุใดๆ เกิดแก่คนงานหรือ
ประชาชนเนื�องจากตกแต่ง ผู้รับจ้างจะต้องเป=นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว 

14.3 ห้ามผู้รับจ้าง ใช้สอย ชําระ อาบ ห้องนํ:าในหน่วยงานตกแต่งภายใน ใช้เครื�องใช้ไฟฟEาทุกชนิดของผู้ว่าจ้าง 
รวมถึงพื:นที�กําจัดผง ขยะ มูลฝอย ของผู้ว่าจ้างโดยเด็ดขาด หากฝYาฝZนผู้ว่าจ้างมีสิทธิTเรียกร้องให้เปลี�ยนใหม่ 
           
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ 11115555.... การประกนัผลงานการประกนัผลงานการประกนัผลงานการประกนัผลงาน 

ผู้รับจ้าง รับประกันส่วนงานวัสดุ ที�ทําใหม่ 1 ป@ ทั:งนี:รวมถึงระบบสุขาภิบาล และไฟฟEาที�ใช้งานอย่างถูกต้องตาม
หลักวิธีหรือคู่มือที�มีประกอบอุปกรณ์นั:นๆ หลังจากวันส่งมอบงาน แต่ไม่รวมอุปกรณ์สิ:นเปลืองและสึกหรอตามสภาพ
  
 หนังสือสัญญานี:ทําขึ:นเป=นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาเก็บรักษาไว้ฝYายละฉบับ  ทั:งสองฝYาย
ได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื�อและประกันตราไว้เป=นสําคัญต่อหน้าพยาน 
 
 

 
ลงชื�อ....................................................................ผู้วา่จ้าง            ลงชื�อ....................................................................ผู้รับมอบอํานาจ 

          ( คุณ…………..…………….…………….…)          ( คุณ…………..…………….…………….…) 
                                   ในนามบรษัิท ไอเดยี ไอ แคน จาํกดัในนามบรษัิท ไอเดยี ไอ แคน จาํกดัในนามบรษัิท ไอเดยี ไอ แคน จาํกดัในนามบรษัิท ไอเดยี ไอ แคน จาํกดั    
 

ลงชื�อ....................................................................พยาน              ลงชื�อ....................................................................พยาน 
           (....................................................................)                        (....................................................................) 

 


