
 
 

สญัญาจา้งเหมากอ่สรา้งอาคาร 
 

ขอ้ที� 1.  วันที�ทําสญัญา วันที� ..... เดอืน ............ พ.ศ. 2562 
 
ขอ้ที� 2.   สถานที�ทําสญัญา  ณ. ………………………………….. 
 
ขอ้ที� 3.   คูส่ญัญา  

          “ผูว้า่จา้ง”  โดย คณุ.....  
“ผูรั้บจา้ง”  บรษัิท ไอเดยี ไอแคน จํากดั โดย.............................. ในฐานะกรรมการผูม้ี
อํานาจ  อยูบ่า้นเลขที� 57 รามอนิทรา 65 แยก 4 แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน กทม.10230 

 
ขอ้ที� 4.   สิ�งปลกูสรา้ง    
                       ผูว้า่จา้งตกลงวา่จา้ง ผูรั้บจา้งตกลงรับจา้ง กอ่สรา้งบา้นพักอาศัยขนาด  2 ชั 9น จํานวน  1 
หลัง ขึ9นบนโฉนดเลขที� ..... เลขที�ดนิ ….. ซึ�งอยู ่…….  เป็นกรรมสทิธิA ของ  
………. ทั 9งนี9รายละเอยีดแบบแปลน ขอ้ตกลงทา้ยสญัญาหรอืขอ้ตกลงที�จะมขี ึ9นในอนาคตใหถ้อืเป็นสว่นหนึ�ง
ของสญัญา หากแบบแปลนขดัแยง้กบัขอ้ตกลงใหถ้อืขอ้ตกลงเป็นเกณฑ ์ 
 
ขอ้ที� 5.   กําหนดระยะเวลาแลว้เสร็จ ภายใน...... เดอืน (หลังจากยกเสาเอก)  
 
ขอ้ที� 6.   ราคาจา้งเหมา และงวดการชําระเงนิ     
 ทั 9งสองฝ่ายไดต้กลงราคาคา่จา้งเหมากอ่สรา้งอาคารบา้นพักอาศัยขนาด 2ชั 9น 1 หลัง  
พื9นที� .......... ตร.ม คา่กอ่สรา้งทั 9งสนิ จํานวนเงนิ .....บาท (...................บาทถว้น) สําหรับงวดงานเป็นดังนี9 
 

6.1 งวดที� 1 มดัจําการกอ่สรา้ง 3% ของคา่กอ่สรา้งบา้น เพื�อจัดทําแบบ การออกแบบ ปรับ
แบบ ใหไ้ดรั้บเอกสารใบอนุญาต  เป็นเงนิจํานวน.....บาท (...................บาทถว้น) 
6.2 งวดที� 2 ชําระ 15 % ของคา่กอ่สรา้งบา้น ชาํระเพิ�มเมื�อไดรั้บใบอนุญาต และเริ�มพรอ้ม
กอ่สรา้ง เริ�มผลติช ิ9นสว่นในโรงงาน  เป็นเงนิจํานวน.....บาท (...................บาทถว้น) 
6.3  งวดที� 3 ชําระ 15% ของคา่กอ่สรา้งบา้น  ทําโครงสรา้งคานชั 9นลา่งแลว้เสร็จ  เป็นเงนิ
จํานวน.....บาท (...................บาทถว้น) 
6.4  งวดที� 4 ชําระ 15% ของคา่กอ่สรา้งบา้น  เมื�อทําโครงสรา้งและมงุหลังคาแลว้เสร็จ เป็น
เงนิจํานวน.....บาท (...................บาทถว้น) 
 
6.5 งวดที� 5 ชําระ 15 % ของคา่กอ่สรา้งบา้น  เมื�องานผนังและงานฉาบแลว้เสร็จ  เป็นเงนิ
จํานวน.....บาท (...................บาทถว้น) 
6.6 งวดที� 6 ชําระ 10% ของคา่กอ่สรา้งบา้น  เมื�องานพื9นงานตกแตง่กรผุนัง ทั 9งหมดแลว้เสร็จ 
เป็นเงนิจํานวน.....บาท (...................บาทถว้น) 
6.7 งวดที� 7 ชําระ 10% ของคา่กอ่สรา้งบา้น  เมื�องานประตหูนา้ตา่ง ฝ้าเพดาน  ทั 9งหมดแลว้ 
เสร็จ  เป็นเงนิจํานวน.....บาท (...................บาทถว้น) 
6.8 งวดที� 8 ชําระ 10% ของคา่กอ่สรา้งบา้น  เมื�องานระบบ งานตดิตั 9งอปุกรณ์ งานสขุภณัฑ ์
ทั 9งหมดแลว้เสร็จ เป็นเงนิจํานวน.....บาท (...................บาทถว้น) 
 
6.9 งวดที� 9 ชําระ 7% ของคา่กอ่สรา้งบา้น  เมื�องานสทีั 9งหมดแลว้เสร็จ  ทําความสะอาดพื9นที�  
สง่มอบบา้น เป็นเงนิจํานวน.....บาท (...................บาทถว้น) 



 
 
***** กรณี การกูส้นิเชื�อ สามารถปรับงวดไดเ้พื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถาบนัการเงนิ  กรณุา
ปรกึษาสถาปนกิฝ่ายขาย 

  
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ที� 7.   ขอ้กาํหนดของผูร้บัจา้ง 
  7.1.   ผูรั้บจา้งเป็นผูจั้ดหาวสัดแุละแรงงานมาทําการปลกูสรา้ง 
  7.2.   ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิชอบในผลงานของบคุคลที�ผูรั้บจา้งจัดหามาทําการกอ่สรา้ง 
  7.3.   ผูรั้บจา้งจะตอ้งแจง้กําหนดการแลว้เสร็จแตล่ะงวด ใหแ้กผู่ว้า่จา้งทราบลว่งหนา้ 3 วัน 
และอํานวยความสะดวกในการตรวจรับงานตามสมควร 

 
ขอ้ที� 8.   ขอ้กาํหนดของผูว้า่จา้ง 
  8.1.    จัดเตรยีมสถานที�กอ่สรา้งเพื�อใหผู้รั้บจา้งพรอ้มที�จะทําการกอ่สรา้ง 
                      8.1.1  ตอ้งถมดนิใหไ้ดร้ะนาบ ระดบัตามที�ผูรั้บแจง้ใหท้ราบกอ่นการกอ่สรา้ง  การขนยา้ย
ดนิเขา้ ออก ระหวา่งการกอ่สรา้งถอืเป็นวันชดเชยระยะเวลากอ่สรา้ง   
                      8.1.2  ที�ดนิตอ้งไมเ่ป็นอปุสรรค  สภาพดนิตอ้งไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การเจาะ ตอกเสาเข็ม 
  8.2.   ทําการตรวจรับมอบงานและชาํระคา่จา้ง ภายใน 5 วัน (กรณีใชส้นิเชื�อระบตุามกําหนด
ของสนิเชื�อธนาคาร) นับจากวันที�ไดรั้บแจง้การสง่งาน และใหผู้รั้บจา้งสง่งานในงวดนั9น ๆ ไดเ้ลย หากงวดงาน
นั9น ๆ บางสว่นทําไมเ่สร็จเพราะกรณีดังตอ่ไปนี9 
   8.2.1.   ผูว้า่จา้งไมจั่ดหาวัสดกุอ่สรา้งที�ไดม้กีารตกลงกนัไวก้อ่นวา่ผูว้า่จา้งจะเป็นผู ้
จัดหาเขา้มาเอง เขา้มาตามกําหนดที�ผูรั้บจา้งแจง้ใหผู้ว้า่จา้งทราบ 
   8.2.2.   ผูว้า่จา้งตอ้งรอการตัดสนิใจอยา่งหนึ�งอยา่งใด ของผูว้า่จา้งในงวดนั9น ๆ เกนิ
กวา่ระยะเวลาที�ผูรั้บจา้งแจง้ใหผู้ว้า่จา้งทราบ 
  8.3.   ในกรณีที�ผูว้า่จา้งตอ้งการใหผู้รั้บจา้งทําการแกไ้ขเปลี�ยนแปลง หรอืจะมขีอ้ตกลงใดๆ ก็
ตาม ใหผู้ว้า่จา้งแจง้เป็นหนังสอืมาที�ผูรั้บจา้ง ที�ผูรั้บจา้งจะแตง่ตั 9งและแจง้รายชื�อใหผู้ว้า่จา้งทราบเทา่นั9น การ
แจง้เรื�องใดๆ กบับคุคลใดๆ ที�ผดิไปจากวธิกีารดังกลา่วในขอ้นี9 ผูรั้บจา้งจะถอืวา่ไมม่กีารรับทราบหรอืตกลงใน
เรื�องนั9นๆ   
                  8.4   กรณีผูต้รวจงาน ผูว้า่จา้ง ตอ้งแจง้ให ้ผูรั้บจา้งทราบชื�อ องคก์ร ผูท้ี�เขา้มาชว่ยการตรวจ
งานแทน ผูว้า่จา้ง กอ่นทําสญัญาเทา่นั9น  หากนํามาในขั 9นตอนใดขั 9นตอนหนึ�งหรอืเพยีงตรวจรับบา้นขั 9นตอน
สดุทา้ย  บรษัิทขอสทิธิAหา้มเขา้มาปฏบิตังิาน อนัเนื�องจากบรษัิทป้องกนัการขดัแยง้ การเขา้ใจผดิ การเจาะจง
ที�ไมส่มเหตสุมผลให ้ผูรั้บจา้ง สง่มอบงานไมไ่ด ้มผีลตอ่คา่ปรับจากสญัญา   
                       หากประสงคว์า่จา้งผูต้รวจงาน  ใหต้กลงกอ่นทําสญัญาจา้ง เพื�อตกลงเงื�อนไขของผูต้รวจ
งานไดช้ดัเจน  และ ผูต้รวจงานแทนตอ้งมวีชิาชพีสถาปนกิ วศิวกรรมโยธา พรอ้มใบอนุญาตประกอบวชิาชพี
เทา่นั9น 
 

ขอ้ที� 9.   งานลด และงานเพิ�ม หรอืงานเปลี�ยนแปลง 
  9.1.   งานลด หรอืมกีารยกเลกิวสัดใุด ๆ โดยคําสั�งของผูว้า่จา้ง ผูรั้บจา้งจะคนืเงนิใหต้ามมลูคา่
งานสว่นที�ลดลงหรอืยกเลกิไปเป็นจํานวนมลูคา่ 90% เฉพาะมลูคา่ของรายการวัสดแุละสว่นของคา่แรง 
กอ่สรา้งที�ไดถ้กูลดลง หรอืยกเลกิไป โดยจะคนืใหง้วดงานที�วสัดนัุ9นๆจะตอ้งใชแ้ลว้เสร็จ บรษัิทขอสงวนสทิธิA
เก็บไว ้10% เพื�อเป็นคา่ดําเนนิงาน การออกแบบที�ผา่นมาแลว้  คา่บคุลากรสํานักงาน 
                           กรณี ผูว้า่จา้งจัดซื9อวัสดมุาให ้  เพื�อทางผูรั้บจา้งเป็นผูต้ดิตั 9ง  หากวัสดนัุ9นเปลี�ยนแปลง
เทคนคิการทํางาน ผูรั้บจา้งสามารถเสนอคา่ใชจ้า่ยและเรยีกเกบ็คา่จา้งไดต้ามจรงิ หากเป็นงานงา่ยกวา่เดมิ  
ใหผู้รั้บจา้งคนืคา่จา้งไดต้ามจรงิ 
                           
           9.2. ผูว้า่จา้ง สามารถเปลี�ยนแปลง งานหมวดงานกระเบื9อง หมวดงานหนิ  หมวดงานส ี หมวด
งานสขุภณัฑ ์บรษัิทคนืยอดตามมลูคา่ที�คดิไวใ้หแ้นบสญัญาฉบบันี9 
                 9.3.  ผูรั้บจา้ง ขอสงวนสทิธิAหา้มมใิห ้ผูว้า่จา้ง  เปลี�ยนแปลงแกไ้ขงานระหวา่งกอ่สรา้ง  ยกเวน้
ตามขอ้ 9.2 เทา่นั9น   



                         กรณี ผูว้า่จา้ง มคีวามจําเป็นเปลี�ยนแปลงแกไ้ข  อนัเนื�องจากกรณีตา่งๆเชน่การตกแตง่  
การตดิตั 9งระบบ บรษัิทยนิดคีนืงานดังกลา่ว  หรอืสว่นงานดังกลา่วใหผู้ว้า่จา้งเป็นผูรั้บผดิชอบเอง  โดย
กําหนดใหนํ้าชา่งเขา้มาดําเนนิงานไดห้ลังจากวันที� บรษัิทกําหนดใหเ้ป็นทางการเทา่นั9น  โดยตอ้งแจง้
โดยตรงตอ่ผูท้ี�บรษัิทแตง่ตั 9งใหเ้ทา่นั9น   
 
ขอ้ที� 10.   การขยายระยะเวลากอ่สรา้ง 
  การขยายระยะเวลากอ่สรา้งโดยผูรั้บจา้ง สามารถทําไดใ้นกรณีตอ่ไปนี9 
  10.1.   ผูว้า่จา้งขอแกไ้ขเปลี�ยนแปลงงานจากที�ตกลงไวใ้นแบบกอ่สรา้งเดมิ  โดยคดิเวลาทั 9ง
กระบวนการ เพื�อนํามาชดเชยวันปฏบิตังิาน  โดยผูว้า่จา้งตอ้งรับทราบกอ่นการเปลี�ยนแปลง 
  10.2.   ผูว้า่จา้งนําวัสดกุอ่สรา้งเขา้หน่วยงานที�จะทําการกอ่สรา้งชา้กวา่ที�ผูรั้บจา้งแจง้ใหท้ราบ  
( กรณีผูว้า่จา้งซื9อวัสดบุางรายการเอง ) 
  10.3.   ผูว้า่จา้งตรวจรับงาน และจา่ยเงนิชา้กวา่ที�ตกลงกนัไว ้
  10.4.   ผูว้า่จา้งตัดสนิใจเลอืกวสัดชุา้กวา่กําหนดที�ผูรั้บจา้งแจง้ใหท้ราบ 
  10.5.   ไดรั้บคําสั�งจากราชการ 
  10.6.   การขาดแคลนวสัดกุอ่สรา้งในตลาด ปัญหาเรื�องนํ9า , ไฟฟ้า , ที�มไิดม้เีหตมุาจากผู ้
รับจา้ง 
  10.7.   เกดิภยัธรรมชาต ิที�มผีลกระทบตอ่การกอ่สรา้งของหน่วยงาน 
  10.8.   การกระทําอื�น ๆ ของผูว้า่จา้ง ซึ�งมผีลทําใหง้านชะงักลง 
                  10.9. อปุสรรคจากสภาพ สถานที�ไมอํ่านวยของหน่วยงาน  สภาพการขนสง่ ลําเลยีงวสัดใุน
หน่วยงาน การถมดนิ ปรับผวิดนิ   
                   10.10 การกอ่สรา้งจําเป็นตอ้งใชเ้ครื�องมอืมเีสยีงดัง หากจําเป็นตอ้งหยดุการทํางานเพื�อลด
ปัญหากระทบเพื�อนบา้น  บรษัิทแจง้ใหท้ราบเพื�อกําหนดการขยายเวลา 
  10.11   การขยายเวลากอ่สรา้งจากกรณีดังกลา่วขา้งตน้ออกไปเทา่ใดนั9น ตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกั
เหตผุลและความเป็นธรรมทั 9งสองฝ่าย ซึ�งทําไดโ้ดยผูรั้บจา้งทําหนังสอืแจง้ผูว้า่จา้ง 
 
ขอ้ที� 11.   กรณีคูส่ญัญาฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดผดิสญัญา ใหป้ฏบิตัติามนี6 
  11.1.   ผูรั้บจา้งผดิสญัญาไมม่คีวามสามารถปลกูสรา้งใหแ้ลว้เสร็จ ผูรั้บจา้งยนิยอมใหผู้ว้า่จา้ง
บอกเลกิสญัญาและจัดหาบคุคลอื�นมาทํางานแทนในกรณีที�ผูรั้บจา้งผดิสญัญาและไมส่ามารถทํางานตอ่ไปได ้
จนจบงาน 
  11.2.   ผูว้า่จา้งผดิสญัญา ใหผู้รั้บจา้งมสีทิธิAบอกเลกิสญัญา และรับชาํระคา่จา้งในสว่นงานหรอื
การเตรยีมงานในการกอ่สรา้งใดๆที�ไดทํ้าไปแลว้เฉพาะในสว่นงานนั9นๆ 
 
ขอ้ที� 12.   ผูรั้บจา้งจะเป็นผูรั้บผดิชอบความเสยีหายอนัเกดิจากการกอ่สรา้งผดิแบบแปลนที�ไดต้กลงทํา
สญัญาฉบบันี9  
 
ขอ้ที� 13.  ผูรั้บจา้งจะรับผดิชอบคา่ปรับจากการทํางาน ลา่ชา้โดยไมม่เีหตอุนัควร วันละ 500-1000.00-(
หา้รอ้ยถงึหนึ�งพนับาทถว้น)(พจิารณาตามขนาดบา้น)กรณีมงีานเพิ�ม ลด ระหวา่งกอ่สรา้งผูรั้บจา้งมสีทิธิAใน
การขอขยายเวลาตามความเหมาะสม และตกลงกนัเป็นลายลักษณ์อกัษร 
 
ขอ้ที� 14.   ผูรั้บจา้งจะรับประกนัผลงานในสว่นที�เกดิจากงานที�ผูรั้บจา้งรับผดิชอบตามรายละเอยีดในรายการ
วัสดกุอ่สรา้งแนบทา้ยสญัญา 1 แผน่ การรับประกนัผลงานจะมผีลตอ่เมื�อมกีารชาํระคา่กอ่สรา้งงวดสดุทา้ย
เรยีบรอ้ย  โดยเริ�มนับวันประกนัผลงานตั 9งแตว่ันแจง้หนี9เรยีกเกบ็คา่กอ่สรา้งงวดสดุทา้ย 
                ผูรั้บจา้งจะใหก้ารประกนัเฉพาะชิ9นงานที�รับจา้ง  วัสดทุี�จัดหา เทา่นั9น  เงื�อนไขการเรยีกเคลม
ประกนัรายละเอยีดในเอกสารประกอบแนบทา้ย   
                
 
ขอ้ที� 15.   ผูรั้บจา้งทราบดวีา่ ในวันที�ทําสญัญาฉบบันี9 ผูว้า่จา้งไดทํ้าการยื�นเรื�องกูเ้งนิเพื�อการกอ่สรา้งบา้น
กบัธนาคารและสถาบนัการเงนิอยูซ่ ึ�งหากผลการยื�นกูธ้นาคารไมผ่า่นหรอืโดนปฎเิสธจนเป็นเหตใุหก้ารกอ่สรา้ง
หยดุชะงัก ผูรั้บจา้งและผูว้า่จา้งยนิดทีี�จะใหส้ญัญาฉบบันี9เป็นอนัยกเลกิและไมม่กีารฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหาย
ใดๆทั 9งสิ9น ทั 9งนี9ในสว่นคา่ใชจ้า่ยการกอ่สรา้งในงานระหวา่งงวดนั9นที�ผูรั้บจา้งไดจ้า่ยไปแลว้ลว่งหนา้ ผูรั้บจา้ง
ยนิดทีี�จะจา่ยคนืใหต้ามจรงิเพื�อความเป็นธรรม 
 
   
หนังสอืสญัญาฉบบันี9ทําขึ9นเป็นสองฉบบัมขีอ้ความถกูตอ้งตรงกนั คูส่ญัญาทั 9งสองฝ่ายตา่งไดอ้า่นและเขา้ใจ
ขอ้ความตามหนังสอืสญัญาฉบบันี9แลว้ และเห็นวา่ถกูตอ้งตรงตามเจตนาของทกุฝ่ายแลว้จงึไดล้งลายมอืชื�อ
พรอ้มประทับตรา ( ถา้ม ี) ไวต้อ่หนา้พยาน 



  
 
ลงชื�อ................................................ผูว้า่จา้ง          ลงชื�อ..............................................ผูรั้บจา้ง 
       

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

 
ลงชื�อ....................................... ผูว้า่จา้ง               ลงชื�อ..................................พยาน 
 

             (......................................)                           (.......................................................) 
 
 
 
ขอ้ตกลงแนบทา้ยสญัญา 

 
 บรษัิทฯ ขอขอบคณุที�ทา่นใหค้วามไวว้างใจบรษัิทฯ  มโีอกาสไดรั้บใชท้า่น ดังนั9นเพื�อใหก้ารดําเนนิงาน
เป็นไปตามแผนงานของบรษัิท ฯ จงึใครข่อชี9แจงรายละเอยีดเพิ�มเตมิใหท้า่นทราบ และถอืเป็นขอ้ตกลงแนบ
ทา้ยสญัญาดังตอ่ไปนี9 
 
 1.   บรษัิท  ไดอ้อกแบบบา้นชดุบนิหลา  เพื�อใหง้านกอ่สรา้งบางสว่นสามารถผลติในโรงงานได ้ เพื�อ
ตดิตั 9งแบบรวดเร็ว  ลดเวลากอ่สรา้ง ตอบโจทยเ์รื�องการกอ่สรา้งลา่ชา้ ขาดแรงงาน และวัสดเุสยีหายจากการ
เก็บกองในหน่วยงาน  เจา้ของบา้นจะไดรั้บงานที�ตรงเวลาตรงเป้าหมายการใชอ้าคาร  การดําเนนิงานและ
จัดลําดบังวดจงึมกีารคํานงึถงึภาระที�บรษัิทตอ้งลงทนุใหล้ลุว่ง เจา้ของบา้นจะไปยดึถอืตามสญัญาการ
กอ่สรา้งอื�นไมไ่ด ้ บรษัิทขออนุญาตการใชง้วดตามเอกสารนี9อยา่งเครง่ครัด 
 
        2.    การสื�อสารในปัจจบุนั เป็นการไลน ์และ เฟสบุค๊ อเีมลล ์ สามารถใชเ้ป็นชอ่งทางสง่เอกสาร  หรอื
การพมิพเ์ก็บบนัทกึ โนต้ ของไลนถ์อืเป็นสง่ที�เป็นลายลักษณ์อกัษร  บรษัิทใชช้อ่งทางไลนใ์นการรายงาน
ประจําวันพรอ้มภาพ  ใหเ้จา้ของรับทราบ  อุน่ใจตลอดเวลาการกอ่สรา้ง 

 
3.   ในเวลาที�ทา่นไดไ้ปตรวจงานใด ๆ แลว้พบวา่มขีอ้บกพรอ่งหรอืชาํรดุใด ๆ อนัเนื�องมาจากบรษัิทฯ 

ขอใหท้า่นบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบซึ�งบรษัิทฯรับวา่หากความชํารดุบกพรอ่งนั9นเป็น
เพราะความผดิของบรษัิทฯ จะเปลี�ยนแปลงแกไ้ขใหโ้ดยเร็วโยไมม่คีา่ใชจ้า่ยใดๆทั 9งสิ9น แตท่ั 9งนี9เนื�องจากการ
ทํางานของบรษัิทฯ มแีผนการกอ่สรา้งโดยกําหนดเวลาที�แน่นอนไวแ้ลว้ บรษัิทฯ สามารถจะสง่งานในงวดนั9น
ไดก้อ่น โดยบรษัิทฯ รับวา่จะแกไ้ขงานที�บกพรอ่งใหใ้นงวดงานถัดไป พรอ้มทั 9งทําการกอ่สรา้งและสง่งานใน
งวดตอ่ไปได ้

อนึ�ง บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิAที�จะรับผดิชอบขอ้บกพรอ่งอนัเกดิจากการยดื – หด ขยายตัวของรายการ 
ไมต้า่ง ๆ ซึ�งเกดิขึ9นไดต้ามสภาพธรรมชาตขิองวัสดนัุ9น ๆ  

 
 4.   เนื�องจากวา่การทํางานของบรษัิทฯ เนน้ในเรื�องคณุภาพ อกีทั 9งมภีาระที�จะตอ้งรับประกนัการปลกู
สรา้งบา้นใหก้บัทา่น บรษัิทฯ จงึขอสงวนสทิธิAในการยอมรับหรอืไมรั่บ กรณีที�ทา่นจะนําชา่งรายอื�นที�มใิชช่า่ง
เฟอรน์เิจอร ์และชา่งแอร ์เขา้มาทํางานรว่มในไซดง์าน หากบรษัิทฯ เห็นชอบ จะทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจง้
ใหท้า่นทราบ 
 5.   ในการทํางานเพื�อสง่มอบแตล่ะงวดงานนั9น บางครั 9งอาจมเีหตผุลทางดา้นเทคนคิที�ไมส่ามารถ
ทํางานใหค้รบงวดตามงวดงานได ้ ยกตัวอยา่งเชน่ ไมส่ามารถเทพื9นตั 9งเสาโรงรถได ้ เพราะเหตวุา่ยงัไมม่ทีี�
กองวสัด ุหรอืยงัขวางทางเขา้ ออก ฯลฯ กรณีเชน่นี9อาจเกดิขึ9นไดใ้นแตล่ะงวดงาน ซึ�งทางบรษัิทฯ สามรถสง่
งวดงานในงวดนั9นๆ ไดเ้ลย โดยไมต่อ้งรอใหส้ว่นที�ตดิขดัเสร็จเสยีกอ่น อนึ�ง บรษัิทฯ รับวา่จะดําเนนิการทํา
สว่นที�ตดิขดันั9นใหท้ันททีี�ขอ้จํากดันั9นหมดไป 
 
 6.   ทา่นเจา้ของบา้นที�ตอ้งการตกแตง่เฟอรน์เิจอรภ์ายในตัวบา้น และประสงคใ์หช้า่ง-เฟอรน์เิจอรเ์ขา้
ดําเนนิการภายในบา้นกอ่นที�บรษัิทฯ จะสง่มอบบา้นใหแ้กท่า่น บรษัิทฯ มคีวามจําเป็นที�จะขอความกรณุาจาก
ทา่นใหทํ้าการตกลงกบัชา่งเฟอรน์เิจอร ์ ในการรับผดิชอบความเสยีหายที�อาจเกดิขึ9น ซึ�งทางบรษัิทฯ มี
เงื�อนไขดังนี9 
 
 6.1   ชา่งเฟอรน์เิจอร ์จะเขา้ดําเนนิการไดเ้มื�องานของบรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิการจนถงึขั 9นตอนการทาสบีา้น
ครั 9งสดุทา้ย 
 



 6.2   ชา่งเฟอรน์เิจอร ์ จะตอ้งวางเงนิประกนัคา่เสยีหายจํานวน 30,000.-บาท (สามหมื�นบาทถว้น) ไว ้
กบับรษัิทฯ เมื�องานแลว้เสร็จและชา่งเฟอรน์เิจอรย์า้ยออกบรษัิทฯ จะคนืเงนิใหเ้ต็มจํานวนหากไมม่คีวาม
เสยีหายใดๆ เกดิขึ9น 
 
 6.3   ชา่งเฟอรน์เิจอร ์ จะตอ้งรับผดิชอบคา่นํ9า , คา่ไฟ หรอืคา่เชา่สถานที�พักคนงาน (ถา้ม)ี ตลอด
ระยะเวลาที�มกีารทํางานอยู ่
 
 7.   การตรวจรับงานสรา้งบา้นในระยะสดุทา้ย เพื�อสง่มอบงานแบง่เป็น 3 ขั 9นตอน  
 
        7.1  ขั 9นตอนที� 1.บรษัิทแจง้ใหท้ราบ วา่การตดิตั 9งช ิ9นสว่นได ้95% แลว้ เริ�มตรวจขั 9นตน้ครั 9งที� 1 เพื�อให ้
ชา่งที�ทํางานสรีะหวา่งนั9นไดรั้บทราบ และชา่งอื�นๆที�ยงัทําไมเ่รยีบรอ้ยไดเ้ขา้ปฏบิตังิานพรอ้มๆกนั 
 
        7.2  ขั 9นตอนที� 2.บรษัิทแจง้ใหท้ราบ วา่การตดิตั 9งช ิ9นสว่นได ้100% แลว้  ทําความสะอาดบา้นและ
พื9นที�แบบซอฟคลนีนิ�ง  มอบกญุแจและซกัซอ้มการใชอ้ปุกรณ์ในบา้นใหท้ราบ ในขั 9นตอนนี9บรษัิทสามารถสง่
มอบงานไดเ้พยีงแตร่อการตรวจการรับมอบและตรวจสอบความสมบรูณ์จากเจา้ของบา้นเทา่นั9น  บรษัิทขอ
กําหนดใชว้ันดังกลา่วเป็นวันที�สง่มอบงานตามสญัญา  
  
        7.3 ขั 9นตอนที� 3. เป็นชว่งเก็บงานหลังจากเจา้ของบา้นตรวจ หรอื อาจมวีสัดบุางรายการตอ้ง
ปรับเปลี�ยนจากการตรวจงานของบรษัิท  และถอืเป็นชว่งเวลาเจา้ของบา้นรอกลิ�นวัสดใุหมจ่างหายไปในตัว  
บรษัิทจะทําการตกลงเรื�องเวลาเก็บงานกบัเจา้ของบา้นเป็นทางการ  หลังจากนั9นจะทําความสะอาดบา้นแบบ
ฮารด์คลนีนิ�งสง่มอบบา้น  บางทา่นอาจมกีารตกแตง่บา้น ยงัคงใหร้อการทําความสะอาดภายหลังกป็ฏบิตัไิด ้
เชน่กนั   
 
          8.   หา้มมใิห ้พนักงาน ชา่งประจํา ชา่งรายวัน ชา่งรับเหมาชว่งของบรษัิท รับทํางานชิ9นหนึ�งช ิ9นใด  
ใหก้บัผูว้า่จา้งโดยตรง  หรอืทางออ้ม หากผูว้า่จา้งประสงคใ์หแ้จง้โดยตรงตอ่บรษัิท หากผูว้า่จา้งไดป้ฏบิตั ิ
วา่จา้ง  ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบไดๆตอ่ความเสยีหายในงานนั9นๆ และถอืเป็นเหตใุหเ้กดิการผดิระเบยีบ
ระบบการปกครองของบรษัิท  บรษัิทขอดําเนนิการคดิคา่ตอบแทน คา่เสยีหาย  ตามมลูคา่จรงิและโอกาส
ทางดา้นการคา้  การดําเนนิงาน และถอืเป็นการละเมดิสญัญานี9ได ้

 
****************************** 


