ั
สญญาจ้
างเหมาก่อสร้างอาคาร
ข้อที 1. วันทีทําสัญญา

วันที ..... เดือน ............ พ.ศ. 2562

ข้อที 2. สถานทีทําสัญญา ณ. …………………………………..
ั
ข้อที 3. คูส
่ ญญา
“ผู ้ว่าจ ้าง” โดย คุณ.....
“ผู ้รับจ ้าง” บริษัท ไอเดีย ไอแคน จํากัด โดย.............................. ในฐานะกรรมการผู ้มี
อํานาจ อยูบ
่ ้านเลขที 57 รามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร ้ง เขตบางเขน กทม.10230
ข้อที 4. สิงปลูกสร ้าง
9 จํานวน 1
ผู ้ว่าจ ้างตกลงว่าจ ้าง ผู ้รับจ ้างตกลงรับจ ้าง ก่อสร ้างบ ้านพักอาศัยขนาด 2 ชัน
หลัง ขึน
9 บนโฉนดเลขที ..... เลขทีดิน ….. ซึงอยู่ ……. เป็ นกรรมสิทธิA ของ
………. ทัง9 นีร9 ายละเอียดแบบแปลน ข ้อตกลงท ้ายสัญญาหรือข ้อตกลงทีจะมีขน
ึ9 ในอนาคตให ้ถือเป็ นส่วนหนึง
ของสัญญา หากแบบแปลนขัดแย ้งกับข ้อตกลงให ้ถือข ้อตกลงเป็ นเกณฑ์
ข้อที 5. กําหนดระยะเวลาแล ้วเสร็จ ภายใน...... เดือน (หลังจากยกเสาเอก)
ข้อที 6. ราคาจ ้างเหมา และงวดการชําระเงิน
9 1 หลัง
ทัง9 สองฝ่ ายได ้ตกลงราคาค่าจ ้างเหมาก่อสร ้างอาคารบ ้านพักอาศัยขนาด 2ชัน
พืน
9 ที .......... ตร.ม ค่าก่อสร ้างทัง9 สิน จํานวนเงิน .....บาท (...................บาทถ ้วน) สําหรับงวดงานเป็ นดังนี9
6.1 งวดที 1 มัดจําการก่อสร ้าง 3% ของค่าก่อสร ้างบ ้าน เพือจัดทําแบบ การออกแบบ ปรับ
แบบ ให ้ได ้รับเอกสารใบอนุญาต เป็ นเงินจํานวน.....บาท (...................บาทถ ้วน)
6.2 งวดที 2 ชําระ 15 % ของค่าก่อสร ้างบ ้าน ชําระเพิมเมือได ้รับใบอนุญาต และเริมพร ้อม
9 ส่วนในโรงงาน เป็ นเงินจํานวน.....บาท (...................บาทถ ้วน)
ก่อสร ้าง เริมผลิตชิน
9 ล่างแล ้วเสร็จ เป็ นเงิน
6.3 งวดที 3 ชําระ 15% ของค่าก่อสร ้างบ ้าน ทําโครงสร ้างคานชัน
จํานวน.....บาท (...................บาทถ ้วน)
6.4 งวดที 4 ชําระ 15% ของค่าก่อสร ้างบ ้าน เมือทําโครงสร ้างและมุงหลังคาแล ้วเสร็จ เป็ น
เงินจํานวน.....บาท (...................บาทถ ้วน)
6.5 งวดที 5 ชําระ 15 % ของค่าก่อสร ้างบ ้าน เมืองานผนังและงานฉาบแล ้วเสร็จ เป็ นเงิน
จํานวน.....บาท (...................บาทถ ้วน)
6.6 งวดที 6 ชําระ 10% ของค่าก่อสร ้างบ ้าน เมืองานพืน
9 งานตกแต่งกรุผนัง ทัง9 หมดแล ้วเสร็จ
เป็ นเงินจํานวน.....บาท (...................บาทถ ้วน)
6.7 งวดที 7 ชําระ 10% ของค่าก่อสร ้างบ ้าน เมืองานประตูหน ้าต่าง ฝ้ าเพดาน ทัง9 หมดแล ้ว
เสร็จ เป็ นเงินจํานวน.....บาท (...................บาทถ ้วน)
6.8 งวดที 8 ชําระ 10% ของค่าก่อสร ้างบ ้าน เมืองานระบบ งานติดตัง9 อุปกรณ์ งานสุขภัณฑ์
ทัง9 หมดแล ้วเสร็จ เป็ นเงินจํานวน.....บาท (...................บาทถ ้วน)
6.9 งวดที 9 ชําระ 7% ของค่าก่อสร ้างบ ้าน เมืองานสีทงั 9 หมดแล ้วเสร็จ ทําความสะอาดพืน
9 ที
ส่งมอบบ ้าน เป็ นเงินจํานวน.....บาท (...................บาทถ ้วน)

***** กรณี การกู ้สินเชือ สามารถปรับงวดได ้เพือให ้สอดคล ้องกับสถาบันการเงิน กรุณา
ปรึกษาสถาปนิกฝ่ ายขาย

ข้อที 7. ข้อกําหนดของผูร้ ับจ้าง
7.1. ผู ้รับจ ้างเป็ นผู ้จัดหาวัสดุและแรงงานมาทําการปลูกสร ้าง
7.2. ผู ้รับจ ้างจะต ้องรับผิดชอบในผลงานของบุคคลทีผู ้รับจ ้างจัดหามาทําการก่อสร ้าง
7.3. ผู ้รับจ ้างจะต ้องแจ ้งกําหนดการแล ้วเสร็จแต่ละงวด ให ้แก่ผู ้ว่าจ ้างทราบล่วงหน ้า 3 วัน
และอํานวยความสะดวกในการตรวจรับงานตามสมควร
ข้อที 8. ข้อกําหนดของผูว้ า่ จ้าง
8.1. จัดเตรียมสถานทีก่อสร ้างเพือให ้ผู ้รับจ ้างพร ้อมทีจะทําการก่อสร ้าง
8.1.1 ต ้องถมดินให ้ได ้ระนาบ ระดับตามทีผู ้รับแจ ้งให ้ทราบก่อนการก่อสร ้าง การขนย ้าย
ดินเข ้า ออก ระหว่างการก่อสร ้างถือเป็ นวันชดเชยระยะเวลาก่อสร ้าง
8.1.2 ทีดินต ้องไม่เป็ นอุปสรรค สภาพดินต ้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการเจาะ ตอกเสาเข็ม
8.2. ทําการตรวจรับมอบงานและชําระค่าจ ้าง ภายใน 5 วัน (กรณีใช ้สินเชือระบุตามกําหนด
ของสินเชือธนาคาร) นับจากวันทีได ้รับแจ ้งการส่งงาน และให ้ผู ้รับจ ้างส่งงานในงวดนัน
9 ๆ ได ้เลย หากงวดงาน
นัน
9 ๆ บางส่วนทําไม่เสร็จเพราะกรณีดังต่อไปนี9
8.2.1. ผู ้ว่าจ ้างไม่จัดหาวัสดุกอ
่ สร ้างทีได ้มีการตกลงกันไว ้ก่อนว่าผู ้ว่าจ ้างจะเป็ นผู ้
จัดหาเข ้ามาเอง เข ้ามาตามกําหนดทีผู ้รับจ ้างแจ ้งให ้ผู ้ว่าจ ้างทราบ
8.2.2. ผู ้ว่าจ ้างต ้องรอการตัดสินใจอย่างหนึงอย่างใด ของผู ้ว่าจ ้างในงวดนัน
9 ๆ เกิน
กว่าระยะเวลาทีผู ้รับจ ้างแจ ้งให ้ผู ้ว่าจ ้างทราบ
8.3. ในกรณีทผู
ี ้ว่าจ ้างต ้องการให ้ผู ้รับจ ้างทําการแก ้ไขเปลียนแปลง หรือจะมีข ้อตกลงใดๆ ก็
ตาม ให ้ผู ้ว่าจ ้างแจ ้งเป็ นหนังสือมาทีผู ้รับจ ้าง ทีผู ้รับจ ้างจะแต่งตัง9 และแจ ้งรายชือให ้ผู ้ว่าจ ้างทราบเท่านัน
9 การ
แจ ้งเรืองใดๆ กับบุคคลใดๆ ทีผิดไปจากวิธก
ี ารดังกล่าวในข ้อนี9 ผู ้รับจ ้างจะถือว่าไม่มก
ี ารรับทราบหรือตกลงใน
เรืองนัน
9 ๆ
8.4 กรณีผู ้ตรวจงาน ผู ้ว่าจ ้าง ต ้องแจ ้งให ้ ผู ้รับจ ้างทราบชือ องค์กร ผู ้ทีเข ้ามาช่วยการตรวจ
งานแทน ผู ้ว่าจ ้าง ก่อนทําสัญญาเท่านัน
9
หากนํ ามาในขัน
9 ตอนใดขัน
9 ตอนหนึงหรือเพียงตรวจรับบ ้านขัน
9 ตอน
สุดท ้าย บริษัทขอสิทธิห
A ้ามเข ้ามาปฏิบต
ั งิ าน อันเนืองจากบริษัทป้ องกันการขัดแย ้ง การเข ้าใจผิด การเจาะจง
ทีไม่สมเหตุสมผลให ้ ผู ้รับจ ้าง ส่งมอบงานไม่ได ้ มีผลต่อค่าปรับจากสัญญา
หากประสงค์วา่ จ ้างผู ้ตรวจงาน ให ้ตกลงก่อนทําสัญญาจ ้าง เพือตกลงเงือนไขของผู ้ตรวจ
งานได ้ชัดเจน และ ผู ้ตรวจงานแทนต ้องมีวช
ิ าชีพสถาปนิก วิศวกรรมโยธา พร ้อมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เท่านัน
9
ข้อที 9. งานลด และงานเพิม หรืองานเปลียนแปลง
9.1. งานลด หรือมีการยกเลิกวัสดุใด ๆ โดยคําสังของผู ้ว่าจ ้าง ผู ้รับจ ้างจะคืนเงินให ้ตามมูลค่า
งานส่วนทีลดลงหรือยกเลิกไปเป็ นจํานวนมูลค่า
90%
เฉพาะมูลค่าของรายการวัสดุและส่วนของค่าแรง
ก่อสร ้างทีได ้ถูกลดลง หรือยกเลิกไป โดยจะคืนให ้งวดงานทีวัสดุนัน
9 ๆจะต ้องใช ้แล ้วเสร็จ บริษัทขอสงวนสิทธิA
เก็บไว ้ 10% เพือเป็ นค่าดําเนินงาน การออกแบบทีผ่านมาแล ้ว ค่าบุคลากรสํานักงาน
9 วัสดุมาให ้ เพือทางผู ้รับจ ้างเป็ นผู ้ติดตัง9 หากวัสดุนัน
กรณี ผู ้ว่าจ ้างจัดซือ
9 เปลียนแปลง
เทคนิคการทํางาน ผู ้รับจ ้างสามารถเสนอค่าใช ้จ่ายและเรียกเก็บค่าจ ้างได ้ตามจริง หากเป็ นงานง่ายกว่าเดิม
ให ้ผู ้รับจ ้างคืนค่าจ ้างได ้ตามจริง
9.2. ผู ้ว่าจ ้าง สามารถเปลียนแปลง งานหมวดงานกระเบือ
9 ง หมวดงานหิน หมวดงานสี หมวด
งานสุขภัณฑ์ บริษัทคืนยอดตามมูลค่าทีคิดไว ้ให ้แนบสัญญาฉบับนี9
9.3. ผู ้รับจ ้าง ขอสงวนสิทธิห
A ้ามมิให ้ ผู ้ว่าจ ้าง เปลียนแปลงแก ้ไขงานระหว่างก่อสร ้าง ยกเว ้น
ตามข ้อ 9.2 เท่านัน
9

กรณี ผู ้ว่าจ ้าง มีความจําเป็ นเปลียนแปลงแก ้ไข อันเนืองจากกรณีตา่ งๆเช่นการตกแต่ง
การติดตัง9 ระบบ บริษัทยินดีคน
ื งานดังกล่าว
หรือส่วนงานดังกล่าวให ้ผู ้ว่าจ ้างเป็ นผู ้รับผิดชอบเอง
โดย
กําหนดให ้นํ าช่างเข ้ามาดําเนินงานได ้หลังจากวันที บริษัทกําหนดให ้เป็ นทางการเท่านัน
9
โดยต ้องแจ ้ง
โดยตรงต่อผู ้ทีบริษัทแต่งตัง9 ให ้เท่านัน
9
ข้อที 10. การขยายระยะเวลาก่อสร้าง
การขยายระยะเวลาก่อสร ้างโดยผู ้รับจ ้าง สามารถทําได ้ในกรณีตอ
่ ไปนี9
10.1. ผู ้ว่าจ ้างขอแก ้ไขเปลียนแปลงงานจากทีตกลงไว ้ในแบบก่อสร ้างเดิม โดยคิดเวลาทัง9
กระบวนการ เพือนํ ามาชดเชยวันปฏิบต
ั งิ าน โดยผู ้ว่าจ ้างต ้องรับทราบก่อนการเปลียนแปลง
10.2. ผู ้ว่าจ ้างนํ าวัสดุกอ
่ สร ้างเข ้าหน่วยงานทีจะทําการก่อสร ้างช ้ากว่าทีผู ้รับจ ้างแจ ้งให ้ทราบ
9 วัสดุบางรายการเอง )
( กรณีผู ้ว่าจ ้างซือ
10.3. ผู ้ว่าจ ้างตรวจรับงาน และจ่ายเงินช ้ากว่าทีตกลงกันไว ้
10.4. ผู ้ว่าจ ้างตัดสินใจเลือกวัสดุช ้ากว่ากําหนดทีผู ้รับจ ้างแจ ้งให ้ทราบ
10.5. ได ้รับคําสังจากราชการ
10.6. การขาดแคลนวัสดุกอ
่ สร ้างในตลาด ปั ญหาเรืองนํ9 า , ไฟฟ้ า , ทีมิได ้มีเหตุมาจากผู ้
รับจ ้าง
10.7. เกิดภัยธรรมชาติ ทีมีผลกระทบต่อการก่อสร ้างของหน่วยงาน
10.8. การกระทําอืน ๆ ของผู ้ว่าจ ้าง ซึงมีผลทําให ้งานชะงักลง
10.9. อุปสรรคจากสภาพ สถานทีไม่อํานวยของหน่วยงาน สภาพการขนส่ง ลําเลียงวัสดุใน
หน่วยงาน การถมดิน ปรับผิวดิน
10.10 การก่อสร ้างจําเป็ นต ้องใช ้เครืองมือมีเสียงดัง หากจําเป็ นต ้องหยุดการทํางานเพือลด
ปั ญหากระทบเพือนบ ้าน บริษัทแจ ้งให ้ทราบเพือกําหนดการขยายเวลา
10.11 การขยายเวลาก่อสร ้างจากกรณีดังกล่าวข ้างต ้นออกไปเท่าใดนัน
9 ต ้องอยูภ
่ ายใต ้หลัก
เหตุผลและความเป็ นธรรมทัง9 สองฝ่ าย ซึงทําได ้โดยผู ้รับจ ้างทําหนังสือแจ ้งผู ้ว่าจ ้าง
ั
ั
ข้อที 11. กรณีคส
ู่ ญญาฝ
่ ายหนึงฝ่ายใดผิดสญญา
ให้ปฏิบ ัติตามนี6
11.1. ผู ้รับจ ้างผิดสัญญาไม่มค
ี วามสามารถปลูกสร ้างให ้แล ้วเสร็จ ผู ้รับจ ้างยินยอมให ้ผู ้ว่าจ ้าง
บอกเลิกสัญญาและจัดหาบุคคลอืนมาทํางานแทนในกรณีทผู
ี ้รับจ ้างผิดสัญญาและไม่สามารถทํางานต่อไปได ้
จนจบงาน
ิ ธิบ
11.2. ผู ้ว่าจ ้างผิดสัญญา ให ้ผู ้รับจ ้างมีสท
A อกเลิกสัญญา และรับชําระค่าจ ้างในส่วนงานหรือ
การเตรียมงานในการก่อสร ้างใดๆทีได ้ทําไปแล ้วเฉพาะในส่วนงานนัน
9 ๆ
ข้อที 12.
สัญญาฉบับนี9

ผู ้รับจ ้างจะเป็ นผู ้รับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากการก่อสร ้างผิดแบบแปลนทีได ้ตกลงทํา

ข้อที 13. ผู ้รับจ ้างจะรับผิดชอบค่าปรับจากการทํางาน ล่าช ้าโดยไม่มเี หตุอน
ั ควร วันละ 500-1000.00-(
ิ ธิใA น
ห้าร้อยถึงหนึงพ ันบาทถ้วน)(พิจารณาตามขนาดบ ้าน)กรณีมงี านเพิม ลด ระหว่างก่อสร ้างผู ้รับจ ้างมีสท
การขอขยายเวลาตามความเหมาะสม และตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร
ข้อที 14. ผู ้รับจ ้างจะรับประกันผลงานในส่วนทีเกิดจากงานทีผู ้รับจ ้างรับผิดชอบตามรายละเอียดในรายการ
วัสดุกอ
่ สร ้างแนบท ้ายสัญญา 1 แผ่น การรับประกันผลงานจะมีผลต่อเมือมีการชําระค่าก่อสร ้างงวดสุดท ้าย
เรียบร ้อย โดยเริมนับวันประกันผลงานตัง9 แต่วันแจ ้งหนีเ9 รียกเก็บค่าก่อสร ้างงวดสุดท ้าย
9 งานทีรับจ ้าง วัสดุทจั
ผู ้รับจ ้างจะให ้การประกันเฉพาะชิน
ี ดหา เท่านัน
9
เงือนไขการเรียกเคลม
ประกันรายละเอียดในเอกสารประกอบแนบท ้าย
ข้อที 15. ผู ้รับจ ้างทราบดีวา่ ในวันทีทําสัญญาฉบับนี9 ผู ้ว่าจ ้างได ้ทําการยืนเรืองกู ้เงินเพือการก่อสร ้างบ ้าน
ึ
กับธนาคารและสถาบันการเงินอยูซ
่ งหากผลการยื
นกู ้ธนาคารไม่ผา่ นหรือโดนปฎิเสธจนเป็ นเหตุให ้การก่อสร ้าง
หยุดชะงัก ผู ้รับจ ้างและผู ้ว่าจ ้างยินดีทจะให
ี
้สัญญาฉบับนีเ9 ป็ นอันยกเลิกและไม่มก
ี ารฟ้ องร ้องเรียกค่าเสียหาย
9
้จ่
ใดๆทัง9 สิน ทัง9 นีใ9 นส่วนค่าใช ายการก่อสร ้างในงานระหว่างงวดนัน
9 ทีผู ้รับจ ้างได ้จ่ายไปแล ้วล่วงหน ้า ผู ้รับจ ้าง
ยินดีทจะจ่
ี
ายคืนให ้ตามจริงเพือความเป็ นธรรม
ั ญาทัง9 สองฝ่ ายต่างได ้อ่านและเข ้าใจ
หนังสือสัญญาฉบับนีท
9 ําขึน
9 เป็ นสองฉบับมีข ้อความถูกต ้องตรงกัน คูส
่ ญ
ข ้อความตามหนังสือสัญญาฉบับนีแ
9 ล ้ว และเห็นว่าถูกต ้องตรงตามเจตนาของทุกฝ่ ายแล ้วจึงได ้ลงลายมือชือ
พร ้อมประทับตรา ( ถ ้ามี ) ไว ้ต่อหน ้าพยาน

ลงชือ................................................ผู ้ว่าจ ้าง
(....................................)
ลงชือ....................................... ผู ้ว่าจ ้าง
(......................................)

ลงชือ..............................................ผู ้รับจ ้าง
(...........................................)
ลงชือ..................................พยาน
(.......................................................)

ั
ข้อตกลงแนบท้ายสญญา
บริษัทฯ ขอขอบคุณทีท่านให ้ความไว ้วางใจบริษัทฯ มีโอกาสได ้รับใช ้ท่าน ดังนัน
9 เพือให ้การดําเนินงาน
9 จงรายละเอียดเพิมเติมให ้ท่านทราบ และถือเป็ นข ้อตกลงแนบ
เป็ นไปตามแผนงานของบริษัท ฯ จึงใคร่ขอชีแ
ท ้ายสัญญาดังต่อไปนี9
1. บริษัท ได ้ออกแบบบ ้านชุดบินหลา เพือให ้งานก่อสร ้างบางส่วนสามารถผลิตในโรงงานได ้ เพือ
ติดตัง9 แบบรวดเร็ว ลดเวลาก่อสร ้าง ตอบโจทย์เรืองการก่อสร ้างล่าช ้า ขาดแรงงาน และวัสดุเสียหายจากการ
เก็บกองในหน่วยงาน
เจ ้าของบ ้านจะได ้รับงานทีตรงเวลาตรงเป้ าหมายการใช ้อาคาร
การดําเนินงานและ
จัดลําดับงวดจึงมีการคํานึงถึงภาระทีบริษัทต ้องลงทุนให ้ลุลว่ ง
เจ ้าของบ ้านจะไปยึดถือตามสัญญาการ
ก่อสร ้างอืนไม่ได ้ บริษัทขออนุญาตการใช ้งวดตามเอกสารนีอ
9 ย่างเคร่งครัด
2. การสือสารในปั จจุบน
ั เป็ นการไลน์ และ เฟสบุค
๊ อีเมลล์ สามารถใช ้เป็ นช่องทางส่งเอกสาร หรือ
การพิมพ์เก็บบันทึก โน ้ต ของไลน์ถอ
ื เป็ นส่งทีเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร บริษัทใช ้ช่องทางไลน์ในการรายงาน
ประจําวันพร ้อมภาพ ให ้เจ ้าของรับทราบ อุน
่ ใจตลอดเวลาการก่อสร ้าง
3. ในเวลาทีท่านได ้ไปตรวจงานใด ๆ แล ้วพบว่ามีข ้อบกพร่องหรือชํารุดใด ๆ อันเนืองมาจากบริษัทฯ
ขอให ้ท่านบันทึกเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรแจ ้งให ้บริษัทฯทราบซึงบริษัทฯรับว่าหากความชํารุดบกพร่องนัน
9 เป็ น
9 แต่ทัง9 นีเ9 นืองจากการ
เพราะความผิดของบริษัทฯ จะเปลียนแปลงแก ้ไขให ้โดยเร็วโยไม่มค
ี า่ ใช ้จ่ายใดๆทัง9 สิน
ทํางานของบริษัทฯ มีแผนการก่อสร ้างโดยกําหนดเวลาทีแน่นอนไว ้แล ้ว บริษัทฯ สามารถจะส่งงานในงวดนัน
9
ได ้ก่อน โดยบริษัทฯ รับว่าจะแก ้ไขงานทีบกพร่องให ้ในงวดงานถัดไป พร ้อมทัง9 ทําการก่อสร ้างและส่งงานใน
งวดต่อไปได ้
อนึง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิท
A จะรั
ี บผิดชอบข ้อบกพร่องอันเกิดจากการยืด – หด ขยายตัวของรายการ
ไม ้ต่าง ๆ ซึงเกิดขึน
9 ได ้ตามสภาพธรรมชาติของวัสดุนัน
9 ๆ
4.
เนืองจากว่าการทํางานของบริษัทฯ เน ้นในเรืองคุณภาพ อีกทัง9 มีภาระทีจะต ้องรับประกันการปลูก
สร ้างบ ้านให ้กับท่าน บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิใA นการยอมรับหรือไม่รับ กรณีทท่
ี านจะนํ าช่างรายอืนทีมิใช่ชา่ ง
เฟอร์นเิ จอร์ และช่างแอร์ เข ้ามาทํางานร่วมในไซด์งาน หากบริษัทฯ เห็นชอบ จะทําเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรแจ ้ง
ให ้ท่านทราบ
5.
ในการทํางานเพือส่งมอบแต่ละงวดงานนัน
9 บางครัง9 อาจมีเหตุผลทางด ้านเทคนิคทีไม่สามารถ
ทํางานให ้ครบงวดตามงวดงานได ้ ยกตัวอย่างเช่น ไม่สามารถเทพืน
9 ตัง9 เสาโรงรถได ้ เพราะเหตุวา่ ยังไม่มท
ี ี
กองวัสดุ หรือยังขวางทางเข ้า ออก ฯลฯ กรณีเช่นนีอ
9 าจเกิดขึน
9 ได ้ในแต่ละงวดงาน ซึงทางบริษัทฯ สามรถส่ง
งวดงานในงวดนัน
9 ๆ ได ้เลย โดยไม่ต ้องรอให ้ส่วนทีติดขัดเสร็จเสียก่อน อนึง บริษัทฯ รับว่าจะดําเนินการทํา
ส่วนทีติดขัดนัน
9 ให ้ทันทีทข
ี ้อจํากัดนัน
9 หมดไป
6.
ท่านเจ ้าของบ ้านทีต ้องการตกแต่งเฟอร์นเิ จอร์ภายในตัวบ ้าน และประสงค์ให ้ช่าง-เฟอร์นเิ จอร์เข ้า
ดําเนินการภายในบ ้านก่อนทีบริษัทฯ จะส่งมอบบ ้านให ้แก่ทา่ น บริษัทฯ มีความจําเป็ นทีจะขอความกรุณาจาก
ท่านให ้ทําการตกลงกับช่างเฟอร์นเิ จอร์ ในการรับผิดชอบความเสียหายทีอาจเกิดขึน
9
ซึงทางบริษัทฯ มี
เงือนไขดังนี9
6.1 ช่างเฟอร์นเิ จอร์ จะเข ้าดําเนินการได ้เมืองานของบริษัทฯ ได ้ดําเนินการจนถึงขัน
9 ตอนการทาสีบ ้าน
ครัง9 สุดท ้าย

6.2 ช่างเฟอร์นเิ จอร์ จะต ้องวางเงินประกันค่าเสียหายจํานวน 30,000.-บาท (สามหมืนบาทถ ้วน) ไว ้
กับบริษัทฯ เมืองานแล ้วเสร็จและช่างเฟอร์นเิ จอร์ย ้ายออกบริษัทฯ จะคืนเงินให ้เต็มจํานวนหากไม่มค
ี วาม
เสียหายใดๆ เกิดขึน
9
6.3
ช่างเฟอร์นเิ จอร์ จะต ้องรับผิดชอบค่านํ9 า , ค่าไฟ หรือค่าเช่าสถานทีพักคนงาน (ถ ้ามี) ตลอด
ระยะเวลาทีมีการทํางานอยู่
7. การตรวจรับงานสร ้างบ ้านในระยะสุดท ้าย เพือส่งมอบงานแบ่งเป็ น 3 ขัน
9 ตอน
9 ส่วนได ้ 95% แล ้ว เริมตรวจขัน
7.1 ขัน
9 ตอนที 1.บริษัทแจ ้งให ้ทราบ ว่าการติดตัง9 ชิน
9 ต ้นครัง9 ที 1 เพือให ้
ช่างทีทํางานสีระหว่างนัน
9 ได ้รับทราบ และช่างอืนๆทียังทําไม่เรียบร ้อยได ้เข ้าปฏิบต
ั งิ านพร ้อมๆกัน
9 ส่วนได ้ 100% แล ้ว ทําความสะอาดบ ้านและ
7.2 ขัน
9 ตอนที 2.บริษัทแจ ้งให ้ทราบ ว่าการติดตัง9 ชิน
พืน
9 ทีแบบซอฟคลีนนิง มอบกุญแจและซักซ ้อมการใช ้อุปกรณ์ในบ ้านให ้ทราบ ในขัน
9 ตอนนีบ
9 ริษัทสามารถส่ง
มอบงานได ้เพียงแต่รอการตรวจการรับมอบและตรวจสอบความสมบูรณ์จากเจ ้าของบ ้านเท่านัน
9 บริษัทขอ
กําหนดใช ้วันดังกล่าวเป็ นวันทีส่งมอบงานตามสัญญา
7.3 ขัน
9 ตอนที 3. เป็ นช่วงเก็บงานหลังจากเจ ้าของบ ้านตรวจ หรือ อาจมีวส
ั ดุบางรายการต ้อง
ปรับเปลียนจากการตรวจงานของบริษัท และถือเป็ นช่วงเวลาเจ ้าของบ ้านรอกลินวัสดุใหม่จางหายไปในตัว
บริษัทจะทําการตกลงเรืองเวลาเก็บงานกับเจ ้าของบ ้านเป็ นทางการ หลังจากนัน
9 จะทําความสะอาดบ ้านแบบ
ฮาร์ดคลีนนิงส่งมอบบ ้าน บางท่านอาจมีการตกแต่งบ ้าน ยังคงให ้รอการทําความสะอาดภายหลังก็ปฏิบต
ั ไิ ด ้
เช่นกัน
9 หนึงชิน
9 ใด
8. ห ้ามมิให ้ พนักงาน ช่างประจํา ช่างรายวัน ช่างรับเหมาช่วงของบริษัท รับทํางานชิน
ให ้กับผู ้ว่าจ ้างโดยตรง หรือทางอ ้อม หากผู ้ว่าจ ้างประสงค์ให ้แจ ้งโดยตรงต่อบริษัท หากผู ้ว่าจ ้างได ้ปฏิบต
ั ิ
ว่าจ ้าง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไดๆต่อความเสียหายในงานนัน
9 ๆ และถือเป็ นเหตุให ้เกิดการผิดระเบียบ
ระบบการปกครองของบริษัท บริษัทขอดําเนินการคิดค่าตอบแทน ค่าเสียหาย ตามมูลค่าจริงและโอกาส
ทางด ้านการค ้า การดําเนินงาน และถือเป็ นการละเมิดสัญญานีไ
9 ด้
******************************

