
    
    

สัญญาจา้งเหมากอ่สรา้งสัญญาจา้งเหมากอ่สรา้งสัญญาจา้งเหมากอ่สรา้งสัญญาจา้งเหมากอ่สรา้งอาคารอาคารอาคารอาคารบา้นพักอาศัย บา้นพักอาศัย บา้นพักอาศัย บา้นพักอาศัย 2222    ชั�นชั�นชั�นชั�น    
    

ขอ้ที� ขอ้ที� ขอ้ที� ขอ้ที� 1111....    วันที�ทําสัญญา  วันที�  .... เดอืน ......... พ.ศ. 2563 
 
ขอ้ที� ขอ้ที� ขอ้ที� ขอ้ที� 2222.... สถานที�ทําสัญญา  ณณณณ....    บรษัิท ไอเดยี  ไอ แคน จาํกดับรษัิท ไอเดยี  ไอ แคน จาํกดับรษัิท ไอเดยี  ไอ แคน จาํกดับรษัิท ไอเดยี  ไอ แคน จาํกดั    
    
ขอ้ที� ขอ้ที� ขอ้ที� ขอ้ที� 3. 3. 3. 3. คูสั่ญญาคูสั่ญญาคูสั่ญญาคูสั่ญญา        

 “ผู้ว่าจ้าง”   คุณ..........ที�อยู่................................................................................................... 
“ผู้รับจ้าง”  บริษัท ไอเดีย ไอ แคน จํากัด โดย...............................................รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้มี
อํานาจ บริษัท ไอเดีย ไอ แคน จํากัด  สํานักงานอยู่บ้านเลขที� 57 รามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่า
แร้ง เขตบางเขน กทม.10230  และไดม้ีหนังสือมอบอาํนาจแนบสัญญาฉบับนี�พร้อมสําเนาบัตร
ประชาชน ทั�งผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ จํานวน 1 ฉบับ 

    
    
ขอ้ที� ขอ้ที� ขอ้ที� ขอ้ที� 4444....    สิ�งปลูกสร้าง    

ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้าง ผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างบ้านพักอาศัยขนาด  2  ชั�น จํานวน  1  
หลัง ขึ�นบนโฉนดเลขที� ......เลขที�ดิน ................. ซึ�งอยู่ .................................เป<นกรรมสิทธิ> ของ ....................................ทั�งนี�
รายละเอียดแบบแปลน ข้อตกลงท้ายสัญญาหรือข้อตกลงที�จะมีขึ�นในอนาคตให้ถือเป<นส่วนหนึ�งของสัญญา หาก
แบบแปลนขัดแย้งกับข้อตกลงให้ถือข้อตกลงด้านราคาตามเอกสารรายละเอียดราคาวัสดุ ค่าแรง คา่ดําเนนิการ 
หรือเรียก BOQ เป<นเกณฑ์  
 
ขอ้ที� ขอ้ที� ขอ้ที� ขอ้ที� 5555....    ข้อกําหนดระยะเวลา 
        5.1 สัญญานี�มีผลบังคับใชค้รอบคลุมข้อบังคับทุกข้อในสัญญานับตั�งแต่วันที�“ผู้ว่าจ้าง”“ผู้รับจ้าง” 
ลงนามร่วมกัน โดยกําหนดวันงานแล้วเสร็จ ตามข้อ 5.2 และ ส่งมอบงาน ตามข้อ 5.3 
  5.2 เพื�อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ข้อกําหนดเวลาแล้วเสร็จทําการก่อสร้างในสัญญานี� นับ
หลังจากทําพิธีการยกเสาเอก ฤกษ์ต่างๆ การประกอบพิธีกรรมตามความเชื�อและความเป<นมงคลของผู้อยู่อาศัย 
งานฐานราก งานตอมอ่ทั�งหมดแล้วเสร็จ เป<นเวลาก่อสร้างทั�งสิ�นอีก.........เดอืน   

5.3 การส่งมอบงาน หลังทาํงานก่อสร้างแล้วเสร็จ “ผู้ว่าจ้าง”ต้องตรวจสอบผลงานแล้วเสร็จให้
เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ ขอให้ตรวจสอบเสร็จภายใน 7 วัน หากมีการแก้ไขงาน เก็บรายละเอียดงาน
(defect)เพื�อการส่งมอบ ใหต้กลงเวลาการทํางานเพิ�มเตมิกันตามความเหมาะสม 
                  
 
ขอ้ที� ขอ้ที� ขอ้ที� ขอ้ที� 6666....    ราคาจ้างเหมา และงวดการชําระเงิน     

ทั�งสองฝRายไดต้กลงราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั�น 1 หลัง มีปริมาณในสัญญา
ดังนี�   



- พื�นที�อาคาร ขนาด.... ตรม.  
- รั�วและประตูทางเข้ายาวรวม....เมตร    
- ถนน คสล..........ตรม. 
- และงานอื�นๆ.................................................                                                                       

รวมเป<นจํานวนเงิน.................บาท (.......บาทถ้วน ) สําหรับงวดงานเป<นดังนี� 
 

  6.1 ผู้ว่าจ้างชําระเงินจํานวน 5% ของราคาค่าจ้างเหมาเพื�อมัดจํา เป<นเงิน …..................บาท( 
…...................…)   

 
6.2 ผู้ว่าจ้างชาํระเงินจํานวน 10% ของราคาจ้างเหมาใหแ้ก่ผู้รับจ้าง เมื�อผู้รับจ้างได้ดําเนินงานดังนี� 
- เตรียมงานก่อสร้าง ห้องนํ�า ส้วมชั�วคราว โรงเก็บวัสดุ  ระบบไฟฟWา ประปา ภายในหน่วยงาน   
- ทํารั�วปWองกัน เขตก่อสร้างชั�วคราว  
- วางผังและเจาะเสาเข็มทั�งหมดแล้วเสร็จ 
*** รอทําพิธียกเสาเอก พิธีกรรมอื�นๆในการเริ�มการก่อสร้างบ้านใหม ่
 
6.3 ผู้ว่าจ้างชําระเงินจํานวน 5% ของราคาจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้าง เมื�อผู้รับจ้างได้ดําเนินงานดังนี� 
- ทดสอบความสมบูรณ์เข็มเจาะ ระบบ Seismic Test ในสนามผ่านแล้วเสร็จ 
- ทําฐานรากส่วนสระว่ายนํ�าและหอ้งเก็บเครื�องสระแล้วเสร็จ 
- ทําฐานรากบ้าน ตอม่อ อาคารบ้าน โรงรถทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- วางระบบ ท่อสระใต้พื�นสระ แล้วเสร็จ 
- หล่อพื�น สระว่ายนํ�าและหอ้งเก็บเครื�องสระแล้วเสร็จ ถอดแบบตรวจสภาพผิวแล้วเสร็จ 
  
ชําระ เป<นเงิน….............…บาท(…..............…..........) 
 
6.4 ผู้ว่าจ้างชําระเงินจํานวน 10% ของราคาจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้าง เมื�อผู้รับจ้างได้ดําเนนิงาน

ดังนี� 
- ทําปWองกันวัสดุเพื�อนบ้าน คลุมระดับชั�นบน  
- ทําคานชั�นล่าง ภายในบ้าน ภายนอกบ้านทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- หล่อผนัง สระว่ายนํ�าและหอ้งเก็บเครื�องสระแล้วเสร็จ ถอดแบบตรวจสภาพผิวแล้วเสร็จ 
- ทําพื�นหล่อในที� ( S1,S2) ภายในบ้าน ภายนอกบ้านทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- วางระบบท่อโสโครก ท่อนํ�าทิ�ง นํ�าฝน ไตพื้�นหอ้งนํ�า ชั�นฝ_งดินทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- ทําวางระบบท่อกําจัดปลวก แล้วเสร็จ 
- ทําพื�นสําเร็จรูปเททับหน้า ภายในบ้าน ภายนอกบ้านทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- ทําบันไดชั�นล่าง แล้วเสร็จ 
- หล่อเสา ค.ส.ล.รับพื�นชั�นบนแล้วเสร็จ 
 
 
ชําระ เป<นเงิน….............…บาท(…..............…..........) 
 
6.5 ผู้ว่าจ้างชําระเงินจํานวน 5% ของราคาจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้าง เมื�อผู้รับจ้างได้ดําเนินงานดังนี� 
 
- ตั�งเสาเหล็ก WF.คานเหล็ก WF. ทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- ทําคาน ค.ส.ล. ชั�นบน ภายในบ้าน ภายนอกบ้านทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- ทําพื�น หลังคาส่วนชั�นเดียวหล่อในที� (S1,S2,SS) ภายในบ้าน ภายนอกบ้านทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- ฝ_งท่อ ข้อตอ่ ระบบท่อโสโครก ทอ่นํ�าทิ�ง นํ�าฝน พื�นหอ้งนํ�า ทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- ทําพื�นสําเร็จรูปเททับหน้า ภายในบ้าน ภายนอกบ้านทั�งหมดแล้วเสร็จ 



- ทดสอบขังนํ�าสระว่ายนํ�า ทดสอบการรั�วซึม ครั�งที� 1. 
 
ชําระ เป<นเงิน….............…บาท(…..............…..........) 
 
6.6 ผู้ว่าจ้างชําระเงินจํานวน 5% ของราคาจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้าง เมื�อผู้รับจ้างได้ดําเนินงานดังนี� 
- หล่อเสา ค.ส.ล.รับพื�นหลังคาบนแล้วเสร็จ 
- ตั�งเสาเหล็ก WF.คานเหล็ก WF. ทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- ทําคาน ค.ส.ล. ชั�นหลังคาทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- ทําพื�น หลังคาหล่อในที� ภายในบ้าน ภายนอกบ้านทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- ทําโครงเหล็ก โครงหลังคาแล้วเสร็จ 
 
ชําระ เป<นเงิน….............…บาท(…..............…..........) 
 
6.7 ผู้ว่าจ้างชําระเงินจํานวน 5% ของราคาจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้าง เมื�อผู้รับจ้างได้ดําเนินงานดังนี� 
 
- ทําโครงบันไดชั�นล่างขึ�นชั�นบน เทขอบรางรอบสระว่ายนํ�า แล้วเสร็จ 
- ก่ออิฐ ทาํเอ็นผนัง ชั�นล่าง ตั�งวงกบไม้ ทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- เดินทอ่แนวดิ�งทอ่นํ�าทิ�ง ท่อโสโครกชั�นล่าง ทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- เดินทอ่สายไฟฟWา ทอ่ระบบ ชั�นล่าง ทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- มุงหลังคาแล้วเสร็จ  

 
ชําระ เป<นเงิน….............…บาท(…..............…..........) 
 
6.8 ผู้ว่าจ้างชาํระเงินจํานวน 5% ของราคาจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้าง เมื�อผู้รับจ้างได้ดําเนินงานดังนี� 
 
- ก่ออิฐ ทาํเอ็นผนัง ชั�นบน ตั�งวงกบไม้ ทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- เดินทอ่แนวดิ�งทอ่นํ�าทิ�ง ท่อโสโครกชั�นบน ทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- เดินทอ่สายไฟฟWา ทอ่ระบบ ชั�นบน ทั�งหมดแล้วเสร็จ 

 
ชําระ เป<นเงิน….............…บาท(…..............…..........) 
 
6.9 ผู้ว่าจ้างชําระเงินจํานวน 10% ของราคาจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้าง เมื�อผู้รับจ้างได้ดําเนนิงาน

ดังนี� 
 
- งานตั�งนั�งร้านรอบ ทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- ฉาบภายนอก ทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- เดินสายไฟฟWา ชั�นล่าง ชั�นบน ภายในบ้านทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- เดินทอ่ระบบนํ�าดใีนผนัง ทั�งหมดแล้วเสร็จ 

 
ชําระ เป<นเงิน….............…บาท(…..............…..........) 
 
6.10 ผู้ว่าจ้างชําระเงินจํานวน 5% ของราคาจ้างเหมาใหแ้ก่ผู้รับจ้าง เมื�อผู้รับจ้างได้ดําเนินงานดังนี� 
- สกริมผิวภายนอก ทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- ฉาบภายใน ทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- เดินสายไฟฟWา ชั�นล่าง ชั�นบน ภายนอกบ้านทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- งานเทพื�นถนนทางเข้า ทั�งหมดแล้วเสร็จ 



- งานเก็บรายละเอียดโครงสร้างสระว่ายนํ�า ทดสอบระดับนํ�า รั�วซึมเตรียมติดตั�งผิวสระ  
 

ชําระ เป<นเงิน….............…บาท(…..............…..........) 
 
6.11 ผู้ว่าจ้างชาํระเงินจํานวน 10% ของราคาจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้าง เมื�อผู้รับจ้างได้ดําเนนิงาน

ดังนี� 
- สกริมผิวภายใน ทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- ทาสีรองพื�นภายนอก ใน ทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- ปรับระดับพื�นพื�นชั�นบน และหลังคาดาดฟWา ทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั�งบานหน้าต่าง ประตู ชุดอลูมิเนียม ทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- ปรับระดับพื�นพื�นชั�นล่าง ขอบคันปูนทางเดิน ทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- งานฝ_งถังระบบนํ�าเสีย  ระบบดักไขมัน  
- งานโครงระแนง โครงกันตก 

 
ชําระ เป<นเงิน….............…บาท(…..............…..........) 
 
6.12 ผู้ว่าจ้างชําระเงินจํานวน 5% ของราคาจ้างเหมาใหแ้ก่ผู้รับจ้าง เมื�อผู้รับจ้างได้ดําเนินงานดังนี� 
- งานเดินทอ่สุขาภิบาลรอบอาคาร แล้วเสร็จ 
- งานติดตั�งผนังหอ้งนํ�า งานปูกระเบื�องผนังภายใน ทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั�งพื�นภายใน พื�นกระเบื�อง ทั�งหมดแล้วเสร็จ 

           - งานติดตั�งฝWาชายคา ภายนอก ทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จ 80% 
- งานติดตั�ง แผ่นโซล่าสเล็บแล้วเสร็จ 
 
ชําระ เป<นเงิน….............…บาท(…..............…..........) 
 
6.13 ผู้ว่าจ้างชําระเงินจํานวน 5% ของราคาจ้างเหมาใหแ้ก่ผู้รับจ้าง เมื�อผู้รับจ้างได้ดําเนินงานดังนี� 
- งานติดตั�งงานหินภายนอก ภายใน ทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั�งฝWาเพดานภายใน  ทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั�งสุขภัณฑ์ทั�วไป แล้วเสร็จ 
- งานติดตั�งพื�นไมภ้ายใน  ทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- งานเชื�อมต่อ ท่อนํ�าทิ�งสาธารณะ ระบบประปาสาธารณะแล้วเสร็จ 

           - งานทําผิวพื�นคอนกรีต แสตมปdถนน โรงรถ ทั�งหมดแล้วเสร็จ 
 
ชําระ เป<นเงิน….............…บาท(…..............…..........) 
 
6.14 ผู้ว่าจ้างชําระเงินจํานวน 5% ของราคาจ้างเหมาใหแ้ก่ผู้รับจ้าง เมื�อผู้รับจ้างได้ดําเนินงานดังนี� 
- งานติดตั�งราวกันตก ราวบันได แล้วเสร็จ 
- งานติดตั�งบานประตูไมภ้ายใน  ทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั�งพื�นไม้เทียมภายนอก  ทั�งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั�งโคมไฟ ปลัeก สวิทซ์ภายใน ภายนอก แล้วเสร็จ 
- งานติดตั�งเครื�องของระบบสระว่ายนํ�า แล้วเสร็จ 
- งานติดตั�งระแนง ตกแต่งอาคารแล้วเสร็จ 

 
ชําระ เป<นเงิน….............…บาท(…..............…..........) 
 



6.15 ผู้ว่าจ้างชําระเงินจํานวน 5% ของราคาจ้างเหมาใหแ้ก่ผู้รับจ้าง เมื�อผู้รับจ้างได้ดําเนินงานดังนี� 
- งานติดตั�งโคมไฟสระ และอปุกรณ์ กรุกระเบื�องสระว่ายนํ�า แล้วเสร็จ 
- งานทาสีภายใน แล้วเสร็จ 80% 
- งานทาสีฝWาเพดาน แล้วเสร็จ  
- งานทาสีไม้ สีย้อมพื�น สีบานประตู แล้วเสร็จ  
- ได้ทดทดสอบระบบไฟฟWาเตม็ระบบครั�งที� 1    
- ได้ทดทดสอบระบบสุขาภิบาล ทดสอบระบบสระว่ายนํ�า เต็มระบบครั�งที� 1   
- งานทาสีภายใน นอก แล้วเสร็จ 100% 

 
ชําระ เป<นเงิน….............…บาท(…..............…..........) 
 
 
6.16 ผู้ว่าจ้างชําระเงินจํานวน 5% ของราคาจ้างเหมาใหแ้ก่ผู้รับจ้าง เมื�อผู้รับจ้างได้ดําเนินงานดังนี� 
- ได้ทดทดสอบระบบไฟฟWาเตม็ระบบจนสมบูรณ์  
- ได้ทดทดสอบระบบสุขาภิบาล เต็มระบบจนสมบูรณ์ 
- เคลียร์ความสะอาด big cleaning 
 - ส่งมอบงาน 

 
ชําระ เป<นเงิน….............…บาท(…..............…..........) 

 
ขอ้ที� ขอ้ที� ขอ้ที� ขอ้ที� 7777....    ขอ้กาํหนดของผูร้บัจา้งขอ้กาํหนดของผูร้บัจา้งขอ้กาํหนดของผูร้บัจา้งขอ้กาํหนดของผูร้บัจา้ง    
        7.1. ผู้รับจ้างเป<นผู้จัดหาวัสดแุละแรงงานมาทาํการปลูกสร้าง 
  7.2. ผู้รับจ้างจะต้องรับผดิชอบในผลงานของบุคคลที�ผู้รับจ้างจัดหามาทําการก่อสร้าง 
  7.3. ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งกําหนดการแล้วเสร็จแต่ละงวด ให้แก่ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหนา้ประมาณ 3 
วัน และอํานวยความสะดวกในการตรวจรับงานตามสมควร 
  7.4. ผู้รับจ้างจะตอ้งรับทําการแก้ไข , เพิ�มเตมิส่วนใด ๆ ของอาคารที�ไม่ขัดตอ่ความมั�นคงแข็งแรง
โดยได้รับความยินยอมจากผูว่้าจ้างเป<นหนังสือ โดยค่าใชจ่้ายที�เพิ�มขึ�นให้เป<นภาระของผู้ว่าจ้างอีกทั�งเป<นการขยาย
ระยะเวลาแล้วเสร็จตามข้อ.5 ตามเวลาที�ผู้รับจ้างจะแจ้งให้ทราบตามขั�นตอนของการเสนอราคาและผู้ว่าจ้างจะตอ้ง
ชําระเงินส่วนรายการเพิ�มเติม ทันทีที�ตกลงรายการนั�น ๆ โดยทั�งนี�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ>ที�จะไม่เปลี�ยนแปลงแก้ไข
งานเพิ�มเติมใด ๆ ในกรณีที�ได้ดําเนนิงานในส่วนนั�น ๆ ลุล่วงไปแล้ว  เว้นเสียแต่ว่างานเพิ�มเติมหรือแก้ไขนั�นมาจาก
ความผิดพลาดของผู้รับจ้างที�ทําไม่ไดม้าตรฐานตามแบบซึ�งผู้ว่าจ้างจะไมต่้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม. 
    
ขอ้ที� ขอ้ที� ขอ้ที� ขอ้ที� 8888....    ขอ้กาํหนดของผูว้า่จา้งขอ้กาํหนดของผูว้า่จา้งขอ้กาํหนดของผูว้า่จา้งขอ้กาํหนดของผูว้า่จา้ง    
        8.1. จัดเตรียมสถานที�ก่อสร้างเพื�อใหผู้้รับจ้างพร้อมที�จะทําการก่อสร้าง 
       8.1.1 ต้องถมดินให้ได้ระนาบ ระดับตามที�ผู้รับแจ้งให้ทราบก่อนการก่อสร้าง  การขนย้าย
ดินเข้า ออก ระหว่างการก่อสร้างถือเป<นวันชดเชยระยะเวลาก่อสร้าง   
                       8.1.2 ที�ดินตอ้งไม่เป<นอุปสรรค  สภาพดินต้องไม่เป<นอุปสรรคต่อการเจาะ ตอกเสาเข็ม 
  8.2. ทําการตรวจรับมอบงานและชําระค่าจ้าง ภายใน 5 วัน นับจากวันที�ส่งเอกสารวางบิล และให้
ผู้รับจ้างส่งงานในงวดนั�น ๆ ได้เลย หากงวดงานนั�น ๆ บางส่วนทําไม่เสร็จเพราะกรณีดงัต่อไปนี� 
   8.2.1. ผู้ว่าจ้างไม่จัดหาวัสดุก่อสร้างที�ได้มีการตกลงกันไว้ก่อนว่าผู้ว่าจ้างจะเป<นผู้จัดหาเข้า
มาเอง เข้ามาตามกําหนดที�ผู้รับจ้างแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ (เป<นการประสานงานในการตัดมูลค่างานที�ยังไม่แล้ว
เสร็จออกจากงวดงาน ) 
   8.2.2. ผู้ว่าจ้างต้องรอการตดัสินใจอย่างหนึ�งอย่างใด ของผู้ว่าจ้างในงวดนั�น ๆ เกินกว่า
ระยะเวลาที�ผู้รับจ้างแจ้งใหผู้้ว่าจ้างทราบ 
  8.3. ในกรณีที�ผู้ว่าจ้างต้องการใหผู้้รับจ้างทําการแก้ไขเปลี�ยนแปลง หรือจะมีข้อตกลงใด ๆ ก็ตาม 
ให้ผูว่้าจ้างแจ้งเป<นหนังสือมาที�ผู้รับจ้าง โดยที�ผู้รับจ้างจะเป<นผู้จัดเตรียมแบบฟอร์มให ้ ที�ผู้รับจ้างจะแต่งตั�งและ



แจ้งรายชื�อใหผู้้ว่าจ้างทราบเท่านั�น การแจ้งเรื�องใด ๆ กับบุคคลใด ๆ ที�ผิดไปจากวิธกีารดังกล่าวในข้อนี� ผู้รับจ้าง
จะถือว่าไม่มีการรับทราบหรือตกลงในเรื�องนั�น ๆ  
  8.4 กรณีผู้ตรวจงาน ผู้ว่าจ้าง ต้องแจ้งให้ ผู้รับจ้างทราบชื�อ องค์กร ผู้ที�เข้ามาช่วยการตรวจงาน
แทน ผู้ว่าจ้าง ก่อนทําสัญญาเท่านั�น  หากนํามาในขั�นตอนใดขั�นตอนหนึ�งหรือเพียงตรวจรับบ้านขั�นตอนสุดท้าย  
บริษัทขอสิทธิ>ห้ามเข้ามาปฏิบัติงาน อนัเนื�องจากบริษัทปWองกันการขัดแย้ง การเข้าใจผดิ การเจาะจงที�ไม่
สมเหตุสมผลให ้ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานไม่ได้ มีผลต่อค่าปรับจากสัญญา 
   หากประสงค์ว่าจ้างผู้ตรวจงาน  ให้ตกลงก่อนทําสัญญาจ้าง เพื�อตกลงเงื�อนไขของ
ผู้ตรวจงานได้ชดัเจน  และ ผู้ตรวจงานแทนตอ้งมีวิชาชีพสถาปนิก วิศวกรรมโยธา พร้อมใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเท่านั�น 
 
ขอ้ที� ขอ้ที� ขอ้ที� ขอ้ที� 9999....    กรณทีี�มงีานลด และงานเพิ�ม หรอืงานแกไ้ขเปลี�ยนแปลงกรณทีี�มงีานลด และงานเพิ�ม หรอืงานแกไ้ขเปลี�ยนแปลงกรณทีี�มงีานลด และงานเพิ�ม หรอืงานแกไ้ขเปลี�ยนแปลงกรณทีี�มงีานลด และงานเพิ�ม หรอืงานแกไ้ขเปลี�ยนแปลง    
                
        9.1. งานลด หรือมีการยกเลิกวัสดุใด ๆ โดยคําสั�งของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะคืนเงินให้ตามมูลค่างาน
ส่วนที�ลดลงหรือยกเลิกไปเป<นจํานวนมูลค่า 100% เฉพาะมูลค่าของรายการวัสดุก่อสร้างที�ได้ถูกลดลง หรือ
ยกเลิกไป โดยจะคืนให้งวดงานที�วัสดุนั�นๆจะตอ้งใชแ้ล้วเสร็จ 
   กรณี ผู้ว่าจ้างจัดซื�อวัสดุมาให้  เพื�อทางผู้รับจ้างเป<นผู้ตดิตั�ง  หากวัสดนุั�นเปลี�ยนแปลง
เทคนคิการทํางาน ผู้รับจ้างสามารถเสนอค่าใช้จ่ายและเรียกเก็บค่าจ้างได้ตามจริง หากเป<นงานง่ายกว่าเดิม  ให้
ผู้รับจ้างคืนค่าจ้างไดต้ามจริง 
                            
            9.2. ผู้ว่าจ้าง สามารถยกเลิก คืนยอดวัสด ุค่าติดตั�ง ได้เฉพาะหมวดงานต่อไปนี� 
   ผู้ว่าจ้างสามารถยกเลิกงาน คืนงานเพื�อไปจัดซื�อวัสด ุ การติดตั�ง การดําเนนิการ ได้แก่
รายการ งานบานประตูไม้ทั�งหมด งานอ่างอาบนํ�า  งานเครื�องทํานํ�าร้อน นํ�าอุ่น งานเคาน์เตอร์หอ้งครัว  งานราว
บัน                 

        ผู้ว่าจ้างสามารถยกเลิกงานซื�อวัสดุไดอ้ย่างเดียว(ไม่ยกเลิกการติดตั�ง)โดยจัดซื�อวัสดุมาให้
ผู้รับจ้างติดตั�ง ได้แก่รายการ กระเบื�อง หินตกแต่งกรุผนัง พื�น(ไม่รวมหินแกรนติเคาน์เตอร์)  สีทาผนังทาเหล็ก 
สุขภัณฑ์ โคมไฟ ไม้เทียม  ลูกบิดมือจับประตูไม้    

รายการอื�นในเอกสารราคา บริษัทขอสงวนสิทธิ>ในการจัดซื�อ ติดตั�งและดําเนินการเอง
ทั�งหมด    

                       บริษัทคืนยอดตามมูลค่าที�คดิไว้ใหใ้นเอกสารราคาแนบสัญญาฉบับนี�เท่านั�น 
 
  9.3. ผู้รับจ้าง ขอสงวนสิทธิ>ห้ามมใิห ้ ผู้ว่าจ้าง  เปลี�ยนแปลงแก้ไขงานโครงสร้าง งานมุงหลังคา
ระหว่างก่อสร้าง  ยกเว้นตามข้อ 9.2 เท่านั�น   
                       กรณี ผู้ว่าจ้าง มคีวามจําเป<นเปลี�ยนแปลงแก้ไข  อันเนื�องจากกรณีต่างๆเช่นการตกแต่ง  
การติดตั�งระบบ บริษัทยินดีคืนงานดังกล่าว  หรือส่วนงานดังกล่าวใหผู้้ว่าจ้างเป<นผู้รับผดิชอบเอง  โดย
กําหนดใหน้ําช่างเข้ามาดําเนนิงานได้หลังจากวันที� บริษัทกําหนดให้เป<นทางการเท่านั�น  โดยตอ้งแจ้งโดยตรงต่อผู้
ที�บริษัทแต่งตั�งให้เท่านั�น   
 

9.4 การแก้ไขเปลี�ยนแปลง ที�เป<นการเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์ วัสดุก่อสร้าง นอกเหนอืจากแบบระบุ
ระหว่างการก่อสร้าง โดยเป<นความต้องการของผู้ว่าจ้างแจ้งมา ผู้รับจ้างมีสิทธใินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วน
ดําเนินงาน 15% ของมูลค่าวัสดุที�เพิ�มขึ�น หรือขั�นตํ�า 1,500- บาท ตอ่ผลรวมมูลค่าวัสดุ 1.00-30,000- บาท 
    
ขอ้ที� ขอ้ที� ขอ้ที� ขอ้ที� 10101010....    การขยายระยะเวลากอ่การขยายระยะเวลากอ่การขยายระยะเวลากอ่การขยายระยะเวลากอ่สรา้สรา้สรา้สรา้งงงง    
        การขยายระยะเวลาก่อสร้างโดยผู้รับจ้าง สามารถทําไดใ้นกรณีต่อไปนี� 
  10.1. ผู้ว่าจ้างขอแก้ไขเปลี�ยนแปลงงานจากที�ตกลงไว้ในแบบก่อสร้างเดิม 
  10.2. ผูว่้าจ้างนําวัสดุก่อสร้างเข้าหน่วยงานที�จะทําการก่อสร้างช้ากว่าที�ผู้รับจ้างแจ้งใหท้ราบ  
( กรณีผู้ว่าจ้างซื�อวัสดุบางรายการเอง ) 



  10.3. ผู้ว่าจ้างตรวจรับงาน และจ่ายเงินช้ากว่าที�ตกลงกันไว้ 
  10.4. ผู้ว่าจ้างตัดสินใจเลือกวัสดุช้ากว่ากําหนดที�ผู้รับจ้างแจ้งให้ทราบ 
  10.5. ได้รับคําสั�งจากราชการ 
  10.6. การขาดแคลนวัสดุก่อสร้างในตลาด ป_ญหาเรื�องนํ�า , ไฟฟWา , ที�มิได้มีเหตุมาจากผูรั้บจ้าง 
  10.7. เกิดภัยธรรมชาติ โรคภยั อุบัติเหตุร้ายแรงเกิดกับช่าง กรรมกร ผูค้วบคุมงาน ที�มีผลกระทบ
ต่อการก่อสร้างของหน่วยงาน 
  10.8. การกระทําอื�น ๆ ของผูว่้าจ้าง ซึ�งมีผลทําให้งานชะงักลง 
  10.9. อุปสรรคจากสภาพ สถานที�ไมอ่ํานวยของหน่วยงาน  สภาพการขนส่ง ลําเลียงวัสดุใน
หน่วยงาน การถมดนิ ปรับผวิดิน และการประเมินเหตุการณ์รอบๆหน่วยงานก่อสร้างที�คาดไม่ถึงทาํให้การ
ดําเนินงานไม่ปกติเหมอืนกับหน่วยงานที�โล่งแจ้งทั�วไป 

10.10 การก่อสร้างจําเป<นต้องใช้เครื�องมือมีเสียงดัง หากจําเป<นต้องหยุดการทํางานเพื�อลดป_ญหา
กระทบเพื�อนบ้าน  บริษัทแจ้งให้ทราบเพื�อกําหนดการขยายเวลา 

10.11  การเปลี�ยนแปลง เพิ�ม ลดงานใดๆจากแบบ ราคา เงื�อนไขในสัญญาฉบับนี� ต้องมีการขยาย
เวลาเพิ�ม ใหผู้้รับจ้างมีสิทธิ>ขยายเวลาเพิ�มอย่างเป<นธรรมต่อผู้ว่าจ้าง หากเกิดการตกลงเรื�องขยายเวลาไม่ได้  
ผู้รับจ้างมิสิทธิ>ยุติการเปลี�ยนแปลง เพิ�ม ลดงานงานดังกล่าว กลับไปดําเนินงานตามแบบ ราคาเดิมเพื�อไม่ให้เสีย
ระบบการจัดการผลิต เวลาที�สูญเสียระหว่างการเสนอการเปลี�ยนแปลงอาจทําให้งานอื�นชะงัก ผู้รับจ้างแรงงาน
รายย่อยไปรับจ้างงานผู้อื�นสูญเสียโอกาสทํางานตอ่เนื�อง   ผู้รับจ้างสามารถใช้สิทธิ>ขยายเวลาตามระยะเวลาที�
สูญเสียได้โดยปริยาย 
                    เพื�อปWองกันการโตแ้ย้งเรื�องเรื�องเวลา การขยายเวลา ผู้ว่าจ้างควรพิจารณาการแก้ไข
เปลี�ยนแปลงให้รอบคอบก่อนแจ้งฝRายประสานงานของบริษัทเป<นทางการ 
            10.12 การเปลี�ยนแปลง งานลดลง  การคนืงาน ผู้รับจ้างมีสิทธิ>ขอลดเวลาก่อสร้างลงได้ในงาน
หลักๆที�มีเนื�อหาแผนงานนั�นๆหรือมมีูลค่าเกิน 10%ของสัญญา แต่ถ้าหากงานอื�นยังบังคับใหผู้้รับจ้างต้องใช้เวลา
ก่อสร้างเช่นเดิม ผู้ว่าจ้างไม่ได้รับสิทธิ>นั�น  โดยตกลงกันอย่างเป<นธรรม  

10.13 การเพิ�มสัญญางานประเภทอื�น ต่อเนื�องกับสัญญานี� ได้แก่สัญญาออกแบบ และตกแต่ง
ภายใน  สัญญาออกแบบและจัดสวน  สัญญาออกแบบและจัดทาํงานระบบ  โดยมีการเปลียนแปลงงานในสัญญา
หลักเพื�อไมใ่ห้เกิดการทํางานที�ซํ�าซ้อนเสียหายตอ่ทรัพย์สินในสัญญาเดิม  เมื�อมีการทําสัญญาอื�นเพิ�มเติม ผู้รับ
จ้างจะได้สิทธิ>ขยายเวลาในสัญญาหลักนี�ได้โดยไม่ตอ้งบอกกล่าวทันท ีเป<นที�รับทราบกันทั�งสองฝRาย สัญญาฉบับนี�
จะสิ�นสุดเวลาลงตอ่เมื�อได้ส่งมอบงานในสัญญางานประเภทอื�นต่อเนื�องที�เกิดขึ�น  หรือสัญญาประเภทอื�นต่อเนื�อง
ได้สิ�นสุดลง 
    
ขอ้ที� ขอ้ที� ขอ้ที� ขอ้ที� 11111111....    กรณคีูสั่ญญาฝRายหนึ�งฝRายใดผดิสัญญากรณคีูสั่ญญาฝRายหนึ�งฝRายใดผดิสัญญากรณคีูสั่ญญาฝRายหนึ�งฝRายใดผดิสัญญากรณคีูสั่ญญาฝRายหนึ�งฝRายใดผดิสัญญา    ยกเลกิสัญญายกเลกิสัญญายกเลกิสัญญายกเลกิสัญญา    ใหป้ฏบิตัติามนี�ใหป้ฏบิตัติามนี�ใหป้ฏบิตัติามนี�ใหป้ฏบิตัติามนี�    
        11.1. ผู้รับจ้างผิดสัญญาไม่มคีวามสามารถด้านการจัดการ ด้านวิศวกรรม ด้านสถาป_ตยกรรมปลูก
สร้างให้แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างยินยอมใหผู้้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาและจัดหาบุคคลอื�นมาทาํงานแทนในกรณีที�ผู้รับจ้าง
ผิดสัญญาและไม่สามารถทาํงานต่อไปได้จนจบงาน 
  11.2. ผู้ว่าจ้างผิดสัญญา ใหผู้้รับจ้างมีสิทธิ>บอกเลิกสัญญา และรับชําระค่าจ้างในส่วนงานหรือการ
เตรียมงานในการก่อสร้างใดๆที�ได้ทําไปแล้วเฉพาะในส่วนงานนั�นๆ 

11.3. การเลิกสัญญาโดยฝRายหนึ�งฝRายใด ตามเหตุจําเป<นสุดวิสัยระหว่างก่อสร้าง ให้แจ้งเป<นลาย
ลักษณ์อักษร  ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนให้หยุดการก่อสร้าง  เพื�อใหฝ้RายใดฝRายหนึ�งมีเวลาเพียงพอในการ
จัดการงานก่อสร้างหรือคดิปริมาณงาน ประเมินราคาก่อสร้างส่งมอบงานตามสภาพจริง  และถ้าหากเกิดการตก
ลงกันไม่ได้ให้มีคนกลางที�ทั�งสองฝRายยอมรับเป<นผู้ประเมนิราคา  ฝRายขอยกเลิกสัญญาจะต้องรับภาระค่าใชจ่้าย
ค่าเสียเวลา ค่าประเมนิ และเรียกร้องค่าสินใหมทดแทนได้ตามเหมาะสม 
    
ขอ้ที� ขอ้ที� ขอ้ที� ขอ้ที� 12121212....    ผูว่้าจ้างจะเป<นผู้รับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากการก่อสร้างผดิแบบแปลนที�ได้รับอนุญาตจากทาง
ราชการในกรณีที�เป<นวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้างเอง    ((((เชน่การตอ่เตมิ จากแบบอนญุาตเชน่การตอ่เตมิ จากแบบอนญุาตเชน่การตอ่เตมิ จากแบบอนญุาตเชน่การตอ่เตมิ จากแบบอนญุาต)))) 
 



ขอ้ที� ขอ้ที� ขอ้ที� ขอ้ที� 13131313....    ผูรั้บจ้างจะรับผิดชอบค่าปรับจากการทํางาน ล่าช้าโดยไม่มีเหตุอนัควร วันละ 1111,,,,500500500500.00.00.00.00----(หนึ�งหนึ�งหนึ�งหนึ�งพันพันพันพันหา้รอ้ยหา้รอ้ยหา้รอ้ยหา้รอ้ย
บาทบาทบาทบาท)  

ไม่มีเหตอุันควร ที�ผู้รับจ้างนาํมาอ้างไม่ได้ ไดแ้ก่ 2 เรื�องดังนี� เรื�องเสียเวลาแก้ไขงานจากการ
ปฏิบัติงานผิดแบบ วัสดุผดิ และความสามารถในการดําเนินงาน ช่างไม่เข้าทํางานเต็มกําลังเต็มความสามารถ 
ขาดทักษะทางด้านวิชาชีพ ผูค้วบคุมงานด้อยความสามารถ   
    
ขอ้ที� ขอ้ที� ขอ้ที� ขอ้ที� 14141414....    ผู้รับจ้างจะรับประกันผลงานในส่วนที�เกิดจากงานที�ผู้รับจ้างรับผดิชอบตามรายละเอียดในรายการวัสดุ
ก่อสร้างแนบท้ายสัญญา 1 แผน่ การรับประกันผลงานจะมีผลต่อเมื�อมีการชําระค่าก่อสร้างงวดสุดท้ายเรียบร้อย  
โดยเริ�มนับวันประกันผลงานตั�งแต่วันแจ้งหนี�เรียกเก็บค่าก่อสร้างงวดสุดท้าย 

ผู้รับจ้างจะให้การประกันเฉพาะชิ�นงานที�รับจ้าง  วัสดทุี�จัดหา เท่านั�น  เงื�อนไขการเรียกเคลม
ประกันรายละเอียดในเอกสารประกอบแนบทา้ย   
 
 
  หนังสือสัญญาฉบับนี�ทําขึ�นเป<นสองฉบับมีข้อความถูกตอ้งตรงกัน คู่สัญญาทั�งสองฝRายต่างได้
อ่านและเข้าใจข้อความตามหนงัสือสัญญาฉบับนี�แล้ว และเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาของทุกฝRายแล้วจึงได้ลง
ลายมือชื�อพร้อมประทับตรา ( ถ้ามี ) ไว้ต่อหน้าพยาน 
  
 
 
 
ลงชื�อ....................................................................ผู้ว่าจ้าง            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 
     (....................................................................)                        (....................................................................) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



ขอ้ตกลงแนบทา้ยสัญญาขอ้ตกลงแนบทา้ยสัญญาขอ้ตกลงแนบทา้ยสัญญาขอ้ตกลงแนบทา้ยสัญญา    
    

    บริษัทฯ ขอขอบคุณที�ท่านใหค้วามไว้วางใจบริษัทฯ  มโีอกาสได้รับใช้ท่าน ดังนั�นเพื�อใหก้ารดําเนินงานเป<นไป
ตามแผนงานของบริษัท ฯ จึงใคร่ขอชี�แจงรายละเอียดเพิ�มเติมให้ทา่นทราบ และถือเป<นข้อตกลงแนบท้ายสัญญา
ดังต่อไปนี� 
 
 1.   การเปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม แบบบ้าน บริษัทฯ ใคร่ขอใหผู้้ว่าจ้างแจ้งความตอ้งการของท่านมายังบริษัท
หรือผูท้ี�บริษัทฯมอบหมาย โดยบริษัทฯจะทําหนังสือแจ้งท่านเป<นลายลักษณ์อักษรว่าจะใหท้่านตกลงเรื�องนี�กับใคร 
เพื�อให้การดําเนนิงานเป<นไปตามขั�นตอน หากท่านตกลงหรือแจ้งโดยตรงกับช่าง หรือโฟร์แมน อาจทําให้เกิดการ
ผิดพลาดได้ ( โฟร์แมนบริษัทฯนอกจากจะควบคุมงานก่อสร้างแล้ว ยังมีหนา้ที�คอยอํานวยความสะดวกกับท่าน 
บริษัทฯ ไม่ได้ให้สิทธิ>ในการตกลงเรื�องงานลด งานเพิ�มกับท่าน ) ซึ�งบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายที�
อาจเกิดขึ�นได้ ดังนั�นหากท่านประสงค์จะเพิ�มเติม หรือเปลี�ยนแปลงกรุณาแจ้งล่วงหนา้ก่อนที�ขั�นตอนงานดังกล่าว
จะลงมือ และบริษัทฯ สงวนสิทธิ>ที�จะรับทําการแก้ไขคนืวัสดุใด ๆ ที�บริษัทฯ ได้สั�งซื�อลงมือทําก่อนมีการ
เปลี�ยนแปลง 
  อนึ�งการแก้ไขเปลี�ยนแปลงดงักล่าว ผู้ว่าจ้างจะตอ้งแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เป<นลายลักษณ์อักษร
เท่านั�น บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบ กรณีที�ผู้ว่าจ้างสั�งแก้ไขเปลี�ยนแปลงงานใดด้วยวาจา 
 

2.   การสื�อสารในป_จจุบัน เป<นการไลน์ และ เฟสบุ๊ค อีเมลล์  สามารถใช้เป<นชอ่งทางส่งเอกสาร  หรือการ
พิมพ์เก็บบันทึก โน้ต ของไลน์ถือเป<นส่งที�เป<นลายลักษณ์อักษร  บริษัทใชช้่องทางไลน์ในการรายงานประจําวัน
พร้อมภาพ  ให้เจ้าของรับทราบ  อุ่นใจตลอดเวลาการก่อสร้าง 

 
3.   ในเวลาที�ทา่นได้ไปตรวจงานใด ๆ แล้วพบว่ามีข้อบกพร่องหรือชํารุดใด ๆ อนัเนื�องมาจากบริษัทฯ ขอให้

ท่านบันทึกเป<นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้บริษัทฯทราบซึ�งบริษัทฯรับว่าหากความชํารุดบกพร่องนั�นเป<นเพราะ
ความผิดของบริษัทฯ จะเปลี�ยนแปลงแก้ไขให้โดยเร็วโยไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆทั�งสิ�น แต่ทั�งนี�เนื�องจากการทํางานของ
บริษัทฯ มีแผนการก่อสร้างโดยกําหนดเวลาที�แน่นอนไว้แล้ว บริษัทฯ สามารถจะส่งงานในงวดนั�นได้ก่อน โดย
บริษัทฯ รับว่าจะแก้ไขงานที�บกพร่องใหใ้นงวดงานถัดไป พร้อมทั�งทําการก่อสร้างและส่งงานในงวดต่อไปได ้

อนึ�ง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ>ที�จะรับผดิชอบข้อบกพร่องอนัเกิดจากการยืด – หด ขยายตัวของรายการไม้
ต่าง ๆ ซึ�งเกิดขึ�นได้ตามสภาพธรรมชาติของวัสดนุั�น ๆ  

 
 4.   เนื�องจากว่าการทํางานของบริษัทฯ เน้นในเรื�องคุณภาพ อีกทั�งมีภาระที�จะต้องรับประกันการปลูกสร้าง
บ้านให้กับท่าน บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ>ในการยอมรับหรือไม่ กรณีที�ท่านจะนําช่างรายอื�นที�มิใช่ช่างเฟอร์นิเจอร์ 
และช่างแอร์ เข้ามาทาํงานร่วมในไซด์งาน หากบริษัทฯ เหน็ชอบ จะทําเป<นลายลักษณ์อักษรแจ้งใหท้่านทราบ 
 5.   ในการทํางานเพื�อส่งมอบแต่ละงวดงานนั�น บางครั�งอาจมีเหตุผลทางด้านเทคนิคที�ไม่สามารถทํางานให้
ครบงวดตามงวดงานได้ ยกตัวอย่างเชน่ ไม่สามารถเทพื�นตั�งเสาโรงรถได้ เพราะเหตุว่ายังไม่มีที�กองวัสดุ หรือยัง
ขวางทางเข้า ออก ฯลฯ กรณีเช่นนี�อาจเกิดขึ�นไดใ้นแต่ละงวดงาน ซึ�งทางบริษัทฯ สามรถส่งงวดงานในงวดนั�นๆ 
ได้เลย โดยไม่ต้องรอให้ส่วนที�ติดขัดเสร็จเสียก่อน อนึ�ง บริษัทฯ รับว่าจะดําเนนิการทําส่วนที�ตดิขัดนั�นให้ทนัทีที�
ข้อจํากัดนั�นหมดไป 
 
 6.   ท่านเจ้าของบ้านที�ตอ้งการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ภายในตัวบ้าน และประสงค์ให้ชา่ง-เฟอร์นิเจอร์เข้า
ดําเนินการภายในบ้านก่อนที�บริษัทฯ จะส่งมอบบ้านให้แก่ท่าน บริษัทฯ มีความจําเป<นที�จะขอความกรุณาจากท่านให้
ทําการตกลงกับช่างเฟอร์นิเจอร์ ในการรับผิดชอบความเสียหายที�อาจเกิดขึ�น ซึ�งทางบริษัทฯ มีเงื�อนไขดังนี� 
 
  6.1   ชา่งเฟอร์นิเจอร์ จะเข้าดําเนินการได้เมื�องานของบริษัทฯ ได้ดําเนนิการจนถึงขั�นตอนการทาสี
บ้านครั�งสุดท้าย 
 



  6.2   ช่างเฟอร์นิเจอร์ จะต้องวางเงินประกันค่าเสียหายจํานวน 30,000.-บาท (สามหมื�นบาท
ถ้วน) ไว้กับบริษัทฯ เมื�องานแล้วเสร็จและช่างเฟอร์นิเจอร์ย้ายออกบริษัทฯ จะคืนเงินให้เต็มจํานวนหากไมม่ีความ
เสียหายใดๆ เกิดขึ�น 
 
  6.3   ช่างเฟอร์นิเจอร์ จะต้องรับผิดชอบค่านํ�า , ค่าไฟ หรือค่าเชา่สถานที�พักคนงาน (ถ้ามี) ตลอด
ระยะเวลาที�มีการทํางานอยู่ 
 
 7.   การตรวจรับงานสร้างบ้านในระยะสุดท้าย เพื�อส่งมอบงานแบ่งเป<น 3 ขั�นตอน  

7.1  ขั�นตอนที� 1.บริษัทแจ้งใหท้ราบ ว่าการตดิตั�งชิ�นส่วนได ้95% แล้ว เริ�มตรวจขั�นตน้ครั�งที� 1 
เพื�อใหช้่างที�ทาํงานสีระหว่างนั�นได้รับทราบ และช่างอื�นๆที�ยังทําไม่เรียบร้อยได้เข้าปฏิบัติงานพร้อมๆกัน 
 

7.2  ขั�นตอนที� 2.บริษัทแจ้งให้ทราบ ว่าการติดตั�งชิ�นส่วนได้ 100% แล้ว  ทําความสะอาดบ้านและ
พื�นที�แบบซอฟคลีนนิ�ง  มอบกุญแจและซักซ้อมการใช้อุปกรณ์ในบ้านให้ทราบ ในขั�นตอนนี�บริษัทสามารถส่งมอบ
งานได้เพียงแต่รอการตรวจการรับมอบและตรวจสอบความสมบูรณ์จากเจ้าของบ้านเทา่นั�น  บริษัทขอกําหนดใช้
วันดังกล่าวเป<นวันที�ส่งมอบงานตามสัญญา  
  

7.3 ขั�นตอนที� 3. เป<นช่วงเก็บงานหลังจากเจ้าของบ้านตรวจ หรือ อาจมีวัสดุบางรายการต้อง
ปรับเปลี�ยนจากการตรวจงานของบริษัท  และถือเป<นช่วงเวลาเจ้าของบ้านรอกลิ�นวัสดใุหม่จางหายไปในตัว  
บริษัทจะทําการตกลงเรื�องเวลาเก็บงานกับเจ้าของบ้านเป<นทางการ  หลังจากนั�นจะทําความสะอาดบ้านแบบฮาร์ด
คลีนนิ�งส่งมอบบ้าน  บางท่านอาจมีการตกแต่งบ้าน ยังคงให้รอการทําความสะอาดภายหลังก็ปฏิบัติได้เช่นกัน   

8.   หา้มมใิห้ พนักงาน ช่างประจํา ช่างรายวัน ช่างรับเหมาช่วงของบริษัท รับทํางานชิ�นหนึ�งชิ�นใด    
ให้กับผู้ว่าจ้างโดยตรง  หรือทางอ้อม ระหว่างก่อสร้างและสิ�งก่อสร้างที�ยังไม่ได้ส่งมอบเป<นทางการ ส่งมอบพื�นที� 
หากผู้ว่าจ้างประสงค์  ให้แจ้งโดยตรงตอ่บริษัท หากผู้ว่าจ้างได้ปฏิบัติว่าจ้าง  ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบไดๆต่อ 
ความเสียหายในงานนั�นๆ และถือเป<นเหตุให้เกิดการผิดระเบียบ ระบบการปกครองของบริษัท  บริษัทขอ
ดําเนินการคิดค่าตอบแทน คา่เสียหาย  ตามมูลค่าจริงและโอกาสทางด้านการค้า  การดําเนินงาน และถือเป<นการ
ละเมิดสัญญานี�ได ้

9.   การประกันงานก่อสร้างของบริษัท จะมผีลต่อเมื�อ ผูว่้าจ้างได้ชําระงวดและค่าใชจ่้ายทั�งสิ�น  ตามที�
ตกลงจ้างพร้อมใบส่งมอบงานเป<นทางการ จะได้รับใบรับรองหลังชําระงวดงานและค่าใช้จ่ายทั�งสิ�นเรียบร้อยแล้ว  
บริษัทจะถือว่าสิ�งก่อสร้างที�ไมไ่ด้ส่งมอบหรือสิ�งก่อสร้างที�คา้งชําระคา่จ้างทั�งสิ�น และผู้ว่าจ้างเข้าใช้สอยอาคาร
หรือเข้าตกแต่ง ต่อเตมิ อย่างใดอย่างหนึ�งแล้วนั�น ถือเป<นผิดข้อตกลงตามสัญญา  บริษัทไม่มีการประกันอีก
ต่อไป พร้อมเรียกค่างวดงาน ค่าคา้งชําระตามยอดเดมิ  

     การประกันชิ�นส่วนในงานก่อสร้าง ในชิ�นงานที�บริษัทจัดหาวัสดแุละผลิตขึ�นเท่านั�น กรณีผู้ว่าจ้าง
จัดหาวัสดมุาให้ บริษัทรับประกันการติดตั�งให้เท่านั�น   

     การรับประกันโครงสร้าง บริษัทขอสิทธิ>ในการยกเลิกประกันทันทีที�ผู้ว่าจ้างมีการจ้างงาน แก้ไขตอ่
เติม พิง พาด เชื�อมกับโครงสร้างเดิมของบริษัท  เพื�อใหผู้้ว่าจ้างได้รับการประกันที�ครบสมบูรณ์จึงควรแจ้ง
บริษัทก่อนทําการแก้ไข ต่อเตมิ พิง พาด หรือการกระทําอื�นๆที�มผีลกระทบทางวิศวกรรมทุกครั�ง 
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