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ระเบียบการเข้ าตกแต่ งร้ านค้ าในศูนย์ การค้าธนิยะพลาซา
1. ผูเ้ ช่าสถานที่จะต้องยืน่ แบบแปลนการตกแต่งร้านค้าที่ได้มาตรฐาน โดยนาส่งที่ฝ่ายการตลาด เพื่อรอการพิจารณาอนุ มตั ิ
ก่อนเข้าทาการตกแต่งอย่างน้อย 15 วัน นับตั้งแต่ทางศูนย์ฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน โดยต้องมีเอกสารดังนี้
- แบบแปลนงานตกแต่งภายในทั้งหมด
- แบบแปลนระบบวงจรไฟฟ้ า เครื่ องปรับอากาศและงานระบบอื่นๆ อย่างละเอียดและสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตราฐาน วสท. ฉบับล่าสุด
(หากไม่ มีการเปลี่ยนแปลงงานระบบ หรือต้ องการใช้ งานระบบเดิม ต้ องเขียนแบบของเดิมที่มีอยู่ส่งมาด้ วย)
1.1 ผูร้ ับเหมาสามารถเข้าพื้นที่ เพื่อดาเนิ นงานตกแต่งได้ ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุ มตั ิ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากทาง ศูนย์ฯ
แล้วเท่านั้น
2. หากงานระบบต่างๆ ที่มีอยูเ่ ดิม ไม่ถูกต้องตามระเบียบของอาคาร ให้ผรู ้ ับเหมาแก้ไขให้ถูกต้อง และ ทางอาคารขอสงวน
สิทธิ์ในการไม่อนุมตั ิงานตกแต่ง ในกรณี มีงานระบบส่วนใดส่วนหนึ่งภายในห้องไม่เรี ยบร้อย
3. เงื่อนไขการชาระเงิน กรุ ณานาเงินมาชาระโดยจ่ ายเป็ นเช็ คหรื อแคชเชี ยร์ เช็ ค ขีดคร่ อมในนาม “บริ ษัท ธนิยะ จากัด” ที่
อาคารธนิยะพลาซา ชั้น 9 (ฝ่ ายบัญชีและการเงิน) เพื่อเป็ น
- ค่าประกันการตกแต่ ง
เงินประกันนี้จะคืนให้ภายหลังจากการตกแต่งเรี ยบร้อยแล้ว และไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายใดๆ หรื อทาผิด
ระเบียบข้อใดข้อหนึ่งในระหว่างการตกแต่ง
- ค่าใช้ จ่ายส่ วนกลาง
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ส่วนนี้ไม่ได้รับคืน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการให้บริ การผูร้ ับเหมา เช่น บริ การ
ลิฟต์ขนของ, การรักษาความปลอดภัย, ค่ารักษาความสะอาด, ค่าบริ การที่จอดรถ และอื่น ๆ เป็ นต้น
3.1 กรณี การตกแต่งที่มีระยะเวลา ไม่ เกิน 15 วัน
- ค่าประกันการตกแต่ง อัตราห้องละ 10,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
อัตราห้องละ 2,500.- บาท

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่

3.2 กรณี การตกแต่งที่มีระยะเวลา มากกว่ า 15 วันแต่ ไม่ เกิน 30 วัน
- ค่าประกันการตกแต่ง อัตราห้องละ 20,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
อัตราห้องละ 5,000.- บาท

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่
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3.3 หากงานตกแต่งนั้น ใช้ระยะเวลา มากกว่ า 30 วัน ทางศูนย์ฯ จะพิจารณาเรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย ส่วนกลางใน อัตราส่วนเพิม่
จากข้อ 3.2 ครั้งละ 15 วัน ดังนี้
- ค่าประกันการตกแต่ง อัตราห้องละ 10,000.- บาท
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่
- ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
อัตราห้องละ 2,500.- บาท
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่
4. เอกสารประกอบการเข้าพื้นที่งานตกแต่ง
4.1 จดหมายแจ้งการเข้าตกแต่ง พร้อมแนบเอกสารรายละเอียดการเข้าตกแต่งร้านค้าในพลาซา
- หมายกาหนดการและระยะเวลาการตกแต่ง, รายชื่อผูร้ ับเหมาทั้งหมดพร้อมหมายเลขโทรศัพท์, หมายเลข
ทะเบียนยานพาหนะและยานพาหนะที่ใช้ในระหว่างการตกแต่ง
4.2 ผูร้ ับเหมาจะต้องซื้อประกันภัย ประเภทการประกันการก่อสร้าง Contractor All Risks กับบริ ษทั ประกันภัยตามที่ทาง
ศูนย์ฯแนะนา หรื อบริ ษทั ประกันภัยที่เชื่ อ ถือ ได้ ตลอดระยะเวลาการตกแต่ง และถ่ ายสาเนากรรมธรรม์ประกันภัย
แนบมาพร้อมใบขออนุญาตเข้าตกแต่งร้านค้า
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับเหมา และเจ้าหน้าที่ของผูร้ ับเหมาทั้งหมด
4.4 สาเนาเอกสารการชาระเงินประกันตกแต่งพร้อมสาเนาการชาระค่าบริ การ
4.5 เอกสารประกอบการเข้ าพืน้ ที่ท้งั หมด กรุณานาส่ งให้ ที่ฝ่ายการตลาดเท่ านั้น
5. ทางอาคารอนุญาตให้เข้าทาการตกแต่งเฉพาะเวลากลางคืน ตั้งแต่ เวลา 22.00 น. – 05.00 น. เท่านั้น นอกเหนื อจากเวลานี้
ต้องได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากทางอาคาร
6. ในการเข้า – ออกอาคาร ให้ใช้ประตูที่ช้ นั B1 และให้ผรู ้ ับเหมานาบัตรประจาตัวประชาชนมาแลกบัตร Contractor ที่
โต๊ะประชาสัมพันธ์ โดยติดบัตรไว้ที่อกเสื้อให้เห็นชัดเจนและแต่งกายให้เรี ยบร้อย
7. การขนย้ายของ หรื อลาเลียงวัสดุอุปกรณ์ เข้ามาในบริ เวณที่ตกแต่งให้ใช้ลิฟท์บริ การที่ช้ นั B1 ห้ามใช้บนั ไดเลื่อนหรื อลิฟท์
แก้วโดยเด็ดขาด
8. ผูร้ ับเหมาต้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ภายในพืน้ ที่ส่วนของตน ห้ามวางสิ่งใด ๆ ที่บริ เวณพืน้ ที่ส่วนกลาง หรื อในบริ เวณอื่น ทั้ง
ในเวลาตกแต่ง และภายหลังจากเวลาที่อนุญาตให้เข้าตกแต่งโดยเด็ดขาด
9. ผูร้ ับเหมาต้องปิ ดกั้นสถานที่ตกแต่งให้มิดชิดเรี ยบร้อยด้วยฉากไม้อดั ทาสี ขาว หรื อปิ ดด้วยกระดาษสี ขาวสะอาด ที่บริ เวณ
กระจกให้มิดชิด กรณี ผูร้ ับเหมาไม่ดาเนิ นการ ทางศูนย์ฯจะนากระดาษขาวไปติดให้โดยหักจากเงินประกัน ในอัตราค่า
กระดาษใบละ 100.- บาท และห้ามเปิ ดประตูทิ้งไว้
10. ห้ ามผู้รับเหมา ขุด เจาะ พืน้ ผนัง อลูมิเนียม แกรนิต หินอ่ อน หรือส่ วนอื่นใดทั้งภายในและภายนอกพืน้ ที่ และห้ ามตกแต่ ง
ลา้ เข้ ามาในพืน้ ที่ส่วนกลางโดยเด็ดขาด
11. ในระหว่ างการตกแต่ งให้ ครอบหัว Smoke detector ด้ วยฝาครอบพลาสติกที่เป็ นมาตรฐานของรุ่นนั้นๆ เพื่อป้ องกันฝุ่ นเข้ า
ไปอุดตัน
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12. ห้ ามเคลื่อนย้ าย

ตัดต่ อหัว Sprinkler

โดยเด็ดขาด

13. หากจะมีการย้ ายตาแหน่ ง Heat detector , Smoke detector ต้ องแจ้ งทางฝ่ ายช่ างอาคารก่ อนทุกครั้ง
14. ผูร้ ับเหมาต้องรักษาความสะอาดในบริ เวณที่ทางานและพื้นที่ส่วนกลาง และต้องนาวัสดุที่เหลือใช้ ขยะมูลฝอย กลับไป
ทุกวัน ผูร้ ับเหมารายใดไม่ปฏิบตั ิตาม ทางอาคารจะปรับครั้งละ 1,000.- บาท โดยหักจากเงินประกันความเสียหาย
15. ห้ามนาทินเนอร์หรื อแอลกอฮอล์ เข้ามาในสถานที่ตกแต่ง มากกว่า 2 แกลลอน และจะต้องนากลับหลังจากเสร็ จงานใน
แต่ละวันโดยทันที ห้ามทิ้งทินเนอร์หรื อแอลกอฮอล์ไว้ในห้องที่ตกแต่งโดยเด็ดขาด
16. ผูร้ ับเหมาต้องจัดเตรี ยมถังน้ ายาดับเพลิ งเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ มาตั้งไว้ในสถานที่ตกแต่ง อย่างน้อยห้องละ
1 ถัง
17. ห้ ามสู บบุหรี่ หรื อทาการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภยั โดยเด็ดขาด
18. ห้ ามนาสุ รา ของมึนเมา สิ่ งเสพติด หรื อสิ่ งของผิดกฎหมาย และ/หรื อ ผิดศี ลธรรม เข้ ามาในบริ เวณตกแต่ ง ห้ามมิ ให้
มีการเสพของมึนเมาก่อนเข้าทาการตกแต่งอย่างเด็ดขาด
19. ผูร้ ับเหมาที่ทาการตกแต่ง สามารถใช้หอ้ งน้ าที่ช้ นั B1 เท่านั้น (ข้างห้องพักพนักงานรักษาความปลอดภัย ) ห้ามใช้ห้องน้ า
ภายในพลาซา
20. เมื่อสิ้นสุดเวลาการตกแต่งในแต่ละวัน ผูร้ ับเหมาต้องปิ ดระบบไฟฟ้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้ าทุกชนิดให้เรี ยบร้อย
21. เมื่องานตกแต่ งร้ านค้าเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว เจ้าของกิจการ/เจ้าของร้าน ต้องทาหนังสื อนาส่ งที่ฝ่ายการตลาดเพื่อ ขอให้ฝ่าย
ช่างอาคารตรวจสอบความเรี ยบร้อยของงานตกแต่งร้านค้า พร้อมเอกสารแนบดังนี้
- หนังสือขอส่งมอบพื้นที่เพือ่ ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของงานตกแต่งร้านค้าและขอคืนเงินประกัน
- สาเนาเอกสารการอนุมตั ิจากช่างอาคารให้เข้าตกแต่งร้านค้า
- สาเนาใบเสร็จการรับเงินประกันการตกแต่งร้าน
22. หากมีการดาเนินงานตกแต่ งที่หน้ างานไม่ ตรงแบบที่ได้ รับอนุมัติจากทางฝ่ ายช่ างอาคาร หรื อเก็บรายละเอียดของงาน
ตกแต่ งไม่ เรียบร้ อย เมื่อได้ รับแจ้ งจากทางศูนย์ ฯ แล้ ว ทางเจ้ าของกิจการ/เจ้ าของร้ าน จะต้ องดาเนินการแก้ ไขให้ เรียบร้ อย
และเมื่อแก้ ไขเสร็จแล้ วจะต้ องทาหนังสื อแจ้ งให้ ฝ่ายการตลาดส่ งเจ้ าหน้ าที่เข้ าไปตรวจสอบความเรียบร้ อย ภายใน 1 เดือน
นับตั้งแต่ วันที่ได้ รับเอกสารแจ้ งให้ แก้ ไขงาน มิฉะนั้นทางศูนย์ ฯ จะถือว่ าทางเจ้ าของกิจการ/เจ้ าของร้ าน สละสิ ทธิ์ในการ
ขอคืนเงินประกันการตกแต่ งในจานวนดังกล่ าว
ในกรณีผู้รับเหมาหรือผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับการตกแต่ งไม่ ปฏิบัติตามระเบียบการเข้ าตกแต่ ง หรือกระทาการใดๆ ให้ เกิด
ความเสี ยหาย หรืออาจจะก่ อให้ เกิดความเสี ยหายแก่ อาคาร ทางฝ่ ายการตลาดและ/หรือฝ่ ายอาคารและ/หรือฝ่ ายช่ าง
สามารถสั่ งระงับการเข้าดาเนินการตกแต่ งทันทีโดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
โดยเจ้ าของกิจการไม่ อาจเรียกร้ องค่า
เสี ยหายใดๆ อันเกิดจากการระงับการเข้ าตกแต่ งหรือเกิดความล่ าช้ าที่เกิดจากการนี้ได้

4

ทางอาคารจะมีการคืนเงินประกันตกแต่ งให้ เมือ่ ตรวจสอบแล้ วว่ าไม่ มีความเสี ยหายใด ๆ กับทรัพย์สินอาคาร
และไม่ ค้างชาระค่าใช้ จ่ายส่ วนกลาง หรือ เมือ่ เจ้ าของกิจการ / เจ้ าของร้ าน ได้ ดาเนินการซ่ อมแซมความเสี ยหาย
ที่เกิดขึน้ เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว หากไม่ มีการแก้ไขซ่ อมแซมความเสียหายที่เกิดจากการตกแต่ งร้ านค้า และทางศูนย์ ฯ
ต้ องดาเนินการเอง ทางศูนย์ ฯ จะเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายโดยหักจากเงินประกัน หากไม่ พอ ทางผู้รับเหมา เจ้ าของกิจการ /
เจ้ าของร้ านค้า ยินยอมที่จะชาระในส่ วนที่ขาดทั้งสิ้น
ท่า นสามารถส่ งเอกสารและสอบถามรายสอบถามรายละเอี ยดเพิ่มเติ ม ได้ที่ ฝ่ ายการตลาด ชั้ น 9 หรื อ
02- 231-2244 ต่ อ 102, 523 หรื อ E-Mail : marketing@thaniyagroup.com และเพื่อป้ องกันความล่าช้าที่อ าจจะ
เกิดขึ้น กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ครบถ้วน

ข้าพเจ้า ............................................................................................. (ผูร้ ับเหมา / เจ้าของกิจการ / เจ้าของร้านค้า)
ได้รับทราบข้อบังคับงานระบบ และข้อปฏิบตั ิท้งั 22 ข้อ เป็ นที่เข้าใจแล้ว และยินยอมปฏิบตั ิตามทุกประการ

ลงชื่อ..........................................................รับทราบ
ตาแหน่ง...................................................
ห้องเลขที่ ................................................
วันที่........./............................../.............

