1. คำจำกัดควำม
a. dooDeco เป็ นชื่อร้ำนค้ำ แบรนด์ ภำยใต้บริษัท เน็กซเตอร์ ลิฟวิ่ง จำกัด สำนักงำนตัง้ อยูท่ ่ี
ศูนย์กำรค้ำเกตเวย์ บำงซื่อ ชัน้ 7เลขที่ 162/1-2, 168/10 ถนน ประชำรำษฎร์ 2 ตำบลบำงซื่อ
อำเภอบำงซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร ซึ่งจดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลประเภทห้ำงหุน้ ส่วนบริษัท ณ
สำนักงำนทะเบียนหุน้ ส่วนบริษัทกรุงเทพมหำนคร กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
ทะเบียนเลขที่ 0105527025601 เมื่อ วันที่ 16 กรกฎำคม 2527 โดย นำยสัญชัย จินดำศรี เป็ นผูม้ ี
อำนำจกระทำกำรแทนบริษัท บริษัท เน็กซเตอร์ ลิฟวิ่ง จำกัด เป็ นนิตบิ คุ คลที่จดั กำรเว็บไซต์
www.dooDeco.com โดย dooDeco ทำหน้ำที่เป็ นผูค้ วบคุมควำมสัมพันธ์ในกำรทำงำนระหว่ำง
ลูกค้ำ คูค่ ำ้ นักออกแบบ และฝ่ ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรทำงำนในโครงกำร ซึ่งทำหน้ำที่เป็ น
ตัวแทนเพียงคนเดียวของพำร์ทเนอร์และนักออกแบบ ในกำรทำข้อตกลงกับลูกค้ำและผูท้ ่ีทำหน้ำที่
และอำนำจหน้ำที่ของตนจะได้รบั มอบหมำยจำกพนักงำนที่ได้รบั กำรแต่งตัง้
b. ลูกค้า คือผูใ้ ช้บริกำรที่ลงทะเบียนผ่ำนเว็บไซต์ www.dooDeco.com และได้ตกลงตำมข้อตกลงนี ้
c. นักออกแบบ คือผูใ้ ห้บริกำรด้ำนกำรออกแบบที่ทำงำนอยู่บนระบบควำมร่วมมือกับ dooDeco
d. พาร์ทเนอร์ คือ บุคคล หรือกลุม่ บุคคล ที่ให้บริกำรสินค้ำและ/หรือบริกำรแก่ลกู ค้ำ ผ่ำนระบบกำร
ทำงำนของ dooDeco
e. โครงกำรนีป้ ระกอบด้วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำสินค้ำและบริกำรโดยพำร์ทเนอร์ให้กบั ลูกค้ำ
ซึ่งอ้ำงอิงจำกจำนวนที่ใส่เอำไว้ในใบแสดงปริมำณสินค้ำและบริกำร(Bill of Quantity (BOQ)) และ
ใบเพิ่มลดปริมำณสินค้ำและบริกำร (Variation Order (VO)) ณ สถำนที่ท่ีลกู ค้ำได้ลงทะเบียนผ่ำน
เว็บไซต์ www.dooDeco.com และกำรออกแบบทำโดยผูอ้ อกแบบ
f. วันทำกำรคือวันอื่นๆ ที่ไม่ใช่วนั เสำร์ วันอำทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์กำหนดโดยรัฐบำล วันหยุดที่
กำหนดโดยรัฐบำล วันที่นิติบคุ คลของโครงกำรงำนก่อสร้ำงไม่อนุญำตให้เข้ำทำงำน และ/หรือวัน
อื่นๆ ที่ dooDecoแจ้งให้ลกู ค้ำทรำบ
2. กำรลงทะเบียนโครงกำร
a. ลูกค้ำจะต้องให้ขอ้ มูลที่แท้จริงแก่ dooDeco ในเวลำที่ทำกำรลงทะเบียน
b. dooDeco มีสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลที่ลกู ค้ำให้มำและมีสิทธิ์ยกเลิกหำกข้อมูลที่ให้ไว้ไม่ถกู ต้อง
c. ลูกค้ำอนุญำตให้ dooDeco นักออกแบบ พำร์ทเนอร์ และฝ่ ำยอื่น ๆ ที่ dooDeco แต่งตัง้ ให้เยี่ยม
ชมและทำกำรเข้ำตรวจสอบวัดพืน้ ที่ท่ีโครงกำรตำมเวลำที่ตกลงกันไว้

d. ลูกค้ำจะต้องชำระค่ำธรรมเนียมกำรจองวัดพืน้ ที่โครงกำรเพื่อขอรับกำรออกแบบ ตำมอัตรำที่ใช้
เมื่อมีกำรชำระค่ำธรรมเนียมกำรจอง

3. ขั้นตอนการออกแบบ
a. ลูกค้ำที่ชำระเงินตำมข้อ 2d จะได้รบั แบบภำพรวมของทัง้ โครงกำรพร้อมกับ BOQ จำก
แบบที่นำเสนอ ภำยใน 15 (สิบห้ำ) วันทำกำรหลังจำกวันที่นกั ออบแบบเข้ำตรวจสอบวัด
พืน้ ที่ท่ีโครงกำร
b. ลูกค้ำสำมำรถปรับแบบได้ถึง 3 (สำม) ครัง้ ไม่นบั กำรแก้ไขที่เกิดขึน้ เนื่องจำกข้อผิดพลำด
และ/หรือควำมไม่เข้ำกันของผลกำรออกแบบกับคำขอของลูกค้ำ
c. หลังจำกกำรขอให้ปรับแบบในข้อ 3b ลูกค้ำจะได้รบั แบบพร้อมกับ BOQ ฉบับแก้ไขไม่
เกิน 5 (ห้ำ) วันทำกำรนับจำกเวลำที่สง่ คำขอไปยังผูอ้ อกแบบ
d. dooDeco มีสิทธิ์ขอค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติมหำกลูกค้ำขอปรับแลลมำกกว่ำจำนวนครัง้ ที่
กำหนดในข้อ 3b
e. ค่ำบริกำรขัน้ ต่ำของ dooDeco คือ 100,000.00 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน) ดังนัน้ ถ้ำหำก
รำคำสินค้ำและบริกำรโดยรวมแล้วน้อยกว่ำ 100,000.00 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน)
dooDeco จะคิดที่คำ่ บริกำรขัน้ ต่ำ
f. dooDeco มีสิทธิ์ยกเลิกโครงกำรหำกลูกค้ำไม่ได้ชำระเงินมัดจำโครงกำรภำยใน 60 (หก
สิบ) วันจำกวันจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจองวัดพืน้ ที่โครงกำร

4. ขั้นตอนก่อนการผลิตและการผลิต
a. ในกำรเริ่มต้นกำรผลิต ลูกค้ำจำเป็ นต้องทำสิ่งต่อไปนีท้ งั้ หมด:
i. อนุมตั ิ Bill of Quantity (BOQ) จำกเว็บไซต์ dooDeco
ii. ชำระเงินมัดจำ 50% (ห้ำสิบเปอร์เซ็นต์) ของมูลค่ำ BOQ ที่ตกลงกันในข้อ 4a-i
iii. แนบบัตรประจำตัวประชำชนเป็ นกำรรับรองแบบและ BOQ
iv. สัญญำนีม้ ีผลใช้บงั คับนับตัง้ แต่วนั ที่ลกู ค้ำลงนำมพร้อมแนบบัตรประจำตัว
ประชำชนเป็ นกำรรับรอง และสิน้ สุดลงเมื่อลูกค้ำลงนำมในส่งมอบงำน ในกรณี
ลูกค้ำประสงค์ยกเลิกสัญญำ ให้กระทำได้โดยแจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ให้
dooDeco ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน dooDeco ขอสงวนสิทธิกำรขอยกเลิก
จำกลูกค้ำถ้ำหำกได้มีกำรเริ่มสั่งผลิตสินค้ำไปแล้ว

b. ลูกค้ำมีหน้ำที่จดั เตรียมพืน้ ที่โครงกำรให้เหมำะสมแก่กำรเข้ำวัดพืน้ ที่และเข้ำทำงำน และ
อนุญำตให้ dooDeco และ/หรือพำร์ทเนอร์เพื่อดำเนินกำรวัดพืน้ ที่และเข้ำทำงำนที่
โครงกำรตำมกำหนดกำรที่ตกลงกัน รวมทัง้ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จำ่ ยต่ำงๆ ในกำรขอ
อนุมตั เิ ข้ำทำกำรก่อสร้ำงในพืน้ ที่ อำทิเช่น เงินประกันควำมเสียหำยจำกกำรก่อสร้ำง หรือ
ค่ำบริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรขออนุญำตให้ dooDeco เข้ำทำงำน ให้แก่นิติบคุ คลของ
โครงกำร หรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีท่ีกำรปฏิบตั งิ ำนของ dooDeco และ/หรือ
พำร์ทเนอร์ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสถำนที่และอำคำรของห้องชุด ทำง dooDeco จะ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ ดังกล่ำวทัง้ หมด
c. dooDeco และ/หรือพำร์ทเนอร์จะดำเนินเข้ำวัดพืน้ ที่ตรวจสอบหน้ำงำน ภำยใน 5 (ห้ำ)
วันทำกำรนับจำกวันที่ลกู ค้ำปฏิบตั ิตำมทุกข้อที่กล่ำวในข้อ 4a
d. dooDeco ได้รบั มอบหมำยให้ดแู ลให้แน่ใจว่ำสินค้ำหรือบริกำรทัง้ หมดที่ตกลงใน BOQ
เป็ นวัสดุท่ีดี ใช้เครื่องมือที่ดี และ ช่ำงฝี มือดี รวมถึงเครื่องแบบและเครื่องป้องกันอุบตั ิเหตุ
ส่วนบุคคลทุกชนิด ให้ครบถ้วน เพียงพอ มีสภำพพร้อมใช้งำนสำหรับกำรปฏิบตั งิ ำนตำม
สัญญำทุกครัง้ ทัง้ นี ้ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องแบบ และเครื่องป้องกันดังกล่ำวจะต้อง
สอดคล้องและเหมำะสมกับประเภทงำนรวมถึงควำมรับผิดชอบ เพื่อทำงำนตำมสัญญำนี ้
จนแล้วเสร็จ และพร้อมที่จะส่งไปยังที่ตงั้ ตำมแผนงำนที่dooDeco นำเสนอหลังจำกลูกค้ำ
ปฏิบตั ิตำมทุกข้อที่กล่ำวในข้อ 4a หรือในเวลำอื่นที่ตกลงร่วมกันระหว่ำงลูกค้ำกับ
dooDeco
e. หำก dooDeco และ/หรือพำร์ทเนอร์ มีเหตุท่ีทำให้ไม่สำมำรถดำเนินกำรเข้ำวัดพืน้ ที่
ตรวจสอบหน้ำงำน ภำยในเวลำที่ระบุไว้ในข้อ 4c ระยะเวลำที่ระบุไว้ในข้อ 4d จะเริ่มนับ
จำก 5 (ห้ำ) วันทำกำรหลังจำกที่ลกู ค้ำปฏิบตั ิตำมทุกข้อที่กล่ำวในข้อ 4a
f. ข้อ 4e เป็ นข้อตกลงเพื่อไม่ได้หำกเกิดควำมล่ำช้ำของโครงกำร แต่ถำ้ หำกลูกค้ำมีเหตุท่ีทำ
ให้ dooDeco และ/หรือพำร์ทเนอร์ ไม่สำมำรถดำเนินกำรเข้ำวัดพืน้ ที่ตรวจสอบหน้ำงำน
ได้ ระยะเวลำที่ระบุไว้ในข้อ 4d จะเริ่มนับหลังจำกวันที่ลกู ค้ำอนุญำตให้ dooDeco และ/
หรือพำร์ทเนอร์จะดำเนินเข้ำวัดพืน้ ที่ตรวจสอบหน้ำงำน
g. หำกมีเหตุท่ีตอ้ งมีกำรเปลี่ยนแปลงบำงส่วนหรือทัง้ หมดของโครงกำรในระหว่ำงขัน้ ตอน
ก่อนกำรผลิตหรือขัน้ ตอนกำรผลิต dooDeco จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับข้องพร้อมมูลค่ำ
โครงกำรที่เปลี่ยนแปลงไป และตำรำงกำรทำงำนไปยังลูกค้ำ ลูกค้ำสำมำรถอนุมตั ิ เสนอ

กำรเปลี่ยนแปลง หรือลดสินค้ำและ/หรือบริกำรที่เกี่ยวข้องจำกรำยกำรที่ dooDeco ส่งให้
เท่ำนัน้
h. ลูกค้ำไม่สำมำรถขอลดรำยกำรในโครงกำร นอกเหนือจำกในสถำนกำรณ์ท่ีกล่ำวในข้อ 4g
i. กำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ปรำกฏหลังจำกกำรอนุมตั ิ BOQ ในข้อ 4ai จะต้องรวมอยูใ่ นใบ
เพิ่มลดปริมำณสินค้ำและบริกำร (Variation Order (VO)) ซึ่งลูกค้ำและ dooDeco จะต้อง
ตกลงกัน
j. dooDeco และ/หรือพำร์ทเนอร์ตอ้ งแจ้งลูกค้ำหำกกำรเปลี่ยนแปลงในข้อ 4i ทำให้เกิด
ควำมล่ำช้ำ
k. อัตรำค่ำสินค้ำและ/หรือค่ำบริกำรตำม BOQ หรือ VO เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
ลูกค้ำยินยอมให้ dooDeco เรียกเก็บภำษีมลู ค่ำเพิ่มในอัตรำที่กฎหมำยกำหนด โดย
dooDeco จะต้องออกใบกำกับภำษีให้มีจำนวนเท่ำกับภำษีมลู ค่ำเพิ่ม ที่ dooDeco เรียก
เก็บและส่งมอบให้แก่ลกู ค้ำในทันทีท่ีควำมรับผิดชอบในกำรเสียภำษีมลู ค่ำเพิ่มเกิดขึน้
และ dooDeco ไม่ยินยอมให้ลกู ค้ำทำกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จำ่ ยตำมอัตรำที่กฎหมำย
กำหนดทุกครัง้ ที่มีกำรจ่ำยค่ำจ้ำงหรือค่ำบริกำร แต่จะเป็ นกำรให้ลกู ค้ำนำหนังสือรับรอง
หักภำษี ณ ที่จำ่ ยมำขอเคลมจำนวนเงินภำษี ดงั กล่ำวคืนจำก dooDeco ทัง้ นี ้ dooDeco
ตกลงรับภำระค่ำอำกรแสตมป์ ตำมสัญญำนี ้

5. การติดตั้งและการรับประกัน
a. ลูกค้ำต้องชำระเงินหลังจำกได้รบั แจ้งจำก dooDeco ว่ำสินค้ำที่ส่งั ซือ้ ในโครงกำรพร้อมที่
จะจัดส่งเพื่อนำไปติดตัง้
b. จำนวนเงินที่ชำระจำกข้อ 5a คือ 100% (หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์) ของมูลค่ำ BOQ ที่ตกลงกัน
ทัง้ หมดหักลบด้วยด้วยจำนวนเงินมัดจำและค่ำธรรมเนียมกำรจองวัดพืน้ ที่โครงกำร
c. dooDeco รับรองว่ำสินค้ำที่จดั ส่งเป็ นไปตำมมำตรฐำนคุณภำพที่เหมำะสม
d. เพื่อให้กำรปฏิบตั งิ ำนของ dooDeco ดำเนินได้ดว้ ยควำมเรียบร้อยและถูกต้องตำมสัญญำ
dooDeco พำร์ทเนอร์ และ/หรือ ฝ่ ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร จะต้องปฏิบตั งิ ำนตำม
วิธีกำรทำงำนมำตรฐำนที่ลกู ค้ำกำหนด ตลอดจนปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยแรงงำน กฏหมำย
ควำมปลอดภัย รวมถึงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องทุกประกำร ทัง้ ที่มีในปัจจุบนั และที่จะ
ประกำศใช้ในอนำคต ทัง้ นี ้ จะต้องควบคุม และรับผิดชอบกำรปฏิบตั งิ ำนตำมสัญญำนี ้ ให้
สำเร็จเรียบร้อยตรงตำมวัตถุประสงค์ และกำหนดระยะเวลำ

e. ลูกค้ำมีสิทธิให้คำแนะนำ หรือเสนอแนะ และมีสิทธิเข้ำตรวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำนของ
dooDeco ได้ตลอดเวลำ รวมทัง้ มีสิทธิยบั ยัง้ กำรดำเนินงำนของผูร้ บั จ้ำงได้ หำกเห็นว่ำ
อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำย ในกรณีเช่นนี ้ dooDeco จะต้องหยุดดำเนินงำนโดยทันที
และจะดำเนินงำนต่อไปได้ก็ตอ่ เมื่อได้รบั อนุญำตจำกลูกค้ำแล้วเท่ำนัน้
f. dooDeco ยินยอมให้ลกู ค้ำหรือตัวแทนที่ลกู ค้ำแต่งตัง้ เข้ำตรวจตรำบ้ำน ที่ก่อสร้ำง และ
วัสดุท่ีใช้ใน กำรก่อสร้ำงได้ตลอดเวลำ หำกลูกค้ำหรือตัวแทนที่ลกู ค้ำแต่งตัง้ เห็นว่ำงำนที่
ปฎิบตั ิอยูข่ ณะนัน้ หรือวัสดุท่ีนำมำใช้ไม่ได้ขนำดหรือมำตรฐำนตำมที่กำหนด ตำม
รำยละเอียดที่ระบุไว้ใน BOQ ลูกค้ำหรือตัวแทนที่ลกู ค้ำแต่งตัง้ มีสิทธิระงับกำรปฏิบตั ิงำน
หรือยกเลิกวัสดุนนั้ ๆ ได้ โดยแจ้งให้dooDecoทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
g. dooDeco ตกลงจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องใดๆ รวมทัง้ สิทธิกำรรับเงินของตนตำมสัญญำนี ้
ทัง้ หมด หรือบำงส่วน ไปให้บคุ คลอื่น ไม่วำ่ โดยกรณีใดๆ เว้นแต่จะได้รบั ยินยอมเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรจำกลูกค้ำ
h. dooDeco รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ กับทรัพย์สินของลูกค้ำอันเนื่องมำจำกกำร
ติดตัง้ หน้ำงำน หำกลูกค้ำได้ปฏิบตั ิตำมคำแนะนำกำรเตรียมพืน้ ที่โครงกำรจำก dooDeco
i. dooDeco มีหน้ำที่ทำควำมสะอำดและขนขยะที่เกิดจำกงำนโครงกำรไปทิง้
j. เมื่องำนติดตัง้ ทัง้ หมดที่อยูใ่ นขอบเขตของโครงกำรเสร็จสมบูรณ์ dooDeco มีสิทธิขอให้
ลูกค้ำลงนำมในใบส่งมอบงำน พร้อมกับขอให้ลกู ค้ำชำระเงินตำมมูลค่ำใบเพิ่มลดปริมำณ
สินค้ำและบริกำร (Variation Order (VO)) ทัง้ หมดตำมที่ตกลงกันไว้
k. จำนวนเงินใน Variation Order ขึน้ อยู่กบั ข้อตกลงระหว่ำงลูกค้ำกับ dooDeco ตำมกำร
เพิ่มและ/หรือกำรลดงำนตำม Variation Order (VO)
l. ลูกค้ำจะต้องชำระเงินภำยใน 30 (สำมสิบ) วันตำมข้อกำหนดในข้อ 5j
m. หำกมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหำยเกิดขึน้ จำกงำนที่ dooDeco เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ ภำยใน
กำหนด 1 ปี นับจำกวันที่ลกู ค้ำลงนำมในใบส่งมอบงำน ซึ่งควำมชำรุดบกพร่องหรือ
เสียหำยนัน้ เกิดจำกควำมบกพร่องของ dooDeco อันเกิดจำกกำรใช้วสั ดุท่ีไม่ถกู ต้องหรือ
ทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถกู ต้องตำมมำตรฐำนแห่งหลักวิชำชีพ dooDeco จะต้องรีบ
ทำกำรแก้ไขให้เป็ นที่เรียบร้อยโดยไม่ชกั ช้ำ โดยลูกค้ำไม่ตอ้ งเสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ ในกรณีนี ้
ทัง้ สิน้ หำก dooDeco บิดพลิว้ หรือไม่ทำกำรแก้ไขให้ถกู ต้องเรียบร้อย ให้ลกู ค้ำมีสิทธิท่ีจะ
ทำกำรนัน้ เอง หรือจ้ำงผูอ้ ่ืนทำงำนนัน้ โดย dooDeco ต้องเป็ นผูอ้ อกค่ำใช้จำ่ ยทัง้ หมด
ตำมจริง

6. การชาระเงินและการยกเลิกโครงการ
a. กำรชำระเงินสำมำรถทำได้ผ่ำน dooDeco และ/หรือผูใ้ ห้บริกำรทำงกำรเงินที่เป็ นพันธมิตร
กับ dooDeco เท่ำนัน้ ด้วยวิธีกำรตำมที่ dooDeco กำหนด และไม่อนุญำตให้ลกู ค้ำชำระ
เงินให้กบั ผูอ้ อกแบบและ/หรือพำร์ทเนอร์โดยตรง
b. dooDeco จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ หำกลูกค้ำไม่ปฏิบตั ิตำมคำแนะนำที่
กำหนด ไม่วำ่ จะโดยตัง้ ใจหรือไม่ก็ตำม
c. ในกรณีท่ีโครงกำรถูกยกเลิก ค่ำธรรมเนียมกำรจองที่ชำระแล้วจะไม่สำมำรถคืนได้ เว้นแต่
กำรยกเลิกนัน้ มีสำเหตุมำจำก dooDeco นักออกแบบ และหรือพำร์ทเนอร์
d. สัญญำนีม้ ีผลใช้บงั คับนับตัง้ แต่วนั ที่ลกู ค้ำลงนำมพร้อมแนบบัตรประจำตัวประชำชนเป็ น
กำรรับรอง และสิน้ สุดลงเมื่อลูกค้ำลงนำมในส่งมอบงำน ในกรณีลกู ค้ำประสงค์ยกเลิก
สัญญำ ให้กระทำได้โดยแจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ให้ dooDeco ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย
30 วัน dooDeco ขอสงวนสิทธิกำรขอยกเลิกจำกลูกค้ำถ้ำหำกได้มีกำรเริ่มสั่งผลิตสินค้ำ
ไปแล้ว

7. เหตุสุดวิสัย
a. เหตุสดุ วิสยั คือสถำนกำรณ์ท่ีอยูน่ อกเหนือควำมสำมำรถของ dooDeco พำร์ทเนอร์ นัก
ออกแบบ และ/หรือลูกค้ำ ที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินกำรตำมข้อตกลงนี ้ และส่งผล
ให้คสู่ ญ
ั ญำไม่สำมำรถดำเนินกำรบำงส่วนหรือทัง้ หมดของข้อตกลงนี ้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จำกัดเพียง:
i. เหตุกำรณ์ทำงธรรมชำติ เช่น แผ่นดินไหว พำยุ นำ้ ท่วม โรคระบำด และเหตุกำรณ์
ทำงธรรมชำติอ่ืนๆ ที่คล้ำยคลึงกัน
ii. ผลจำกกำรกระทำของมนุษย์ เช่น สงครำม กำรบุกรุกด้วยอำวุธ กำรปฏิวตั ิ
ปฏิกิรยิ ำที่คำดเดำไม่ได้ กำรปิ ดล้อม กำรจลำจล ควำมวุ่นวำยทำงแพ่ง กำรสำธิต
กำรโจมตี หรือสำเหตุอ่ืนๆ ที่คล้ำยคลึงกัน รวมถึงกำรระงับจำกธนำคำรแห่งชำติ
กำรล้มละลำย เป็ นต้น
iii. กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยและ/หรือข้อบังคับของรัฐบำล
b. ฝ่ ำยที่ประสบเหตุสดุ วิสยั จะต้องพยำยำมอย่ำงเต็มที่เพื่อแก้ไขสถำนกำรณ์เหตุสดุ วิสยั
โดยเร็วที่สดุ และดำเนินกำรตำมภำระผูกพันตำมข้อตกลงนีต้ อ่ ไปโดยมีกำรเปลี่ยนแปลงที่
ตกลงกันโดยทุกฝ่ ำย

c. คูส่ ญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ ำยไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อควำมล่ำช้ำหรือควำมล้มเหลวในกำรดำเนินกำร
ใด ๆ หรือสิ่งที่ตอ้ งดำเนินกำรภำยใต้ขอ้ ตกลงนี ้ (ยกเว้นกำรชำระเงิน) หำกคูส่ ญ
ั ญำไม่
สำมำรถปฏิบตั ิตำมภำระผูกพันภำยใต้สญ
ั ญำที่เกิดจำกเหตุสดุ วิสยั

8. ทรัพย์สินทางปัญญาและการรักษาความลับของข้อมูล
a. สิทธิ์ในทรัพย์สินทำงปั ญญำในรูปแบบของกำรออกแบบเป็ นของ dooDeco แต่เพียงผู้
เดียวจนกว่ำลูกค้ำจะมีกำรลงนำมในใบส่งมอบงำน
b. dooDeco นักออกแบบ พำร์ทเนอร์ และ/หรือทุกฝ่ ำยที่ dooDeco แต่งตัง้ จะต้องรักษำ
ควำมลับของข้อมูลที่ลกู ค้ำ และไม่อนุญำตให้นำข้อมูลดังกล่ำวแก่บคุ คลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับโครงกำร
c. dooDeco นักออกแบบ และ/หรือ พำร์ทเนอร์ มีสิทธิท่ีจะเผยแพร่ภำพผลงำนของโครงกำร
เพื่อวัตถุประสงค์ทำงกำรตลำด หำกได้รบั กำรอนุญำตจำกลูกค้ำ

9. อื่นๆ
a. dooDeco มีสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่ำนีไ้ ด้ตลอดเวลำ และ
ลูกค้ำก็จะยินดีปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป หลังจำกได้รบั แจ้ง
ล่วงหน้ำตำมระยะเวลำที่สมควรจำก dooDeco
b. ข้อพิพำทใดๆ ที่เกิดขึน้ จำกกำรดำเนินกำรตำมข้อตกลงนีจ้ ะได้รบั กำรแก้ไขผ่ำนกำร
พิจำรณำและตกลงร่วมกันระหว่ำง dooDeco และทุกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้องในสัญญำนีท้ งั้ หมด
โดย dooDeco ขอสงวนสิทธิ์ในกำรตัดสินขัน้ สุดท้ำยหำกไม่สำมำรถตกลงกันได้

