
รายละเอียดและเงื�อนไขการรับประกัน
ระยะเวลารับประกัน

เริ�มนับตั�งแต่วันส่งมอบงาน ตามประเภทงานดังนี�

1. งานบํารุงรักษา เช่น ทําความสะอาด ล้างแอร์ รับประกัน 30 วัน

2. งานติดตั�งเครื�องใช้ ไฟฟ� า สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ทั�วไป เช่น ติดตั�งเครื�องปรับอากาศ โถสุขภัณฑ์ ราวยึดจับ เฟอร์นิเจอร์

รับประกัน 90-180 วัน

3. งานก่อสร้างและงานปรับปรุง เช่น งานพื�น ผนัง เพดาน ปูฉนวน หลังคาโรงรถ สี วอลเปเปอร์ ผ้าม่าน รับประกัน

90-365 วัน

เงื�อนไขการรับประกัน

1. รับประกันงานติดตั�งตามรายละเอียด ชื�อและที�อยู่ลูกค้า ที�ระบุในใบเสนอราคาเท่านั�น

2. ช่าง/ผู้ให้บริการ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแก้ไข ที� เกิดจากความผิดพลาดของช่างผู้ดําเนินการ ทั�งนี�  ไม่

เกินวงเงินค่าบริการตามที�ระบุในใบเสนอราคา

3. หากลูกค้าปรับปรุง เปลี�ยนแปลง ดัดแปลง หรือต่อเติมสินค้าหลังจากการติดตั�งเสร็จสิ�น ให้ถือว่าระยะเวลารับประกัน

สิ�นสุดลงทันที

4. หากพิสูจน์ทราบได้ว่า ความเสียหายทั�งหลายที� เกิดขึ�นมิได้เกิดจากทางช่าง/ผู้ให้บริการแล้ว ขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผิดชอบ

ค่าเสียหายใดๆ

5. การรับประกันผลงานจะมีผล เมื�อลูกค้าชําระเงินผ่านระบบ NocNoc นับจากวันที� มีการส่งมอบงานเท่านั�น

การรับประกันนี� ไม่รวมถึงความเสียหายสืบเนื�อง และไม่รวมถึงกรณีดังต่อไปนี�

1. ความชํารุดบกพร่อง เสียหาย อันเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัยอื�นๆ ที� ไม่สามารถหลีกเลี�ยงได้

2. ความเสียหายของสินค้าหรืออุปกรณ์เดิม อันเนื�องมาจากการรื�อถอนและนํามาติดตั�งใหม่

3. ความเสียหายที� เกิดจากการใช้งานผิดประเภท, ไม่เป� นไปตามปกติ หรือการแก้ไข ปรับปรุง ต่อเติม ที� มิได้

ดําเนินการตามหลักเกณฑ์หรือคําแนะนําของช่าง/ผู้ให้บริการ

4. การเสื� อมสภาพไปตามกาลเวลาหรือการใช้งาน ความสกปรกจากการใช้งานตามปกติ เช่น การเปลี�ยนสภาพของสี ซิลิ

โคน/ยาแนวหลุดร่อน ฯลฯ

5.ความเสียหายอันเกิดจากการไม่ดูแลรักษาหรือปฏิบัติตามคําแนะนําของช่าง/ผู้ให้บริการ

6. การใช้วัสดุอุปกรณ์ที�ผิดวัตถุประสงค์ และ/หรือ ผิดปกติวิสัยของการใช้วัสดุอุปกรณ์นั�นๆ

7. ความเสียหายจากปลวก มอด มด และ/หรือ แมลงต่างๆ

8. การรับประกันสินค้าเป� นไปตามที�เจ้าของผลิตภัณฑ์กําหนด



ขอบเขตการรับประกันในหมวดงานต่างๆ

หมวดงาน ขอบเขตการรับประกัน นอกเหนือขอบเขตการรับประกัน ระยะเวลารับประกันสูง
สุด นับจากวันส่งมอบ

งานปูพื�นไม้ รับประกันความเสียหายจากการติดตั�งที� ผิดขั�นตอน
เช่น
1. พื�นยุบตัว เนื�องจากการไม่ปูโฟมรองก่อนติดตั�ง
(สําหรับสินค้าที� ไม่มีโฟมรองในตัว) การปูโฟมซ้อนทับ
หลายชั�น หรือการปรับพื�นที� ไม่ได้ระดับ
2. พื�นโก่งตัว เนื�องจากการปูชิดผนัง ทําให้ ไม้พื�นไม่
สามารถขยายตัวได้
3. ช่างดัดแปลงสินค้าก่อนติดตั�ง
4. การหลุดร่อนของคิ�ว บัว ตัวจบ อันเนื�องมาจาก
การติดตั�ง

1. กรณีปูพื�นชั�น 1 ไม่รับประกันความเสียหายจาก
ความชื�น
2. ความเสียหายจากการใช้งาน หรือการเสื� อมสภาพ
ของวัสดุตามการใช้งาน
3. กรณีที� ลูกค้าบิลต์อินเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่กดทับ
วัสดุ จนวัสดุไม่สามารถขยายตัวได้
4. กรณีปูพื�นห้องที� มีขนาดใหญ่ เช่น พื�นที� โถงใหญ่ พื�นที�
สาธารณะ หรือทางเดิน โดยไม่เว้นรอยต่อ (joint)
5. ไม่รับประกันการยุบตัวของพื�น กรณีที� ลูกค้าไม่ปรับ
พื�นตามคําแนะนําของช่าง
6. ความเสียหายอันเกิดจากการใช้สินค้าผิดประเภท
ผิดวิธี การฝ� าฝ� นคําแนะนําการใช้งานเพื�อความ
ปลอดภัย และการบํารุงรักษาที�ระบุไว้ให้ หรือความ
เสียหายที� เกิดจากความประมาทของผู้ใช้งาน อุบัติเหตุ
สาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ เช่น นํ�าท่วม ไฟใหม้ พายุ
แผ่นดินไหว
7. คราบจากสารแปลกปลอม เช่น ละอองสารเคมี ยาง
ไม้ เชื�อรา คราบฝ� งลึกจากนํ�าท่วมขัง คราบอาหาร ฯลฯ
8. การเปลี�ยนแปลงของสี เนื�องจากซื�อสินค้าที� วันผลิต
ไม่ตรงกัน ตามที�ระบุข้างบรรจุภัณฑ์สินค้า

365 วัน

งานทาสี รับประกันการหลุด ลอก ร่อนของสี อันเนื�องมาจาก
1. ไม่ทาสีรองพื�น และทาสีทับหน้าไม่ครบ 2 เที�ยว
2. ใช้สีผิดประเภท เช่น ทาสีภายในด้วยสีสําหรับทา
ภายนอก
3. กรณีสีบวมพองจากการทาสีทับขณะวัสดุฉาบป� ด
ผิวยังไม่แห้ง
4. รับประกันเฉพาะบริเวณที�มีการซ่อมแซมพื�นผิว
ผนัง

1. ความเสียหายจากการใช้งาน เช่น รอยขีดข่วน
กระแทก หรือรอยปากกา ดินสอ ฯลฯ
2. ความเสียหายจากนํ�ารั�ว ความชื�น เช่น ผนังหน้า
ห้องนํ�า ผนังชายล่างภายนอกบ้าน ฯลฯ

365 วัน

งานฝ� าเพดาน/ผนังเบา รับประกันความเสียหายอันเนื�องมาจาก
1.ใช้แผ่นฝ� าผิดประเภท เช่น ใช้แผ่นฝ� าธรรมดาใน
ห้องนํ�าหรือระเบียง
2. ไม่ยึดโครงกับผนังด้านข้าง หรือไม่ยึดลวดตาม
ตําแหน่งที� เหมาะสม
3. รับประกันเฉพาะความชํารุดบกพร่องของงานติด
ตั�งเท่านั�น ไม่รวมโครงสร้างรองรับที� เกิดการทรุดตัว
หรือเสียหาย และส่งผลให้งานติดตั�งเสียหาย
4. รับประกันเฉพาะงานติดตั�งที� ใช้สินค้า อุปกรณ์ และ
วิธีการติดตั�งตามที� ช่างกําหนดเท่านั�น

1. ความเสียหายจากนํ�ารั�ว ลมพายุ การรั�วซึมของนํ�า
ฝนตามวัสดุมุงหลังคา และท่อนํ�าดี ท่อนํ�าเสียรั�ว แตก
ซึม
2. ความเสียหายจากคนหรือสัตว์ขึ�นไปเหยียบบนฝ� า
3. ความเสียหายจากการเตรียมพื�นที�หน้างานที� ไม่เป� น
ไปตามมาตรฐาน เช่น พื�น, ผนัง, ระบบประปา, ระบบ
ไฟฟ� า ที� ช่างมิได้เป� นผู้ดําเนินการ
4. ความเสียหายจากการใช้งานติดตั�งผิดประเภท หรือ
ไม่เป� นไปตามปกติทั�วไป หรือการแก้ไข, ดัดแปลง, ต่อ
เติม, ขูดขีด และการกระทําใดๆ โดยเจตนาที�จะรื�อถอน
วัสดุออก ที� มิได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์หรือคํา
แนะนําของช่าง รวมถึงการกระทําใดๆ อันส่งผลกระทบ
ทําให้เกิดความเสียหายต่องานติดตั�ง โดยบุคคลอื�นที� มิ
ใช่ช่างจาก NocNoc

365 วัน



5. เกิดจากการไม่ดูแลรักษาหรือปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของช่าง รอยขีดข่วน คราบสกปรก รอยเป�� อน หรือ
สินค้าที� เสียหายจากการทําความสะอาดผิดวิธี หรือการ
ใช้งานผิดประเภทของวัสดุนั�น ๆ
6. เกิดจากการทรุดตัวหรือการเปลี�ยนแปลงของ
โครงสร้าง หรือแรงสั�นสะเทือนโดยรอบพื�นที�  อันทําให้
เกิดความเสียหายตามมา
7. เกิดความเสียหายหรือผลกระทบในส่วนงาน ที� มีการ
ร้องขอให้ติดตั�งนอกเหนือจากมาตรฐานการติดตั�ง

งานปูกระเบื�องเซรามิก 1. การไม่ได้ระดับของพื�น นํ�าขังในส่วนที�ต้องระบาย
นํ�า เนื�องจากระดับความลาดเอียงของพื�นไม่ได้
มาตรฐาน
2. กระเบื�องมีเสียงก้องกลวง อันเนื�องมาจากการปู
แบบซาลาเปา
3. กระเบื�องระเบิด อันเนื�องมาจากการปูชิดกว่า
มาตรฐานที� สินค้าระบุไว้ข้างกล่อง

1. การเลือกใช้กระเบื�องผิดประเภท
2. คุณภาพของกระเบื�อง เช่น การโก่งตัว สีเพี�ยน หรือ
ขนาดไม่เท่ากัน
3. ยาแนวเสื� อมสภาพจากการใช้งาน
4. ความเสียหายอันเกิดจากการกระทําใดๆ ภายหลังส่ง
มอบงาน โดยผู้อื�นที� มิใช่ช่างจาก NocNoc
5. ความเสียหายจากการใช้งานผิดประเภท, การแก้ไข,
ดัดแปลง หรือต่อเติมที� มิได้ดําเนินการโดยช่างจาก
NocNoc
6. ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ, การแตกร้าว, การ
ทรุดตัวของโครงสร้างอาคาร, การสั�นสะเทือนจากการ
ต่อเติมอาคาร
7. ความเสียหายอันเกิดจากการใช้สินค้าผิดประเภท
ผิดวิธี การฝ� าฝ� นคําแนะนําการใช้งานเพื�อความ
ปลอดภัยและการบํารุงรักษาที�ระบุไว้ให้ หรือความ
เสียหายที� เกิดจากความประมาทของผู้ใช้งาน อุบัติเหตุ
สาธารณภัย หรือ ภัยธรรมชาติ เช่น นํ�าท่วม ไฟใหม้
พายุ แผ่นดินไหว
8. การเปลี�ยนแปลงของสี เนื�องจากซื�อสินค้าที� วันผลิต
ไม่ตรงกัน ตามที�ระบุข้างบรรจุภัณฑ์สินค้า

365 วัน

งานติดตั�งพื�นไม้
ภายนอก (พื�นไม้
สําเร็จรูปที� ไม่ต้องทําสี,
พื�นไม้เทียมที�ต้องทําสี,ค่า
แรงพร้อมวัสดุโครง
ยกเว้นพื�นไม้)

ความเสียหายที� เกิดจากความผิดพลาดของช่างติด
ตั�ง หรือการใช้วัสดุติดตั�งไม่เหมาะสม

1. การทรุดตัวของโครงสร้าง
2.ความเสียหายจากการใช้งานผิดประเภท, การแก้ไข,
ดัดแปลง หรือต่อเติมที� มิได้ดําเนินการโดยช่างจาก
NocNoc
3. ไม่ครอบคลุมกรณีติดตั�งยื�นลงไปในนํ�า ในดิน หรือ
พื�นที� ที� มีนํ�าขัง การระบายนํ�าที� ไม่ดี นํ�ารั�วจากหน้าต่าง
หรือห้องนํ�า
4. คราบจากสารแปลกปลอม เช่น ละอองสารเคมี ยาง
ไม้ เชื�อรา คราบฝ� งลึกจากนํ�าท่วมขัง คราบอาหาร ฯลฯ
5. การเปลี�ยนแปลงของสี เนื�องจากซื�อสินค้าที� วันผลิต
ไม่ตรงกัน ตามที�ระบุข้างบรรจุภัณฑ์สินค้า
6. ไม้เทียมเป� นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติซึ�งอาจมีโทนสี
แตกต่างกัน และมีลายไม้ที� เลียนแบบไม้จริง จึงไม่
สามารถการันตีความหลากหลายทางสีและลายซึ�งเกิด
จากธรรมชาติได้ ช่างจะต้องตรวจสี ลาย และคุณภาพ
ก่อนเริ�มติดตั�ง ทางบริษัทยินดีรับเปลี�ยนเฉพาะแผ่นที� มี
ตําหนิ แต่จะไม่รับผิดชอบรอยใดๆ ที� เกิดจากการติดตั�ง

365 วัน



งานติดตั�งระแนงและ
แผงบังตา

ความเสียหายที� เกิดจากช่างจาก NocNoc 1. การทรุดตัวของโครงสร้างกําแพงและผนัง
2. คราบต่างๆ ที� ไม่ได้เกิดจากการติดตั�ง เช่น คราบ
อาหาร ละอองเคมีอื�นๆ ยางไม้ เชื�อรา คราบฝ� งลึกจาก
นํ�าท่วมขัง เป� นต้น
3. การเปลี�ยนแปลงของสี เนื�องจากซื�อสินค้าที� วันผลิต
ไม่ตรงกัน ตามที�ระบุข้างบรรจุภัณฑ์สินค้า
4. ความเสียหายจากการใช้สารชุบผิว สารเคมีอื�นๆ
สารเคลือบหรือยาฆ่าแมลง

365 วัน

งานติดตั�งฉนวนกัน
ความร้อน

ความเสียหายใดๆ ที� เกิดจากช่างจาก NocNoc 1. ความเสียหายจากบุคคลอื�นที� ไม่ใช่ทีมช่างจาก
NocNoc
2. ความเสียหายที� เป� นผลมาจากโครงฝ� าเพดานติดตั�ง
ไม่แข็งแรง
3. การรั�วซึมของนํ�าจากหลังคา

180 วัน

งานเปลี�ยนและติดตั�ง
อุปกรณ์ ไฟฟ� า

1. การเปลี�ยน ติดตั�ง หรือต่อสายผิดวิธีโดยช่างจาก
NocNoc
2. ไฟฟ� าลัดวงจร รั�ว ช็อต

ความเสียหายจากไฟฟ� าลัดวงจร รั�ว ช็อต สาเหตุจาก
วงจรไฟฟ� าเดิมไม่มีสายดิน

180 วัน

งานเดินระบบไฟฟ� า 1. การเปลี�ยน ติดตั�ง หรือต่อสายผิดวิธีโดยช่างจาก
NocNoc
2. ไฟฟ� าลัดวงจร รั�ว ช็อต

ความเสียหายจากไฟฟ� าลัดวงจร รั�ว ช็อต สาเหตุจาก
วงจรไฟฟ� าเดิมไม่มีสายดิน

365 วัน

งานเปลี�ยนและติดตั�ง
อุปกรณ์ประปา

การรั�ว แตก ซึมของท่อนํ�าดี-นํ�าเสีย 1. ความเสียหายใดๆ ที� เกิดจากคุณภาพของนํ�า เช่น
คราบตะกรัน หินปูน ฝุ� นผง เป� นต้น
2. ความเสียหายจากแรงดันนํ�าไม่คงที�
3. ท่อแตก หลุด หรือความเสียหายใดๆ ที� เกิดจากการ
ทรุดตัวของดิน

180 วัน

งานเดินระบบประปา การรั�ว แตก ซึมของท่อนํ�าดี-นํ�าเสีย 1. ความเสียหายใดๆ ที� เกิดจากคุณภาพของนํ�า เช่น
คราบตะกรัน หินปูน ฝุ� นผง เป� นต้น
2. ความเสียหายจากแรงดันนํ�าไม่คงที�
3. ท่อแตก หลุด หรือความเสียหายใดๆ ที� เกิดจากการ
ทรุดตัวของดิน

365 วัน

งานติดตั�งสุขภัณฑ์ ความเสียหายที� เกิดจากช่างจาก NocNoc ภายใต้
เงื�อนไขของสินค้าแต่ละประเภท

1. ความเสียหายจากการขนส่ง และบุคคลอื�นที� ไม่ใช่ทีม
ช่างจาก NocNoc
2. ความเสียหายใดๆ ที� เกิดจากคุณภาพของนํ�า เช่น
คราบตะกรัน หินปูน ฝุ� นผง เป� นต้น
3. ความเสียหายจากแรงดันนํ�าไม่คงที�
4. ความผิดพลาดจากฝ�� งลูกค้าเอง เช่น สั�งซื�อสินค้า
จากช่องทางอื�นที� ไม่ใช่ แล้วสินค้ามาส่งไม่ทันวันติดตั�งที�
นัดหมายกับช่างจาก NocNoc เป� นต้น

180 วัน

งานติดตั�งหลังคาโรงรถ
และกันสาด

การรั�วซึมของนํ�าฝนตามวัสดุมุงหลังคา 1. ความเสียหายจากการใช้งานผิดประเภท ไม่เป� นไป
ตามปกติทั�วไป รวมถึงการแก้ไข, ดัดแปลง หรือต่อเติม
ที� ไม่เป� นไปตามคําแนะนําของ NocNoc
2. การเสื� อมสภาพตามกาลเวลา และความสกปรกจาก
การใช้งานปกติ เช่น การซีดจางของสีวัสดุ

365 วัน

งานติดตั�งรางนํ�าฝน ความเสียหายที� เกิดจากช่างจาก NocNoc 1. ความเสียหายจากการใช้งานผิดประเภท ไม่เป� นไป
ตามปกติทั�วไป รวมถึงการแก้ไข, ดัดแปลง หรือต่อเติม

180 วัน



ที� ไม่เป� นไปตามคําแนะนําของ NocNoc
2. ความเสียหายที� เกิดจากบุคคลอื�นที� ไม่ใช่ทีมช่างจาก
NocNoc
3. การเสื� อมสภาพตามกาลเวลา และความสกปรกจาก
การใช้งานปกติ เช่น การซีดจางของสีวัสดุ
4. ความเสียหายที�จากการไม่ดูแลรักษาหรือไม่ปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของ NocNoc
5. ความเสียหายจากการอุดตันของท่อระบายนํ�าจาก
เศษขยะหรือใบไม้ รวมถึงความเสียหายต่อเนื�อง

งานซ่อมรอยรั�วหลังคา ความเสียหายที� เกิดจากช่างจาก NocNoc การรั�วซึมนอกบริเวณหน้างานที�ตกลงไว้ 365 วัน


