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WELL GRADED ENGINEERING PLC.

เงือนไขและขันตอน การขอรับคืนเงิ นประกันผลงาน (Retention)
สําหรับผู้รบั เหมา / ผู้ขาย
วันที

มิถุนายน

ตามที ทางบริษทั ได้ร่วมดําเนินงานกับทาง ผูร้ บั เหมา / ผูข้ าย และได้ทาํ การหักเงินประกันผลงาน (Retention) ไว้
เพือเป็ นหลักประกันคุณภาพของงานและการบริการเข้าแก้ไขข้อชํารุดบกพร่องกับทางบริษัทนัน เพือให้เป็ นมาตรฐาน
การดําเนินงาน ทางบริษทั จึงขอประกาศ เงือนไขและขันตอนการขอรับคืนเงินประกันผลงาน (Retention) สําหรับผูร้ บั เหมา
/ ผูข้ าย โดยมีรายละเอียดดังนี

. เงือนไขการขอรับคืนเงินประกันผลงาน

. ผู้รบั เหมา / ผู้ขาย ต้องรับประกันผลงาน ทีว่าจ้างทีดําเนินการแล้วเสร็จทังหมด รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทเกี
ี ยวข้อง
เป็ นระยะเวลา ปี นับจากวันที “ผูว้ ่าจ้าง” ในทีนีคือ บริษทั เวล เกรด เอ็นจิเนียริง จํากัด (มหาชน) ได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
สมบูรณ์
ให้กบั ทาง “เจ้าของโครงการ” ทีว่าจ้าง (Owner) หรือเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในใบสังจ้าง (WO) / ใบสัง
ซือ (PO)
. การขอคืนเงินประกันผลงาน สามารถดําเนินการได้ เมือครบระยะเวลาการรับประกันตามเงือนไขทีระบุในใบสังจ้าง
(WO) / ใบสังซือ (PO) เท่านัน
. การเบิกคืนเงินประกันผลงาน งวดสุดท้ าย ของผู้รบั เหมา / ผู้ขาย สามารถเบิกคืนได้ เมือสินสุดระยะเวลาการ
รับประกันตามเงือนไขทีระบุในใบสังจ้าง (WO) / ใบสังซือ (PO) และแก้ไขงานตามขอบเขตทีได้รบั ว่าจ้างโดยสมบูรณ์
ปราศจากความชํารุดบกพร่องใดๆ
. เมือโครงการ สินสุดระยะเวลาการรับประกัน ให้ทางผูร้ บั เหมา/ผูข้ าย ติดต่อขอเบิกคืนเงินประกันผลงาน ภายใน
ระยะเวลา ปี นับจากสินสุดระยะเวลาการรับประกัน หรือวันทีบริษัทประกาศแจ้งให้เบิกคืนได้ โดยสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลได้ผ่าน www.well-graded.com และหากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาทีกําหนด บริษัท ถือว่ าผู้รบั เหมา/ผู้ขาย
สละสิทธิในการขอรับคืนเงินคําประกัน
. ผูร้ บั เหมา / ผูข้ าย ทีมีความประสงค์ ขอเบิกคืนเงินประกันผลงานทังหมด ขณะทียังอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน
จะต้องนํ าหนังสือคําประกันของธนาคาร (Bank Guarantee) ทีมีวงเงินคําประกัน ไม่ น้อยกว่ าจํานวนเงินประกันผลงาน
ทีขอรับคืน มามอบไว้แทน โดยหนังสือคําประกันดังกล่าว ต้องมีอายุการคําประกัน เป็ นไปตามระยะเวลาการรับประกันของ
ผูร้ บั เหมา / ผูข้ าย และทางบริษทั จะคืนให้ เมือสินสุดภาระการรับประกัน
. เป็ นหน้าทีของทาง ผูร้ บั เหมา / ผูข้ าย ในการตรวจสอบยอดเงินหลักคําประกัน ทีทางบริษทั หักไว้ และติดตามการ
คืนคําประกัน รวมถึงข้อมูลข่าวสารของทางบริษทั ตามช่องทาง ดังข้อ
บริ ษทั เวล เกรด เอ็นจิเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน)
/

หมู่ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โทร. -

- แฟกซ์ -
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. ขันตอนการขอรับคืนเงิ นประกันผลงาน

2.1 ผู้รบั เหมาหรือผูข้ ายแจ้งความประสงค์ ขอเบิกคืนเงินประกันผลงาน ( Retention) โดยส่งเอกสารเบิกตามตาราง
กําหนดการส่งเบิกเงินประกันผลงาน ประจําปี ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี
 ใช้แบบฟอร์ม จดหมายขอคืนเงินประกันผลงาน (Retention) กรอกรายละเอียด, จํานวนเงิน และข้อมูลให้
ครบถ้วนพร้อมลงนาม ให้เรียบร้อย แบบฟอร์ม ชุด ใช้สาํ หรับ ใบสังซือ (PO) / ใบสังจ้าง (WO)
 สําเนาใบสังซือ (PO /ใบสังจ้าง (WO) ฉบับทีมีการลงนามครบถ้วน ทังในส่วนของผูว้ ่าจ้างและผูร้ บั จ้าง
 เอกสารใบรับประกันผลงาน พร้อมลงนาม ให้เรียบร้อย ( ส่งเฉพาะทีขอเบิก Retention งวดแรกของ
สัญญา) (แบบฟอร์ม 1 ชุด ใช้สาํ หรับ 1 โครงการ)
 สําเนาหน้าสมุดบัญชี ธ.กสิกรไทย (กรณี ให้โอนเข้าบัญชี)
2.2 บริษทั ฯ ดําเนินการตรวจสอบเอกสาร และทําการตรวจสอบผลงานและคุณภาพผลงาน ให้เป็ นไปตามเงือนไขการ
รับประกันผลงาน ทางบริษทั จะตอบกลับเอกสารจดหมายขอคืนเงินประกันผลงาน และออกเอกสาร ส่งกลับไปยังผูร้ บั เหมา /
ผูข้ าย ตามทางการติดต่อทีได้แจ้งไว้ รายละเอียดดังนี
 เอกสารรับวางบิล ( Retention Payment ) กรณีทเป็
ี น ใบสังจ้าง (WO)
2.3 ให้ผรู้ บั เหมา / ผูข้ าย ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลในเอกสาร ตามข้อ . หากไม่มขี อ้ โต้แย้งใดๆ ให้ลงนามพร้อม
ประทับตราในเอกสารให้เรียบร้อยและจัดส่งเอกสารเป็ นชุดฉบับจริงมาทีบริษทั ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี
( ) กรณี บุคคลธรรมดา
 เอกสารรับวางบิล (Retention Payment) จํานวน 1 ชุด ( ฉบับทีผูร้ บั เหมาลงนามเรียบร้อยแล้ว )
( ) กรณี ร้านค้า / บริษทั / ห้างหุน้ ส่วน
 เอกสารรับวางบิล (Retention Payment) จํานวน 1 ชุด ( ฉบับทีผูร้ บั เหมาลงนามเรียบร้อยแล้ว )
 ใบวางบิล / ใบแจ้งหนี จํานวน ชุด ( ยอดเงินต้องตรงกับเอกสารตอบกลับเอกสารจดหมายขอคืนเงิน
ประกันผลงาน หรือเอกสารรับวางบิล (Retention Payment) ทีทางบริษทั ออกให้ ) กรณี ทีเป็ นนิ ติบุคคล
 ใบเสร็จรับเงิน
กรณีรบั เช็ค ผูร้ บั เหมาหรือผูข้ าย จะต้องส่งเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน พร้อมกับการมารับเช็คทีบริษทั
กรณีโอนเงินเข้าบัญชี ผู้รบั เหมาหรือผูข้ าย จะต้องส่งเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน มาพร้อมกับเอกสารรับวาง
บิล (Retention Payment)
2.4 เมือเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทดําเนินการจ่ายเงินประกันผลงาน (Retention) ให้ผู้รบั เหมา / ผู้ขาย ตาม
กําหนดการทีแจ้งไป

. เอกสารทีเกียวข้อง
เอกสาร
 แบบฟอร์ม จดหมายขอคืนเงินประกันผลงาน
 แบบฟอร์ม ใบรับประกันผลงาน
 ตารางกําหนดการจ่ายเงินประกันผลงาน (Retention)
ประจําปี








ช่องทางการติ ดตามข้อมูล
ดาวน์โหลดผ่าน www.well-graded.com
ติดต่อสอบถาม ได้ทธุี รการ / เลขา ประจําโครงการ
ดาวน์โหลดผ่าน www.well-graded.com
ติดต่อสอบถาม ได้ทธุี รการ / เลขา ประจําโครงการ
ตรวจสอบข้อมูลผ่าน www.well-graded.com
ติดต่อสอบถาม ได้ทธุี รการ / เลขา ประจําโครงการ

บริ ษทั เวล เกรด เอ็นจิเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน)
/

หมู่ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โทร. -

- แฟกซ์ -
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. กําหนดการจ่ายเงินประกันผลงาน

– เป็ นไปตามตารางกําหนดการจ่ายคืนเงินประกันผลงาน (Retention) ประจําปี สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านทาง
www.well-graded.com

. ช่องทางการติ ดต่อ

. การส่งเอกสารเบิกคืนเงินประกันผลงาน รายละเอียดดังนี
 กรณีโครงการอยู่ระหว่างการดําเนินการ สามารถ
ติดต่ อ สอบถามข้อ มูล และส่ ง เอกสารเบิก คืนเงิน
ประกันผลงานได้ท ี ธุรการโครงการ / เลขาโครงการ
ประจําโครงการนันๆ
 กรณีโครงการสินสุดการดําเนินการ สามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูล และส่งเอกสารเบิก คืนเงินประกัน
ผลงานได้ ท ี ** แผนกบริ ก ารหลัง การขาย
บริ ษัท เวล เกรด เอ็นจิ เนี ยริ ง จํากัด (มหาชน)
/
หมู่ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120 **
. สามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารหรือดาวน์โหลดเอกสาร
ต่างๆ ได้ ผ่าน www.well-graded.com

. สอบข้อมูลเพิมเติมเกียวกับเงินประกันผลงาน มาได้ท ี แผนกบริ การหลัง การขาย โทรศัพท์
E-mail : wellcare@wge.in.th หรือ ID Line : @well-care

ขอแสดงความนับถือ

( นายเกรียงไกร บัวนุ่ม )
รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ

บริ ษทั เวล เกรด เอ็นจิเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน)
/

หมู่ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โทร. -

- แฟกซ์ -

-

-

