
 

CONTRAT D'ENTRETIEN PISCINE 

 

สัญญาการให้บริการดูแลสระว่ายน า้ 
 

 
 

Entre les soussignés : 

ระหว่าง :  
 

Le client : 
ผู้ว่าจ้าง : 
 

Nom :                                                       Prénom : 
นามสกุล:                                                              ช่ือ:  
 

Adresse : 
ทีอ่ยู่: 
 
 

Téléphone :                                               Mail : 

เบอร์โทรศัพท์:                                                อเีมลล์: 
 



Dimensions piscine :                                profondeur : 

ขนาดของสระ :                                               ความลกึของสระ: 
Volume d’eau : 

ปริมาตรของน า้: 
 
 

Le prestataire : 

ผู้รับจ้าง: 
 

Destin Pools Services (DPS) 

Adresse : 41/83 Soi 27 huay Mongkol  

77110 HUA HIN 

Téléphone : 09.63.47.82.89   

Mail : dpshuahin@gmail.com 

 
เดสติน พูล เซอร์วสิ (ดีพเีอส) 

ทีอ่ยู่ : 41/83 ซ.27 ห้วยมงคล 
77110 หัวหิน  

เบอร์โทร: 09.63.47.82.89 

อเีมลล์ : dpshuahin@gmail.com 
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Il a été convenu ce qui suit : 

ซ่ึงมข้ีอตกลงกนัดังต่อไปนี้ : 
 

ARTICLE 1 : Objet du contrat et engagements de l'entreprise 
 

Le présent contrat est conclu pour deux visites d'entretien 

hebdomadaire de la piscine du souscripteur. La visite comprend les 

prestations suivantes que le prestataire s'engage à exécuter : 

 

ขอ้ท่ี 1 วตัถุประสงคข์องสัญญา และ ขอ้ผกูพนัของบริษทั 

ซ่ึงสัญญาบบัน้ี จะเป็นการใหบ้ริการดูแลสระแก่ผูว้า่จา้ง 2 คร้ังต่อสัปดาห์ ซ่ึงบริการจะมีดงัต่อไปน้ี  
 

BASSIN 

Nettoyage de l'eau (passage de l'épuisette, nettoyage de la ligne d'eau), 

aspirateur, brossage sol et murs, nettoyage des skimmers, brossage des 

margelles. 

ตัวสระ 
ท าความสะอาดน ้า ( โดยใช ้กระชอน, ท าความสะอาดช่องทางของน ้า), ดูดตะกอน, ขดัผนงัและขดัพื้น, 

ท าความสะอาดรางน ้า, และท าความสะอาดรอบสระ. 
 

MATERIEL 

Vérification complète du système de filtration 

Nettoyage du pré-filtre de la pompe, clapet anti-retour, nettoyage du 

filtre à sable si nécessaire, contrôle encrassement chlorinateur et 

nettoyage si nécessaire.  

 

วสัดุและอปุกรณ์ 

ท าการตรวจสอบระบบเคร่ืองกรอง . 
ท าความสะอาด ป้ัม, วาลว์ตรวจสอบ,ท าความสะอาดถงักรองทรายในกรณีท่ีจ าเป็น, 

ตรวจสอบเคร่ืองผลิตคลอรีน และท าความสะอาดในกรณีท่ีจ าเป็น    
 

CHIMIE 

Contrôle de l'eau hebdomadaire (PH, sel, Chlore, ORP, TDS, 

température) et intervention si nécessaire. Sont compris dans ce 

présent contrat les produits suivants : 

Chlore, sel, acide chlorhydrique. Tout produit autres que cités 

précédemment utile et nécessaire à la qualité de l'eau sont hors contrat 

et donc sera facturé au client après validation du devis. 



สารเคมี 
ตรวจเซ็คสภาพน ้า ( ตรวจค่าพีเอช, เกลือ, โออาร์ดี, ทีดีเอส, อุณหมิ) และแกไ้ขหากจ าเป็น 

ซ่ึงสารเคมีท่ีรวมอยูใ่นสัญญาจะมีดงัต่อไปน้ี คลอรีน, เกลือ, กรดไฮโดรคลอ. 

สารเคมีท่ีไม่ไดรั้บุไวใ้นตวัสัญญาฉบบัน้ี หากตอ้งมีการใชเ้พิ่มเติม ผูว้า่จา้งจะตอ้งเป็นผูท่ี้อกค่าใชจ่้าย 
โดยท่ีผูรั้บจา้งจะตอ้งแจง้ราคาใหท้ราบก่อนล่วงหนา้. 
 

ARTICLE 2 : Conditions d'entretien 
 

L'entretien de la piscine sera réalisé par un agent de l'entreprise DPS, 

celle ci s'engage à respecter le nombre de visites énoncés dans le 

contrat. En cas de jours fériés (bouddha day) le jour de visite sera 

remplacé au cours de la semaine sur rendez vous prit avec le client. 

 

ขอ้ท่ี 2 : เง่ือนไขการใหบ้ริการ  

การบ ารุงรักษาสระวา่ยน ้าจะตอ้งด าเนินการโดยเจา้หนา้ท่ี บริษทั ดีพีเอส, 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัจ านวนท่ีใหบ้ริการท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา ในกรณีถา้เป็นวนัหยดุ นกัขตัฤกษ ์
จะมีการทดแทนหรือเปล่ียนแปลงเป็นวนัอ่ืนในสัปดาห์ โดยท่ีตอ้งมีการนดักบัลูกคา้ 
ก่อนล่วงหนา้  
 
 

ARTICLE 3 : Prestations non comprises dans le contrat 
 

Tout produit chimique supplémentaire hors contrat sera facturé au 

client. Toutes demandes du client autres que convenues dans l'article 1 

sera facturé au client (remplacement de pièces défectueuses, 

installations diverses ou prestations supplémentaires) après la 

validation du devis par le client. 

 

ขอ้ท่ี 3: การบริการไม่รวมอยูใ่นสัญญา 
สารเคมีใด ๆ เพิ่มเติมออกสัญญาจะคิดค่าบริการใหก้บัลูกคา้ 
การร้องขอของลูกคา้ทั้งหมดท่ีนอกเหนือจากท่ีตกลงกนัไวใ้นขอ้ 1 จะคิดค่าบริการใหก้บัลูกคา้ 
(การเปล่ียนช้ินส่วนท่ีมีขอ้บกพร่อง ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆหรือสิทธิประโยชนเ์พิ่มเติม) 
ดงัต่อไปน้ี จะตอ้งมีการตอบรับจากผูว้า่จา้งก่อน โดยจะตอ้งมีการเสนอราคาใหผู้ว้า่จา้งทราบ 



En aucun cas, DPS est responsable du matériel installé chez le client 

(usures, pannes diverses, défauts, fuites, problèmes électriques). Toute 

garantie constructeur restant à la charge de celui-ci.   

 

ไม่วา่กรณีใดๆ ดีพีเอส จะไม่รับผดิชอบส าหรับอุปกรณ์ติดตั้งของผูว้า่จา้ง (การใชง้าน,ปัญญา 
ระบบขดัขอ้ง,ขอ้บกพร่องร่ัวไหลของน ้า, ปัญหาไฟฟ้า) ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีจะรับผดิชอบโดยผูผ้ลิต  
 

ARTICLE 4 : Durée du contrat 
 

Le contrat est conclu pour une durée minimum de trois mois et prend 

effet à la date convenue entre l'entreprise DPS et le souscripteur. 

Le : 

 

ขอ้ท่ี 4: ระยะเวลาของสัญญา 
สัญญาฉบบัน้ีจะตอ้งมีขอ้ตกลงกนัไม่นอ้ยไปกวา่ 3 
เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ีไดต้กลงกนัในการเร่ิมใหบ้ริการกบัผูว้า่จา้ง 
วนัท่ี :  
date à laquelle ce présent contrat prend effet 

pour une durée de : 

 

สัญญาฉบบัน้ีจะมีผลเป็นระยะเวลา : 
ARTICLE 5 : Modalité de paiement 
 

Le règlement s'effectue en début de période à la souscription du 

présent contrat signé. Règlement périodique convenu tous les : 

Le montant mensuel de la prestation est de :                  

Ce tarif correspond à la prestation énumérée dans l'article 1. 

Toute autre prestation demandée par le client devra être réglée après 

l'acceptation du devis. 

 

ขอ้ท่ี 5 วธีิการช าระเงิน 

การช าระเงินจะเร่ิมช าระตั้งแต่การเร่ิมตน้ท าสัญญา 
และหลงัจากนั้นจะมีการช าระตามระยะเวลาท่ีก าหนดทุกวนัท่ี : 
ค่าบริการต่อเดือนเป็นจ านวน: 



ซ่ึงค่าบริการดงักล่าวจะเป็นการคิดค่าบริการ ตามขอ้ท่ี 1 และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
จะคิดเพิ่มเติมหลงัจากไดเ้สนอราคาและไดรั้บการตอบรับจากผูว้า่จา้ง 

ARTICLE 6 : Jours d’interventions 

ขอ้ท่ี 6 วนัท่ีใหบ้ริการ 
 

             Lundi  จนัทร์                           Jeudi   พฤหสับดี   
             Mardi  องัคาร                          Vendredi  ศุกร์ 
             Mercredi   พุธ                        Samedi   เสาร์ 
 

Heures de passage : 
 

เวลาการให้บริการ : 
Le : 
 

ลงวนัท่ี 
 

Le prestataire DPS                                                           Le client 

 

ผูแ้ทน บริษทั ดีพีเอส                                                                                                      ช่ือลูกคา้  

 

 

 

 

 

 


