
เง่ือนไขรายละเอยีดการจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้บริเวณส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
และบ้านพกัพนักงาน ปีงบประมาณ 2565 

   
วตัถุประสงค์ 
  ผูว้า่จา้งมีความประสงคจ์ะจา้งเหมาดูแลบ ารุงรักษาตน้ไมบ้ริเวณส านกังานนิคมอุตสาหกรรมบาง
ชนัและบา้นพกัพนกังาน จ านวน 2 คน เพื่อปฏิบติังานประจ าอยูท่ี่ ส านกังานนิคมอุตสาหกรรมบางชนั เลขท่ี  60  
 ถนนเสรีไทย 87 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานครฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
รวม 12 เดือน 
1.  รายละเอยีดของงาน 
     1.1  งานรดน า้ ตกแต่ง และดูแลต้นไม้ 
 (ก)  ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัคนงานรดน ้าตน้ไมท้ั้งในและนอกอาคารใหมี้ความสวยงาม 
 (ข)  ผูรั้บจา้งมีหนา้ท่ีตดัแต่งก่ิงไมใ้หเ้กิดความสวยงาม ตามท่ีผูว้า่จา้งมอบหมาย ท าการตกแต่งหรือตดัก่ิงไม้
ท่ีมีอยูใ่หเ้กิดความสวยงามตลอดเวลา และการตดัแต่งก่ิงใบไม ้การเก็บเศษใบไมใ้หเ้ก็บรวบรวมใส่ถุงขยะแลว้มดั
ปากถุงเพื่อน าไปทิ้งตามจุดท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางชนัก าหนด  
 (ค)  ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าการตดัแต่งสนามหญา้ ท าความสะอาดสวนหยอ่ม ไมป้ระดบัต่าง ๆ และปรับเปล่ียน
ตน้ไมป้ระดบับนส านกังานตามความเหมาะสม ใหเ้กิดความสวยงามอยูเ่สมอ 
 (ง)  ผูรั้บจา้งตอ้งท าความสะอาด, เก็บเศษใบไม,้ เศษผง หรือเศษขยะตามกระถางตน้ไม ้,กระบะตน้ไม,้     
บ่อน ้าจดัสวนต่าง ๆ , ภายในและปากท่อระบายน ้า, ชายคารางระบายน ้าต่าง ๆ  หรือบริเวณท่ีมีการปลูกตน้ไมใ้ห้
สะอาดเรียบร้อยอยูเ่สมอ 
 (จ)  ผูรั้บจา้งตอ้งท าความสะอาดไม่ใหน้ ้าท่วมขงัพื้นถนนภายในและบริเวณโดยรอบอาคาร ในกรณีฝนตก 
และใหด้ าเนินการจดัเก็บเศษวสัดุ เศษใบไมก่ิ้งไมอ้อกจากปากท่อระบายน ้าและท าการระบายน ้าออกจากผวิถนน
ทนัที 
 (ฉ)  ผูรั้บจา้งตอ้งท าการตดัตน้ไม ้ท่ีมีขนาดใหญ่ และก่ิงไม ้มีการหกั เพื่อเป็นการ ป้องกนัอนัตรายจากก่ิงไม้
หกัหล่นลงมา มาโดน ทรัพยสิ์น ของทางผูว้า่จา้ง ตลอดอยา่งสม ่าเสมอ 
 
       1.2  งานบ ารุงรักษา 
 (ก)  ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าการสับเปล่ียนไมป้ระดบัตามกระถางต่าง ๆ ในส านกังาน โดยน าตน้ไมท่ี้ถูก
สับเปล่ียนไปพกัฟ้ืนในสถานท่ี ๆ สนช. จดัไว ้พร้อมกบัดูแลบ ารุงรักษาตน้ไมท่ี้น าไปพกัฟ้ืนใหคื้นสภาพปกติ
โดยเร็ว ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง หรือตามท่ีผูว้า่จา้งเห็นสมควร หรืออาจท าการสับเปล่ียนโดย
ค านึงถึงสภาพของตน้ไมใ้นเวลาท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ใหผู้รั้บจา้งแจง้ผูว้า่จา้ง หรือผูท่ี้ผู ้
วา่จา้งมอบหมายทราบก่อนด าเนินการทุกคร้ัง 
 (ข)  ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย เติมดิน เพื่อใหต้น้ไมเ้จริญงอกงามอยูต่ลอดเวลา 
 (ค)  ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าการก าจดัเพล้ีย หนอน แมลงต่าง ๆ เพื่อใหต้น้ไมทุ้กตน้ปราศจากหนอนแมลง หรือ
เพล้ียต่าง ๆ ท่ีมารบกวน 
 (ง)  ผูรั้บจา้งตอ้งท าการก าจดัวชัพืชบริเวณภายนอกและภายในส านกังานอยูเ่สมอ 
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(จ)  ในการก าจดัแมลงและการบ ารุงรักษาตน้ไมผู้รั้บจา้งห้ามใชส้ารเคมีใด ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
ทั้งส้ิน 
 (ฉ)  ผูรั้บจา้งตอ้งดูแลเรือนเพาะช าท่ี กนอ. จดัไวใ้ห้เพื่อเป็นท่ีพกัฟ้ืนบ ารุงรักษาตน้ไมใ้หเ้รียบร้อยอยูเ่สมอ 
       1.3  อ่ืน ๆ 
 (ก)  การใดท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายละเอียดของงานน้ี หากจ าเป็นตอ้งจดัท าเพื่อใหต้น้ไมใ้นส านกังานเกิดความ
เจริญงอกงามและสวยงามอยูเ่สมอ ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัท าภายใน 7 วนั โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ เพิ่มข้ึนอีกทั้งส้ิน 
 (ข) ผูรั้บจา้งตอ้งท าการ ขุดลอกสระน ้า ท่ีอยูภ่ายในพื้นท่ี ของ ส านกังานนิคมอุตสาหกรรมบางชนัใหส้ะอาด 
ปีละ1 คร้ัง และทางผูรั้บจา้ง ตอ้ง น าตะกอน ขนไปทิ้ง ยงัจุดท่ี ผูว้า่จา้งก าหนด  

(ค)  การท างานจา้งตามเง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้ ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัท าตารางรายละเอียดและแผน               
การปฏิบติังานประจ าวนัเสนอใหผู้ว้า่จา้ง หรือตวัแทนของผูว้า่จา้ง หรือคณะกรรมการตรวจการจา้งท่ีผูว้า่จา้งแต่งตั้ง 
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนเขา้ด าเนินงาน เม่ือผูว้า่จา้งหรือตวัแทนของผูว้า่จา้ง หรือคณะกรรมการตรวจการจา้งท่ี
ผูว้า่จา้งแต่งตั้งพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในรายละเอียดและแผนการปฏิบติังานดงักล่าวแลว้  ผูรั้บจา้งตอ้งปฏิบติังาน
ในแต่ละวนัใหแ้ลว้เสร็จครบถว้นตามรายละเอียดและแผนการปฏิบติังานดงักล่าว 

(ง)  ผูรั้บจา้งตอ้งปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การจดัหรือการตกแต่งประดบัสถานท่ีของผูว้า่จา้งในวาระ
ต่าง ๆ  
2.  การจัดหาวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
 ผูรั้บจา้งมีหนา้ท่ีตอ้งจดัหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ทุกชนิดให้เพียงพอส าหรับใชใ้นการท างานจา้งน้ี และอยา่งนอ้ย
จะตอ้งมีอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นเก็บรักษาไวป้ระจ าในบริเวณท่ีท างานจา้ง เช่น 

(ก) ส่งมอบดิน จ านวน 20 ถุง ปุ๋ย 20 ถุง เพื่อใชใ้นการดูแลบ ารุงรักษาตน้ไมใ้นแต่ละเดือนใหผู้ว้า่จา้ง 
(ข) ส่งมอบรถเขน็พร้อมเข่ง จ  านวน 1 คนั, กรรไกรตดัแต่งก่ิงตน้ไมด้า้มไม ้จ านวน 2 อนั, เสียมดา้มไม ้

จ านวน 20 อนั, จอบดา้มไม ้จ านวน 2 อนั, ท่ีตกัผง จ านวน 2 อนั, ไมก้วาดทางมะพร้าว จ านวน 4 อนั, สปริงเกอ้ร์
พร้อมต่อท่อ จ านวน 4 ชุด, สายยาง3/4 ยาว 20 เมตร จ านวน 4  มว้น  

(ค) ผูรั้บจา้งตอ้งจดัท าบญัชีเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานใหค้ณะกรรมการตรวจการจา้ง   หรือ 
ตวัแทนผูว้า่จา้งเป็นผูต้รวจอุปกรณ์ก่อนเขา้ปฏิบติังานในแต่ละเดือนใหค้รบถว้น   และผูว้า่จา้งตอ้งช่วยตบแต่งและ
จดัสถานท่ีในโอกาสพิธีงานส าคญัในวาระต่าง ๆ ของผูว้า่จา้ง 
3.  จ านวนคนงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานและความรับผดิชอบของงาน 
 ผูรั้บจา้งตอ้งจดัหาคนงานทีมีความรู้ในการดูแลบ ารุงรักษาตน้ไม ้มาปฏิบติังานในส านกังานของผูว้า่จา้ง
จ านวนทั้งส้ิน  2  คน   ผูว้า่จา้งตอ้งปฏิบติังานจา้งตามเง่ือนไขท่ีผูว้า่จา้งก าหนด ดงัน้ี 

3.1 การมาปฏิบติังานดูแลบ ารุงรักษาตน้ไม ้ตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 
3.2  คนงานของผูรั้บจา้งจะมีวนัหยดุงานไดส้ัปดาห์ละ 1  วนั (วนัเสาร์) และวนัแรงงาน แต่ถา้เป็นกรณีท่ีมี

ความจ าเป็นคณะกรรมการตรวจการจา้งของผูว้า่จา้ง อาจพิจารณาสั่งใหค้นงานของผูรั้บจา้งหยดุงานในวนัอ่ืนแทน
เป็นคร้ังคราวตามท่ีเห็นสมควรก็ได ้และคนงานของผูรั้บจา้งจะมีเวลาพกักลางวนัไดว้นัละไม่เกิน 1 ชัว่โมง (ตั้งแต่
เวลา 12.00-13.00 น.) หรือกรณีท่ีผูว้า่จา้งใหม้าปฏิบติังานเป็นกรณีพิเศษเป็นคร้ังคราว 
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การท างานในวนัหยดุงานอ่ืน ๆ ของ สนช. ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจา้งของผูว้า่จา้งท่ี

จะพิจารณาสั่งใหค้นงานของผูรั้บจา้งมาปฏิบติังานในวนัหยดุงานบางส่วนหรือเตม็จ านวนก็ได ้ทั้งน้ี ค  านึงถึงความ
บกพร่องของผูรั้บจา้งท่ีท างานจา้งไดไ้ม่เรียบร้อยเท่าท่ีควร หรือเกิดความบกพร่องท่ีตอ้งด าเนินการแกไ้ข 

3.4  กรณีคนงานของผูรั้บจา้งมาท างานจา้งภายหลงัเวลาเขา้ท างานจา้ง (เขา้สาย)  ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 3.1 
  และ ขอ้ 3.2  รวมเป็นจ านวน  3  คร้ัง ในงวดงานนั้น ๆ  ผูว้า่จา้งถือวา่ผูรั้บจา้งจดัส่งคนงานมาปฏิบติังานในงวด
ดงักล่าวไม่ครบ 1 คน ต่อการเขา้งานสายของคนงานผูรั้บจา้ง 3 คร้ัง   และหากมีการเขา้มาปฏิบติังานไม่ทนัเวลาท่ี
ก าหนดบ่อยคร้ัง ผูว้า่จา้งจะเรียกค่าปรับตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาจา้งต่อไป (สาย 3 คร้ัง เท่ากบัคนงานขาด 1 คน) 

3.5  หากคณะกรรมการตรวจการจา้งของผูว้า่จา้ง ตรวจพบวา่การปฏิบติังานในการดูแลบ ารุงรักษาตน้ไมใ้น
แต่ละวนัยงัไม่เรียบร้อยหรือมีขอ้บกพร่อง    คณะกรรมการตรวจการจา้งของผูว้า่จา้งอาจพิจารณาสั่งใหค้นงานของ 
ผูรั้บจา้งอยูป่ฏิบติังานต่อไปไดอี้กจนงานแลว้เสร็จในวนันั้น   หรือสั่งใหค้นงานของผูรั้บจา้งอยูป่ฏิบติังานต่อไปอีก
ภายในระยะเวลาอนัสมควร โดยไม่ยดึตามเวลาขอ้ 3.1 หรือขอ้ 3.2 เป็นเกณฑ์ 

3.6  เม่ือคนงานของผูรั้บจา้งขาดงานหรือมาปฏิบติังานไม่ครบจ านวน ผูรั้บจา้งตอ้งจดัส่งคนงานมาทดแทน
ใหค้รบจ านวน  ภายในระยะเวลาไม่เกิน  09.00  น.  ของวนันั้น   หากเลยก าหนดเวลาผูว้า่จา้งจะถือวา่ผูรั้บจา้งจดัส่ง
คนงานมาปฏิบติัไม่ครบตามท่ีก าหนด 

3.7  หา้มมิใหค้นงานของผูรั้บจา้งออกไปนอกสถานท่ีของผูว้า่จา้งในระหวา่งเวลาจา้งน้ี เวน้แต่จะไดรั้บ
อนุญาตจากผูว้า่จา้ง และหา้มน าบุคคลภายนอกท่ีไม่ใชค้นงาน และหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบังานจา้งเขา้มา
ภายในสถานท่ีของผูว้า่จา้งโดยเด็ดขาด โดยการเขา้-ออกบริเวณสถานท่ีของผูว้า่จา้งตอ้งปฏิบติัตามมาตรการรักษา
ความปลอดภยัของ กนอ. โดยเคร่งครัด 
4.  การส่งคนงานเข้ามาท างานจ้าง 
 4.1  คนงานตอ้งไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน (กองทุนประกนัสังคมและกองทุนเงินทดแทน) 

4.2  คนงานตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ติดยาเสพติดหรือไม่เป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ ไม่เคยถูกลงโทษจ าคุกเพราะกรท าผิด
ร้ายแรง หรือเพราะค าพิพากษาถึงท่ีสุด จะตอ้งเป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมไม่บกพร่องในศิลธรรมอนัดี 
ตอ้งผา่นเกณฑท์หารมาแลว้ 

4.3 คนงานของผูรั้บจา้งตอ้งด่ืมสุรา หรือเสพส่ิงมึนเมาต่าง ๆ นอนหลบัในระหวา่งปฏิบติังาน หรือคนงาน
ของผูรั้บจา้งไม่อยูใ่นสภาพท่ีสามารถปฏิบติังานไดเ้น่ืองมาจากการด่ืมสุรา หรือเสพส่ิงมึนเมาต่าง ๆ รวมทั้งหา้มเล่น
การพนนัอยา่งเด็ดขาด โดยหากผูว้า่จา้งตรวจสอบพบจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้มาท างานจา้ง และถือวา่ขาดงาน 

4.4 ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัท าประวติัของคนงาน โดยตอ้ง  ระบุช่ือ , ท่ีอยู ่, ประวติัยอ่ ติดรูปถ่าย     (ถ่ายไม่เกิน  3  
เดือน)  และแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน   พร้อมลงช่ือรับรองส าเนาส่งใหผู้ว้า่จา้งก่อนจดัส่งคนงานมา
ปฏิบติังานในส านกังานของผูว้า่จา้ง ตามขอ้ 4 หรือในกรณีผูรั้บจา้งส่งคนงานเขา้มาท างานทดแทนคนงานท่ีขาดงาน
ในวนันั้น  ผูรั้บจา้งจะตอ้งมีใบส่งมอบตวัมาส่งมอบใหก้บัผูแ้ทนของผูว้า่จา้งก่อนลงมือปฏิบติังาน 
5.  เง่ือนไข 
 5.1  หากมีการช ารุดเสียหายเกิดข้ึนกบัตน้ไมใ้ด ๆ  หรือวสัดุอุปกรณ์ของผูว้า่จา้ง เฉพาะในส่วนท่ีผูรั้บจา้ง
ตอ้งรับผดิชอบดูแลตามเง่ือนไขน้ี   ถา้ความเสียหายดงักล่าวเกิดข้ึนจากความประมาทเลินเล่อ  หรือความบกพร่อง  
จากการท างานจา้ง หรืออนัเน่ืองมาจากคนงานของผูรั้บจา้งขาดความรู้ในการดูแลบ ารุงรักษาตน้ไม ้ซ่ึงท าใหต้น้ไม้  
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ใด  ๆ   ของผูว้า่จา้งไดรั้บความเสียหาย   ผูรั้บจา้งตอ้งจดัหาตน้ไมใ้นชนิดและขนาดเดียวกนัหรือขนาดใกลเ้คียงกบั
ตน้ไมท่ี้ไดรั้บความเสียหายมาทดแทนในจ านวนทดแทนท่ีเท่ากนัใหผู้ว้า่จา้งภายในระยะเวลาไม่เกิน  7  วนั นบัแต่ 
วนัท่ีผูว้า่จา้งไดแ้จง้ใหผู้รั้บจา้งทราบถึงสาเหตุดงักล่าว 
           5.2  กรณีผูรั้บจา้งไม่สามารถจดัหาตน้ไม ้ มาทดแทนใหก้บัผูว้า่จา้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด   ได ้ ผูรั้บจา้ง
ยนิยอมชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริงแก่ผูว้า่จา้งโดยส้ินเชิง  และยนิยอมให้หกัค่าเสียหายดงักล่าวจาก
ค่าจา้งท่ีผูรั้บจา้งพึงจะไดรั้บในงวดนั้น ๆ 
 5.3  ในกรณีท่ีเกิดความเสียหาย   หรือช ารุดบกพร่อง   หรือสูญหายต่อทรัพยสิ์นใด ๆ   ของผูว้า่จา้ง   หรือ
ทรัพยสิ์นในความครอบครองของผูว้า่จา้ง อนัเกิดจากการกระท าของผูรั้บจา้งหรือคนงานของผูรั้บจา้ง จะโดยจงใจ
หรือกระท าโดยประมาทเลินเล่อ   กระท าการหรือละเวน้กระท าตามหนา้ท่ีของผูรั้บจา้ง ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิชอบ
ชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อทรัพยสิ์นของผูว้า่จา้ง หรือทรัพยสิ์นในการครอบครองของผูว้า่จา้งตามราคาท่ีเป็นจริง 
และในกรณีท่ีเป็นการกระท าท่ีเป็นความผดิทางอาญาดว้ย    ผูรั้บจา้งจะตอ้งใหค้วามร่วมมือในการสอบสวนหาตวั
ผูก้ระท าผดิ เพื่อด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

5.4  หา้มมิใหด่ื้มสุรา  หรือเสพส่ิงมึนเมาต่าง ๆ  นอนหลบั หรือคนงานของผูรั้บจา้งอยูใ่นสภาพไม่พร้อมท่ี 
จะปฏิบติังานอนัเน่ืองจากการด่ืมสุรา    หรือเสพส่ิงมึนเมาในระหวา่งปฏิบติังาน    หากผูว้า่จา้งตรวจสอบพบจะไม่
อนุญาตใหเ้ขา้มาท างานจา้ง และถือวา่คนงานขาดงานในวนัดงักล่าว รวมทั้งหา้มเล่นการพนนัอยา่งเด็ดขาด 

5.5  ผูรั้บจา้งจะตอ้งมีผลงานการท างานดา้นดูแลรักษาตน้ไมแ้ละสวนหยอ่ม โดยมีวงเงินในสัญญาเดียวกนั 
ไม่นอ้ยกวา่ 200,000.- บาท ผลงานดงักล่าวจะตอ้งมีอายไุม่เกิน 2 ปี  นบัจากวนัท่ีแลว้เสร็จเรียบร้อยถึงวนัท่ียืน่ซอง 
โดยตรงกบัส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมาย วา่ดว้ย  ระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานอ่ืน ซ่ึง
มีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวสิาหกิจหร่ือหน่วยงานเอกชนท่ี กนอ. เช่ือถือ  

5.6  ผูรั้บจา้งตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้ก าหนดของผูว้า่จา้งในการด าเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001  
5.7  ผูรั้บจา้งหรือคนงานของผูรั้บจา้ง ตอ้งปฏิบติัตามมาตรการประหยดัพลงังานของ กนอ. โดยเคร่งครัด 

6.  การปฏิบัติงานผดิเง่ือนไข 
ถา้ผูรั้บจา้งหรือคนงานของผูรั้บจา้งปฏิบติังานจา้งน้ี จนท าใหง้านบกพร่องประการใดประการหน่ึงก็ดี     

หรือกระท าผดิเง่ือนไขและรายละเอียดน้ีขอ้ใดขอ้หน่ึงก็ดี   จะถือวา่ผูรั้บจา้งเป็นผูป้ฏิบติัผดิสัญญาจา้ง  ผูว้า่จา้ง    
หรือผูแ้ทนของผูว้า่จา้ง  หรือคณะกรรมการตรวจการจา้งมีสิทธิด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

6.1 กรณีตรวจพบขอ้บกพร่องในการท างานจา้ง  ผูว้า่จา้งจะแจง้ผูรั้บจา้งใหแ้กไ้ขขอ้บกพร่องดว้ยวาจา    
หรือลายลกัษณ์อกัษรในทนัที  

6.2 กรณีผูรั้บจา้งกระท าผดิสัญญา   หรือผดิเง่ือนไขและรายละเอียดการจา้งน้ีในขอ้ใดขอ้หน่ึงผูว้า่จา้ง 
จะใชสิ้ทธิเรียกค่าปรับเป็นรายวนัตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาจา้ง จนกวา่ผูรั้บจา้งจะปฏิบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข 
หรือเลิกสัญญาจา้ง โดยแจง้ใหผู้รั้บจา้งทราบล่วงหนา้ภายในระยะเวลาท่ีผูว้า่จา้งจะพิจารณาก าหนด 
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7.  การชดใช้ค่าเสียหาย 
 เม่ือผูว้า่จา้งมีสิทธิเรียกค่าปรับตามขอ้ 6 หรือมีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ ตามเง่ือนไขและรายละเอียดน้ี    
เป็นจ านวนเท่าใด   ผูรั้บจา้งจะตอ้งยนิยอมใหผู้ว้า่จา้งยดึหรือหกัเงินค่าจา้ง   เพื่อช าระค่าปรับหรือค่าเสียหายได ้   
โดยส้ินเชิง 
          อน่ึง  ในการแกไ้ขขอ้บกพร่องตามขอ้ 6.1   หากผูว้า่จา้งจ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้รั้บจา้งปฏิบติังานเกินจาก
ก าหนดเวลาท่ีระบุไวใ้นเง่ือนไข ผูรั้บจา้งจะคิดค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนอีกไม่ได ้ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
8.  ค่าปรับ 
 1. กรณีพนกังานของผูรั้บจา้งไม่มาปฏิบติังาน หรือมาปฏิบติังานไม่ครบจ านวนตามท่ีก าหนดไว ้ผูรั้บจา้ง
ยนิยอมใหผู้ว้า่จา้งปรับตามระเบียบและสัญญาของผูว้า่จา้ง 
9. คุณสมบัติอ่ืนๆ 

- ผูเ้สนอราคาจะตอ้งข้ึนทะเบียนประกนัสังคมกบักระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม  
- ผูเ้สนอราคาตอ้งมีการเขา้มาตรวจติดตามการปฏิบติังานของคนงาน, อบรมช้ีแนะ,  แกไ้ขปัญหาในการ

ปฏิบติังานดูแลบ ารุงรักษาตน้ไมแ้ละสวนหยอ่มใหแ้ก่คนงานของผูว้า่จา้งเป็นประจ าอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง   
พร้อมรายงานรายละเอียดให้ผูรั้บจา้งทราบทุกคร้ัง 

- ผูเ้สนอราคาตอ้งน าตวัอยา่งของสารเคมีท่ีใชใ้นการบ ารุงรักษาตน้ไมแ้ละสวนหยอ่มฯ (ถา้มี) พร้อมฉลาก
เอกสารขอ้มูลความปลอดภยัการใชส้ารเคมีทุกชนิดท่ีน ามาใชใ้นการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  โดย
สารเคมีดงักล่าวตอ้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีนยัส าคญั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


