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สัญญาเลขท่ี............................     
(ร่าง) สัญญาจ้างบริหารจัดการ 

ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรม 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ เลขที่....................... ถนน
............................ แขวง....................เขต............................กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่......... ........................
ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย................................ผู้ว่าการ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า 
“ผู้ว่าจ้าง” ฝุายหนึ่ง กับ........................................................ ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ส านักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีส านักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที.่............................................................ .............................. 
โดย .......................................ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ออกให้  ณ วันที่ .. . . .........................และหนังสือมอบอ านาจ ลงวันที่
.....................................แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝุายหนึ่ง 

 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ค านิยาม   
  “นิคมอุตสาหกรรม” หมายความว่า นิคมอุตสาหกรรมที่ผู้ว่าจ้างก าหนดใน..........อันเป็นพ้ืนที่ที่
ผู้รัยจ้างต้องด าเนินงาน 
  “ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก” หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่ประกอบเป็น
ระบบและสิ่งอ านวยความสะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรม ที่ผู้ว่าจ้างจัดท าหรือจัดให้มีเพ่ือให้บริการแก่ผู้ประกอบ
กิจการอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการอ่ืน รวมทั้งลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ ระบบน้ าดิบ ระบบ
ประปา ระบบน้ าเสีย ระบบระบายน้ าและปูองกันน้ าท่วม ระบบถนน ระบบไฟฟูาส่องสว่าง ระบบรักษาความ
ปลอดภัย พื้นที่ส่วนกลางและพ้ืนที่สีเขียว และระบบหรือบริการอ่ืน ๆ ที่ก าหนดตามขอบเขตการด าเนินงาน ซึ่งมี
อยู่และส่งมอบให้ผู้รับจ้างเข้าด าเนินงานตามสัญญานี้  
  “การบริหารจัดการ” หมายความว่า การด าเนินงาน การใช้งาน การบริการ การควบคุม การ
ดูแลบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก ที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบ อนุมัติ อนุญาตให้ด าเนินงาน
หรือให้ใช้ในการด าเนินงาน รวมถึงการปฏิบัติงานอื่นใดตามข้อก าหนดและขอบเขตการด าเนินงานตามสัญญานี้  
  “ระบบน้ าดิบ” หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นระบบรับและจ่ายน้ าดิบ เพ่ือบริการ
เฉพาะภายในนิคมอุตสาหกรรม 
  “ระบบประปา” หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นระบบผลิตและจ่ายน้ าประปา เพ่ือ
บริการเฉพาะภายในนิคมอุตสาหกรรม 
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  “ระบบน้ าเสีย” หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นระบบระบายน้ าเสียและระบบบ าบัดน้ า
เสีย เฉพาะภายในนิคมอุตสาหกรรม 
  “การบ ารุงรักษา” หมายความว่า การดูแลบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความด
วก ที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบ อนุมัติหรืออนุญาต ให้ผู้รับจ้างบริหารจัดการ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังเสมือนหนึ่งเป็น
ทรัพย์สินของตนเอง เพ่ือให้คงสภาพสามารถใช้งานได้ดีอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย การบ ารุงรักษาเพ่ือปูองกัน 
(Preventive Maintenance) และการซ่อมแซมแก้ไขการช ารุดขัดข้อง (Corrective Maintenance) ซึ่งการ
ช ารุดขัดข้องนั้นไม่ว่าจะเกิดจากการใช้งานตามปกติ อุบัติเหตุใด ภัยธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากความผิด
หรือความบกพร่องจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่อ รวมถึงการบ ารุงรักษาทรัพย์สินจากการปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพการผลิตหรือบริการ แต่ไม่รวมถึง
ระบบสาธารณูปโภคและ/หรือสิ่งอ านวยความสะดวกใหม ่
  “การบ ารุงรักษาเพ่ือปูองกัน (Preventive Maintenance)” หมายความว่า การบ ารุงรักษา
เพ่ือให้สามารถ ใช้งานได้ดีตามรอบระยะเวลา รวมถึงการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง อะไหล่ซึ่งหมดอายุการใช้งานตาม
ระยะเวลาการใช้งานตามปกติ รวมทั้งการซ่อมแซมประจ าปีและการซ่อมแซมตามระยะเวลาที่ก าหนด ตาม
เงื่อนไขรายละเอียดการซ่อมแซมทรัพย์สินที่ก าหนดในรายละเอียดของงานแต่ละด้าน 
  “การบ ารุงรักษาเพ่ือซ่อมแซมแก้ไขการช ารุดขัดข้อง (Corrective Maintenance)” หมายความว่า 
การบ ารุงรักษาเพ่ือซ่อมแซมแก้ไขการช ารุดขัดข้อง ให้คืนสภาพและหรือสามารถให้ใช้ งานได้ดีเช่นเดิม ภายใน
ระยะ เวลาที่ก าหนด 
  “การปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพการผลิตหรือบริการ (Quality/Efficiency Improvement 
for Production or Service)” หมายความว่า การปรับปรุงหรือดัดแปลงซึ่งคุณลักษณะหรือแบบรูปรายการไป
จากเดิม เพ่ือให้มีคุณภาพประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น หรือการซ่อมใหญ่ (Overhaul) หรือการเปลี่ยนทดแทนของเดิม 
(Replacement) ทั้งนี้ ไม่รวมการด าเนินการเพ่ือขยายก าลังผลิตหรือการเพ่ิมบริการซึ่งระบบสาธารณูปโภคและ
สิ่งอ านวยความสะดวก 
  “เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง” หมายถึง บุคคลที่ผู้รับจ้างจัดหามาปฏิบัติงานตามขอบเขตของงาน 
โดยถือเป็นลูกจ้างของผู้รับจ้าง และให้รวมถึงพนักงานจ้างเหมาบริการของผู้รับจ้างย่อย (Sub Contract) ที่ผู้รับ
จ้างด าเนินการจ้างให้ปฏิบัติงานเป็นการประจ า หรือเฉพาะกิจเป็นการชั่วคราว 
  “ปี” หมายถึง ปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป 
  “ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกใหม่” หมายความว่า ระบบสาธารณูปโภค
และ/หรือสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมีการจัดท า จัดหา หรือก่อสร้างข้ึนใหม่ไม่ว่ากระท าโดยผู้ว่าจ้าง หรือหน่วยงาน 
หรือบุคคลใด ๆ รวมถึงการการปรับปรุงขยายก าลังผลิตหรือบริการ ซึ่งกระท าให้เกิดข้ึนภายหลังวันท าสัญญานี้ 
  “ค่าจ้างเดือนฐาน” หมายถึง ค่าจ้างบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความ
สะดวก ภายในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้ง 14 แห่ง และได้แจกแจงไว้แต่ละนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งผู้รับจ้างได้เสนอ
โดยค านวณตามสูตรและวิธีการค านวณซึ่งถือปริมาณสินค้าหรือบริการ และค่าดัชนีตัวแปรต่าง ๆ ที่ก าหนด ณ 
วันยื่นข้อเสนอ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพการผลิตหรือบริการ (Quality/ 
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Efficiency Improvement for Production and Service) จ านวนร้อยละ 8 (8%) ของค่าจ้างตามสูตรและ
วิธีการค านวณ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งค่าจ้างเดือนฐานตามผลการเจรจา
ต่อรอง (ถ้ามี)  
  “สินค้าหรือบริการ” หมายความว่า การให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความ
สะดวกแก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม ประกอบด้วย การให้บริการน้ าดิบ การให้บริการน้ าประปา การให้บริการ
บ าบัดน้ าเสีย และการให้บริการบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความสะดวก 
  “ปริมาณสินค้าหรือบริการ“ หมายความว่า ปริมาณ หรือจ านวน หรือขนาดพ้ืนที่อย่างใดอย่าง
หนึ่งของการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและลูกค้าในนิคม
อุตสาหกรรมในรอบระยะเวลาที่ก าหนเพ่ือใช้ในการค านวณและเรียกเก็บค่าบริการ 
  “ค่าดัชนีตัวแปร” หมายความว่า ค่าดัชนีบริโภคทั่วไปตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ อัตรา
ค่าแรงขั้นต่ าตามที่กฎหมายประกาศใช้ในพ้ืนที่จังหวัดที่นิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่  และค่า Power Factor ของค่า
พลังงานไฟฟูาตามท่ีรัฐบาลก าหนด 
  “ค่าปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพการผลิตหรือบริการ” หมายความว่า ค่าจ้างเพ่ิมร้อยละ 8  
(แปด) ของค่าจ้างที่ได้จากการค านวณตามสูตรและวิธีการค านวณท่ีก าหนดซึ่งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  “ลูกค้า” หมายความว่า ผู้ประกอบการและลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม 

 ขอ 2 ขอตกลงจางบริหารจัดการ 

  2.1 ผูวาจางตกลงจางและที่ผู้รับจ้างตกลงรับจางบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง
อ านวยความสะดวก ภายในนิคมอุตสาหกรรม จ านวน 14 แห่ง ซึ่งการบริหารจัดการครอบคลุมงานด้าน
ปฏิบัติการ (Operation) งานด้านการบ ารุงรักษา (Maintenance) ทั้งการบ ารุงรักษาเพ่ือปูองกัน (Preventive 
Maintenance) และการบ ารุงรักษาเพ่ือซ่อมแซมแก้ไขการช ารุดขัดข้อง (Corrective Maintenance) งานด้าน
การปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพการผลิตหรือบริการ (Quality/Efficiency Improvement for Production 
and Service) งานด้านการจัดเก็บรายได้ค่าบริการสาธารณูปโภค (Revenue Collection) และงานอ่ืน ๆ ตามที่
ก าหนดไว้ในขอบเขตของงานเอกสารผนวก 1 แนบท้ายสัญญา  

  2.2 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ได้แก่ ค่าน้ าดิบ ค่าไฟฟูา ค่าสารเคมี ค่าวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดในการบริหารจัดการ 
การบ ารุงรักษา การปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพการผลิตหรือบริการ ซึ่งมีคุณสมบัติ คุณลักษณะเฉพาะ และ
คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อก าหนดในขอบเขตของงานเอกสารผนวก 1 แนบท้ายสัญญา 

  2.3 ผู้ รับจ้างเป็นผู้มีสิทธิ ใช้ งานหรือน าไปบริหารจัดการซึ่ งบรรดาทรัพย์สินอันเป็น
องค์ประกอบของระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบให้ผู้รับจ้างด าเนินงานตาม
สัญญานี้ ผู้รับจ้างจะน าทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพ่ือการอ่ืนนอกเหนือจากสัญญานี้มิได้ รวมทั้งจะน าไปเป็น
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หลักประกันไม่ว่าในรูปแบบใด หรือน าไปแปลงสินทรัพย์เป็นทุน น าไปให้เช่า หรือก่อภาระผูกพันใดๆ เหนือ
ทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้  

  2.4 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการบริหารจัดการให้ถูกต้องตามข้อก าหนดในขอบเขตของงาน
เอกสารผนวก 1 แนบท้ายสัญญา เพ่ือให้ลูกค้าของผู้ว่าจ้างได้รับบริการด้วยคุณภาพการให้บริการ (Service 
Level Agreement) และมาตรฐานตามที่ก าหนดในเอกสารผนวก 2 แนบท้ายสัญญา รวมทั้งปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องของผู้ว่าจ้างและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามข้อก าหนดนี้ โดยจะยกอ้าง
เหตุไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความเข้าใจผิดก็ดี ความไม่ศึกษารายละเอียดข้อก าหนดต่างๆ โดยละเอียดก็ดี 
ความผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ในการด าเนินงานก็ดี ความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินในระหว่าง
การด าเนินงานทั้งของผู้ว่าจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากอุบัติเหตุหรือความประมาทของผู้ให้บริการหรือ
เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างก็ดี หรือบรรดาทรัพย์สินเกิดการช ารุด สูญหาย ในระหว่างการด าเนินงาน ผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นและปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมให้ถูกต้องด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการเองทั้งสิ้น 

  2.5 แม้ว่าผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องบริหารจัดการตามเงื่อนไขข้อก าหนดในสัญญานี้ก็ตาม แต่ถ้าขีด
ความสามารถของระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่อาจท าให้ผู้รับจ้างสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนตามสัญญานี้
ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

  2.6 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพการผลิตหรือบริการ (Quality/ 
Efficiency Improvement for Production and Service) ด้วยเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างช าระให้แก่ผู้รับจ้างรวมไว้
ในอัตราร้อยละ 8 (แปด) ของเงินค่าจ้างที่ค านวณตามสูตรและวิธีการค านวณที่ก าหนด ซึ่งเป็นค่าจ้างส่วนเพ่ิม
ส าหรับการด าเนินงานนอกเหนือจากการบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมแก้ไขตามปกติ (Preventive & Corrective 
Maintenance) โดยผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) จัดท ารายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายที่ได้ด าเนินการไปเสร็จสิ้นแล้วเสนอพร้อมรายงาน
ประจ าเดือน เฉพาะกรณีจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน หรือกรณีฉุกเฉิน หากล่าช้าจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อการให้บริการลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งต้องด าเนินการในทันทีโ ดยไม่ชักช้าและอยู่
ภายในกรอบค่าจ้างที่รวมไว้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิตรวจสอบความถูกต้องของรายการและอัตราค่าจ้างตามความเป็นจริง
และเหมาะสม และผู้รับจ้างยินยอมให้เป็นไปตามผลการพิจารณาของผู้ว่าจ้าง หากงานที่ปรับปรุงจริงน้อยกว่า
ค่าจ้างส่วนเพิ่มทีร่วมไว้ของเดือนหนึ่งเดือนใด หรือไม่มีการใช้จ่ายเพ่ือการปรับปรุงในเดือนหนึ่งเดือนใด ให้สมทบ
ไว้รวมกับค่าจ้างส่วนเพิ่มในเดือนต่อไปเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงต่อไปได้ 
   (2) กรณีเป็นงานที่งานปรับปรุงต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการนาน และมีใช้ค่าใช้จ่ายเป็น
จ านวนมากกว่าอัตราค่าจ้างเพ่ิมที่รวมไว้แต่ละเดือนหรือที่สะสมรวมไว้ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการด าเนินงาน
ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบและก าหนดกรอบวงเงินค่าจ้าง ภายในวันที่ 31 สิงหาคมของทุกปี เว้นแต่
กรณีจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน หรือกรณีฉุกเฉิน หากล่าช้าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ อการให้บริการ
ลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรม ผู้รับจ้างสามารถเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนก าหนดดังกล่าวได้ โดยผู้ว่าจ้างจะ
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พิจารณาให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน เว้นแต่เป็นงานปรับปรุงที่มีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการพิจารณาความ
เหมาะสมเป็นกรณีพิเศษ ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนด าเนินการ  
   (3) การด าเนินการปรับปรุงดังกล่าวตาม (1) และ (2) ผู้รับจ้างต้องด าเนินงานภายใต้การ
ก ากับของผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยการควบคุมการด าเนินงานปรับปรุง การ
ตรวจสอบรายการ ปริมาณงานและอัตราค่าจ้างตามที่เป็นจริงภายในกรอบวงเงินค่าจ้างนั้น และผู้รับจ้างต้อง
รายงานผลการด าเนินงานพร้อมกับการส่งมอบรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน 
   (4) เมื่อผู้รับจ้างท าการปรับปรุงเสร็จสิ้นแล้ว ต้องปรับปรุงบัญชีรายการทรัพย์สินที่ได้รับ
มอบเพื่อการบริหารจัดการตามสัญญาให้สอดคล้องกับรายละเอียดและมูลค่างานที่ได้ด าเนินการจริงซึ่งได้รับการ
ตรวจสอบความเหมาะสมถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วันนับแต่ที่ด าเนินงานเสร็จสิ้น และรายงานให้ผู้ว่าจ้าง 
ทราบพร้อมกับรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนนั้นด้วย 
   (5) ผู้รับจ้างต้องจัดท าบัญชีแสดงรายการค่าใช้จ่ายการในปรับปรุง และรายงานสถานะ
บัญชีพร้อมกับการส่งมอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน แสดงยอดเงินค่าจ้างรวมส่วนที่ ใช้จ่ายไปแล้ว 
ส่วนที่ก าลังด าเนินงาน และยอดคงเหลือสะสมรอการใช้จ่ายหรือรอการพิจารณาจากผู้ว่าจ้าง ให้ด าเนินการได้ 
และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินงานทุก 5 ปี ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน หากมีเงินค่าจ้างส่วนเพ่ิม
ดังกล่าวคงเหลือหลังจากได้ใช้จ่ายเสร็จสิ้นแล้วก็ดี หรือคงเหนือจากการที่ผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงานโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพการผลิตหรือบริการก็ดี และผู้ว่าจ้างประเมินผลการด าเนินงานหรือแผนการ
ด าเนินงานไม่มีความจ าเป็นต้องสะสมเงินค่าจ้างส่วนเพ่ิมดังกล่าวไว้อีก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกคืนค่าจ้างส่วนนั้นโดย 
ผู้รับจ้างต้องส่งคืนผู้ว่าจ้างภายใน 15 วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้ว่าจ้างอาจหักคืนเอาจาก
ค่าจ้างท่ีต้องช าระในเดือนต่อ ๆ ไปได้  
   (6) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินงานตามสัญญาแล้ว หากมีเงินค่าจ้างส่วนเพ่ิมไว้ดังกล่าว
คงเหลือหลังจากหักค่าจ้างงานทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับจ้างต้องส่งคืนค่าจ้างส่วนนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ว่าจ้าง
อาจหักกลบลบหนี้กับค่าจ้างที่ต้องช าระในเดือนสุดท้ายนั้นไว้เท่ากับจ านวนคงเหลือนั้น และหากค่าจ้างที่ช าระนั้น
ไม่เพียงพอให้หักกลบลบหนี้ ผู้รับจ้างจะต้องช าระเงินส่วนที่เหลือคืนให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 วันนับถัดจากวัน
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

  2.7 ทุกสิ้นปีผู้รับจ้างต้องเสนอแผนปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพ่ือให้บริการทันสมัย หรือเพ่ือให้ลูกค้าของผู้ว่าจ้างได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วตามความต้องการหรือ
สถานการณ์หรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ในส่วนที่ควรปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวย
ความสะดวกใหม่เพ่ิมเติมจากที่ผู้รับจ้างได้รับมอบไว้เพ่ือการบริหารจัดการตามสัญญา (ถ้ามี) เพ่ือผู้ว่าจ้างน าไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาตามที่จะเห็นสมควรต่อไป 

 ข้อ 3 หน้าที่ของผู้รับจ้าง  

  นอกจากหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก......  ผู้รับจ้างรับจะ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
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  3.1 ผู้รับจ้างต้องจัดการและอ านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นตัวแทนในการ
บริหารสัญญาหรือผู้ได้รับมอบหมาย เข้าตรวจสภาพหรือตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความ
สะดวกได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีผู้แทนของผู้รับจ้างร่วมอยู่ด้วย และจะต้องปฏิบัติตามวิธีการที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานและความปลอดภัย 

   ผู้ว่าจ้างจะแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างทราบภายใน 30 วันนับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา และหากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบภายในก าหนดดังกล่าวด้วย 

  3.2 ผู้รับจ้างต้องเก็บและรักษาบรรดาข้อมูลและบันทึกหลักฐานที่จ าเป็นเพ่ือให้ผู้ว่าจ้างได้รับ
ข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้องเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก และการด าเนินงาน และ
คุณภาพของบริการตามวิธีปฏิบัติอย่างรอบคอบเกี่ยวกับสาธารณูปโภค พร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างตรวจดูได้ตลอดเวลา  

  3.3 ผู้รับจ้างต้องรวบรวม เก็บ และรักษาทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมด ในลักษณะที่สามารถรู้ถึง
ความมีอยู่ สถานที่ และสภาพของทรัพย์สินดังกล่าวในเวลาใด ๆ ได้อย่างถูกต้อง ทะเบียนดังกล่าวให้รวมถึงภาพ 
แบบการค านวณ ข้อมูลพ้ืนฐาน (Database) แผ่นบันทึก และเอกสารอ่ืนใดที่ผู้รับจ้างเห็นเป็นการสมควร หรือ
ผู้ว่าจ้างเห็นควรจัดให้มี รวมตลอดทั้งประวัติการก่อสร้าง การซ่อมแซมและการบ ารุงรักษาของทรัพย์สินดังกล่าว
ที่ผู้ว่าจ้างได้จัดหาให้เกี่ยวกับงานที่ได้ท าไปก่อนวันที่ลงนามในสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทะเบียนดังกล่าวไว้ให้
พร้อมที่จะตรวจสอบได้ในเวลาใด ๆ ในระหว่างเวลาท างาน 

  3.4 ในกรณีที่ปรากฎว่าระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ที่ใช้บังคับ หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานการท างาน ผู้รับจ้างต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมาตรฐานการ
ท างาน หรือพยายามบรรเทาความเสียหายของผู้ว่าจ้างด้วยค่าใช้จ่ายอันสมควรและไม่ขัดขวางต่อความสะดวก
ของผู้ว่าจ้าง 

  3.5 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการภายนอกเรียกเก็บต่อผู้ว่าจ้างตามอัตรา
ตามข้อตกลงซื้อหรือหรือตามเงื่อนไขของผู้ประกอบการภายนอกนั้น ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านั้นเป็นหน้าที่ที่ผู้รั บจ้าง
ต้องรับผิดชอบในการบริหารจัดการตามสัญญานี้ โดยต้องช าระภายในก าหนดเวลาตามใบเรียกเก็บเงินนั้น ๆ ให้
ครบถ้วน หากผู้รับจ้างมิได้ช าระจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตและบริการ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายนั้นทั้งหมดแต่ฝุายเดียว 

  3.6 ผูรับจางจะตองจายเงินแกเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างซึ่งเป็นลูกจางที่ผูรับจางไดจางมาในอัตรา
และตามก าหนดเวลาที่ผูรับจางไดตกลงหรือท าสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคา
ทดแทนอื่นใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคหนึ่ง ผูวาจางมีสิทธิที่จะเอาเงินคาจางที่จะตองจายแกผูรับจางมาจายให
แกลูกจางของผูรับจางดังกล่าว และใหถือวาผูวาจางไดจายเงินจ านวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว 
และผรูับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยส าหรับลูกจ้างทุกคนที่จางมาท างาน โดยใหครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวง
ของผูรับจาง รวมทั้งผูรับจางชวง (ถามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดคาสินไหมทดแทนไดตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจาก
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อุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ตอลูกจางหรือบุคคลอ่ืนที่ผูรับจางหรือผูรับจางชวงจางมาท างาน ผูรับจางจะตองสงม
อบกรมธรรมประกันภัยดังกลาวพรอมทั้งหลักฐาน การช าระเบี้ยประกันใหแกผูวาจางเมื่อผูวาจางเรียกรอง 

  3.7 ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะด าเนินปรับปรุง พัฒนา จัดหา ก่อสร้าง
เพ่ิมเติมซึ่งระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกใหม่ โดยต้องอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 
ประสานงาน และระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารจัดการตามสัญญา หากเห็นว่าจะเกิดผลกระทบ
หรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า หรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง ให้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเพ่ือหาทางแก้ไขหรือปูองกันมิให้เกิดความเสียหายได้เกิดผล
กระทบดังกล่าวนั้น 

 ข้อ 4 หน้าที่ของผู้ว่าจ้าง 

  นอกเหนือจากหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้และเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก....... เพ่ือให้ผู้
รับจ้างสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการได้ ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ดังนี้ 

  4.1 ส่งมอบระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ผู้รับจ้างเข้าด าเนินงานนับถัด
จากวันลงนามในสัญญา พร้อมทั้งส่งมอบเอกสารบัญชี ใบแจ้งหนี้ ใบรายงาน ข้อเรียกร้อง การแจ้ง การเรียกร้อง
จากการประกันภัย และเอกสารการติดต่ออ่ืน ๆ เกี่ยวกับการด าเนินการระบบสาธารณูปโภคแสะสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่อยู่ในความครอบครอบของผู้ว่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง  รวมทั้งบรรดาข้อมูล ค าแนะน า และความช่วยเหลือ 
ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เกี่ยวกับการด าเนินงาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้สิทธิแก่ผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างใน
อันที่จะเข้าปฏิบัติการเก่ียวกับระบบการออกใบเรียกเก็บเงิน ตารางการเก็บเงิน ระบบการควบคุม และระบบงาน
คอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้อง บรรดาเอกสารและบันทึกที่เก่ียวข้องหรือเชื่อมโยงกับระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 

  4.2 ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับจ้างเกี่ยวกับการจัดหาอังสังหาริมทรัพย์ สิทธิใน
การใช้ทาง หรือภาระจ ายอมที่อยู่ในความควบคุมของผู้ว่าจ้าง รวมทั้งช่วยเหลือการจัดหาสิทธิผ่านทางและภาระ
จ ายอมอันเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก และการเข้าสู่ระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่อย   ในพ้ืนที่ครอบครองของผู้ว่าจ้าง เพ่ือประโยชน์ในการใช้สิทธิหรือปฏิบัติหน้าที่ของผู้
รับจ้างตามสัญญานี้ 

  4.3 รับผิดชอบในการจัดหาน้ าดิบ น้ าประปา ไฟฟูาและอ่ืน ๆ จากผู้ให้บริการภายนอกเพ่ือให้
ผู้รับจ้างน ามาผลิตหรือให้บริการแก่ลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในอัตราที่
ผู้ว่าจ้างได้ตกลงกับผู้ให้บริการภายนอกหรือเป็นไปตามอัตราที่ผู้ให้บริการภายนอกก าหนดนั้น หากอัตรา
ค่าใช้จ่ายนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญอันมีผลกระทบต่ออัตราค่าจ้างตามสูตรและวิธีการค านวณที่ก าหนด 
ในขณะที่อัตราค่าบริการตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้เรียกเก็บจากลูกค้ายังคงที่ กรณีเช่นนี้ผู้ว่าจ้างจะต้องด าเนินการ
ปรับอัตราค่าบริการให้เหมาะสมตามที่ผู้ว่าจ้างได้ก าหนดหรือตกลงไว้กับลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมนั้นโดยเร็ว 
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  4.4 ด าเนินปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือให้บริการ
ทันสมัยตามสถานการณ์หรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตามแผนงานที่ผู้รับจ้างเสนอ หรือจะด าเนินการจัดหา 
ก่อสร้างเพ่ิมเติมเพ่ือขยายขอบเขตหรือบริการตามท่ีเห็นสมควรด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ว่าจ้างเองทั้งสิ้น และให้ถือป็น
ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกใหม่ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญานี้ 
ทั้งนี้ต้องแจ้งแผนงานและก าหนดการด าเนินงานเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือในเวลาอันสมควรก่อน
เข้าด าเนินงานนั้น 

 ข้อ 5 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
  5.1 ผนวก 1 ขอบเขตการด าเนินงาน จ านวน.…..(…..….….….) หน้า 
  5.2 ผนวก 2 ข้อมูลที่ส าคัญของนิคมอุตสาหกรรม 14 แห่ง  จ านวน……(………….….) หน้า 
  5.3  ผนวก 3 แผนผังนิคมอุตสาหกรรม 14 แห่ง. จ านวน……(………….….) หน้า 
  5.4 ผนวก 4 รายการสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกจ านวน……(………….….) หน้า 
                           ที่รับผดิชอบ  
  5.5 ผนวก 5 รายการทรัพย์สินระบบสาธารณูปโภคและ         จ านวน……(………….….) หน้า 
                           สิ่งอ านวยความสะดวกของนิคมอุตสาหกรรม 14 แห่ง  
  5.6 ผนวก 6 รายการปฏิบัติงานการบริหารจัดการระบบ        จ านวน……(………….….) หน้า 
                           สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกของนิคมอุตสาหกรรม.  
  5.7 ผนวก 7 ข้อก าหนดคุณภาพการให้บริการ                    จ านวน……(………….….) หน้า 
                            สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก 
                     5.8 ผนวก 8  โทษปรับ (Liquidated Damages)จากคุณภาพ จ านวน……(………….….) หน้า 
                           การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
                     5.9  ผนวก 9 ข้อก าหนดการจัดส่งรายงาน                          จ านวน……(………….….) หน้า 
 

  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ค า
วินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 

 ข้อ 6 ระยะเวลาการจ้างบริหารจัดการ 

  สัญญานี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา โดยระยะเวลาการบริหารจัดการตามสัญญานี้
แบ่งเป็น 2 ช่วง ก าหนดเวลาในแต่ละช่วง มีรายละเอียด ดังนี้ 

  6.1 การเตรียมความพร้อมเข้าด าเนินงาน  
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   ผู้รับจ้างต้องเตรียมความพร้อมด าเนินงานตามสัญญานับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดย
ต้องศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงการบริการต่าง ๆ 
ทั้งหมดในนิคมอุตสาหกรรมที่ต้องรับผิดชอบด าเนินงานตามสัญญา และต้องเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน การฝึกอบรมเพ่ือท าความเข้าใจในการปฏิบัติการ จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ ในส่วน
ที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาเพ่ือการด าเนินงานตามสัญญานี้ โดยองค์ประกอบทุกส่วนต้องมีความพร้อมเข้าด าเนินงาน
ในทันทีเม่ือถึงวันก าหนดเริ่มด าเนินงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก
ภายในนิคมอุตสาหกรรมสามารถให้บริการแก่ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องภายในนิคมอุตสาหกรรมนั้น ๆ 
เป็นไปอย่างต่อเนื่องหลังจากสัญญาจ้างเดิมซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินงานในวันที่ 30 กันยายน 2565 และ
วันที่ 30 กันยายน 2568 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิตรวจสอบ ทดสอบความพร้อมการบริหารจัดการของผู้รับจ้าง รวมทั้งให้
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้มีความพร้อมสมบูรณ์ก่อนเริ่มด าเนินงาน 

  6.1 การด าเนินงานช่วงที่ 1  
   ผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับนิคม
อุตสาหกรรม จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย, นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ 
(จังหวัดสงขลา) นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว และนิคมอุตสาหกรรมสงขลา เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2568 

  6.2 การด าเนินงานช่วงท่ี 2 
   ผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับนิคม
อุตสาหกรรมที่ด าเนินงานช่วงที่ 1 (ต่อเนื่อง) จ านวน 6 แห่ง รวมกับนิคมอุตสาหกรรมเพ่ิมเติมอีก 8 แห่ง ได้แก่ 
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และนิคมอุตสาหกรรม
สมุทรสาคร รวมเป็นนิคมอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 14 แห่ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 และสิ้นสุด
ภายในวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2590    

 ข้อ 7 การรายงานผลการบริหารจัดการ 

  7.1 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบผลการบริหารจัดการเป็นงวดรายเดือนพร้อมรายการละเอียดการ
ค านวณค่าจ้างที่ต้องช าระจริงตามรายละเอียด เงื่อนไข และภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามเอกสารผนวก.......
แนบท้ายสัญญา โดยผู้ว่าจ้างจะตรวจสอบผลการบริหารจัดการและรายการค านวณค่าจ้างที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละ
เดือน ให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท าการของเดือนถัดไป เว้นแต่เอกสารหลักฐานประกอบรายงานที่ส่งมอบไม่
ครบถ้วนหรือครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งผู้รับจ้างต้องปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนและอาจท าให้ต้องใช้เวลาใน
การตรวจรับพัสดุเกินกว่า 5 วันท าการ 

   กรณีผู้รับจ้างส่งรายงานล่าช้า หรือการจัดท ารายงานและเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน 
หรือครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้อง ท าให้การตรวจรับมอบงานและการจ่ายค่าจ้างของเดือนนั้น ๆ ต้องล่าข้าออกไป ผู้รับ
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จ้างต้องด าเนินงานและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจ าจากการบริหารจัดการตามขอบเขตของงาน
ตามปกติอย่างต่อเนื่องต่อไป จะยกเหตุการได้รับเงินค่าจ้างประจ าเดือนล่าช้าในการปฏิเสธหรืองดจ่ายค่าใช้จ่าย
เหล่านั้นมิได ้

  7.2 เพ่ือประโยชน์ในการติดตามการท างานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องท ารายงานเกี่ยวกับการ
ให้บริการและการท างานของระบบสาธารณูโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุ มถึงหัวข้อ
ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ผนวก.......แนบท้ายสัญญานี้ และส่งมอบรายงานดังกล่าวต่อผู้ว่าจ้างภายใน 60 วันนับถัดจาก
วันครบรอบการบริหารจัดการของทุกปี   

  7.3 ผู้รับจ้างต้องท ารายงานความก้าวหน้าประจ าปี ภายใน 60 วันนับถัดจากวันครบรอบปี
การบริหารจัดการในเดือนสุดท้ายของทุกปี รายงานความก้าวหน้าประจ าปี ต้องประกอบด้วย 
   (1) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ 
   (2) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับงานและกิจกรรมที่จะท าในปีสัญญาถัดไป 
   (3) รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการท างานที่บรรลุในระหว่างปีที่รายงาน 
   (4) รายละเอียดเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมปกติที่ได้กระท าในปีที่รายงาน
และการบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมปกติที่วางแผนจะท าในปีถัดไป และ 
   (5) ข้อความเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปีที่รายงาน และรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดการเหตุฉุกเฉินดังกล่าว 

  7.3 ผู้ร้บจ้างต้องจัดท าแผนงานฉุกเฉินเสนอผู้ว่าจ้างภายใน 60 วันนับถัดจากวันครบ
ก าหนดการบริหารจัดการในเดือนสุดท้ายของทุกปี โดยจะต้องระบุวิธีและขบวนการที่จะต้องกระท าเพ่ือปูองกัน
และจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งอาจเกิดขึ้น เหตุการณ์ฉุกเฉินให้รวมถึงอัคคีภัย อุทกภัย ปัญหาเรื่องน้ า 
เหตุการณ์ฉุกเฉินจากการท างาน รวมทั้งการที่ผู้รับจ้างไม่สามารถที่ด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือ
คุณภาพการให้บริการ และเรื่องอ่ืนใดที่โดยสภาพแห่งความส าคัญอาจท าให้เกิดอันตรายต่อการให้บริการ
ตามปกติได้ ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิในการให้ผู้รับจ้างปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมรายละเอียด
แผนงานฉุกเฉินดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแผนงานดังกล่าว และผู้รับจ้าง
จะต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งนั้น 

 ข้อ 8 ค่าจ้างและการช าระค่าจ้าง 

  8.1 ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงอัตราค่าจ้างต่อเดือนตามอัตราค่าจ้างเดือนฐาน รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น......................................บาท (................................................................................) ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ตลอดจนค่าภาษีอากรอ่ืน ๆ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ค่าสิ่งของสัมภาระและค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว โดยจ าแนกเป็นค่าจ้างเดือนฐานส าหรับการด าเนินงานช่วงที่ 1 เป็นเงิน...............................บาท 
(.............................................................................................) และค่าจ้างเดือนฐานส าหรับการด าเนินงานช่วงที่ 2 
สมทบเพ่ิมอีกเป็นเงิน..............................บาท (.....................................................................................................)  
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ร่าง TOR 

  8.2 ในการจ่ายค่าจ้างแต่ละเดือนผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้าง โดยถือตามปริมาณสินค้าหรือบริการ 
และค่าดัชนีตัวแปรตามสูตรและวิธีการค านวณที่ก าหนด ค่าปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพการผลิตหรือบริการ 
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าใช้จ่ายทั้งปวง ดังรายละเอียดสูตรและวิธีการค านวณตามเอกสารผนวก........แนบท้าย
สัญญา ซึ่งอาจเท่ากับ สูงกว่า หรือต่ ากว่าค่าจ้างเดือนฐาน โดยถือเป็นค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะช าระให้แก่ผู้รับจ้างจริง
ในเดอืนนั้น ๆ  

  8.3 ในกรณีที่ค่าดัชนีตัวแปรและปริมาณผลผลิตหรือบริการมีค่าหรือปริมาณเปลี่ยนแปลงไป
ตามสถานการณ์และระยะเวลาการด าเนินงานตามสัญญาอย่างมีนัยส าคัญอันอยู่นอกเหนือการบังคับของผู้ว่าจ้าง
หรือของผู้รับจ้าง ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าจ้างพ้ืนฐาน (Base Wage) ตามสูตรและวิธีการค านวณค่าจ้างที่ก าหนด 
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะท าความตกลงกันในการปรับอัตราค่าจ้างเดือนฐานให้เหมาะสม โดยการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาตามแบบวิธีที่ก าหนด   

  8.4 กรณีมีค่าปรับหรือโทษปรับคุณภาพการให้บริการ (Liquidated Damages) ตามสัญญา
ข้อ 13 ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากค่าจ้างที่ต้องช าระให้แก่ผู้รับจ้างของเดือนที่เกิดค่าปรับหรือโทษปรับคุณภาพการ
ให้บริการนั้นก่อน ส่วนที่เหลือจึงช าระเป็นค่าจ้างจริงของผู้รับจ้างในเดือนนั้น 

 ข้อ 9 ข้อก าหนดคุณภาพการให้บริการ (Service Level Agreement) 

  9.1 การจ้างบริหารจัดการนี้มุ่งหวังให้การบริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรมแก่ลูกค้าด้วยปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต มี
คุณภาพตามไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีความมั่นคงและต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ โดย
มีข้อก าหนดคุณภาพการให้บริการ (Service Level Agreement) ที่ครอบคลุมงานทุกด้านที่ผู้รับจ้างด าเนินการ
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารผนวก......แนบท้ายสัญญานี้ หากคุณภาพการให้บริการไม่เป็นตามที่ก าหนด ผู้รับ
จ้างต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับตามข้อก าหนดโทษปรับคุณภาพการให้บริการ (Liquidated Damages) ตาม
สัญญาข้อ......  

  9.2 ผู้ว่าจ้างอาจจะทบทวนข้อก าหนดคุณภาพการให้บริการ (Service Level Agreement) 
ทุกๆ 5 ปีนับจากวันเริ่มงานตามสัญญาจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน
และการให้บริการภายในนิคมอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ท าความตกลงกันเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขข้อก าหนดคุณภาพการให้บริการ (Service Level Agreement) โดยการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา
ตามสัญญาตามแบบวิธีที่ก าหนดต่อไป  

  9.3 ส าหรับข้อก าหนดคุณภาพการให้บริการ (Service Level Agreement) ด้านมาตรฐาน
คุณภาพน้ าซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานคุณภาพน้ าของหน่วยงานใด ๆ หากมีการประกาศเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงาน
นั้น ๆ กนอ. จะแจ้งให้ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว และให้ใช้ค่ามาตรฐานนั้นเป็นเกณฑ์ในการก าหนดคุณภาพการ
ให้บริการ (Service Level Agreement) ส าหรับการตรวจวัดคุณภาพการให้บริการในเดือนถัดไป 
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  9.4 กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานั้นถูกขัดขวางไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
โดยเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัย และต้องระงับการปฏิบัติหน้าที่ของตนไว้เป็นการชั่วคราวเพียงเท่าที่ถูกขัดขวาง
ทั้งหมดหรือบางส่วนมิให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญานี้ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ว่าจ้างทราบโดย
พลันหรือภายในระยะเวลาเท่าที่จะปฏิบัติได้ กรณีเช่นนี้ให้งดเว้นการใช้ข้อก าหนดระดับการให้บริการ (Service 
Level Agreement) ในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราว 

 ข้อ 10 การประเมินผลการบริหารจัดการ 

  ผู้ว่าจ้างจะประเมินผลการบริหารจัดการตามสัญญาของผู้รับจ้างทุก 5 ปี นับจากวันเริ่มงานตาม
สัญญาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างก าหนดซึ่งอาจกระท าโดยผู้ว่าจ้างเองหรือการจ้างที่ปรึกษา
หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก หากผลการประเมินพบว่าผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างมีข้อบกพร่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้
ผู้รับจ้างทราบเพ่ือท าการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 
ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาก าหนด กนอ. มีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาได ้

  การประเมินผลการบริหารจัดการตามวรรคแรกจะค านึงถึงคุณภาพการให้บริการ (Service 
Level Agreement) ตามสัญญาข้อ......และโทษปรับ (Liquidated Damages) ตามสัญญาข้อ....... ซึ่งความตั้งใจ 
ความเอาใจในการบริหารจัดการเพ่ือให้ลูกค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับบริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวย
ความสะดวกคุที่มีและมีคุณภาพตามเงื่อนไขข้อก าหนดสัญญา โดยจะน ามาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินผลการบริหารจัดการด้วย 

 ข้อ 11 ความรับผิดต่อความเสียหาย 

  11.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก อันไม่ใช่ความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ตลอด
ระยะเวลาด าเนินงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

  11.2 ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกไม่ว่า
ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องด าเนินการทุกประการ
ตามท่ีจ าเป็นเพื่อท าระบบสาธาณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกคืนสภาพที่ใช้งานได้ดีดังเดิมโดยเร็วที่สุด และ
ในกรณีที่อุปกรณ์เสียหายโดยสิ้นเชิงจนไม่อาจซ่อมแซมได้ หรือในกรณีที่อุปกรณ์สูญหาย ผู้รับจ้างต้องด าเนินการ
น าอุปกรณ์ใหม่ที่มีคุณภาพ และความสามารถใช้งานได้ดีไม่ต่ ากว่าเดิมมาติดตั้งให้แก่ผู้ใช้บริการแทน ภายใน
ระยะเวลา ๒๔ (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ให้บริการได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการ หรือตามระยะเวลาที่ตกลงกัน
แล้วแต่กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น อุปกรณ์ที่น ามาติดตั้งแทนนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการตาม
สัญญานี้ด้วย ทั้งนี้ ในการปฏิบัติตามสัญญาข้อนี้ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

  11.3 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างหรือบุคลากรใดๆ ของผู้รับ
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จ้าง และ/หรือผู้รับจ้างช่วง อันเกิดแก่ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้ว่าจ้าง เจ้าหน้าที่ของผู้
ว่าจ้าง ลูกค้าของผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ให้บริการยินยอมชดใช้ค่าเสียหายจนครบถ้วน
ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหายจากผู้ว่าจ้าง 

  11.4 ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะปูองกันความเสียหาย ต่อสู้คดี และปลดเปื้องความเสียหายให้แก่
ผู้ว่าจ้างรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้างรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง ให้พ้นจากข้อเรียกร้อง ความ
สูญเสีย และค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นลักษณะใดที่เกี่ยวกับความเสียหายของบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะ
เป็นชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อ การผิดสัญญา การผิดหน้าที่ตามกฎหมาย 
หรือหน้าที่ตามสัญญานี้ ของผู้รับจ้างและหรือบริวาร หรือของผู้ว่าจ้างและหรือบริวาร แล้วแต่กรณี ด้วยค่าใช้จ่าย
ของตนเองทั้งสิ้น 

  11.5 กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานั้นถูกขัดขวางไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
โดยเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัย และต้องระงับการปฏิบัติหน้าที่ของตนไว้เป็นการชั่วคราวเพียงเท่าที่ถูกขัดขวาง
ทั้งหมดหรือบางส่วนมิให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญานี้ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ว่าจ้างทราบโดย
พลันหรือภายในระยะเวลาเท่าท่ีจะปฏิบัติได้ กรณีเช่นนี้ไม่ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาและให้งดเว้นการใช้ข้อก าหนด
ระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) ในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราว และผู้รับจ้างต้อง
ด าเนินการและแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ ประมาณการระยะเวลาและผลกระทบที่น่าจะเกิดขึ้นแก่ระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรม และผลกระทบในการบริหารจัดการตามหน้าที่ตามสัญญานี้ 
โดยต้องใช้ความพยายามตามสมควรที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไป เร่งรัดแก้ไขเหตุการณ์หรือสภาพการณ์ที่เป็น
เหตุยกเว้นการปฏิบัตหน้าที่ ใช้ความพยายามเต็มที่เพ่ือบรรเทาหรือจ ากัดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น  และแจ้ง
ความก้าวหน้าในด าเนินงานแก้ไขปัญหาทันทีเม่ือเหตุหรือสภาพได้สิ้นสุดลง 

   เมื่อเหตุการณ์สิ้นสุดลงผู้รับจ้างต้องตรวจสอบเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรมแห่งนั้น และด าเนินการซ่อมแซมให้กลับคืนสภาพใช้งานได้ดี
โดยเร็ว หรือเปลี่ยนใหม่ทดแทน โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในค่าจ้างส่วนเพิ่มที่ผู้ว่าจ้างช าระให้แก่ผู้รับจ้างรวม
ไว้ในอัตราร้อยละ 8 (แปด) ของเงินค่าจ้างที่ค านวณตามสูตรและวิธีการค านวณที่ก าหนด โดยถือปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาข้อ 2.4 แต่หากความเสียหายโดยสิ้นเชิงหรือต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง แก้ไข 
หรือเปลี่ยนทดแทนจัดท า ก่อสร้างใหม่ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนใหม่ กรณีเช่นนี้ถือเป็นการจัดหา จัดท า หรือก่อสร้าง
ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกใหม่ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ท าความตกลงการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขสัญญาตามสัญญาข้อ 14 ต่อไป 

 ข้อ 12  การบอกเลิกสัญญา 

  12.1 ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ หากผู้รับจ้างปฏิบัติผิดภาระหน้าที่ใด ๆ ของตนในสาระ 
ส าคัญในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญานี้ รวมทั้งการไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาพอสมควร 
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ทั้งนี้ การไม่สามารถด าเนินงานดังกล่าวได้จะต้องไม่เกิดขึ้นเพราะความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้างร่วมอยู่
ด้วย ไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย โดยผู้ว่าจ้างจะมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างด าเนินการจัดการแก้ไขการผิดสัญญา
นั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และผู้รับจ้างจะต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะแก้ไขการไม่ปฏิบัติตาม
สัญญานั้น หากผู้รับจ้างไม่จัดการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมด 
หรือบางส่วนได้  และผูวาจางมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางสวนตาม
แตจะเห็นสมควร นอกจากนั้นผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซึ่งเปนจ านวนเกินกวาหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญา โดยต้องช าระส่วนเกินนั้นให้แก่ผูวาจ้างภายใน 30 (สามสิบ) วันนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับ
แจ้งเป็นหนังสือ หรือผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินจ านวนเงินใดๆ ที่จะจายใหแกผูรับจาง (ถ้ามี) ก็ได 

   การบอกเลิกสัญญาบางส่วนเป็นกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกการบริหารจัดการตามสัญญา
ส าหรับนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งแห่งใดโดยค านึงถึงผลกระทบต่อบริการแก่ลูกค้า เป็นส าคัญ หากการบอกเลิก
สัญญาแต่เพียงบางส่วนยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อก าหนดแบบวิธีปฏิบัติไว้ ผู้ว่าจ้างอาจจะด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาโดยยกเลิกการจ้างบริหารจัดการในส่วนนั้น ๆ เพ่ือให้การบริหารจัดการในส่วนอ่ืนยังคง
ด าเนินงานตามสัญญาต่อไปได้ โดยถือปฏิบัติตามสัญญาข้อ 00 โดยอนุโลม การด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้
ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา และไม่อาจบรรเทาความเสียหายและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง 

  12.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือถูกยื่นฟูองให้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาได้ทันทีเมื่อมีเหตุที่ผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธินั้นเมื่อใดเป็นสิทธิ
เด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในทันทีไม่
เป็นเหตุให้ผู้ให้บริการพ้นจากความรับผิดตามสัญญา 

  12.3 กรณีมีเหตุจ าเป็น หรือเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อน
ครบก าหนดระยะเวลาด าเนินงานตามสัญญานี้ ข้อ 5 ได้โดยมิให้ถือว่าเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 (สาม) เดือน โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ท า
ความตกลงในการก าหนดอัตราค่าชดเชยให้แก่ผู้ รับจ้างตามความเหมาะสมเฉพาะในส่วนที่ผู้ รับจ้างได้รับ
ผลกระทบจากการบอกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดระยะเวลาด าเนินงานดังกล่าว โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้อง
ค่าบริการ ค่าตอบแทน หรือค่าเสียหายใดๆ นอกเหนือจากค่าชดเชยดังกล่าวไม่ได้ 

 ข้อ 13 ค่าปรับและโทษปรับคุณภาพการให้บริการ (Liquidated Damages) 

   13.1 กรณีผู้รับจ้างไม่เตรียมความพร้อมเข้าด าเนินงานบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและ
สิ่งอ านวยความสะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรมในวันเริ่มการด าเนินงานแต่ละช่วงตามสัญญาข้อ 6 ในนิคม
อุตสาหกรรมแห่งหนึ่งแห่งใด ผู้ว่าจ้างจะปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของค่าจ้างเดือนฐานของ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งนั้น ๆ นับตั้งแต่ที่ก าหนดให้เริ่มด าเนินงาน จนถึงวันที่สามารถเข้าด าเนินงานได้พร้อมถ้วน



-๑๕- 
 

ถูกต้อง หรือจนถึงวันที่เบิกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างไม่มีความพร้อม
เข้าด าเนินงานตามก าหนด  

  13.2 กรณีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งแห่งใด ผู้ว่า
จ้างมีสิทธิแจ้งให้ผู้รับจ้างท าการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด หากผู้รับจ้างไม่ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลานั้น ผู้ว่าจ้างจะปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้าง
เดือนฐานของนิคมอุตสาหกรรมแห่งนั้น นับถัดจากวันครบก าหนดจนถึงวันที่ผู้รับจ้างท าการปรับปรุงแก้ไขเสร็จ
สิ้นเรียบร้อย 

  13.3 หากผู้รับจ้างบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกภายในนิคม
อุตสาหกรรมไม่เป็นไปตามข้อก าหนดคุณภาพการให้บริการ (Service Level agreement) ตามสัญญาข้อ..... 
ผู้ว่าจ้างจะปรับผู้รับจ้างในอัตราค่าปรับต่าง ๆ ตามข้อก าหนดโทษปรับคุณภาพการให้บริการ (Liquidated 
Damages) ตามเอกสารผนวก.......แนบท้ายสัญญา 

  13.4 ผูรับจางตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแกผูวาจางโดยสิ้นเชิง
ภายในก าหนด...........(.................) วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง หากผูรับจางไมชดใชให
ถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูวาจางมีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงินค่าจ้างที่ตองช าระหรือบังคับ
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายที่บังคับจากจ านวนเงิน
ค่าจ้างที่ตองช าระ หรือจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูรับจางยินยอมช าระสวนที่เหลือ
ที่ยังขาดอยูจนครบถวน ตามจ านวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในก าหนด.............(.................) วัน 
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง หากมีเงินคาจางตามสัญญาที่หักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย 
หรือคาใชจายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางทั้งหมด 

  13.4 กรณีมีการทบทวนข้อก าหนดคุณภาพการให้บริการ (Service Level Agreement) ตาม
สัญญาข้อ 9.2 ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาตามแบบพิธีการที่ก าหนด ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาทบทวนโทษ
ปรับคุณภาพการให้บริการ (Liquidated Damages) ให้สอดคล้องกันโดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ท าความตก
ลงไปพร้อมกัน 

  13.5 ส าหรับข้อก าหนดคุณภาพการให้บริการ (Service Level Agreement) ด้านมาตรฐาน
คุณภาพน้ าซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานคุณภาพน้ าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากมีการประกาศเปลี่ยนแปลงจากโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว และให้ใช้ค่ามาตรฐานนั้นเป็นเกณฑ์ในการ
ก าหนดคุณภาพการให้บริการ (Service Level Agreement) ด้านมาตรฐานคุณภาพน้ าส าหรับการให้บริการใน
เดือนถัดไป 

 ขอ 14 การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา 

  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด
จากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง
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ออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าใหผูรับจางไมสามารถท าการ
ตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุ หรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเป
นหนังสือใหผูวาจางทราบ เพื่อของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัด
จากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงดังกลาว แลวแตกรณ ี

  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิเรียกรองใน
การที่จะของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาท าการออกไปโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจางซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

  การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท าการตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูวาจางที่
จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

 ข้อ 15 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา  

  15.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่ามีความจ าเป็นและเหมาะสม หรือมีการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี และผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับเปลี่ยน ลดหรือเพ่ิมจ านวนอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง
อ านวยความสะดวก ลดหรือเพ่ิมจ านวนนิคมอุตสาหกรรมที่ต้องบริหารจัดการ ลดหรือเพ่ิมขอบเขตการ
ด าเนินงานหรือเงื่อนไขข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง
และผู้รับจ้างจะท าความตกลงในเรื่องของเขตการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ค่าจ้างที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
และเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี 

   การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาดังกล่าว หรือกรณีอ่ืนที่จ าเป็นอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ 
ให้กระท าเป็นหนังสือตามแบบและพิธีการเช่นเดียวกับการท าสัญญานี้ 

  15.2 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างด าเนินการลงทุนระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกใหม่
ส าหรับนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งแห่งใด ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวย
ความสะดวกตามสัญญานี้ อันเนื่องด้วยความจ าเป็นต้องใช้โครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกันทางด้านเทคนิค ความ
ต่อเนื่อง หรือความเชื่อมโยงในการผลิตและบริการภายในนิคมอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง
อ านวยความสะดวกใหม่นั้นจ าเป็นต้องบริหารจัดการเช่นเดียวกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ท าความตกลงในการ
ปรับปรุงขอบเขตของงานและอัตราค่าจ้างเดือนฐานของนิคมอุตสาหกรรมแห่งนั้น และด าเนินการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาตามแบบพิธีการที่ก าหนดต่อไป 

 ข้อ 16 การจางชวง 

  ผูรับจางจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง เวนแต
การจางชวงงานแตบางสวนที่ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การที่ผูวาจางไดอนุญาตใหจางชวงงานแต
บางสวนดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาที่ตามสัญญานี้และผูรับจางจะ
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ยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผูรับจ้าง
ชว่งนั้นทุกประการ 

  กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตองช าระค่าปรับ 
ใหแกผูวาจางเปนจ านวนเงินในอัตรารอยละ.............(.........................) ของวงเงินของงานที่จางชวงตามสัญญา 
ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 

 ข้อ 17 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

  ในขณะท าสัญญานี้ผู้รับจ้างได้น าหลักประกัน เป็น..............................................................  
...........................................................เปน็จ านวนเงิน................................บาท (...................................................  
.............................................) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญาต่อปีโดยค านวณจากอัตราค่าจ้าง
เดือนฐานตามสัญญาข้อ 4 ซึ่งรวมอัตราค่าเดือนฐานของการด าเนินงานทั้งช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 จ านวน 1 ปี (12 
เดือน)  มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ ซึ่งหลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุม
ความรับผิดของผู้ให้บริการตามสัญญาหลักประกันสัญญดังกล่าว  

  ในระหว่างสัญญาหากหลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามาวางตามวรรคหนึ่งได้ลดน้อยลง หรือมีอายุไม่
ครอบคลุมความรับผิดของผู้รับจ้างตามสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือมีการปรับอัตราค่าจ้างเดือนฐานใหม่สูงกว่า
อัตราค่าจ้างเดือนฐานเดิม ผู้รับจ้างจะต้องน าหลักประกันเพ่ิมเติมหรือหลักประกันใหม่มาวางให้เต็มตามจ านวนที่
ได้วางไว้ตามวรรคหนึ่งมามอบแก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
เว้นแต่กรณีการปรับอัตราค่าจ้างเดือนฐานลดลงจากอัตราค่าจ้างเดือนฐานเดิม ผู้รับจ้างจะน าหลักประกันมา
เปลี่ยนใหม่หรือจะคงหลักประกันสัญญาไว้เช่นเดิมก็ได้ 

  หลักประกันที่ผู้ให้บริการน ามามอบไว้ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู้ใช้บริการจะคืนให้เมื่อผู้ให้
บริการพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้วทุกประการ และหลังจากที่ผู้ ใช้บริการหักค่าปรับ ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย
ใดๆ ที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องช าระแก่ผู้ใช้บริการตามสัญญาแล้ว 

 ข้อ 18 การเก็บรักษาความลับ 

  18.1 คู่สัญญาแต่ละฝุายต้องถือเป็นความลับส าหรับบรรดาเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าเป็น
หนังสือหรือด้วยวาจาและไม่ว่าเป็นไปในลักษณะของทางเทคนิคหรือทางการค้าที่คู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งได้จัดหาให้
ตนหรือจัดหาให้ตนในนามของคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งบรรดาที่เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความ
สะดวก และคู่สัญญาแต่ละฝุายจะต้องไม่เปิดเผยให้บุคคลที่สามทราบไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของเอกสารหรือ
ข้อมูลดังกล่าว หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอีกฝุายหนึ่งหรือตามที่ก าหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ กฎ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ หรือทางปฏิบัติที่เป็นยอมรับกันทั่วไป และต้องไม่สื่อสารข้อมูล
ดังกล่าวด้วยประการอ่ืนนอกจากเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ เว้นแต่เป็นกรณีการให้ข้อมูลแก่ผู้ให้กู้
ของผู้รับจ้าง หรือให้แก่บริษัทแม่ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมของผู้รับจ้าง หรือผู้ถือหุ้นของผู้รั บจ้างได้เมื่อได้รับ
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ความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว ส่วนผู้ว่าจ้างจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ให้กู้ของผู้ว่าจ้างได้เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้รับจ้างแล้ว ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างจะต้องไม่ปฏิเสธการให้ความเห็นชอบ
ดังกล่าวหากไมม่ีเหตุผลอันสมควร 

  18.2 ผู้รับจ้างและคู่สัญญาของผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะเปิดเผยแก่ลูกจ้าง ที่ปรึกษา และคู่สัญญาของ
ตนซึ่งบรรดาเอกสารและข้อมูลอื่นตามที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว แต่จะต้องไม่
ท าให้บุคคลดังกล่าวหรืออนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเปิดเผยเอกสารหรือข้อมูลใด ๆ ที่ตนได้รับ เว้นแต่ที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว รวมทั้งในกรณีที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 ข้อ 19 การใช้เรือไทย 

  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้ให้บริการจะต้องสั่งหรือน าของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ต้องน าเข้ามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญาไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่น าของเข้ามาเองหรือ
น าเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดิน
อยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้
สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะ
เป็นแบบใด 

  ในการส่ งมอบงาน ตามสัญญาให้แก่ผู้ ใช้บริการถ้า งานนั้ นมีสิ่ งของตามวร รคหนึ่ ง 
ผู้ให้บริการจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา
โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ใช้บริการพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 

  ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มี
สิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ให้บริการต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของ
โดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐาน ซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ใช้บริการด้วย 

  ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ส่งมอบหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม
ให้แก่ผู้ใช้บริการแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการก่อน โดยไม่รับช าระเงินค่าบริการผู้ใช้บริการมีสิทธิรับ
งานดังกล่าวไว้ก่อนและช าระเงินค่าบริการเมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วใด 

 ข้อ 20 การจัดส่งเอกสาร 

  บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออ่ืนใดที่ได้ส่งให้แก่ผู้รับจ้าง ไม่ว่าจะส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโทรศัพท์ หรือทางโทรสาร หรือด้วยวิธีใด ถ้าหากได้ส่งไปยังสถ านที่ หรือ
หมายเลขโทรสารตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ ให้ถือว่าได้จัดส่งให้แก่ผู้ รับจ้าง และผู้รับจ้างได้รับไว้แล้วโดยชอบ 



-๑๙- 
 

เว้นแต่ผู้รับจ้างจะได้แจ้งเป็นหนังสือเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนา หรือสถานที่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสารที่
สามารถติดต่อกับผู้รับจ้างได้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วัน ก่อนการส่ง
หนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออ่ืนใด ดังกล่าวนั้นแล้ว 
  ที่อยู่ผู้ให้บริการ ………………………………………….............................................................................  
  หมายเลขโทรศัพท์ …………………………………………........................................................................  
  หมายเลขโทรสาร …………………………………………..........................................................................  

 สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝุายละฉบับ 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………......ผู้ว่าจ้าง 
(………………………….……………..) 

 
 

(ลงชื่อ)………………………………………..……..ผู้รับจ้าง 
(.....................................................) 

 
 

(ลงชื่อ)……………………………………………..…..พยาน 
(.....................................................) 

 
 

(ลงชื่อ)………………………….…………………….พยาน 
(………………………………….) 
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