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ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรม
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“ผู้ว่าจ้าง” ฝุายหนึ่ง กับ........................................................ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สานักงานทะเบียน
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คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 คานิยาม
“นิคมอุตสาหกรรม” หมายความว่า นิคมอุตสาหกรรมที่ผู้ว่าจ้างกาหนดใน..........อันเป็นพื้นที่ที่
ผู้รัยจ้างต้องดาเนินงาน
“ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวก” หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่ประกอบเป็น
ระบบและสิ่งอานวยความสะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรม ที่ผู้ว่าจ้างจัดทาหรือจัดให้มีเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบ
กิจการอุตสาหกรรม ผู้ ประกอบกิจการอื่น รวมทั้งลู กค้าภายในนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ ระบบน้าดิบ ระบบ
ประปา ระบบน้าเสีย ระบบระบายน้าและปูองกันน้าท่วม ระบบถนน ระบบไฟฟูาส่องสว่าง ระบบรักษาความ
ปลอดภัย พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่สีเขียว และระบบหรือบริการอื่น ๆ ที่กาหนดตามขอบเขตการดาเนินงาน ซึ่งมี
อยู่และส่งมอบให้ผู้รับจ้างเข้าดาเนินงานตามสัญญานี้
“การบริหารจัดการ” หมายความว่า การดาเนินงาน การใช้งาน การบริการ การควบคุม การ
ดูแลบารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวก ที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบ อนุมัติ อนุญาตให้ดาเนินงาน
หรือให้ใช้ในการดาเนินงาน รวมถึงการปฏิบัติงานอื่นใดตามข้อกาหนดและขอบเขตการดาเนินงานตามสัญญานี้
“ระบบน้าดิบ ” หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นระบบรับและจ่ายน้าดิบ เพื่อบริการ
เฉพาะภายในนิคมอุตสาหกรรม
“ระบบประปา” หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นระบบผลิตและจ่ายน้าประปา เพื่อ
บริการเฉพาะภายในนิคมอุตสาหกรรม

ร่ าง TOR

-๒“ระบบน้าเสีย” หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นระบบระบายน้าเสียและระบบบาบัดน้า
เสีย เฉพาะภายในนิคมอุตสาหกรรม
“การบารุงรักษา” หมายความว่า การดูแลบารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความด
วก ที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบ อนุมัติหรืออนุญาต ให้ผู้รับจ้างบริหารจัดการ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังเสมือนหนึ่งเป็น
ทรัพย์สินของตนเอง เพื่อให้คงสภาพสามารถใช้งานได้ดีอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย การบารุงรักษาเพื่อปูองกัน
(Preventive Maintenance) และการซ่อมแซมแก้ไขการชารุดขัดข้อง (Corrective Maintenance) ซึ่งการ
ชารุดขัดข้องนั้นไม่ว่าจะเกิดจากการใช้งานตามปกติ อุบัติเหตุใด ภัยธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากความผิด
หรือความบกพร่องจากการปฏิบัติงานของผู้ รับจ้างหรือพนักงานของผู้ รับจ้างไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่อ รวมถึงการบารุงรักษาทรัพย์สินจากการปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพการผลิตหรือบริการ แต่ไม่รวมถึง
ระบบสาธารณูปโภคและ/หรือสิ่งอานวยความสะดวกใหม่
“การบารุงรักษาเพื่อปูองกัน (Preventive Maintenance)” หมายความว่า การบารุงรักษา
เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ดีตามรอบระยะเวลา รวมถึงการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง อะไหล่ซึ่งหมดอายุการใช้งานตาม
ระยะเวลาการใช้งานตามปกติ รวมทั้งการซ่อมแซมประจาปีและการซ่อมแซมตามระยะเวลาที่กาหนด ตาม
เงื่อนไขรายละเอียดการซ่อมแซมทรัพย์สินที่กาหนดในรายละเอียดของงานแต่ละด้าน
“การบารุงรักษาเพื่อซ่อมแซมแก้ไขการชารุดขัดข้อง (Corrective Maintenance)” หมายความว่า
การบารุงรักษาเพื่อซ่อมแซมแก้ไขการชารุดขัดข้อง ให้คืนสภาพและหรือสามารถให้ใช้ งานได้ดีเช่นเดิม ภายใน
ระยะ เวลาที่กาหนด
“การปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพการผลิตหรือบริการ (Quality/Efficiency Improvement
for Production or Service)” หมายความว่า การปรับปรุงหรือดัดแปลงซึ่งคุณลักษณะหรือแบบรูปรายการไป
จากเดิม เพื่อให้มีคุณภาพประสิทธิภาพดียิ่ง ขึ้น หรือการซ่อมใหญ่ (Overhaul) หรือการเปลี่ยนทดแทนของเดิม
(Replacement) ทั้งนี้ ไม่รวมการดาเนินการเพื่อขยายกาลังผลิตหรือการเพิ่มบริการซึ่งระบบสาธารณูปโภคและ
สิ่งอานวยความสะดวก
“เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง” หมายถึง บุคคลที่ผู้รับจ้างจัดหามาปฏิบัติงานตามขอบเขตของงาน
โดยถือเป็นลูกจ้างของผู้รับจ้าง และให้รวมถึงพนักงานจ้างเหมาบริการของผู้รับจ้างย่อย (Sub Contract) ที่ผู้รับ
จ้างดาเนินการจ้างให้ปฏิบัติงานเป็นการประจา หรือเฉพาะกิจเป็นการชั่วคราว
“ปี” หมายถึง ปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป
“ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกใหม่ ” หมายความว่า ระบบสาธารณูปโภค
และ/หรือสิ่งอานวยความสะดวกที่มีการจัดทา จัดหา หรือก่อสร้างขึ้นใหม่ไม่ว่ากระทาโดยผู้ว่าจ้าง หรือหน่วยงาน
หรือบุคคลใด ๆ รวมถึงการการปรับปรุงขยายกาลังผลิตหรือบริการ ซึ่งกระทาให้เกิดขึ้นภายหลังวันทาสัญญานี้
“ค่าจ้างเดือนฐาน” หมายถึง ค่าจ้างบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความ
สะดวก ภายในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้ง 14 แห่ง และได้แจกแจงไว้แต่ละนิคมอุตสาหกรรม ซึ่ง ผู้รับจ้างได้เสนอ
โดยคานวณตามสูตรและวิธีการคานวณซึ่งถือปริมาณสินค้าหรือบริการ และค่าดัชนีตัวแปรต่าง ๆ ที่กาหนด ณ
วั น ยื่ น ข้ อ เสนอ และค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต หรื อ บริ ก าร (Quality/

-๓Efficiency Improvement for Production and Service) จานวนร้อยละ 8 (8%) ของค่าจ้างตามสูตรและ
วิธีการคานวณ ค่าภาษีมูลค่า เพิ่ม และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งค่าจ้างเดือนฐานตามผลการเจรจา
ต่อรอง (ถ้ามี)
“สินค้าหรือบริการ” หมายความว่า การให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่ งอานวยความ
สะดวกแก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม ประกอบด้วย การให้บริการน้าดิบ การให้บริการน้าประปา การให้บ ริการ
บาบัดน้าเสีย และการให้บริการบารุงรักษาสิ่งอานวยความสะดวก
“ปริมาณสินค้าหรือบริการ“ หมายความว่า ปริมาณ หรือจานวน หรือขนาดพื้นที่อย่างใดอย่าง
หนึ่ งของการให้ บ ริ การระบบสาธารณูป โภคและสิ่ งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ประกอบการและลู กค้าในนิค ม
อุตสาหกรรมในรอบระยะเวลาที่กาหนเพื่อใช้ในการคานวณและเรียกเก็บค่าบริการ
“ค่าดัชนีตัวแปร” หมายความว่า ค่าดัชนีบริโภคทั่วไปตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ อัตรา
ค่าแรงขั้นต่าตามที่กฎหมายประกาศใช้ในพื้นที่จังหวัดที่นิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ และค่า Power Factor ของค่า
พลังงานไฟฟูาตามที่รัฐบาลกาหนด
“ค่าปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพการผลิตหรือบริการ” หมายความว่า ค่าจ้างเพิ่มร้อยละ 8
(แปด) ของค่าจ้างที่ได้จากการคานวณตามสูตรและวิธีการคานวณที่กาหนดซึ่งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
“ลูกค้า” หมายความว่า ผู้ประกอบการและลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม
ขอ 2 ขอตกลงจางบริหารจัดการ
2.1 ผู ว าจางตกลงจางและที่ผู้รับจ้างตกลงรับจางบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง
อานวยความสะดวก ภายในนิคมอุตสาหกรรม จานวน 14 แห่ ง ซึ่งการบริหารจัดการครอบคลุ มงานด้าน
ปฏิบัติการ (Operation) งานด้านการบารุงรักษา (Maintenance) ทั้งการบารุงรักษาเพื่อปูองกัน (Preventive
Maintenance) และการบารุงรักษาเพื่อซ่อมแซมแก้ไขการชารุดขัดข้อง (Corrective Maintenance) งานด้าน
การปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพการผลิตหรือบริการ (Quality/Efficiency Improvement for Production
and Service) งานด้านการจัดเก็บรายได้ค่าบริการสาธารณูปโภค (Revenue Collection) และงานอื่น ๆ ตามที่
กาหนดไว้ในขอบเขตของงานเอกสารผนวก 1 แนบท้ายสัญญา
2.2 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ได้แก่ ค่าน้าดิบ ค่าไฟฟูา ค่าสารเคมี ค่าวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดในการบริหารจัดการ
การบารุงรักษา การปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพการผลิตหรือบริการ ซึ่งมีคุณสมบัติ คุณลักษณะเฉพาะ และ
คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อกาหนดในขอบเขตของงานเอกสารผนวก 1 แนบท้ายสัญญา
2.3 ผู้ รั บ จ้ า งเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ใ ช้ ง านหรื อ น าไปบริ ห ารจั ด การซึ่ ง บรรดาทรั พ ย์ สิ น อั น เป็ น
องค์ประกอบของระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบให้ผู้รับจ้างดาเนินงานตาม
สั ญญานี้ ผู้ รั บ จ้ างจะน าทรั พย์ สิ น ดั งกล่ า วไปใช้เ พื่อการอื่น นอกเหนื อจากสั ญญานี้มิ ได้ รวมทั้ งจะนาไปเป็ น

-๔หลักประกันไม่ว่าในรู ปแบบใด หรือนาไปแปลงสินทรัพย์เป็นทุน นาไปให้เช่า หรือก่อภาระผูกพันใดๆ เหนือ
ทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้
2.4 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการบริหารจัดการให้ถูกต้องตามข้อกาหนดในขอบเขตของงาน
เอกสารผนวก 1 แนบท้ายสั ญญา เพื่อให้ลู กค้าของผู้ว่าจ้างได้รับบริการด้วยคุณภาพการให้ บริการ (Service
Level Agreement) และมาตรฐานตามที่กาหนดในเอกสารผนวก 2 แนบท้ายสัญญา รวมทั้งปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของผู้ว่าจ้างและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามข้อกาหนดนี้ โดยจะยกอ้าง
เหตุไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความเข้าใจผิดก็ดี ความไม่ศึกษารายละเอียดข้อกาหนดต่างๆ โดยละเอียดก็ดี
ความผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ในการดาเนินงานก็ดี ความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินในระหว่าง
การดาเนินงานทั้งของผู้ว่าจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากอุบัติเหตุหรือความประมาทของผู้ให้บริการหรือ
เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างก็ดี หรือบรรดาทรัพย์สินเกิดการชารุด สูญหาย ในระหว่างการดาเนินงาน ผู้ รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นและปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมให้ถูกต้องด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการเองทั้งสิ้น
2.5 แม้ว่าผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องบริหารจัดการตามเงื่อนไขข้อกาหนดในสัญญานี้ก็ตาม แต่ถ้าขีด
ความสามารถของระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกทาให้ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่อาจทาให้ผู้รับจ้างสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนตามสัญญานี้
ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว
2.6 ผู้รับจ้างต้องดาเนินการปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพการผลิตหรือบริการ (Quality/
Efficiency Improvement for Production and Service) ด้วยเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างชาระให้แก่ผู้ รับจ้างรวมไว้
ในอัตราร้อยละ 8 (แปด) ของเงินค่าจ้างที่คานวณตามสูตรและวิธีการคานวณที่กาหนด ซึ่งเป็นค่าจ้างส่วนเพิ่ม
สาหรับการดาเนินงานนอกเหนือจากการบารุงรักษาและการซ่อมแซมแก้ไขตามปกติ (Preventive & Corrective
Maintenance) โดยผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการ ดังนี้
(1) จัดทารายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายที่ได้ดาเนินการไปเสร็จสิ้นแล้วเสนอพร้อมรายงาน
ประจาเดือน เฉพาะกรณีจาเป็นต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน หรือกรณีฉุกเฉิน หากล่าช้าจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อการให้บริการลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งต้องดาเนินการในทันทีโ ดยไม่ชักช้าและอยู่
ภายในกรอบค่าจ้างที่รวมไว้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิตรวจสอบความถูกต้องของรายการและอัตราค่าจ้างตามความเป็นจริง
และเหมาะสม และผู้รับจ้างยินยอมให้เป็นไปตามผลการพิจารณาของผู้ว่าจ้าง หากงานที่ปรับปรุงจริงน้อยกว่า
ค่าจ้างส่วนเพิ่มทีร่ วมไว้ของเดือนหนึ่งเดือนใด หรือไม่มีการใช้จ่ายเพื่อการปรับปรุงในเดือนหนึ่งเดือนใด ให้สมทบ
ไว้รวมกับค่าจ้างส่วนเพิ่มในเดือนต่อไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงต่อไปได้
(2) กรณีเป็นงานที่งานปรับปรุงต้องใช้ระยะเวลาดาเนินการนาน และมี ใช้ค่าใช้จ่ายเป็น
จานวนมากกว่าอัตราค่าจ้างเพิ่มที่รวมไว้แต่ละเดือนหรือที่สะสมรวมไว้ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการดาเนินงาน
ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบและกาหนดกรอบวงเงินค่าจ้าง ภายในวันที่ 31 สิงหาคมของทุกปี เว้นแต่
กรณีจาเป็นต้องแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน หรือกรณีฉุกเฉิน หากล่าช้าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ อการให้บริการ
ลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรม ผู้รับจ้างสามารถเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนกาหนดดังกล่าวได้ โดยผู้ว่าจ้างจะ

-๕พิจารณาให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน เว้นแต่เป็นงานปรับปรุงที่มีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการพิจารณาความ
เหมาะสมเป็นกรณีพิเศษ ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนดาเนินการ
(3) การดาเนินการปรับปรุงดังกล่าวตาม (1) และ (2) ผู้รับจ้างต้องดาเนินงานภายใต้การ
กากับของผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยการควบคุมการดาเนินงานปรับปรุง การ
ตรวจสอบรายการ ปริมาณงานและอัตราค่าจ้างตามที่เป็นจริงภายในกรอบวงเงินค่าจ้างนั้น และผู้รับจ้างต้อง
รายงานผลการดาเนินงานพร้อมกับการส่งมอบรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
(4) เมื่อผู้รับจ้างทาการปรับปรุงเสร็จสิ้นแล้ว ต้องปรับปรุงบัญชีรายการทรัพย์สินที่ได้รับ
มอบเพื่อการบริหารจัดการตามสัญญาให้สอดคล้องกับรายละเอียดและมูลค่างานที่ได้ ดาเนินการจริงซึ่งได้รับการ
ตรวจสอบความเหมาะสมถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วันนับแต่ที่ดาเนินงานเสร็จสิ้น และรายงานให้ ผู้ว่าจ้าง
ทราบพร้อมกับรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนนั้นด้วย
(5) ผู้รับจ้างต้องจัดทาบัญ ชีแสดงรายการค่าใช้จ่ายการในปรับปรุง และรายงานสถานะ
บัญชีพร้อมกับการส่งมอบรายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน แสดงยอดเงินค่าจ้างรวมส่วนที่ ใช้จ่ายไปแล้ว
ส่วนที่กาลังดาเนินงาน และยอดคงเหลือสะสมรอการใช้จ่ายหรือรอการพิจารณาจากผู้ว่าจ้าง ให้ดาเนินการได้
และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดาเนินงานทุก 5 ปี ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน หากมีเงินค่าจ้างส่วนเพิ่ม
ดังกล่าวคงเหลือหลังจากได้ใช้จ่ายเสร็จสิ้น แล้วก็ดี หรือคงเหนือจากการที่ผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงานโครงการ
ปรั บปรุงคุณภาพประสิทธิภ าพการผลิ ตหรือบริการก็ดี และผู้ ว่าจ้างประเมินผลการดาเนินงานหรือแผนการ
ดาเนินงานไม่มีความจาเป็นต้องสะสมเงินค่าจ้างส่วนเพิ่มดังกล่าวไว้อีก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกคืนค่าจ้างส่วนนั้นโดย
ผู้รับจ้างต้องส่งคืนผู้ว่าจ้างภายใน 15 วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หรือ ผู้ว่าจ้างอาจหักคืนเอาจาก
ค่าจ้างที่ต้องชาระในเดือนต่อ ๆ ไปได้
(6) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดาเนินงานตามสัญญาแล้ว หากมีเงินค่าจ้างส่วนเพิ่มไว้ดังกล่าว
คงเหลือหลังจากหักค่าจ้างงานทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับจ้างต้องส่งคืนค่าจ้างส่วนนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ว่าจ้าง
อาจหักกลบลบหนี้กับค่าจ้างที่ต้องชาระในเดือนสุดท้ายนั้นไว้เท่ากับจานวนคงเหลือนั้น และหากค่าจ้างที่ชาระนั้ น
ไม่เพียงพอให้หักกลบลบหนี้ ผู้รับจ้างจะต้องชาระเงินส่วนที่เหลือคืนให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 วันนับถัดจากวัน
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
2.7 ทุกสิ้นปีผู้รับจ้างต้องเสนอแผนปรับปรุง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อให้บริการทันสมัย หรือเพื่อให้ลูกค้าของผู้ว่าจ้างได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว ตามความต้องการหรือ
สถานการณ์หรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ในส่วนที่ควรปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวย
ความสะดวกใหม่เพิ่มเติมจากที่ ผู้รับจ้างได้รับมอบไว้เพื่อการบริหารจัดการตามสัญญา (ถ้ามี) เพื่อผู้ว่าจ้างนาไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาตามที่จะเห็นสมควรต่อไป
ข้อ 3 หน้าที่ของผู้รับจ้าง
นอกจากหน้าที่ที่กาหนดไว้ในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก...... ผู้รับจ้างรับจะ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ดังต่อไปนี้

-๖3.1 ผู้รับจ้างต้องจัดการและอานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นตัวแทนในการ
บริหารสัญญาหรือผู้ได้รับมอบหมาย เข้าตรวจสภาพหรือตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความ
สะดวกได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีผู้แทนของผู้รับจ้างร่วมอยู่ด้วย และจะต้องปฏิบัติตามวิธีการที่เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานและความปลอดภัย
ผู้ว่าจ้างจะแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างทราบภายใน 30 วันนับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา และหากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบภายในกาหนดดังกล่าวด้วย
3.2 ผู้รับจ้างต้องเก็บและรักษาบรรดาข้อมูลและบันทึกหลักฐานที่จาเป็นเพื่อให้ผู้ว่าจ้างได้รับ
ข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้องเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวก และการดาเนินงาน และ
คุณภาพของบริการตามวิธีปฏิบัติอย่างรอบคอบเกี่ยวกับสาธารณูปโภค พร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างตรวจดูได้ตลอดเวลา
3.3 ผู้รับจ้างต้องรวบรวม เก็บ และรักษาทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมด ในลักษณะที่สามารถรู้ถึง
ความมีอยู่ สถานที่ และสภาพของทรัพย์สินดังกล่าวในเวลาใด ๆ ได้อย่างถูกต้อง ทะเบียนดังกล่าวให้รวมถึงภาพ
แบบการคานวณ ข้อมูลพื้นฐาน (Database) แผ่นบันทึก และเอกสารอื่นใดที่ผู้รับจ้างเห็นเป็นการสมควร หรือ
ผู้ว่าจ้างเห็นควรจัดให้มี รวมตลอดทั้งประวัติการก่อสร้าง การซ่อมแซมและการบารุงรักษาของทรัพย์สินดังกล่าว
ที่ผู้ว่าจ้างได้จัดหาให้เกี่ยวกับงานที่ได้ทาไปก่อนวันที่ลงนามในสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทะเบียนดังกล่าวไว้ให้
พร้อมที่จะตรวจสอบได้ในเวลาใด ๆ ในระหว่างเวลาทางาน
3.4 ในกรณีที่ปรากฎว่าระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ที่ใช้บังคับ หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานการทางาน ผู้รับจ้างต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมาตรฐานการ
ทางาน หรือพยายามบรรเทาความเสียหายของผู้ว่า จ้างด้วยค่าใช้จ่ายอันสมควรและไม่ขัดขวางต่อความสะดวก
ของผู้ว่าจ้าง
3.5 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการภายนอกเรียกเก็บ ต่อผู้ว่าจ้างตามอัตรา
ตามข้อตกลงซื้อหรือหรือตามเงื่อนไขของผู้ประกอบการภายนอกนั้น ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านั้นเป็นหน้าที่ที่ผู้รั บจ้าง
ต้องรับผิดชอบในการบริหารจัดการตามสัญญานี้ โดยต้องชาระภายในกาหนดเวลาตามใบเรียกเก็บเงินนั้น ๆ ให้
ครบถ้วน หากผู้รับจ้างมิได้ชาระจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตและบริการ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายนั้นทั้งหมดแต่ฝุายเดียว
3.6 ผูรับจางจะตองจายเงินแกเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างซึ่งเป็นลูกจางที่ผูรับจางไดจางมาในอัตรา
และตามกาหนดเวลาที่ผู รับจางไดตกลงหรือทาสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคา
ทดแทนอื่นใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคหนึ่ง ผูวาจางมีสิทธิที่จะเอาเงินคาจางที่จะตองจายแกผูรับจางมาจายให
แกลูกจางของผูรับจางดังกล่าว และใหถือวาผูวาจางไดจายเงินจานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว
และผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสาหรับลูกจ้างทุกคนที่จางมาทางาน โดยใหครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวง
ของผูรับจาง รวมทั้งผูรับจางชวง (ถามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดคาสินไหมทดแทนไดตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจาก

-๗อุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ตอลูกจางหรือบุคคลอื่นที่ผูรับจางหรือผูรับจางชวงจางมาทางาน ผูรับจางจะตองสงม
อบกรมธรรมประกันภัยดังกลาวพรอมทั้งหลักฐาน การชาระเบี้ยประกันใหแกผูวาจางเมื่อผูวาจางเรียกรอง
3.7 ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะดาเนิน ปรับปรุง พัฒนา จัดหา ก่อสร้าง
เพิ่มเติมซึ่งระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกใหม่ โดยต้องอานวยความสะดวกในการดาเนินงาน
ประสานงาน และระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารจัดการตามสัญญา หากเห็นว่าจะเกิดผลกระทบ
หรื อ คาดหมายได้ ว่า จะเกิ ดผลกระทบต่ อคุ ณ ภาพการให้ บ ริ การแก่ ลู กค้ า หรื อทรั พย์ สิ นอื่ น ใดที่ อยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้ าง ให้แจ้ งให้ผู้ว่าจ้ างทราบเพื่อ หาทางแก้ไขหรือปูองกันมิให้เกิ ดความเสียหายได้เกิดผล
กระทบดังกล่าวนั้น
ข้อ 4 หน้าที่ของผู้ว่าจ้าง
นอกเหนือจากหน้าที่ที่กาหนดไว้ในสัญญานี้และเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก.......เพื่อให้ผู้
รับจ้างสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการได้ ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ดังนี้
4.1 ส่งมอบระบบสาธารณูปโภคและสิ่ งอานวยความสะดวกให้ผู้รับจ้างเข้าดาเนินงานนับถัด
จากวันลงนามในสัญญา พร้อมทั้งส่งมอบเอกสารบัญชี ใบแจ้งหนี้ ใบรายงาน ข้อเรียกร้อง การแจ้ง การเรียกร้อง
จากการประกันภัย และเอกสารการติดต่ออื่น ๆ เกี่ยวกับการดาเนินการระบบสาธารณูปโภคแสะสิ่งอานวยความ
สะดวกที่อยู่ในความครอบครอบของผู้ว่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง รวมทั้งบรรดาข้อมูล คาแนะนา และความช่วยเหลือ
ซึ่งจาเป็นต้องใช้เกี่ยวกับการดาเนินงาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้สิทธิแก่ผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างใน
อันที่จะเข้าปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบการออกใบเรียกเก็บเงิน ตารางการเก็บเงิน ระบบการควบคุม และระบบงาน
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง บรรดาเอกสารและบันทึกที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวย
ความสะดวกที่จาเป็นต้องใช้เพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้
4.2 ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่ผู้รับจ้างเกี่ยวกับการจัดหาอังสังหาริมทรัพย์ สิทธิใน
การใช้ทาง หรือภาระจายอมที่อยู่ในความควบคุมของผู้ว่าจ้าง รวมทั้งช่วยเหลือการจัดหาสิทธิผ่านทางและภาระ
จายอมอันเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวก และการเข้าสู่ระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง
อานวยความสะดวกที่อย ในพื้นที่ครอบครองของผู้ว่าจ้ าง เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิหรือปฏิบัติหน้าที่ของผู้
รับจ้างตามสัญญานี้
4.3 รับผิดชอบในการจัดหาน้าดิบ น้าประปา ไฟฟูาและอื่น ๆ จากผู้ให้บริการภายนอกเพื่อให้
ผู้รับจ้างนามาผลิตหรือให้บริการแก่ลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในอัตราที่
ผู้ ว่ าจ้ างได้ ตกลงกับ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารภายนอกหรื อเป็น ไปตามอัต ราที่ผู้ ให้ บริ การภายนอกก าหนดนั้น หากอัต รา
ค่าใช้จ่ายนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญอันมีผลกระทบต่ออัตราค่าจ้างตามสูตรและวิธีการคานวณที่กาหนด
ในขณะที่อัตราค่าบริการตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนดให้เรียกเก็บจากลูกค้ายังคงที่ กรณีเช่นนี้ผู้ว่าจ้างจะต้องดาเนินการ
ปรับอัตราค่าบริการให้เหมาะสมตามที่ผู้ว่าจ้างได้กาหนดหรือตกลงไว้กับลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมนั้นโดยเร็ว

-๘4.4 ดาเนิ น ปรั บ ปรุ งพัฒ นาระบบสาธารณูปโภคและสิ่ งอานวยความสะดวกเพื่อให้ บริการ
ทันสมัยตามสถานการณ์หรื อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตามแผนงานที่ผู้รับจ้างเสนอ หรือจะดาเนินการจัดหา
ก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อขยายขอบเขตหรือบริการตามที่เห็นสมควรด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ว่าจ้างเองทั้งสิ้น และให้ถือ ป็น
ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกใหม่ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างตามสัญญานี้
ทั้งนี้ต้องแจ้งแผนงานและกาหนดการดาเนินงานเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือในเวลาอันสมควรก่อน
เข้าดาเนินงานนั้น
ข้อ 5 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
5.1 ผนวก 1 ขอบเขตการดาเนินงาน
จานวน.…..(…..….….….) หน้า
5.2 ผนวก 2 ข้อมูลที่สาคัญของนิคมอุตสาหกรรม 14 แห่ง จานวน……(………….….) หน้า
5.3 ผนวก 3 แผนผังนิคมอุตสาหกรรม 14 แห่ง.
จานวน……(………….….) หน้า
5.4 ผนวก 4 รายการสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกจานวน……(………….….) หน้า
ที่รับผิดชอบ
5.5 ผนวก 5 รายการทรัพย์สินระบบสาธารณูปโภคและ
จานวน……(………….….) หน้า
สิ่งอานวยความสะดวกของนิคมอุตสาหกรรม 14 แห่ง
5.6 ผนวก 6 รายการปฏิบัติงานการบริหารจัดการระบบ
จานวน……(………….….) หน้า
สาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกของนิคมอุตสาหกรรม.
5.7 ผนวก 7 ข้อกาหนดคุณภาพการให้บริการ
จานวน……(………….….) หน้า
สาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวก
5.8 ผนวก 8 โทษปรับ (Liquidated Damages)จากคุณภาพ จานวน……(………….….) หน้า
การให้บริการไม่เป็นไปตามที่กาหนด
5.9 ผนวก 9 ข้อกาหนดการจัดส่งรายงาน
จานวน……(………….….) หน้า
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คา
วินิ จฉัยของผู้ ว่าจ้างให้ ถือเป็ นที่สุ ด และผู้ รับจ้างไม่มีสิ ทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ
เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
ข้อ 6 ระยะเวลาการจ้างบริหารจัดการ
สัญญานี้ มีผลบั งคับตั้งแต่วันที่ลงนามในสั ญญา โดยระยะเวลาการบริหารจัดการตามสั ญญานี้
แบ่งเป็น 2 ช่วง กาหนดเวลาในแต่ละช่วง มีรายละเอียด ดังนี้
6.1 การเตรียมความพร้อมเข้าดาเนินงาน

-๙ผู้รับจ้างต้องเตรียมความพร้อมดาเนินงานตามสัญญานับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดย
ต้องศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวก รวมถึงการบริการต่าง ๆ
ทั้งหมดในนิคมอุตสาหกรรมที่ต้องรับผิดชอบดาเนินงานตามสัญญา และต้องเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน การฝึกอบรมเพื่อทาความเข้าใจในการปฏิบัติการ จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ ในส่วน
ที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาเพื่อการดาเนินงานตามสัญญานี้ โดยองค์ประกอบทุกส่วนต้องมีความพร้อมเข้าดาเนินงาน
ในทันทีเมื่อถึงวันกาหนดเริ่มดาเนินงาน เพื่อให้การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวก
ภายในนิคมอุตสาหกรรมสามารถให้บ ริ การแก่ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องภายในนิคมอุตสาหกรรมนั้น ๆ
เป็นไปอย่างต่อเนื่องหลังจากสัญญาจ้างเดิมซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาดาเนินงานในวันที่ 30 กันยายน 2565 และ
วันที่ 30 กันยายน 2568 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิตรวจสอบ ทดสอบความพร้อมการบริหารจัดการของผู้รับจ้าง รวมทั้งให้
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีความพร้อมสมบูรณ์ก่อนเริ่มดาเนินงาน
6.1 การดาเนินงานช่วงที่ 1
ผู้ รั บจ้ างต้องบริ หารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่ งอานวยความสะดวก ส าหรับนิคม
อุตสาหกรรม จานวน 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 การดาเนินงานช่วงที่ 2
ผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวก สาหรับนิคม
อุตสาหกรรมที่ดาเนินงานช่วงที่ 1 (ต่อเนื่อง) จานวน 6 แห่ง รวมกับนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มเติมอีก 8 แห่ง ได้แก่
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุต สาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิ คมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 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
คานวณค่าจ้างที่ต้องชาระจริง ตามรายละเอียด เงื่อนไข และภายในระยะเวลาที่กาหนดตามเอกสารผนวก.......
แนบท้ายสัญญา โดยผู้ว่าจ้างจะตรวจสอบผลการบริหารจัดการและรายการคานวณค่าจ้างที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละ
เดือน ให้ แล้วเสร็จ ภายใน 5 วันทาการของเดือนถัดไป เว้นแต่เอกสารหลักฐานประกอบรายงานที่ส่งมอบไม่
ครบถ้วนหรือครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งผู้รับจ้างต้องปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนและอาจทาให้ต้องใช้เวลาใน
การตรวจรับพัสดุเกินกว่า 5 วันทาการ
กรณีผู้รับจ้างส่งรายงานล่าช้า หรือการจัดทารายงานและเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน
หรือครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้อง ทาให้การตรวจรับมอบงานและการจ่ายค่าจ้างของเดือนนั้น ๆ ต้องล่าข้าออกไป ผู้รับ

-๑๐จ้างต้องดาเนินงานและรับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นเป็นประจาจากการบริหารจัดการตามขอบเขตของงาน
ตามปกติอย่างต่อเนื่องต่อไป จะยกเหตุการได้รับเงินค่าจ้างประจาเดือนล่าช้าในการปฏิเสธหรืองดจ่ายค่าใช้จ่าย
เหล่านั้นมิได้
7.2 เพื่อประโยชน์ในการติดตามการทางานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องทารายงานเกี่ยวกับการ
ให้บริการและการทางานของระบบสาธารณูโภคและสิ่งอานวยความสะดวกซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุ มถึงหัวข้อ
ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ผนวก.......แนบท้ายสัญญานี้ และส่งมอบรายงานดังกล่าวต่อผู้ว่าจ้างภายใน 60 วันนับถัดจาก
วันครบรอบการบริหารจัดการของทุกปี
7.3 ผู้รับจ้างต้องทารายงานความก้าวหน้าประจาปี ภายใน 60 วันนับถัดจากวันครบรอบปี
การบริหารจัดการในเดือนสุดท้ายของทุกปี รายงานความก้าวหน้าประจาปี ต้องประกอบด้วย
(1) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ
(2) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับงานและกิจกรรมที่จะทาในปีสัญญาถัดไป
(3) รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการทางานที่บรรลุในระหว่างปีที่รายงาน
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับการบารุงรักษาและการซ่อมแซมปกติที่ได้กระทาในปีที่รายงาน
และการบารุงรักษาและการซ่อมแซมปกติที่วางแผนจะทาในปีถัดไป และ
(5) ข้อความเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปีที่รายงาน และรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดการเหตุฉุกเฉินดังกล่าว
7.3 ผู้ ร้ บ จ้ า งต้องจั ดทาแผนงานฉุกเฉิน เสนอผู้ ว่า จ้างภายใน 60 วั นนับถั ดจากวันครบ
กาหนดการบริหารจัดการในเดือนสุดท้ายของทุกปี โดยจะต้องระบุวิธีและขบวนการที่จะต้องกระทาเพื่อปูองกัน
และจั ดการกั บ เหตุก ารณ์ ฉุก เฉิน ซึ่งอาจเกิด ขึ้น เหตุ การณ์ฉุ กเฉิ นให้ รวมถึง อัคคี ภัย อุท กภัย ปั ญหาเรื่อ งน้ า
เหตุการณ์ฉุกเฉิน จากการทางาน รวมทั้งการที่ผู้ รับจ้างไม่ส ามารถที่ ดาเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือ
คุณภาพการให้ บ ริ การ และเรื่ อ งอื่น ใดที่ โ ดยสภาพแห่ งความส าคัญอาจทาให้ เกิ ดอันตรายต่ อการให้ บ ริการ
ตามปกติได้ ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิในการให้ผู้รับจ้างปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียด
แผนงานฉุกเฉินดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแผนงานดังกล่าว และผู้รั บจ้าง
จะต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งนั้น
ข้อ 8 ค่าจ้างและการชาระค่าจ้าง
8.1 ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงอัตราค่าจ้างต่อเดือนตามอัตราค่าจ้างเดือนฐาน รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น......................................บาท (................................................................................) ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตลอดจนค่าภาษีอากรอื่น ๆ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ค่าสิ่งของสัมภาระและค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว โดยจาแนกเป็นค่าจ้างเดือนฐานสาหรับการดาเนินงานช่วงที่ 1 เป็นเงิน...............................บาท
(.............................................................................................) และค่าจ้างเดือนฐานสาหรับการดาเนินงานช่วงที่ 2
สมทบเพิ่มอีกเป็นเงิน..............................บาท (.....................................................................................................)

-๑๑8.2 ในการจ่ายค่าจ้างแต่ละเดือนผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้าง โดยถือตามปริมาณสินค้าหรือบริการ
และค่าดัชนีตัวแปรตามสูตรและวิธีการคานวณที่กาหนด ค่าปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพการผลิตหรือบริการ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวง ดังรายละเอียดสูตรและวิธีการคานวณตามเอกสารผนวก........แนบท้าย
สัญญา ซึ่งอาจเท่ากับ สูงกว่า หรือต่ากว่าค่าจ้างเดือนฐาน โดยถือเป็นค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะชาระให้แก่ผู้รับจ้างจริง
ในเดือนนั้น ๆ
8.3 ในกรณีที่ค่าดัชนีตัวแปรและปริมาณผลผลิตหรือบริการมีค่าหรือปริมาณเปลี่ยนแปลงไป
ตามสถานการณ์และระยะเวลาการดาเนินงานตามสัญญาอย่างมีนัยสาคัญ อันอยู่นอกเหนือการบังคับของผู้ว่าจ้าง
หรือของผู้รับจ้าง ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าจ้างพื้นฐาน (Base Wage) ตามสูตรและวิธีการคานวณค่าจ้างที่กาหนด
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะทาความตกลงกันในการปรับอัตราค่าจ้างเดือนฐานให้เหมาะสม โดยการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาตามแบบวิธีที่กาหนด
8.4 กรณีมีค่าปรับหรือโทษปรับคุณภาพการให้บริการ (Liquidated Damages) ตามสัญญา
ข้อ 13 ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากค่าจ้างที่ต้องชาระให้แก่ผู้รับจ้างของเดือนที่เกิดค่าปรับหรือโทษปรับคุณภาพการ
ให้บริการนั้นก่อน ส่วนที่เหลือจึงชาระเป็นค่าจ้างจริงของผู้รับจ้างในเดือนนั้น
ข้อ 9 ข้อกาหนดคุณภาพการให้บริการ (Service Level Agreement)
9.1 การจ้างบริหารจั ดการนี้ มุ่งหวังให้ การบริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความ
สะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรมแก่ลูกค้าด้วยปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต มี
คุณภาพตามไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีความมั่นคงและต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอ โดย
มีข้อกาหนดคุณภาพการให้บริการ (Service Level Agreement) ที่ครอบคลุมงานทุกด้านที่ผู้รับจ้างดาเนินการ
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารผนวก......แนบท้ายสัญญานี้ หากคุณภาพการให้บริการไม่เป็นตามที่กาหนด ผู้รับ
จ้างต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับตามข้อกาหนดโทษปรับคุณภาพการให้บริการ (Liquidated Damages) ตาม
สัญญาข้อ......
9.2 ผู้ว่าจ้างอาจจะทบทวนข้อกาหนดคุณภาพการให้บริการ (Service Level Agreement)
ทุกๆ 5 ปีนับจากวันเริ่มงานตามสัญญาจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในการดาเนินงาน
และการให้บริการภายในนิคมอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ทาความตกลงกันเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขข้อกาหนดคุณภาพการให้บริการ (Service Level Agreement) โดยการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา
ตามสัญญาตามแบบวิธีที่กาหนดต่อไป
9.3 สาหรับข้อกาหนดคุณภาพการให้บริการ (Service Level Agreement) ด้านมาตรฐาน
คุณภาพน้าซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานคุณภาพน้าของหน่วยงานใด ๆ หากมีการประกาศเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงาน
นั้น ๆ กนอ. จะแจ้งให้ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว และให้ใช้ค่ามาตรฐานนั้นเป็นเกณฑ์ในการกาหนดคุณภาพการ
ให้บริการ (Service Level Agreement) สาหรับการตรวจวัดคุณภาพการให้บริการในเดือนถัดไป

-๑๒9.4 กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานั้นถูกขัดขวางไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
โดยเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัย และต้องระงับการปฏิบัติหน้าที่ของตนไว้เป็นการชั่วคราวเพียงเท่าที่ถูกขัดขวาง
ทั้งหมดหรือบางส่วนมิให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญานี้ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องบอกกล่าวให้ ผู้ว่าจ้างทราบโดย
พลันหรือภายในระยะเวลาเท่าที่จะปฏิบัติได้ กรณีเช่นนี้ให้งดเว้นการใช้ข้อกาหนดระดับการให้บริการ (Service
Level Agreement) ในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราว
ข้อ 10 การประเมินผลการบริหารจัดการ
ผู้ว่าจ้างจะประเมินผลการบริหารจัดการตามสัญญาของผู้รับจ้างทุก 5 ปี นับจากวันเริ่มงานตาม
สัญญาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ผู้ว่าจ้างกาหนดซึ่งอาจกระทาโดยผู้ว่าจ้างเองหรือการจ้างที่ปรึกษา
หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก หากผลการประเมินพบว่าผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างมีข้อบกพร่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้
ผู้รับจ้างทราบเพื่อทาการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในระยะเวลาที่กาหนดตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลากาหนด กนอ. มีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาได้
การประเมินผลการบริ หารจัดการตามวรรคแรกจะคานึงถึงคุณภาพการให้บริการ (Service
Level Agreement) ตามสัญญาข้อ......และโทษปรับ (Liquidated Damages) ตามสัญญาข้อ....... ซึ่งความตั้งใจ
ความเอาใจในการบริหารจัดการเพื่อให้ลูกค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับบริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวย
ความสะดวกคุ ที่มีและมีคุ ณ ภาพตามเงื่อ นไขข้อ กาหนดสั ญญา โดยจะนามาประกอบเป็นส่ ว นหนึ่งของการ
ประเมินผลการบริหารจัดการด้วย
ข้อ 11 ความรับผิดต่อความเสียหาย
11.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น จากการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณู ป โภคและสิ่ ง อ านวยความสะดวก อั น ไม่ ใ ช่ ความผิ ด หรื อ ความบกพร่อ งของผู้ ว่ าจ้ า ง ตลอด
ระยะเวลาดาเนินงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
11.2 ถ้าเกิดความเสี ยหายใดๆ ขึ้นแก่ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกไม่ว่า
ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องดาเนินการทุกประการ
ตามที่จาเป็นเพื่อทาระบบสาธาณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกคืนสภาพที่ใช้งานได้ดีดังเดิมโดยเร็วที่สุด และ
ในกรณีที่อุปกรณ์เสียหายโดยสิ้นเชิงจนไม่อาจซ่อมแซมได้ หรือในกรณีที่อุปกรณ์สูญหาย ผู้ รับจ้างต้องดาเนินการ
นาอุปกรณ์ใหม่ที่มีคุณภาพ และความสามารถใช้งานได้ดีไม่ ต่ากว่าเดิมมาติดตั้งให้แก่ผู้ใช้บริการแทน ภายใน
ระยะเวลา ๒๔ (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ให้บริการได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการ หรือตามระยะเวลาที่ตกลงกัน
แล้วแต่กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น อุปกรณ์ที่นามาติดตั้งแทนนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการตาม
สัญญานี้ด้วย ทั้งนี้ ในการปฏิบัติตามสัญญาข้อนี้ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
11.3 ผู้รั บ จ้ างจะต้องรั บ ผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสี ยหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทาของลูกจ้างหรือ บุคลากรใดๆ ของผู้รับ

-๑๓จ้าง และ/หรือผู้รับจ้างช่วง อันเกิดแก่ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวก 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 การผิ ดสัญญา การผิดหน้าที่ตามกฎหมาย
หรือหน้าที่ตามสัญญานี้ ของผู้รับจ้างและหรือบริวาร หรือของผู้ว่าจ้างและหรือบริวาร แล้วแต่กรณี ด้วยค่าใช้จ่าย
ของตนเองทั้งสิ้น
11.5 กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานั้นถูกขัดขวางไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
โดยเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัย และต้องระงับการปฏิบัติหน้าที่ของตนไว้เป็นการชั่วคราวเพียงเท่าที่ถูกขัดขวาง
ทั้งหมดหรือบางส่วนมิให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญานี้ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องบอกกล่าวให้ ผู้ว่าจ้างทราบโดย
พลันหรือภายในระยะเวลาเท่าที่จะปฏิบัติได้ กรณีเช่นนี้ไม่ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาและให้งดเว้นการใช้ข้อกาหนด
ระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) ในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราว และผู้รับจ้างต้อง
ดาเนินการและแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ ประมาณการระยะเวลาและผลกระทบที่น่าจะเกิดขึ้นแก่ระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งอานวยความสะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรม และผลกระทบในการบริหารจัดการตามหน้าที่ตามสัญญานี้
โดยต้องใช้ความพยายามตามสมควรที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไป เร่งรัดแก้ไขเหตุการณ์หรือสภาพการณ์ที่เป็น
เหตุยกเว้นการปฏิบัตหน้าที่ ใช้ความพยายามเต็มที่เพื่อบรรเทาหรือจากัดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และแจ้ง
ความก้าวหน้าในดาเนินงานแก้ไขปัญหาทันทีเมื่อเหตุหรือสภาพได้สิ้นสุดลง
เมื่อเหตุการณ์สิ้ นสุดลงผู้รับจ้างต้องตรวจสอบเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งอานวยความสะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรมแห่งนั้น และดาเนินการซ่อมแซมให้กลับคืนสภาพใช้งานได้ดี
โดยเร็ว หรือเปลี่ยนใหม่ทดแทน โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในค่าจ้างส่วนเพิ่มที่ผู้ว่าจ้างชาระให้แก่ผู้รับจ้างรวม
ไว้ในอัตราร้อยละ 8 (แปด) ของเงินค่าจ้างที่คานวณตามสูตรและวิธีการคานวณที่กาหนด โดยถือปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาข้อ 2.4 แต่หากความเสียหายโดยสิ้นเชิงหรือต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง แก้ไข
หรือเปลี่ยนทดแทนจัดทา ก่อสร้างใหม่ ซึ่งต้องใช้เ งินลงทุนใหม่ กรณีเช่นนี้ถือเป็นการจัดหา จัดทา หรือก่อสร้าง
ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกใหม่ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ทาความตกลงการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขสัญญาตามสัญญาข้อ 14 ต่อไป
ข้อ 12 การบอกเลิกสัญญา
12.1 ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ หากผู้รับจ้างปฏิบัติผิดภาระหน้าที่ใด ๆ ของตนในสาระ
สาคัญในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญานี้ รวมทั้งการไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาพอสมควร

-๑๔ทั้งนี้ การไม่สามารถดาเนินงานดังกล่าวได้จะต้องไม่เกิดขึ้นเพราะความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้างร่วมอยู่
ด้วย ไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย โดยผู้ว่าจ้างจะมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างดาเนินการจัดการแก้ไขการผิดสัญญา
นั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และผู้รับจ้างจะต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะแก้ไขการไม่ปฏิบัติตาม
สัญญานั้น หากผู้รับจ้างไม่จัดการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมด
หรือบางส่วนได้ และผูวาจางมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางสวนตาม
แตจะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู รับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซึ่งเปนจานวนเกินกวาหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญา โดยต้องชาระส่วนเกินนั้นให้แก่ผูวาจ้างภายใน 30 (สามสิบ) วันนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับ
แจ้งเป็นหนังสือ หรือผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินจานวนเงินใดๆ ที่จะจายใหแกผูรับจาง (ถ้ามี) ก็ได
การบอกเลิกสั ญญาบางส่วนเป็นกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิ กการบริห ารจัดการตามสั ญญา
สาหรับนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งแห่งใดโดยคานึงถึงผลกระทบต่อบริการแก่ลูกค้า เป็นสาคัญ หากการบอกเลิก
สัญญาแต่เพียงบางส่วนยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อกาหนดแบบวิธีปฏิบัติไว้ ผู้ว่าจ้างอาจจะดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาโดยยกเลิกการจ้างบริหารจัดการในส่วนนั้น ๆ เพื่อให้การบริหารจัดการในส่วนอื่นยังคง
ดาเนินงานตามสัญญาต่อไปได้ โดยถือปฏิบัติตามสัญญาข้อ 00 โดยอนุโลม การดาเนินการดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้
ผู้รั บจ้ างพ้น จากความผิ ดตามสัญญา และไม่อาจบรรเทาความเสียหายและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง
12.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือถูกยื่นฟูองให้ล้มละลาย ผู้ ว่าจ้างมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาได้ทันทีเมื่อมีเหตุที่ผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธินั้นเมื่อใดเป็นสิทธิ
เด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในทันทีไม่
เป็นเหตุให้ผู้ให้บริการพ้นจากความรับผิดตามสัญญา
12.3 กรณีมีเหตุจาเป็น หรือเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ผู้ ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อน
ครบกาหนดระยะเวลาดาเนินงานตามสัญญานี้ ข้อ 5 ได้โดยมิให้ถือว่าเป็นความผิดของผู้ รับจ้าง ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 (สาม) เดือน โดยผู้ ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ทา
ความตกลงในการก าหนดอั ตราค่ าชดเชยให้ แ ก่ ผู้ รับ จ้ า งตามความเหมาะสมเฉพาะในส่ ว นที่ ผู้ รับ จ้ า งได้ รั บ
ผลกระทบจากการบอกเลิ กสั ญญาก่อนครบกาหนดระยะเวลาดาเนินงานดังกล่าว โดยผู้ รับจ้างจะเรียกร้อง
ค่าบริการ ค่าตอบแทน หรือค่าเสียหายใดๆ นอกเหนือจากค่าชดเชยดังกล่าวไม่ได้
ข้อ 13 ค่าปรับและโทษปรับคุณภาพการให้บริการ (Liquidated Damages)
13.1 กรณีผู้รับจ้างไม่เตรียมความพร้อมเข้าดาเนินงานบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและ
สิ่งอานวยความสะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรมในวันเริ่มการดาเนินงานแต่ละช่วงตามสัญญาข้อ 6 ในนิคม
อุตสาหกรรมแห่งหนึ่งแห่งใด ผู้ว่าจ้างจะปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของค่าจ้างเดือนฐานของ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งนั้น ๆ นับตั้งแต่ที่กาหนดให้เริ่มดาเนินงาน จนถึงวันที่สามารถเข้าดาเนินงานได้พร้อมถ้วน

-๑๕ถูกต้อง หรือจนถึงวันที่เบิกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างไม่มีความพร้อม
เข้าดาเนินงานตามกาหนด
13.2 กรณีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งแห่งใด ผู้ว่า
จ้างมีสิทธิแจ้งให้ผู้รับจ้างทาการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกาหนด หากผู้รับจ้างไม่ดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลานั้น ผู้ว่าจ้างจะปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้าง
เดือนฐานของนิคมอุตสาหกรรมแห่งนั้น นับถัดจากวันครบกาหนดจนถึงวันที่ผู้รับจ้างทาการปรับปรุงแก้ไ ขเสร็จ
สิ้นเรียบร้อย
13.3 หากผู้รับจ้างบริหารจัดการระบบสาธารณู ปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกภายในนิคม
อุตสาหกรรมไม่เป็นไปตามข้อกาหนดคุณภาพการให้บริการ (Service Level agreement) ตามสัญญาข้อ.....
ผู้ว่าจ้างจะปรั บผู้ รั บ จ้างในอัตราค่าปรั บ ต่าง ๆ ตามข้อกาหนดโทษปรับ คุณภาพการให้บริการ (Liquidated
Damages) ตามเอกสารผนวก.......แนบท้ายสัญญา
13.4 ผู รับจางตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแกผู ว าจางโดยสิ้นเชิ ง
ภายในกาหนด...........(.................) วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง หากผูรับจางไมชดใชให
ถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูวาจางมีสิทธิที่จะหักเอาจากจานวนเงินค่าจ้างที่ตองชาระหรือบังคับ
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายที่บังคับจากจานวนเงิน
ค่าจ้างที่ตองชาระ หรือจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูรับจางยินยอมชาระสวนที่เหลือ
ที่ยังขาดอยูจนครบถวน ตามจานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกาหนด.............(.................) วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง หากมีเงินคาจางตามสัญญาที่หักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย
หรือคาใชจายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางทั้งหมด
13.4 กรณีมีการทบทวนข้อกาหนดคุณภาพการให้บริการ (Service Level Agreement) ตาม
สัญญาข้อ 9.2 ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาตามแบบพิธีการที่กาหนด ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาทบทวนโทษ
ปรับคุณภาพการให้บริการ (Liquidated Damages) ให้สอดคล้องกันโดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ทาความตก
ลงไปพร้อมกัน
13.5 สาหรับข้อกาหนดคุณภาพการให้บริการ (Service Level Agreement) ด้านมาตรฐาน
คุณภาพน้าซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานคุณภาพน้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากมีการประกาศเปลี่ยนแปลงจากโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว และให้ใช้ค่ามาตรฐานนั้นเป็นเกณฑ์ในการ
กาหนดคุณภาพการให้บริการ (Service Level Agreement) ด้านมาตรฐานคุณภาพน้าสาหรับ การให้บริการใน
เดือนถัดไป
ขอ 14 การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผู วาจาง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด
จากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผู รับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง

-๑๖ออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทาใหผูรับจางไมสามารถทาการ
ตามเงื่อนไขและกาหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุ หรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเป
นหนังสือใหผูวาจางทราบ เพื่อของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทางานออกไปภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัด
จากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กาหนดในกฎกระทรวงดังกลาว แลวแตกรณี
ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผู รับจางไดสละสิทธิเรียกรองใน
การที่จะของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทาการออกไปโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจางซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน
การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายกาหนดเวลาทาการตามวรรคหนึ่ง อยู ในดุลพินิจของผูวาจางที่
จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ข้อ 15 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา
15.1 ในกรณี ที่ ผู้ ว่ า จ้ า งเห็ น ว่ า มี ค วามจ าเป็ น และเหมาะสม หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทาง
เทคโนโลยี และผู้ใช้บริการต้องการให้มีการปรับเปลี่ยน ลดหรือเพิ่มจานวนอุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง
อ านวยความสะดวก ลดหรื อ เพิ่ ม จ านวนนิ ค มอุ ต สาหกรรมที่ ต้ อ งบริ ห ารจั ด การ ลดหรื อ เพิ่ ม ขอบเขตการ
ดาเนินงานหรือเงื่อนไขข้อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ ว่าจ้าง ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง
และผู้รับจ้างจะทาความตกลงในเรื่ องของเขตการดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินงาน ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาดังกล่าว หรือกรณีอื่นที่จาเป็นอื่นตามที่กาหนดไว้ในสัญญานี้
ให้กระทาเป็นหนังสือตามแบบและพิธีการเช่นเดียวกับการทาสัญญานี้
15.2 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างดาเนินการลงทุนระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกใหม่
สาหรับนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งแห่งใด ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวย
ความสะดวกตามสั ญญานี้ อัน เนื่ องด้วยความจาเป็นต้องใช้โ ครงสร้างพื้นฐานร่วมกันทางด้านเทคนิค ความ
ต่อเนื่อง หรือความเชื่อมโยงในการผลิตและบริการภายในนิคมอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง
อานวยความสะดวกใหม่นั้นจาเป็นต้องบริหารจัดการเช่นเดียวกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ทาความตกลงในการ
ปรับปรุงขอบเขตของงานและอัตราค่าจ้างเดือนฐานของนิคมอุตสาหกรรมแห่งนั้น และดาเนินการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาตามแบบพิธีการที่กาหนดต่อไป
ข้อ 16 การจางชวง
ผูรับจางจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง เวนแต
การจางชวงงานแตบางสวนที่ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การที่ผูวาจางไดอนุญาตใหจางชวงงานแต
บางสวนดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาที่ตามสัญญานี้และผู รับจางจะ

-๑๗ยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู รับจ้าง
ช่วงนั้นทุกประการ
กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผู รับจางตองชาระค่าปรับ
ใหแกผูวาจางเปนจานวนเงินในอัตรารอยละ.............(.........................) ของวงเงินของงานที่จ างชวงตามสัญญา
ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา
ข้อ 17 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทาสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นาหลักประกัน เป็น..............................................................
...........................................................เป็นจานวนเงิน................................บาท (...................................................
.............................................) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญาต่อปี โดยคานวณจากอัตราค่าจ้าง
เดือนฐานตามสัญญาข้อ 4 ซึ่งรวมอัตราค่าเดือนฐานของการดาเนินงานทั้งช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 จานวน 1 ปี (12
เดือน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ ซึ่งหลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุม
ความรับผิดของผู้ให้บริการตามสัญญาหลักประกันสัญญดังกล่าว
ในระหว่างสัญญาหากหลักประกันที่ผู้ รับจ้างนามาวางตามวรรคหนึ่งได้ลดน้อยลง หรือมีอายุไม่
ครอบคลุมความรับผิดของผู้รับจ้างตามสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือมีการปรับอัตราค่าจ้างเดือนฐานใหม่สูงกว่า
อัตราค่าจ้างเดือนฐานเดิม ผู้รับจ้างจะต้องนาหลักประกันเพิ่มเติมหรือหลักประกันใหม่มาวางให้เต็มตามจานวนที่
ได้วางไว้ตามวรรคหนึ่งมามอบแก่ผู้ ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ ว่าจ้าง
เว้นแต่กรณีการปรับอัตราค่าจ้างเดือนฐานลดลงจากอัตราค่าจ้างเดือนฐานเดิม ผู้รับจ้างจะนาหลักประกันมา
เปลี่ยนใหม่หรือจะคงหลักประกันสัญญาไว้เช่นเดิมก็ได้
หลักประกันที่ผู้ให้บริการนามามอบไว้ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู้ ใช้บริการจะคืนให้เมื่อผู้ให้
บริการพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้วทุกประการ และหลังจากที่ผู้ ใช้บริการหักค่าปรับ ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย
ใดๆ ที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องชาระแก่ผู้ใช้บริการตามสัญญาแล้ว
ข้อ 18 การเก็บรักษาความลับ
18.1 คู่สัญญาแต่ละฝุายต้องถือเป็นความลับสาหรับบรรดาเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าเป็น
หนังสือหรือด้วยวาจาและไม่ว่าเป็นไปในลักษณะของทางเทคนิคหรือทางการค้าที่คู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งได้จัดหาให้
ตนหรือจัดหาให้ตนในนามของคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งบรรดาที่เกี่ยวกับระบบสาธารณูป โภคและสิ่งอานวยความ
สะดวก และคู่สัญญาแต่ละฝุายจะต้องไม่เปิดเผยให้บุคคลที่สามทราบไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของเอกสารหรือ
ข้อมูลดังกล่าว หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอีกฝุายหนึ่งหรือตามที่กาหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ กฎ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ หรือทางปฏิบัติที่เป็นยอมรับกันทั่วไป และต้องไม่สื่อสารข้อมูล
ดังกล่าวด้วยประการอื่นนอกจากเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ เว้นแต่เป็นกรณีการให้ข้อมูลแก่ผู้ให้กู้
ของผู้รับจ้าง หรือให้แก่บริษัทแม่ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมของผู้รับจ้าง หรือผู้ถือหุ้นของผู้รั บจ้างได้เมื่อได้รับ

-๑๘ความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว ส่วนผู้ว่าจ้างจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ให้กู้ของผู้ว่าจ้างได้เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้รับจ้างแล้ว ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างจะต้องไม่ปฏิเสธการให้ความเห็นชอบ
ดังกล่าวหากไม่มีเหตุผลอันสมควร
18.2 ผู้รับจ้างและคู่สัญญาของผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะเปิดเผยแก่ลูกจ้าง ที่ปรึกษา และคู่สัญญาของ
ตนซึ่งบรรดาเอกสารและข้อมูลอื่นตามที่จาเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว แต่จะต้องไม่
ทาให้บุคคลดังกล่าวหรืออนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเปิดเผยเอกสารหรือข้อมูลใด ๆ ที่ตนได้รับ เว้นแต่ที่จาเป็นใน
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว รวมทั้งในกรณีที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ข้อ 19 การใช้เรือไทย
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้ให้บริการจะต้องสั่งหรือนาของเข้ามาจากต่ างประเทศ รวมทั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ต้องนาเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นาของเข้ามาเองหรือ
นาเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดิน
อยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้
สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รั ฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะ
เป็นแบบใด
ในการส่ ง มอบงาน ตามสั ญ ญาให้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารถ้ า งานนั้ น มี สิ่ ง ของตามวร รคหนึ่ ง
ผู้ให้บริการจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสาเนาใบตราส่งสาหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา
โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ใช้บริการพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย
ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มี
สิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ให้บริการต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของ
โดยเรืออื่นได้หรือหลักฐาน ซึ่งแสดงว่าได้ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ใช้บริการด้วย
ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ส่งมอบหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม
ให้แก่ผู้ใช้บริการแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการก่อน โดยไม่รับชาระเงินค่าบริการผู้ใช้บริการมีสิทธิรับ
งานดังกล่าวไว้ก่อนและชาระเงินค่าบริการเมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วใด
ข้อ 20 การจัดส่งเอกสาร
บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ได้ส่งให้แก่ผู้รับจ้าง ไม่ว่าจะส่งทาง
ไปรษณีย์ล งทะเบี ยนตอบรั บ หรื อโทรศัพท์ หรือทางโทรสาร หรือด้ว ยวิธีใด ถ้าหากได้ส่ งไปยังสถ านที่ หรือ
หมายเลขโทรสารตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ ให้ถือว่าได้จัดส่งให้แก่ผู้ รับจ้าง และผู้รับจ้างได้รับไว้แล้วโดยชอบ

-๑๙เว้นแต่ผู้รับจ้างจะได้แจ้งเป็นหนังสือเปลี่ยนแปลงภูมิลาเนา หรือสถานที่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสารที่
สามารถติดต่อกับผู้รับจ้างได้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วัน ก่อนการส่ง
หนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใด ดังกล่าวนั้นแล้ว
ที่อยู่ผู้ให้บริการ ………………………………………….............................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ …………………………………………........................................................................
หมายเลขโทรสาร …………………………………………..........................................................................
สั ญญานี้ ทาขึ้ น สองฉบั บ มีข้ อความถูกต้ องตรงกัน คู่ สั ญญาได้อ่ านและเข้า ใจข้อ ความในสั ญ ญาโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝุายละฉบับ

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

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

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

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