ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจ้างเหมาดูแลและบารุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้
สานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประจาปีงบประมาณ 2560
----------------------------------------------------1. ความเป็นมา
เพื่อให้ภูมิทัศน์รอบๆ บริเวณกรมควบคุมโรค มีความสะอาด และสวยงามสานักงานนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือจึงมีความประสงค์ขอจ้างเหมาดูแลและบารุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้
ประจาปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีสอบราคา ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 30
กันยายน 2560) ในวงเงิน งบประมาณ 490,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้บริเวณกรมควบคุมโรคได้รับการดูแลและบารุงรักษา
อย่างต่อเนื่อง
3. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา
3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคา
3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อื่น หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ระบุชื่อว่า เป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของ
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555)
3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และ
จะต้องอยู่ในสถานะใช้งานอยู่
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทาสัญญาซึ่งมูลค่าตั้งแต่
500,000.-บาท (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป กับสานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ให้รับจ่ายเงินบัญชีธนาคาร
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถจ่ายเงินเป็นเงินสดได้ และให้จัดทาบัญชี
/แสดงรายรับรายจ่าย

- 2 แสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2555)
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างเหมาดูแลและบารุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้
ตามรายละเอียดแนบท้าย
5. ระยะเวลาดาเนินการ
365 วัน
6. ระยะเวลาส่งมอบงานจ้าง
เป็นระยะเวลา 12 เดือน
7. วงเงินในการจัดหา
7.1 เงินงบประมาณ 490,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
---------------------------------

เอกสารแนบท้ายข้อ 4
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างเหมาดูแลและบารุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้
1. ข้อกาหนดในการดูแลและบารุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า
ดูแลไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดินและหญ้า โดยผู้รับจ้างจะต้องดูแล บารุงรักษา ตัดแต่ง รดน้า
ทุกวันตามหลักวิชาการบารุงดูแลสวน ซึ่งประกอบด้วยการให้ปุ๋ยเคมีสลับกับปุ๋ยหมัก กาจัดวัชพืช พรวนดิน ฉีด
ยาฆ่าแมลง
1.1 การตัดแต่งกาจัดวัชพืช หมายถึง การตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน
ไม้เลื้อยให้ดูสวยงาม ไม่รกรุงรัง ตามรูปลักษณะของต้นไม้ชนิดนั้น ๆ กาหนดให้ตัด – แต่งเดือนละ 2 ครั้ง
พร้อมทั้งกาจัดวัชพืช โดยต้องทาการขนย้ายเศษพืชออกจากบริเวณพื้นที่ของผู้ว่าจ้างภายใน 2 วันทาการนับ
ถัดจากวันกาหนดตัด เหตุผลในการตัด – แต่งกาจัดวัชพืช การตัดหญ้าในบริเวณที่มีพื้นที่มาก กาหนดให้ตัด
เดือนละ2 ครั้งเพียงพอแล้ว หากตัดแต่งมากกว่านี้จะสิ้นเปลืองเกินไป เห็นสมควรให้เพิ่มบุคลากรเฉพาะเวลา
ตัด - แต่งในแต่ละครั้งจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยกว่า เพราะการเจริญเติบโตของหญ้ากาลังพอดีเหมาะสมใน
การตัด 2 ครั้งต่อเดือน โดยให้ตัดออกประมาณ ½ ส่วนของความสูงของหญ้า ควรตัดเมื่อหญ้าแห้งไม่เปียกน้า
เมื่อตัดแล้วให้เก็บกวาดเศษหญ้าออกให้หมด ถ้าทิ้งไว้จะเป็นแหล่งสะสมเชื้อรา และแมลง โดยรับผิดชอบใน
การขนย้ายและนาไปทิ้งนอกบริเวณของผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งกาจัดวัชพืชไปด้วย สาหรับต้นไม้ต่าง ๆ ตัดแต่งให้ดู
สวยงามไม่รกรุงรังตามรูปร่างลักษณะของต้นไม้ชนิดนั้น ๆ
1.2 การให้ปุ๋ยหญ้าควรให้หลังจากตัดแล้ว เดือนละ 2 ครั้ง ในปริมาณที่พอสมควรไม่มาก
เกินไปสาหรับต้นไม้ควรให้ปุ๋ยเดือนละ 1 ครั้ง ในปริมาณที่พอสมควรเช่นกันเหตุผลการให้ปุ๋ยหลังจากตัดแต่ง
แล้วการให้ปุ๋ยหญ้าให้โรยปุ๋ยพอสมควรแล้วรดน้าตาม เพื่อช่วยละลายปุ๋ยให้เจือจางโดยให้ปุ๋ยเดือนละ2 ครั้ง
หากมากกว่านี้จะเป็นผลเสียต่อหญ้า เนื่องจากได้ปุ๋ยมากเกินไปการให้ปุ๋ยต้นไม้ ให้ปุ๋ยเดือนละ 1 ครั้ง โดยให้
ปุ๋ยเคมีสลับกับปุ๋ยอินทรีย์สลับกันไปแล้วรดน้าให้ปุ๋ยละลายทันที เนื่องจากสารละลายของปุ๋ยมีความเข้มข้นจัด
หากให้มากกว่าเดือนละ 1 ครั้งรากจะดูดไม่ทันแดดจัดปุ๋ยสะสมในปริมาณที่มากเกินไปทาให้ระบบรากเสียหาย
ดินแน่น น้าไม่ดูดซึมจะเป็นผลเสียหาย
1.3 การพ่นยาฆ่าแมลง และยากันรา เดือนละ 2 ครั้งเหตุผลการพ่นยาฆ่าแมลง ให้พ่นยาฆ่า
แมลงและยากันราเดือนละ 2 ครั้ง (สองอาทิตย์ต่อครั้ง) ควรรดน้าก่อนพ่นยาทุกครั้ง (พ่นยาฆ่าแมลงในช่วงเช้า
หรือเย็นเท่านั้น มิฉะนั้นใบจะแห้งเหี่ยวได้)
1.4 การรดน้า ให้รดทุกวันเหตุผลการรดน้า ให้รดน้าทุกวัน วันละครั้ง โดยไม่เว้น
วันหยุดราชการ (โดยจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ) เพื่อความชุ่มชื้นและช่วยละลายปุ๋ยให้พอดี
กับการใส่ปุ๋ยในครั้งต่อไป
1.5 ให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้ประจาทุกวัน วันละไม่น้อยกว่า 4 คน และให้มีหัวหน้าควบคุม
งาน 1 คน รวม 5 คน ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงาน มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่า ปวช. หรือ ปวส. ด้าน
/การเกษตร หรือมีประสบการณ์

- 2 การเกษตร หรือมีประสบการณ์ด้านการดูแลและบารุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ เพื่อควบคุมงาน
และประสานงานกับผู้ว่าจ้าง
1.6 ดูแลเก็บเศษขยะออกจากบริเวณสนามหญ้า กระถางต้นไม้ ตามพุ่มต้นไม้ทุกวัน
2. ข้อกาหนดในการดูแลและบารุงรักษาต้นไม้ในกระถางบริเวณระเบียงกรมควบคุมโรครวมทั้ง
สวนหย่อมภายในอาคารกรมควบคุมโรค ทั้งหมด
2.1 การรดน้า รดน้าต้นไม้ระยะเวลา 2 วัน/ครั้งในอาคารทั้งหมด ซึ่งต้องดูแล
เอกสารแนบท้ายข้อ 4
2.2 การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 อัตรา 3 กรัม/ต้น ระยะเวลา 1 เดือน/ครั้ง หรือใส่ปุ๋ย
ยูเรียในอัตราเดียวกัน ในกรณีเร่งการเจริญเติบโตเมื่อต้นไม้เจริญเติบโตไม่เท่ากันหรือชะงักการเจริญเติบโต
2.3 จัดหาปุ๋ยคอก และปุ๋ยสูตรอื่น เพื่อบารุงต้นไม้ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ
2.4 การเก็บวัชพืช กาจัดวัชพืชที่ขึ้นในกระถางต้นไม้ทุกต้น บริเวณตัวหนอนปูพื้น ตลอดจน
บริเวณรอยแตกของปูน โดยตรวจเช็คตลอดเวลาประมาณ 15 วัน/ครั้ง
2.5 การตัดแต่ง ตัดแต่งต้นไม้เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตและให้ดูรูปทรงตามต้องการ
ระยะห่างการตัดแต่งประมาณ 1 เดือน/ครั้ง
2.6 การป้องกันและกาจัดศัตรูพืช ฉีดยาป้องกันและกาจัดศัตรูพืช 1 เดือน/ครั้ง โดยใช้ชนิด
และปริมาณตามความเหมาะสมกับชนิดและสาเหตุของการเกิดโรคและแมลง
2.7 การเติมวัสดุปลูก เมื่อวัสดุปลูกพร่องหรือยุบลงไปหรือเมื่อวัสดุปลูกเดิมหมดสภาพต้อง
เติม วัสดุปลูกให้ได้ตามปริมาณตามสมควรแก่พื้นที่ 3 เดือนต่อครั้ง
2.8 การปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานในวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่
เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ แต่ไม่หยุดเกิน 3 วันติดต่อกัน
2.9 หากพนักงานมาปฏิบัติงานสาย คิดค่าปรับชั่วโมงละ 50.-บาท (สายไม่ถึง 1 ชั่วโมงให้คิด
เป็น 1 ชั่วโมง) หากมาสายเกินกว่าครึ่งวันให้คิดเป็น 1 วัน
2.10 การแต่งกาย คนงานแต่งกายตามแบบฟอร์มของบริษัทใส่รองเท้าหุ้มส้นสีดา
2.11 พนักงานต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี
2.12 พนักงานเป็นผู้จบการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาภาคบังคับ
3. ผู้ว่าจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานทุกๆ 3 เดือน หากผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ตกลงจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยไม่ถือว่าผู้ว่าจ้างผิดสัญญา และผู้ว่าจ้างจะแจ้ง
ให้ผู้รับจ้างทราบก่อนบอกเลิกสัญญา 1 เดือน
จานวนพื้นที่ที่จ้างดูแลและบารุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้บริเวณโดยรอบอาคาร และบน
อาคารสานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ห้องประชุมสานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ บ้านพัก
พนักงานและบริเวณอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี รวมทั้งในบริเวณลานจอดรถ
/3.1 บริเวณภายนอกอาคารสานักงาน

- 3 3.1 บริเวณภายนอกอาคารสานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ บ้านพั กพนักงาน สนาม
หญ้าด้านข้างอาคารสานักงาน บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี มีพื้นที่ประมาณ 19,200 ตารางเมตร และ
ต้นไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ ประมาณ 250 ต้น

4. แผนการปฏิบัติงาน และรายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ตลอดจนปุ๋ยและยางฆ่าแมลง ในการ
ดูแลและบารุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้
1. การปฏิบัติงานบารุงรักษาสวน สานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ซึ่งจะต้องใช้คนงานไม่ต่ากว่า
5 คน/วัน (รวมหัวหน้าคนงาน) เป็นคนงานที่ผ่านการ ดูแลแต่งสวน และประสบการณ์การดูแลสวนเป็นอย่างดี
มีตารางปฏิบัติงานดังนี้
1.1 ตารางการทางาน
เวลา
ตารางการทางาน
ผู้รับผิดชอบ
07.00 – 08.30 น. 1. ตรวจสอบปั๊มน้า ระบบท่อสปริงเกอร์ทั่วไป
2. เปิดปั๊มน้าและเปิดสปริงเกอร์เพื่อรดน้าต้นไม้
07.30 – 17.00 น. 3. กาจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดแต่งพุ่มไม้
4. ใส่ปุ๋ยต้นไม้ เช่น หลังจากตัดแต่งพุ่มไม้เสร็จแล้วให้ใส่ปุ๋ย
การใส่ปุ๋ยควรใส่ช่วงเย็น เพราะแดดเริ่มอ่อนลง ความร้อน
ของแดดจะไหม้เผาผลาญอาคารในปุ๋ยให้จางลง
5. ฉีด ยาฆ่าแมลง ให้ฉีดช่วงเย็นเท่านั้น เพราะแมลง หรือ
หนอนกัดกินใบต่าง ๆ จะเริ่มลงมือกัดกินใบพืช อย่างมาก
ในช่วงเวลากลางคืน เพราะถ้าฉีดยาในตอนกลางวัน
ความร้อนของแดดจะทาให้ฤทธิ์ยาจางลง จึงอาจจะไม่มีผล
ต่อแมลงบางชนิด
16.30 น
6. ปิดปั๊มน้าและปิดสปริงเกอร์
หมายเหตุ วันไหนมีการฉีดยาฆ่าแมลง หรือฉีดยาไปแล้ว
ควรงดการรดน้าต้นไม้

- 4 2. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาคนงาน เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยทุนทรัพย์ของ ผู้รับจ้าง
เอง ดังนี้
เครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ จะต้องเป็นของที่ทันสมัย ที่ผู้รับจ้างจัดหามา คือ
2.1 เครื่องเลื่อยยนต์ขนาดเล็ก
จานวน 1 เครื่อง
2.2 เครื่องตัดหญ้าต่าพร้อมเครื่องมือ
จานวน 2 เครื่อง
2.3 เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง
จานวน 3 เครื่อง
2.4 เครื่องสูบน้าพร้อมสายยางและน้ามันเชื้อเพลิง
จานวน 1 ชุด
2.5 รถเข็นขยะขนาดใหญ่
จานวน 1 คัน
2.6 จอบ
จานวน 4 อัน
2.7 เสียมธรรมดา
จานวน 10 อัน
2.8 บุ้งกี๋
จานวน 4 ลูก
2.9 เลื่อยตัดกิ่งไม้
จานวน 2 อัน
2.10 กรรไกรกระตุก
จานวน 2 อัน
2.11 กรรไกรตัดกิ่ง
จานวน 5 อัน
2.12 เกรียงแซะวัชพืช
จานวน 10 อัน
2.13 บันไดอลูมิเนียม ไม่ต่ากว่า 3 เมตร
จานวน 2 อัน
2.14 บันไดไม้ไผ่ ไม่ต่ากว่า 7 เมตร
จานวน 1 อัน
2.15 ไม้กวาด กรุงเทพมหานคร
จานวน 5 อัน
2.16 คราดเหล็ก
จานวน 3 อัน
2.17 กระป๋องน้า จุน้า 5 ลิตร
จานวน 6 ใบ
2.18 กรรไกรแต่งลายไม้
จานวน 4 อัน
2.19 รถดั๊มพ์เข็นขยะ
จานวน 2 คัน
2.20 ที่ตักขยะ
จานวน 4 อัน
2.21 ถังพ่นยา (แบบสะพายหลัง)
จานวน 1 ลูก
2.22 ฆ้อนปอนด์ใหญ่
จานวน 1 อัน
2.23 ฆ้อนปอนด์เล็ก
จานวน 1 อัน
2.24 สายยางรดน้าต้นไม้อย่างเพียงพอ
2.25 ยากาจัดแมลง หนอน เพลี้ย ด้วงต้นประดู่
2.26 สารจับใบ
2.27 น้ายาปรับสภาพน้า
2.28 น้ายาปรับสภาพดิน
2.29 ปุ๋ยอินทรีย์บารุงดินให้สมดุลย์
2.30 ปุ๋ยเคมี

- 5 3. ถ้าหากมีต้นไม้ ต้นหญ้า ปลูกเพิ่มขึ้นจากเดิม ในบริเวณพื้นที่ที่จ้างเหมาดูแล ผู้รับจ้างจะต้อง
บารุงรักษาให้ด้วย
4. ต้องรับผิดชอบในการปลูกพันธุ์ไม้ชนิดเดิมชดเชยหรือซ่อมแซมต้นไม้และต้นหญ้าในกรณีที่ตาย
หรือไม่เจริญ งอกงามเท่าที่ควร
5. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ที่เกิดความเสียหาย
ขึ้นโดยการกระทาของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างด้วย
6. ผู้ว่าจ้างจะไม่รับผิดชอบในกรณีคนงานได้รับอันตรายขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือเครื่องมือเครื่องใช้และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการบารุงรักษาต้นไม้เกิดชารุดเสียหาย หรือสูญหายแต่ประการใดทั้งสิ้น
7. หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าเครื่องมือที่ผู้รับจ้างนามาใช้ไม่เหมาะสม ผู้รับจ้างต้องหามาเปลี่ยนใหม่
8. คนงานที่ผู้รับจ้างส่งมาปฏิบัติงาน จะต้องเป็นบุคคลที่ไว้ใจได้ และมีความรู้ในการปลูก และตกแต่ง
บารุงรักษาต้นไม้เป็นอย่างดี
9. ผู้รับจ้างต้องส่งประวัติคนงานให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 5 วัน
10. ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าคนงานบางคนไม่เป็นที่ไว้วางใจ หรือมีมารยาทไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างต้อง
เปลี่ยนตัวคนงานให้ใหม่ทันที พร้อมกับส่งประวัติของคนงานใหม่ผู้ว่าจ้างทราบด้วย
11. การปฏิบัติงานที่ต้องใช้เครื่องมือที่ทาให้เกิดเสียงดัง ซึ่งจะรบกวนการปฏิบัติงานของข้าราชการใน
กลุ่มอาคาร ผู้รับจ้างจะต้องให้คนงานมาดาเนินการในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ
12. การจ่ายค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจะเบิกจ่ายให้เป็นรายเดือนเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ ตรวจรับ
งานเรียบร้อยแล้ว และส่วนที่ไม่ครบเดือนให้ตัดทอนลงตามความเป็นจริง
13. รายการและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย
-----------------------------------------------

