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รายละเอียดขอบเขตงานจ้างเหมาดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์                                                 
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุง 

๑.  ขอบเขตงาน 
๑.๑ เขตพ้ืนที่บริเวณสนามหญ้า ต้นไม้ และสระน้้า จ้านวน ๓๖,๕๐๐ ตารางเมตร ได้แก่ 

พ้ืนที่เทคนิคกรุงเทพ จ้านวน ๓๑,๕๐๐ ตารางเมตร แยกดังนี้ 
๑.๑.๑ สนามกีฬากลาง สนามหญ้า สวนหย่อม สระน้้า และบ่อน้้าพุ  โดยรอบพ้ืนที่เทคนิค

กรุงเทพ 
๑.๑.๒ ถนนสายหลัก โดยรอบพ้ืนที่เทคนิคกรุงเทพ 
๑.๑.๓ ป้ายมหาวิทยาลัยด้านหน้าถนนนางลิ้นจี่ ด้านข้างถนนอาคารสงเคราะห์ และด้านหลัง

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 
๑.๑.๔ ต้นไม้ โดยรอบพ้ืนที่เทคนิคกรุงเทพ จ้านวน ๑๕๐ ต้น 
พ้ืนที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จ้านวน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แยกดังนี ้
๑.๑.๕  สนามหญ้า สวนหย่อม สระน้้า และบ่อน้้าพุ โดยรอบพ้ืนที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ 
๑.๑.๖  ถนนสายหลัก โดยรอบพ้ืนที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ 
๑.๑.๗ ป้ายมหาวิทยาลัยด้านหน้า และด้านหลังถนนอาคารสงเคราะห์ 
๑.๑.๘  ต้นไม้ โดยรอบพ้ืนที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จ้านวน ๗๐ ต้น 

๑.๒ ต้าแหน่งและคุณวุฒิพนักงานผู้รับจ้าง 
๑.๒.๑    ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ต้องมีสัญชาติไทย ไม่จ้ากัดเพศ อายุ ๒๕ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี

บริบูรณ์ จบการศึกษาไม่ต่้ากว่าปริญญาตรีทางด้านเกษตรกรรม พืชศาสตร์ ภูมิทัศน์ 
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ค้าแนะน้า และติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่า
จ้างต้องการ มีความรู้และประสบการณ์การควบคุมงานดูแลภูมิทัศน์ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี   
มีหลักฐานแสดงการผ่านงาน และมีความรู้การใช้สารสกัดธรรมชาติ เพ่ือป้องกันก้าจัด
ศัตรูพืช การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ การจัดตกแต่งบ้ารุงรักษาพันธุ์ไม้ สนามหญ้า การ
วินิจฉัยเกี่ยวกับโรคพืชและความเสียหายที่เกิดขึ้น มีความรู้ ความสามารถในการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานได้ ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมงต่อวัน     
๖ วันต่อสัปดาห์ 

๑.๒.๒ พนักงานดูแลภูมิทัศน์ ต้องมีสัญชาติไทย ไม่จ้ากัดเพศ อายุ ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
บริบูรณ์ ต้องมีความรู้ความช้านาญในการบ้ารุงรักษาตกแต่งพันธุ์ไม้ สวนหย่อม สนาม
หญ้า การตัดแต่ง ใส่ปุ๋ยและการก้าจัดวัชพืช โดยมีประสบการณ์ด้านงานภูมิทัศน์ มีวุฒิ
การศึกษาไม่ต่้าประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือการศึกษาภาคบังคับ ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า   
๘ ชั่วโมงต่อวัน ๖ วันต่อสัปดาห์ 

๑.๒.๓ พนักงานผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ 
เว้นวันหยุดราชการ รวมสัปดาห์ละ ๖ วัน หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
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ตามที่ทางราชการก้าหนด โดยจะต้องลงชื่อ และสแกนลายนิ้วมือ เข้า - ออก การ
ปฏิบัติงาน ที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ผู้ว่าจ้างจัดหาให้    

๑.๒.๔ ผู้รับจ้าง จะต้องจัดหาพนักงานดังนี้ 
 (๑)  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ  จ้านวน   ๑ คน 
 (๒)  พนักงานดแูลสวน  จ้านวน  ๑๘ คน 

   รวมทั้งหมด จ้านวน  ๑๙ คน 
๑.๒.๕ ผู้รับจ้าง จะต้องจัดหาเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิ

ทัศน์ ดังรายการต่อไปนี้ 
๑)   เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย    จ้านวนไม่น้อยกว่า ๖ เครื่อง 
๒)   เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น ๔ ล้อ    จ้านวนไม่น้อยกว่า ๖ เครื่อง 
๓)   รถตัดหญ้าสนามกอล์ฟ (แบบมีลูกกลิ้ง)  จ้านวนไม่น้อยกว่า ๑ คัน 
๔) เสียมเล็กส้าหรับพรวนดิน     จ้านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ เล่ม 
๕)   พลั่วตักทราย     จ้านวนไม่น้อยกว่า ๖ เล่ม 
๖)   กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ ขนาดเล็ก (ปากนกแก้ว) จ้านวนไม่น้อยกว่า ๑๒ เล่ม 
๗)   กรรไกรตัดหญ้า     จ้านวนไม่น้อยกว่า ๑๒ เล่ม 
๘)   ที่กระตุกกิ่งไม้สูง ขนาดใหญ่   จ้านวนไม่น้อยกว่า ๖ อัน 
๙)   ที่กระตุกกิ่งไม้สูง ขนาดเล็ก   จ้านวนไม่น้อยกว่า ๖ อัน 
๑๐) เครื่องเป่าใบไม้ชนิดสะพายหลัง ปริมาณลมไม่น้อยกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร/นาที 

จ้านวนไม่น้อยกว่า ๑ เครื่อง 
๑๑) เลื่อยส้าหรับตัดแต่งกิ่งไม ้  จ้านวนไม่น้อยกว่า ๘ ปื้น 
๑๒) จอบขุด     จ้านวนไม่น้อยกว่า ๘ เล่ม 
๑๓) จอบถาก     จ้านวนไม่น้อยกว่า ๘ เล่ม 
๑๔) พลั่วขุด     จ้านวนไม่น้อยกว่า ๘ เล่ม 
๑๕) มีด      จ้านวนไม่น้อยกว่า ๖ เล่ม 
๑๖) รถเข็น  ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ เมตร x ๒ เมตร จ้านวนไม่น้อยกว่า ๔ คัน 
๑๗) เข่ง      จ้านวนไม่น้อยกว่า ๑๒ ใบ 
๑๘) ถังฉีดยาฆ่าหญ้า    จ้านวนไม่น้อยกว่า ๒ ใบ 
๑๙) ถังฉีดหญ้าฆ่าแมลง    จ้านวนไม่น้อยกว่า ๒ ใบ 
๒๐) ตะกราวส้าหรับกวาดหญ้า   จ้านวนไม่น้อยกว่า ๑๒ ใบ 
๒๑) คราด      จ้านวนไม่น้อยกว่า ๑๒ เล่ม 
๒๒) ไม้กวาด     เพียงพอต่อการใช้งาน 
๒๓) เครื่องเลื่อยยนต์ตัดแต่งพุ่มไม้และไม้คลุมดิน จ้านวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด 
๒๔) เลื่อยยนต์ตามที่กฎหมายก้าหนด   จ้านวนไม่น้อยกว่า ๒ เครื่อง 
๒๕) รถยนต์      จ้านวนไม่น้อยกว่า ๑ คัน 
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๒๖) อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอต่อการใช้งานเช่น ฆ้อน ตะปู ลวด ลูกกลิ้งบดอัดหญ้า 
๒๗) วัสดุอุปกรณ์ที่ TOR ก้าหนด ต้องส่งมอบให้ครบ ณ กลุ่มงานอาคารสถานที่ ซึ่งเป็น

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับจากวันลง
นามในสัญญา 

๒. ลักษณะงาน 
๒.๑    การท้าความสะอาดพ้ืนที่และการท้าความสะอาดผิวถนน ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ใน

ทุกพ้ืนที่ ก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. ของทุกวัน ผู้รับจ้างต้องดูแลเก็บกวาดใบไม้ ขยะต่างๆ ในพ้ืนที่จ้าง
เหมาตลอดแนวให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ ก่อนที่จะไปเริ่มแผนงานในส่วนอื่นๆ  

๒.๒    เศษวัชพืช เศษหญ้า ใบไม้ ผู้รับจ้างต้องด้าเนินการคัดแยกขยะประเภทอ่ืนออกและขนย้ายไปทิ้ง
ในพ้ืนที่ หรือท่ีผู้ว่าจ้างก้าหนด  
๒.๒.๑  เศษกิ่งไม้ ท่อนไม้ขนาดใหญ่ ให้ตัดเป็นท่อนฟืนความยาวไม่เกินท่อนละ ๑ เมตร หรือ

ตามความเหมาะสม ตามผู้ว่าจ้างก้าหนด และต้องด้าเนินการจ้างรถเก็บขยะจัดเก็บ  
โดยผู้รับจ้างต้องออกค่ารถจัดเก็บขยะเอง 

๒.๒.๒  ขยะพลาสติก แก้ว และขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ผู้รับจ้างต้องด้าเนินการคัดแยก และใส่
ถุงด้าและน้าไปไว้ในสถานที่ ที่ผู้ว่าจ้างก้าหนด ส่วนขยะอ่ืนๆ ให้คัดแยกใส่ถุงด้าและ
น้าไปท้ิงตามจุดพักขยะของผู้ว่าจ้าง 

๒.๒.๓  พ้ืนทางเท้า ถนนที่สกปรก ด้วยเศษดิน ทราย หรืออ่ืนๆ ผู้รับจ้างต้องด้าเนินการท้า
ความสะอาดด้วยการกวาด หรือล้างตามความเหมาะสมเพ่ือให้พ้ืนที่มีความสะอาด
ตลอดเวลา 

๒.๒.๔  การใช้รถยนต์เพื่อด้าเนินการในกิจการต่างๆ เช่น การขนขยะ เศษพืช หรือวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ผู้รับจ้างต้องด้าเนินการด้วยความเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของงาน
รักษาความปลอดภัย และจราจร ไม่กีดขวาง และรบกวนการท้างานของผู้อ่ืน และไม่ท้า
ให้พ้ืนผิวถนนเกิดความสกปรกเสียหาย 

๒.๓    การแต่งผิวหน้าสนามหญ้า  
๒.๓.๑ ผู้รับจ้างต้องแต่งผิวหน้าสนามหญ้า ทุกพ้ืนที่ ที่อยู่ในสัญญาจ้าง ในระยะเวลาไม่ต่้ากว่า 

๔ ครั้งต่อเดือน หรือเว้นระยะห่างสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ของระยะเวลาภายในสัญญา 
๒.๓.๒ ผู้รับจ้างต้องแต่งผิวหน้าสนามหญ้า โดยน้าดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ผสมกับทรายขี้

เป็ด และผสมกับอินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยอินทรีย์ มาปรับแต่งผิวสนามหญ้า ซึ่งบางแห่งอาจ
มีการยุบตัวลงไปไม่ราบเรียบ สาเหตุอาจเกิดจากการพังทลายของหน้าดินจากภัย
ธรรมชาติ หรือมีสัตว์พวกสุนัข หนู มด คุ้ยสนามเป็นรูเป็นบ่อเสียหาย หรือการขุด
ท้าลายวัชพืช การขุดเจาะสนามเพ่ือกิจกรรมอ่ืนๆ หรือแม้แต่การเดินลัดสนาม การเกิด
รอยเท้าในช่วงที่ดินอ่อนตัวในฤดูฝน จึงจ้าเป็นต้องมีการแต่งผิวหน้าสนามหญ้าให้
สวยงามอยู่เสมอตลอดอายุการจ้างเหมา 
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๒.๔    การตัดหญ้า 
๒.๔.๑ ผู้รับจ้างจะต้องตัดหญ้าปลูกในพ้ืนที่ๆผู้ว่าจ้างก้าหนด อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง พร้อม

เล็มขอบสนามหญ้า ฟุตบาท ขอบทางเท้า ขอบทางระบายน้้า ให้เรียบร้อยสวยงามทั้ง
พ้ืนที่ดูแล้วสะอาดตา โดยการตัดหญ้าจะต้องค้านึงถึงความถูกต้องตามข้อก้าหนดทาง
วิชาการ ของการดูแลรักษาสนามหญ้าและชนิดของหญ้านั้นๆ 

๒.๔.๒ ก่อนท้าการตัดหญ้าทุกครั้งในบริเวณพ้ืนที่ ที่คาดว่าจะเกิดอันตรายต่อการสัญจรไปมา
ของนักศึกษา และบุคลากร หรือรถยนต์ ผู้รับจ้างต้องจัดท้าป้ายเตือนภัยระวังอันตราย 
ไปวางในบริเวณที่เห็นชัด ก่อนท้าการตัดหญ้าทุกครั้ง และจะต้องเก็บเศษวัสดุ หิน 
โลหะต่างๆ ในพ้ืนที่ตัดหญ้าออก เพ่ือป้องกันการกระเด็นของเศษวัสดุ ซึ่งท้าให้เกิด
อันตรายได้ และหากเกิดอุบัติเหตุผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี 

๒.๔.๓ ความเสียหายที่เกิดจากการตัดหญ้า ผู้รับจ้างต้องด้าเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันที 
๒.๕    การใส่ปุ๋ย 

๒.๕.๑ ผู้รับจ้างจะต้องใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๑ ครั้งในทุกพ้ืนที่และมี
หลักฐานในการตรวจสอบอย่างชัดเจน เพ่ือให้หญ้าสนามและพันธุ์ไม้มีการเจริญเติบโตที่
สมบูรณ์ สวยงามในบริเวณ รอบโคนไม้ยืนต้น สนามหญ้า และไม้ดอก ไม้ประดับโดยใช้
ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์เดือนละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม 

๒.๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาการใช้สมุนไพรสกัดจากธรรมชาติในการบ้ารุงรักษาสนามหญ้า 
และพันธุ์ไม้โดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีทุกชนิด หากมีความจ้าเป็นต้องใช้ ต้องแจ้ง ให้
ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง 

๒.๖    การรดน้้า 
๒.๖.๑ ผู้รับจ้างจะต้องรดน้้าให้ทั่วบริเวณสนามหญ้า และพ้ืนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ให้ดินมี

สภาพที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของสนามหญ้าและพันธุ์ไม้อยู่ตลอดเวลาและ
สอดคล้องกับฤดูกาล 

๒.๖.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานส้าหรับขึ้นรถน้้าของมหาวิทยาลัย จ้านวน ๑ คน 
ปฏิบัติงานตามเวลาปกติ และพนักงานรดน้้าต้นไม้หลังเวลา ๑๘.๐๐ น. จ้านวน ๒ คน 
โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.  

๒.๖.๓ ผู้ว่าจ้าง จะอ้านวยความสะดวกในการใช้น้้า ไฟฟ้า เพ่ือการดูแลรดน้้าต้นไม้ สนามหญ้า 
ในส่วนที่ได้ท้าการติดตั้งสปริงเกอร์ไว้แล้ว ส้าหรับพ้ืนที่ที่ไม่ได้ติดตั้งสปริงเกอร์ ผู้รับจ้าง 
จะต้องรับผิดชอบในการสูบน้้าจากแหล่งน้้า เพ่ือการดูแลรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ 
เองทั้งสิ้น 

๒.๖.๔ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ ศึกษาการใช้ระบบสปริงเกอร์ ที่ผู้ว่าจ้างได้วางระบบไว้
รวมถึงจะต้องคอยดูแลรักษาระบบเป็นอย่างดี หากมีการช้ารุดเสียหายผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นหมายรวมถึงท่อส่งน้้ารดน้้าต้นไม้ และผู้รับจ้างต้องหา
ทางแก้ไขระบบที่เสียหายเพ่ือให้สนามหญ้าและพันธุ์ไม้ได้รับน้้าอย่างเพียงพอและมี
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สภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามถาวรต่อไป โดยจะต้องมีการบ้ารุงรักษาอย่างน้อยเดือนละ ๑ 
ครั้ง 

๒.๗    การก้าจัดวัชพืช 
ผู้รับจ้างต้องจัดท้าแผนและวิธีการก้าจัดวัชพืช เช่น หญ้าแห้วหมู หญ้าชันกาด และหญ้า

แทรกอ่ืนๆ ออกอย่างสม่้าเสมอเพ่ือไม่ให้วัชพืชเหล่านั้นแย่งการเจริญเติบโตต่อพืชพันธุ์ต่างๆ 
แปลงหญ้าสนาม ซึ่งต้องด้าเนินการก้าจัดวัชพืชต่างๆ ให้แล้วเสร็จ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่
ยอมรับของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง 

๒.๘    การดูแลรักษาและการตัดแต่งไม้ยืนต้น ไม้ล้อมปลูก ไม้พุ่ม และไม้ดอก 
๒.๘.๑    ไม้ยืนต้น ให้ตัดแต่งให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและถูกต้องตาม

หลักวิชาการ เช่น กิ่งที่เป็นโรค กิ่งที่กีดขวางแสงสว่าง ทางเดิน จุดบังสายตา หรือกิ่ง
กาฝาก โดยการตัดแต่งจะต้องค้านึงถึง ความจ้าเป็น รูปทรง ความสวยงาม สมบูรณ์ของ
ต้นไม้เมื่อได้รับการตัดแต่งแล้ว ตลอดจนการดูแลรักษารอยแผลจากการตัดแต่งไม่ให้มี
เชื้อโรค หรือแมลงเข้าท้าลายได้ โดยทาสีหรือปิดด้วยปูน 

๒.๘.๒ การดูแลไม้ล้อมปลูกขนาดใหญ่ ที่ไม่มีระบบรากแก้ว จะต้องใช้รากแขนงในการประคอง
ล้าต้น ซึ่งเวลาที่รากเดินแล้ว ต้องคอยตัดแต่งทรงพุ่มตามความเหมาะสมเพ่ือลดการ
ต้านลม และพรวนดินให้ปุ๋ยอินทรีย์รอบๆ ทรงพุ่ม โดยเริ่มต้นที่ ๑ เมตร ครั้งต่อไปก็
ห่างออกไปเรื่อยๆ การรดน้้าก็เช่นเดียวกัน เพ่ือให้รากได้หาอาหารได้ไกลขึ้นแต่ต้อง
ระวังน้้าท่วมขัง ในระหว่างนี้ต้องให้ไม้ค้้ายันมีความแข็งแรงทนทานอยู่ตลอดเวลาหาก
ช้ารุดต้องรีบเปลี่ยน ซึ่งข้ึนอยู่กับชนิดพันธุ์ไม ้

๒.๘.๓ ไม้พุ่ม ไม้ใบและไม้ดอก ดูแลให้มีความสวยงาม เหมาะสมต่ออายุ และการเจริญเติบโต
ของพันธุ์ไม้แต่ละชนิดและถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี่ผู้ว่าจ้างอาจมีการปรับเปลี่ยน
พันธุ์ไม้ต่างๆเพ่ือความเหมาะสมต่อพ้ืนที่ หรือในโอกาสต่าง ผู้รับจ้างจะต้องคอยดูแล
รักษาให้พันธุ์ไม้มีความสวยงามสมบูรณ์ ให้ได้ขนาดและรูปทรงที่ผู้ว่าจ้างต้องการ ต่อไป 

๒.๘.๔ ต้นไม้ สนามหญ้า พันธุ์ไม้ต่างๆและสระน้้าที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ (ปลูกเพ่ิม) ความรับผิดของ
ผู้รับจ้างระหว่างสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องด้าเนินการดูแลบ้ารุงรักษา และรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายอันเกิดจากการดูแลของผู้รับจ้างเองภายในเดือนที่ส่งมอบงาน โดย
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทางผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเอง 

๒.๙    การพรวนดิน 
ผู้รับจ้างต้องพรวนดินก่อนใส่ปุ๋ยตามโคนไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้ใบ และไม้ดอก ในระยะห่าง

จากโคนไม้หรือขอบแปลงไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว ถึง ๑ เมตร ขึ้นอยู่กับขนาดของต้นไม้เพ่ือส่งเสริมการ
บ้ารุงรักษาให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และพันธุ์ไม้สามารถเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นหรือตามความ
เหมาะสม อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

 
 



๖ 
 

๒.๑๐  การป้องกันและก้าจัดศัตรูพืช 
ผู้รับจ้างจะต้องท้าการศึกษาวิธีป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติและ

น้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้มากท่ีสุด โดยงดเว้นการใช้สารเคมีทุก
ชนิด หากจ้าเป็นต้องใช้สารเคมีต้องแจ้งชนิด ขนาดวัตถุประสงค์ให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนล่วงหน้า 

๒.๑๑  การดูแลรักษาสระน้้า บ่อน้้าพุ และรางระบาย 
ผู้รับจ้างจะต้องดูแลสระน้้า บ่อน้้าพุ และทางเดินรอบสระน้้า โดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่ง

เป็นหน่วยงานของผู้ว่าจ้าง ให้มีความสะอาดใส อยู่ตลอดเวลา และหากผู้รับจ้างจะท้าการเปลี่ยน
ถ่ายน้้าในสระน้้า บ่อน้้าพุ จะต้องชี้แจงเหตุผล ความจ้าเป็น ต่อผู้ว่าจ้าง และการเปลี่ยนถ่ายต้อง
ไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ไม่ท้าให้คุณภาพน้้าในบ่อธรรมชาติเกิดความเสียหาย และผู้รับ
จ้างต้องรับผิดชอบหากเกิดผลกระทบ ความเสียหายใดๆ และหากการเปลี่ยนถ่ายน้้าเกิดจากการ
ปฏิบัติงานที่ประมาท หรือไม่มีความรู้ ผู้รับจ้างจะต้องออกค่าน้้า หรือ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เองทั้งสิ้น 
ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาแนวตลิ่งไม่ให้ทรุดและต้องซ่อมแซมหากเกิดการพังทลายของแนวตลิ่ง 
ผู้รับจ้างจะต้องประสานงานกับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ไม่ให้ระดับน้้าลด หรือเพ่ิมขึ้นเกินแนว
ตลิ่งเดิม และต้องก้าจัดวัชพืชแนวขอบตลิ่ง ไม่ให้รุกลามไปในสระน้้า รางระบาย อีกทั้งต้องก้าจัด
เศษขยะ วัชพืชต่างๆ ทั้งในน้้าและผิวน้้าให้มีความสะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา 

๒.๑๒  การอบรมให้มีความรู้ทางการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
ผู้รับจ้างต้องด้าเนินการจัดการอบรมด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ทั้งภาค

บรรยายและภาคปฏิบัติ รวมถึงพฤติกรรม มารยาทต่างๆ ของพนักงานผู้รับจ้างเองโดยก้าหนดให้
มีการอบรม ๑ เดือนต่อครั้ง และต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนล่วงหน้า เพ่ือร่วมฟังรวมทั้ง
เพ่ิมเติมเนื้อหาต่างๆ ได้ 

๒.๑๓  การเปลี่ยนต้นไม้ (หากเสียหาย/ตาย)  
ผู้รับจ้างจะต้องขออนุมัติในการเปลี่ยนแปลงจากผู้ว่าจ้างโดยให้ขนาด ทรงพุ่ม รูปทรง 

ใกล้เคียงของเดิม และจะด้าเนินการได้เม่ือผู้ว่าจ้างอนุมัติ 
๒.๑๔ การตัดแต่งก่ิงไม้ยืนต้น 

ผู้รับจ้างต้องดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ยืนต้น ให้ได้รูปทรงตามผู้ว่าจ้างก้าหนด และต้องดูแล
ไม่ให้มีกาฝาก โดยปราศจากโรค แมลง กิ่งไม้แห้งอยู่เสมอ รวมทั้งตัดแต่งกิ่งไม้ที่ระสายไฟฟ้าทุก 
๓ เดือน หรือตามผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 

๒.๑๕ การท้าปุ๋ยหมักชีวภาพ  
ผู้รับจ้าง จะต้องท้าปุ๋ยหมักชีวภาพให้ผู้ว่าจ้างตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงเดือนกันยายน 
๒๕๕๙ จ้านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร/เดือน 

๓. บทลงโทษ การปรับ และการบอกเลิกสัญญา 
๓.๑ ผู้รับจ้างไม่น้าส่งประวัติพนักงาน ประวัติอาชญากรรม ใบแสดงผลตรวจโรคติดต่อร้ายแรง และใบ

แสดงผลการตรวจสารเสพติดให้แก่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง  ภายใน
ระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างก้าหนด ผู้รับจ้างจะถูกปรับในอัตราร้อย
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ละ ๐.๑๐ (๐.๑๐%) ต่อวันของอัตราค่าจ้างเหมารวมตามสัญญา นับตั้งแต่วันที่ครบก้าหนดนั้น
จนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วน ถูกต้องตามข้อก้าหนดเงื่อนไขใน TOR และห้ามมิให้
พนักงานเหล่านั้นของผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่ต่อ 

๓.๒ ผู้รับจ้างจะต้องช้าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างในข้อ
ดังต่อไปนี้ 
๓.๒.๑   ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า จะต้องถูกปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (๐.๑๐%) ต่อวันของ

อัตราจ้างเหมารวมตามสัญญา โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ครบก้าหนดส่งมอบงานจนถึงวันที่ผู้
รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขในข้อก้าหนด TOR เว้นแต่ความเสียหาย
เกิดขึ้นจากการส่งมอบงานล่าช้ามากกว่าค่าปรับร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน ของอัตราจ้าง
เหมาตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง 

๓.๒.๒ พนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือละทิ้ง
หน้าที่ ผู้รับจ้างจะถูกปรับในอัตรา ๕๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง ยกเว้นในกรณีที่พนักงาน
ของผู้รับจ้างละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาเกินกว่า ๒ ชั่งโมงในแต่ละวัน ผู้รับจ้างจะถูกปรับ
เหมือนกรณีพนักงานของผู้รับจ้างขาดงาน 

๓.๒.๓ พนักงานของผู้รับจ้างทุจริต เป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้อ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
ผู้ว่าจ้าง ได้รับความเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (๐.๑๐%) 
ต่อครั้งของอัตราค่าจ้างเหมารวมตามสัญญา และต้องจ่ายค่าเสียหายตามมูลค่าจริง เว้น
แต่ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต ของพนักงานผู้รับจ้าง เป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างเสียหาย
มากกว่าค่าปรับวันละ ๐.๑๐ ต่อครั้ง ของอัตราจ้างเหมารวม ตามสัญญาผู้รับจ้าง 
จะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง แต่ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๐.๑๐ ของอัตราค่าจ้าง
เหมารวมตามสัญญา 

๓.๒.๔ พนักงานผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานสายเกินกว่า ๓๐ นาทีแต่ไม่เกิน ๒ ชั่วโมงในแต่ละวัน 
ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้างจะถูกปรับในอัตรา ๕๐๐ บาทต่อคนต่อวัน 

๓.๒.๕ พนักงานของผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานสายกว่า ๒ ชั่วโมงในแต่ละวัน จะถือว่าพนักงาน
ขาดงาน ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้างจะถูกปรับเหมือนกรณีพนักงานของผู้รับจ้างขาดงาน 

๓.๒.๖ พนักงานผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานไม่ครบ (ขาดงาน) ตามจ้านวนบุคลากรที่ก้าหนดใน TOR 
หรือสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะถูกปรับในอัตรา ๕๐๐ บาทต่อคนต่อวัน และถูกปรับเพ่ิมอีก
ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (๐.๑๐%) ต่อวันของอัตราจ้างเหมารวมตามสัญญา 

๓.๒.๗ พนักงานของผู้รับจ้างไม่แต่งเครื่องแบบตามที่ก้าหนด หรือแต่งกายไม่เรียบร้อยผู้รับจ้าง
จะถูกปรับในอัตรา ๕๐๐ บาทต่อคนต่อวัน 

๓.๒.๘ พนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ใน TOR หรือสัญญา
จ้าง ผู้รับจ้างจะถูกปรับในอัตรา ๕๐๐ บาทต่อคนต่อวัน และถูกปรับเพ่ิมอีกในอัตราวัน
ละ ๐.๑๐ (๐.๑๐%) ของวงเงินตามสัญญาจนกว่าจะด้าเนินการถูกต้องและครบถ้วน
ตามข้อก้าหนดใน TOR  
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๓.๒.๙ พนักงานของผู้รับจ้างเสพของมึนเมา หรือสิ่งเสพติดมาปฏิบัติหน้าที่ หรือในขณะปฏิบัติ
หน้าที่ ผู้รับจ้างจะถูกปรับในอัตรา ๕๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง และผู้รับจ้างต้องให้
พนักงานผู้นั้นออกจากการปฏิบัติหน้าที่ทันท ี

๓.๒.๑๐ ห้ามพนักงานของผู้รับจ้างน้าขยะ (ขวดพลาสติก,กระดาษ,กล่องกระดาษ,ฯลฯ) ภายใน
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง ออกนอกพ้ืนที่ หรือไม่ปฏิบัติตามที่ผู้ว่าจ้างก้าหนด ผู้รับจ้างจะถูก
ปรับในอัตรา ๒๐๐ บาท/ครั้ง/วัน/คน 

๓.๒.๑๑ ผู้รับจ้างมีวัสดุ หรืออุปกรณ์ไม่ครบตามที่ระบุไว้ใน TOR หรือสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะถูก
ปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (๐.๑๐%) ต่อวันของอัตราค่าจ้างเหมารวมตามสัญญา 
จนถึงวันที่ผู้รับจ้างด้าเนินการครบถ้วน ถูกต้องตรงตามข้อก้าหนดเงื่อนไขใน TOR 

๓.๓ นอกจากอัตราค่าปรับดังกล่าวไว้ข้างต้นผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (๐.๑๐%) 
ของอัตราจ้าเหมาตามสัญญา เว้นแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๐.๑๐ ของอัตราจ้าง
เหมาตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง แต่ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๐.๑๐ 
ของอัตราจ้างเหมาตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อที่ ๔ ข้อก้าหนดอ่ืนๆ หรือระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก้าหนดของผู้ว่าจ้าง และเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่ผู้ว่าจ้าง 
ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดข้ึนจริงด้วย 

๓.๔ ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระท้าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
และเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างได้ทั้งหมดโดยสิ้นเชิง 

๔. ข้อก าหนดอื่นๆ 
๔.๑    ก่อนลงนามตามสัญญาจ้างผู้รับจ้างจะต้องแจ้งจ้านวนเจ้าหน้าที่ พร้อมหลักฐานส้าเนาบัตร

ประชาชน รูปถ่าย ๑ นิ้ว และส้าเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานอ่ืนๆของผู้ที่จะมาปฏิบัติงาน     
ให้ผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันท้าการ และทุกคนต้องมีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
แรงงาน รวมทั้งจัดส่งบัญชีแสดงรายการและจ้านวนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ให้ผู้ว่าจ้าง
ตรวจสอบก่อนโดยแยกรายการจ้านวนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ อย่างละเอียด 

๔.๒    ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ควบคุมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานในพ้ืนที่เพ่ือ
ประสานงานกับผู้ควบคุม และควบคุมงานของผู้รับจ้าง ให้ปฏิบัติงานในขอบเขตของการท้างานที่
ผู้ว่าจ้างก้าหนด 

๔.๓    วัสดุอุปกรณ์ ในการด้าเนินงานต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาให้เพียงพอกับปริมาณงานและผู้
รับจ้างต้องเป็นผู้เก็บและบ้ารุงรักษาเอง นอกจากนี้ผู้รับจ้างต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ให้กับผู้ว่าจ้างได้รับทราบเพ่ือแสดงความพร้อม และหากการด้าเนินงานดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์
ไม่ได้ตามเป้าหมาย ผู้รับจ้างจะอ้างถึงความไม่พร้อมของวัสดุอุปกรณ์มิได้ 

๔.๔    ผู้รับจ้างจะต้องท้าแผนปฏิบัติงานรายเดือน โดยแสดงเป็นรายวัน พร้อมรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานเสนอให้ผู้ว่าจ้างได้ทราบอย่างน้อย ๗ วัน ก่อนปฏิบัติงานในแต่ละเดือน พร้อมรายงาน
ผลเมื่อด้าเนินการตามแผนแล้วเสร็จ เพ่ือปรับปรุง แก้ไขหรือเพ่ิมเติมในกรณีที่มีข้อบกพร่อง
หรือไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานดังกล่าว 
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๔.๕    หากทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย อันเกิดจากการกระท้าของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้
ค่าเสียหาย หรือจัดซ่อมให้มีสภาพเหมือนเดิมหรือดีกว่า 

๔.๖    ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องแบบ ให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของผู้รับจ้างสวมใส่ระหว่างปฏิบัติงาน 
และมีเครื่องหมาย ชื่อ บริษัท ให้เด่นชัด และควบคุมให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของผู้รับจ้างลงชื่อ  
เวลามา เวลากลับ ในสถานที่ๆผู้ว่าจ้างก้าหนดให้ 

๔.๗    ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมความประพฤติและกิริยามารยาทของคนงาน การพูดจา รวมทั้งควบคุมมิ
ให้เข้าไปในเขตหวงห้ามและบริเวณที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ห้ามน้าสุราหรือของมึนเมา
เข้ามาดื่มบริเวณหน่วยงานของผู้ว่าจ้าง หรือการปฏิบัติงานในลักษณะมึนเมา ห้ามเล่นการพนัน 
รวมถึงห้ามเก็บผลิตผลของพันธุ์ไม้และจับสัตว์น้้าต่างๆ หากมีการฝ่าฝืน ถือว่าผิดสัญญา ถ้าหากมี
ความเสียหายเกิดขึ้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง 

๔.๘    ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และข้อก้าหนดกฎเกณฑ์ต่าง
ของผู้ว่าจ้างทุกกรณี หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการ
กระท้าดังกล่าวและด้าเนินการตามกฎหมายได้ 

๔.๙ ผู้รับจ้างสามารถใช้รถหรืออุปกรณ์ต่างๆ ของผู้ว่าจ้างได้ ตามความเหมาะสมที่ผู้ว่าจ้างเห็นควรให้
ใช้ได้เป็นบางกรณี  

๔.๑๐  ผู้รับจ้างจะเอางานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปให้ผู้อ่ืนรับจ้างช่วงท้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนมิได้ ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้รับอนุญาตดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบงาน
ทีไ่ด้จ้างช่วงไปทุกประการ 

๔.๑๑  ในการส่งงานแต่ละงวด (๑ เดือน/ครั้ง) ผู้รับจ้างจะต้องด้าเนินงานทุกอย่างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
ตามรายละเอียดและเวลาที่ผู้ว่าจ้างก้าหนด พร้อมเอกสารการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ภายในวันที่ ๗ ของทุกเดือน ประกอบด้วย 
๔.๑๐.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ้าเดือนที่จะส่งมอบงาน 
๔.๑๐.๒ หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง 
๔.๑๐.๓ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมแนวทางแก้ไข 
๔.๑๐.๔ รายงานผลการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประจ้าเดือนทุกครั้งก่อนส่งมอบงาน 
๔.๑๐.๕ ผู้รับจ้างต้องจัดท้าเอกสารให้เพียงพอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

๔.๑๒  หากต้นไม้หรือสนามหญ้า ในพ้ืนที่รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เกิดตาย ล้ม หรือเหี่ยวเฉา จนไม่อาจ
บ้ารุงรักษาให้ดีได้ ผู้รับจ้างจะต้องด้าเนินการจัดหาต้นไม้และหญ้ามาปลูกทดแทน โดยไม่คิด
มูลค่า (หากมีข้อก้าหนดตามสัญญาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในพ้ืนที่ผูกพันอยู่ก็ให้เป็นไปตาม
ข้อก้าหนดตามสัญญานั้น) 

๔.๑๓  บริเวณพ้ืนที่ ที่เป็นหญ้าธรรมชาติ ผู้รับจ้างจะต้องดูแลก้าจัดวัชพืช เช่นเดียวกับพ้ืนที่ปูหญ้าและ
ต้องรดน้้า พรวนดินใส่ปุ๋ย พันธุ์ไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ทุกชนิดในพ้ืนที่นั้นด้วย 
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๔.๑๔  ภายในสระน้้า หรือพ้ืนน้้า ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของผู้รับจ้าง จะต้องด้าเนินการรักษาความ
สะอาดตลอดเวลา มิให้มีเศษขยะหลงเหลือ รวมถึงผักตบชวา จอกแหน หรือผักบุ้ง สิ่งมีชีวิตที่
ตายลอยน้้า 

๔.๑๕  หากผู้ว่าจ้างจะประสงค์ตกแต่งพ้ืนที่บางส่วน โดยการปูหญ้าหรือจัดสวนเพ่ิมเติม ผู้รับจ้างจะต้อง
อ้านวยความสะดวกให้ และภายหลังด้าเนินการแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องด้าเนินการดูแลรักษา
เช่นเดียวกับพ้ืนที่อ่ืนๆ โดยจะมีข้อตกลงกันต่อไป 

๔.๑๖ กรณีที่มีกล้วยไม้ปลูกโดยผูกติดอยู่กับไม้ยืนต้น ผู้รับจ้างต้องดูแลรดน้้าอย่างสม่้าเสมอ และ
บ้ารุงรักษาให้มีการเจริญเติบโตเป็นปกติ อยู่ตลอดเวลา 

๔.๑๗ ให้มีการดูแลรักษารางระบายน้้าในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบอย่างสม่้าเสมอและ ดินที่ลอกขึ้นมาจากราง
ระบายน้้า ให้น้าไปทิ้งในบริเวณท่ีผู้ว่าจ้างก้าหนดเท่านั้น 

๔.๑๘ หากมีบุคคลใด ได้กระท้าสิ่งหนึ่งสิ่งใด ให้ต้นไม้ สนามหญ้า ไม้ดอกไม้ประดับ ในเขตดูแลของผู้
รับจ้าง เหี่ยวเฉา ตาย หรือไม่อาจเจริญเติบโตต่อไปได้ ผู้รับจ้างจะต้องรีบแจ้งให้ผู้ควบคุมงานของ
ผู้ว่าจ้างได้ทราบทันทีเพ่ือจะด้าเนินการเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระท้าดังกล่าว 

๔.๑๙ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง มีความจ้าเป็นต้องปรับปรุงดูแลรักษาความสะอาดสภาพภูมิทัศน์เป็นกรณีพิเศษ 
เช่นงานพิธีต่างๆ ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างได้ทราบ และผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือในการ
ด้าเนินการให้เสร็จเรียบร้อยด้วย 

๔.๒๐ ผู้ว่าจ้างจะจัดหาที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้ ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะไม่รับผิดชอบสิ่งของต่างๆ ของผู้รับ
จ้างหากสูญหายหรือช้ารุด 

๔.๒๑ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. เช่นเกิดต้นไม้ล้ม กิ่งไม้หัก 
ผู้รับจ้างต้องด้าเนินการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นภายในเวลา ๒ ชั่วโมง นับตั้งแต่ผู้ว่าจ้าง
หรือตัวแทนผู้ว่าจ้างแจ้งและจัดท้ารายงานพร้อมภาพประกอบส่งมายังผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง
ทราบต่อไป 

๔.๒๒ ก่อนวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง ผู้รับจ้าง 
๔.๒๒.๑ ต้องด้าเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ เช่นอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบน้้าที่ผู้รับจ้างใช้ให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งาน 
๔.๒๒.๒ ให้จัดท้าผังต้าแหน่ง และรายชื่อต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในสัญญาจ้าง และส่งมอบพ้ืนที่ให้  

ผู้ว่าจ้าง ท้าการตรวจรับให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงจะถือว่าการด้าเนินงานตามสัญญา
เสร็จสมบูรณ์ 

๕. เงื่อนไขการพิจารณา 
๕.๑ ผู้เสนอราคา ต้องเป็นนิติบุคคล หรือบริษัท มีผลงานในการรับจ้างดูแลบ้ารุงรักษาต้นไม้สนาม

หญ้า และงานภูมิทัศน์ มาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ซึ่งผลงานที่ผู้เสนอราคาน้าแสดงต้องเป็นคู่สัญญา
โดยตรง และต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว (สัญญาภายในประเทศ) ที่มีมูลค่าการจ้างตามสัญญาไม่
น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ผลงานที่ระบุข้างต้นนี้ทุกสัญญาต้องเป็นผลงาน
ที่ดี และเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับตั้งแต่ท้าการแล้วเสร็จ จนถึงวันยื่นซอง



๑๑ 
 

ประกวดราคา โดยจะต้องเป็นผลงานที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ และ
เป็นผลงานที่ผู้เสนอราคาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้เสนอราคาต้องแสดง
เอกสารหนังสือรับรองผลงาน 

๕.๒ ผู้ เสนอราคาจะต้องจัดท้าแผนด้าเนินงานดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ ภายใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา 

๕.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท้าแผนด้าเนินงานดูแลรักษาสนามฟุตบอล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 
  

 


