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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
จัดจางดูแลบํารุงรักษาตนไมและภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(ระหวางวันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
สวนที่ 1
1. ความเปนมา
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายลดอัตรากําลังของบุคลากรภายในหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะตําแหนง
ลูกจางประจําสวนราชการ ซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ไดปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีอัตรากําลังที่รับผิดชอบงานดูแลบํารุงรักษาตนไมและภูมิทัศนไมเพียงพอ ทํา
ใหไมสามารถจัดการดูแลไดทั่วถึง จึงมีความจําเปนตองจัดจางบริษัทเอกชนเขามาดําเนินการดูแลบํารุงรักษา
ตนไมและภูมิทัศน เพื่อใหเกิดความสวยงามกับภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัย
2. วัตถุประสงค
เพื่อจัดจางดูแลบํารุงรักษาตนไมและภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย ใหไดรับการดูแลอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการ มีความสวยงาม รมรื่น และชวยเสริมสรางบรรยากาศในการทํางานแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่ ว คราวเนื่ อ งจากเป น ผู ที่ ไม ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของผู ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง กํ า หนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร ใ นระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
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3.11 ตองประกอบกิจการดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา
3.12 มีผลงานการรับจางดูแลบํารุงรักษาตนไมและภูมิทัศน โดยจะตองเปนผลงานที่ดีและ
เสร็จเรียบรอยไมเกิน 3 ปยอนหลัง นับตั้งแตวันยื่นเสนอราคา โดยตองเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ
เปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ โดยแนบสําเนาคูสัญญามาพรอมหนังสือ
รับรองผลงานการรับจางดูแลบํารุงรักษาตนไมและภูมิทัศน ในสัญญาเดียวกันไมนอยกวา 1,335,100 บาท
(หนึ่งลานสามแสนสามหมื่นหาพันหนึ่งรอยบาทถวน) นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา โดยตองยื่นมาพรอมกับการ
เสนอราคาในระบบ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
3.13 ตองมีลูกจางซึ่งมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีสาขาพืชสวนประดับหรือสาขา
เทคโนโลยีภูมิทัศนเทานั้น จํานวน 1 คน ตองไดรับใบประกาศผานการอบรมหลักสูตรการดูแลรักษาตนไมใหญ
ในงานภูมิทัศนเมือง และตองทําหนังสือรับรองจากผูนั้นวาจะควบคุมงานดูแลบํารุงรักษาตนไมและภูมิทัศนของ
มหาวิทยาลัย ตลอดอายุสัญญาจางครั้งนี้ โดยตองยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาในระบบ เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการ
3.14 ตองมีรุกขกรปฏิบัติงานและมีใบประกาศผานการอบรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาตนไม
ใหญ ในงานภู มิทัศนเมื อง ไม น อยกวา 100 ชั่วโมง โดยตองยื่น มาพรอมกับการเสนอราคาในระบบ เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
ตามรายละเอี ย ดในเอกสารแนบท า ยงานจั ด จ า งดู แ ลบํ า รุ ง รั ก ษาต น ไม แ ละภู มิ ทั ศ น ข อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
5. ระยะเวลาดําเนินการ
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดจางใหแลวเสร็จพรอมทําสัญญาจางภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563
6. ระยะเวลาจาง
จํานวน 9 งวด งวดละ 1 เดือน ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหวางวันที่ 1 เดือนมกราคม
พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
7. วงเงินในการจัดหา จํานวน 3,337,750.02 บาท (สามลานสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอย
หาสิบบาทสองสตางค)
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8. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ โดยใชเกณฑราคาต่ําสุด
๙. การรับประกันการชํารุดบกพรอง
กรณีมีการชํารุดบกพรองผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตองรีบจัดการซอมแซม
แกไข ภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
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รายละเอียดแนบทายสัญญา
งานจางดูแลบํารุงรักษาตนไมและภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(ระหวางวันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
สวนที่ 2
1. ขอกําหนดการจาง ผูรับจางตองดําเนินการดังนี้
1.1 การตัดหญาและการดูแลสวนหยอม
1.1.1 ตองดําเนินการดูแลรักษาตัดขอบ ตัดแตงสนามหญาและกําจัดวัชพืช เพื่อใหสนามหญามีสภาพ
เรียบรอยสวยงามอยูเสมอ
1.1.2 ตองดําเนินการฉีดสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชใหกับสนามหญา ไมยืนตน ไมพุม ไมคลุมดิน (ไม
กลางแจงและไมในรมที่ตกแตงภายในอาคาร) พรอมทั้งการใหปุย (ปุยอินทรียและปุยเคมี) เพื่อให
พื ชพรรณสมบู รณ ส วยงามอยู เสมอ ทั้งนี้กอนปฏิบัติงานดังกลาวตองแจงตอผูควบคุมงานของ
มหาวิทยาลัย ใหทราบกอนการปฏิบัติงานทุกครั้ง
1.1.3 ตองดําเนินการดูแลรักษาสนามหญาของมหาวิทยาลัย ซึ่งหญาสนามที่นํามาปลูกทําสนามหญามี
2 ชนิด ไดแก หญานวลนอย และหญามาเลเซีย ผูรับจางจะตองบํารุงรักษา ดังนี้
1) การปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดิน โดยการใสปูนขาวในตอนเริ่มตนสัญญาจาง (งวดแรก)
และหากพบดินมีความเปนกรดใหใสปูนขาวซ้ํา
2) การใหน้ํา ตองดําเนินการรดน้ําทุกวันในทุกพื้นที่
3) การใหปุย ใสปุยอินทรียในตอนเริ่มตนสัญญาจาง (งวดแรก) และทุกๆ 3 เดือน รวมทั้งใส
ปุยเคมีเดือนละครั้ง
4) การตัดหญาเปนวิธีการจํากัดการเจริญเติบโตของหญาทางดานความสูง ควรตัดหญาใหอยู
ในระดับเดียวกัน การตัดหญาในชวงฤดูฝนใหตัดหญาอยางนอย 7 วันตอครั้ง และในชวง
ฤดูหนาวและฤดูรอนใหตัดหญาอยางนอยทุก 15 วันตอครั้ง
5) การกําจัดวัชพืชตองดําเนินการกําจัดวัชพืชที่ขึ้นในสนามหญาใหหมดอยางสม่ําเสมอ โดยใช
วิธีที่เหมาะสมและถูกหลักวิชาการ
6) การกําจัดศัตรูสนามหญา ในบางแหงอาจจะมีมด ปลวก หนู หรือสัตวอื่นๆ เจาะรูขุดคุยทํา
ใหสนามหญาเสียรูปไมราบเรียบหรือหญาที่ปลูกเจริญเติบโตไมคอยดี จะตองแตงผิวหนา
สนามใหราบเรียบ และเปนการสรางหนาดินใหแกตนหญาดวยการแตงผิวหนาสนามหญา
โดยใชทรายมูลเปดผสมกับปุยอินทรีย ในอัตรา 1:1 รอนผานตะแกรงมุงลวด โรยในสนาม
หญาแลวใชคราดเหล็กคราดไมเกลี่ยใหเรียบไดระดับเดิมของหญา
7) การกําจัดชั้นของเศษหญา โดยใชคราดเหล็กหรือคราดมือเสือคราดเศษหญาที่ทับถมกันอยู
ระหวางใตโคนหญาและเหนือผิวดินออกใหหมด หรืออาจจะใชเครื่องซอยเพื่อใหหญาบางลง
8) การเติมหนาดินดวยทรายถมหรือทรายหยาบ ทําใหสนามหญาเดิมที่เกิดหลุมบอมีความ
เรียบและงายตอการตัดหญามากขึ้น หญาที่เกิดขึ้นมาใหมจะมีความสม่ําเสมอกันและเกิด
ความสวยงามของสนามหญ า ถาหากมีความจําเป นในการบดสนาม ควรใช ลูกกลิ้งชนิ ด
บรรจุ น้ํ าบดสนามเพื่ อชวยใหรากหนอของหญ าที่ล อยขึ้น มาใหจมลงในผิ วดิน และทําให
ระดับของสนามเรียบสม่ําเสมอกัน
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1.1.4 ตองดําเนินการถมดินหรือวัสดุอื่นๆ ที่มีความเหมาะสม ตามแนวคันเขื่อนที่มีการยุบตัวของดิน
ตลอดแนวคันเขื่อนโดยรอบ
1.2 การรดน้ําตนไม
1.2.1 ตองรดน้ําตนไม ไมยืนตน ไมดอก ไมประดับ สนามหญา สวนหยอม ไมในเรือนเพาะชําและพรรณ
ไมอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใหผูรับจางดูแล โดยตองรดน้ําใหดินมีสภาพชุมชื้นพอสมควร แต
ไมใหน้ําแฉะ หรือมีน้ําขังบริเวณโคนตนไม และสอดคลองกับฤดูกาล
1.2.2 ตองรับผิดชอบในการจัดหาสายยาง และหัวสปริงเกอรมาเองรวมทั้งอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของใน
การใชรดน้ําตนไมทั้งหมด
1.2.3 ตองมีความรูความชํานาญดานงานดูแลระบบรดน้ําอัตโนมัติ (ระบบสปริงเกอร)
1.2.4 ตองรับภาระจัดหาวัสดุอุปกรณที่ไดมาตรฐาน เพื่อใชในการดําเนินการดูแลบํารุงรักษาภูมิทัศนของ
มหาวิทยาลัย ทั้งหมด เชน สายยางและอุปกรณประกอบ ตองมีคุณภาพดี ไมรั่วซึม ทนทานตอ
แ รงดั น น้ํ า ใน ก รณี ข อ งส าย ไฟ แ ล ะ อุ ป ก รณ ป ระ ก อ บ ต อ งเป น ไป ต าม ม าต รฐ าน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การตอสายไฟจะตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานการไฟฟา
1.2.5 ตองดูแลรดน้ําตนไมตามอาคารตางๆ ไมนอยกวาสัปดาหละ 1 ครั้ง
1.2.6 หามใชน้ําประปาของมหาวิทยาลัยเพื่อรดน้ําตนไมภายนอกบริเวณอาคารและสนามหญาโดยรอบ
ทั้งนี้ ใหผูรับจางดําเนินการปมน้ําจากสระน้ําและคูระบายน้ําเทานั้น โดยไมอนุญาตใหใชการตอ
สายยางจากหัวกอกน้ําประปาของมหาวิทยาลัย ยกเวน ในกรณีของการรดน้ําตนไมกระถางและ
กระบะภายในอาคารและสวนหยอมที่อยูบนอาคาร โดยผูรับจางตองจายคาน้ําประปาและคา
ไฟฟาแบบเหมาจายรายเดือน จํานวน 5,000 บาทตอเดือน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะดําเนินการ
หักคาใชจายคาน้ําประปาและไฟฟาจากงวดเงินในแตละงวด
1.3 การอนุบาลตนไม
1.3.1 ตองสงพนักงานเขามารดน้ําตนไมในเรือนเพาะชําทุกวัน
1.3.2 ดูแลบํารุงรักษาไมยืนตน ไมผล ไมกระถาง ไมน้ํา ทั้งหมดที่มีในมหาวิทยาลัย ทั้งที่มีอยูเดิมและที่
มหาวิทยาลัยจัดปลูกขึ้น รวมทั้งที่จะปลูกขึ้นใหม
1.3.3 ตองดําเนินการดูแลรักษาไมดอกไมประดับที่อยูในเรือนเพาะชํา หรือที่ยายมาอนุบาล หรือนํามา
พักไวเพื่อใหตนไมมีสภาพที่ดีและแข็งแรงกอนนําออกไปใชงานไดเปนอยางดี
1.3.4 ตองตัดแตงไมประดับที่มีอยูในเรือนเพาะชําใหไดรูปทรงที่สวยงาม พรอมใชงานไดทันที
1.3.5 ตองส งพนั กงานเข ามาถอนวัช พืช เติมดิน ผสม เติมปุย ในกระถางไมดอกไมป ระดับ ตัดแตงไม
ดอกไมประดับ ตัดชําไมประดับที่ทรุดโทรมในเรือนเพาะชํา ทุก 15 วัน
1.4 การประดับตนไม
1.4.1 ต องจัดพนั กงานช ว ยขนย าย หรือเคลื่อนยาย ไมดอกไมป ระดับ ไมกระถาง เพื่ อนําไปตกแต ง
สถานที่ทั้งภายใน ภายนอกอาคาร หรือในการจัดงานพิธีต างๆ ในงานสําคัญของมหาวิทยาลั ย
ประกอบดวย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย และงานอื่นๆ
ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยจะแจงลวงหนา 2 - 3 วันกอนวันงาน โดยผูรับจางจะตอง
ไมคิดคาใชจายใดๆ เพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยอีก

แผนที่ 6 ของ 19 แผน

1.4.2 งานตกแตง บํารุงรักษาตนไมและภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประกอบดวย
1) ต อ งจั ด หาไม ด อกในงานพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ไม น อ ยกว า 5,000 ถุ ง โดย
มหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดชนิด
2) ตองดําเนินการตกแตงไมดอกไมประดับใหแกมหาวิทยาลัยในงานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ประกอบดวย
- บริเวณปายหนามหาวิทยาลัย
- บริเวณดานหนาพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลที่ 7
- บริเวณดานหนาอาคารหอพระ
- บริ เวณอื่ น ๆ เช น บริ เวณด า นหน าสํ านั ก พิ ม พ บริ เวณด านหน าสํ า นั ก บริ ก าร
การศึกษา
3) กรณีที่มีความเสียหายของไมยืนตน ไมพุม ไมคลุมดินหรือวัสดุตกแตงงานภูมิทัศนอื่นๆ ภายใน
มหาวิท ยาลั ย ชว งงานพิ ธีพ ระราชทานปริญ ญาบั ต ร ตองดํ าเนิ น การปลู กและ/หรื อจัด หา
ทดแทนทันที หลังเสร็จงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รวมทั้ งงานกิจกรรมอื่น ๆ ที่สงผล
กระทบตอตนไมและภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย
4) บํารุงตนไมและหญาที่มีสภาพเสื่อมโทรมภายหลังงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
1.4.3 กรณีที่มีไมดอกไมประดับ ไมยืนตน ไมคลุมดิน ไมเลื้อย ทั้งที่อยูในกระถาง ที่วางประดับไวตาม
อาคาร สถานที่ ตางๆ สวนหยอมหรือบริเวณเรือนเพาะชําที่อาจเกิดความเสีย หายขึ้น โดยการ
ตรวจสอบได วาเป น ความบกพรองของผูรับ จาง ซึ่งอยูในชว งระยะเวลาสัญ ญาจางนี้ ผูรับ จาง
จะต อ งรั บ ผิ ด ชอบในความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น ในทุ ก กรณี โดยไม คิ ด ค า ใช จ า ยใดๆ เพิ่ ม จาก
มหาวิทยาลัยอีกไมวาในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
1.4.4 ต อ งดํ า เนิ น การดู แ ลและรั ก ษาไม ป ระดั บ ภายในอาคาร โดยรายละเอี ย ดของการปฏิ บั ติ งาน
พนักงานของผูรับจางตองเปนผูดําเนินงานทุกกระบวนการ เชน การยกกระถางจากเรือนเพาะชํา
ไปตกแตง และยกกระถางที่ถูกเปลี่ยนกลับเรือนเพาะชําของมหาวิทยาลัย
1.5 การดูแลและตัดแตงทรงพุมไมยืนตน
1.5.1 ตองดําเนิน การดูแลและรักษา ตัดแตงไมยืน ต นที่ อยูใกลแนวสายไฟฟ าในมหาวิทยาลัย พรอม
พรวนดิน และทําหลักยึดตนไมใหมีสภาพเรียบรอยสวยงามอยูเสมอ ทั้งนี้กอนปฏิบัติงานตองขอ
อนุมัติและแจงตอผูควบคุมงานของมหาวิทยาลัย และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ กอนดําเนินการ
ตัดแตงกิ่งไมที่ใกลแนวสายไฟ
1.5.2 ในกรณีที่ตนไมภายในมหาวิทยาลัย เกิดการเสียหายไมวาจะกรณีใดๆ ก็ตามตองดําเนินการปลูก
ต น ไม ท ดแทนตามชนิ ด และขนาดที่ ใ กล เ คี ย งกั บ ต น ไม เดิ ม ที่ ได รั บ ความเสี ย หาย ในกรณี ที่
ปรับเปลี่ยนชนิดหรือขนาดของตนไมจะตองปรึกษาและขออนุมัติตอคณะกรรมการตรวจการจาง
ผานผูควบคุมงาน
1.5.3 ตองรดน้ําตามระยะเวลาอันสมควร โดยตองรดน้ําใหดินมีสภาพชุมชื้นพอสมควร แตไมใหน้ําแฉะ
หรือมีน้ําขังบริเวณโคนตนไม และสอดคลองกับฤดูกาล
1.5.4 พรวนดินรอบๆ โคนตน พูนดินแตงขอบรอบโคนตนใหมีลักษณะกลมสวยงาม ถอนวัชพืชออกใหหมด
แผนที่ 7 ของ 19 แผน

1.5.5 ใสปุยอินทรียรอบๆ บริเวณโคนตนไมขนาดใหญ 3 - 4 เดือนตอครั้ง พรอมกันนี้ใหใสปุยเคมี สูตร
15-15-15 ใส 3 - 4 เดือนตอครั้ง
1.5.6 ตัดตกแตงใหเปนทรงพุมทั้งความกวางและความสูงใหมีขนาดที่เหมาะสม ไมปลอยใหสูงหรือแผ
ทรงพุมกวางจนเกินไป อันจะมีผลตอการขยายตัวของระบบราก เมื่อมีกิ่งกานแกหรือตายผูรับจาง
ตองรีบดําเนินการตัดทันที ถาปลอยไวอาจเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของมหาวิทยาลัย หรือ
บุคคลอื่นได ในกรณี ที่มีความเสียหายเกิดขึ้น ผูรับจางตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด โดยในแตละเดือนผูรับจางตองจัดทําแผนการดําเนินการตัดกิ่งไมเสนอตอคณะกรรมการ
ใหเห็นชอบและขออนุมัติกันพื้นที่กับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อความสะดวกตอการปฏิบัติงานในแต
ละครั้ง
1.5.7 ควบคุมดูแลรักษาโรคและศัตรูพืชไมยืนตนบางชนิด เชน จามจุรี มักจะเปนโรคยางไหล เปลือกถูก
ทํ า ลาย เพลี้ ย แป ง ทํ า ลายต น ปาริ ช าตหรื อ แมลงวางไข ในต น ปาริ ช าต หนอนปลอกทํ า ลาย
ตนยูคาลิปตัส ดวงทําลายยอดปาลม รวมถึงตนไมชนิดอื่นๆ อาจจะมีหนอนเจาะลําตนหรือกิ่งกาน
ใหตายได โดยตองดําเนินการตามหลักวิชาการ
1.5.8 ซอมแซมหลักไมค้ํายันไมยืนตน ถาไมค้ํายันตนที่ไมแข็งแรงหักเสียหายตองซอมแซมใหอยูในสภาพ
ดีอยูเสมอ
1.5.9 ตองเปลี่ยนตนไมที่ไมเจริญเติบโตหรือตายไป โดยผูรับจางตองปลูกตนไมพันธุเดียวกันกับตนไม
เดิม และจะตองมีขนาดเทากับตนไมเดิมหรือมีขนาดใกลเคียงกับตนที่ตาย
1.5.10 ตองมีรุกขกรที่มีความรู ความชํานาญ ควบคุมดูแลในการปฏิบัติงานตัดแตงตนไมใหญ
1.5.11 ตองรับผิดชอบหาอุปกรณตัดแตง เลื่อยไฟฟา หรือเลื่อยยนต เครื่องตัดแตงกิ่งไมและตัดแตงทรง
พุมไมที่ไดมาตรฐาน เพื่อใชในการดําเนินการดูแลบํารุงรักษาภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย
1.5.12 ตองตัดแตงกิ่งไมที่กีดขวางทางเดิน บดบังสายตา กิ่งที่ข้ึนผิดธรรมชาติและกิ่งที่เปนโรคหรือกิ่งที่
ตายแลวออกใหหมดเพื่อใหเกิดความสวยงามโดยใหทําแผนตัดแตงทุกเดือน ตัดแตงใหถูกหลัก
วิ ช าการการดู แ ลรั ก ษาต น ไม ใหญ ในงานภู มิ ทั ศ น เมื อ ง หรื อ ผู ค วบคุ ม งานมี ค วามเห็ น ว า ต อ ง
ดําเนินการอยางเรงดวนในบางกรณี
1.5.13 กรณี ที่ มี ไ ม ยื น ต น หรื อ ไม พุ ม หั ก โค น กี ด ขวางทางเดิ น ทางจราจร ทั บ อาคารและระบบ
สาธารณูปโภคตางๆ ไมวาจะเปนกิ่งเล็ก หรือกิ่งใหญจะตองรีบจัดการตัดแตงและขนยายโดยทันที
พรอมทั้งตนกาฝากที่ขึ้นอยูตามตนไมทุกชนิดตองรีบตัดออกและนําไปทิ้งใหเรียบรอย
1.5.14 กรณี ที่ตนไมใหญผุเปนโพรง ตองดูแลรักษาโดยการกําจัดเชื้อราพรอมทั้งขูดเนื้อไมที่เปนเชื้อรา
ออกใหหมด พรอมทั้งใสยากําจัดเชื้อราบริเวณที่ขุดเนื้อไมออกเพื่อปองกันกําจัดเชื้อรา จากนั้นอุด
บริเวณดังกลาวดวยโพลียูริเทรโฟมสีขาว โพลียูริเทรโฟมสีดํา มาผสมใหเขากันและเทเขาไปใน
โพรงตนไมใหเต็มแผล และแตงแผลดวยปูนซีเมนต ทาสีใหเขากันกับเปลือกไมจริง เพื่อใหตนไม
ดังกล าวมี สภาพที่ แข็งแรงสวยงามและไม โค น ลมงายและตองกําจั ดปลวกและเชื้อรา หรือโรค
แมลงตางๆ ที่ขึ้นอยูตามตนไมออกใหหมด
1.5.15 กรณี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จํ า เป น ต อ งขุ ด ล อ ม ขนย า ย หรื อ เคลื่ อ นย า ยไม ยื น ต น ไม พุ ม ต อ งเข า
ดําเนินการขุดลอมตนไมใหญทันทีดวยความระมัดระวัง ใชเทคนิคและความชํานาญในการขุดลอม
โดยเฉพาะ ผูรับจางตองรับภาระจัดหาเครื่องมือสําหรับการขุดลอม เชน กรรไกรตัดแตงกิ่ง เลื่อย
เครื่องมือขุด-ตัดราก อุปกรณหอตุมดิน อุปกรณแตงรักษาแผล
แผนที่ 8 ของ 19 แผน

1.6 การดูแลและตัดแตงไมพุม ไมดอกไมประดับ
1.6.1 ตองรดน้ําตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยตองรดน้ําใหดินมีสภาพชุมชื้นพอสมควร แตไมใหน้ําแฉะ
หรือมีน้ําขังบริเวณโคนตนไม และสอดคลองกับฤดูกาล
1.6.2 พรวนดินรอบๆ โคนตนหรือในแปลงพรอมสับขอบแปลงรอบๆ อยางสม่ําเสมอและถอนวัชพืชออก
ใหหมด เพื่อแยกกันระหวางแปลงไมพุมกับสนามหญา
1.6.3 ใสปุยอินทรียรอบโคนตนหรือในแปลงตามความเหมาะสมอยางนอย 1 เดือนตอครั้ง และใหใส
ปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือใสปุยเคมีสูตร 15-15-20 อยางนอย 15 วันตอครั้ง
1.6.4 ตัดตกแตงกิ่งแหงหรือใบที่เปนโรคออกใหเรียบรอย เพื่อใหทรงพุมสวยงามตามลักษณะของ ไมพุม
เพื่อใหแสงแดดสองผานไปในทุกสวนของพุมไม
1.6.5 ดูแลรักษาโรคและแมลงศัตรูพืช ควรตรวจสอบการเกิดโรคและแมลงที่จะเขาทําลายลําตน กิ่งกาน
ใบ ดอก และสวนตางๆ อยูเสมอ เพื่อปองกันการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
1.6.6 สับเปลี่ยนตนไมที่ไมเจริญเติบโตตามปกติหรือตายออก แลวนําพันธุไมชนิดเดียวกันมาปลูกแทน
1.6.7 ทําไมค้ํายันไมพุม พันธุไมบางชนิดอาจมีความจําเปนที่จะตองทําการค้ํายัน เพื่อชวยใหลําตนตั้ง
ตรงและชวยประคองระบบรากใหแข็งแรงเร็วขึ้น
1.7 การดูแลและตัดแตงไมคลุมดิน
1.7.1 ตองรดน้ําตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยตองรดน้ําใหดินมีสภาพชุมชื้นพอสมควร แตไมใหน้ําแฉะ
หรือมีน้ําขังบริเวณโคนตน และสอดคลองกับฤดูกาล
1.7.2 พรวนดินรอบๆ โคนตนหรือในแปลงพรอมสับขอบแปลงรอบๆ อยางสม่ําเสมอและถอนวัชพืชออก
ใหหมด เพื่อแยกกันระหวางแปลงไมคลุมดินกับสนามหญา
1.7.3 ใสปุยอินทรียรอบโคนตนหรือในแปลงตามความเหมาะสมอยางนอย 1 เดือนตอครั้ง และใหใส
ปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือใสปุยเคมีสูตร 15-15-20 อยางนอย 15 วันตอครั้ง
1.7.4 ตัดตกแตงกิ่งแหงหรือใบที่เปนโรคออกใหเรียบรอย เพื่อใหทรงพุมสวยงามตามลักษณะของไมคลุม
ดินเพื่อใหแสงแดดสองผาน
1.7.5 ดูแลรักษาโรคและแมลงศัตรูพืช ควรตรวจสอบการเกิดโรคและแมลงที่จะเขาทําลายลําตน กิ่งกาน
ใบ ดอก และสวนตางๆ อยูเสมอ เพื่อปองกันการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
1.7.6 สับ เปลี่ยนตนที่ไมเจริญเติบ โตตามปกติห รือตายออก แลวนําพัน ธุไมชนิดเดียวกันหรือลักษณะ
ใกลเคียงกับมาปลูกแทน
1.8 การดูแลและตัดแตงไมน้ํา
1.8.1 ตัดแตงใบเนาเสียออก กรณีที่มีตนไมตายหรือเสียหายใหปลูกทดแทน
1.8.2 ใสปุยไมน้ําทุก 15 วัน และดูแลใหใบและดอกอยูในสภาพที่สมบูรณ
1.9 การดูแลและตัดแตงไมประดับภายในอาคาร
1.9.1 การปลูกควรปลูกใหดินอยูต่ํากวาขอบกระถางประมาณ 1 นิ้ว
1.9.2 การเพาะเลี้ยง ควรเลี้ยงภายในเรือนเพาะชํา และไมควรตั้งกระถางชิดกันเกินไปจะทําใหใบเนาเสีย
รูปทรง
1.9.3 การใหน้ําควรใหในปริมาณที่พอเหมาะ ถาใหน้ํามากเกินไปจะทําใหระบบรากเนา
แผนที่ 9 ของ 19 แผน

1.9.4

การดูแลควรดูแลใหปราศจากโรคและแมลงที่เปนอันตรายแกพืช อาจมีอาการใหเห็นชัดเจน
เชน ใบหอมวนซีดเปลี่ยนสีไปจากธรรมชาติ
1.9.5 การตัดแตงควรตัดสวนที่เปนโรคและแมลง หรือใบเหลืองใบแหงตายและแตงทรงพุมใหสวยงาม
1.9.6 การดูแลรักษาขณะจะนําไมไปตั้งประดับ กอนนําไปตั้งประดับในพื้นที่ที่กําหนดไว ควรทําความ
สะอาดกระถางใหสวยงามปราศจากรอยคราบตางๆ ฝุนผงและมีจานรองกระถางสําหรับรองรับน้ํา
ควรรดน้ําเพียงเล็กนอยพยายามสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตนไมอยูเสมอและอยาใหแหงเหี่ยว
จนเกินไป
1.9.7 การเปลี่ยนตนไมประดับ ตนไมที่นําไปตั้งประดับอาคารนานๆ การเจริญเติบโตของตนไมจะไมดี
เทาที่ควร ตนไมจะออนแอมีความตานทานตอโรคต่ําฟนตัวชา บางชนิดอาจตาย จึงจําเปนตอง
สับเปลี่ยนหมุนเวียนชนิดอื่นไปตั้งประดับแทน แลวนําตนไมประดับชนิดเดิมไปเลี้ยงดูในเรือนเพาะ
ชําใหอยูในสภาพที่สวยงามแข็งแรงเหมือนเดิม
1.10 การกําจัดวัชพืช
1.10.1 ตองกําจัดวัชพืชทุกชนิดที่ขึ้นอยูแปลงไมดอกไมประดับโคนตนไมใหญ พื้นทางเดินตัวหนอน ถนน
คอนกรีต ลานจอดรถ บริเวณที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1.10.2 ตองกําจัดตนไมและวัชพืช บริเวณโดยรอบหรือดานลางของอุปกรณระบบไฟฟาแรงสูงอาทิ หมอ
แปลงไฟฟา โดยการตัดและใชสารกําจัดวัชพืชอยางนอยปละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ใหผูรับจางประสานงาน
กับเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยในการกําหนดวันเวลาสําหรับดําเนินการสวนที่เกี่ยวของคือการตัด
วงจรไฟฟา เพื่อใหเกิดความปลอดภัยระหวางการปฏิบัติงาน
1.10.3 กรณี ที่ตองการใชสารเคมีในการดําเนินงาน ตองแจงกับผูควบคุมงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
กอนทุกครั้ง เพราะในบางจุดบางพื้นที่ ไมสามารถใชสารเคมีได ดังนั้นกอนการใชสารเคมีทุกครั้ง
ตองแจงใหทางผูควบคุมงานทราบกอนประมาณ 3 วัน เพื่อวางแผนการใชสารเคมีอยางถูกตอง
และไมเปนอันตรายตอผูอื่น
1.11 การพรวนดินและการปรับปรุงคุณภาพของดิน
1.11.1 ตองพรวนดินตามโคนไมยืนตน ไมดอก ไมประดับ ไมพุม ไมเลื้อย ไมกระถางตามความเหมาะสม
เพื่อสะดวกแกการดูแลบํารุงรักษา
1.11.2 ตองใสปุยคอกหรือปุยอินทรียไมนอยกวาเดือนละ 1 ครั้ง โดยผูรับจางจะตองจัดหาและรับผิดชอบ
คาใชจายเอง
1.12 การทําความสะอาดพื้นถนน ลานจอดรถ ทางเทา สนามหญาและพื้นหญาธรรมชาติ
1.12.1 ตองรับผิดชอบขยะที่เกิดจากการดูแลบํารุงรักษางานภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย ขยะใบไม กิ่งไม
เศษวัชพืช เศษหญา ขยะมูลฝอยที่เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยเก็บกวาดในแตละวันทั้งหมด โดย
หามทิ้งขยะดังกลาวภายในมหาวิทยาลัย ตองรวบรวมขยะแตละพื้นที่ใหอยูในจุดที่มหาวิทยาลัย
กําหนด และตองดําเนินการกําจัดขยะสัปดาหละ 1 ครั้ง โดยผูรับจางจะตองรับผิดชอบคาขนสง
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นดวย
แผนที่ 10 ของ 19 แผน

1.12.2 หากพื้นที่ทางเทาหรือถนนบริเวณที่ผูรับจางดําเนินงานสกปรกไปดวยเศษดิน ใบไมหรือเศษวัชพืช
อื่นๆ โดยเปนการกระทําของผูรับจางเอง ผูรับจางจะตองเก็บเศษวัสดุดังกลาวออกพรอมทําความ
สะอาดโดยทันทีใหเสร็จสิ้นภายในวันนั้น
1.12.3 ตองรับผิดชอบกวาดใบไม กิ่งไม ขยะมูลฝอย พื้นที่จอดรถบริเวณดานหนาอาคารบริการ 1 อาคาร
บริการ 2 พื้นที่ลานจอดรถอุทยานการศึกษา (ลานตลาดนัดและลานจอดรถบริการ) ดูผังพื้นที่งาน
กวาดใบไมเก็บขยะมูลฝอยที่แผนที่ 19 ของ 19 แผน
1.12.4 ตองสํารวจตรวจสอบและดําเนินการเก็บกวาดกิ่งไมแหงและใบไมแหงที่รวงหลนในบริเวณสนาม
หญาและพื้นที่ใกลเคียงทุกวัน
1.12.5 การใชรถเข็นเศษวัชพืช และวัสดุตางๆ ในพื้นที่ดําเนินงาน ผูรับจางจะตองใชพาหนะใหเหมาะสม
กับสภาพของถนนและทางเดินเทา หามใชรถขนาดใหญเกินควรเพราะจะทําใหถนนและทางเดิน
เทาเสียหาย หากถนนทางเดินเทาเกิดชํารุดเสียหายจากการกระทําของผูรับจางตองดําเนินการ
แกไขใหมีสภาพที่เหมือนเดิมหรือดีกวาเดิม
1.12.6 เศษไม กิ่งไม ทุกชนิดที่รวงหลนในพื้นที่ดําเนินงานและเสนทางการขนยายจะตองเก็บและนําไปทิ้ง
ทุกวันหามปลอยไวเกิน 1 วัน
1.12.7 เศษขยะมูลฝอย ที่เกิดจากบุคคลภายนอกนํามาวางไวในพื้นที่ใหผูรับจางที่ดําเนินการเก็บรวบรวม
ไปทิ้ง โดยผูรับจางตองไมคิดคาใชจายใดๆ เพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยอีก
1.13 การขยายพันธุ
ตองขยายพันธุไมยืนตนหรือไมดอกไมประดับหรือไมพุมรวมกันอยางนอย 200 ตนตอเดือน โดย
มหาวิทยาลัยจะกําหนดชนิดของพันธุไม จัดหาถุงดํา ดินผสมปลูก เมล็ดพันธุ และกระถาง ทั้งนี้ ผูรับจางตอง
รายงานผลการขยายพันธุใหมหาวิทยาลัยรับทราบทุกเดือน
1.14 การหมักปุยจากเศษพืช
1.14.1 ผูรับจางตองนําวัสดุที่ไดจากการดูแลและตัดแตงไมยืน ตน ไมพุม ไมดอกไมป ระดับ ไมคลุมดิ น
และจากการตัดหญา มาดําเนินการจัดทําปุยหมัก ในพื้นทีท่ ี่มหาวิทยาลัยกําหนด
1.14.2 ตองดําเนินการจัดหาเครื่องยอยกิ่งไม ใบไม มาไวป ระจําพื้ น ที่ในมหาวิทยาลัย เพื่ อดําเนิ น การ
จัดทําปุยหมัก ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1.14.3 ต อ งทํ า ปุ ย หมั ก โดยใช ใบไม ภ ายในพื้ น ที่ โดยผู รั บ จ า งจะต อ งจั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ ต า งๆ และ
รับผิดชอบคาใชจายเอง
2. ขอบเขตการปฏิบัติงานและเงื่อนไขตางๆ ที่ผูรับจางตองปฏิบัติ
2.1 ตองจัดหาผูควบคุมงานที่มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ผานการอบรมการดูแลรักษาตนไม
ใหญในงานภูมิทัศนเมือง และมีประสบการณอยางนอย 1 คน เพื่อประสานงานกับผูที่ไดรับมอบหมาย
จากมหาวิทยาลัย และควบคุมพนักงานของผูรับจางใหปฏิบัติงานในขอบเขตการทํางานที่มหาวิทยาลัย
กําหนด

แผนที่ 11 ของ 19 แผน

2.2 พนั กงานต องมาปฏิ บั ติ งานไม น อ ยกวา 30 คนต อวั น (รวมผู ควบคุ มงาน 1 คน) ให ผู รั บ จ างมา
ปฏิบั ติงานในวัน จันทร – วัน เสาร ตั้งแตเวลา 07.30 น. – 17.30 น. ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง
ชวงเวลาการปฏิบัติงานใหผูรับจางแจงผูควบคุมงานภายใน 3 วันทําการ เปนครั้งคราวไปตามความ
เหมาะสม
2.3 ในกรณีวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ พนักงานตองมาปฏิบัติงานไมนอยกวา 15 คนตอวัน ตั้งแต
เวลา 07.30 น. – 17.30 น. โดยผูรับจางตองไมคิดคาใชจายใดๆ เพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยอีก
2.4 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (วันซอมใหญและวันพิธีฯ) ตองจัดใหมีพนักงาน จํานวน 10 คน
มาปฏิบัติงานในเวลา 04.30 น. ถึง 13.00 น. และจัดใหมีพนักงาน จํานวน 20 คน มาปฏิบัติงานใน
เวลา 12.30 น. เปนตนไป ทั้งนี้ตองไมนอยกวา 8 ชั่วโมง
2.5 พนักงานของผูรับจางทุกคนตองสวมชุดฟอรมหรือชุดปฏิบัติงานสุภาพและติดบัตรแสดงตนที่ผูรับจาง
เปนผูออกบัตรใหตลอดระยะเวลาที่มาปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย และตองแสดงชื่อผูรับจางหรือ
เครื่องหมายสัญลักษณที่ติดอยูใหเห็นอยางชัดเจน
2.6 พนักงานตองมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ ไมมีโรคติดตอ มีประวัติดี มีความซื่อสัตยสุจริต และมีความ
ประพฤติเรียบรอย ทั้งนี้พนักงานตองมีความชํานาญในการใชเครื่องมือที่เกี่ยวกับการกําจัดวัชพืช อาทิ
เครื่องตัดหญา เลื่อยตัดแตงพุมไม
2.7 ผู รั บ จ า งต องส งรายชื่ อผู ป ฏิ บั ติ งานพรอ มสํ าเนาบั ตรประจําตัว ประชาชนและจัด ทํ าประวั ติ ของ
พนักงาน สงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ลวงหนาภายใน
เวลาอันสมควรกอนวันที่เริ่มปฏิบัติงาน
2.8 พนักงานของผูรับจางตองปฏิบัติตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย วาดวยการรักษาความปลอดภัยโดย
เครงครัด
2.9 ผูรับจางตองจัดทําแผนการปฏิบัติงานกอนการปฏิบัติงานทุกเดือน เสนอตอคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
2.10 ผูรับจางตองรับผิดชอบ และยินยอมชดใชคาเสียหาย หรือซอมแซมทรัพยสินของมหาวิทยาลัย หรือ
ทรัพยสินของบุคลากรที่เกิดความเสียหายหรือสูญหายขึ้น โดยการกระทําของผูรับจางหรือลูกจางของ
ผูรับจางดวย
2.11 ผู รั บ จ า งต องรั บ ผิ ด ชอบ และให ค วามคุ ม ครองพนั กงานหรือลู ก จางของผู รับ จ างที่ ม าทํ างานกั บ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงไดตามกฎหมายแรงงาน โดยไมเรียกรองจากมหาวิทยาลัย
2.12 หากตนไม สนามหญา สวนหยอม ไมดอกไมประดับที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบของผูรับจาง ตาย หรือ
เหี่ยวเฉา จนไมอาจบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ดีได ผูรับจางตองจัดหาตนไมทุกชนิดที่เกิดความเสียหาย
มาปลูกทดแทนใหเหมือนเดิม หรือมีสภาพดีกวาเดิม โดยตนไมที่นํามาปลูกนั้นตองมีสภาพที่สวยงาม
สมบูรณ ไมมีโรค หรือแมลงรบกวน และมีขนาดเทาไมเดิมที่เสียหายไป
2.13 ในกรณีที่ระบบสาธารณูปโภคเกิดชํารุดจากการดูแลของผูรับจาง ตองรีบดําเนินการซอมแซมทันที
แลวตองแจงใหผูที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยทราบทันที ทั้งนี้ ผูรับจางจะตองดําเนินการใหโดย
ไมคิดคาใชจายเพิ่ม
2.14 ในกรณีที่ผดิ เงื่อนไขของสัญญาขอหนึ่งขอใดหรือปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพหรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ของผูควบคุมงาน ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปรับในอัตรารอยละ 0.1 ของราคาที่ตกลงจาง
ทั้งหมดตามสัญญานี้
แผนที่ 12 ของ 19 แผน

2.15 ในกรณีที่พนักงานมาปฏิบัติงานไมครบถวนตามจํานวนมหาวิทยาลัยตองหักคาจางในอัตราคาจางขั้น
ต่ําตอคนตอวันที่ใชบังคับในเขตกรุงเทพมหานครในวันนั้น ทั้งนี้รวมผูควบคุมงานที่อยูประจําภายใน
มหาวิทยาลัย
2.16 หากไม ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาหรือ เงื่อ นไขข อหนึ่ งข อใด หรื อมหาวิท ยาลัย ไดพิ จ ารณาแลว เห็ น ว าไม
สามารถดูแลบํารุงรักษาตนไมและภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยตอไปได หรือเห็นวาหากผูรับจางปฏิบัติ
ตอไปจะเปนเหตุทําใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย มหาวิทยาลัยมีสิทธิท์ ี่จะบอกเลิกสัญญาไดทันที
โดยผูรับจางไมสามารถเรียกคาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
3. ขอบเขตงานดูแลบํารุงรักษาตนไมและภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย กลุมพื้นที่ 5 พื้นที่ ตอไปนี้
3.1 กลุมพื้นที่บริเวณอาคารสวนหนา (ZONE A) ประกอบดวย
- อาคารบริหาร
- อาคารวิชาการ 1, 2
- อาคารบริการ 1, 2
- อาคารบรรณสาร
- อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน (EBPC)
- อาคารสัมมนา 1
- ลานปาริชาต
- ลานจอดรถอาคารบริการ 1, 2
- ลานจอดรถอุทยานการศึกษา
รายละเอียดงาน ประกอบดวย
1) บริเวณเสาธงและปายหนามหาวิทยาลัย ตองรดน้ําเปนประจํา ใหดําเนินการตัดแตงและ
พรวนดินไมพุมไมคลุมดิน และดําเนินการตัดหญาเปนประจํา รวมทั้งใหดําเนินการใสปุ ย
อินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้ง
2) ตองดําเนินการเปลี่ยนไมดอกบริเวณหนาปายมหาวิทยาลัย และบริเวณเสาธงทุกๆ 2-3 เดือน
ตามสภาพของไมดอกและความเห็นของผูควบคุมงานของมหาวิทยาลัย
3) บริเวณรั้วดานหนามหาวิทยาลัย ตองดําเนินการรดน้ํา ตัดแตงตนเฟองฟา ตนชาขอยและ
ปลูกทดแทนในกรณีที่มีตน ไมตาย ปรับ สภาพดินพรวนดิน ใสปุยอิน ทรียและปุ ยเคมีเป น
ประจําเดือนละครั้ง รวมทั้งใหใสกาบมะพราวสับละเอียด
4) อาคารบริหาร บริเวณที่จอดรถตองรดน้ํา ตัดแตงและพรวนดินไมพุม ไมคลุมดิน ตัดหญา
โดยรอบพื้นที่ ใสปุยอินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้ง
5) ลานปาริชาต ตองดําเนินการตัดแตงและพรวนดินไมพุม ไมคลุมดิน ตัดหญาเปนประจําเดือน
ละครั้ง กําจัดโรคและแมลงรอบตนปาริชาตและพื้นที่ใกลเคียงเปนประจํา
6) อาคารบริการ 1 ตองดําเนินการดูแลปรับเปลี่ยนไมกระถางสวนหยอมใตบันไดทุก 15 วัน
และรดน้ําไมเกิน 3 วันตอ 1 ครั้ง และลางบอปลาเปนประจําทุก 15 วัน
7) อาคารบริการ 2 ตองตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน พรวนดินไมพุม ไมคลุมดิน ปรับสภาพดิน
พรวนดิน ใสปุยอินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้ง
8) อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน (EBPC) ตองดําเนินการตัดแตงและพรวนดินไมพุม ไม
คลุมดิน ตัดหญาโดยรอบพื้นที่เปนประจําเดือนละครั้ง
แผนที่ 13 ของ 19 แผน

9) อาคารบรรณสาร ตองดําเนินการรดน้ํา ตัดแตงและพรวนดินแปลงไมพุม ไมคลุมดิน ใสปุย
อินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้ง เก็บกาบหมากแหงลงจากตนและที่รวงหลนลงพื้น
10) อาคารวิชาการ 1 ตองดําเนินการรดน้ํา ตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน พรวนดินไมพุม ไมคลุมดิน
ใสปุยอินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้งและลางบอปลาเปนประจําทุก 15 วัน
11) อาคารวิชาการ 2 ตองดําเนินการรดน้ํา ตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน ตัดหญามาเลเซีย พรวน
ดินไมพุม ไมคลุมดิน ใสปุยอินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้ง เสริมดินในกระถาง
ตนไมและดูแลสวนหยอมบนหลังคาหองอาหารปาริชาต
12) อาคารสัมมนา 1 ตองดําเนินการรดน้ํา ตัดแตงและพรวนดินไมพุม ไมคลุมดิน ตัดหญ า
ใสปุยอินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้งและลางบอปลาเปนประจําทุก 15 วัน
13) กระบะตามระเบียงทางเดินบนอาคารทั้งหมด ตองดําเนินการรดน้ําวันเวนวัน หรือไมเกิน
2 วันตอครั้ง เก็บใบแหงออกและเสริมดินในกระบะปลูก ปรับสภาพดินใหใสปุยอินทรีย
และปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้ง และใหใสกาบมะพราวสับละเอียดเพื่อเก็บความชื้น
14) กระถางตนไมบนอาคารทั้งหมด ใหดําเนินการจัดเปลี่ยนตนไมทุก 30 วัน รดน้ําวันเวนวัน
หรื อไม เกิ น 2 วัน ต อครั้ง เก็บ ใบแห งออกแลว นําตน ไมเดิม ลงมาบํารุงที่ เรือนเพาะชําของ
มหาวิทยาลัย ใหใสปุยอินทรียหรือปุยเคมี และใหใสกาบมะพราวสับละเอียดเพื่อเก็บความชื้น
15) ลานจอดรถอาคารบริการ 1, 2 ลานจอดรถอุทยานการศึกษา ตองกวาดใบไม กิ่งไม ขยะมูล
ฝอย พื้นที่จอดรถบริเวณดานหนาอาคารบริการ 1 อาคารบริการ 2 และพื้นที่ลานจอดรถ
อุทยานการศึกษา (ลานตลาดนัดและลานจอดรถบริการ)
3.2 กลุมพื้นที่บริเวณอาคารสวนหลัง จุดที่ 1 (ZONE B) ประกอบดวย
- อาคารสัมมนา 2
- อาคารวิชาการ 3
- อาคารวิทยทัศน
- อาคารพิทยพัฒน
- อาคารอเนกนิทัศน
- อาคารคลินิกแพทยแผนไทย
- อาคารเรือนเพาะชํา
- อาคารหนวยยานพาหนะ
- อาคารโรงผลิตน้ําดื่ม
รายละเอียดงาน ประกอบดวย
1) อาคารสัมมนา 2 ตองดําเนินการรดน้ํา ตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน พรวนดินไมพุม ไมคลุมดิน
ดําเนินการกําจัดวัชพืช บนตัวหนอนรอบอาคารสัมมนา 2 เปน ประจํา ใสปุยอินทรียและ
ปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้ง
2) อาคารวิชาการ 3 ตองดําเนินการรดน้ํา ตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน พรวนดินไมพุม ไมคลุมดิน
ใสปุยอินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้ง ตองดําเนินการเก็บกวาดขยะ กิ่งไม ใบไม
และทําความสะอาดสวน ลานพื้นที่สวนหยอมเปนประจําทุกวัน ลางบอปลาเปนประจําทุก
เดือนและขัดลางลงแว็ก ลานพื้นที่สวนหยอมทุก 4 เดือน
แผนที่ 14 ของ 19 แผน

3) อาคารวิชาการ 3 ตองสํารวจตรวจสอบ ทําความสะอาดหัวสปริงเกอร และระบบกรองน้ํา
เปนประจําทุกเดือน รวมถึงสํารวจตรวจสอบตูควบคุมระบบรดน้ําอัตโนมัติทุก 15 วัน
4) อาคารวิทยทัศน ตองดําเนินการรดน้ําในกระบะบนอาคารวันเวนวันหรือไมเกิน 2 วัน ตอ
ครั้ง ตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน พรวนดินไมพุม ไมคลุมดินและดําเนินการตัดหญ าโดยรอบ
อาคารและบริเวณริมสระน้ําพุเปนประจําเดือนละครั้ง รวมทั้งตองใสปุยอินทรียและปุยเคมี
เปนประจําเดือนละครั้ง
5) อาคารพิทยพัฒน ตองดําเนินการรดน้ํา ตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน พรวนดินไมพุม ไมคลุมดิน
และดําเนินการตัดหญาโดยรอบพื้นที่ทั้งหมด รดน้ําและตัดแตงตนเฟองฟาที่อยูในบล็อกบน
อาคารใสปุยอินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้งและใสกาบมะพราวสับละเอียดเพื่อ
เก็บความชื้น
6) อาคารอเนกนิทัศน ตองดําเนินการ รดน้ํา ตัดหญา ใสปุยอินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือน
ละครั้ง ราวสะพานทางไปอาคารอเนกนิทัศน ตองรดน้ํา ตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน พรวนดิน
ไมพุม ไมคลุมดิน และปลูกทดแทนในกรณีที่มีตนไมตาย ในชวงงานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร บนราวสะพานที่เปนเสนทางเสด็จตองจัดปลูกไมดอกใหสวยงามและลางบอบัวหน า
อาคารอเนกนิทัศนในชวงงานพิธี/ประชุมที่สําคัญของมหาวิทยาลัย
7) อาคารคลินิกแพทยแผนไทย ตองดําเนินการ รดน้ํา ตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน พรวนดินไมพุม
ไมคลุมดิน และดําเนินการตัดหญาโดยรอบพื้นที่เปนประจําเดือนละครั้ง ใสปุยอินทรียและ
ปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้ง
8) อาคารเรือนเพาะชํา ตองดําเนินการตัดหญาโดยรอบพื้นที่เปนประจําเดือนละครั้ง พรอม
กําจัดเก็บวัชพืชโดยรอบ
9) อาคารหนวยยานพาหนะ ตองดําเนินการตัดหญาโดยรอบพื้นที่เปนประจําเดือนละครั้ง และ
ตัดแตงกิ่งไมยืนตนไมใหปกคลุมหลังคา พรอมกําจัดเก็บวัชพืช และเศษใบไมที่รวงหลน
10) อาคารโรงผลิตน้ําดื่ม ตองดําเนินการตัดหญาโดยรอบพื้นที่เปนประจําเดือนละครั้ง ตัดตน
กระดุมทองหลังอาคาร และตัดแตงกิ่งจามจุรีไมใหปกคลุมหลังคา พรอมกําจัดเก็บวัชพืช และ
เศษใบไมที่รวงหลน
3.3 กลุมพื้นที่บริเวณอาคารสวนหลัง จุดที่ 2 (ZONE C) ประกอบดวย
- อาคารบริภัณฑ
- อาคารศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ
- อาคารสุโขสโมสร
- อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
รายละเอียดงาน ประกอบดวย
1) อาคารบริภัณฑ ตองดําเนินการรดน้ําตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน พรวนดินไมพุม ไมคลุมดิน
ตั ดหญ า โดยรอบพื้ น ที่ ท้ังหมด ใสปุย อิน ทรียและปุ ย เคมี เป น ประจํ าเดือนละครั้ ง ใสกาบ
มะพราวสับละเอียดเพื่อเก็บความชื้น เก็บกาบหมากแหงลงจากตนและที่รวงหลนลงพื้น
2) อาคารศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ ตองดําเนินการรดน้ําตัดแตงไมพุม ไมคลุม
ดิน พรวนดินไมพุม ไมคลุมดิน ตัดหญาโดยรอบพื้นที่ทั้งหมด ใสปุยอินทรียและปุยเคมีเปน
ประจําเดือนละครั้ง เก็บกาบหมากแหงลงจากตนและที่รวงหลนลงพื้น
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3) อาคารสุโขสโมสร ตองดําเนินการรดน้ํา ตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน พรวนดินไมพุม ไมคลุมดิน
ใสปุยอินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้ง
4) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตองดําเนินการรดน้ํา ตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน พรวน
ดินไมพุม ไมคลุมดิน ใสปุยอินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้ง และตัดหญาโดยรอบ
พื้นที่ทั้งหมด
3.4 กลุมพื้นที่บริเวณอุทยานการศึกษา (ZONE D) ประกอบดวย
- อาคารตรีศร
- อาคารศาลาพุมขาวบิณฑ
- อาคารหอพระ
- อุทยานการศึกษาฯ
- พระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 7
- พื้นที่ฝงตรงขามมหาวิทยาลัย จํานวนประมาณ 3 ไร
รายละเอียดงาน ประกอบดวย
1) อาคารตรีศร ตองดําเนินการรดน้ํา ตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน พรวนดินไมพุม ไมคลุมดิน ตัด
หญาโดยรอบ ใสปุยอินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้ง
2) อาคารศาลาพุมขาวบิณฑ ตองดําเนินการรดน้ํา ตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน พรวนดินไมพุม ไม
คลุมดิน ตัด หญ าโดยรอบพื้ น ที่ทั้งหมด ใส ปุย อิน ทรีย และปุ ยเคมีเปน ประจําเดื อนละครั้ง
กําจัดเศษซากวัชพืชกิ่งไมและเศษขยะมูลฝอยที่รวงหลน
3) อาคารหอพระ ตองดําเนินการรดน้ํา ตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน พรวนดินไมพุม ไมคลุมดิน ตัด
หญาโดยรอบพื้นที่ทั้งหมด ใสปุยอินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้ง กําจัดเศษซาก
วัชพืชกิ่งไมและเศษขยะมูลฝอยที่รวงหลน
4) อุทยานการศึกษาฯ ตองดําเนินการรดน้ํา ตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน พรวนดินไมพุม ไมคลุม
ดิน ตัดหญาโดยรอบพื้นที่ทั้งหมด ใสปุยอินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้ง กําจัด
เศษซากวัชพืชกิ่งไมและเศษขยะมูลฝอยที่รวงหลน ซึ่งประกอบดวย
- ตัดแตงไมพุมและกําจัดวัชพืชรอบศาลาราย 1-6
- ตัดแตงไมพุมและกําจัดวัชพืชบริเวณริมคลองรอบอุทยานการศึกษา
- ตัดแตงไมพุมและกําจัดวัชพืชโดยรอบบริเวณลานจอดรถ
- กําจัดวัชพืชในบล็อกปลูกตนพุดศุภโชค หนาพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 7
- กําจัดวัชพืชในบล็อกปลูกตนบานบุรี หนาพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 7
5) พื้น ที่ฝ งตรงขามมหาวิทยาลัย ขนาดพื้น ที่ป ระมาณ 3 ไร ตองดํ าเนิ นการตัดหญ ารวมทั้ ง
กําจัดวัชพืช ทั้งรอบนอกและภายในพื้นที่ลานจอดรถ กําจัดเศษซากวัชพืชกิ่งไมและเศษขยะ
มูลฝอยที่รวงหลน
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3.5 กลุมพื้นที่บริเวณแนวรั้วมหาวิทยาลัย (ZONE E) ประกอบดวย
- พื้นที่รอบอาคารพาณิชยสวนหนา
- พื้นที่รอบอาคาร ๓๕ ป สหกรณออมทรัพย
- พื้นที่ทางเทาบล็อกตัวหนอนดานหนามหาวิทยาลัย
- พื้นที่บริเวณศูนยการเรียนรูวิชาการเกษตรในเมือง
- พื้นที่บริเวณลานขยะ
- พื้นที่บริเวณสถานีบําบัดน้ําเสีย
- พื้นที่บริเวณโรงขยะ
- พื้นที่บริเวณแนวสันเขื่อนรอบมหาวิทยาลัย
- ถนนทางเขาอาคารสุโขสโมสรดานหลัง (ฝงทิศใต)
รายละเอียดงาน ประกอบดวย
1) พื้น ที่ รอบอาคารพาณิ ชยสวนหนา และพื้น ที่รอบอาคาร ๓๕ ป สหกรณ ออมทรัพย ตอง
ดําเนินการตัดแตงกิ่งไม ตัดหญา กําจัดวัชพืช และเถาวัลยที่เกาะริมรั้วของมหาวิทยาลัย
2) พื้นที่ทางเทาบล็อกตัวหนอนดานหนามหาวิทยาลัย ตลอดแนวทางลงสะพานบางพูด จนถึง
หนาอาคารพาณิชยสวนหนาตองดําเนินการตัดหญา กําจัดวัชพืช ขยะมูลฝอย มูลสัตว ไป
จนถึงเถาวัลยที่เกาะริมรั้วของมหาวิทยาลัย
3) พื้นที่บริเวณศูนยการเรียนรูวิชาการเกษตรในเมือง พื้นที่บริเวณลานขยะ ตองดําเนินการตัด
หญา กําจัดวัชพืชทั้งหมดรวมไปจนถึงเถาวัลยที่เกาะริมรั้วของมหาวิทยาลัย
4) โรงขยะ ตองดําเนิ น การตั ด หญ าโดยรอบพื้ น ที่ และตั ด แตงตน ไม ใหญ ตลอดแนวรั้ว ทั้งนี้
ผูรับจางตองดําเนินการกําจัดเศษซากวัชพืชกิ่งไมและเศษขยะมูลฝอยที่รวงหลน
5) สถานีบําบัดน้ําเสีย ตองดําเนินการตัดหญาโดยรอบพื้นที่ และตัดแตงตนสนตลอดแนวรั้ว
ทั้งนี้ ผูรับจางตองดําเนินการกําจัดเศษซากวัชพืชกิ่งไมและเศษขยะมูลฝอยที่รวงหลน
6) พื้นที่บริเวณแนวสันเขื่อนรอบมหาวิทยาลัย ตองดําเนินการตัดหญา กําจัดวัชพืชทั้งหมดรวม
ไปจนถึงเถาวัลยที่เกาะริมรั้วของมหาวิทยาลัย
7) บริเวณถนนทางเขาอาคารสุโขสโมสรดานหลัง (ฝงทิศใต) ตองดําเนินการกําจัดวัชพืช ขยะ
มูลฝอย มูลสัตว รวมทั้งดําเนินการตัดหญาเปนประจําอยางนอย เดือนละหนึ่งครั้ง
4 ผูรับจางตองจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองใหเพียงพอและไมนอยกวาที่กําหนดนี้ในการดูแล
บํารุงรักษาตนไมและภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย
4.1 เครื่องตัดหญาชนิดสะพายไหล พรอมฝาครอบ จํานวนไมต่ํากวา 5 เครื่อง
4.2 สายยางรดน้ํายาวไมต่ํากวา 30 เมตร จํานวนไมต่ํากวา 5 เสน
4.3 กรรไกรตัดกิ่งไม จํานวนไมต่ํากวา 8 อัน
4.4 กรรไกรตัดแตงพุมไม จํานวนไมต่ํากวา 8 อัน
4.5 เลื่อยคันธนูสําหรับตัดกิ่งไม จํานวนไมต่ํากวา 2 อัน
4.6 เลื่อยยนตสําหรับตัดกิ่งไม จํานวนไมต่ํากวา 2 อัน
4.7 เลื่อยตัดแตงกิ่งไมพรอมดามตอ จํานวนไมต่ํากวา 3 อัน
4.8 เครื่องพนยาที่สามารถพนยาไดครอบคลุมตนไมทั้งหมด จํานวนไมต่ํากวา 3 เครื่อง
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4.9 ไมกวาดชนิดตางๆ จํานวนไมต่ํากวา 20 อัน
4.10 จอบ, พลั่ว, เสียม, บุงกี๋, บัวรดน้ํา และเครื่องมืออื่นๆ จํานวนไมต่ํากวา 20 อัน
4.11 เครื่องมือและวัสดุที่เกี่ยวของกับงานดูแลบํารุงรักษาตนไมและภูมิทัศนและทําความสะอาดที่จําเปน
4.12 วัสดุบํารุงดิน
1) ปุยอินทรีย (ปุยคอก,ปุยหมัก)
50 กระสอบ/เดือน
(ประมาณกระสอบละ 20 กิโลกรัม)
2) ปุยเคมี
2 กระสอบ/เดือน
(ประมาณกระสอบละ 50 กิโลกรัม)
3) ดินผสม
50 กระสอบ/เดือน
(ประมาณกระสอบละ 20 กิโลกรัม)
4) มะพราวสับละเอียด
20 กระสอบ/เดือน
(ประมาณกระสอบละ 20 กิโลกรัม)
5) แกลบดิบ
20 กระสอบ/เดือน
(ประมาณกระสอบละ 20 กิโลกรัม)
6) สารกําจัดโรคและแมลง (ขึ้นอยูกับชวงการระบาด) 20 ลิตร/เดือน หรือ
20 กิโลกรัม/เดือน เชน สารกําจัดเพลี้ยแปง สารกําจัดดวงมะพราว สารกําจัดแมลง
วางไขในตนไม สารกําจัดหอย เปนตน
7) สารกําจัดวัชพืช เชน สารกําจัดวัชพืชชนิดไมเลือกทําลายฯลฯ 20 ลิตร/เดือน หรือ
20 กิโลกรัม/เดือน
8) ถุงสําหรับใสเศษหญาและวัชพืช ใหเพียงพอตอการใชงาน
9) อุปกรณตัดตนไมหรือกาฝากในที่สูง เชนรถกระเชา หรือรถยก ปละไมต่ํากวา 1 ครั้ง
10) อุปกรณอื่นๆ ตามความจําเปนในการใชงาน
5 กําหนดการสงมอบงาน และสิ่งที่ตองสงมอบงานใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนรายงวดๆ ละ 1 เดือน
ภายในวันที่ 5 ของแตละเดือน ประกอบดวย
5.1 ผูรับจางตองนําสงบัญชีรายชื่อ บันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานใหแกผูวาจาง
5.2 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือน พรอมรูปภาพประกอบในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยประกอบดวย
5.2.1 รายงานการบํารุงรักษาดินและปริมาณการใสปุย
5.2.2 รายงานผลการตรวจสอบสภาพตนไม
5.2.3 รายงานการขยายพันธุกลาไม
5.2.4 รายงานผลการตรวจการระบาดของโรคและแมลง
5.2.5 ใบสงอุปกรณและวัสดุบํารุงดินตามที่กําหนดในขอบเขตงาน
5.3 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหรือดูแลตนไม
กรณีความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผูรับจางขัดแยงกัน ใหถือตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
แผนที่ 18 ของ 19 แผน

แผนที่ 19 ของ 19 แผน

ผังพื้นที่งานกวาดใบไมและเก็บขยะมูลฝอย

