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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 

จัดจางดูแลบํารุงรักษาตนไมและภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 (ระหวางวันท่ี 1 เดือนตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 เดือนกันยายน 2565) 

สวนท่ี 1 
 

1. ความเปนมา 
ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายลดอัตรากําลังของบุคลากรภายในหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะตําแหนง

ลูกจางประจําสวนราชการ ซ่ึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ไดปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว แตอยางไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีอัตรากําลังท่ีรับผิดชอบงานดูแลบํารุงรักษาตนไมและภูมิทัศนไมเพียงพอ   
ทําใหไมสามารถจัดการดูแลไดท่ัวถึง จึงมีความจําเปนตองจัดจางบริษัทเอกชนเขามาดําเนินการดูแลบํารุงรักษา
ตนไมและภูมิทัศน เพ่ือใหเกิดความสวยงามกับภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัย 
 

2. วัตถุประสงค  
เพ่ือจัดจางดูแลบํารุงรักษาตนไมและภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยอยางถูกตองตามหลักวิชาการ         

มีความสวยงาม รมรื่น และเสริมสรางบรรยากาศแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย และผูมาใชบริการ 
 

3. ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
3.1   มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2   ไมเปนบุคคลลมละลาย 
3.3   ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
3.4   ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว 

ชั่วคราวเนื่องจากเปนผู ท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

3.5   ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน 
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

3.6   มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7   เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
3.8   ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

3.9   ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต รัฐบาล 
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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3.11 ตองประกอบกิจการดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา 
3.12 มีผลงานการรับจางดูแลบํารุงรักษาตนไมและภูมิทัศน โดยจะตองเปนผลงานท่ีดีและ 

เสร็จเรียบรอยไมเกิน 3 ปยอนหลัง นับตั้งแตวันยื่นเสนอราคา โดยตองเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ 
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ
เปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีมหาวิทยาลัยเชื่อถือ โดยแนบสําเนาคูสัญญามาพรอมหนังสือ
รับรองผลงานการรับจางดูแลบํารุงรักษาตนไมและภูมิทัศน ในสัญญาเดียวกันไมนอยกวา 1,780,000 บาท 
(หนึ่งลานเจ็ดแสนแปดหม่ืนบาทถวน) นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา โดยตองย่ืนมาพรอมกับการเสนอราคาใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ  

3.13 ตองมีผูควบคุมงานซ่ึงมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีสาขาพืชสวนประดับหรือ 
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศนเทานั้น จํานวน 1 คน ตองไดรับใบประกาศผานการอบรมหลักสูตรการดูแลรักษาตนไม
ใหญในงานภูมิทัศนเมือง และตองทําหนังสือรับรองจากผูนั้นวาจะควบคุมงานดูแลบํารุงรักษาตนไมและภูมิทัศน
ของมหาวิทยาลัย ตลอดอายุสัญญาจางครั้งนี้ โดยตองย่ืนมาพรอมกับการเสนอราคาในระบบอิเล็กทรอนิกส 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ  

3.14 ตองมีรุกขกรปฏิบัติงานและมีใบประกาศผานการอบรมเก่ียวกับการดูแลรักษาตนไม 
ใหญในงานภูมิทัศนเมือง หรือหนังสือรับรองเขารับการอบรมการดูแลรักษาตนไมใหญในงานภูมิทัศนเมือง ไม
นอยกวา 100 ชั่วโมง โดยตองย่ืนมาพรอมกับการเสนอราคาในระบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการ 
 

4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
ตามรายละเอียดในเอกสารแนบทายงานจัดจางดูแลบํารุงรักษาตนไมและภู มิ ทัศนของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปงบประมาณ 2565 
 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดจางใหแลวเสร็จพรอมทําสัญญาจางภายในเดือนตุลาคม 2564 

 

6. ระยะเวลาจาง      
จํานวน 12 งวด งวดละ 1 เดือน ภายในปงบประมาณ 2565 (ระหวางวันท่ี 1 เดือนตุลาคม 

2564 ถึงวันท่ี 30 เดือนกันยายน 2565) 
 

7. วงเงินในการจัดหา จํานวน 4,450,000 บาท (สี่ลานสี่แสนหาหม่ืนบาทถวน)  
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8. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ โดยใชเกณฑราคาต่ําสุด 

 
๙. การรับประกันการชํารุดบกพรอง 
 กรณีมีการชํารุดบกพรองผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตองรีบจัดการซอมแซม
แกไข ภายใน   3   วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง   
 
 
 

หมายเหตุ  ประชาชนผูสนใจสามารถวิจารณเสนอขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเก่ียวกับรางรายละเอียด 

คุณลักษณะเฉพาะนี้  เปนลายลักษณอักษรโดยทางไปรษณียตอบรับดวนพิเศษ  (EMS) สงไปท่ี 

          กองพัสดุ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

     เลขท่ี 9/9  หมู 9  ถนนแจงวัฒนะ  ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120           

     หรือทางโทรศัพทหมายเลข 02 504 – 7123   

     หรือทางโทรสารหมายเลข 02 503 – 2598 

          หรือทาง e-mail  :  pm.proffice@stou.ac.th หรือดูผานจาก http://www.stou.ac.th  

          โดยระบุชื่อ  ท่ีอยู  หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pm.proffice@stou.ac.th%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://www.stou.ac.th/
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รายละเอียดแนบทายสัญญา 
งานจางดูแลบํารุงรักษาตนไมและภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

(ระหวางวันท่ี 1 เดือนตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 เดือนกันยายน 2565) 
สวนท่ี 2 

 
1. ขอกําหนดการจาง  ผูรับจางตองดําเนินการดังนี้ 

1.1  การสุมตัวอยางดินวิเคราะหความอุดมสมบูรณของดิน 

1.2 การตัดหญาและการดูแลสวนหยอม 
1.2.1 ตองดําเนินการดูแลรักษาตัดขอบ ตัดแตงสนามหญาและกําจัดวัชพืช เพ่ือใหสนามหญามีสภาพ

เรียบรอยสวยงามอยูเสมอ 
1.2.2 ตองดําเนินการพนสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชใหกับสนามหญา ไมยืนตน ไมพุม ไมคลุมดิน (ไม

กลางแจงและไมในรมท่ีตกแตงภายในอาคาร) พรอมท้ังการใหปุย (ปุยอินทรียและปุยเคมี) เพ่ือให
พืชพรรณสมบูรณสวยงามอยูเสมอ ท้ังนี้กอนปฏิบัติงานดังกลาวตองแจงตอผูควบคุมงานของ
มหาวิทยาลัย ใหทราบกอนการปฏิบัติงานทุกครั้ง 

1.2.3 ตองดําเนินการดูแลรักษาสนามหญาของมหาวิทยาลัย ซ่ึงหญาสนามท่ีนํามาปลูกทําสนามหญามี 
2 ชนิด ไดแก หญานวลนอย และหญามาเลเซีย ผูรับจางจะตองบํารุงรักษา ดังนี้ 

1) การปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดิน โดยการใสปูนขาวในตอนเริ่มตนสัญญาจาง (งวดแรก) 
และหากพบดินมีความเปนกรดใหใสปูนขาวซํ้า 

2) การใหน้ํา ตองดําเนินการรดน้ําทุกวันในทุกพ้ืนท่ี 
3) การใหปุย ใสปุยอินทรียในตอนเริ่มตนสัญญาจาง (งวดแรก) และทุกๆ 3 เดือน รวมท้ังใส

ปุยเคมีเดือนละครั้ง 
4) การตัดหญาเปนวิธีการจํากัดการเจริญเติบโตของหญาทางดานความสูง ควรตัดหญาใหอยู

ในระดับเดียวกัน การตัดหญาในชวงฤดูฝนใหตัดหญาอยางนอย 7 วันตอครั้ง และในชวง
ฤดูหนาวและฤดูรอนใหตัดหญาอยางนอยทุก 15 วันตอครั้ง 

5) การกําจัดวัชพืชตองดําเนินการกําจัดวัชพืชท่ีข้ึนในสนามหญาใหหมดอยางสมํ่าเสมอ โดยใช
วิธีท่ีเหมาะสมและถูกหลักวิชาการ 

6) การกําจัดศัตรูสนามหญา ในบางแหงอาจจะมีมด ปลวก หนู หรือสัตวอ่ืนๆ เจาะรูขุดคุยทํา
ใหสนามหญาเสียรูปไมราบเรียบหรือหญาท่ีปลูกเจริญเติบโตไมคอยดี จะตองแตงผิวหนา
สนามใหราบเรียบ และเปนการสรางหนาดินใหแกตนหญาดวยการแตงผิวหนาสนามหญา 
โดยใชทรายมูลเปดผสมกับปุยอินทรีย ในอัตรา 1:1 รอนผานตะแกรงมุงลวด โรยในสนาม
หญาแลวใชคราดเหล็กคราดไมเกลี่ยใหเรียบไดระดับเดิมของหญา 

7) การกําจัดชั้นของเศษหญา โดยใชคราดเหล็กหรือคราดมือเสือคราดเศษหญาท่ีทับถมกันอยู
ระหวางใตโคนหญาและเหนือผิวดินออกใหหมด หรืออาจจะใชเครื่องซอยเพ่ือใหหญาบางลง 

8) การเติมหนาดินดวยทรายถมหรือทรายหยาบ ทําใหสนามหญาเดิมท่ีเกิดหลุมบอมีความ
เรียบและงายตอการตัดหญามากข้ึน หญาท่ีเกิดข้ึนมาใหมจะมีความสมํ่าเสมอกันและเกิด
ความสวยงามของสนามหญา ถาหากมีความจําเปนในการบดสนาม ควรใชลูกกลิ้งชนิด
บรรจุน้ําบดสนามเพ่ือชวยใหรากหนอของหญาท่ีลอยข้ึนมาจมลงในผิวดินและทําใหระดับ
ของสนามเรียบสมํ่าเสมอกัน 
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1.2.4 ตองดําเนินการถมดินหรือใชวัสดุอ่ืนๆ ท่ีมีความเหมาะสม ตามแนวคันเข่ือนท่ีมีการยุบตัวของดิน 

ตลอดแนวคันเข่ือนโดยรอบ 
 

1.3 การรดน้ําตนไม 
1.3.1 ตองรดน้ําตนไม ไมยืนตน ไมดอก ไมประดับ สนามหญา สวนหยอม ไมในเรือนเพาะชําและพรรณ

ไมอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหผูรับจางดูแล โดยตองรดน้ําใหดินมีสภาพชุมชื้นพอสมควร แต
ไมใหน้ําแฉะ หรือมีน้ําขังบริเวณโคนตนไม และสอดคลองกับฤดูกาล 

1.3.2 ตองรับผิดชอบในการจัดหาสายยาง และหัวสปริงเกอรรวมท้ังอุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวของในการใช
รดน้ําตนไมท้ังหมด 

1.3.3 ตองมีความรูความชํานาญดานงานดูแลระบบรดน้ําอัตโนมัติ (ระบบสปริงเกอร) 
1.3.4 ตองจัดหาวัสดุอุปกรณ ท่ีไดมาตรฐาน เพ่ือใชในการดําเนินการดูแลบํารุงรักษาภูมิทัศนของ

มหาวิทยาลัย ท้ังหมด เชน สายยางและอุปกรณ ตองมีคุณภาพดี ไมรั่วซึม ทนทานตอแรงดันน้ํา 
ในกรณีของสายไฟและอุปกรณตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การตอสายไฟ
จะตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานการไฟฟา 

1.3.5 ตองดูแลรดน้ําตนไมตามอาคารตางๆ ไมนอยกวาสัปดาหละ 1 ครั้ง  
1.3.6 หามใชน้ําประปาของมหาวิทยาลัยเพ่ือรดน้ําตนไมภายนอกบริเวณอาคารและสนามหญาโดยรอบ 

ท้ังนี้ ใหผูรับจางดําเนินการปมน้ําจากสระน้ําและคูระบายน้ําเทานั้น โดยไมอนุญาตใหใชการตอ
สายยางจากหัวกอกน้ําประปาของมหาวิทยาลัย ยกเวน ในกรณีของการรดน้ําตนไมกระถางและ
กระบะภายในอาคารและสวนหยอมท่ีอยูบนอาคาร โดยผูรับจางตองจายคาน้ําประปาและคา
ไฟฟาแบบเหมาจายรายเดือน จํานวน 5,000 บาทตอเดือน ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจะดําเนินการ
หักคาใชจายคาน้ําประปาและไฟฟาจากงวดเงินในแตละงวด 

 
1.4 การอนุบาลตนไม 
1.4.1 ตองสงพนักงานเขามารดน้ําตนไมในเรือนเพาะชําทุกวัน 
1.4.2 ดูแลบํารุงรักษาไมยืนตน ไมผล ไมกระถาง ไมน้ํา ท้ังหมดท่ีมีในมหาวิทยาลัย (ท้ังท่ีมีอยูเดิมและท่ี

มหาวิทยาลัยจัดปลูกข้ึน รวมท้ังท่ีจะปลูกข้ึนใหม) 
1.4.3 ตองดําเนินการดูแลรักษาไมดอกไมประดับท่ีอยูในเรือนเพาะชํา หรือท่ียายมาอนุบาล หรือนํามา

พักไวเพ่ือใหตนไมมีสภาพท่ีดีและแข็งแรงกอนนําออกไปใชงานไดเปนอยางดี 
1.4.4 ตองตัดแตงไมประดับท่ีมีอยูในเรือนเพาะชําใหไดรูปทรงท่ีสวยงาม พรอมใชงานไดทันที 
1.4.5 ตองสงพนักงานเขามาถอนวัชพืช เติมดินผสม เติมปุยในกระถางไมดอกไมประดับ ตัดแตงไม

ดอกไมประดับ ตัดชําไมประดับท่ีทรุดโทรมในเรือนเพาะชํา ทุก 15 วัน 
 

1.5 การประดับตนไม 
1.5.1 ตองจัดพนักงานชวยขนยาย หรือเคลื่อนยาย ไมดอกไมประดับ ไมกระถาง เพ่ือนําไปตกแตง

สถานท่ีท้ังภายใน ภายนอกอาคาร หรือในการจัดงานพิธีตางๆ ในงานสําคัญของมหาวิทยาลัย 
ประกอบดวย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย และงานอ่ืนๆ  
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ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยจะแจงลวงหนา 2 - 3 วันกอนวันงาน โดยผูรับจางจะตอง
ไมคิดคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัยอีก 

1.5.2 งานตกแตง บํารุงรักษาตนไมและภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   
ประกอบดวย 
1) ตองจัดหาไมดอกไมประดับในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ไมนอยกวา 8,000 ถุง โดย

มหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดชนิด 
2) ตองดําเนินการตกแตงไมดอกไมประดับใหแกมหาวิทยาลัยในงานพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร ประกอบดวย 
-  บริเวณปายหนามหาวิทยาลัย 
-  บริเวณดานหนาพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลท่ี 7 
-  บริเวณดานหนาอาคารหอพระ 
-  บริเวณปายหนาสํานักพิมพ  
-  บริเวณดานหนาอาคารบริภัณฑตลอดแนว 

-  บริเวณปายรับเสด็จดานหนาอาคารอเนกนิทัศน ยาวประมาณ 11 เมตร X 1.5 เมตร 

-  บริเวณเตนททหารในพระองคหนาอาคารอเนกนิทัศน 

-  บริเวณปายประชาสัมพันธ 

-  บริเวณบอน้ําวนประตูทางเขา 

-  บริเวณพระบรมฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

3) กรณีท่ีมีความเสียหายของไมยืนตน ไมพุม ไมคลุมดินหรือวัสดุตกแตงงานภูมิทัศนอ่ืนๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย ชวงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตองดําเนินการปลูกและ/หรือจัดหา
ทดแทนทันทีหลังเสร็จงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รวมท้ังงานกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสงผล
กระทบตอตนไมและภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย 

4) บํารุงตนไมและหญาท่ีมีสภาพเสื่อมโทรมภายหลังงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
1.5.3 กรณีท่ีมีไมดอกไมประดับ ไมยืนตน ไมคลุมดิน ไมเลื้อย ท้ังท่ีอยูในกระถาง ท่ีวางประดับไวตาม

อาคาร สถานท่ีตางๆ สวนหยอมหรือบริเวณเรือนเพาะชําท่ีอาจเกิดความเสียหายข้ึนโดยการ
ตรวจสอบไดวาเปนความบกพรองของผูรับจาง ซ่ึงอยูในชวงระยะเวลาสัญญาจางนี้ ผูรับจาง
จะตองรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในทุกกรณี โดยไม คิดคาใชจายใดๆ เพ่ิมจาก
มหาวิทยาลัยอีกไมวาในกรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

1.5.4 ตองดําเนินการดูแลและรักษาไมประดับภายในอาคาร โดยรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
พนักงานของผูรับจางตองเปนผูดําเนินงานทุกกระบวนการ เชน การยกกระถางจากเรือนเพาะชํา
ไปตกแตง และยกกระถางท่ีถูกเปลี่ยนกลับเรือนเพาะชําของมหาวิทยาลัย 

 
1.6 การดูแลและตัดแตงทรงพุมไมยืนตน 
1.6.1 ตองดําเนินการดูแลและรักษา ตัดแตงไมยืนตนท่ีอยูใกลแนวสายไฟฟาในมหาวิทยาลัย พรอม

พรวนดิน และทําหลักยึดตนไมใหมีสภาพเรียบรอยสวยงามอยูเสมอ ท้ังนี้กอนปฏิบัติงานตองขอ
อนุมัติและแจงตอผูควบคุมงานของมหาวิทยาลัย และหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ กอนดําเนินการ
ตัดแตงก่ิงไมท่ีใกลแนวสายไฟ 
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1.6.2 กรณีท่ีตนไมภายในมหาวิทยาลัย เกิดการเสียหายไมวาจะกรณีใดๆ ก็ตามตองดําเนินการปลูกตนไม

ทดแทนตามชนิดและขนาดท่ีใกลเคียงกับตนไมเดิมท่ีไดรับความเสียหาย ในกรณีท่ีปรับเปลี่ยนชนิด
หรือขนาดของตนไมจะตองปรึกษาและขออนุมัติตอคณะกรรมการตรวจการจางผานผูควบคุมงาน 

1.6.3 ตองรดน้ําตามระยะเวลาอันสมควร โดยตองรดน้ําใหดินมีสภาพชุมชื้นพอสมควร แตไมใหน้ําแฉะ 
หรือมีน้ําขังบริเวณโคนตนไม และสอดคลองกับฤดูกาล 

1.6.4 พรวนดินรอบๆ โคนตน พูนดินแตงขอบรอบโคนตนใหมีลักษณะกลมสวยงาม ถอนวัชพืชออกใหหมด 
1.6.5 ใสปุยอินทรียรอบๆ บริเวณโคนตนไมขนาดใหญ 3 - 4 เดือนตอครั้ง และใหใสปุยเคมี สูตร 15-

15-15 หลังจากใสปุยอินทรยีแลว 7 – 14 วัน 
1.6.6 ตัดแตงใหเปนทรงพุมท้ังความกวางและความสูงใหมีขนาดท่ีเหมาะสม ไมปลอยใหสูงหรือแผทรง

พุมกวางจนเกินไป อันจะมีผลตอการขยายตัวของระบบราก เม่ือมีก่ิงกานแกหรือตายผูรับจางตอง
รีบดําเนินการตัดทันที ถาปลอยไวอาจเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของมหาวิทยาลัย หรือบุคคล
อ่ืนได ในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึน ผูรับจางตองรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด  
โดยในแตละเดือนผูรับจางตองจัดทําแผนการดําเนินการตัดก่ิงไมเสนอตอคณะกรรมการให
เห็นชอบและขออนุมัติกันพ้ืนท่ีกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือความสะดวกตอการปฏิบัติงานในแต
ละครั้ง 

1.6.7 ควบคุมดูแลรักษาโรคและศัตรูพืชไมยืนตนบางชนิด เชน จามจุรี มักจะเปนโรคยางไหล เปลือกถูก
ทําลาย เพลี้ยแปงทําลายตนปาริชาตหรือแมลงวางไขในตนปาริชาต หนอนปลอกทําลาย          
ตนยูคาลิปตัส ดวงทําลายยอดปาลม รวมถึงตนไมชนิดอ่ืนๆ อาจจะมีหนอนเจาะลําตนหรือก่ิงกาน
ใหตายได โดยตองดําเนินการตามหลักวิชาการ 

1.6.8 ซอมแซมหลักไมคํ้ายันไมยืนตน ถาไมคํ้ายันตนท่ีไมแข็งแรงหักเสียหายตองซอมแซมใหอยูในสภาพ
ดีอยูเสมอ  

1.6.9 ตองเปลี่ยนตนไมท่ีไมเจริญเติบโตหรือตายไป โดยผูรับจางตองปลูกตนไมพันธุเดียวกันกับตนไม
เดิม และจะตองมีขนาดเทากับตนไมเดิมหรือมีขนาดใกลเคียงกับตนท่ีตาย 

1.6.10  ตองมีรุกขกรท่ีมีความรู ความชํานาญ ควบคุมดูแลในการปฏิบัติงานตัดแตงตนไมใหญ 
1.6.11  ตองรับผิดชอบหาอุปกรณตัดแตง เลื่อยไฟฟา หรือเลื่อยยนต เครื่องตัดแตงก่ิงไมและตัดแตงทรง

พุมไมท่ีไดมาตรฐาน เพ่ือใชในการดําเนินการดูแลบํารุงรักษาภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย 
1.6.12  ตองตัดแตงก่ิงไมท่ีกีดขวางทางเดิน บดบังสายตา ก่ิงท่ีข้ึนผิดธรรมชาติและก่ิงท่ีเปนโรคหรือก่ิงท่ี

ตายแลวออกใหหมดเพ่ือใหเกิดความสวยงามโดยใหทําแผนตัดแตงทุกเดือน ตัดแตงใหถูกหลัก
วิชาการการดูแลรักษาตนไมใหญในงานภูมิทัศนเมือง หรือผูควบคุมงานมีความเห็นวาตอง
ดําเนินการอยางเรงดวนในบางกรณี 

1.6.13  กรณี ท่ี มีไมยืนตนหรือไม พุ มหักโคน กีดขวางทางเดิน  ทางจราจร ทับอาคารและระบบ
สาธารณูปโภคตางๆ ไมวาจะเปนก่ิงเล็ก หรือก่ิงใหญจะตองรีบจัดการตัดแตงและขนยายโดยทันที 
พรอมท้ังตนกาฝากท่ีข้ึนอยูตามตนไมทุกชนิดตองรีบตัดออกและนําไปท้ิงใหเรียบรอย 
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1.6.14  กรณีท่ีตนไมใหญผุเปนโพรง ตองดูแลรักษาโดยการกําจัดเชื้อราพรอมท้ังขูดเนื้อไมท่ีเปนเชื้อรา
ออกใหหมด พรอมท้ังใสยากําจัดเชื้อราบริเวณท่ีขุดเนื้อไมออกเพ่ือปองกันกําจัดเชื้อรา จากนั้นอุด
บริเวณดังกลาวดวยโพลียูริเทรโฟมสีขาว โพลียูริเทรโฟมสีดํา มาผสมใหเขากันและเทเขาไปใน
โพรงตนไมใหเต็มแผล และแตงแผลดวยปูนซีเมนต ทาสีใหเขากันกับเปลือกไมจริง เพ่ือใหตนไม
ดังกลาวมีสภาพท่ีแข็งแรงสวยงามและไมโคนลมงายและตองกําจัดปลวกและเชื้อรา หรือโรค 
แมลงตางๆ ท่ีข้ึนอยูตามตนไมออกใหหมด 

1.6.15  กรณีท่ีมหาวิทยาลัยจําเปนตองขุดลอม ขนยาย หรือเคลื่อนยายไมยืนตน ไมพุม ตองเขา
ดําเนินการขุดลอมตนไมใหญทันทีดวยความระมัดระวัง ใชเทคนิคและความชํานาญในการขุดลอม
โดยเฉพาะ ผูรับจางตองรับภาระจัดหาเครื่องมือสําหรับการขุดลอม เชน กรรไกรตัดแตงก่ิง เลื่อย 
เครื่องมือขุด เครื่องมือตัดราก วัสดุอุปกรณหอตุมดิน วัสดุอุปกรณแตงรักษาแผล 

 
1.7 การดูแลและตัดแตงไมพุม ไมดอกไมประดับ  
1.7.1 ตองรดน้ําตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยตองรดน้ําใหดินมีสภาพชุมชื้นพอสมควร แตไมใหน้ําแฉะ 

หรือมีน้ําขังบริเวณโคนตนไม และสอดคลองกับฤดูกาล 
1.7.2 พรวนดินรอบๆ โคนตนหรือในแปลงพรอมสับขอบแปลงรอบๆ อยางสมํ่าเสมอและถอนวัชพืชออก

ใหหมด เพ่ือแยกกันระหวางแปลงไมพุมกับสนามหญา 
1.7.3 ใสปุยอินทรียรอบโคนตนหรือในแปลงตามความเหมาะสมอยางนอย 1 เดือนตอครั้ง และใหใส

ปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือใสปุยเคมีสูตร 15-15-20 อยางนอย 15 วันตอครั้ง 
1.7.4 ตัดแตงก่ิงแหงหรือใบท่ีเปนโรคออกใหเรียบรอย เพ่ือใหทรงพุมสวยงามตามลักษณะของ ไมพุม 

เพ่ือใหแสงแดดสองผานไปในทุกสวนของพุมไม 
1.7.5 ดูแลรักษาโรคและแมลงศัตรูพืช ควรตรวจสอบการเกิดโรคและแมลงท่ีจะเขาทําลายลําตน ก่ิงกาน 

ใบ ดอก และสวนตางๆ อยูเสมอ เพ่ือปองกันการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 
1.7.6 เปลี่ยนตนไมท่ีไมเจริญเติบโตตามปกติหรือตายออก แลวนําพันธุไมชนิดเดียวกันมาปลูกแทน 
1.7.7 ทําไมคํ้ายันไมพุม พันธุไมบางชนิดอาจมีความจําเปนท่ีจะตองทําการคํ้ายัน เพ่ือชวยใหลําตนต้ัง

ตรงและชวยประคองระบบรากใหแข็งแรงเร็วข้ึน 
 

1.8 การดูแลและตัดแตงไมคลุมดิน  
1.8.1 ตองรดน้ําตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยตองรดน้ําใหดินมีสภาพชุมชื้นพอสมควร แตไมใหน้ําแฉะ 

หรือมีน้ําขังบริเวณโคนตน และสอดคลองกับฤดูกาล 
1.8.2 พรวนดินรอบๆ โคนตนหรือในแปลงพรอมสับขอบแปลงรอบๆ อยางสมํ่าเสมอและถอนวัชพืชออก

ใหหมด เพ่ือแยกกันระหวางแปลงไมคลุมดินกับสนามหญา 
1.8.3 ใสปุยอินทรียรอบโคนตนหรือในแปลงตามความเหมาะสมอยางนอย 1 เดือนตอครั้ง และใหใส

ปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือใสปุยเคมีสูตร 15-15-20 อยางนอย 15 วันตอครั้ง 
1.8.4 ตัดแตงก่ิงแหงหรือใบท่ีเปนโรคออกใหเรียบรอย เพ่ือใหทรงพุมสวยงามตามลักษณะของไมคลุมดิน

เพ่ือใหแสงแดดสองผาน 
1.8.5 ดูแลรักษาโรคและแมลงศัตรูพืช ควรตรวจสอบการเกิดโรคและแมลงท่ีจะเขาทําลายลําตน ก่ิงกาน 

ใบ ดอก และสวนตางๆ อยูเสมอ เพ่ือปองกันการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 
 



 

แผนท่ี 9 ของ 19 แผน 
 

1.8.6 เปลี่ยนตนท่ีไมเจริญเติบโตตามปกติหรือตายออก แลวนําพันธุไมชนิดเดียวกันหรือลักษณะ
ใกลเคียงกับมาปลูกแทน 

 
1.9 การดูแลและตัดแตงไมน้ํา 
1.9.1 ตัดแตงใบเนาเสียออก กรณีท่ีมีตนไมตายหรือเสียหายใหปลูกทดแทน 
1.9.2 ใสปุยไมน้ําทุก 15 วัน และดูแลใหใบและดอกอยูในสภาพท่ีสมบูรณ 

 
1.10 การดูแลและตัดแตงไมประดับภายในอาคาร 
1.10.1    ปลูกใหดินอยูต่ํากวาขอบกระถางประมาณ 1 นิ้ว 
1.10.2    อนุบาลในเรือนเพาะชํา และไมควรตั้งกระถางชิดกันเกินไปจะทําใหใบเนาเสียรูปทรง 
1.10.3    ใหน้ําควรใหในปริมาณท่ีพอเหมาะ ถาใหน้ํามากเกินไปจะทําใหระบบรากเนา 
1.10.4    ดูแลควรดูแลใหปราศจากโรคและแมลงท่ีเปนอันตรายแกพืช อาจมีอาการใหเห็นชัดเจน เชน 

ใบหอมวนซีดเปลี่ยนสีไปจากธรรมชาติ 
1.10.5    ตัดแตงควรตัดสวนท่ีเปนโรคและแมลง หรือใบเหลืองใบแหงตายและแตงทรงพุมใหสวยงาม 
1.10.6    ดูแลรักษาขณะจะนําไมไปตั้งประดับ กอนนําไปตั้งประดับในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดไว ควรทําความ

สะอาดกระถางใหสวยงามปราศจากรอยคราบตางๆ ฝุนผงและมีจานรองกระถางสําหรับรองรับน้ํา  
ควรรดน้ําเพียงเล็กนอยพยายามสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตนไมอยูเสมอและอยาใหแหงเหี่ยว
จนเกินไป 

1.10.7    เปลี่ยนตนไมประดับ ตนไมท่ีนําไปตั้งประดับอาคารนานๆ การเจริญเติบโตของตนไมจะไมดี
เทาท่ีควร ตนไมจะออนแอมีความตานทานตอโรคตํ่าฟนตัวชา บางชนิดอาจตาย จึงจําเปนตอง
สับเปลี่ยนหมุนเวียนชนิดอ่ืนไปตั้งประดับแทน แลวนําตนไมประดับชนิดเดิมไปเลี้ยงดูในเรือนเพาะ
ชําใหอยูในสภาพท่ีสวยงามแข็งแรงเหมือนเดิม 

 
1.11 การกําจัดวัชพืช 
1.11.1  ตองกําจัดวัชพืชทุกชนิดท่ีข้ึนอยูแปลงไมดอกไมประดับโคนตนไมใหญ พ้ืนทางเดินตัวหนอน ถนน

คอนกรีต ลานจอดรถ บริเวณท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
1.11.2  ตองกําจัดตนไมและวัชพืช บริเวณโดยรอบหรือดานลางของอุปกรณระบบไฟฟาแรงสูงอาทิ หมอ

แปลงไฟฟา โดยการตัดและใชสารกําจัดวัชพืชอยางนอยปละ 2 ครั้ง ท้ังนี้ใหผูรับจางประสานงาน
กับเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยในการกําหนดวันเวลาสําหรับดําเนินการสวนท่ีเก่ียวของคือการตัด
วงจรไฟฟา เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยระหวางการปฏิบัติงาน 

1.11.3  กรณีท่ีตองการใชสารเคมีในการดําเนินงาน ตองแจงกับผูควบคุมงานท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย
กอนทุกครั้ง เพราะในบางจุดบางพ้ืนท่ี ไมสามารถใชสารเคมีได ดังนั้นกอนการใชสารเคมีทุกครั้ง
ตองแจงใหทางผูควบคุมงานทราบกอนประมาณ 3 วัน เพ่ือวางแผนการใชสารเคมีอยางถูกตอง
และไมเปนอันตรายตอผูอ่ืน 
 
 
 

 



 

แผนท่ี 10 ของ 19 แผน 
 

1.12 การพรวนดินและการปรับปรุงคุณภาพของดิน 
1.12.1  ตองพรวนดินตามโคนไมยืนตน ไมดอก ไมประดับ ไมพุม ไมเลื้อย ไมกระถางตามความเหมาะสม

เพ่ือสะดวกแกการดูแลบํารุงรักษา 
1.12.2  ตองใสปุยคอกหรือปุยอินทรียไมนอยกวาเดือนละ 1 ครั้ง โดยผูรับจางจะตองจัดหาและ

รับผิดชอบคาใชจายเอง 
 

1.13 การทําความสะอาดพ้ืนถนน ลานจอดรถ ทางเทา สนามหญาและพ้ืนหญาธรรมชาต ิ
1.13.1  ตองรับผิดชอบขยะท่ีเกิดจากการดูแลบํารุงรักษางานภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย ขยะใบไม ก่ิงไม 

เศษวัชพืช เศษหญา ขยะมูลฝอยท่ีเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยเก็บกวาดในแตละวันท้ังหมด โดย
หามท้ิงขยะดังกลาวภายในมหาวิทยาลัย ตองรวบรวมขยะแตละพ้ืนท่ีใหอยูในจุดท่ีมหาวิทยาลัย 
กําหนด และตองดําเนินการกําจัดขยะสัปดาหละ 1 ครั้ง โดยผูรับจางจะตองรับผิดชอบคาขนสง 
และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนดวย 

1.13.2  หากพ้ืนท่ีทางเทาหรือถนนบริเวณท่ีผูรับจางดําเนินงานสกปรกไปดวยเศษดิน ใบไมหรือเศษวัชพืช
อ่ืนๆ โดยเปนการกระทําของผูรับจางเอง ผูรับจางจะตองเก็บเศษวัสดุดังกลาวออกพรอมทําความ
สะอาดโดยทันทีใหเสร็จสิ้นภายในวันนั้น 

1.13.3  ตองรับผิดชอบกวาดใบไม ก่ิงไม ขยะมูลฝอย พ้ืนท่ีจอดรถบริเวณดานหนาอาคารบริการ 1 
อาคารบริการ 2 พ้ืนท่ีลานจอดรถอุทยานการศึกษา (ลานตลาดนัด) ดูผังพ้ืนท่ีงานกวาดใบไมเก็บ
ขยะมูลฝอยท่ีแผนท่ี 19 ของ 19 แผน 

1.13.4  ตองสํารวจตรวจสอบและดําเนินการเก็บกวาดก่ิงไมแหงและใบไมแหงท่ีรวงหลนในบริเวณสนาม
หญาและพ้ืนท่ีใกลเคียงทุกวนั 

1.13.5  ใชรถเข็นเศษวัชพืช และวัสดุตางๆ ในพ้ืนท่ีดําเนินงานใหเหมาะสมกับสภาพของถนนและทางเดิน
เทา หามใชรถขนาดใหญเกินควรเพราะจะทําใหถนนและทางเดินเทาเสียหาย หากถนนทางเดิน
เทาเกิดชํารุดเสียหายจากการกระทําของผูรับจางตองดําเนินการแกไขใหมีสภาพท่ีเหมือนเดิมหรือ
ดีกวาเดิม 

1.13.6  เก็บเศษไม ก่ิงไม ทุกชนิดท่ีรวงหลนในพ้ืนท่ีดําเนินงานและเสนทางการขนยายและนําไปท้ิงทุกวัน
หามปลอยไวเกิน 1 วัน 

1.13.7  เก็บเศษขยะมูลฝอย ท่ีเกิดจากบุคคลภายนอกนํามาวางไวในพ้ืนท่ีใหผูรับจางท่ีดําเนินการเก็บ
รวบรวมไปท้ิง โดยผูรับจางตองไมคิดคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัยอีก 
 

1.14 การขยายพันธุพืช 
 ตองขยายพันธุไมยืนตนหรือไมดอกไมประดับหรือไมพุมรวมกันอยางนอย 200 ตนตอเดือน โดย
มหาวิทยาลัยจะกําหนดชนิดของพันธุไม จัดหาถุงดํา ดินผสมปลูก เมล็ดพันธุ และกระถาง ท้ังนี้ ผูรับจางตอง
รายงานผลการขยายพันธุใหมหาวิทยาลัยรับทราบทุกเดือน 
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1.15 การหมักปุยจากเศษพืช 
1.15.1  ผูรับจางตองนําวัสดุท่ีไดจากการดูแลและตัดแตงไมยืนตน ไมพุม ไมดอกไมประดับ ไมคลุมดิน 

และจากการตัดหญา มาดําเนินการจัดทําปุยหมัก ในพ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
1.15.2  ตองดําเนินการจัดหาเครื่องยอยก่ิงไม ใบไม มาไวประจําพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการ

จัดทําปุยหมัก ในพ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
1.15.3  ตองทําปุยหมักโดยใชใบไมภายในพ้ืนท่ี โดยผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณตางๆ และ

รับผิดชอบคาใชจายเอง 
 
2. ขอบเขตการปฏิบัติงานและเง่ือนไขตางๆ ท่ีผูรับจางตองปฏิบัติ  

2.1 ตองจัดหาผูควบคุมงานท่ีมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ผานการอบรมการดูแลรักษาตนไม
ใหญในงานภูมิทัศนเมือง และมีประสบการณอยางนอย 1 คน เพ่ือประสานงานกับผูท่ีไดรับมอบหมาย 
จากมหาวิทยาลัย และควบคุมพนักงานของผูรับจางใหปฏิบัติงานในขอบเขตการทํางานท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

2.2 พนักงานตองมาปฏิบัติงานไมนอยกวา 30 คนตอวัน (รวมผูควบคุมงาน 1 คน) ใหผูรับจางมา
ปฏิบัติงานในวันจันทร – วันเสาร ตั้งแตเวลา 07.30 น. – 17.30 น. ท้ังนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง
ชวงเวลาการปฏิบัติงานใหผูรับจางแจงผูควบคุมงานภายใน 3 วันทําการ เปนครั้งคราวไปตามความ
เหมาะสม 

2.3 ในกรณีวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ พนักงานตองมาปฏิบัติงานไมนอยกวา 20 คนตอวัน ตั้งแต
เวลา 07.30 น. – 17.30 น. โดยผูรับจางตองไมคิดคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัยอีก 

2.4 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (วันซอมใหญและวันพิธีฯ) ตองจัดใหมีพนักงาน จํานวน 15 คน  
มาปฏิบัติงานในเวลา 04.30 น. ถึง 13.00 น. และจัดใหมีพนักงาน จํานวน 15 คน มาปฏิบัติงานใน
เวลา 12.30 น. เปนตนไป ท้ังนี้ตองไมนอยกวา 8 ชั่วโมง 

2.5 พนักงานของผูรับจางทุกคนตองสวมชุดฟอรมหรือชุดปฏิบัติงานสุภาพและติดบัตรแสดงตนท่ีผูรับจาง
เปนผูออกบัตรใหตลอดระยะเวลาท่ีมาปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย และตองแสดงชื่อผูรับจางหรือ
เครื่องหมายสัญลักษณท่ีติดอยูใหเห็นอยางชัดเจน 

2.6 พนักงานตองมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ ไมมีโรคติดตอ มีประวัติดี มีความซ่ือสัตยสุจริต และมีความ
ประพฤติเรียบรอย ท้ังนี้พนักงานตองมีความชํานาญในการใชเครื่องมือท่ีเก่ียวกับการกําจัดวัชพืช อาทิ 
เครื่องตัดหญา เลื่อยตัดแตงพุมไม 

2.7 ผูรับจางตองสงรายชื่อผูปฏิบัติงานพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและจัดทําประวัติของ
พนักงาน สงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ลวงหนาภายใน
เวลาอันสมควรกอนวันท่ีเริ่มปฏิบัติงาน 

2.8 พนักงานของผูรับจางตองปฏิบัติตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย วาดวยการรักษาความปลอดภัยโดย    
เครงครัด 

2.9 ผูรับจางตองจัดทําแผนการปฏิบัติงานกอนการปฏิบัติงานทุกเดือน เสนอตอคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  

2.10 ผูรับจางตองรับผิดชอบ และยินยอมชดใชคาเสียหาย หรือซอมแซมทรัพยสินของมหาวิทยาลัย หรือ
ทรัพยสินของบุคลากรท่ีเกิดความเสียหายหรือสูญหายข้ึน โดยการกระทําของผูรับจางหรือลูกจางของ  
ผูรับจางดวย 



 

แผนท่ี 12 ของ  19  แผน 

 
2.11 ผูรับจางตองรับผิดชอบ และใหความคุมครองพนักงานหรือลูกจางของผูรับจางท่ีมาทํางานกับ

มหาวิทยาลัยเก่ียวกับสิทธิอันพึงมีพึงไดตามกฎหมายแรงงาน โดยไมเรียกรองจากมหาวิทยาลัย 
2.12 หากตนไม สนามหญา สวนหยอม ไมดอกไมประดับท่ีอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของผูรับจาง ตาย หรือ

เหี่ยวเฉา จนไมอาจบํารุงรักษาใหอยูในสภาพท่ีดีได ผูรับจางตองจัดหาตนไมทุกชนิดท่ีเกิดความเสียหาย
มาปลูกทดแทนใหเหมือนเดิม หรือมีสภาพดีกวาเดิม โดยตนไมท่ีนํามาปลูกนั้นตองมีสภาพท่ีสวยงาม
สมบูรณ ไมมีโรค หรือแมลงรบกวน และมีขนาดเทาไมเดิมท่ีเสียหายไป 

2.13 ในกรณีท่ีระบบสาธารณูปโภคเกิดชํารุดจากการดูแลของผูรับจาง ตองรีบดําเนินการซอมแซมทันที 
แลวตองแจงใหผูท่ีไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยทราบทันที ท้ังนี้ ผูรับจางจะตองดําเนินการใหโดย
ไมคิดคาใชจายเพ่ิม 

2.14 ในกรณีท่ีผดิเง่ือนไขของสัญญาขอหนึ่งขอใดหรือปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพหรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ของผูควบคุมงาน ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปรับในอัตรารอยละ 0.1 ของราคาท่ีตกลงจาง
ท้ังหมดตามสัญญานี้ 

2.15 ในกรณีท่ีพนักงานมาปฏิบัติงานไมครบถวนตามจํานวนมหาวิทยาลัยตองหักคาจางในอัตราคาจางข้ัน
ต่ําตอคนตอวันท่ีใชบังคับในเขตนนทบุรีในวันนัน้ ท้ังนี้รวมผูควบคุมงานท่ีอยูประจําภายในมหาวิทยาลัย 

2.16 หากไมปฏิบัติตามสัญญาหรือเง่ือนไขขอหนึ่งขอใด หรือมหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวเห็นวาไม
สามารถดูแลบํารุงรักษาตนไมและภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยตอไปได หรือเห็นวาหากผูรับจางปฏิบัติ
ตอไปจะเปนเหตุทําใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ท่ีจะบอกเลิกสัญญาไดทันที 
โดยผูรับจางไมสามารถเรียกคาเสียหายใดๆ ท้ังสิ้น 

 
3. ขอบเขตงานดูแลบํารุงรักษาตนไมและภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย กลุมพ้ืนท่ี 5 พ้ืนท่ี ตอไปนี้ 

3.1 กลุมพ้ืนท่ีบริเวณอาคารสวนหนา (ZONE  A) ประกอบดวย  
- อาคารบริหาร      
- อาคารบริการ 1, 2 
- อาคารวิชาการ 1, 2 
- อาคารบรรณสาร 
- อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน (EBPC) 
- อาคารสัมมนา 1 
- ลานปาริชาต 
- ลานจอดรถอาคารบริการ 1, 2 
- ลานจอดรถอุทยานการศึกษา 

รายละเอียดงาน ประกอบดวย 
1) บริเวณเสาธงและปายหนามหาวิทยาลัย ตองรดน้ําเปนประจํา ใหดําเนินการตัดแตงและ

พรวนดินไมพุมไมคลุมดิน และดําเนินการตัดหญาเปนประจํา รวมท้ังใหดําเนินการใสปุย
อินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้ง 

2) บริเวณรั้วดานหนามหาวิทยาลัย ตองดําเนินการรดน้ํา ตัดแตงตนเฟองฟา ตนชาขอยและ
ปลูกทดแทนในกรณีท่ีมีตนไมตาย ปรับสภาพดินพรวนดิน ใสปุยอินทรียและปุยเคมีเปน
ประจําเดือนละครั้ง รวมท้ังใหใสกาบมะพราวสับละเอียด 

 



 

แผนท่ี 13 ของ 19 แผน 

 
3) อาคารบริหาร บริเวณท่ีจอดรถตองรดน้ํา ตัดแตงและพรวนดินไมพุม ไมคลุมดิน ตัดหญา

โดยรอบพ้ืนท่ี ใสปุยอินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้ง  
4) ลานปาริชาต ตองดําเนินการตัดแตงและพรวนดินไมพุม ไมคลุมดิน ตัดหญาเปนประจําเดือน

ละครั้ง กําจัดโรคและแมลงรอบตนปาริชาตและพ้ืนท่ีใกลเคียงเปนประจํา 
5) อาคารบริการ 1, 2 ตองตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน พรวนดินไมพุม ไมคลุมดิน ปรับสภาพดิน

พรวนดิน ใสปุยอินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้ง  
6) อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน (EBPC) ตองดําเนินการตัดแตงและพรวนดินไมพุม ไม

คลุมดิน ตัดหญาโดยรอบพ้ืนท่ีเปนประจําเดือนละครั้ง 
7) อาคารบรรณสาร ตองดําเนินการรดน้ํา ตัดแตงและพรวนดินแปลงไมพุม ไมคลุมดิน ใสปุย

อินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้ง เก็บกาบหมากแหงลงจากตนและท่ีรวงหลนลงพ้ืน  
8) อาคารวิชาการ 1 ตองดําเนินการรดน้ํา ตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน พรวนดินไมพุม ไมคลุมดิน 

ใสปุยอินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้งและลางบอปลาเปนประจําทุก 15 วัน 
9) อาคารวิชาการ 2 ตองดําเนินการรดน้ํา ตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน ตัดหญามาเลเซีย พรวน

ดินไมพุม ไมคลุมดิน ใสปุยอินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้ง เสริมดินในกระถาง
ตนไมและดูแลสวนหยอมบนหลังคาหองอาหารปาริชาต 

10) อาคารสัมมนา 1 ตองดําเนินการรดน้ํา ตัดแตงและพรวนดินไมพุม ไมคลุมดิน ตัดหญา    
ใสปุยอินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้งและลางบอปลาเปนประจําทุก 15 วัน 

11) กระบะตามระเบียงทางเดินบนอาคารท้ังหมด ตองดําเนินการรดน้ําวันเวนวัน หรือไมเกิน 
2 วันตอครั้ง เก็บใบแหงออกและเสริมดินในกระบะปลูก ปรับสภาพดินใหใสปุยอินทรีย
และปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้ง และใหใสกาบมะพราวสับละเอียดเพ่ือเก็บความชื้น  

12) กระถางตนไมบนอาคารท้ังหมด ใหดําเนินการจัดเปลี่ยนตนไมทุก 30 วัน รดน้ําวันเวนวัน 
หรือไมเกิน 2 วันตอครั้ง เก็บใบแหงออกแลวนําตนไมเดิมลงมาบํารุงท่ีเรือนเพาะชําของ
มหาวิทยาลัย ใหใสปุยอินทรียหรือปุยเคมี และใหใสกาบมะพราวสับละเอียดเพ่ือเก็บความชื้น 

13) ลานจอดรถอาคารบริการ 1, 2 ลานจอดรถอุทยานการศึกษา ตองกวาดใบไม ก่ิงไม ขยะมูล-
ฝอย พ้ืนท่ีจอดรถบริเวณดานหนาอาคารบริการ 1 อาคารบริการ 2 และพ้ืนท่ีลานจอดรถ
อุทยานการศึกษา (ลานตลาดนัดและลานจอดรถบริการ)  
 

3.2 กลุมพ้ืนท่ีบริเวณอาคารสวนหลัง จุดท่ี 1 (ZONE B) ประกอบดวย 
- อาคารสัมมนา 2 
- อาคารวิชาการ 3 
- อาคารวิทยทัศน 
- อาคารพิทยพัฒน 
- อาคารอเนกนิทัศน 
- อาคารคลินิกแพทยแผนไทย 
- อาคารเรือนเพาะชํา 
- อาคารหนวยยานพาหนะ 
- อาคารโรงผลิตน้ําดื่ม 

 



 

แผนท่ี 14 ของ 19 แผน 
 

รายละเอียดงาน ประกอบดวย 
1) อาคารสัมมนา 2 ตองดําเนินการรดน้ํา ตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน พรวนดินไมพุม ไมคลุมดิน 

ดําเนินการกําจัดวัชพืชบนตัวหนอนรอบอาคารสัมมนา 2 เปนประจํา ใสปุยอินทรียและ
ปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้ง  

2) อาคารวิชาการ 3 ตองดําเนินการรดน้ํา ตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน พรวนดินไมพุม ไมคลุมดิน
ใสปุยอินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้ง ลางบอปลาเปนประจําทุกเดือน 

3)  อาคารวิชาการ 3 ตองสํารวจตรวจสอบ ทําความสะอาดหัวสปริงเกอร และระบบกรองน้ํา
เปนประจําทุกเดือน รวมถึงสํารวจตรวจสอบตูควบคุมระบบรดน้ําอัตโนมัติทุก 15 วัน  

4) อาคารวิทยทัศน ตองดําเนินการรดน้ําในกระบะบนอาคารวันเวนวันหรือไมเกิน 2 วัน ตอ
ครั้ง ตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน พรวนดินไมพุม ไมคลุมดินและดําเนินการตัดหญาโดยรอบ
อาคารและบริเวณริมสระน้ําพุเปนประจําเดือนละครั้ง รวมท้ังตองใสปุยอินทรียและปุยเคมี
เปนประจําเดือนละครั้ง 

5) อาคารพิทยพัฒน ตองดําเนินการรดน้ํา ตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน พรวนดินไมพุม ไมคลุมดิน 
และดําเนินการตัดหญาโดยรอบพ้ืนท่ีท้ังหมด รดน้ําและตัดแตงตนเฟองฟาท่ีอยูในบล็อกบน
อาคารใสปุยอินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้งและใสกาบมะพราวสับละเอียดเพ่ือ
เก็บความชื้น 

6) อาคารอเนกนิทัศน ตองดําเนินการ รดน้ํา ตัดหญา ใสปุยอินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือน
ละครั้ง ราวสะพานทางไปอาคารอเนกนิทัศน ตองรดน้ํา ตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน พรวนดิน
ไมพุม ไมคลุมดิน และปลูกทดแทนในกรณีท่ีมีตนไมตาย ในชวงงานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร บนราวสะพานท่ีเปนเสนทางเสด็จตองจัดปลูกไมดอกใหสวยงามและลางบอบัวหนา
อาคารอเนกนิทัศนในชวงงานพิธี/ประชุมท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย 

7) อาคารคลินิกแพทยแผนไทย ตองดําเนินการ รดน้ํา ตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน พรวนดินไมพุม 
ไมคลุมดิน และดําเนินการตัดหญาโดยรอบพ้ืนท่ีเปนประจําเดือนละครั้ง ใสปุยอินทรียและ
ปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้ง 

8) อาคารเรือนเพาะชํา ตองดําเนินการตัดหญาโดยรอบพ้ืนท่ีเปนประจําเดือนละครั้ง  พรอม
กําจัดเก็บวัชพืชโดยรอบ 

9) อาคารหนวยยานพาหนะ ตองดําเนินการตัดหญาโดยรอบพ้ืนท่ีเปนประจําเดือนละครั้ง และ
ตัดแตงก่ิงไมยืนตนไมใหปกคลุมหลังคา พรอมกําจัดเก็บวัชพืช และเศษใบไมท่ีรวงหลน 

10) อาคารโรงผลิตน้ําดื่ม ตองดําเนินการตัดหญาโดยรอบพ้ืนท่ีเปนประจําเดือนละครั้ง ตัดตน
กระดุมทองหลังอาคาร และตัดแตงก่ิงจามจุรีไมใหปกคลุมหลังคา พรอมกําจัดเก็บวัชพืช และ
เศษใบไมท่ีรวงหลน 

 
3.3 กลุมพ้ืนท่ีบริเวณอาคารสวนหลัง จุดท่ี 2 (ZONE C) ประกอบดวย 

- อาคารบริภัณฑ 
- อาคารศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ 
- อาคารสุโขสโมสร 
- อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
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รายละเอียดงาน ประกอบดวย 
1) อาคารบริภัณฑ ตองดําเนินการรดน้ําตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน พรวนดินไมพุม ไมคลุมดิน 

ตัดหญาโดยรอบพ้ืนท่ีท้ังหมด ใสปุยอินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้ง ใสกาบ
มะพราวสับละเอียดเพ่ือเก็บความชื้น เก็บกาบหมากแหงลงจากตนและท่ีรวงหลนลงพ้ืน 

2) อาคารศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ ตองดําเนินการรดน้ําตัดแตงไมพุม ไมคลุม
ดิน พรวนดินไมพุม ไมคลุมดิน  ตัดหญาโดยรอบพ้ืนท่ีท้ังหมด ใสปุยอินทรียและปุยเคมีเปน
ประจําเดือนละครั้ง เก็บกาบหมากแหงลงจากตนและท่ีรวงหลนลงพ้ืน 

3) อาคารสุโขสโมสร ตองดําเนินการรดน้ํา ตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน พรวนดินไมพุม ไมคลุมดิน 
ใสปุยอินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้ง 

4) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตองดําเนินการรดน้ํา ตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน พรวน
ดินไมพุม ไมคลุมดิน ใสปุยอินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้ง และตัดหญาโดยรอบ
พ้ืนท่ีท้ังหมด 

 
3.4 กลุมพ้ืนท่ีบริเวณอุทยานการศึกษา (ZONE D) ประกอบดวย 

- อาคารตรีศร 
- อาคารศาลาพุมขาวบิณฑ 
- อาคารหอพระ 
- อุทยานการศึกษาฯ 
- พระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลท่ี 7 
- พ้ืนท่ีฝงตรงขามมหาวิทยาลัย จํานวนประมาณ 3 ไร 

รายละเอียดงาน ประกอบดวย 
1) อาคารตรีศร ตองดําเนินการรดน้ํา ตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน พรวนดินไมพุม ไมคลุมดิน ตัด

หญาโดยรอบ ใสปุยอินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้ง 
2) อาคารศาลาพุมขาวบิณฑ ตองดําเนินการรดน้ํา ตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน พรวนดินไมพุม ไม

คลุมดิน ตัดหญาโดยรอบพ้ืนท่ีท้ังหมด ใสปุยอินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้ง 
กําจัดเศษซากวัชพืชก่ิงไมและเศษขยะมูลฝอยท่ีรวงหลน 

3) อาคารหอพระ ตองดําเนินการรดน้ํา ตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน พรวนดินไมพุม ไมคลุมดิน ตัด
หญาโดยรอบพ้ืนท่ีท้ังหมด ใสปุยอินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้ง กําจัดเศษซาก
วัชพืชก่ิงไมและเศษขยะมูลฝอยท่ีรวงหลน 

4) อุทยานการศึกษาฯ ตองดําเนินการรดน้ํา ตัดแตงไมพุม ไมคลุมดิน พรวนดินไมพุม ไมคลุม
ดิน ตัดหญาโดยรอบพ้ืนท่ีท้ังหมด ใสปุยอินทรียและปุยเคมีเปนประจําเดือนละครั้ง กําจัด
เศษซากวัชพืชก่ิงไมและเศษขยะมูลฝอยท่ีรวงหลน ซ่ึงประกอบดวย 

-    ตัดแตงไมพุมและกําจัดวัชพืชรอบศาลาราย 1 - 6 
-    ตัดแตงไมพุมและกําจัดวัชพืชบริเวณริมคลองรอบอุทยานการศึกษา 
-    ตัดแตงไมพุมและกําจัดวัชพืชโดยรอบบริเวณลานจอดรถ 
-    กําจัดวัชพืชในบล็อกปลูกตนพุดศุภโชค หนาพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลท่ี 7 
-    กําจัดวัชพืชในบล็อกปลูกตนบานบุร ีหนาพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลท่ี 7 
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5) พ้ืนท่ีฝงตรงขามมหาวิทยาลัย ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 3 ไร ตองดําเนินการตัดหญารวมท้ังกําจัด
วัชพืช กําจัดเศษซากก่ิงไมและเศษขยะมูลฝอย ท้ังรอบนอกและภายในพ้ืนท่ีลานจอดรถ 

 
3.5  กลุมพ้ืนท่ีบริเวณแนวรั้วมหาวิทยาลัย (ZONE E) ประกอบดวย 

- พ้ืนท่ีรอบอาคารพาณิชยสวนหนา 
- พ้ืนท่ีรอบอาคาร ๓๕ ป สหกรณออมทรัพย  
- พ้ืนท่ีทางเทาบล็อกตัวหนอนดานหนามหาวิทยาลัย 
- พ้ืนท่ีบริเวณศูนยการเรียนรูวิชาการเกษตรในเมือง 
- พ้ืนท่ีบริเวณลานขยะ 
- พ้ืนท่ีบริเวณสถานีบําบัดน้ําเสีย 
- พ้ืนท่ีบริเวณโรงขยะ 
- พ้ืนท่ีบริเวณแนวสันเข่ือนรอบมหาวิทยาลัย 
- ถนนทางเขาอาคารสุโขสโมสรดานหลัง (ฝงทิศใต) 

รายละเอียดงาน ประกอบดวย 
1) พ้ืนท่ีรอบอาคารพาณิชยสวนหนา และพ้ืนท่ีรอบอาคาร ๓๕ ป สหกรณออมทรัพย ตอง

ดําเนินการตัดแตงก่ิงไม ตัดหญา กําจัดวัชพืช และเถาวัลยท่ีเกาะริมรั้วของมหาวิทยาลัย  
2) พ้ืนท่ีทางเทาบล็อกตัวหนอนดานหนามหาวิทยาลัย ตลอดแนวทางลงสะพานบางพูด จนถึง

หนาอาคารพาณิชยสวนหนาตองดําเนินการตัดหญา กําจัดวัชพืช ขยะมูลฝอย มูลสัตว ไป
จนถึงเถาวัลยท่ีเกาะริมรั้วของมหาวิทยาลัย 

3) พ้ืนท่ีบริเวณศูนยการเรียนรูวิชาการเกษตรในเมือง พ้ืนท่ีบริเวณลานขยะ ตองดําเนินการตัด
หญา กําจัดวัชพืชท้ังหมดรวมไปจนถึงเถาวัลยท่ีเกาะริมรั้วของมหาวิทยาลัย 

4) โรงขยะ ตองดําเนินการตัดหญาโดยรอบพ้ืนท่ี และตัดแตงตนไมใหญตลอดแนวรั้ว ท้ังนี้  
ผูรับจางตองดําเนินการกําจัดเศษซากวัชพืชก่ิงไมและเศษขยะมูลฝอยท่ีรวงหลน 

5) สถานีบําบัดน้ําเสีย ตองดําเนินการตัดหญาโดยรอบพ้ืนท่ี และตัดแตงตนสนตลอดแนวรั้ว 
ท้ังนี้ ผูรับจางตองดําเนินการกําจัดเศษซากวัชพืชก่ิงไมและเศษขยะมูลฝอยท่ีรวงหลน 

6) พ้ืนท่ีบริเวณแนวสันเข่ือนรอบมหาวิทยาลัย ตองดําเนินการตัดหญา กําจัดวัชพืชท้ังหมดรวม
ไปจนถึงเถาวัลยท่ีเกาะริมรั้วของมหาวิทยาลัย 

7) บริเวณถนนทางเขาอาคารสุโขสโมสรดานหลัง (ฝงทิศใต) ตองดําเนินการกําจัดวัชพืช ขยะ-
มูลฝอย มูลสัตว รวมท้ังดําเนินการตัดหญาเปนประจําอยางนอย เดือนละหนึ่งครั้ง 

 
4 ผูรับจางตองจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองใหเพียงพอและไมนอยกวาท่ีกําหนดนี้ในการดูแล

บํารุงรักษาตนไมและภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย 
4.1  เครื่องตัดหญาชนิดสะพายไหล พรอมฝาครอบ จํานวนไมต่ํากวา 6 เครื่อง 
4.2  เครื่องสูบน้ํา จํานวนไมต่ํากวา 8 เครื่อง 
4.3  สายยางรดน้ํายาวไมต่ํากวา 100 เมตร จํานวนไมต่ํากวา 8 เสน 
4.4  กรรไกรตัดก่ิงไม จํานวนไมต่ํากวา 8 อัน 
4.5  กรรไกรตัดแตงพุมไม จํานวนไมต่ํากวา 8 อัน 
4.6  เลื่อยคันธนูสําหรับตัดก่ิงไม จํานวนไมต่ํากวา 2 อัน 
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4.7  เลื่อยยนตสําหรับตัดก่ิงไม จํานวนไมต่ํากวา 2 อัน 
4.8  เลื่อยตัดแตงก่ิงไมพรอมดามตอ จํานวนไมต่ํากวา 3 อัน 
4.9  เครื่องพนยาท่ีสามารถพนยาไดครอบคลุมตนไมท้ังหมด จํานวนไมต่ํากวา 3 เครื่อง 
4.10 ไมกวาดชนิดตางๆ จํานวนไมต่ํากวา 20 อัน 
4.11 จอบ, พลั่ว, เสียม, บุงก๋ี, บัวรดน้ํา และเครื่องมืออ่ืนๆ จํานวนไมต่ํากวา 20 อัน 
4.12 เครื่องมือและวัสดุท่ีเก่ียวของกับงานดูแลบํารุงรักษาตนไมและภูมิทัศนและทําความสะอาดท่ีจําเปน 
4.13 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) สารกําจัดโรคและแมลง (ข้ึนอยูกับชวงการระบาด)  20 ลิตร/เดือน หรือ          
20 กิโลกรัม/เดือน เชน สารกําจัดเพลี้ยแปง สารกําจัดดวงมะพราว สารกําจัดแมลง
วางไขในตนไม สารกําจัดหอย เปนตน  

6) สารกําจัดวัชพืช เชน สารกําจัดวัชพืชชนิดไมเลือกทําลายฯลฯ 20 ลิตร/เดือน หรือ 
20 กิโลกรัม/เดือน 

7) ถุงสําหรับใสเศษหญาและวัชพืช ใหเพียงพอตอการใชงาน 
8) อุปกรณตัดตนไมหรือกาฝากในท่ีสูง เชนรถกระเชา หรือรถยก ปละไมต่ํากวา 1 ครั้ง 
9) อุปกรณอ่ืนๆ ตามความจําเปนในการใชงาน 

 
5 กําหนดการสงมอบงาน และสิ่งท่ีตองสงมอบงานใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนรายงวดๆ ละ 1 เดือน 

ภายในวันท่ี 5 ของแตละเดือน ประกอบดวย 
5.1  ผูรับจางตองนําสงบัญชีรายชื่อ บันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานใหแกผูวาจาง 
5.2  รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิานประจําเดือน พรอมรูปภาพประกอบในรูปแบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกส เพ่ือนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยประกอบดวย 
5.2.1 รายงานการบํารุงรักษาดินและปริมาณการใสปุย 
5.2.2 รายงานผลการตรวจสอบสภาพตนไม 
5.2.3 รายงานการขยายพันธุกลาไม 
5.2.4 รายงานผลการตรวจการระบาดของโรคและแมลง 
5.2.5 ใบสงอุปกรณและวัสดุบํารุงดินตามท่ีกําหนดในขอบเขตงาน 

5.3  ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหรือดูแลตนไม 
กรณีความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผูรับจางขัดแยงกัน ใหถือตามความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 



 

แผนท่ี 18 ของ 19 แผน 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนท่ี 19 ของ 19 แผน 
 

 
ผังพ้ืนท่ีงานกวาดใบไมและเก็บขยะมูลฝอย 
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