
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
  โครงการงานบริการดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
ประจ าปีงบประมาณ 2566  

---------------------------------------- 
1. ความเป็นมา

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เลขที่  364  หมู่ 5  ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์  จ านวน 1 
รายการ ประจ าปี 2566 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่  30 กันยายน 2566 รวม
ระยะเวลา 11 เดือน 

พื้นที่โดยรอบของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีพื้นที่ส าหรับดูแลท าความสะอาดและบ ารุงรักษาภูมิ
ทัศน์ประกอบด้วยบริเวณสวนหย่อม สนามหญ้า ไม้พุ่ม ไม้แนว ไม้ประดับ และไม้ยืนต้น บล็อกหรือกระบะปลูก
ต้นไม้ ถนนทางเท้า ลานอเนกประสงค์ บ่อน้ า ถังขยะฯลฯ ที่จ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ มีประสบการณ์ 
เช่ียวชาญและเครื่องมือพร้อม เพื่อด าเนินการดูแลและบริหารจัดการภูมิทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่มรื่น 
สะอาด ปลอดภัยและอ านวยการบริการแก่บุคลากร อาจารย์ นักเรียน ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อดูแล บ ารุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม แหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์และสภาพแวดล้อมทางภูมิ

ทัศน์ภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ให้สวยงาม ร่มรื่น และปลอดภัย 
2.2 เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดี ของ

บุคลากร 

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
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3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่ านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องปฏิบัติภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและมีการส่งเงินสมทบเข้า
กองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย และไม่เคยมีประวัติถูกร้องเรียนตามที่ก าหนดในเอกสารคุณลักษณะเฉพาะ
ของงานหรือข้อก าหนด 

4. รายละเอียดคุณลักษณะหรือข้อก าหนด  

       ตามเอกสารแนบ 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  

๖. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุหรืองานจ้าง 
          เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ รวมระยะเวลา ๑๑ เดือน และ
แบ่งจ่ายเป็นงวด จ านวน ๑๑ งวด 

๗. วงเงินในการจัดหา 
 ในการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ได้ก าหนดวงเงินในการขอจ้างครั้งนี้ไว้ ๑,๓๗๖,๖๐๐  (หนึ่งล้านสาม
แสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)  

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
 ใช้เกณฑ์ราคา 

๙. การช าระเงินและค่าปรับ 
 อัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง และตามรายละเอียดของงาน (ดังแนบ) 
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คณุลักษณะเฉพาะของงานหรือขอ้ก าหนด 
 การจ้างเหมาบริการ โครงการงานบรกิารดูแลรกัษาต้นไม้  

สวนหย่อมและสภาพแวดลอ้มทางภูมิทัศน์  
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

1. ขอบเขตของงาน พ้ืนท่ีในความรับผิดชอบ 
 ผู้รับจ้างต้องดูแลระบบกายภาพ สิ่งแวดล้อม และบ ารุงรักษาภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ ประกอบด้วยบริเวณแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์สวนหย่อม สนามหญ้า ไม้พุ่ม ไม้แนว ไม้ประดับ ไม้
ยืนต้น บล็อก หรือกระบะปลูกต้นไม้ ลานอเนกประสงค์ และบ่อน้ า  ฯลฯ  โดยมีพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบไม่น้อย
กว่า 25 ไร่ ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่  30 กันยายน 2566 รวมระยะเวลา 11 เดือน 
ประกอบด้วยสถานที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1  พื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1, 2, 3 และอาคารศูนย์วิทยบริการ  
(อาคารหมายเลข 1, 2, 3 และ 16) 

1.2 พื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารที่พักครูและเจ้าหน้าที่ และอาคารเรือนไทย  (อาคาร 
หมายเลข 4 และ 17)  
   1.3 พื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารโรงอาหารและหอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (อาคาร
หมายเลข 5) 
   1.4 พื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารศูนย์กีฬา สระว่ายน้ า (อาคารหมายเลข 6) 
   1.5 พื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารหอพักนักเรียนหญิง 7 และ 8 (อาคารหมายเลข 7 และ 8)  
   1.6 พื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารหอพักนักเรียนชาย 9 (อาคารหมายเลข 9) 
   1.7 พื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารส านักงานหอพัก ห้องพยาบาลและห้องพักรับรอง (อาคาร
หมายเลข 10) 
   1.8 พื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารรับรอง 11 (อาคารหมายเลข 11) 
   1.9 พื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารบ้านพักผู้อ านวยการ (อาคารหมายเลข 12) 
   1.10 พื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารซัก รีด เสื้อผ้า (อาคารหมายเลข 13) 
   1.11 พื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารรับรอง 14 (อาคารหมายเลข 14)  
   1.12 พื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารโรงฝึกงาน และอาคารห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช 
(อาคารหมายเลข 15 และ 19) 
   1.13 พื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารห้องปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ (อาคารหมายเลข 18) 
  1.14 พื้นที่โดยรอบที่พักผู้ปกครอง ห้องน้ า และทางเดินเช่ือม (อาคารหมายเลข 20) 
   1.15 พื้นที่บริเวณสนามฟุตบอล และพื้นที่โดยรอบสนามฟุตบอล 
  1.16 พื้นที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียน 
   1.17 พื้นที่บริเวณสวนหย่อมลานจอดรถ ด้านหน้าอาคารโรงอาหารและหอประชุมพระอุ
บาลีคุณูปมาจารย์ (อาคารหมายเลข 5) 
   1.18 พื้นที่ลานเอนกประสงค์และสนามฟุตซอล 
   1.19 พื้นที่ถนนโดยรอบโรงเรียน 
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รวมพ้ืนท่ี 19 พ้ืนท่ีตามรายละเอียดแสดงในแผนผังบริเวณโรงเรียนท่ีก าหนดน้ี 
 

 
2..ค าจ ากัดความ 

๒.๑ “ผู้ว่าจ้าง” หมายถึง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
  ๒.๒ “ผู้รับจ้าง” หมายถึง บุคคล หรือ นิติบุคคล ที่ได้รับการอนุมัติจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ให้
เป็นผู้ด าเนินการตามสัญญาจ้าง 
 ๒.๓ “หัวหน้าควบคุมงาน” หมายถึง พนักงานของผู้รับจ้างซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการท างานของพนักงาน 
และต้องเป็นผู้แทนที่มีอ านาจเต็มสามารถท าการแทนผู้รับจ้างเฉพาะในงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ 
สวนหย่อมและสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ได้ 
 ๒.๔ “พนักงานดูแลภูมิทัศน์” หมายถึง เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง ซึ่งมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนด 
  ๒.๕ “รุกขกร” หมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่จัดการดูแลต้นไม้ ทั้งที่เป็นต้นไม้ใหญ่ ไม้เลื้อยและไม้พุ่ม ซึ่ง
รวมถึงงานปลูก งานตัดแต่ง งานค้ าต้นไม้ งานเคลื่อนย้ายต้นไม้ งานป้องกันและรักษาโรคและแมลง และงาน
โค่นต้นไม้ 
  ๒.๖ “คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ” หมายถึง คณะบุคคลที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์แต่งตั้งให้เป็น
ผู้ตรวจรับงานจ้างดังกล่าว 

3. หน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติในการดูแลงานด้านภูมิทัศน์ของผู้รับจ้าง   
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ ดูแลแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ สวนหย่อม 

ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน  ไม้เลื้อย เนินหญ้าและไม้กระถางบรเิวณภายในโรงเรียน ทั้งหมด ให้มีความสวยงาม 
ร่มรื่นและปลอดภัยตามระยะเวลาแห่งสัญญาที่ โรงเรียน เป็นผู้ก าหนด โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในงาน
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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3.1.งานดูแลต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ยืนต้น   
3.1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่ที่มีองค์ความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านการตัดแต่งต้นไม้

ใหญ่ที่มีความสูงเกิน 15 เมตร มาปฏิบัติงาน (รุกขกร) หรือตามที่ผู้ว่าจ้างสั่งการ 
3.1.2 ผู้รับจ้างต้องตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ ไม้ยืนต้นให้มีความโปร่ง โดยตัดแต่งกิ่งไม้ออกไม่ให้พุ่ม

แน่นจนเกินไป และด าเนินการทุก ๆ 1 เดือนเพื่อความปลอดภัยต่อบุคคล หรือตามที่ผู้ว่าจ้างสั่งการ 
3.1.3 รดน้ าตามระยะเวลาที่สมควรตามขนาดและชนิดของต้นไม้ หรือตามที่ผู้ว่าจ้างสั่งการ  
3.1.4 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยเคมีตามหลักการปฏิบัติที่ดีของวิชาชีพพืชสวนและ

หลังจากให้ปุ๋ยแล้วผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการรดน้ าให้ปุ๋ยละลายทันที เช้ารุ่งข้ึนรดน้ าอีกครั้ง โดยให้ด าเนินการ
ทุก 3 เดือน หรือตามที่ผู้ว่าจ้างสั่งการ    

3.1.5 ใช้ยาปราบศัตรูพืช ทุก 6 เดือน  หรือตามที่ผู้ว่าจ้างได้มีการสั่งการโดยที่ชนิดของยา
และปริมาณต้องมีความเหมาะสมกับชนิดของพันธ์ุไม้ โดยที่ผู้รับจ้างต้องด าเนินการกั้นพื้นที่ทุกครั้งและมีป้าย
แจ้งเตือนเมื่อมีการฉีดพ่นยา หรือใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช เพื่อความปลอดภัย 

3.1.6 ผู้รับจ้างจะต้องท าการถอนหญ้าธรรมชาติและวัชพืชที่ขึ้นปะปนอยู่ในบริเวณรอบโคน
ต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ยืนต้น กระถางต้นไม้อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามที่ผู้ว่าจ้างสั่งการ 

3.1.7 ผู้รับจ้างต้องท าการพรวนดิน สับขอบรอบโคนต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ยืนต้น ปรับปรุงหน้า
ดินที่หมดสภาพตามหลักวิชาการหรือตามที่   ผู้ว่าจ้างสั่งการ 

3.1.8.เปลี่ยน ปรับปรุง ซ่อมแซม ค้ ายันต้นไม้ที่ผุ หลวมหรือคลอนให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง 
มั่นคงอยู่ตลอดเวลา  

3.1.9.ผู้รับจ้างต้องด าเนินการตัดกิ่งไม้โดยต้องตัดแต่งกิ่งไม้ให้ห่างจากแนวไฟฟ้าระยะห่าง
ประมาณ 2 เมตร ตลอดเวลาหรือตามที่ผู้ว่าจ้างสั่งการ 

3.1.10.ผู้รับจ้างต้องด าเนินการขนย้ายต้นไม้ กิ่งไม้ที่ตัดแต่งออกนอกพื้นที่ โรงเรียนภาย
หลังจากที่ด าเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หรือตามที่ผู้ว่าจ้างสั่งการ 

3.1.11 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่ต้นไม้ตายหรือเกิดการเสียหายโดยสาเหตุ 
อันเนื่องมาจากความบกพร่องในงานดูแลภูมิทัศน์ เช่น ไม่ได้ฉีดยาป้องกันหรือก าจัดโรคและแมลง ไม่ได้รดน้ า 
อย่างสม่ าเสมอเป็นต้น โดยที่ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาต้นไม้ใหม่มาเปลี่ยนตามคุณลักษณะ ขนาด และชนิดของ
ต้นไม้นั้นมาทดแทนทันทีหรืออย่างน้อยไม่เกิน 1 เดือน หลังจากที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งความเสียหายให้ผู้รับจ้างทราบ 

3.2 งานดูแลไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน 
3.2.1 ผู้รับจ้างต้องตัดแต่งไม้ดอก.ไม้ประดับ ไม้พุ่มและไม้คลุมดินให้ได้รูปทรง และสวยงาม 

อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่ผู้ว่าจ้างสั่งการ 
3.2.2 ผู้รับจ้างต้องท าการพรวนดิน สับขอบรอบไม้ดอก ไม้ประดับ แปลงไม้พุ่ม และไม้คลุม

ดิน และใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมีเพื่อบ ารุง ไม้ดอก ไม้ประดับ แปลงไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน หลังจากใส่ปุ๋ยแล้วต้อง       
รดน้ าให้ปุ๋ยละลายทันที โดยด าเนินการใส่ปุ๋ยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งหรือตามที่ผู้ว่าจ้างสั่งการ 

3.2.3 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการรดน้ าไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดินให้ชุ่มช้ืนตลอดเวลา
หรือตามที่ผู้ว่าจ้างสั่งการ 

3.2.4 การใช้ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง การดูแลป้องกันโรคและแมลงอย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง หรือตามที่ผู้ว่าจ้างได้มีการสั่งการโดยในเบื้องต้นใช้สารสกัดจากพืช หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีอันตราย 
หากมีความจ าเป็นต้องใช้สารเคมี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเท่านั้น 
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3.2.5 ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนพันธ์ุไม้พุ่ม ไม้ดอก ไม้ประดับและไม้คลุมดินที่ตายหรือไม่เจริญ         
อันเนื่องจากความบกพร่องในการดูแลของผู้รับจ้าง ภายใน 15 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งความ
เสียหายให้ผู้รับจ้างทราบ 

3.2.6 ผู้รบัจ้างต้องปรบัปรุงหน้าดินที่หมดสภาพ ตามหลักวิชาการ ตามที่ผู้ว่าจ้างแจ้งตอ่ผู้
รับจ้างภายใน 5 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผูร้ับจ้างทราบ 

3.2.7 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการขนย้ายกิ่งไม้ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ที่ตัดแต่งออก
นอกพื้นที่โรงเรียนฯ ภายหลังจากที่ด าเนินการตัดแต่งกิ่งไม้แล้วเสร็จภายใน 7 วันหรือตามที่ผู้ว่าจ้างสั่งการ 

3.2.8 ผู้รับจ้างจะต้องท าการถอนหญ้าธรรมชาติและวัชพืชที่ขึ้นปะปนอยู่ในบริเวณไม้ดอก      
ไม้ประดับ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน กระบะ กระถางต้นไม้อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้งหรือตามที่ผู้ว่าจ้างสั่งการ 

3.3 งานดูแลสวนหย่อม สนามหญ้าและการปลูกทดแทน 
3.3.1.ผู้รับจ้างจะต้องท าการตัดแต่งสนามหญ้าและสวนหย่อมเป็นประจ าทุกเดือน  เดือนละ  

2 ครั้ง ยกเว้นกรณีฤดูฝนจะต้องตัดแต่งสนามหญ้าอย่างน้อยเดือนละ 3 ครั้ง (10 วัน/ครั้ง) หรือตามที่ผู้ว่าจ้าง
สั่งการ และความยาวโดยเฉลี่ยของหญ้าไม่เกิน 3 เซนติเมตร  การตัดหญ้าถ้าเป็นบริเวณที่คาดว่าจะเกิด
อันตราย ต่อการสัญจรไปมาของนักเรียน บุคลากร ยานพาหนะ ผู้รับจ้างต้องท าป้ายเตือนระวังอันตรายไปวาง
ไว้ในที่ที่เห็นได้ชัด ก่อนท าการตัดหญ้าทุกครั้ง ต้องเก็บ เศษวัสดุ เศษหิน โลหะ หรือวัสดุต่าง ๆ ออกนอกพื้นที่ 
หากเกิดอุบัติเหตุ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทุกกรณี 

3.3.2.ผู้รับจ้างจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ส าหรับรดน้ าสนามหญ้าและสวนหย่อมในทุก ๆ วัน             
วันละ 2 ครั้ง หรือตามที่ผู้ว่าจ้างสั่งการ 

3.3.3 หากมีพื้นที่ปลูกหญ้าใดเสียหาย เกิดแห้งตาย เหี่ยวเฉา ซึ่งเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง 
ผู้รับจ้างต้องปลูกหญ้าทดแทนภายใน 7 วันท าการนับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งความเสียหายให้ผู้รับจ้างทราบ 
  3.3.4 ผู้รับจ้างจะต้องท าการถอนวัชพืชออกทันทีตลอดเวลาที่ท าการดูแล  รักษา.พร้อม
ตกแต่งขอบสนามหญ้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
  3.3.5.พื้นที่บนสนามกีฬาจะต้องดูแลหญ้าและลู่ว่ิงเป็นพิเศษทั้งเรื่องของโรคพืช ปุ๋ยและดิน 
โดยเฉพาะการบ ารุงรักษาหญ้าและลูว่ิ่งให้สมบรูณ์อยู่เสมอและเพื่อรองรับการจัดงานของโรงเรียนหรืองานอื่นๆ
ที่ทางโรงเรียนจัดข้ึน สนามหญ้าจะต้องมีลักษณะที่สมบูรณ์และหากไม่สามารถบ ารุงรักษาหญ้าให้สมบูรณ์ได้
แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาหญ้ามาเปลี่ยนใหม่ในจุดที่ไม่สมบูรณ์ทันทีหรืออย่างน้อยไม่เกิน 3 วันท าการและผู้
รับจ้างต้องด าเนินการติดป้ายประกาศและกั้นพื้นที่ที่จะด าเนินการเปลี่ยนหญ้า 

3.3.6 ผู้รับจ้างจะต้องท าการซ่อมแซมและปรับปรุงหญ้าสนามและสวนหย่อมให้อยู่ในสภาพ       
ที่สมบูรณ์ตลอดระยะเวลาแห่งสัญญา 

3.3.7 ผู้รับจ้างต้องดูแลสนามหญ้าและสวนหย่อมให้เขียวชอุ่มตลอดทั้งปีและต้องดูแล
พื้นสนามหญ้าและสวนหย่อมไม่ให้มีหลุมและบ่อใดๆ ทั้งสิ้น 

3.4 งานท าความสะอาดบริเวณท่ัวไปและงานซ่อมแซมในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
                     3.4.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการเก็บหรือกวาดเศษหญ้า ใบไม้ กิ่งไม้ ถุงพลาสติก หรือ
ภาชนะ เศษดิน เป็นต้น ที่เกิดจากงานดูแลภูมิทัศน์ดังกล่าวทั้งที่อยู่บนพื้นดินหรือตกค้างอยู่ในต าแหน่งใดๆ  
เช่น บนหลังคา โต๊ะม้านั่งสนามให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาหรือตามผู้ว่าจ้างสั่งการ 
     3.4.2 ผู้รับจ้างต้องดูแลท าความสะอาดเก็บหรือช้อนเศษวัสดุต่างๆ ที่อยู่ในบ่อน้ าทุกวัน 

          3.4.3 งานท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ม้าสนาม อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เช้า – บ่าย หรือตามที่
ผู้ว่าจ้างสั่งการ 
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 3.4.4 ผู้รับจ้างต้องดูแลบ ารุงรักษา เปลี่ยน ซ่อมแซมระบบรดน้ าต้นไม้ ให้สามารถพร้อม 
ใช้งานและคงอยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลาหรือตามที่ผู้ว่าจ้างสั่งการ 

 3.4.5 ผู้รับจ้างต้องดูแลบ ารุงรักษา เปลี่ยน ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิทัศน์ 
ให้สามารถพร้อมใช้งาน และคงอยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลาหรือตามที่ผู้ว่าจ้างสั่งการ 

3.4.6 ผู้รับจ้างเปน็ผู้รบัผดิชอบในการจัดหา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับงานในข้อ 3.4.1- 
3.4.5 

 3.5 งานขนย้ายวัสดุอุปกรณ์หรือจัดเตรียมสถานท่ี 
  3.5.1.ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงาน ช่วยผู้ว่าจ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ และจัดเตรียมสถานที่ 
ส าหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน หรือตามทีผู่้ว่าจ้างสั่งการ 

 3.6 งานขนกิ่งไม้และเศษซากอ่ืน ๆ  

  งานขอกิ่งไม้ และเศษซากอื่น ๆ ไปทิ้งภายนอกโรงเรียน ในบริเวณที่เป็นไปตามกฏหมาย
ก าหนด และไม่มีขยะตกค้างในแต่ละสัปดาห์ 

3.7 งานอ่ืนๆ ท่ีผู้ว่าจ้างสั่งการ  
 3.7.1 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้ว่าจ้างได้มีการสั่งการ เช่น ปลูกต้นไม้ 

จัดสวน เก็บเศษซากวัสดุ-อุปกรณ์ พื้นที่รอบโรงเรียนฯ ฯลฯ เป็นต้น 
 3.7.2 งานขยายพันธ์ุไม้ งานเพาะช า และอนุบาลต้นไม้ 
 3.7.3 งานก าจัดวัชพืข กาฝาก ที่ขึ้นตามระเบียง ดาดฟ้า หรือกันสาดของอาคารต่าง ๆ 

4. ข้อก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
4.1.ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ          

อย่างเคร่งครัด 
4.2 สิ่งใดที่ไม่ได้ก าหนดในรายการนี้ หากมีความจ าเป็นที่จะท าให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ถูกต้องแล้ว

ให้ถือว่าผู้รับจ้างต้องท าด้วยโดยจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ได้ 

5. คุณสมบัตินักวิชาการเกษตร หัวหน้าควบคุมงาน และพนักงาน   
          5 .1.นักวิชาการเกษตร ผู้รับจ้างต้องจัดบุคลากรที่มี วุฒิการศึกษาไม่ต่่ากว่าระดับปริญญาตรี 
ทางการเกษตร เทคโนโลยีเกษตรหรือวิทยาศาสตร์สาขาที่ เกี่ยวข้องกับงานด้านภูมิทัศน์ จ่า นวน 1 คน              
ผ่านการอบรม “รุกขกร” (arborist) และผ่านการอบรมงานด้านภูมิทัศน์จากหน่วยงานที่น่าเช่ือถือ และจะต้อง 
มีความรู้ในการออกแบบภูมิทัศน์และการจดัสวนโดยรอบโรงเรียน การใช้ปุ๋ยและการใช้ยาปราบศัตรูพืช ตามหลัก
วิชาการการบ ารุงรักษาพันธ์ุไม้ การดูแลรักษาพันธ์ุไม้ การวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคพืชหรืออื่น  ๆ รายงานผล 
ตรวจสอบดูแลต้นไม้ให้แก่ผูว่้าจ้างหรือเมื่อผูว่้าจ้างขอค่าปรึกษาด้านวิชาการเกษตร ตลอดจนให้ค าปรึกษา  เสนอ
แนะน าเกี่ยวกับการปลูกทดแทนการเปลี่ยนพันธ์ุไม้การดูแลบ ารุงรักษาพันธ์ุไม้การป้องกันสัตว์ ที่อาจท าลายพืช 
พรรณต้นไม้หรือเอกสารอื่น ๆ ส่งให้กับโรงเรียนตามที่ผู้ว่าจ้างสั่งการ  
  5.2.หัวหน้าผู ้ควบคุมงาน ผู ้ร ับจ้างต้องจัดบุคลากรท าหน้าที ่ตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็น ผู้
ควบคุมงาน   จ านวน  1 คน มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส .) สาขา
เทคโนโลยีภูมิทัศน์   สาขาพืชศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านภูมิทัศน์ สามารถปฏิบัติงานใน
การควบคุมพนักงาน   และสามารถจัดท าเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานได้ 
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  5.2.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดบุคลากรของผู้รับจ้าง เป็นหัวหน้าควบคุมงาน จ านวน 1 คน มี
ลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้  
    (1) เพศชายหรือเพศหญิง  
    (2) อายุไม่ต่ ากว่า 23 ปี และไม่เกิน 55 ปี หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง 
    (3) มีสัญชาติไทย 
    (4) มีวุฒิการศึกษาทางด้านการเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ไม่ต่ ากว่า 
ประกาศณียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเป็นบุคคลผู้มปีระสบการณ์และความรู้ด้านการดูแลงานสวน และภูมิ
ทัศน์อย่างน้อย 1 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผู้รับจ้างหรือหน่วยงานอื่น และต้องเป็นผู้
แทนที่มีอ านาจเต็มสามารถท าการแทนผู้รับจ้างเฉพาะในงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและ
สภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ได้ 
    (5) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคต้องห้ามที่
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง  
   5 .2 .2 หากผู้ ว่าจ้างตรวจพบว่า หัวหน้าควบคุมงานปฏิบัติตัวไม่ เหมาะสม หรือไม่มี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิให้หัวหน้าควบคุมงานผู้นั้นออกจากการปฏิบัติงานได้ และผู้รับ
จ้างต้องจัดหัวหน้าควบคุมงานคนใหม่เข้ามาทดแทนทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข  

 5.2.3 กรณีที่หัวหน้าควบคุมงาน ที่ ผู้รับจ้างได้แจ้งรายช่ือไ ว้ในแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือน ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้หรือลางานด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องจัดหาหัวหน้าควบคุม
งานส ารอง ที่ได้แจ้งช่ือและประวัติไว้ เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนในทันที ทั้งนี ้หากหัวหน้าควบคุมงานส ารองดังกล่าว 
ไม่ได้แจ้งช่ือและประวัติไว้กับผู้ ว่าจ้าง ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ หากผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาหัวหน้า
ควบคุมงานส ารองได้ตามที่ก าหนด  ผู้ว่าจ้างจะหักค่าจ้างตามที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญา  
 5.3.พนักงานดูแลภูมิทัศน์ ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการตกแต่ง ดูแล 
และท าความสะอาดภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน  
       ๕.๓.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงาน มาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าตามที่ก าหนดไว้  (ไม่รวมหัวหน้า
ควบคุมงาน) มีลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (๑) เพศชาย และเพศหญิง  
   (๒) อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี  
   (๓) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า ประถมศึกษาปีที่ 4 

(4) มีสัญชาติไทย หากเป็นแรงงานต่างด้าวจะต้องมีลักษณะดังนี้ 
    - ผู้รับจ้างต้องด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฏ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ 
กฏหมาย พระราชก าหนด หรือพระราชบัญญัติใด ๆ ฉบับปัจจุบัน หรือที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ที่ก าหนดไว้
เกี่ยวกับการน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศไทย โดยที่ต้องมีสัดส่วนจ านวนคนไทยในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของจ านวนพนักงานดูแลภูมิทัศน์ 
  (5) ต้องเป็นบุคคลที่แพทย์แผนปัจจุบันรับรองว่า มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็น
โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคต้องห้ามที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดให้โทษหรือโรคพิษ
สุราเรื้อรัง  
  (6) มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับการบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้ การปลูกต้นไม้  
    ๕.๓.๒ หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่า พนักงานคนใดปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม หรือไม่มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิให้พนักงานผู้นั้นออกจากการปฏิบัติงานได้ และผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานใหม่เข้ามา
ทดแทนทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข    
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   ๕.๓.๓ กรณีที่พนักงาน ที่ผู้รับจ้างได้แจ้งรายช่ือไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจ าเดือน ไม่สามารถเข้า
ปฏิบัติงานได้หรือลางานด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานส ารอง ที่ได้แจ้งช่ือและประวัติไว้ 
เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนในทันที  
  ๕.๔ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา รุกขกร มาตรวจ ควบคุมงานและให้ค าแนะน าในการดูแล ตัดแต่ง การ
ป้องกันรักษาโรคต้นไม้ รวมถึงการตัดโค่นต้นไม้ใหญ่ให้กับผู้ว่าจ้าง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยต้องแสดงวุฒิ
การศึกษาหรือการฝึกอบรม (สามารถส่งรายช่ือ รุกขกร ได้มากกว่า ๑ คน) หากเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน 

๕.๕ ผู้รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้ว่าจ้าง กรณีที่มีงานเร่งด่วนฉุกเฉินในการร่วมด าเนินงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและด้วยความเต็มใจ เช่น การเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านอาคาร สถานที่ งานพิธี
การ งานบริการต่าง ๆ  การจัดตกแต่งสถานที่ หากผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรจัดสรรพนักงานเพิ่ม ผู้รับ
จ้างต้องจัดหาพนักงานเพิ่มให้ทันที โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างเป็นครั้งคราว  

๕.๖ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  
๕.๗ ผู้รับจ้างจะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยผู้รับจ้างจะต้องแสดงเอกสารการส่งเงิน

สมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เมื่อผู้ว่าจ้างร้องขอ  และผู้รับจ้างต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการในกรณีมีผู้พิการมาปฏิบัติงานกับผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องแสดงเอกสารการส่งเงินเข้า
กองทุนฯ เมื่อผู้ว่าจ้างร้องขอ  

๕.๘ ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเอกสารการตรวจประวัติอาชญากรรมของพนักงานดูแลภูมิทัศน์ และของ
หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน แก่ผู้ว่าจ้าง 

5.9 ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่องทางในการติดต่อสื่อสารของผู้รับจ้างหรือหัวหน้าควบคุมงานกับผู้ว่าจ้าง
หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เช่น โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถติดต่อประสานงานกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

๕.10 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบและรายงานความช ารุดบกพร่องของสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้ผู้ว่าจ้าง
ทราบโดยทันทีที่พบความช ารุดบกพร่อง พร้อมทั้งแก้ไขความช ารุดในเบื้องต้นให้ด้วย เพื่อป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดข้ึนกับอาคาร บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียน 

๕.๑1 ผู้รับจ้างต้องไม่ถ่ายโอนงานส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของงานที่ผู้รับจ้างได้รับจ้างจากผู้ว่าจ้าง 
ให้บุคคลหรือบริษัทอื่นด าเนินการแทน  

๕.๑2 ผู้รับจ้างต้องประชุมประสานงานกบัผูว่้าจ้างเป็นประจ าทุกเดือน และหากผู้ว่าจ้างมีความจ าเป็น
เร่งด่วน อาจจะจัดให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายของผู้ว่าจ้างได้  

๕.๑3 ผู้รับจ้างจะต้องให้หัวหน้าควบคุมงาน , พนักงาน และรุกขกร  ที่มาปฏิบัติงาน ลงเวลา
ปฏิบัติงานกับอุปกรณ์บันทกึการเข้า-ออกของผู้ว่าจ้างทุกครัง้ทั้งเวลามาและเวลากลบัตามความเป็นจริง และลง
ลายมือช่ือในเอกสารที่ผู้ว่าจ้างจัดเตรียมไว้ให้ ในกรณีอุปกรณ์บันทึกการเข้า-ออกไม่สามารถใช้งานได้ให้ถือว่า
เอกสารลงลายมือช่ือปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นหลักฐานการตรวจรับงานได้ 

๕.๑4 การฝึกอบรมพนักงาน ผู้รับจ้างต้องมีการฝึกอบรมให้มีความรู้แก่หัวหน้าควบคุมงาน และ
พนักงานของผู้รับจ้าง ในการปฏิบัติงานตามลักษณะงานจ้างได้เป็นอย่างดี เช่น การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ การ
บ ารุงดูแลรักษาต้นไม้ การขยายพันธ์ุไม้ เป็นต้น ปีละไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง ในระหว่างการปฏิบัติงาน พร้อมส่ง
แผน/โครงการ การอบรมให้กับผู้ว่าจ้างทราบทุกครั้ง  

 
 



10 
 

6. การตรวจร่างกายและสิ่งเสพติด 
              หากผู้ว่าจ้างมีข้อสงสัยในพฤติกรรมพนักงานของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิให้ผู้รับจ้างด าเนินการ
ตรวจหาสารเสพติดได้โดยทันที และผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทั้งหมด หากพบพนักงาน
มีสารเสพติดในร่างกายทุกชนิด ผู้รับจ้างจะต้องน าออกนอกพื้นที่ทันทีและไม่อนุญาตให้พนักงานที ่มี       
สารเสพติดกลับเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของผู้ว่าจ้างอีก โดยผู้รับจ้างต้องท าหนังสือ แจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

7. จ านวนอัตราพนักงานขั้นต่ าท่ีก าหนดในแต่ละพ้ืนท่ีและการส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงาน 
7.1 ผู้รับจ้างจะต้องน าส่งประวัติพนักงานและท าการสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้ากับผู้ว่าจ้างให้

แล้วเสร็จก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ล่วงหน้า 3 วันท าการ หากผู้ว่าจ้างตรวจสอบพบพนักงานที่ยังไม่ส่งประวัติ 
ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทฺธ์ิให้ผู้รับจ้างน าพนักงานออกนอกพื้นที่โดยทันที  และจะถือว่าพนักงานขาดงาน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ผู้รับจ้างจะถูกปรับเหมือนกรณีพนักงานของผู้รับจ้างขาดงาน 

7.2.หากผู้รับจ้างมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานต้องแจ้งให้ทราบทุกครั้ง โดยเร็วด้วยลายลักษณ์อักษร
ภายใน 3 วันท าการ ถ้าหากผู้รับจ้างละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด หากมีปัญหาใดๆ ผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

7.3.ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ในการท างานด้านการ
ดูแลภูมิทัศน์มาก่อน โดยต้องจัดจ านวนให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติในแต่ละจุดที่ก าหนดให้หรือตามความ
เหมาะสมของงานโดยที่อัตราก าลังต้องครบตามจ านวนไม่น้อยกว่า.7 .คน  และจะต้องส่งตัวพนักงานเข้า
ปฏิบัติงานให้ครบตามจ านวนต้ังแต่วันเริ่มปฏิบัติงานในสัญญาจ้าง ดังนี ้

๗.๔ วัน เวลาปฏิบัติงาน  
 ๗.๔.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดหัวหน้าควบคุมงานและพนักงาน มาปฏิบัติงานให้กับผู้ว่าจ้าง โดยเวลา

ปฏิบัติงานรวมไม่เกินวันละ 8 ช่ัวโมง ต่อวัน หรือตามที่กฎหมายก าหนด ดังนี้  
    (๑) วันจันทร์ถึงวันศุกร์ มีหัวหน้าควบคุมงาน จ านวน ๑ คน และพนักงาน จ านวน ๖
คน (พนักงานเป็นเพศชายไม่น้อยกว่า ๒ คน) ปฏิบัติงานระหว่างเวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๓๐ น. (เวลาพัก ๑๑.๓๐ - 
๑๓.๐๐ น.)  

  (๒) วันเสาร์ มีหัวหน้าควบคุมงาน จ านวน ๑ คน และพนักงาน จ านวน ๓ คน 
ปฏิบัติงานระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เวลาพัก ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.) 

  (๓) วันอาทิตย์ มีหัวหน้าหรือรองควบคุมงาน และพนักงานรวม จ านวน ๓ คน 
ปฏิบัติงานระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เวลาพัก ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.) 

 (4) วันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดตามประเพณี (ดังตาราง) มีพนักงาน จ านวน ๓ 
คน ปฏิบัติงานระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
            หมายเหตุ : กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยให้ทางผู้รับจ้างหยุดการมาปฏิบัติงานตามประกาศของทางราชการ 
หรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

๘. ความปลอดภัยและการป้องกันความเสียหาย 
  ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน หากมีความเสียหายเกิดข้ึนกับ
บุคคล สิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบโดยด่วน เช่น โคมไฟ วาล์วน้ า 
ท่อระบายน้ า กิ่งไม้หัก ต้นไม้โค่นล้ม รวมทั้งสิ่งอื่น ๆ ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ (ในกรณีกิ่งไม้หัก ต้นไม้โค่นล้ม ให้
ผู้รับจ้างด าเนินการโดยทันที ) หากพนักงานมิได้รายงานความเสียหายดังกล่าว และผู้ตรวจสอบหรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจพบ จะถือเสมือนหนึ่งความเสียหายนั้นเกิดจากการกระท าของพนักงานเอง 
และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ โดยยินยอมให้หักจากเงินงวดที่ผู้ ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง /หรือ
ชดใช้เป็นทรัพย์สิน       
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๙. ตารางสรุปวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ล ำดับท่ี  รำยละเอียด  วัน/เดือน/ป ี  

1  วันพ่อแห่งชาติ  วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565  

2  วันรัฐธรรมนญู  วันเสารท์ี่ 10 ธันวาคม 2565  

3  วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู  วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565  

4  วันหยุดพิเศษ  วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565  

5  วันสิ้นป ี  วันเสารท์ี่ 31 ธันวาคม 2565  

6  วันข้ึนป ีใหม่  วนัอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566  

7  ชดเชยวันข้ึนป ีใหม่  วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566  

8  วันมาฆบูชา  วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566  

9  วันจักรี  วันพฤหัสบดทีี่ 6 เมษายน 2566  

10  วันสงกรานต์  วันพฤหัสบดทีี่ 13 เมษายน 2566  

11  วันสงกรานต์  วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566  

12  วันสงกรานต์  วันเสารที่ 15 เมษายน 2566  

13  วันหยุดชดเชยสงกรานต์  วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566  

14  วันฉัตรมงคล  วันพฤหัสบดทีี่ 4 พฤษภาคม 2566  

15  วันพืชมงคล  วันพฤหัสบดทีี่ 11 พฤษภาคม 2566 

16  วันวิสาขบูชา   รอหมายก าหนดการ 

17  วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสทุิดาฯ  วันเสารท์ี่ 3 มิถุนายน 2566  

18  วันหยุดชดเชย  วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566  
19  วันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 10  วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566  
20  วันอาสาฬหบูชา  วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566  
21 วันเข้าพรรษา  วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566  
22  วันแม่แห่งชาติ  วันเสารท์  ี่ 12 สิงหาคม 2566  

หมายเหตุ : ให้ทางผู้รับจ้างหยุดการมาปฏิบัติงานตามประกาศของทางราชการและหยุดการมาปฏิบัติงาน     
ตามดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
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๑๐. ก าหนดวันและเวลาปฏิบัติงานโดยแบ่งเวลาการปฏิบัติงานดังน้ี   

เวลาปฏิบัติงาน รายละเอียด 
07.00 - 07.30 น. กวาดพื้น.ล้างท าความสะอาดพื้นที่มีคราบสกปรก.เก็บขยะ.ท าความสะอาดโต๊ะม้านั่ง.     

สนามบริเวณโดยรอบโรงเรียนทั้งหมดตามทีก่ าหนด 
07.30 - 08.30 น. รดน้ าต้นไม้ รดน้ าสวนหย่อมและดูแลรดน้ าบรเิวณโดยรอบสนามกีฬาฯ  

08.30 - 09.30 น. ดูแลเรอืนเพาะช า แหล่งเรียนรู้ทางพกฤษศาตร์ และบอ่หมกัปุ๋ยอินทรีย ์
09.30 - 11.30 น. ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า พรวนดิน ก าจัดวัชพืชและด าเนินงานตามแผนงานต่างๆ ที่สง่         

ให้ทางโรงเรียน 
11.30- 13.00 น. พัก   
13.00- 16.00 น. กวาดพื้น.ล้างท าความสะอาดพื้นที่มีคราบสกปรก.ด าเนินงานตามแผนงานต่างๆ   

ที่ส่งให้ทางโรงเรียน 
16.00- 16.30 น. ดูแลตรวจสอบ อุปกรณ์ เช่น ปิดน้ า เก็บอุปกรณ์  ก่อนเลิกงาน   

 
๑๑. เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และอ่ืน ๆ 

11.1 ผู้รับจ้างต้องจดัหาเครือ่งมอื วัสดุ อุปกรณ์ โดยจะต้องจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุตรวจ 
ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา แต่จะต้องมีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นใน
การบ ารุงดูแลรักษาสวน ต้นไม้ และสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในวันเริ่ม
ปฏิบัติงานตามสัญญา โดยมีรายการดังนี้ 
 

ที่ รายการเครื่องมือ/ วัสดุ/ อุปกรณ์ จ านวน หน่วยนับ 
1 เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น (แบบใช้น้ ามันเช้ือเพลิง) 2 เครื่อง 
2 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า (แบบใช้น้ ามันเช้ือเพลิง) 2 เครื่อง 
3 ปั๊มดูดน้ า พร้อมสายยาง ความยาว 30 เมตร  2 ชุด 
4 รถเข็น 3 ล้อ ขนาด 60X120 ซ.ม. พร้อมเข่ง 6 คัน 
5 กรรไกรตัดกิ่งไม้ใหญ่/กรรไกรตัดแต่งใบไม้ (ความยาวไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว) 6 ชุด 
6 มีดฟันกิ่งไม้/หวดหญ้า (มีดหัวตัด) พร้อมด้าม 6 เล่ม 
7 ขวานตัดกิ่งไม้ หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว 3 เล่ม 
8 จอบถาก/จอบขุด  หัวจอบขนาด 2 ปอนด์ พร้อมด้าม 6 ด้าม 
9 เสียมพรวนดิน พร้อมด้าม 6 เล่ม 

10 พลั่วพรวนดิน พร้อมด้าม 6 เล่ม 
11 คราด พร้อมด้าม 6 อัน 
12 บันไดพับอลูมิเนียม 4 ข้ัน  1 อัน 
13 บันไดพับอลูมิเนียม 7 ข้ัน 1 อัน 
14 บันไดสไลด์ ส าหรับงานตัดแต่งกิ่งไม้ที่สูง 1 อัน 
15 เสื้อกันฝน ส าหรับพนักงานของผู้รับจ้าง 7 ตัว 
16 สายยางส าหรับรดน้ า ความยาว 30-50 เมตร/ม้วน 10 ม้วน 
17 ฝักบัวรดน้ า มีข้อต่อที่สามารถต่อกับสายยางได้ 10 อัน 
18 หัวสปริงเกอร์ (Sprinkler) เคลื่อนที่  รวมอุปกรณ์ใช้ต่อกับสายยางได้  10 อัน 
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ที่ รายการเครื่องมือ/ วัสดุ/ อุปกรณ์ จ านวน หน่วยนับ 
19 กรรไกรตัดกิ่งไม้เล็ก/กรรไกรตัดแต่งใบไม้ (ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว) 6 ชุด 
20 ไม้กวาดก้านมะพร้าวพร้อมด้าม 12 เล่ม 
21 ถุงใส่ขยะ เศษไม้ ใบไม้ หญ้า  (ให้เพียงพอตอ่การปฏิบัติงาน) 
22 บุ้งกี๋ส าหรับขนดิน 6 ลุก 
23 รถขนทราย 1 ล้อ 1 คัน 
24 เลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ (เลื่อยมือ) 2 อัน 
25 เกรียงแซะวัชพืช 6 อัน 
26 ถังพ่นยา (แบบสะพายหลัง) 1 ลูก 
27 ถุงด า ขนาด 30x40 นิ้ว (ชนิด 1 แพ็ค มี 1 กิโลกรัม) ต่อเดือน และ

เพียงพอ 
30 แพ็ค 

28 ถุงด า ขนาด 36x45 นิ้ว (ชนิด 1 แพ็ค 1 กิโลกรัม)  ต่อเดือน และเพียงพอ 50 แพ็ค 
 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ จ านวน 26 รายการ ในตารางด้านบนนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุตรวจรับ เพื่อที่จะท าให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่า 
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ หรือมีคุณภาพไม่เหมาะสม สภาพไม่พร้อมใช้งาน อันจะท าให้งานไม่
สามารถด าเนินไปด้วยดีแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิในการสั่งเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงได้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามและจะคิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มไม่ได้ ทั้งนี้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ทุกชนิดจะต้องประจ าอยู่ในสถานที่ท างานพร้อมให้ผู้ว่าจ้าง
ตรวจสอบได้ตลอดเวลาและต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกช้ิน หากมีการช ารุดหรือไม่มีประสิทธิภาพในการใช้
งานผู้รับจ้างจะต้องหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ช้ินน้ันมาเปลี่ยนทันที 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จะต้องใช้น้ ามันเช้ือเพลิง เช่น เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น เครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพายบ่า หรืออื่น ๆ  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาน้ ามันเช้ือเพลิง มาให้ในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งาน 
          11.2 ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ผู้รับจ้างต้องจัดหาชนิดที่มีคุณภาพดี ใช้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

12. ผู้แทนท่ีมีอ านาจเต็ม 
    ผู้รับจ้างต้องแต่งตั้งหัวหน้าควบคุมงาน เป็นผู้แทนที่มีอ านาจเต็ม เพื่อคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน และประสานงานกับผูว่้าจ้าง ค าแนะน าใดๆ ที่ผู้ว่าจ้างให้หัวหน้าควบคุมงานปฏิบัติให้ถือว่าได้แจ้ง
ให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าควบคุมงานใหม่ผู้รับจ้างต้องเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา
อนุมัติก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

13. สิ่งท่ีผู้ว่าจ้างจัดหาให้ 
  ผู้ว่าจ้างจะจัดหาสถานที่และอุปกรณ์เฉพาะที่จ าเป็นดังต่อไปนี้ให้กับ ผู้รับจ้างเท่านั้น อุปกรณ์
นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาเองทั้งสิ้น 
  13.1 ห้องเก็บของ หรือสถานที่เก็บของ จะจัดให้เฉพาะเท่าที่จ าเป็นแก่การเก็บเครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชเท่านั้น โดยผู้ว่าจ้างจะไม่รับผิดชอบความเสียหายและสูญหายใด ๆ ทั้งสิ้น 
  13.2 น้ า จากแหล่งน้ าที่ก าหนดภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ส่วนอุปกรณ์ เช่น สายยาง สปริง
เกอร์ บัวรดน้ าและเครื่องสูบน้ า ปั้มดูดน้ า ผู้รับจ้างต้องจัดหามาเองและให้เพียงพอกับการรดน้ าบ ารุงต้นไม้ 
สนามหญ้า 
 13.3 ไฟฟ้า จากที่ก าหนดให้ภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  แต่ให้ผู้รับจ้างค านึงถึงการใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัด 
 13.4 ดิน ทราย ไม้ค้ ายัน  
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  13.5 ต้นไม้ ที่ต้นแก่หรือหมดอายุ (ผู้ว่าจ้างจัดหาต้นไม้ให้) หากต้นไม้ตายเนื่องจากการดูแลของผู้
รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาต้นไม้มาปลูกทดแทน  
14. การเสนอราคา 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกบัญชีรายการจ านวนหัวหน้าควบคุมงาน, พนักงาน, รุกขกร และ
รายการวัสดุ อุปกรณ์ และอื่น ๆ ให้ครบถ้วน 

15. การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างและค่าปรับ  
 15.1 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างใหผู้้รบัจ้าง เมื่อผู้รบัจ้างได้ท างานแล้วเสรจ็ในแต่ละเดือนและจัดท า
รายงานเสนอผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างโดยคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุได้ตรวจรบังานแล้ว  

15.2 ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างดังนี้ 
 15.2.1 ค่าปรับตามความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

            15.2.1.1 กรณีไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจ านวนหรือ
มาแต่ไม่ปฏิบัติงานในวันใด ผู้รับจ้างยอมให้ผูว่้าจ้างหักเงินค่าจ้างที่จะได้รับตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ าต่อคนต่อวันที่
ใช้บังคับในเขตนครปฐมในวันน้ัน และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาค่าจ้างในสัญญา 
ในวันที่ไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจ านวน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงาน 

            15.2.1.2 กรณีที่ผู้รับจ้างกระท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง  เป็นเหตุให้งานที่รับจ้างบกพร่อง 
หรือโรงเรียนได้รับความเสียหาย  และผู้ว่าจ้างยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างด าเนินการ
ดังนี้  

                   (1) ระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร จนกว่าจะมี
การแก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยตามสัญญา หรือด าเนินการบรรเทาความเสียหายจนแล้วเสร็จ 

                   (2) ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาค่าจ้างในสัญญา ตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้าง
ผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้แก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยตามสัญญาหรือจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญา  

                   (3) ให้บุคคลอื่นท างานแทนผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้อง
เสียไปทั้งหมดโดยสิ้นเชิง 

                   (4) เรียกค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญาใดๆ อันพึงมี 
15.2.2 การคิดค่าปรับที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกี่ยวกับการจัดให้มีพนักงาน และหัวหน้า

ควบคุมงาน หรือรองหัวหน้าควบคุมงานที่ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าควบคุมงาน มาปฏิบัติงาน 
            15.2.2.1 กรณีผูร้ับจ้างจัดส่งหัวหน้าควบคุมงานหรือรองหัวหน้าควบคุมงานทีป่ฏิบัติหน้าที่

แทนหัวหน้าควบคุมงาน และพนักงานมาปฏิบัตงิานล่าช้าเกนิกว่าก าหนดเวลาเริม่ต้นปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 
หรือละทิง้หน้าที่ไปก่อนก าหนดเวลาสิ้นสุดของแตล่ะวัน ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ าต่อคน
ต่อวันที่ใช้บังคับในเขตนครปฐมในวันน้ันตามอัตราส่วนช่ัวโมง เศษของช่ัวโมงคิดเป็น 1 ช่ัวโมง โดยคิดเฉลี่ย 1 
เดือนเท่ากับ 30 วัน 1 วันเท่ากับ 8 ช่ัวโมง  
         15.2.2.2 กรณีหัวหน้าควบคุมงาน หรือรองหัวหน้าควบคุมงานที่ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้า
ควบคุมงานและพนักงานไม่ได้บันทึกเวลาเข้าหรือออก อย่างใดอย่างหนึ่งถือเป็นการขาดงาน ยกเว้นมีหลักฐาน
มาแสดงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบ  

15.3 ข้อก าหนดการประเมินผลงาน 
  15.3.1 ผู้ว่าจ้างจะประเมินผลการปฏิบัติงานของหวัหน้าควบคุมงาน รองหัวหน้าควบคุมงาน
และพนักงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก าหนด 
  15.3.2  ผู้ว่าจ้างจะใช้การตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของหัวหน้าควบคุมงาน รองหัวหน้า
ควบคุมงานและพนักงาน ที่ผู้ว่าจ้างส่งมาปฏิบัติงาน โดยการบันทึกเวลาเข้า-ออก ที่อุปกรณ์ที่ผู้ว่าจ้างจัดหาไว้ 
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และลงลายมือช่ือในเอกสารที่ผู้ว่าจ้างจัดเตรียมไว้ให้ (ในกรณีอุปกรณ์บันทึกเวลาเข้า-ออก ไม่สามารถใช้งานได้
ให้ถือว่าเอกสารลงลายมือช่ือปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นหลักฐานการตรวจรับงานได้) 

16. การส่งมอบงาน 
  16.1 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งหนังสือส่งมอบงานหรือใบแจ้งหนี้ พร้อมบัญชีรายช่ือพนักงานที่ได้ปฏิบัติงาน
ในเดือนนั้นๆ ทั้งนี้รายช่ือพนักงานจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 5.2 (หัวหน้าควบคุมงาน), ข้อ 5.3 (พนักงาน) 
และ รุกขกร และได้มีการบันทึกที่อุปกรณ์บันทึกการเข้า-ออกที่ผู้ว่าจ้างจัดหาไว้แล้ว หรือตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
 16.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะท าการตรวจรับภายใน 5 วันท าการ หลังจากที่ผู้รับจ้าง
ด าเนินการตามข้อ 16.1  โดยในการตรวจรับมอบงานแต่ละครั้ง ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมการ
ประชุม  

กรณีผู้มีอ านาจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  จะต้องมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบ
อ านาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
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