
 

ร่างข้อก าหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
งานจ้างเหมาตัดหญ้า และบ ารุงรักษาต้นไม้  

บริเวณส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี และบริเวณบ้านพักพนักงาน 
ประจ าปี งบประมาณ 2566 

…………………………………………………………………………. 
1. ความเป็นมา 

เพ่ือให้ภูมิทัศน์รอบ ๆ ส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี (ชั่วครำว) และบ้ำนพักพนักงำนนิคมอุตสำหกรรม
บำงพลี มีควำมสะอำดและสวยงำม ส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี จึงมีควำมประสงค์ขอจ้ำงเหมำดูแลและ
บ ำรุงรักษำสนำมหญ้ำ สวนหย่อม และต้นไม้ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

2. วัตถุประสงค์   

 เพ่ือให้กำรดูแลบ ำรุงรักษำสนำมหญ้ำ สวนหย่อม และต้นไม้ ให้มีควำมสะอำด เรียบร้อย สวยงำมอยู่เสมอ
อย่ำงต่อเนื่อง ในปีงบประมำณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2566 รวมระยะเวลำ 
12 เดือน  

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

 3.1 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพประกอบกิจกำรด้ำนดูแลบ ำรุงรักษำต้นไม ้

 3.2 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร และได้แจ้งเวียนแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

 3.3 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็น
กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมในกำรจัดจ้ำงครั้งนั้น 

 3.4 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่รัฐบำลของผู้
เสนอรำคำได้มีค ำสั่งให้สละสิทธิ์ และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น  

 3.5 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่ำเป็นคู่สัญญำที่ไม่แสดงบัญชีรำยรับ -รำยจ่ำย หรือแสดงบัญชี
รำยรับ-รำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนสำระส ำคัญ 

 3.6 ผู้ เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลที่ ได้ลงทะเบียนในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำง                 
(e-Government Procurement : e-GP) ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 

 3.7 ผู้เสนอรำคำต้องแจ้งและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำย เงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำ ไม่เกิน 
30,000 บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน) คู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ 

4. รายละเอียดของงาน  

 4.1 ผู้รับจ้ำงเป็นผู้จัดหำคนตัดหญ้ำ ตัดแต่งบ ำรุงรักษำต้นไม้ และเครื่องมือเครื่องใช้ รวมถึงปุ๋ยที่มีคุณภำพดี
เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน ณ สถำนที่ของผู้ว่ำจ้ำง ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้ำงเองทั้งสิ้น ยกเว้นไฟฟ้ำ และน้ ำประปำ 
ผู้ว่ำจ้ำงยินยอมให้ใช้ได้เท่ำที่จ ำเป็นต่อกำรบริกำรตัดหญ้ำ ตัดแต่งบ ำรุงรักษำต้นไม้ และเครื่องมือที่ใช้ในงำนที่ผู้
รับจ้ำงจ ำต้องจัดหำมำประจ ำ มีดังนี ้
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  4.1.1 อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรบ ำรุงรักษำต้นไม ้

 - เครื่องตัดหญ้ำ  1 เครื่อง 

 - รถขนขยะ  1 คัน 

 - จอบและเสียม อย่ำงละ  1 ด้ำม 

 - ไม้กวำดทำงมะพร้ำว ไม้กวำด ที่ตักขยะ ถุงด ำ ถุงมือ 

4.1.2 ดินปลูกและปุ๋ย (จัดหำดินปลูกและปุ๋ย เพ่ือใช้ในกำรดูแลบ ำรุงรักษำต้นไม้ในแต่ละเดือน) 

 - ดินปลูก  20 ถุง 

 - ปุ๋ยวิทยำศำสตร์  10 ถุง 

 4.1.3 น้ ำมันเครื่อง 

 4.1.4 อุปกรณ์เครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน 

4.2 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

4.2.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดคนงำนปฏิบัติงำนประจ ำไม่น้อยกว่ำ 1 คน/วัน ท ำงำนสัปดำห์ละ 6 วัน 
ตั้งแต่เวลำ 08.00 – 17.00 น. มีวันหยุดงำนได้สัปดำห์ละ 1 วัน (วันอำทิตย์) และวันแรงงำน แต่ถ้ำเป็นกรณีที่มี
ควำมจ ำเป็นคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงของผู้ว่ำจ้ำง อำจพิจำรณำสั่งให้คนงำนของผู้รับจ้ำงหยุดงำนในวันอ่ืนแทน
เป็นครั้งครำวตำมที่เห็นสมควรก็ได้ และคนงำนของผู้รับจ้ำงจะมีเวลำพักกลำงวันได้วันละไม่เกิน 1 ชั่วโมง (ตั้งแต่
เวลำ 12.00-13.00 น.) 

กำรท ำงำนในวันหยุดงำนอื่น ๆ ของ สนบ. ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงของผู้
ว่ำจ้ำงที่จะพิจำรณำสั่งให้คนงำนของผู้รับจ้ำงมำปฏิบัติงำนในวันหยุดงำนบำงส่วนหรือเต็มจ ำนวนก็ได้ ทั้งนี้ ค ำนึงถึง
ควำมบกพร่องของผู้รับจ้ำงที่ท ำงำนจ้ำงได้ไม่เรียบร้อยเท่ำท่ีควร หรือเกิดควำมบกพร่องที่ต้องด ำเนินกำรแก้ไข 

4.2.2 ตัดหญ้ำ รดน้ ำ ดูแลต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ พรวนดิน พร้อมใส่ปุ๋ยในบริเวณส ำนักงำนนิคม
อุตสำหกรรมบำงพลี (ชั่วครำว) อย่ำงสม่ ำเสมอ  

4.2.3 ตัดหญ้ำ รดน้ ำ ดูแลต้นไม้ ตัดแต่งก่ิงไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย อย่ำงสม่ ำเสมอ และตัดหญ้ำภำยใน
รั้วรอบบริเวณบ้ำนพักพนักงำนฯ อย่ำงสม่ ำเสมอ 

4.2.4 ตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงำม และหำไม้ค้ ำยันกรณีต้นไม้ล้มหรือเอียงให้เพียงพอและถูกต้องตำม
หลักวิชำกำร 

4.2.5 เก็บเศษใบไม้และเศษขยะที่ตกหล่นตำมพ้ืนถนน ลำนจอดรถ เป็นประจ ำทุกวันท ำกำร โดย
ผู้รับจ้ำงเป็นผู้จัดหำสถำนที่ก ำจัดเศษขยะและน ำไปทิ้งภำยนอกนิคมฯ บำงพลี 

4.2.6 สับเปลี่ยนต้นไม้ กระถำงต้นไม้ในอำคำรส ำนักงำนฯ ให้สวยงำมตำมธรรมชำติในทุกวันศุกร์ 

4.2.7 ในกรณีต้นไม้ที่อยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบของผู้รับจ้ำงไม่เจริญงอกงำมหรือล้มตำยไม่ว่ำจะ
เกิดจำกกำรกระท ำที่ไม่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร หรือข้อบกพร่องของคนงำน ผู้รับจ้ำงต้องน ำต้นไม้ที่เป็นชนิด และ
ขนำดเท่ำเดิมมำปลูกทดแทน โดยผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยเอง 
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4.2.8 ผู้รับจ้ำงจะต้องน ำส่งเอกสำรกำรด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเดือนละ 1 ครั้ง 
4.2.9 ปฏิบัติงำนตำมท่ีผู้ว่ำจ้ำงมอบหมำยให้ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรตัดหญ้ำ ตัดแต่งบ ำรุงรักษำต้นไม้ 
4.2.10 รำยงำนสิ่งของช ำรุดเสียหำยที่เกิดข้ึนให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบโดยด่วน 

5. ค่าปรับ 

 กรณีพนักงำนของผู้รับจ้ำงไม่มำปฏิบัติงำน หรือมำไม่ครบจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ ผู้รับจ้ำงยินยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงปรับ
ตำมระเบียบในสัญญำของผู้ว่ำจ้ำง 

๖. คุณสมบัติอ่ืน ๆ 

- ผู้เสนอรำคำต้องมีกำรเข้ำมำตรวจติดตำมกำรปฏิบัติงำนของคนงำน อบรมชี้แนะ แก้ไขปัญหำในกำร
ปฏิบัติงำนดูแลบ ำรุงรักษำต้นไม้และสวนหย่อมให้แก่คนงำนของผู้ว่ำจ้ำงเป็นประจ ำอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง   
พร้อมรำยงำนรำยละเอียดให้ผู้รับจ้ำงทรำบทุกครั้ง 

- ผู้เสนอรำคำต้องน ำตัวอย่ำงของสำรเคมีที่ใช้ในกำรบ ำรุงรักษำต้นไม้และสวนหย่อมฯ (ถ้ำมี) พร้อมฉลำก
เอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยกำรใช้สำรเคมีทุกชนิดที่น ำมำใช้ในกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  โดยสำรเคมี
ดังกล่ำวต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
 

------------------------------------------------- 

ส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี 


