
 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 
งานจ้างเหมาบริการ ดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อม  

สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือดูแลบ ารุงรักษาดูแล สนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อม ภายใน สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพ
ติดแห่งชาติบรมราชชนนี  ปูองกันการผุกร่อนของต้นไม้  กิ่งไม้  โรคพืชและแมลง ดูแลสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติ
ให้ร่มรื่นสวยงาม 
 

๒.  คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ ดังนี้ 
 ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจา้ง  
      ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
      ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท า
สัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 

๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๒.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า  ไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

๒.๘ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานและประสบการณ์ด้านให้บริการงานบ ารุงรักษา          
ดูแล สนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อม ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐๐ 
บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานเอกชนที่สถาบันฯเชื่อถือได้ เป็นผลงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามก าหนดโดยมีหนังสือ
รับรองผลงานและส าเนาคู่สัญญา  
๓.  ขอบเขตการดูแลรักษา 
 ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ไม้เลื้อย และหญ้าในพ้ืนที่ภายนอกอาคารสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติด
ยา เสพติดแห่ งชาติบรมราชชนนี  ที่ ได้ รั บการดูแล  สนามหญ้ า  ต้น ไม้  สวนหย่อม  แล้ วประมาณ                              
85,295 ตารางเมตร ตามพ้ืนที่ที่แนบมาพร้อมนี้ 

*  ทั้งนี้ จ านวนพื้นที่ที่ก าหนดเป็นตัวเลขโดยประมาณ ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการตามสถานที่จริง  * 
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๔.  เงื่อนไขการจ้าง 
 ๔.๑  การปฏิบัติงาน 
        ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาคนงาน  เครื่องมือ  เครื่องใช้  และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งวัสดุ
การเกษตรด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเอง ดังนี้  
  ๔.๑.๑ หัวหน้าคนงาน จ านวน 1 คน ผู้ปฏิบัติงานรวมจ านวน  ๑6  คน รวมทั้งหมด 17 คน 
หัวหน้าคนงานต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปอายุไม่เกิน 65 ปี และผู้ปฏิบัติงานอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้น
ไปอายุไม่เกิน 6๐ ปี โดยต้องมีสุขภาพแข็งแรง กรณีเป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย (พม่า,ลาว.กัมพูชาฯลฯ) ต้องส่ง
ส าเนาบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวที่
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ หรือเอกสารที่ระบุสถานะบุคคลได้ สามารถสื่อสารและเข้าใจ
ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และหากมีงานเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานทันทีท่ีได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง 
  ๔.๑.๒ คนงานที่ปฏิบัติงานต้องส่ง  
     (๑) ใบรับรองแพทย์ผลการตรวจสุขภาพ ๕ โรคของโรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น  
     (๒) ผลเอ็กซ์เรย์ของโรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น โดยผู้ปฏิบัติงานต้องไม่มีโรคติดต่อที่
แพร่กระจายในอากาศ เช่น วัณโรค  
     (๓) ผลตรวจสารเสพติด หายาบ้า ก่อนเข้าเริ่มปฏิบัติงานและสถาบันฯสามารถสุ่มตรวจสอบ
เป็นครั้งคราวโดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
  ๔.๑.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีหัวหน้างาน  เพ่ือท าหน้าที่ควบคุมการท างานทุกวันท างานและ
ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง ต้องสนใจที่จะแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว มีประสบการณ์การเกษตร ดูแลต้นไม้ มีความ
ซื่อสัตย์ สามารถประสานงานได้ด ี
    ๔.๑.๔ ผู้ควบคุมงาน  และคนงานข้างต้นต้องแต่งกายด้วยแบบฟอร์ม ของผู้รับจ้างมีชื่อตรา
หรือเครื่องหมายที่เห็นได้ชัดเจน 
  4.1.5 ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงาน และต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานการควบคุมโรคของสถาบัน ฯ  
         ๔.๑.6 ให้ปฏิบัติงาน ระหว่างเวลา ๐7.3๐ – 16.3๐ น. ให้ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้า
ปฏิบัติงานทุกวัน 
                          4.1.5.1 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ต้องมีหัวหน้างาน 1 คน ผู้ปฏิบัติงาน 16 คน  รวม 17 คน 
                          4.1.5.2 วันเสาร์ ต้องมีหัวหน้างาน 1 คน ผู้ปฏิบัติงานจ านวน  12 คน รวม 13 คน 
                          4.1.5.3 ในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องมผีู้ปฏิบัติงานจ านวน  5  คน         
         ๔.๑.๗ กรณีที่คนงาน/ผู้ควบคุมงานคนใด ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้  ให้ผู้รับจ้างจัดหา
คนงาน/ผู้ควบคุมงานมาปฏิบัติงานแทน หากคนงานมาปฏิบัติงานไม่ครบตามจ านวนที่ระบุ ผู้ว่าจ้างจะ
ด าเนินการปรับ ๖๐๐.- บาท/คน/วัน 
          ๔.๑.๘ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการ ดูแล 
สนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อม ซึ่งจะต้องทันสมัยและเหมาะสมกับงาน โดยสนามหญ้าต้องใช้รถตัดหญ้าเท่านั้น   
         ๔.๑.๙ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ดินผสม และกาบมะพร้าวสับ                   
ยาฆ่าแมลง และยาปราบศัตรูพืช ให้เพียงพอและเมื่อน ามาใช้ในสถาบันฯ ให้แจ้งจ านวนและมูลค่าทุกครั้งละเดือน 
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๔.๑.๑๐ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ค่าน้ าประปา และค่าไฟฟูาที่ใช้ในการด าเนินการ ให้ผู้รับจ้างเป็น
ผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด 

4.1.1๑ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องสูบน้ า จ านวน 2 เครื่อง (เครื่องสูบน้ าแบบใช้น้ ามันดีเซลหรือ
เบนซิน และเครื่องสูบแบบใช้ไฟฟูา กรณีฉุกเฉินสามารถขอใช้ไฟฟูาสถาบัน ฯ ได)้  
    

 ๔.๒ รายละเอียดการดูแลรักษา 
   ๔.๒.๑  สวนหย่อม  ไม้ยืนต้น  ไม้พุ่ม  ไม้คลุมดิน และไม้เลื้อยบริเวณนอกอาคาร 
  (1) การจัดแต่งและก าจัดวัชพืช  หมายถึงการตัดหญ้า  ตัดแต่งกิ่งไม้ พุ่ม  ไม้คลุมดิน                      
ไม้ยืนต้น ไม้เลื้อย และวัชพืชน้ า ก าหนดพ้ืนที่ในการด าเนินการดังนี้ 

ที ่ พื้นที ่ จ านวนพื้นที ่
(ตร.ม.) 

 โซนที่ 1 
3 ครั้ง/
เดือน 

โซนที่ 2 
2 ครั้ง/
เดือน 

โซนที่ 3 
1 ครั้ง/
เดือน 

โซนที่ 4 
1 ครั้ง/
เดือน 

โซนที่ 5 
1 ครั้ง/
เดือน 

๑. ตึกอ านวยการ ร้านอาหาร เสาธง อาคาร
ฝึกอบรม 5 ช้ัน 

๗,570      

๒. อาคารประยูร ตึกพลอยไทย ตึกโภชนาการ 3,๖๕๑      
๓. สนามฟุตบอล ๙,๒๕๐      
๔. สวนสุขภาพ ๖,๓๘๙      
๕. ริมถนนทางเดินบ้าน ต. และบ้าน ท. 4,215      
๖. ข้างทางเดินตึกบ าบัดยา ๑,๖๕๔      
๗. บ่อบ าบัดน้ าเสีย 1,952      
๘. ตึกโภชนาวิทยา  ๑,๕๒๗      
๙. โรงเก็บขยะ 1,๔84      

๑๐. ตึกเพชรและตึกทับทิม 2,750      
๑๑. บ้านพัก จ. เดิม (บ่อบ าบัดน้ าเสียใหม่) 354      
๑๒. ตึกโกเมน มุกดา เพทาย งานอาชีวบ าบัด 6,142      
๑๓. ตึกราชาวด ี ๒,๒๘๔      
๑๔. อาคารส านักงานซ่อมบ ารุง อาคารเครื่อง

ก าเนิดไฟฟูา อาคารเครื่องสูบน้ า 
3,186      

๑5. ตึกหยกและทางเดินเข้าตึก ๓,๓๙๐      
๑6. ตึกทองเนื้อเก้าและทางเดินเข้าตึก 4,915      
๑7. ตึกโอปอล ๔,๒๗๐      
๑8. ตึกเขียวส่อง และ กศน. ๑,8๒๐      
19. ตึกบุษราคัม ๒,๐๕๐      
20. ตึกมรกต 4,960      
๒1. พื้นที่งานเกษตรและช่างไม้เฟอร์นเิจอร ์ ๓,๕๑๒      
๒2. อาคารพักแพทย์ พยาบาล เจ้าหนา้ที่ ๓ 

หลัง และ อาคารพักแพทย์ ๖ ช้ัน 
3,955 

     

23. พื้นที่รั้วด้านนอกสถาบัน 4,015      
 รวมพ้ืนที ่ 85,295      
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 (๑) พ้ืนที่โซน ที่ 1  ผู้ปฏิบัติงานจ านวน   4  คน  เครือ่งตัดหญ้าแบบล้อเข็น จ านวน ๒ คันและ
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จ านวน 1 เครื่อง (ต้องมีผู้ปฏิบัติงานประจ าพ้ืนที่) 

 (2) พ้ืนที่โซน ที่ 2  ผู้ปฏิบัติงานจ านวน   3  คน   เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จ านวน 1 เครื่อง 
(ต้องมผีู้ปฏิบัติงานประจ าพ้ืนที่) 

 (3) พ้ืนที่โซน ที่ 3  ผู้ปฏิบัติงานจ านวน   2  คน   เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จ านวน 1 เครื่อง 
(ต้องมผีู้ปฏิบัติงานประจ าพ้ืนที่) 

 (4) พ้ืนที่โซน ที่ 4  ผู้ปฏิบัติงานจ านวน   3  คน   เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จ านวน 1 เครื่อง 
(ต้องมผีู้ปฏิบัติงานประจ าพ้ืนที่) 

 (5) พ้ืนที่โซน ที่ 5  ผู้ปฏิบัติงานจ านวน   2  คน   เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จ านวน 1 เครื่อง 
(ต้องมผีู้ปฏิบัติงานประจ าพ้ืนที่) 

 (๖) หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานจ านวน   2  คน   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
       รวมจ านวนคนทั้งหมด  1๗  คน (หัวหน้างาน 1 คน ผู้ปฏิบัติงาน 16 คน) 
       เครื่องตัดหญ้าแบบล้อเข็น 2 คัน และเครื่องตัดหญ้าแบสะพาย 5 เครื่อง 

- การปฏิบัติงานทุก 3 ครั้ง/เดือน ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ 
- การปฏิบัติงานทุก ๒ ครั้ง/เดือน ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ 
- การปฏิบัติงานทุก ๑ เดือน ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ    

ส่วนในช่วงฤดูฝนอาจมีการด าเนินการบ่อยครั้งขึ้น  พร้อมทั้งก าจัดวัชพืช   ส าหรับไม้ยืนต้นต้องแล้วแต่การ
เจริญเติบโตของแต่ละต้น  แต่ต้องตัดแต่งให้ได้ลักษณะรูปทรงของต้นไม้แต่ละชนิด และดูสวยงาม เศษใบไม้  กิ่ง
ไม้ และหญ้าที่ตัดแต่งให้  ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบขนย้ายไปทิ้งนอกบริเวณสถาบัน ฯ  และมิให้มีการทิ้งลงคู
คลองและรางระบายน้ าเด็ดขาด 
  (๒)  การให้ปุ๋ยสนามหญ้า และต้นไม้ทุกชนิด พ้ืนที่สนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ทั้งหมด  ให้
ด าเนินการทุกเดือน หมุนเวียนตามบริเวณท่ีก าหนด ดังนี้ 
 ๑. ปุ๋ยสูตร ๑๖-๑๖-๑๖ ในปริมาณ ๑๕ กิโลกรัม/๑,๖๐๐ ตารางเมตร (ใส่ทุก ๓ เดือน/ครั้ง/พื้นท่ี) 
     ส่งมอบเพ่ือน ามาใช้ไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลกรัมต่อเดือน 
 ๒. ปุ๋ยสูตร ๔๖-๐-๐ ในปริมาณ ๑๕ กิโลกรัม/๑,๖๐๐ ตารางเมตร (ใส่ทุก ๓ เดือน/ครั้ง/พื้นท่ี) 
     ส่งมอบเพื่อน ามาใช้ไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลกรัมต่อเดือน 
 ๓. ปุ๋ยหมัก ในปริมาณ ๔๕ กิโลกรัม/๑,๖๐๐ ตารางเมตร (ใส่ทุก ๓ เดือน/ครั้ง/พื้นท่ี) 
     ส่งมอบเพื่อน ามาใช้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัมต่อเดือน 
โดยเวลาในการให้ปุ๋ยควรอยู่ในระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หลังจากให้ปุ๋ยแล้วรดน้ าให้ปุ๋ยละลายทันที เช้า
ถัดมา รดน้ าอีกครั้ง โดยทุกครั้งต้องให้ก าหนดวัน เวลาและแจ้งกรรมการตรวจรับให้ทราบล่วงหน้า 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๕ - 
  (๓)  การพ่นยาฆ่าแมลง ควรพ่นยาฆ่าแมลงและยากันรา ทั้ งสนามหญ้าและต้นไม้                   
ตามความเหมาะสม หรือตามอาการของโรคและแมลงที่ระบาดในพ้ืนที่ โดยพิจารณาปูองกันและก าจัดให้หญ้า
อยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามปราศจากวัชพืช  สารฆ่าแมลงที่ใช้ต้องผลิตจากธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่
ใช้สารเคมีท่ีเป็นพิษโดยเด็ดขาด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) (วอ./สธ) ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคล 
  (4)   การก าจัดวัชพืช ห้ามใช้สารเคมี(ยาฆ่าหญ้า)ก าจัดวัชพืชโดยเด็ดขาด ให้ใช้วิธีตัดหรือถอน 
  (5)  การท า TOP-SOLL ผู้รับจ้างจะต้องท า TOP-SOLL เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างของดิน ทรุดตัว 
อย่างน้อยทุก ๓ เดือน และ/หรือตามความเหมาะสม 
    (6)  ดูแลความสะอาด ก าจัดขยะ/วัชพืช/หญ้าในคลองด้านหน้าสถาบัน  พร้อมทั้งดูแลความ
สวยงามของสวนหย่อมบริเวณปูายหน้าสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
      (7) การตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ ให้ด าเนินการทุก ๓ เดือน  กรณีสวนหย่อม ไม้ดัด ให้ตัดแต่งก่ิง 
เดือนละ ๑ ครั้ง 

  (8) การรดน้ าให้ใช้น้ าจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติ  โดยมีข้อก าหนดดังนี้ 
   -  สนามหญ้า  ฤดูฝน ให้รดน้ าสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง นอกนั้นให้รดน้ า ๒ วันต่อครั้ง 
  -  สวนหย่อม ไม้ประดับในสวน  ให้รดน้ าทุกวัน 
  -  ไม้ใหญ่ นอกฤดูฝน ให้รดน้ าสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
  (9) เก็บกวาดเศษขยะ ใบไม้ กิ่งไม้ที่ร่วง 
                    (๑๐) เก็บขยะทั่วไป จากอาคารภายในสถาบัน ทุกวันเวลา 08.00 – 10.00 น. ไปรวมอยู่โรง

เก็บขยะ ล้างถังขยะ จัดเก็บถังขยะประจ าจุด ผู้รับจ้างต้องหารถเข็นขยะไม่น้อยกว่า 2 คัน 
เพ่ือด าเนินการเก็บขยะภายในสถาบัน ฯ 

                  (11) ผู้รับจ้างต้องน ากิ่งไม้ เศษใบไม้ ในจุดรวมที่น ากิ่งไม้ เศษใบไม้ทั้งหมด ไปทิ้งนอกสถาบัน 
เดือนละ 1 ครั้ง ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

๕. เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
   ๕.๑  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างที่เกิดความเสียหาย
ขึ้นโดยการกระท าของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างด้วย  
    ๕.๒  ดูแลเก็บกวาดใบไม้ใบหญ้า  รวมทั้งเศษกิ่งก้านที่ร่วงหล่น ในบริเวณที่รับผิดชอบ และผู้รับจ้าง
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบน าไปทิ้งนอกสถาบัน ฯ 
 ๕.๓  ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานบางคนไม่สุภาพเรียบร้อย ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติใหม่ทันที 
พร้อมกับส่งประวัติของผู้ปฏิบัติงานใหม่ให้ผู้ว่าจ้างทราบด้วย 
   ๕.๔  ผู้ปฏิบัติงาน ห้ามดื่มสุรา, ห้ามสูบบุหรี่, สิ่งเสพติด, การพนัน ระหว่างการปฏิบัติงานภายใน
สถาบันฯ ถ้าฝุาฝืนผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าปรับเป็นรายครั้งตามอัตราค่าปรับที่ก าหนดไว้ในสัญญา  ทุกครั้ง 
และเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานในทันที 
 ๕.๕ ห้ามน าบุคคลภายนอกเข้ามาใน เขตผู้ปุวยบริ เวณสถาบันฯ ถ้าฝุาฝืนสถาบันฯอาจท า                   
หนังสือเตือนก่อน หรือผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าปรับเป็นรายครั้งตามอัตราค่าปรับที่ก าหนดไว้ในสัญญา                
ทุกครั้งที่ฝุาฝืน 
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 ๕.๖  ผู้รับจ้าง ต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างด าเนินการตรวจหาสารเสพติดของผู้ปฏิบัติงานกับทางสถาบันฯ 
โดยผู้ว่าจ้างจะด าเนินการสุ่มตรวจตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาสารเสพติด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้
ออกค่าใช้จ่าย ซึ่งหากพบการใช้สารเสพติด ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าปรับเป็นรายครั้งตามอัตราค่าปรับที่
ก าหนดไว้ในสัญญาทุกครั้ง และเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานในทันที  
 ๕.๗  การปฏิบัติงานที่ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จะก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนการปฏิบัติงานของ  
ผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการในวันหยุดราชการ  หรือนอกเวลาราชการ  โดยต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ
ล่วงหน้า 
   ๕.๘  ผู้รับจ้างต้องส่งรายชื่อการเข้าปฏิบัติงานพร้อมลงชื่อการท างานให้ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่ผู้ว่าจ้าง
มอบหมายทุกวันท างานที่ก าหนด   

๕.๙  การจ่ายค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจะเบิกจ่ายให้เป็นรายเดือน เมื่อผู้รายงานแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว หากผู้ว่าจ้างพบว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญา ผู้ว่า
จ้างมีสิทธิปรับตามอัตราท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด  
 ๕.๑๐  ถ้าหากมีต้นไม้ ต้นหญ้า ปลูกเพ่ิมขึ้นจากเดิม ในบริเวณพ้ืนที่ที่จ้างเหมาดูแล ผู้รับจ้างจะต้อง
บ ารุงรักษาให้ด้วย      
 ๕.๑๑  ต้องรับผิดชอบในการปลูกพันธุ์ไม้ชนิดเดิมชดเชยหรือซ่อมแซมต้นไม้  และต้นหญ้าในกรณีที่ตาย
หรือไม่เจริญงอกงามเท่าท่ีควร 

 ๕.๑๒  ผู้ว่าจ้างจะไม่รับผิดชอบในกรณีคนงานของผู้รับจ้างได้รับอันตรายขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือ
เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาต้นไม้เกิดช ารุดเสียหาย หรือสูญหายแต่ประการ
ใดทั้งสิ้น 
 ๕.๑๓  หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าเครื่องมือที่ผู้รับจ้างน ามาใช้ไม่เหมาะสม  ผู้รับจ้างต้องหามาเปลี่ยนใหม่ 
 ๕.๑๔  ผู้รบัจ้างต้องแจ้งมูลค่าพร้อมปริมาณของปุ๋ยและยาฆ่าแมลงทุกครั้งที่ด าเนินการตามรายละเอียด ข้อ ๔. 
 ๕.๑๕  ให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัตงิานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๕.๑๖  รายการและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย 

๖. ค่าปรับ 
 ๖.๑ กรณีผู้ รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดเงื่อนไขที่ก าหนด  ผู้ว่ าจ้างจะด าเนินการปรับ                       
๒ บาทต่อตารางเมตรต่อครั้ง  ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด ของแต่ละประเภทงาน  
 ๖.๒ กรณีผู้รับจ้างส่งพนักงานมาปฏิบัติงานไม่ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนด ผู้ว่าจ้างจะด าเนินการปรับใน
อัตรา ๖๐๐.- บาท/คน/วัน  
 ๖.๓ กรณีผู้ รับจ้างปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามข้อ ๕.๔, ๕.๕ ผู้ว่าจ้างจะด าเนินการปรับในอัตรา                             
๖๐๐.- บาท/ครั้ง/วัน 
 ๖.๔ กรณีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดเงื่อนไขและได้คิดค่าปรับตามข้อ ๖.๑, ๖.๒, ๖.๓ แล้ว ผู้ว่าจ้าง                     
จะด าเนินการปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของราคาค่าจ้างตามสัญญาด้วย  
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๗.  เงื่อนไขการประเมินผล 
    จะมีการประเมินผลการด าเนินงานของผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้ว่าจ้างแจ้งให้ด าเนินการ
แก้ไข  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการแก้ไขภายใน  ๓  วัน หากผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ปรับผู้รับจ้างตามสัญญา และสามารถจ้างผู้อ่ืนเข้ามาด าเนินการแทนโดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง 
และหากผู้ว่าจ้างพบว่าผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามก าหนด และได้ท าหนังสือเตือนแล้ว  ครบ ๓ ครั้ง แต่
ผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได ้ 
๘. สงวนสิทธิ์ 
            สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี สงวนสิทธิ์  หากพ้ืนที่ส่วนใด                
ที่มีเหตุให้ต้องระงับการดูแลพ้ืนที่ส่วนนั้น เช่น มีการก่อสร้างอาคาร เป็นต้น ซึ่งผู้รับจ้างไม่ได้ดูแลพ้ืนที่               
ส่วนนั้น ผู้ว่าจ้างสามารถด าเนินการ ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ดูแลทดแทนเพ่ิม หรือเพ่ิมความถี่การด าเนินงานทดแทน 
หรือหักลบค่าจ้างตามพ้ืนที่ส่วนนั้น ในอัตราค่าจ้างตามสัญญาคิดเป็นต่อตารางเมตรต่อเดือน ตามที่ผู้ว่าจ้าง
ก าหนด และหากพ้ืนที่ส่วนอื่นทีไ่ม่ได้ระบุไว้มกีารก่อสร้างแล้วเสร็จผู้รับจ้างต้องดูแลพ้ืนที่ส่วนนั้นด้วย 

๙.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลาด าเนินงาน ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕6๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๑๐. ราคากลาง 
           ราคากลางท้ังสิ้น 2,๓50,000 บาท  (สองล้านสามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
พื้นที่สนามหญ้าสถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ล าดับที่ พื้นที่ จ านวนพื้นที่ (ตร.ม.) 
๑. รอบตึกอ านวยการ ร้านอาหาร เสาธง อาคารฝึกอบรม 5 ชั้น ๗,570 
๒. อาคารประยูร  ตึกพลอยไทย ตึกโภชนาการ 3,๖๕๑ 
๓. สนามฟุตบอล ๙,๒๕๐ 
๔. สวนสุขภาพ ๖,๓๘๙ 
๕. ริมถนนทางเดินบ้าน ต. และบ้าน ท. 4,215 
๖. ข้างทางเดินตึกบ าบัดยา ๑,๖๕๔ 
๗. บ่อบ าบัดน้ าเสีย 1,952 
๘. ตึกโภชนาวิทยา ๑,๕๒๗ 
๙. โรงเก็บขยะ 1,๔84 

๑๐. ตึกเพชรและตึกทับทิม 2,750 
๑๑. บ้านพัก จ. เดิม (บ่อบ าบัดน้ าเสียใหม่) 354 
๑๒. ตึกโกเมน มุกดา เพทาย งานอาชีวบ าบัด 6,142 
๑๓. ตึกราชาวดี ๒,๒๘๔ 
๑๔. อาคารส านักงานซ่อมบ ารุง อาคารเครื่องก าเนิดไฟฟูา อาคารเครื่องสูบน้ า 3,186 
๑5. ตึกหยกและทางเดินเข้าตึก ๓,๓๙๐ 
๑6. ตึกทองเนื้อเก้าและทางเดินเข้าตึก 4,915 
๑7. ตึกโอปอล ๔,๒๗๐ 
๑8. ตึกเขียวส่อง และ กศน. ๑,8๒๐ 
19. ตึกบุษราคัม ๒,๐๕๐ 
๒0. ตึกมรกต 4,960 
๒1. พ้ืนที่งานเกษตรและช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ ๓,๕๑๒ 
๒2. อาคารพักแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ๓ หลัง และ อาคารพักแพทย์ ๖ ชั้น 3,955 
23. พ้ืนที่รั้วด้านนอกสถาบัน 4,015 

 รวมพื้นที่ 85,295 
 
 
*  ทั้งนี้ จ านวนพื้นที่ที่ก าหนดเป็นตัวเลขโดยประมาณ ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการตามสถานที่จริง  * 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินตรวจรับงานจ้างเหมาบริการดูแล สนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ล าดับ ลักษณะงาน 
ช่วงเวลาการปฏิบตัิงานทุก ผลการด าเนินงานเดือน................................. 

๓ ครั้ง/
เดือน 

๒ ครั้ง/
เดือน 

๑ ครั้ง/
เดือน 

ผ่าน ไม่ผา่น 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3  ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3  

๑. งานตัดแต่งหญ้า, กิ่งไม้พุ่ม, ไม้คลุมดิน, ไม้ยืนต้น และไม้เลื้อย          
1.1 รอบตึกอ านวยการ ร้านอาหาร เสาธง อาคารฝึกอบรม 5 ชั้น          
1.2 อาคารประยูร ตึกพลอยไทย ตึกโภชนาการ          
1.3 สนามฟุตบอล          
1.4 สวนสุขภาพ          
1.5 ริมถนนทางเดินบ้าน ต. และบ้าน ท.          
1.6 ข้างทางเดินตึกบ าบัดยา          
1.7 บ่อบ าบัดน้ าเสีย          
1.8 ตึกโภชนาวิทยา ตึกเพชร(เดิม)          
1.9 โรงเก็บขยะ          

1.10 ตึกเพชรและตึกทับทิม          
1.11 บ้านพัก จ. เดิม (บ่อบ าบัดน้ าเสียใหม่)          
1.12 ตึกโกเมน มุกดา เพทาย งานอาชีวบ าบัด          
1.13 ตึกราชาวดี          
1.14 อาคารส านักงานซ่อมบ ารุง อาคารเครื่องก าเนิดไฟฟูา อาคาร

เครื่องสูบน้ า 
         

1.15 ตึกหยกและทางเดินเข้าตึก          
1.16 ตึกทองเนื้อเก้าและทางเดินเข้าตึก          
1.17 ตึกโอปอล          
1.18 ตึกเขียวส่อง และ กศน.          
1.19 ตึกบุษราคัม          
1.20 ตึกมรกต          
1.21 พื้นท่ีงานเกษตรและช่างไม้เฟอร์นิเจอร์          
1.22 อาคารพักแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าท่ี ๓ หลัง และ อาคารพัก

แพทย์ ๖ ชั้น 
         

1.23 พื้นท่ีรั้วด้านนอกสถาบัน          
    หมายเหตุ - การปฏิบัติงานทกุ 3 ครั้ง/เดือน ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้แลว้เสร็จ    - การปฏบิัติงานทุก ๒ ครั้ง/เดือน ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ     - การปฏิบัติงานทุก ๑ ครั้ง/เดือน ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้แลว้เสร็จ 

 
 
 



 
-๒- 

ล าดับ ลักษณะงาน 
ช่วงเวลาการปฏิบตัิงาน ผลการด าเนินงานเดือน................................. 

๓ ครั้ง/
เดือน 

๒ ครั้ง/
เดือน 

๑ ครั้ง/
เดือน 

ผ่าน ไม่ผา่น 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3  ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3  

๒. ใส่ปุ๋ยสนามหญ้า           
๓. ใส่ปุ๋ยและพรวนดินต้นไม้ สวนหย่อม          
๔. ฉีดยาป้องกันโรคและแมลงตน้ไม้ สวนหย่อม          
๕. เก็บกวาดเศษใบไม้แห้ง หญ้าแห้ง รอบๆ 
บริเวณสวนหย่อม และสนามหญ้า 

         

๖. ก าจัดวัชพืชรอบๆ สวนหย่อม          
๗. ซ่อมแซมต้นไม้ท่ีทรุดโทรมหรอืตาย          
๘. ก าจัดวัชพืชและเก็บขยะหน้ารั้วสถาบันฯ           
๙. ก าจัดวัชพืชในสนามหญ้า           
๑๐. ปรับพ้ืนที่ท่ีมีน้ าท่วมขังบริเวณสนามหญ้าและ
สวนหย่อม 

         

11. ขนย้ายกิ่งไม้ ใบไม้ ทิ้งนอกสถาบัน ฯ          
 
 
 
 
 
 
 

   ……………………………………..………………..       ………………………………………..………….. 
  (...........................................................)        (..........................................................) 
               หัวหน้าผู้คุมงาน               ผู้ประเมิน 
  
 หมายเหตุ - การปฏิบัติงานทกุ 3 ครั้ง/เดือน      ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้แลว้เสร็จ  
  - การปฏิบัติงานทกุ ๒ ครั้ง/เดือน      ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้แลว้เสร็จ 
  - การปฏิบัติงานทกุ ๑ ครั้ง/เดือน      ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้แลว้เสร็จ



 
 
 

การก าหนดราคากลางจ้างเหมาบริการปรับภูมิทัศน์ (ดูแลต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า) 
สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน 
(คน) 

ค่าแรง 
(บาท) 

วันท าการ 
( ๑ ปี) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. ค่าแรงหัวหน้า
คนงาน 

๑ ๕๐๐/วัน ๓๑๒ วัน 
(๒๖ วัน x ๑๒ เดือน) 

๑๕๖,๐๐๐  

๒. ค่าแรงคนงาน ๑๖ ๓๓๑/วัน ๓๑๒ วัน 
(๒๖ วัน x ๑๒ เดือน) 

๑,๖๕๒,๓๕๒  

 รวมค่าแรง ๑,๘๐๘,๓๕๒  
๓ เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยค านวณ ร้อยละ ๕ จากเงินรวม

ค่าจ้าง 
๙๐,๔๑๘  

๔ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ (น  ามัน+ปุ๋ย+เคมีภัณฑ์) โดยค านวณ ร้อยละ ๑๐ 
จากเงินรวมค่าจ้าง 

๑๘๐,๘๓๕  

๕ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและอ่ืนๆ + ภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยค านวณ 
ร้อยละ ๑๕ จากเงินรวมค่าจ้าง 

๒๗๑,๒๕๒  

 รวม ๕๔๒,๕๐๕  
 รวมค่าแรง+สมทบประกันสังคม+ค่าวัสดุและอุปกรณ์+ค่าด าเนินการ ๒,๓๕๐,๘๕๘  

 รวมเป็นเงิน ๒,๓๕๐,๘๕๘  
 ก าหนดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๕๐,๐๐๐  
 (ตัวอักษร) (สองล้านสามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

จากพื้นที่ทั้งหมด 85,295  ตร.ม. คิดเป็นราคาประมาณ ๒.๒๙ บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
สรุปราคากลางโดยประมาณ ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามห้าหม่ืนแสนบาทถ้วน) 

 


