Terms of Reference: TOR

ลักษณะงานและข้ อกําหนดทั่วไปของงานดูแลสวน
นิตบิ ุคคลหมู่บ้านจัดสรรชัยพฤกษ์ บางบัวทอง

ลักษณะงาน
เป็ นการจัดทําสัญญาว่าจ้ าง ผู้รบั จ้ างให้ เข้ ามาดําเนินการดูแล บํารุงรักษาสวน สนามหญ้ า ต้ นไม้
ทําความสะอาดถนน เก็บขยะ กิ่งไม้ และวัสดุไม่พึงประสงค์ ในพื ้นที่สว่ นกลางทังหมด
้
และบริเวณหน้ า
บ้ านทุกหลังของสมาชิก สโมสร และสํานักงานนิตบิ คุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรรชัยพฤกษ์ บางบัวทอง ตามลักษณะ
งาน ขอบเขต ระยะเวลา กรรมวิธี ข้ อกําหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่บริษัท และที่ระบุในสัญญาว่าจ้ าง
ตลอดจน เอกสารประกอบสัญญาที่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยมีหลักประกันในเรื่องความเสียหายที่
อาจจะมีขึ ้น เป็ นพันธะผูกพันทังสองฝ่
้
ายไว้

สัญญาจ้ างงานดูแลสวน : ประกอบด้ วยส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี ้

1.ผู้วา่ จ้ าง คือ นิตบิ คุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรรชัยพฤกษ์ บางบัวทอง, สํานักงาน เลขที่ 201/1 หมูท่ ่ี 1 ถนน
บางกรวยไทรน้ อย ตําบลพิมลราช อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
2.ผู้รับจ้ าง คือ ผู้รับจ้ างเหมา ในรูปของนิติบคุ คลหรือบุคคลธรรมดา
3.อายุสญ
ั ญา 12-24 เดือน
4.ขอบเขตดูแลพื ้นที่ ส่วนกลาง จําแนกดังนี ้
4.1 สวนด้ านหน้ าโครงการ (ซุ้มประตู)
4.2 ต้ นไม้ ถนนสายหลัก รวมถึงเกาะกลางถนน , ถนนสายรอง และถนนซอย
4.3 สวนสาธารณะ, สวนรอบทะเลสา บ, สวนหย่อม, สนามเด็กเล่น , สวนบ่อบําบัด และบ่อ
หน่วงนํ ้า , สวนที่เป็ นพื ้นที่สว่ นกลางของโครงการ
4.4 สวนสโมสร และอืน่ ๆ
5. ขอบเขตงานดูแลสวนให้ เรียบร้ อย สะอาด สวยงาน ประกอบด้ วย
5.1 การรดนํ ้าต้ นไม้ และสนามหญ้ าทังหมด
้
เป็ นประจําตามแผนงานที่ได้ ระบุ
5.2 การพรวนดินแปลงปลูก
5.3 การตัดแต่งต้ นไม้ ใหญ่, ไม้ พมุ่ , ไม้ คลุมดิน, ไม้ เลื ้อย, ไม้ นํ ้า และสนามหญ้ า
5.4 การใส่ป๋ ยุ และพ่นยากําจัดศัตรูพืช ตามกรรมวิธีและแผนงานที่ได้ ระบุ
5.5 การกําจัดวัชพืชบนพื ้นดาดแข็ง (ทางเดินเท้ า) และผิวนํ ้าในสระนํ ้า , บ่อนํ ้าในสวน
5.6 การเก็บกวาด และรักษาความสะอาด เก็บเศษใบไม้ และวัสดุที่ไม่พึงประสงค์ออกจาก
บริเวณพื ้นที่ของนิตบิ คุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรรฯ
5.7 จัดทํา/ดูแลไม้ คํ ้ายันตามความจําเป็ นและเหมาะสม
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อัตราค่ าจ้ างและระดับคุณภาพงานดูแล การันตี 1 เดือน
อัตราค่าจ้ างงานดูแล :
กําหนดตามค่าแรงและค่าวัสดุท่ีเป็ นต้ นทุนจริง โดยประมาณการจากกรรมวิธี , แผนงาน, ราคา
ตลาดเฉลี่ยทังปี
้ และสภาพปั ญหาเฉพาะโครงการนัน้ ๆ แล้ วคิดคํานวณต่อพื ้นที่ดแู ลทังหมดแล้
้
วพื ้นที่ตาม
เอกสารแนบประกอบ ตามสัญญาเป็ นอัตราค่าจ้ างกําหนดจ่ายเป็ นรายเดือน เมือ่ มีการตรวจรับงานและ
อนุมตั กิ ารจ่ายตามขันตอนและราคาค่
้
าจ้ าง โดยทัว่ ไปจะครอบคลุมรายการ ดังต่อไปนี ้
1. ค่าแรงงานรดนํ ้า , ตัดหญ้ า , ตัดแต่งไม้ พมุ่ และไม้ คลุมดิน
2. ค่าแรงงานพรวนดิน , ใส่ป๋ ยุ , พ่นยาฆ่าแมลง
3. ค่าแรงงานเก็บกวาดทําความสะอาดพื ้นที่
4. ค่านํ ้ามันและค่าบํารุงรักษาของเครื่องสูบนํ ้า , เครื่ องตัดหญ้ าและรถบรรทุกนํ ้า
5. ค่าปุ๋ย , ฮอร์โมนและยาฆ่าแมลง
6. ค่าดําเนินการ , ภาษี และกําไร ทังในรู
้ ปของนิตบิ คุ คลและบุคคลธรรมดา
7. ค่าใช้ จา่ ยของผู้รบั จ้ างในการปลูกทดแทนในส่วนเสียหายของต้ นไม้ ท่ีเกิดขึ ้นจากความบกพร่อง
ของผู้รับจ้ างเหมาเอง
8. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็ นตามขอบเขตงานของผู้รบั จ้ าง

อัตราค่ าจ้ างดูแล

จะไม่ครอบคลุม ค่าเสียหายจากภัยธรรมชาติร้ายแรง ที่ผ้ รู บั จ้ างได้ พยายาม

ป้องกันแล้ ว

ความเสียหาย ที่ต้องชดใช้

ความเสียหายของพื ้นที่ : คือ ลักษณะที่ทําให้ พืชพันธุ์และส่วนประกอบอืน่ ๆ ในขอบเขตงานรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้ าง ผิดแผกไปจากสภาพเดิมที่ตกลงกัน ถือเป็ น “พื ้นที่เสียหาย” ได้ แก่
1. ไม้ ยืนต้ น , ปาล์ม , ไม้ พ่มุ สูงตาย หรื อมีสภาพใกล้ ตาย
พิจารณาตามสาเหตุประกอบ
2. แปลงไม้ พมุ่ แหว่งขาดหาย สูงไม่ได้ ระดับและไม่เป็ นแถวแนวตามต้ องการ
3. สนามหญ้ าเหลืองซีด ใบหญ้ าสูงเกินกว่า 7 ซม. หรือมีดอกหญ้ าขึ ้น เป็ นหลุมเป็ นร่อง
4. แปลงปลูกต้ นไม้ มีวชั พืชแซมและเศษวัสดุอน่ื ๆ ปลอมปนอยู่
5. พื ้นที่ดาดแข็งและผิวสระนํ ้า มีวชั พืชแซม และตะไคร่แดดแขวนลอยอยู่
6. ค่าเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามขอบเขตงานที่กําหนด

การชดใช้ ค่าเสียหายโดยทําการแก้ ไขเพื่อกลับสู่สภาพเดิม ดังนี ้
1. พืชพันธุ์ทกุ ชนิดตาย ให้ ปลูกทดแทนในทันที ด้ วยต้ นใหม่ ชนิดพันธุ์เดิม หรือ ตามความ
เหมาะสม
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2. พืชพันธุ์ทกุ ชนิด มีสภาพทรุดโทรม ด้ วยขาดปุ๋ยหรือมีโรคพืชหรือมีแมลงคุกคาม ให้ ทําการ
บํารุงรักษาตามกรรมวิธี อย่างเร่งด่วนในทันที และแจ้ งผลทุกระยะ 15 วัน
3. รือ้ ถอนวัชพืช เก็บกวาดเศษวัสดุปลอมปนต่าง ๆ จนสะอาดเรี ยบร้ อย
4. ต้ องมีภาพถ่ายก่อนทําและหลังทํา ประกอบใบแจ้ งหนี ้ทุกเดือน

การวินิจฉัยความผิดเพื่อการชดใช้ ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ :

ให้ พิจารณาความเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้ าง ที่เกิดขึ ้นในแต่ละงวดเดือนที่มีการ
ตรวจรับงาน ให้ ทําการชดใช้ คา่ เสียหาย ดังต่อไปนี ้
1. เดือนที่ 1 มีพื ้นที่เสียหายเกิดขึ ้น ให้ ผ้ รู ับจ้ างปลูกทดแทนบํารุงรักษา พันธ์พืชและถอนวัชพืชทัน
ที่ภายในระยะเวลาที่ของงวดเดือนที่ 2 โดยไม่มกี ารตัดเงินค่าดูแลงวดเดือนที่ 1
2
. เดือนที่ 2 ผู้รับจ้ างมิได้ ปลูกทดแทนแล้ วเสร็จตามระยะเวลาที่งวดเดือนที่ 2 และพัวพันข้ าม
มายังงวดเดือนที่ 3 ให้ ตดั เงินค่าดูแลของงวดเดือนที่ 2 จํานวน 10 % แล้ วให้ ปลูกทดแทนต่อไปภายใน
ระยะเวลาที่เหลือของ งวดเดือนที่ 3
3
. เดือนที่ 3 ผู้รับจ้ างมิได้ ปลูกทดแทนแล้ วเสร็จตามระยะเวลาที่งวดเดือนที่ 3 และพัวพันข้ าม
มายังงวดเดือนที่ 4 ให้ ระงับการจ่ายเงินของงวดเดือนที่ 3 ทังหมดและให้
้
ปลูกทดแทนต่อไปตามระยะเวลา
ที่เหลือของ งวดเดือนที่ 3
4. เดือนที่ 4 ผู้รับจ้ างมิได้ ปลูกทดแทนแล้ วเสร็จตามระยะเวลาที่เหลือของเดือนที่ 4 และพัวพันข้ าม
มายังเดือนที่ 5 ให้ ระงับการจ่ายเงินของงวดเดือนที่ 4 และแจ้ งมายังส่วน คณะกรรมการ เพื่อดําเนินการเพิก
ถอนสัญญาจ้ างและจัดหาผู้รบั จ้ างรายใหม่ภายใน 15 วัน
5. จํานวนเงินที่ถกู ตัดหรือถูกระงับการจ่ายดังกล่าว จะไม่ชดใช้ คนื ให้ ผ้ รู บั จ้ างแต่อย่างใด
6. ในบางกรณีหากต้ นไม้ ใหญ่ที่จะต้ องนํามาปลูกทดแทนหรือไม่เหมาะสม เป็ นต้ นไม้ ที่หายาก
หรือหาขนาดที่เหมาะสมที่จะมาทดแทนไม่ได้ แล้ วผู้รบั จ้ างอาจเจรจาขอเปลีย่ นชนิด ทังนี
้ ้ให้ ทางโครงการ
แจ้ งคณะกรรมการ เพื่อร่วมพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

มาตรฐาน กรรมวิธีและแนวทางปฏิบัตใิ นงานดูแลสวน

กรรมวิธีงานดูแล : โดยทัว่ ไปให้ ผ้ รู ับจ้ าง ตามแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้

1. คนงานและหัวหน้ างาน

1.1 คุณสมบัติ มีความรู้, ความสามารถ , ทักษะและความรักในการดูแลงานสวนเป็ นส่วนตัว
1.2 การแต่งกาย ด้ วย
ชุดแบบฟอร์มของผู้รับจ้ างที่เรียบร้ อยและมีตราของกิจการชัดเจน
1.3 เวลางาน
08.00 – 12.00 และ 13.00 – 17.00 น. ประจําทุกวัน
1.4 ภารกิจ โดยปกติให้ ทําการรดนํ ้าต้ นไม้ , พรวนดิน , ตัดแต่ง , ใส่ป๋ ยุ , พ่นยา และเก็บกวาด
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ตามแผนงาน โดยหมุนเวียนภายในพื ้นที่ดแู ล ภายในระยะเวลา 1 เดือน จนส่งมอบงานเดือนนัน้ ๆ ได้
ภารกิจอาจจะมีการสับเปลีย่ นตามสภาพโอกาสและปั ญหาวิกฤต อาทิเช่น การเพิ่มกําลังการรดนํ ้าต้ นไม้
ในฤดูแล้ งและลดกําลังการตัดแต่งลง , แล้ วลดกําลังการรดนํ ้าในฤดูฝน และเพิ่มกําลังการตัดแต่งวัชพืช
แทน เป็ นต้ น
1.5 ผู้วา่ จ้ าง สงวนสิทธิ์ท่ีจะควบคุม, ตรวจสอบหรือสัง่ การคนงานภายในขอบเขตของสัญญาจ้ าง

2. เครื่ องมือ และอุปกรณ์

2.1 เครื่ องสูบนํ ้า เสียงเบา ใช้ นํ ้ามัน , ไฟฟ้า
(ในพื ้นที่มีระบบสปริงเกอร์ของหมูบ่ ้ านให้ ใช้ ระบบ
สปริงเกอร์หรือพื ้นที่ท่ีสามารถใช้ ระบบไฟฟ้าได้ ให้ ใช้ ระบบไฟฟ้าเพื่อลดมลภาวะเสียง)
2.2 เครื่องตัดหญ้ าแบบเข็น โรตารี่ใช้ นํ ้ามัน , ไฟฟ้า
2.3 เครื่ องตัดหญ้ าแบบร่อน ชนิดสะพายไหล่ ทังแบบใบมี
้
ดและเส้ นเอ็น ใช้ นํ ้ามัน
2.4 เครื่ องพ่นยา
2.5 กรรไกรตัดแต่งใบไม้ , กิ่งก้ าน
2.6 จอบ , เสียม , ส้ อมพรวน และช้ อนพรวน ที่เหมาะสมกับงาน
2.7 ไม้ กวาด, ถังโกย , บุ้งกี๋ และรถเข็น
2.8 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องและจําเป็ นจะต้ องมีตามลักษณะงาน , ชนิดพืชพันธุ์และพื ้นที่

3. นํ ้าและแหล่งนํ ้า

3.1 ผู้รับจ้ างเป็ นผู้จดั หามาเองจากแหล่งที่มีอยู่ในโครงการเองหรือจากภายนอก
3.2 คุณภาพของนํ ้าจะต้ องไม่เป็ นนํ ้ากร่อยหรื อด่างจัด
3.3 หากสภาพปั ญหานํ ้าวิกฤต จําเป็ นต้ องจัดซื ้อนํ ้าแล้ ว ผู้วา่ จ้ างจะรับผิดชอบเพาะค่านํ ้า
เท่านัน้ ซึ่งทังนี
้ ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจดั ซื ้อจากผู้วา่ จ้ างก่อนดําเนินการ
3.4 การรดนํ ้าและตารางเวลา ให้ รดเป็ นประจําทุก ๆ วัน โดยพิจารณาตามสภาพความชุม่ ชื ้น
ของพื ้นที่ ฤดูกาลร้ อน – ฝน และตามลักษณะนิสยั ของพืชพันธุ์

4. สารเคมี

ให้ ใช้ ตามชนิดของพืชพันธุ์ โดยมีวธิ ีการให้ และระยะเวลาตามกําหนด

ประกอบด้ วย
4.1 ปุ๋ยเคมีสตู ร 16-16-16 ตราเรือใบไวกิ ้ง
หรือตรากระต่าย ขนาด 50 กก/กระสอบ สําหรับไม้
ยืนต้ นและไม้ พ่มุ
4.2 ปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 ตราเรือใบไวกิ ้ง
หรือตรากระต่าย ขนาด 50 กก/กระสอบ สําหรับพืช
พันธุ์ทงหมด
ั้
4.3 ปุ๋ยหมัก ขนาด 50 กก/กระสอบ สําหรับพืชพันธุ์ทงหมด
ั้
4.4 ยาป้องกันกําจัดศัตรูพืช แลนเนท+เบนเนท+นํ ้ายาจับใบ สําหรับไม้ ยืนต้ นและไม้ พมุ่
สํานักงานนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร ชัยพฤกษ์ บางบัวทอง หน้า
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4.5 หากมีการเปลีย
่ นชนิดของปุ๋ยหรื อสารเคมี ต้ องขอความเห็นชอบกับกรรมการทุกครัง้

5. ไม้ ยืนต้ น

5.1 ลักษณะ หมายถึง พืชพันธุ์ที่ปลูกเป็ นต้ นเดี่ยว ๆ แยกเป็ น
- ต้ นไม้ ใหญ่ ที่มีขนาด 0-3 นิ ้วขึ ้นไป และมีความสูง 3 เมตรขึ ้นไป อาทิ ต้ นหางนกยูงฝรั่ง ,
ประดู่ , จามจุรี , ทองหลางด่าง , นนทรี ฯลฯ
- เรื่ องการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้ นไม้ ใหญ่ ปี ละ 2 ครัง้ เป็ นหน้ าที่ของการไฟฟ้าและผู้รับจ้ าง
จะต้ องนําไปทิ ้งภายนอกนิตบิ คุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรรฯ
- ต้ นไม้ พ่มุ สูง ที่มีขนาดเล็กกว่าต้ นไม้ ใหญ่ อาทิ ต้ นทรงบาดาล, รําเพย , ไทรตัดแต่ง ,
ยี่โถ , หางนกยูงไทย , โมก ฯลฯ
- ปาล์มขนาดใหญ่ อาทิ ปาล์มขวด , ปาล์มนํ ้ามัน , อินทผลัม ,ฯลฯ
- ปาล์มขนาดเล็ก อาทิ หมากนวล , หมากเขียว , หมากเหลือง , จัง๋ ฯลฯ
5.2 การรดนํ ้า
- รดนํ ้าเป็ นประจําทุกวันทํางานของวัน หรือตามความเหมาะสมของฤดูกาล
- ให้ นํ ้าบริ เวณรอบ ๆ โคนต้ นไม้ ให้ ช่มุ และซึมลึกลงในผิวดินประมาณ 10 ซม.
- ในวันที่มีฝนตกหนัก สามารถงดการรดนํ ้าได้ ในวันนันและวั
้
นรุ่งขึ ้นอีกหนึ่งวันหรือ 2
30 วัน
5.3 การให้ ป๋ ยุ จําแนกเป็ นสองลักษณะคือ
- ปุ๋ยหมัก ให้ ใส่ 2 เดือน/ครัง้ โดยให้ สลับกับการใส่ป๋ ยเม็
ุ ดสูตร 16-16-16 วิธีการให้ โรย
รอบ ๆ โคนต้ นตามปริ มาณพร้ อมพรวนดินกลบ
- ปุ๋ยเม็ด สูตร 16-16-16 ให้ ใส่ 2 เดือน/ครัง้ โดยใส่สลับกับปุ๋ยหมัก วิธีการใส่ให้ ขดุ เป็ น
ร่องดินลึก 10 ซม. รอบ ๆ โคนต้ น แล้ วโรยปุ๋ยตามปริมาณ แล้ วกลบด้ วยดินเดิม หากพื ้นที่ใดขุดเป็ นร่องดิน
ไม่ได้ ให้ เจาะเป็ นหลุมลึก 15 ซม. รอบ ๆ โคนต้ น ประมาณ 4 จุด แล้ วโรยปุ๋ยตามปริมาณแล้ วกลบด้ วยดิน
เดิม (เพราะปุ๋ยจะสูญหายจากการรดนํ ้ากระเซ็นและแสงแดดทําลายธาตุไนโตรเจน)
5.4 การพรวนดิน
- ให้ กําหนดเส้ นวงรอบโคนต้ น ตามชนิดต้ นไม้ ที่ระบุ แล้ วใช้ เสียมพรวนดินภายในวงรอบ
จนถึงโคนต้ น (โดยไม่กระทบราก)
- เดือนละหนึ่งครัง้ หมุนเวียนจนครบทุกแปลงในพื ้นที่
5.5 การป้องกันกําจัดวัชพืช มีสองลักษณะ
- บริเวณโคนต้ นให้ ใช้ เสียมเล็กขุดถอนทังรากหรื
้
อมือดึง แล้ วนําไปทิ ้ง
- บริเวณลําต้ น ได้ แก่ กาฝาก , ฝอยทอง ให้ ใช้ มือดึงหรือกรรไกรตัดแต่งกิ่งที่คมแล้ ว ทา
แผลด้ วยปูนแดง หรื อ SANTA กันเชื ้อรา
สํานักงานนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร ชัยพฤกษ์ บางบัวทอง หน้า
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- ให้ กระทําทุกครัง้ ในทันทีที่พบเห็น
5.6 การป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
- ให้ ใช้ ยาแลนเนท+เบนเลท+นํ ้ายาจับใบ (ผสมกัน) ตามอัตราส่วน 3 ช้ อนแกง/2 ช้ อน
แกง/นํ ้ายาจับใบตามฉลาก ผสมกับนํ ้า 10 ลิตร (การผสมให้ ใส่ลงในถังผสมครึ่งหนึ่งก่อนแล้ วใส่แลนเนท
และ เบนเลท ตามจํานวนกวนให้ ผสมดี แล้ วเติมนํ ้ายาจับใบตามอัตราระบุในฉลาก กวนอีกครัง้ หนึง่ แล้ ว
แล้ วจึงเติมนํ ้าจนครบ)
- ฉีดพ่นด้ วยเครื่ องพ่นยา ให้ ทวั่ ทัง่ ต้ นและใบ
- เดือนละหนึ่งครัง้ ให้ แล้ วเสร็จภายในวันเดียวและแจ้ งทางโครงการทราบก่อน
หมายเหตุ อาจใช้ ยาฆ่าแมลงซึง่ เป็ นชีวภาพ
5.7 การตัดแต่งและเก็บกวาด
- ตัดแต่งกิ่งก้ านที่เกะกะไม่ได้ รูปทรงที่สวยงาม , กิ่งก้ านที่ติดแนวสายไฟฟ้า , กิ่งก้ านที่
แก่แห้ งตายแล้ ว
- หลังตัดแต่งกิ่งสด ให้ ทาแผลด้ วยปูนแดงหรือ
SANTA
- หลังตัดแต่งกิ่งแห้ ง ให้ ทาแผลด้ วยสีนํ ้ามันหรือFLINTCOAT
- เดือนละหนึ่งครัง้ หมุนเวียนจนครบทุกต้ นในพื ้นที่
- เก็บกวาดเศษกิ่งไม้ ทิ ้งภายนอก
- จัดเก็บเศษไม้ และเศษวัสดุหน้ าบ้ านสมาชิกเดือนละ 1 ครัง้ จนครบทังโครงการ
้

6. ไม้ พมุ่

6.1 ลักษณะ หมายถึง พืชพันธุ์ปลูกเป็ นแปลงเป็ นกลุม่ แนบชิดกัน ภายในแปลงนัน้ ๆ มีขนาด
ไม่สงู และถูกควบคุมด้ วยการตัดแต่งอย่างสมํา่ เสมอ จําแนก เป็ นสามประเภท
- ไม้ พมุ่ เตี ้ย มีความสูงมากกว่า 30 ซม. ถึง 1.20 ม. อาทิ เข็ม , เฟื่ องฟ้า , ชบา ,พลับพลึง
, กล้ วยก้ ามกุ้ง , พุทธรักษา ฯลฯ
- ไม้ คลุมดิน มีความสูงน้ อยกว่าไม้ พมุ่ เตี ้ย อาทิ กระดุมทอง , บานเช้ า , ดาดตะกัว่ ,
บุษบาฮาวาย , หลิวไต้ หวัน ฯลฯ
- ไม้ เลื ้อย ตามขนาดของซุ้ม อาทิ เล็บมือนาง , ใบระบาด , สร้ อยอินทนิล ฯลฯ
6.2 การรดนํ ้า
- รดนํ ้าเป็ นประจําในช่วงเข้ าให้ ทวั่ ทังแปลงปลู
้
ก ให้ ช่มุ ชื ้นและซึมลึกลงในผิวดินประมาณ
7 ซม. โดยใช้ หวั รดนํ ้าแบบฝอยเพื่อป้องกันแปลงดินกระจายและใบบอบชํ ้า
- ในวันที่ฝนตกหนัก สามารถงดการรดนํ ้าในวันนันและวั
้
นรุ่งขึ ้นอีกหนึ่งวัน
- ไม้ พมุ่ ที่ต้องการนํ ้าน้ อย อาทิ เฟื่ องฟ้า , เข็มต่าง ๆ ให้ รดนํ ้า 3 วัน/ครัง้ ยกเว้ นที่ปลูกใน
กระถางยังคงรดนํ ้าทุกวัน
สํานักงานนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร ชัยพฤกษ์ บางบัวทอง หน้า
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6.3 การให้ ป๋ ยุ
- ใช้ ป๋ ยหมั
ุ กให้ ใส่ 2 เดือน/ครัง้ สลับกับการใช้ ป๋ ยเม็
ุ ดเคมี
- ใช้ ป๋ ยเม็
ุ ดสูตร 16-16-16 ให้ ใส่ 2 เดือน/ครัง้ สลับกับการใส่ป๋ ยหมั
ุ ก
- การใส่ป๋ ยุ ให้ หว่านบนแปลงปลูก อย่าให้ ตดิ ค้ างลําต้ นหรือใบแล้ วพรวนดินกลบ
6.4 การพรวนดินและแต่งขอบแปลง
- ให้ สร้ างแนวแปลงปลูกเป็ นวงรอบไม้ พมุ่ อย่างชัดเจน โดยสับรอบต่อระหว่างสนามหญ้ า
กับไม้ พมุ่ เป็ นรูปตัววี (V) กว้ างประมาณ 10 ซม.
- ให้ พรวนดินภายในแนวแปลงจนทัว่ ถึง
- เดือนละหนึ่งครัง้ หมุนเวียนจนครบทังพื
้ ้นที่
6.5 การป้องกันกําจัดวัชพืช
- ให้ กําจัด โดยการถอนด้ วยมือ ทุกครัง้ ที่พบเห็นในทันที
- เดือนละหนึ่งครัง้ หมุนเวียนจนครบทังพื
้ ้นที่
6.6 การป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
- ใช้ ยาแลนเนท+เบนเลท+นํ ้ายาจับใบ กรรมวิธีเหมือนไม้ ยืนต้ น ข้ อ 5.6
- เดือนละหนึ่งครัง้ พร้ อมกับไม้ ยืนต้ นภายในวันเดียวกันนัน้
6.7 การตัดแต่งและเก็บกวาด
- ใช้ กรรไกรตัดแต่งทรงพุม่ ให้ ได้ ตามรูปทรงที่ต้องการ และความสูงที่ระบุความประสงค์ไว้
แต่แรกโดยผู้วา่ จ้ าง ให้ ได้ ผลงานที่เรียบสมํา่ เสมอเป็ นแถวแนวที่ชดั เจน
- ตัดแต่งใบไม้ หรื อกิ่งก้ านที่แห้ งเฉาตาย หรือที่ระเกะระกะทางเดินออกไป
- เก็บกวาดเศษใบไม้ และกิ่งไม้ นําไปทิ ้งภายนอก
- เดือนละครัง้ หมุนเวียนจนครบทุกพื ้นที่

7. ไม้ นํ ้า

7.1 ลักษณะ หมายถึง พืชพันธุ์ที่ปลูกในกระถางนํ ้า , ริมนํ ้าหรือในสระนํ ้า ชอบความชื ้นสูง หรือ
มีนํ ้าขังในแปลงปลูกตลอดเวลา อาทิ กก , บัว , อเมซอน , คล้ านํ ้า ฯลฯ
7.2 การรดนํ ้า ให้ นํ ้าบริเวณแปลงปลูกมีนํ ้าท่วมขังตลอดเวลารวมถึงการรักษาระดับนํ ้าในสระ
ให้ คงที่อยู่เสมอ
7.3 การใส่ป๋ ยใช้
ุ ป๋ ยเม็
ุ ดสูตร 16-16-16 ห่อกระดาษแล้ วฝั งลงในดินแล้ วกลบ ให้ ใส่ 2 เดือน/ครัง้
7.4 การป้องกันกําจัดวัชพืช ให้ ถอนด้ วยมือทุกครัง้ ที่พบเห็นในทันที เดือนละหนึ่งครัง้
7.5 การป้องกันกําจัดศัตรูพืช
- ให้ ใช้ มอื จับทําลายแมลง, หนอนหรือไข่แมลงจับตามใบ ให้ ตดั ทิ ้ง
- หากในนํ ้าไม่มสี ตั ว์นํ ้า ให้ ใช้ ยาพ่นเช่นเดียวกัน
สํานักงานนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร ชัยพฤกษ์ บางบัวทอง หน้า
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7.6 การตัดแต่งและเก็บกวาด
- ให้ ตดั แต่งและรือ้ ถอนและนําออกเฉพาะใบแห้ ง , ดอกแห้ งเพื่อไม่ให้ เน่าเสียต่อนํ ้า
- เดือนละหนึ่งครัง้ หมุนเวียนจนครบพื ้นที่

8. สนามหญ้ า

8.1 ลักษณะ หมายถึง บริเวณปูหญ้ าที่สามารถเข้ าไปใช้ สอยได้
8.2 การรดนํ ้า
- รดนํ ้าเป็ นประจําทุกวันในช่วงเช้ า ให้ ช่มุ ชื ้นและซึมลึกลงผิวดินประมาณ 7 ซม.
- ในวันที่ฝนตกหนัก สามารถงดการรดนํ ้าเหมือนไม้ ยืนต้ น
8.3 การให้ ป๋ ยุ
- ปุ๋ยหมักให้ ใส่ 2 เดือน/ครัง้
- ปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 ให้ ใส่ 2 เดือน/ครัง้ สลับกับปุ๋ยหมัก
- วิธีการ ให้ หว่านบนแปลงปลูกหญ้ าทัว่ ทังบริ
้ เวณ ใช้ ไม้ กวาดคราดเกลีย่ ให้ ทว่ั แล้ วรดนํ ้า
ตามให้ ชมุ่
หมายเหตุ หรือใช้ ป๋ ยชี
ุ วภาพทังหมด
้
8.4 การป้องกันกําจัดวัชพืช
- ให้ ใช้ มือหรื อเหล็กแหลมในการแซะถอนวัชพืชออกมาทังราก
้
- กระทําทุกครัง้ ในทันทีที่พบเห็น
8.5 การตัดแต่งและเก็บกวาด
- ให้ สร้ างแนวขอบสนามหญ้ าแยกออกจากพื ้นที่ดาดแข็งต่าง ๆ แปลงปลูกไม้ ยืนต้ น และ
แปลงปลูกไม้ พ่มุ โดยสืบดินเป็ นร่องตัววี (V) ลึกและกว้ างประมาณ 10 ซม.
- ให้ ตดั เดือนละ 2 ครัง้ (15 วัน/ครัง้ ) หมุนเวียนจนครบพื ้นที่
- ในวันที่จะตัด ไม่ต้องรดนํ ้าเฉพาะสนามหญ้ าบริเวณที่จะตัด
- ให้ ใช้ เครื่ องตัดหญ้ าแบบเข็น ชนิดมีถงั เก็บในตัว ในพื ้นที่โล่ง
- ให้ ใช้ เครื่ องตัดหญ้ าชนิดสะพายไหล่ในพื ้นที่ที่เหลือ
- เก็บกวาดเศษใบหญ้ าและวัชพืชออกจากพื ้นที่ทงหมด
ั้
ไม่ให้ เหลือค้ าง
- ในช่วงที่ฝนตกชุก ให้ ตดั เพิ่มขึ ้นเป็ น 10 วัน/ครัง้ โดยรอให้ หญ้ าแห้ งก่อน

9. พื ้นที่ดาดแข็ง

9.1 พื ้นคอนกรี ตเทกับที่เป็ นผืนเดียวกัน
- ให้ กําจัดตะไคร่นํ ้าและสิ่งสกปรกที่จบั ตามพื ้นต่าง ๆ ด้ วยแปลงทองเหลือง หากมีนํ ้าท่ว
ขังให้ กวาดนํ ้าออกจากพื ้นที่ให้ แห้ งตลอดเวลา
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การรักษาความสะอาดในโครงการ (กวาดถนน)
การจัดหาผู้รบั จ้ าง สามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1. การจัดหาผู้รบั เหมาเข้ ามาดําเนินการ
2. การจัดห
าพนักงานเข้ าดําเนินการ

ข้ อกําหนดเงื่อนไขการจัดจ้ าง

การกําหนดอัตราค่าว่าจ้ าง
การจัดหาบริษัทหรือผู้รบั เหมาเข้ าดําเนินการ กําหนดให้ ชําระอัตราค่าว่าจ้ างเป็ นแบบเหมาจ่าย
รายเดือนตามตกลงกัน
คุณสมบัตคิ นงานและหัวหน้ างาน
1. เพศชาย.......คน, หญิง........คน, อัตราค่าจ้ าง..............บาท/คน
2. อายุระหว่าง 18 – 55 ปี
3. มีชดุ ฟอร์มสะอาด เรียบร้ อย
4. มีสขุ ภาพที่แข็งแรง ไม่ติดยาเสพติด
5. ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบหมูบ่ ้ าน
6. ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน กําหนด 8 ชัวโมง
้ ไม่รวมเวลาพัก
7. มีกิริยาวาจาที่สภุ าพ ไม่ต้องคดี
อุปกรณ์ประกอบการปฏิบตั ิงาน
1. ไม้ กวาด
2. ถังโกย
3. รถเข็นขยะ
4. เสียม
5. ชุดฟอร์ มในการปฏิบตั ิงาน
6. อุปกรณ์อื่น ที่จําเป็ นในการปฏิบตั ิงาน
หมายเหตุ : 1. อุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน ผู้รับจ้ างเป็ นผู้จดั หาในการดําเนินการเองทังสิ
้ ้น
2. กรณีที่บริ ษัทฯ จัดจ้ างพนักงานเอง บริษัทฯ เป็ นผู้จดั หาอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
หน้ าที่รับผิดชอบของพนักงาน
- กวาดทําความสะอาดและกําจัดวัชพืช บริเวณบนถนนเมน ถนนซอย ทางเท้ า และพื ้นที่
ส่วนกลางอืน่ ของโครงการให้ สะอาดเรียบร้ อย
ระเบียบการปฏิบตั ิงานของผู้รับจ้ าง
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1. พนักงานจะต้ องทําความสะอาดและกําจัดวัชพืช บนพื ้นถนนเมน ถนนซอย ทางเท้ า รางวี
บ่อพัก หรื อพื ้นที่อื่นที่เป็ นส่วนกลางของโครงการ ให้ สะอาดเรียบร้ อยทังโครงการ
้
หรือตามแผนงานที่
โครงการกําหนด
2. การปฏิบตั งิ านจะต้ องไม่กอ่ ให้ เกิดความเดือดร้ อนกับผู้ท่ีอยูอ่ าศัยภายในโครงการเป็ นอันขาด
3. การปฏิบตั งิ านจะต้ องไม่เป็ นการกีดขวางการจราจร
4. การปฏิบตั งิ านเข้ ามาปฏิบตั งิ านตามวัน เวลาที่กําหนด
5. ผู้รับจ้ างจะต้ องใส่ชดุ ฟอร์ มในการปฏิบตั ิงานตามข้ อกําหนดที่มีการตกลงกัน
6. การกวาดจะต้ องไม่กวาดขยะ หรือเศษวัสดุลงท่อระบายนํ ้า
7. อุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานจะต้ องใช้ งานได้ ตามปกติ
8. การปฏิบตั ิงานจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของหมูบ่ ้ าน
9. การปฏิบตั ิงานจะต้ องใส่กางเกงเท่านัน้
10. การทิ ้งหรือพักขยะให้ ทิ ้งที่ทางโครงการกําหนดให้ เท่านัน้
ข้ อห้ ามของพนักงาน
1. ห้ ามละเมิดสิทธิหรื อทรัพย์สินของลูกบ้ าน ผู้วา่ จ้ าง หรือบุคคลอื่นในโครงการ
2. ห้ ามบุกรุกบริเวณบ้ านลูกค้ า หรือที่ดนิ เปล่าเป็ นอันขาด
3. ห้ ามก่อการทะเลาะวิวาทอันก่อให้ เกิดความไม่สงบในโครงการ
4. ห้ ามนําบุคคลอืน่ ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั งิ านเข้ ามาในโครงการ
5. ห้ ามดําเนินการแยกขยะเพื่อการจําหน่าย
6. ห้ ามกระทําการใดอันผิดกฎหมายหรือจารีตประเพณีเป็ นอันขาด
7. ห้ ามกระทําการเป็ นการให้ ร้ายผู้วา่ จ้ างหรือบุคค
ลอื่น
8. ห้ ามกระทําการอันเป็ นชู้สาวภายในโครงการ
การตรวจสอบและประเมินผล (ตามแบบฟอร์ มประเมินผล ของนิตบิ คุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรรฯ)
1. อุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานมีครบตามจํานวนและใช้ ปฏิบตั ิงานได้ ดี
2. การแต่งกายตามแบบที่กําหนด
3.
ตามพื ้นที่ และหน้ าที่ ที่รบั ผิดชอบ
4. การจัดเก็บอุปกรณ์หลังเลิกงานมีการจัดเก็บเรี ยบร้ อย
5. จํานวนพนักงานครบตามกําหนดข้ อตกลง
บทลงโทษในการผิดเงื่อนไข
1. ผู้วา่ จ้ างมีสทิ ธิวา่ กล่าวตักเตือนในการกระทําความผิดของผู้รบั จ้ างให้ ปฏิบตั งิ านให้ ถกู ต้ อง
2. ผู้วา่ จ้ างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนพนักงาน ในกรณีที่ผ้ วู า่ จ้ างเห็นสมควรว่าพนักงาน ของผู้รับจ้ างไม่
สามารถปฏิบตั งิ านได้

สํานักงานนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร ชัยพฤกษ์ บางบัวทอง หน้า

10

3. ผู้วา่ จ้ างมีสทิ ธิหกั ลดค่าว่าจ้ างได้ หากผู้รบั จ้ างผิดข้ อตกลงในการจัดจ้ างหรือการกระทําการอืน่ ที่
ก่อให้ เกิดความเสียหายกับผู้วา่ จ้ างหรือผู้อยูอ่ าศัยในโครงการ
4.
หากมีเหตุอนั สมควรผู้วา่ จ้ างจะบอกเลิกสัญญาก่อนกําหนดก็ได้ แต่จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ รู ับจ้ าง
ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 1 เดือน และหากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดผิดสัญญา คูส่ ญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ทนั ที รวมทังมี
้ สิทธิเรียกร้ องค่าเสียหายได้ อีกด้ วย (ถ้ ามี)
5. ผู้วา่ จ้ างมีสิทธิเรี ยกร้ องในบรรดาค่าความเสียหายที่เกิดขึ ้นต่อสิทธิหรือทรัพย์สินของผู้วา่ จ้ าง
จากการกระทําของผู้รับจ้ างหรื อตัวแทนผู้รับจ้ างอย่างเต็มจํานวน และผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบในบรรดา
ความเสียหายที่เกิดขึ ้น
6. ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการกระทําของผู้รับจ้ างหรือ
ตัวแทนผู้รับจ้ างที่มีตอ่ ลูกบ้ านหรื อบุคคลอื่นอย่างเต็มจํานวน

หมายเหตุ: บริษทั สามารถนําเสนอ เงื่อนไขพิเศษต่ างๆได้ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
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