แบบรูปและรายละเอียดการจ้าง
งานจ้างเหมาตัดหญ้าและ
ดูแลสวนหย่อม ทีท่ ่าอากาศยานหัวหิน ประจาปีงบประมาณ 2563
-------------------------------------------------------------------๑. วัตถุประสงค์
ท่ าอากาศยานหั ว หิ น มี ความประสงค์ จัด จ้ างเหมาตั ด หญ้ า วัช พื ช และตั ด ต้น ไม้ ในพื้ น ที่ Air Side
ประมาณ 197,819 ตารางเมตร (ต่ อ ๑ รอบการตัด) จานวน 5 งวด และดูแลสวนหย่อม ประมาณ
2,555 ตารางเมตร จานวน 11 งวด กาหนดระยะเวลาจ้าง เดือน ประจาปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่
วันที่ ๑6 พฤศจิกายน 2562 – ๓๐ กันยายน 2563 รวมเป็นพื้นที่จ้างเหมาทั้งสิ้น 1,017,200 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายละเอียดดังแนบ
๒. รายละเอียดและขอบเขตของงาน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่ Air Side และดูแลสวนหย่อม โดยให้มี
การปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด ดังนี้ (ในกรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานเข้า
ปฏิบัติงานตามคาสั่งของผู้ว่าจ้างทันที)
๒.๑ ผู้รับจ้างต้องดูแลตัดหญ้า วัชพืช และตัดต้นไม้ ในพื้นที่ Air Side ของท่าอากาศยานหัวหินและ
พื้น ที่ที่กาหนด เช่น บริเวณรอบป้ าย Taxi way Guidance Sign, PAPI, Distance Marker, Approach,
ถุงกระบอกทิศทางลม (Wind Direction Indicator) รวมประมาณ 197,819 ตารางเมตร (ต่อ ๑ งวด
การตัด) รายละเอียดดังนี้
๒.๑.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดทาแผนการทางานในพื้นที่ Air Side ประจางวดจานวน 5 งวด พร้อมระบุ
จานวนพนักงาน วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องจักร ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิคส์
๒.๑.๒ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และวัสดุที่ใช้ในการดูแล
ตัดหญ้า วัชพืช และตัดต้นไม้ ในพื้นที่ Air Side ในกรณีที่เครื่องจักร อุปกรณ์ชารุด ผู้รับจ้างมีหน้าที่ในการ
จัดหาทดแทนเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานโดยทันที ซึ่งหากมีเครื่องจักร อุปกรณ์น้อยกว่าที่กาหนดไว้ (ตามข้อ ๙)
ผู้ควบคุมงานจะพิจารณาไม่ให้เข้าดาเนินการโดยผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
๒.๑.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดหัวหน้าควบคุมงานและพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานให้เพียงพอกับ
ปริมาณงานทีด่ าเนินการ โดยจัดให้มีพนักงานปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าวันละ 6 คน (รวมหัวหน้าควบคุมงาน)
ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. หรือตามที่คณะกรรมการหรือผู้ควบคุมงานกาหนด และ
จะต้องทางานให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน ในแต่ละงวดงาน โดยผู้รับจ้างสามารถปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติ
งานโดยขอปรับเป็นครั้งคราวและต้องได้รับอนุญาตให้ปรับแผนนั้นก่อน
๒.๑.๔ ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งน าเศษกิ่ ง ไม้ เศษขยะต่ า ง ๆ ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ น าไปทิ้ ง นอกเขต
ท่าอากาศยาน (ห้ามทิ้งรวมในถังขยะของท่าอากาศยาน) หรือในพื้นที่ที่ท่าอากาศยานกาหนด และต้องขน
ไปทิ้งโดยไม่มีเศษวัสดุต่าง ๆ เหลืออยู่ในพื้นที่ Air Side
๒.๑.๕ ผู้รับจ้างจะต้องเก็บเศษหญ้าบริเวณไหล่ทางวิ่งทางขับข้างละไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร และที่
กระเด็นเข้าไปบนพื้นทางวิ่งทางขับนาไปทิ้งด้วย (ตามข้อ ๒.๑.๔)
๒.๑.๖ ผู้รับจ้างต้องกาจัดหญ้าที่ขึ้นตามร่องคอนกรีต
๒.๑.๗ ตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดแนวระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบิน (กล้อง CCTV) เป็นประจา
รวมถึงกรณีมีความจาเป็นเร่งด่วน ผู้รับจ้างต้องเข้าดาเนินการโดยทันที
/2.2 ผูร้ ับจ้าง....

~2~
๒.2 ผู้รับจ้างต้องดูแลตัดหญ้า,วัชพืช,บารุงรักษาและตัดต้นไม้ ในพื้นที่ของสวนหย่อม ของท่าอากาศ
ยานหัวหิน และพื้นที่ที่กาหนด รวมประมาณ 2,555 ตารางเมตร รายละเอียดดังนี้
๒.2.๑ ผู้ รับจ้ างต้องจั ดทาแผนการทางานในพื้นที่ของสวยหย่อม ประจางวดจานวน 11 งวด
พร้อมระบุจานวนพนักงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ปุ๋ย ยากาจัดศัตรูพืช ฮอร์โมน และดินปลูก
ต้นไม้ ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิคส์
๒.2.๒ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และวัสดุที่ใช้ในการดู แล
บารุงรักษาสวนหย่อมและพันธุ์ไม้ เช่น ปุ๋ย ยากาจัดศัตรูพืช ฮอร์โมน ดินปลูกต้นไม้ และอื่น ๆ พร้อมทั้ง
จัดหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการตัดแต่งต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ตัดหญ้า กาจัดวัชพืช และ
ดู แ ลสนามหญ้ า ในกรณี ที่ เครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ์ ช ารุ ด ผู้ รับ จ้ างมี ห น้ า ที่ ในการจั ด หาทดแทนเพื่ อ เข้ ามา
ปฏิ บั ติ งานโดยทั น ที ซึ่ งหากมี เครื่ องจั ก ร อุ ป กรณ์ น้ อ ยกว่าที่ ก าหนดไว้ (ตามข้อ ๙) ผู้ ค วบคุ ม งานจะ
พิจารณาไม่ให้เข้าดาเนินการโดยผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
๒.2.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีพนักงานมาปฏิบัติงานทุกวัน โดยจัดให้มีหัวหน้าควบคุมงานและ
พนักงานรวมกันไม่น้อยกว่าวันละ 2 คน ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. หรือตามทีผ่ ู้ได้รับ
มอบหมายจากผู้อานวยการท่าอากาศยานหัวหินกาหนด และจะต้องทางานให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน ใน
แต่ละงวดงาน โดยผู้รับจ้างสามารถปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงานโดยขอปรับเป็นครั้งคราวและต้องได้รับ
อนุญาตให้ปรับแผนนั้นก่อน
๒.2.๔ การตัดหญ้าบริเวณสนามหญ้าและสวนหย่อม ผู้รับจ้างต้องดูแลกาจัดวัชพืชออกจากสนาม
หญ้า เก็บเศษหญ้า เศษใบไม้ เศษกิ่งไม้ เศษขยะต่าง ๆ ขนย้ายไปทิ้ง และดูแลพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งไม้
ประดับให้สวยงาม และปลูกเสริมในส่วนที่ตายหรือไม่สวยงาม โดยแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบเพื่อจัดหาให้
ในกรณีที่การชารุดเสียหายเกิดจากการกระทาของพนักงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องจัดหาปลูกแทนให้โดย
เร่งด่วน
๒.2.๕ ในช่วงที่ฝนไม่ตก ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้พนักงานรดน้าบริเวณสวนหย่ อมเป็นประจาด้วย
โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการรดน้าต้นไม้มาให้เพียงพอ
๒.2.๖ พื้น ที่ของสวนหย่อม โดยทั่วไปให้ ตัดอย่างน้อยเดือนละ ๑ หรือต้องเพิ่มการตัดหญ้าให้
เหมาะสมไม่ปล่อยให้หญ้ายาวเกินไป
๒.2.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีพนักงานตัดหญ้าและพนักงานเก็บขยะ เก็บเศษวัสดุ ตามสวนหย่อม
เป็ น ประจ าทุ ก วั น ที่ ม าปฏิ บั ติ งาน และต้ อ งน าเศษหญ้ า เศษใบไม้ เศษกิ่ งไม้ เศษขยะต่ าง ๆ ในพื้ น ที่
รั บ ผิ ด ชอบน าไปทิ้ งนอกเขตท่ าอากาศยาน (ห้ ามทิ้ งรวมในถั งขยะของท่ า อากาศยาน) หรือ ในพื้ น ที่ ที่
ท่าอากาศยานกาหนด และต้องขนไปทิ้งโดยไม่มีเศษวัสดุต่าง ๆ เหลืออยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
๓. คุณสมบัติของพนักงานของผู้รับจ้าง
๓.๑ เป็ น ผู้ มี สุ ข ภาพแข็ งแรง ไม่ เป็ น ผู้ มี ร่างกายทุ พ พลภาพ ไร้ค วามสามารถ หรือ สติ ฟั่ น เฟื อ น
ไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ ไม่เป็นโรคพิษ สุราเรื้อรัง ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ มี
ความประพฤติดี ขยัน อดทน
๓.๒ สามารถทางานเกี่ยวกับการดูแลภูมิทัศน์และไม้ดอก ไม้ประดับ
๓.๓ ทุกครั้งที่จะออกปฏิบัติงาน หัวหน้าชุดผู้ควบคุมงานจะต้องอยู่ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนกระทั่งงาน
แล้วเสร็จในแต่ละวัน
๓.๔ ก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ ผู้ควบคุมงานของท่าอากาศยานจะลงชื่อในสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
/ของผู้รับจ้าง...
ของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจึงจะเข้าไปปฏิบัติงานได้ ห้ามฝ่าฝืนโดยเด็ดขาด ผู้ควบคุมการทางานของ
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ท่าอากาศยานจะลงชื่อในสมุดบันทึกพร้อมเวลาเสร็จงานแต่ละครั้งไว้ด้วย
๔. หน้าที่และเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
๔.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดทาแผนการทางานประจางวด ส่งให้ ผู้ควบคุมงานของท่าอากาศยานพิจารณา
อนุญาตก่อนเข้าปฏิบัติงานอย่างน้อย ๓ วัน
๔.๒ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดทารายชื่อ และประวัติของพนักงานทุกคนส่งให้ผู้อานวยการ
ท่าอากาศยาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน ก่อน
เริ่มต้นปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง
๔.๓ จัดทาบันทึกการปฏิบัติงานประจาวัน พร้อมลงรายละเอียดของงานที่ทา และบริเวณพื้นที่ตามที่
กาหนดไว้ ให้ผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบรับงานในแต่ละเดือน
๔.๔ จัดให้พนักงานของผู้รับจ้างแต่งกายให้เหมาะสมและรัดกุมกับการปฏิบัติงาน ติดบัตรพนักงานของ
ผู้รับจ้าง และ/หรือบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่หวงห้าม โดยเครื่องแต่งกายดังกล่าวต้องแตกต่างจากเครื่องแบบ
ของพนักงานของผู้ว่าจ้าง
๔.๕ อบรมชี้แจงให้พนักงานของผู้รับจ้างทราบถึงรายละเอียด คาสั่ง และข้อบังคับของผู้ว่าจ้างที่
เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนวิธีการปฏิบัติต่างๆ ให้เข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
ก่อนที่จะส่งพนักงานของผู้รับจ้างไปปฏิบัติงาน
๔.๖ ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างพบกระเป๋า หีบห่อ หรือสิ่งของซึ่งถูกทิ้งไว้ในพื้นที่รับผิดชอบเป็น
เวลานานโดยไม่ทราบผู้เป็นเจ้าของ ห้ามแตะต้องหรือเคลื่อนย้าย หรือนาไปเป็นสมบัติส่วนตนโดยเด็ดขาด
ให้แจ้งผู้ควบคุมงาน หรือพนักงานของผู้ว่าจ้าง ที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อตรวจสอบตามมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัย
๔.๗ ผู้ว่าจ้างสามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ โดยให้ผู้รับจ้างตัดหญ้าในพื้นที่อื่นๆ ที่ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบภาย
หลังจากลงนามสัญญาแล้ว โดยสามารถปรับปรุงสัญญาจ้างให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
๕. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
๕.๑ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง และปฏิบัติต่อพนักงานของผู้รับจ้างให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย
แรงงานทั้งที่บัญญัติไว้ในปัจจุบันหรือที่จะใช้บังคับในโอกาสต่อไป รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่กาหนดไว้หรือที่
จะใช้บังคับในโอกาสต่อไปที่รัฐพึงมีให้แก่ลูกจ้าง
๕.๒ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เองทั้งสิ้น
๕.๓ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทางานอย่างเคร่งครัดตลอดระยะ เวลาที่
มีการปฏิบัติงาน
๕.๔ ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้างกระทาละเมิดต่อผู้ว่าจ้าง หรือผู้ใช้บริการของผู้ว่าจ้างอันเกี่ยวกั บ
งานจ้างนี้ ไม่ว่าจะกระทาเองหรือร่วมกับผู้อื่น ผู้รับจ้างต้องยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดทันที
/5.5 ในกรณีท.ี่ ...

๕.๕ ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้าง ก่อให้เกิดความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์
ของผู้ ว่าจ้ าง หรื อผู้ ใช้บ ริ การของผู้ ว่าจ้าง ผู้ รับ จ้างจะต้อ งชดใช้ ค่าเสี ยหายที่ เกิด ขึ้น ให้ กั บผู้ ว่าจ้างหรือ
ผู้ใช้บริการของผู้ว่าจ้างทั้งหมด

~4~
๕.๖ ถ้าพนักงานของผู้รับจ้างคนใดไม่ตั้งใจ หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีอาการมึนเมา
ขณะปฏิบัติงาน อันเนื่องจากได้มีการดื่มสุราก่อนหรือขณะปฏิบัติงาน หลบเลี่ยงหรือละทิ้งงาน ขัดคาสั่ง
หรือฝ่าฝืนระเบียบของผู้ว่าจ้างแสดงกิริยาไม่สุภาพต่อผู้มาใช้บริการของผู้ว่าจ้างหรือกระด้างกระเดื่องต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ปฏิบัติงานนอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย หรื อ กระท าการอื่ น ใดเพื่ อ แสวงหาผลประโยชน์ ใส่ ต นหรือ ผู้ อื่น รับ งานหรือ รับ จ้ างผู้ อื่ น มี
พฤติกรรมอันส่อไปในทางทุจริต รวมทั้งประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้ว่าจ้าง
เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้รับจ้างจะส่ง พนักงานผู้นั้นเข้าปฏิบัติงานอีก
ไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้รับ จ้ างจะต้องหาพนั กงานมาปฏิบัติงานทดแทนให้ ครบจานวนที่กาหนดไว้ โดยไม่มีสิท ธิ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
๕.๗ พนั กงานที่ผู้ รับ จ้างจั ดเข้ามาปฏิบัติงาน ต้องเป็นผู้ ที่มีความช านาญงาน และผ่ านการอบรม
ความรู้ในงานที่จะได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราไม่ต่ากว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่าในจังหวัด
นั้น ๆ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน และห้ามรับเงินกินเปล่า หรือเงินค่านายหน้าในการรับพนักงานเข้ามา
ปฏิบัติงาน หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ข้างต้น ผู้ว่าจ้างถือเป็นสาเหตุบอกเลิกสัญญาได้
๕.๘ ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย หากพนักงานของผู้รับจ้างก่อ
ความวุ่นวาย หรือนัดหยุดงาน หรือกระทาการอันเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง ผู้ว่าจ้างจะ
พิจารณาเลิกจ้างได้
๕.๙ ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานนี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง
โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างอนุญาตให้ผู้รับจ้างดาเนินการจ้างช่วงได้ ผู้รับ
จ้างยังคงต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ
๕.๑๐ ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทา หรือ งดเว้นกระทาการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
สั ญ ญาข้อ หนึ่ งข้ อใดก็ ดี และผู้ ว่าจ้ างได้ แจ้ งให้ ผู้ รับ จ้ างทราบเป็ น ลายลั กษณ์ อัก ษรแล้ ว แต่ ผู้ รับ จ้ างไม่
ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หรือกรณีผู้รับจ้าง
ตกเป็นบุคคลล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และผู้ว่าจ้างมี
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ด้วย
๕.๑๑ ในกรณีผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่พนักงานของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
เอาเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่พนักงานของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงิน
จานวนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว และผู้ว่าจ้างอาจถือเป็นสาเหตุบอกเลิกสัญญาได้ด้วย
๖. การจ่ายเงินค่าจ้าง
๖.๑ ท่าอากาศยานหัวหิน จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด ๆ เป็นรายเดือน เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินงานในแต่
ละงวดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับงานไว้เรียบร้อยแล้ว
๖.๒ อัตราการจ้างที่ผู้รับจ้างได้เสนอราคาไว้ ต้องยืนตามราคาเดิมตลอดจนครบอายุสัญญา ผู้รับจ้าง
จะอ้างเหตุใด ๆ มาขอปรับราคาค่าจ้างเพิ่มไม่ได้

/7. ค่าปรับ....

๗. ค่าปรับ
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7.1 ถ้าผู้รับจ้างปฏิบัติงานที่ได้รับจ้างไม่ได้ตามแผนที่ ได้รับการเห็นชอบแล้ว หรือปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
แต่ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างยินยอมให้ปรับเป็นเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างทั้งหมดต่อวัน จนกว่า
ผู้รับจ้างจะแก้ไขปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
7.2. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างที่เกิดความ
เสียหาย หรือสูญหายขึ้นโดยการกระทาของผู้รับจ้างหรือโดยพนักงานของผู้รับจ้าง
7.3 ผู้ ว่าจ้ างไม่ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในความช ารุด สู ญ หาย หรือ เสี ยหายของทรัพ ย์ สิ น ของผู้ รับ จ้ างหรือ
พนักงานของผู้รับจ้าง ซึ่งนามาไว้ในสถานที่ทางานจ้างไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ และเวลาใดทั้งสิ้น
7.4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองคนงาน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างที่มาทางานกับ ผู้ว่า
จ้างเกี่ยวกับสิทธิอันพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วย โดยไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้างอีก
๘. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองผลงานเกี่ยวกับการดูแลสวนหย่อม ไม้ประดับ และหรือตัดหญ้า
จากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริห ารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่ง
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ท่าอากาศยานหัว
หิ น เชื่อถือ ส าหรั บ เอกชนผู้ รั บ รองต้องเป็นผู้ มี อานาจของกิจการนั้ นต้องแนบสั ญ ญาเพื่ อประกอบการ
พิจารณาด้วย
๙. รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลือง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาใช้งาน อย่างน้อยดังนี้
๙.๑ เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่
๙.๑.๑ งวดที่มีการตัด Air Side
6
เครื่อง
๙.๑.๒ งวดที่มีการดูแลสวนหย่อม
2
เครื่อง
๙.๒ รถแทรกเตอร์ตัดหญ้าแบบนั่งขับ
๙.๒.๑ งวดที่มีการตัด Air Side
1
คัน
๙.๓ รถบรรทุกสาหรับเก็บเศษวัสดุขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตัน
๙.๓.๑ งวดที่มีการตัด Air Side
1
คัน
9.4 วิทยุสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง
๙.๔ อุปกรณ์ในการรดน้าสนามหญ้า ต้นไม้ และสวนหย่อม เช่น สายยาง หัวสปริงเกอร์ต่าง ๆ ผู้รับ
จ้างต้องจัดหาให้เพียงพอ
๙.๕ อุปกรณ์พรวนดิน เช่น จอบ เสียม คราด พลั่วตักดิน อีเตอร์ขุดดิน ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้เพียงพอ
๙.๖ อุปกรณ์เก็บเศษขยะและเศษวัสดุ เช่น ไม้กวาดทางมะพร้าว เข่ง บุ้งกี๋ ถุงดาขนาดใหญ่ผู้รับจ้าง
ต้องจัดหาให้เพียงพอ
๙.๗ อุปกรณ์ตัดแต่งกิ่งไม้ เช่น เลื่อย ขวาน มีดพร้า มีดเคียว กรรไกรแบบต่าง ๆ บันได ผู้รับจ้างต้อง
จัดหาให้เพียงพอ
๙.๘ น้ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่องตัดหญ้า ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้เพียงพอ
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า ว ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งจั ด หาให้ เ พี ย งพอต่ อ การใช้ ง าน เพื่ อ ให้
คณะกรรมการตรวจงานจ้างหรือผู้ควบคุมงานตรวจสอบได้ ตามข้อ 9
/10. การประเมิน...
๑๐. การประเมินผล
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ในการปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างจะประเมินผลการทางานของผู้รับจ้างทุกเดือน ตามแบบฟอร์มที่แนบ
โดยผลการประเมินจะมีผลต่อการพิจารณายกเลิกสัญญา
- หากระดับผลงานข้อใดข้อหนึ่งที่มีค่าความสาคัญ ๔ - ๕ อยู่ในระดับปรับปรุง (คะแนน ๐ - ๔
คะแนนติดต่อกัน ๒ เดือน) ท่าอากาศยานหัวหินจะพิจารณายกเลิกสัญญา
- หากสรุปคะแนนประเมินที่ผู้รับจ้างได้รับทั้งสิ้นในแต่ละครั้งต่ากว่า ๕ คะแนน ติดต่อกัน ๒ เดือน
ท่าอากาศยานหัวหินจะพิจารณายกเลิกสัญญา
……………………………..………………………………
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แบบประเมินผลการให้บริการสาหรับงานรับจ้างเหมาของท่าอากาศยานหัวหิน
งานจ้างเหมาตัดหญ้า วัชพืช ตัดต้นไม้ฯ และดูแลสวนหย่อม
ที่ท่าอากาศยานหัวหิน .
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ...................... ผู้รับจ้าง .................................................................................
จานวนเงินค่าจ้าง ...............................................บาท
กาหนดงานแล้วเสร็จ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ............. ถึงวันที่ 30 กันยายน ................ .
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างประจาเดือน
ตั้งแต่วันที่
.
เกณฑ์การประเมิน
ดีมาก
1

ระดับผลงาน
ดี พอใช้ ปรับปรุง
2
3
4

ค่าความ
สาคัญ
5

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
ค่าความสาคัญ
1-4 × 5

1. การวางแผนการดาเนินงาน
3
2. ความสมบูรณ์ของวัสดุอุปกรณ์
5
3. ความสมบูรณ์ของแรงงาน
5
4. ความซื่อสัตย์ไว้วางใจได้ในการปฏิบัติงาน
5
5. ฝีมือในการทางาน
4
6. ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
5
7. การปฏิบตั ิงานไม่สร้างปัญหา
4
8. การแก้ปัญหา
3
9. ฐานะการเงินและการปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน
3
10. ผลงานรวมโดยทั่วไป
3
รวม
40
เกณฑ์การให้คะแนน : ดีมาก= 9-10 , ดี = 7-8 , พอใช้ = 5-6 , ต้องปรับปรุง = 0-4
สรุปคะแนนประเมินที่ผรู้ ับจ้างได้รบั ทั้งสิ้น................../40 = …………………………คะแนน

ข้อเสนอแนะ
(ลงชื่อ).............................................ประธานกรรมการ
(..............................................)
(ลงชื่อ).................................................กรรมการ
(..............................................)
(ลงชื่อ)................................................กรรมการ
(..............................................)
(ลงชื่อ).................................................ผู้รับการประเมิน
(..............................................)
............./.............../.............
- หากระดับผลงานข้อใดข้อหนึ่งมีค่าความสาคัญ 4-5 อยู่ในระดับปรับปรุง (คะแนน 0-4 คะแนน)
ติดต่อกัน 2 เดือน ท่าอากาศยาน........................................... จะพิจารณายกเลิกสัญญา
- หากสรุปคะแนนประเมินทีผ่ ู้รับจ้างได้รับทัง้ สิน้ ในแต่ละเดือนต่ากว่า 5 คะแนน ติดต่อกัน 2 เดือน
ท่าอากาศยาน........................................... จะพิจารณายกเลิกสัญญา

