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ขอกําหนดทั่วไป 
โครงการ  งานปรับปรุงรั้ว คสล. ทางเขาหลักศูนยการศึกษายานมัทรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 
----------------------------- 

ในการปฏิบัติงานการกอสราง หากขอความของขอกําหนดทั่วไปขัดแยงกับสัญญาหลัก ใหถือปฏิบัติ 
ตามสัญญาการกอสรางหลักเปนสําคัญ   
 
1. วัตถุประสงค 

วัตถุประสงคหลักของการกอสรางเพื่อใหไดผลงานการกอสรางที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพดี มีสภาพ
พรอมที่จะใชงานได ทันทีเปนอยางดี เมื่อการกอสรางแลวเสร็จ มีความมั่นคงถาวร มีฝมือการทํางานที่
ประณีต ละเอียด ถูกตองตามหลัก วิชาการชางที่ดีทุกประการ และมีความถูกตองตามมาตรฐาน และ
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งหมด 
 
2. ขอบเขตของงาน 
     2.1 สถานที่ตั้งของการกอสราง 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคโดยผูรับจางตองเตรียมพื้นที่สําหรับกอสรางอาคารใหม และ
จะตองทําการกอสรางงานโครงสราง งานสถาปตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟา และงานโครงสราง
สําหรับงานระบบ และงานอื่นๆที่เกี่ยวของของ โครงการงานปรับปรุงรั้ว คสล. ทางเขาหลักยานมัทรี 

2.2 งานที่จะตองทํา 
ผูรับเหมากอสราง จะตองจัดหาวัสดุกอสราง แรงงาน ตลอดจนอุปกรณ เครื่องจักรกลที่จําเปนตอง

ใชในการกอสรางงานโครงสราง งานสถาปตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่ใช
ในอาคารตามแบบและรายการ ประกอบแบบเพื่อใหไดผลงานที่ดีในทุกๆ กรณี หากพบวาแรงงานและ
อุปกรณกอสรางที่ผูรบัจางจัดหามาไมเหมาะสมกับสภาพงานคณะกรรมการตรวจการจางมีสิทธิจะสั่ง
เปลี่ยนแปลงแกไข เพื่อใหการดําเนินงานไดผลตามความมุงหมายของสัญญาและแบบกอสรางงานโครงสราง 
งานสถาปตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟาที่จะกอสรางประกอบดวยงานกอสรางงานโครงสราง  
งานสถาปตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟาและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
 

3. การดําเนินงานโดยทั่วไป 
     3.1 อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 
          3.1.1 ผูควบคุมงาน  มีหนาที่ควบคุมและตรวจงาน ทําการทดสอบและวิเคราะหผลการทํางานของ
ผูรับจาง 

1) ผูควบคุมงานมีอํานาจออกคําสั่ง คําแนะนาํ หรืออนุมัติเปนลายลักษณอักษร โดยถือวาเปนขอ
ผูกมัดผูรับจาง เหมือนคําสั่งสถาปนิก/วิศวกรเอง 

2) ผูควบคุมงานไมมีอํานาจที่จะยกเวนความรับผิดชอบใดๆ ของผูรับจางตามสัญญาและไมมี
อํานาจเกี่ยวกับการเพิ่มราคาคากอสรางหรือทํางานเปลี่ยนรูปไป 

3) การที่ผูควบคุมงานไมคัดคานการทํางานใดๆที่ผูรับจางกระทําไปโดยพลการ ไมอาจลบลาง
อํานาจของผูวาจาง หรือสถาปนิก/วิศวกร ที่จะไมเห็นชอบกับงานหรือสิ่งของนั้นๆ 
 
 
 



-2- 
 

3.1.2  สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจาง หรือผูใดที่ไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง1)  
1) สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจาง หรือผูใดที่ไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง มีอํานาจ 

ที่จะออกคําสั่งเพิ่มเติมไดอีก ในระหวางงานกําลังดําเนินอยูในเมื่อสถาปนิก/วิศวกรเห็นสมควร เชน 
วิธีการใชวัสดุที่ถูกตองหรือการดําเนินการสวนใดควรจะทํากอนหรือหลัง เพื่อมิใหเกิดความเสียหายกับ 
งานสวนอื่นๆ (ทั้งนี้ ไมหมายถึงการทําใหราคาเพิ่มขึ้นหรือตํ่าลง) ในขณะกอสรางหรือภายหลังได ผูรับจาง
จะตองทําตามและยอมรับคําสั่งนั้นๆในขณะกอสราง 

2) สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจาง หรือผูใดที่ไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง มีอํานาจที่ 
จะสั่งเปนลายลักษณอักษรใหรื้อถอนวัสดุสิ่งของใดๆก็ตามที่เห็นวาไมเปนไปตามที่ระบุไวในแบบรูป และ
สัญญาออกจากบริเวณงานเปลี่ยนวัสดุสิ่งของที่ถูกตองมาแทน  รื้อถอนงานใดๆที่ฝมือการทํางานหรือวัสดุ
สิ่งของที่ใชไมเปนไปตามตาม รายการแบบรูปและสัญญาแลวใหสรางใหม ในกรณีที่ผูรับจางไมปฏิบัติตาม
คําสั่งดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิที่จะวาจางผูอื่น มาปฏิบัติตามคําสั่งนั้นตามคําแนะนําของสถาปนิก/วิศวกร 
กรรมการตรวจการจาง หรือผูใดที่ไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง โดยผูรับจางตองเสียคาใชจายทั้งหมดและ
ยอมใหผูวาจางหักเงินที่จะจายใหกับผูรับจางมาชดเชยการนี้ 

3) สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจาง หรือผูใดที่ไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง มีสิทธิจะเขา
ไปในบริเวณงาน หนวยงาน/โรงงาน และทุกๆแหงที่มีการเตรียมงาน หรือแหลงผลิตเก็บรักษาวัสดุสิ่งของที่
จะนํามาใชในการกอสราง ผูรับจางมีหนาที่คอยใหความสะดวกในการนําเขาไปในสถานที่ตางๆเหลานั้น 

4) สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจาง หรือผูใดที่ไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง  มีอํานาจใน
การเปลี่ยนแปลงแบบรูป และรายละเอียดประกอบแบบ ตามความเห็นชอบของผูวาจางเพื่อที่จะใหอาคาร
มัน่คงแข็งแรงหรือทําใหประโยชนในการใชสอยดีขึ้น โดยไมทําใหราคากอสรางเพิ่มขึ้นหรือลดลงและผู
รับจางจะตองปฏิบัติตาม 

3.1.3 ผูรับจาง 
1) หากผูรับจางไมเขาใจในแบบหรือรายการกอสราง หรือจะเปนวัสดุที่ใช หรือวิธีการทําก็ตามผูรับ

จางจะตองแจงใหผูควบคุมงาน และสถาปนิก/วิศวกร จะเปนผูชี้แจงขอสงสัยนั้นๆเปนลายลักษณอักษร 
หรือใหรายละเอียดเปนแบบเพิ่มเติม หามมิใหผูรับจางตัดสินใจทําอยางใดอยางหนึ่งเอง ผลเสียที่เกิดขึ้นผู
รับจางจะตองรับผิดชอบทั้งหมด 

2) ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการจัดวางผังการกอสรางใหถูกตองตามแบบรูปตลอดจนการแกไข
ที่ตั้งระดับ ขนาด และแนวตางๆของงาน จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ และแรงงานใหเพียงพอ หากมีการวางผัง
ผิดพลาดจะตองแกไขใหมใหเปนที่เรียบรอย ผูรับจางจะตองบํารุงรักษาหลักฐานแนวหมุดตางๆที่ใชในการ
วางผังใหคงสภาพเรียบรอยอยูเสมอ 

3) ใหถือวาผูรับจางเปนผูมีความชํานาญการกอสรางและฝมือดี โดยสถาปนิก/วิศวกรของผูรับจาง
เอง คอยควบคุมอยูอยางใกลชิด ฉะนั้น ความผิดพลาดตางๆที่สถาปนิก/วิศวกร หรือผูควบคุมงานตรวจพบ 
อาจจะชาหรือเร็วก็ตาม มิไดหมายความวาสถาปนิก/วิศวกร หรือผูควบคุมงานบกพรองในหนาที่ และหากมี
การผิดพลาดเกิดขึ้น เนื่องจากกรณีใดๆก็ตาม เวลาที่ตองเสียไปโดยเปลาประโยชน ผูรับจางจะนํามาเปน
ขออางใหรวมรับผิดชอบไมไดเปนอันขาด 

4) ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการจัดสงตัวอยางเพื่ออนุมัติและสั่งซื้อในเวลาอันเหมาะสม 
5) ผูรับจางจะเก็บรักษาวัสดุ เครื่องมืออยางถูกตองตามหลักวิชาการ ในกรณีที่การเก็บบกพรอง

สถาปนิก/วิศวกร หรือผูควบคุมงานจะแนะนําใหผูรับจางปฏิบัติ จัดหา หรือระวังรักษาใหดีขึ้น เปนหนาที่
ของผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม 
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6) ในงานบางสวนที่จําเปนจะตองทํา จัดทําเปนตัวอยางในหนวยงานเพื่อแสดงถึงคุณภาพและฝมือ
เปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผูรับจางจะตองเก็บรักษาตัวอยางที่ไดรับอนุมัติและดําเนินการตามนั้น 

7) ผูรับจางจะตองระวังไมใหเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดในเรื่องกอความรําคาญ หรือเดือดรอนตอทรัพยสิน 
หรือบุคคลในบริเวณ หรือนอกบริเวณกอสราง 

8) ในระหวางการทํางานตามสัญญา เมื่อใดก็ตามที่สถาปนิก/วิศวกร หรือผูควบคุมงานเห็นวา
จะตองเรงงาน ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของสถาปนิก/วิศวกร หรือผูควบคุมงานที่จะ
ใหหยุดงานในที่แหงหนึ่ง แลวยายคนงานไปยังอีกที่แหงหนึ่งเพื่อความเหมาะสม ผูรับจางจะตองปฏิบัติ
ตามที่สถาปนิก/วิศวกร หรือผูควบคุมงานสั่งการ 

9) เพื่อใหการดําเนินงานกอสรางบรรลุเปาหมายโดยเรียบรอยและปลอดภัย ผูรับจางจะตองปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานกอสราง และคําสั่งของผูควบคุมงาน 
โดยไมมีเงื่อนไขหรือขอเรียกรองอ่ืนใด 

3.2  แบบกอสรางและรายการประกอบแบบ 
การกอสรางจะตองทําตามแบบรูป และรายการประกอบแบบกอสรางซึ่งเปนสวนหนึ่งของเอกสาร

การเซ็นสัญญาโดยเครงครัด ขอความใดที่ปรากฏในรายการประกอบแบบแตไมมีแสดงในแบบหรือมีแสดง
ในแบบแตไมปรากฏในรายการประกอบแบบ ใหถือเสมือนวาขอความนั้นมีปรากฏอยูในรายการกอสราง
และในแบบแลวในกรณีที่มีการขัดแยงกันระหวางแบบกับรายการกอสราง จะตองใหคณะกรรมการตรวจ
การจาง เปนผูวินิจฉัยและตัดสินโดยยุติที่สิ่งที่ดีกวาเสมอไปและหากขอความของขอกําหนดในเลมนี้ขัดแยง
กับสัญญาหลักใหถือปฏิบัติตามสัญญาหลักเปนสําคัญ และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคจะสงวนสิทธิ์ที่จะ
เพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลง วัสดุกอสรางในระหวางการกอสรางได โดยแสดงราคา และระยะเวลาการทํางาน
จริงเปนลายลักษณอักษรเทานั้น และใหถือวางานเพิ่มลดหรือเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ
สัญญานี้ 

3.3 ลําดับการดําเนินงาน 
3.3.1 ผูรับจาง ตองเตรียมพื้นที่กอสรางโดยการรื้อถอนอาคารเดิมออกตามความจําเปน กอนเริ่ม

ทํางานตองขออนุญาตตอคณะกรรมการตรวจการจางกอนทุกครั้งไป อุปกรณตางๆ ที่รื้อถอนออกมา หาก
นําไปใชใหมไดตองนําไปเก็บไว ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคกําหนด 

3.3.2 ผูรับจางตองมีบุคลากรประจําที่สนามอยางนอย นอกเหนือจากคนงานกอสราง คือ  
-  วิศวกรโครงการ ประสบการณไมนอยกวา 5 ป 
-  วิศวกรงานระบบ (ไฟฟาหรือเครื่องกล) ประสบการณไมนอยกวา 5 ป 
-  ชางเขียนแบบเพื่อเตรียมแบบกอสรางทุกประเภทและรวมรวมแบบ 

          3.3.3 ผูรับจาง ตองวางแผนงานการกอสรางอยางละเอียดโดยเริ่มตั้งแตการทํา 
- Site Layout 
- Master Schedule 
- Human Resource Schedule 
- Machine Schedule 
- Shop Drawing Schedule 
- S-Curve 
- Monthly Schedule 
- Weekly Schedule 
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- ถามีการลาชาใหเสนอวิธีเรงรัดใหทันตามแผนงาน และเสนอวิธีทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
มาดวย 

3.3.4 ผูรับจาง ตองเสนอแผนงานอื่นๆ อีก เชน แผนงานหลัก (Master Schedule) แผนงานเรื่อง
แรงงานงานเครื่องจักร, แผนงานกําลังคน, แผนงานสงวัสดุเขาหนางาน แผนงานการเสนอ Shop Drawing 
และ Construction Drawing เปนตน เพื่อใหการกอสรางถูกตองตามกฎหมาย ผูรับจางตองสงรายชื่อ
วิศวกร และสถาปนิก ที่ควบคุมงานดังกลาวตามกฎหมายควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม โดยเซ็นใบควบคุมงาน 
และใบอนุญาตวิชาชีพควบคุม สงใหคณะกรรมการตรวจการจางกอนเริ่มทํางาน เพื่อใชเปนใบรับรองการ
ควบคุมงานตามกฎหมาย  

3.3.5 การขออนุมัติวัสดุกอสราง ผูรับจางจะตองทําการทดสอบวัสดุอุปกรณทุกอยางที่ระบุให
ทดสอบตามแบบรายการกอสรางตลอดจนคาใชจายในการทดสอบทุกอยาง โดยการทดสอบวัสดุอุปกรณ
จะตองทําโดยสถาบันที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป และจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจการจางดวย 

3.3.6 คณะกรรมการตรวจการจางสงวนสิทธิ์ในการสั่งหยุดงาน ในกรณีที่ผูรับจางไมทํางานดําเนิน
ตามแบบและรายการประกอบแบบทั้งนี้ผูรับเหมากอสรางจะไมสามารถอุทธรณรองขอเวลาและคาเสียหาย
ใดๆ 
    3.3.7 การจัดทํารายงาน 

1) รายงานประจําวัน 
ผูรับจางจะตองจัดทํารายงานประจําวันตามแบบฟอรมเอกสาร ซึ่งไดรับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจการจาง รายงานประจําวันนี้จะตองประกอบดวย ดังนี้ 
- จํานวนพนักงาน คนงานทุกประเภทของผูรับจางในหนวยงานกอสราง 
- วัสดุที่มีอยูในบริเวณกอสราง วัสดุที่สงเขามาและวัสดุที่ไดใชไป 
- อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชที่อยูในบริเวณกอสราง 
- ความกาวหนาของงานกอสราง 
- อุปสรรคและความลาชาของงานกอสราง 
- คําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจางและการเปลี่ยนแปลงในงานกอสรางที่คณะกรรมการตรวจ

การจางสั่งใหทํา 
- แบบกอสรางและแบบแกไขที่ไดรับจากคณะกรรมการตรวจการจาง 
- เหตุการณพิเศษตางๆ รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุขึ้นในบริเวณกอสรางและผูมาเยี่ยมหนวยงาน

กอสราง 
2) รายงานประจําเดือน 
ผูรับจางจะตองจัดทํา และสงรายงานประจําเดือนใหคณะกรรมการตรวจการจาง 1 ชุด ภายใน  

7 วันแรกของเดือนถัดไปตามแบบฟอรมของเอกสารซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจาง  
ซึ่งประกอบดวยขอมูลสรุปจากรายงานประจําวันความกาวหนาของงานในชวงเดือนที่ผานมา และ
เปรียบเทียบความกาวหนาของงานกับแผนงานกอสรางทั้งหมด รวมทั้งรูปถายแสดงความกาวหนาของงาน
ในแตละเดือนอยางนอย 10 รูป 
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   3.3.8 การประชุมในระหวางการกอสรางอาคาร 

1) ผูรับจาง ตองเขารวมประชุมที่คณะกรรมการตรวจการจางจัดใหมีขึ้นเปนประจําในระหวางการ
กอสราง และผูรับจางตองใหผูจัดการงานกอสราง / วิศวกร หรือผูรับผิดชอบในงานกอสรางของตนเขารวม
ประชุมดวย การประชุมดังกลาวใหคณะกรรมการตรวจการจางเปนประธานในที่ประชุม และผูรับจางตอง
ผูกพันตนกับขอตกลงที่มีขึ้นในระหวางการประชุมนั้นตามที่มีบันทึกการประชุม ซึ่งจะเสนอใหผูรับจาง
รับรองในการประชุมครั้งตอไป 

2) ในกรณีทั่วไปใหถือวา จะตองมีการประชุมในระหวางการกอสรางอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 
คณะกรรมการตรวจการจางจะเรียกประชุมนอกจากนี้ตามสถานการณ และความจําเปนได 

3) ผูรับจางอาจขอใหคณะกรรมการตรวจการจางแกไขบันทึกการประชุมที่กลาวขางตนได และใหมี
การบันทึกขอโตแยงดังกลาวไวในบันทึกการประชุมครั้งถัดไป 
  3.3.9 ผูรับจาง จะตองทําแผนการดําเนินการกอสรางรวม และแผนยอยเพื่อใหคณะกรรมการตรวจการ
จางตรวจสอบ หากมีการปรับปรุงแผนการดําเนินงานใหมผูรับจางจะตองใหความรวมมือในการปรับ
แผนการกอสรางใหมดวย 

3.3.10 ผูรับจางตองทํา As Built Drawing ใหกับคณะกรรมการตรวจการจาง เมื่อเสร็จงานในแต
ละงานนั้นๆ และผูรับจางจะตองทํา Shop Drawing สงมอบตอคณะกรรมการตรวจการจางทุกครั้งที่แบบ
กอสรางไมระบุวิธีการ ผูรับจางจะไมทํางานที่ไมมีแบบหรือแบบระบุรายละเอียดไมเพียงพอ 

3.3.11 มติที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจการจางในการพิจารณาเรื่องตางๆ ถือวาสิ้นสุด 
3.3.12 ถาผูรับจางสงสัยในรายละเอียด หรือขอกําหนดของสัญญานี้หรือถาปรากฏวาแบบหรือ

รายการกรรมการตรวจการจางจะเสนอวินิจฉัยการกอสรางใหเจาของโครงการตัดสินใจและสิ่งใดที่ไมไดระบุ
ไวในแบบกอสรางแตจําเปนตองทําเพื่อใหไดผลงานที่ถูกตองบริบูรณและวิธีปฏิบัติการชางที่ดีคณะกรรมการ
ตรวจการจางจะตองแจงใหผูรับจางทําการนั้นๆ โดยผูรับจางไมเรียกรองคาจางและคาวัสดุกอสรางเพิ่มเติม
แตอยางใด 

3.3.13  ถาคณะกรรมการตรวจการจาง ประสงคจะเปลี่ยนแปลงเพิ่ม หรือ ลด จากแบบตาม
สัญญากอสรางคณะกรรมการตรวจการจาง จะตองจายคาจางเพิ่มหรือลดลงกับเวลา เพิ่ม หรือ ลด การ
ทํางานแลวแตกรณี ตามที่จะตกลงกันเปนลายลักษณอักษรในขณะนั้นและใหถือวาการตกลงดังกลาวเปน
สวนหนึ่งแหงสัญญานี้ 

3.3.14 เมื่องานเสร็จเรียบรอยแลว ผูรับจางจะตองขนยายวัสดุกอสราง เครื่องมือและเครื่องใช 
และอุปกรณกอสรางของผูรับจาง และทําความสะอาดเก็บกวาดกลบเกลี่ยพื้นที่ที่ทําการกอสราง และรื้อ
ถอนอาคารชั่วคราวออกจากบริเวณงานใหเสร็จเรียบรอยภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูจางใหรับมอบงานแลว 

3.3.15 ผูรับจาง ตองทําการประกันความเสียหายทุกประเภท (Contractor‘s all Risks) ที่
เกี่ยวของกอสราง 

3.4 การเตรียมอุปกรณ, วัสดุกอสรางและแรงงาน 
      3.4.1 ผูรับจาง จะตองจัดหาอุปกรณตลอดจนเครื่องไมเครื่องมือที่ดีที่ใชในการทํางานเปนไปตาม
แบบและรายการประกอบแบบที่จะใชในงานนี้ นอกจากวัสดุอุปกรณที่คณะกรรมการตรวจการจางจะจัดหา
ใหตามที่ระบุไวในสัญญา ซึ่งวัสดุที่จัดหาใหนี้จะนําออกไปบริเวณที่กอสรางไมไดนอกจากจะมีการอนุญาต
เปนลายลักษณอักษรจากคณะกรรมการตรวจการจาง 
      3.4.2 วัสดุกอสรางและอุปกรณอื่นๆ ที่ใชในการกอสรางจะตองมีคุณสมบัติดีและใหมซึ่งจะตอง
ไดรับอนุมัติใหใชในการกอสรางจึงจะนําไปใชในการกอสรางได 
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3.5 ขอกําหนดของผูรับจางในการกอสราง 
งานโครงสราง งานสถาปตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟา-สื่อสารและระบบปรับอากาศ  

งานระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย และงานโครงสรางสําหรับงานระบบ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานซึ่งตองปฏิบัติอยางเครงครัด 

3.5.1 ผูรับจาง ตองจัดใหมีเครื่องมืออุปกรณเครื่องปองกัน และเครื่องอํานวยความสะดวกทั้งหลาย
ไวในที่กอสราง เพื่อการทํางานและลดการเสี่ยงภัยนอยลง 

3.5.2 ผูรับจาง ตองจัดใหมีสภาพการทํางานที่ดีไมเปนอันตรายตอสุขภาพ และชีวิตของคนงาน
รวมทั้งตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายตางๆ แกพนักงาน คนงาน คณะกรรมการตรวจการจางกอสราง
รวมทั้งผูมาเยี่ยมดูงานกอสรางดวย ทั้งนี้จากการจัดสภาพการทํางานตองใหเปนไปตามขอบัญญัติหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของ 

3.5.3 ผูรับจางตองจัดทําเครือ่งหมายตางๆ ใหเห็นไดชัดเจนติดตั้งในสถานที่จะเปนอันตรายแก 
พนักงานคนงาน คณะกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานกอสรางและบุคคลอื่นๆ ที่เขาไปในบริเวณ
กอสราง 

3.5.4 ในการกอสรางหรือทํางานใดๆ ที่คณะกรรมการตรวจการจางเห็นวาอาจกอใหเกิดอันตราย
ตอสุขภาพและชีวิตของบุคคลตางๆ หรือของทรัพยสินคณะกรรมการตรวจการจาง อาจสั่งใหผูรับจาง
ปองกันเหตุนั้นได หากผูรับจางไมปฏิบัติตามคณะกรรมการตรวจการจางมีสิทธิสั่งใหหยุดการทํางานนั้นได
และจะถือเปนเหตุขอตอระยะเวลาการกอสรางอีกไมได 

3.5.5 การสงมอบอุปกรณและรายการเอกสาร 
1) คูมือสําหรับการดูแลรักษา ผูรับจางจะตองรวบรวมคูมือและขอแนะนําของบริษัทผูผลิตสําหรับ

วัสดุและอุปกรณทุกชนิดที่นํามาติดตั้งในอาคารนี้ 
2) ผูรับจางจะตองดําเนินการจัดหาวิทยากร ผูชํานาญงานของบริษัทผูผลิตอุปกรณที่นํามาติดตั้ง

อาคารมาอบรมหรือแนะนําใหบุคลากรของผูวาจางรับทราบเกี่ยวกับการดูแลรักษาการใชงาน หรือซอม
บํารุงเบื้องตนจนกวาจะมีความเขาใจสามารถปฏิบัติงานได 

3) ผูรับจางจะตองมอบเครื่องมือและชิ้นสวนอะไหลที่มีมากับอุปกรณใหผูวาจางเก็บรักษาทั้งหมด 
4) หนังสือรับประกันคุณภาพจากผูผลิตหรือตัวแทน หรือผูติดตั้งสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณทุก

ชนิด โดยมีกําหนดระยะเวลารับประกันอยางนอยเทากับระยะเวลาบํารุงรักษาตามสัญญากอสราง 
5) ผูรับจางจะตองจัดเตรียมวัสดุและ/อุปกรณงานตกแตงสถาปตยกรรม เพื่อสํารองในการ

บํารุงรักษาอาคารหลังการรับมอบงานในปริมาณ และตามรายการที่ผูวาจางกําหนด โดยจัดเตรียมสงมอบ
กับผูวาจางพรอมกับการสงมอบอาคาร ทั้งนี้ รวมถึงตามขอกําหนดเฉพาะงานในแตละระบบดวย 
 

3.6 สถาบันตรวจสอบ 
ในกรณีที่ตองทดสอบคุณภาพ วัสด-ุอุปกรณ ที่ใชงานตามสัญญานี้ อนุมัติใหทดสอบสถาบัน

ดังตอไปนี้ 
ก. คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ข. คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ค. คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ง. คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จ. คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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ฉ. กรมวิทยาศาสตร กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ช. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง 
ซ.  การไฟฟาทองถิ่นที่กําหนด (สําหรับงานระบบไฟฟาฯ) 
ฌ. สถาบันอื่นๆ ที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจาง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


