
 
ข้อกําหนดทั่วไป 

โครงการ  งานปรับปรุงสาธารณูปโภค 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ์

----------------------------- 
ในการปฏิบัติงานการก่อสร้าง หากข้อความของข้อกําหนดทั่วไปขัดแย้งกับสัญญาหลัก ให้ถือปฏิบัติ 

ตามสัญญาการก่อสร้างหลักเป็นสําคัญ   
1. วัตถุประสงค ์

วัตถุประสงค์หลักของการก่อสร้างเพ่ือให้ได้ผลงานการก่อสร้างที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพดี มีสภาพ
พร้อมที่จะใช้งานได้ ทันทีเป็นอย่างดี เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ มคีวามมัน่คงถาวร มีฝมีือการทํางานที่
ประณีต ละเอียด ถูกต้องตามหลัก วิชาการช่างที่ดีทุกประการ และมีความถูกต้องตามมาตรฐาน และ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
2. ขอบเขตของงาน 
     2.1 สถานที่ต้ังของการก่อสร้าง 

ณ มหาวิทยาลยัราชภัฎนครสวรรค์โดยผู้รับจ้างต้องเตรียมพ้ืนที่สําหรับก่อสร้างอาคารใหม่ และ
จะต้องทําการก่อสร้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า และงานโครงสร้าง
สําหรับงานระบบ และงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องของ โครงการงานปรับปรุงสาธารณูปโภค 

2.2 งานที่จะต้องทํา 
ผู้รับเหมาก่อสร้าง จะต้องจัดหาวัสดุก่อสร้าง แรงงาน ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องจักรกลที่จําเป็นต้อง

ใช้ในการก่อสรา้งงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งที่ใช้
ในอาคารตามแบบและรายการ ประกอบแบบเพ่ือให้ได้ผลงานที่ดีในทุกๆ กรณ ีหากพบว่าแรงงานและ
อุปกรณ์ก่อสรา้งที่ผู้รับจ้างจัดหามาไม่เหมาะสมกับสภาพงานคณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิจะสั่ง
เปลี่ยนแปลงแก้ไข เพ่ือให้การดําเนินงานได้ผลตามความมุง่หมายของสัญญาและแบบกอ่สร้างงานโครงสร้าง 
งานสถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้าที่จะก่อสร้างประกอบด้วยงานก่อสร้างงานโครงสร้าง  
งานสถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้าและงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. การดําเนนิงานโดยทั่วไป 
     3.1 อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
               3.1.1 ผู้ควบคุมงาน  มีหน้าที่ควบคุมและตรวจงาน ทําการทดสอบและวิเคราะห์ผลการทํางาน
ของผู้รับจ้าง 

     1) ผู้ควบคมุงานมีอํานาจออกคําสั่ง คําแนะนํา หรืออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร โดยถือว่าเป็น
ข้อผูกมัดผู้รับจา้ง เหมือนคําสั่งสถาปนิก/วิศวกรเอง 

     2) ผู้ควบคมุงานไม่มีอํานาจที่จะยกเว้นความรับผิดชอบใดๆ ของผู้รบัจ้างตามสัญญาและไมม่ี
อํานาจเก่ียวกับการเพ่ิมราคาค่าก่อสร้างหรือทํางานเปลี่ยนรูปไป 
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    3) การที่ผูค้วบคุมงานไม่คัดค้านการทํางานใดๆท่ีผู้รับจ้างกระทําไปโดยพลการ ไมอ่าจลบล้าง

อํานาจของผู้ว่าจ้าง หรือสถาปนิก/วิศวกร ที่จะไม่เห็นชอบกับงานหรือสิ่งของน้ันๆ 
   3.1.2  สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ใดที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง1)  
   1) สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ใดที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง มีอํานาจ 

ที่จะออกคําสั่งเพ่ิมเติมได้อีก ในระหว่างงานกําลังดําเนินอยู่ในเมื่อสถาปนิก/วิศวกรเห็นสมควร เช่น 
วิธีการใช้วัสดุที่ถูกต้องหรือการดําเนินการส่วนใดควรจะทําก่อนหรือหลัง เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายกับ 
งานส่วนอ่ืนๆ (ทั้งน้ี ไม่หมายถึงการทําให้ราคาเพ่ิมขึ้นหรือต่ําลง) ในขณะก่อสร้างหรือภายหลังได้ ผู้รับจ้าง
จะต้องทําตามและยอมรับคําสั่งน้ันๆในขณะก่อสร้าง 

   2) สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ใดที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง มีอํานาจที่ 
จะสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้รื้อถอนวัสดุสิ่งของใดๆก็ตามท่ีเห็นว่าไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบรูป และ
สัญญาออกจากบริเวณงานเปลี่ยนวัสดุสิ่งของที่ถูกต้องมาแทน  รื้อถอนงานใดๆที่ฝีมือการทํางานหรือวัสดุ
สิ่งของที่ใช้ไม่เป็นไปตามตาม รายการแบบรปูและสญัญาแล้วให้สร้างใหม ่ในกรณทีี่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม
คําสั่งดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะว่าจ้างผู้อ่ืน มาปฏิบัติตามคําสั่งน้ันตามคําแนะนําของสถาปนิก/วิศวกร 
กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ใดที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดและ
ยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินที่จะจ่ายให้กับผู้รับจา้งมาชดเชยการนี้ 

  3) สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ใดที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง มีสิทธิจะ
เข้าไปในบริเวณงาน หน่วยงาน/โรงงาน และทุกๆแห่งทีม่ีการเตรียมงาน หรือแหล่งผลิตเก็บรักษาวัสดุ
สิ่งของที่จะนํามาใช้ในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างมีหน้าที่คอยใหค้วามสะดวกในการนําเข้าไปในสถานที่ต่างๆ
เหล่าน้ัน 

  4) สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ใดที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง  มีอํานาจ
ในการเปลี่ยนแปลงแบบรูป และรายละเอียดประกอบแบบ ตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้างเพ่ือที่จะให้
อาคารมั่นคงแข็งแรงหรือทําให้ประโยชน์ในการใช้สอยดีขึ้น โดยไม่ทําใหร้าคาก่อสร้างเพ่ิมขึ้นหรือลดลงและ
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม 

  3.1.3 ผู้รับจา้ง 
  1) หากผูร้ับจา้งไม่เข้าใจในแบบหรือรายการก่อสร้าง หรือจะเป็นวัสดุที่ใช้ หรือวิธีการทําก็ตาม

ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน และสถาปนิก/วิศวกร จะเป็นผู้ช้ีแจงข้อสงสัยน้ันๆเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือให้รายละเอียดเป็นแบบเพ่ิมเติม ห้ามมใิห้ผู้รับจ้างตัดสินใจทําอย่างใดอย่างหน่ึงเอง ผลเสียที่เกิดขึน้ผู้
รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด 

 2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผดิชอบในการจัดวางผังการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบรูปตลอดจนการแก้ไข
ที่ต้ังระดับ ขนาด และแนวต่างๆของงาน จัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และแรงงานให้เพียงพอ หากมีการวางผัง
ผิดพลาดจะต้องแก้ไขใหมใ่ห้เป็นที่เรียบร้อย ผู้รับจ้างจะต้องบํารุงรักษาหลักฐานแนวหมดุต่างๆท่ีใช้ในการ
วางผังให้คงสภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ 
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 3) ให้ถือว่าผู้รบัจ้างเป็นผู้มีความชํานาญการก่อสร้างและฝีมือดี โดยสถาปนิก/วิศวกรของผู้รับจ้าง
เอง คอยควบคุมอยู่อย่างใกล้ชิด ฉะน้ัน ความผิดพลาดต่างๆท่ีสถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคุมงานตรวจพบ 
อาจจะช้าหรือเร็วก็ตาม มิได้หมายความว่าสถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคมุงานบกพร่องในหน้าที่ และหากมี
การผิดพลาดเกิดขึ้น เน่ืองจากกรณีใดๆก็ตาม เวลาที่ต้องเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ผู้รับจ้างจะนํามาเป็น
ข้ออ้างให้ร่วมรับผิดชอบไม่ได้เป็นอันขาด 

 4) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจัดส่งตัวอย่างเพ่ืออนุมัติและสั่งซื้อในเวลาอันเหมาะสม 
 5) ผู้รับจ้างจะเก็บรักษาวัสดุ เครื่องมืออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ในกรณีที่การเก็บบกพร่อง

สถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคุมงานจะแนะนําให้ผู้รับจ้างปฏิบัติ จัดหา หรือระวังรักษาให้ดีขึ้น เป็นหน้าที่
ของผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม 

 6) ในงานบางส่วนที่จําเป็นจะต้องทํา จัดทําเป็นตัวอย่างในหน่วยงานเพ่ือแสดงถึงคุณภาพและ
ฝีมือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาตัวอย่างที่ได้รับอนุมัติและดําเนินการตามน้ัน 

 7) ผู้รับจ้างจะต้องระวังไม่ให้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดในเรื่องก่อความรําคาญ หรือเดือดร้อนต่อ
ทรัพย์สิน หรือบุคคลในบริเวณ หรือนอกบรเิวณก่อสร้าง 

 8) ในระหว่างการทํางานตามสัญญา เมื่อใดก็ตามที่สถาปนิก/วิศวกร หรอืผู้ควบคุมงานเห็นว่า
จะต้องเร่งงาน ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของสถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคุมงานที่จะ
ให้หยุดงานในที่แห่งหน่ึง แลว้ย้ายคนงานไปยังอีกที่แห่งหน่ึงเพ่ือความเหมาะสม ผูร้ับจา้งจะต้องปฏิบัติ
ตามท่ีสถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคุมงานสั่งการ 

 9) เพ่ือให้การดําเนินงานก่อสร้างบรรลุเป้าหมายโดยเรียบร้อยและปลอดภัย ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง และคําสั่งของผู้ควบคุมงาน 
โดยไม่มีเง่ือนไขหรือข้อเรียกร้องอ่ืนใด 

3.2  แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ 
      การก่อสรา้งจะต้องทําตามแบบรูป และรายการประกอบแบบก่อสร้างซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ

เอกสารการเซ็นสัญญาโดยเคร่งครัด ข้อความใดที่ปรากฏในรายการประกอบแบบแต่ไม่มีแสดงในแบบหรือมี
แสดงในแบบแต่ไม่ปรากฏในรายการประกอบแบบ ให้ถือเสมือนว่าข้อความน้ันมีปรากฏอยู่ในรายการ
ก่อสร้างและในแบบแล้วในกรณีที่มีการขัดแย้งกันระหว่างแบบกับรายการก่อสร้าง จะต้องให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง เป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินโดยยุติที่สิ่งที่ดีกว่าเสมอไปและหากข้อความของข้อกําหนดในเล่มน้ี
ขัดแย้งกับสัญญาหลักให้ถือปฏิบัติตามสัญญาหลักเป็นสําคัญ และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์จะสงวน
สิทธ์ิที่จะเพ่ิม ลด หรือเปลี่ยนแปลง วัสดุก่อสร้างในระหว่างการก่อสร้างได้ โดยแสดงราคา และระยะเวลา
การทํางานจริงเป็นลายลักษณ์อักษรเท่าน้ัน และให้ถือว่างานเพ่ิมลดหรือเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ดังกล่าวเป็นส่วน
หน่ึงของสัญญาน้ี 
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          3.3 ลําดับการดําเนนิงาน 
      3.3.1 ผู้รับจ้าง ต้องเตรียมพ้ืนที่ก่อสรา้งโดยการรื้อถอนอาคารเดิมออกตามความจําเป็น ก่อน

เริ่มทํางานต้องขออนุญาตต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนทุกคร้ังไป อุปกรณ์ต่างๆ ที่รื้อถอนออกมา 
หากนําไปใช้ใหม่ได้ต้องนําไปเก็บไว้ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์กําหนด 

      3.3.2 ผู้รับจ้างต้องมีบุคลากรประจําที่สนามอย่างน้อย นอกเหนือจากคนงานก่อสร้าง คือ  
-  วิศวกรโครงการ (สาขาวิศวกรโยธา) (สาขา(ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
-  โฟร์แมน ารณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
-  ช่างเขียนแบบเพ่ือเตรียมแบบก่อสร้างทุกประเภทและรวมรวมแบบ 

                3.3.3 ผูร้ับจ้าง ต้องวางแผนงานการก่อสร้างอย่างละเอียดโดยเร่ิมต้ังแต่การทํา 
- Site Layout 
- Master Schedule 
- Human Resource Schedule 
- Machine Schedule 
- Shop Drawing Schedule 
- S-Curve 
- Monthly Schedule 
- Weekly Schedule 
- ถ้ามีการล่าช้าให้เสนอวิธีเร่งรัดให้ทันตามแผนงาน และเสนอวิธีทํางานให้มีประสทิธิภาพ 

มาด้วย 
   3.3.4 ผู้รับจ้าง ต้องเสนอแผนงานอ่ืนๆ อีก เช่น แผนงานหลัก (Master Schedule) แผนงาน

เรื่องแรงงานงานเครื่องจักร, แผนงานกําลังคน, แผนงานสง่วัสดุเข้าหน้างาน แผนงานการเสนอ Shop 
Drawing และ Construction Drawing เป็นต้น เพ่ือให้การก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้รับจ้างต้องส่ง
รายช่ือวิศวกร และสถาปนิก ที่ควบคุมงานดังกล่าวตามกฎหมายควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม โดยเซ็นใบ
ควบคุมงาน และใบอนุญาตวิชาชีพควบคุม ส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนเริ่มทํางาน เพ่ือใช้เป็น
ใบรับรองการควบคุมงานตามกฎหมาย  

  3.3.5 การขออนุมัติวัสดุก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องทําการทดสอบวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างที่ระบุให้
ทดสอบตามแบบรายการก่อสร้างตลอดจนค่าใช้จ่ายในการทดสอบทุกอย่าง โดยการทดสอบวัสดุอุปกรณ์
จะต้องทําโดยสถาบันที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้างด้วย 

  3.3.6 คณะกรรมการตรวจการจ้างสงวนสิทธ์ิในการสั่งหยุดงาน ในกรณีที่ผู้รับจ้างไมท่ํางาน
ดําเนินตามแบบและรายการประกอบแบบทั้งน้ีผู้รับเหมาก่อสร้างจะไม่สามารถอุทธรณ์ร้องขอเวลาและ
ค่าเสียหายใดๆ 
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      3.3.7 การจัดทํารายงาน 
  1) รายงานประจําวัน 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทํารายงานประจําวันตามแบบฟอร์มเอกสาร ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจการจ้าง รายงานประจําวันน้ีจะต้องประกอบด้วย ดังน้ี 
- จํานวนพนักงาน คนงานทุกประเภทของผู้รับจ้างในหน่วยงานก่อสร้าง 
- วัสดุที่มีอยู่ในบริเวณก่อสร้าง วัสดุที่ส่งเข้ามาและวัสดุที่ได้ใช้ไป 
- อุปกรณ์ เครือ่งมือ เครื่องใช้ที่อยู่ในบริเวณก่อสร้าง 
- ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง 
- อุปสรรคและความล่าช้าของงานก่อสร้าง 
- คําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างและการเปลี่ยนแปลงในงานก่อสร้างที่คณะกรรมการตรวจ

การจ้างสั่งให้ทํา 
- แบบก่อสร้างและแบบแก้ไขที่ได้รับจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
- เหตุการณ์พิเศษต่างๆ รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุขึ้นในบริเวณก่อสร้างและผู้มาเย่ียมหน่วยงาน

ก่อสร้าง 
 2) รายงานประจําเดือน 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทํา และส่งรายงานประจําเดือนให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง 1 ชุด ภายใน  

7 วันแรกของเดือนถัดไปตามแบบฟอร์มของเอกสารซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสรุปจากรายงานประจําวันความก้าวหน้าของงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา และ
เปรียบเทียบความก้าวหน้าของงานกับแผนงานก่อสร้างทั้งหมด รวมทั้งรูปถ่ายแสดงความก้าวหน้าของงาน
ในแต่ละเดือนอย่างน้อย 10 รูป 
   3.3.8 การประชุมในระหว่างการก่อสร้างอาคาร 

1) ผู้รับจ้าง ต้องเข้าร่วมประชุมที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจัดให้มีขึน้เป็นประจําในระหว่างการ
ก่อสร้าง และผูร้ับจ้างต้องให้ผู้จัดการงานก่อสร้าง / วิศวกร หรือผู้รับผดิชอบในงานก่อสร้างของตนเข้าร่วม
ประชุมด้วย การประชุมดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นประธานในที่ประชุม และผู้รับจ้างต้อง
ผูกพันตนกับข้อตกลงที่มีขึ้นในระหว่างการประชุมน้ันตามที่มีบันทึกการประชุม ซึ่งจะเสนอให้ผู้รับจ้าง
รับรองในการประชุมครั้งต่อไป 

2) ในกรณีทั่วไปให้ถือว่า จะต้องมีการประชุมในระหว่างการก่อสร้างอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเรียกประชุมนอกจากน้ีตามสถานการณ์ และความจําเป็นได้ 

3) ผู้รับจ้างอาจขอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างแก้ไขบันทึกการประชุมที่กล่าวข้างต้นได้ และใหม้ี
การบันทึกข้อโต้แย้งดังกล่าวไว้ในบันทึกการประชุมครั้งถัดไป 
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  3.3.9 ผู้รับจา้ง จะต้องทําแผนการดําเนินการก่อสร้างรวม และแผนย่อยเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจการ
จ้างตรวจสอบ หากมีการปรับปรุงแผนการดําเนินงานใหม่ผู้รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือในการปรับ
แผนการก่อสรา้งใหม่ด้วย 

3.3.10 ผู้รับจ้างต้องทํา As Built Drawing ให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้าง เมื่อเสร็จงานในแต่
ละงานน้ันๆ และผู้รับจ้างจะต้องทํา Shop Drawing ส่งมอบต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างทุกคร้ังที่แบบ
ก่อสร้างไม่ระบุวิธีการ ผู้รับจ้างจะไม่ทํางานที่ไม่มีแบบหรอืแบบระบุรายละเอียดไม่เพียงพอ 

3.3.11 มติที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจการจ้างในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ถือว่าสิ้นสุด 
3.3.12 ถ้าผู้รับจ้างสงสัยในรายละเอียด หรือข้อกําหนดของสัญญาน้ีหรือถา้ปรากฏว่าแบบหรือ

รายการกรรมการตรวจการจ้างจะเสนอวินิจฉัยการก่อสรา้งให้เจ้าของโครงการตัดสินใจและสิ่งใดที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในแบบก่อสร้างแต่จําเป็นต้องทําเพ่ือให้ได้ผลงานที่ถูกต้องบริบูรณ์และวิธีปฏิบัติการช่างที่ดีคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทําการน้ันๆ โดยผู้รับจ้างไม่เรียกร้องค่าจ้างและค่าวัสดุก่อสร้างเพ่ิมเติม
แต่อย่างใด 

3.3.13  ถ้าคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเพ่ิม หรือ ลด จากแบบตาม
สัญญาก่อสร้างคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะต้องจ่ายค่าจ้างเพ่ิมหรือลดลงกับเวลา เพ่ิม หรือ ลด การ
ทํางานแล้วแต่กรณี ตามท่ีจะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรในขณะน้ันและให้ถือว่าการตกลงดังกล่าวเป็น
ส่วนหน่ึงแห่งสัญญาน้ี 

3.3.14 เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูร้ับจ้างจะต้องขนย้ายวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือและเครื่องใช้ 
และอุปกรณ์ก่อสร้างของผู้รับจ้าง และทําความสะอาดเก็บกวาดกลบเกลี่ยพ้ืนที่ที่ทําการก่อสร้าง และรื้อ
ถอนอาคารช่ัวคราวออกจากบริเวณงานให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้จา้งให้รับมอบงานแล้ว 

3.3.15 ผู้รับจ้าง ต้องทําการประกันความเสียหายทุกประเภท (Contractor‘s all Risks) ที่
เก่ียวข้องก่อสร้าง 

3.4 การเตรียมอุปกรณ,์ วัสดุก่อสร้างและแรงงาน 
      3.4.1 ผู้รับจ้าง จะต้องจัดหาอุปกรณ์ตลอดจนเคร่ืองไม้เครื่องมือที่ดีที่ใช้ในการทํางานเป็นไปตาม
แบบและรายการประกอบแบบที่จะใช้ในงานน้ี นอกจากวัสดุอุปกรณ์ที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะจัดหา
ให้ตามท่ีระบุไว้ในสัญญา ซึ่งวัสดุที่จัดหาใหน้ี้จะนําออกไปบริเวณที่ก่อสรา้งไม่ได้นอกจากจะมีการอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
      3.4.2 วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องมีคุณสมบัติดีและใหมซ่ึ่งจะต้อง
ได้รับอนุมัติให้ใช้ในการก่อสรา้งจึงจะนําไปใช้ในการก่อสรา้งได้ 

3.5 ขอ้กําหนดของผู้รบัจ้างในการก่อสร้าง 
งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า-สื่อสารและระบบปรับอากาศ  

งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย และงานโครงสร้างสําหรับงานระบบ และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
เก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางานซึ่งต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
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3.5.1 ผู้รับจ้าง ต้องจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องป้องกัน และเคร่ืองอํานวยความสะดวกทั้งหลาย
ไว้ในที่ก่อสร้าง เพ่ือการทํางานและลดการเสี่ยงภัยน้อยลง 

3.5.2 ผู้รับจ้าง ต้องจัดให้มีสภาพการทํางานที่ดีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และชีวิตของคนงาน
รวมทั้งต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ แก่พนักงาน คนงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง
รวมทั้งผู้มาเย่ียมดูงานก่อสร้างด้วย ทั้งน้ีจากการจัดสภาพการทํางานต้องให้เป็นไปตามข้อบัญญัติหรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

3.5.3 ผู้รับจ้างต้องจัดทําเคร่ืองหมายต่างๆ ให้เห็นได้ชัดเจนติดต้ังในสถานที่จะเป็นอันตรายแก่ 
พนักงานคนงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและบุคคลอ่ืนๆ ที่เข้าไปในบริเวณ
ก่อสร้าง 

3.5.4 ในการก่อสร้างหรือทํางานใดๆ ที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่าอาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพและชีวิตของบุคคลต่างๆ หรือของทรัพย์สินคณะกรรมการตรวจการจ้าง อาจสั่งให้ผู้รับจา้ง
ป้องกันเหตุน้ันได้ หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามคณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิสั่งให้หยุดการทํางานน้ันได้
และจะถือเป็นเหตุขอต่อระยะเวลาการก่อสร้างอีกไม่ได้ 

3.5.5 การส่งมอบอุปกรณ์และรายการเอกสาร 
1) คู่มือสําหรับการดูแลรักษา ผู้รับจ้างจะต้องรวบรวมคู่มือและข้อแนะนําของบริษัทผู้ผลติสําหรับ

วัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดที่นํามาติดต้ังในอาคารน้ี 
2) ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการจัดหาวิทยากร ผู้ชํานาญงานของบริษัทผูผ้ลิตอุปกรณ์ทีนํ่ามาติดต้ัง

อาคารมาอบรมหรือแนะนําให้บุคลากรของผู้ว่าจ้างรับทราบเก่ียวกับการดูแลรักษาการใช้งาน หรือซ่อม
บํารุงเบ้ืองต้นจนกว่าจะมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้ 

3) ผู้รับจ้างจะต้องมอบเคร่ืองมือและช้ินส่วนอะไหล่ที่มีมากับอุปกรณ์ใหผู้้ว่าจ้างเก็บรักษาทั้งหมด 
4) หนังสือรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิตหรอืตัวแทน หรือผู้ติดต้ังสําหรับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ทุก

ชนิด โดยมีกําหนดระยะเวลารับประกันอย่างน้อยเท่ากับระยะเวลาบํารุงรักษาตามสัญญาก่อสร้าง 
5) ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมวัสดุและ/อุปกรณ์งานตกแต่งสถาปัตยกรรม เพ่ือสํารองในการ

บํารุงรักษาอาคารหลังการรับมอบงานในปริมาณ และตามรายการที่ผู้ว่าจ้างกําหนด โดยจัดเตรียมส่งมอบ
กับผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบอาคาร ทั้งน้ี รวมถึงตามข้อกําหนดเฉพาะงานในแต่ละระบบด้วย 

3.6 สถาบนัตรวจสอบ 
ในกรณีที่ต้องทดสอบคุณภาพ วัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้งานตามสัญญาน้ี อนุมัติให้ทดสอบสถาบัน

ดังต่อไปน้ี 
ก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ข. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ค. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ง. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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จ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ฉ. กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ช. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ซ.  การไฟฟ้าท้องถิ่นที่กําหนด (สําหรับงานระบบไฟฟ้าฯ) 
ฌ. สถาบันอ่ืนๆ ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


