
เอกสารแนบท้ายสัญญา 
 

เงื่อนไขและข้อผูกพันในการก่อสร้าง ของ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 
งานจ้างก่อสร้างอาคารทางเดนิเช่ือมระหว่างอาคารภายใน รพ. สมเดจ็พระป่ินเกล้า พร. 

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

 เงื่อนไขและข้อผูกพันในการงานก่อสร้างของ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.  งานจ้างก่อสร้างอาคารทางเดิน
เชื่อมระหว่างอาคารภายใน รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ใช้ประกอบกับแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ ทาง 
เดินเชื่อมระหว่างอาคารภายใน รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ของ บริษัท คิวบิคเอ็นจิเนียแอนด์อาร์ซิเท็ค จ ากัด (Qbic 
Engineers & Architects Co.,Ltd ) จ านวน 108 แผ่น โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและต้องยึดถือปฏิบัติ
ด าเนินการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความสัมพันธ์ของสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญา 

1.1 สิ่งต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในรายการประกอบแบบก่อสร้าง แต่มิได้แสดงไว้ในแบบรูปก่อสร้างหรือแสดงไว้ ใน
แบบรูปก่อสร้าง แต่มิได้ก าหนดไว้ในรายการประกอบแบบก่อสร้าง ให้ถือเสมือนว่าได้แสดงไว้แล้วทั้งสองแห่ง หรือ
ไม่ได้ระบุไว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบ แต่เป็นสิ่งที่ต้องกระท าตาม ขั้นตอนของงานตามปกติเพ่ือให้งานเสร็จ
บริบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชา วัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและรวดเร็ว ผู้รับจ้างจะต้องท างานนั้น ๆ โดย
ไม่คิดค่าจ้างและเวลาเพิ่มอีก 

1.2 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา (เช่น แบบ, รายการประกอบแบบ, ประมาณการ, ค าชี้แจงในการน าดู
สถานที่) ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญา ให้ใช้ข้อความในสัญญาบังคับ และ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง และให้ถือว่าค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นที่สิ้นสุด 

1.3 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้างก่อนและ
ระหว่างด าเนินการ หากพบอุปสรรคข้อขัดข้อง, ข้อขัดแย้ง, ไม่ชัดเจน, คลาดเคลื่อน ให้ผู้รับจ้างแจ้งต่อผู้ว่าจ้าง เพ่ือขอ
ค าวินิจฉัยทันทีก่อนที่จะด าเนินการก่อสร้างในส่วนนั้นต่อไป และให้ถือว่าค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นที่สิ้นสุด หากผู้
รับจ้างเพิกเฉยไม่ด าเนินการตามที่กล่าวข้างต้น และยังคงด าเนินการก่อสร้างต่อไปโดยไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้
ว่าจ้างหรือก่อให้เกิดผลเสียหายใด ๆขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ของผู้ว่าจ้าง โดยไม่ถือเป็นเงื่อนไขในการต่ออายุสัญญา หรือเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่ม 

1.4 เอกสารที่ผู้รับจ้างจะต้องยึดถือและปฏิบัติ นอกจากที่ก าหนดแนบท้ายสัญญา ฯแล้ว มีเอกสารที่ต้อง
ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติดังนี้ 

 1.4.1 เงื่อนไขและข้อผูกพันในการงานก่อสร้างของรพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.  งานจ้างก่อสร้าง
อาคารทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารภายใน รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 

 1.4.2 รายการบัญชีแบบและขอบเขตของงาน จ้างงานก่อสร้างอาคารทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร 
ภายใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 
  1.4.3 แบบและรายการประกอบแบบ ของ บริษัท คิวบิคเอ็นจิเนียแอนด์อาร์ซิเท็ค จ ากัด (Qbic 
Engineers & Architects Co.,Ltd )  
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  1.4.4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งานจ้างก่อสร้างอาคารทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ภายในรพ. สมเด็จ
พระปิ่นเกล้า พร. 

2 การรับฟังแนวทางปฏิบัติงาน 

เมื่อผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญา ขอให้ติดต่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน และขอรับแบบฟอร์มต่างๆตลอดจน
รายชื่อเจ้าหน้าที่ท่ีจะติดต่อประสานงานได้ท่ี ส่งก าลังบ ารุง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.  

3 กฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินการก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม พรบ. ค าสั่ง ประกาศ ระเบียบ บทบัญญัติกรุงเทพฯ กฎหมายอ่ืนๆ ของหน่วยงาน
ราชการกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการก่อสร้าง  และกฎ ระเบียบของ 
กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและแก้ไขเพ่ิมเติมภายหลัง 

4 การขออนุญาตเข้าท างาน 

เมื่อผู้รับจ้างจะเริ่มเข้าท างาน จะต้องขออนุญาตเข้าท างานทันทีในโอกาสแรก โดยท าหนังสือถึงหน่วยงาน
เจ้าของพ้ืนที่หรือผ่านหน่วยคู่สัญญา ในการผ่านเข้า-ออก พ้ืนที่ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2531 และมาตรการรักษาความปลอดภัย ที่หน่วยเจ้าของพ้ืนที่ก าหนด และจะต้อง
ปฏิบัติงานอยู่ในเฉพาะพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง เท่านั้น 

5 เวลาในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

เวลาท างานก่อสร้างปกติของผู้รับจ้างที่ก าหนดไว้ในสัญญา คือ 08.00-17.00 น. ของทุกวัน ในกรณีที่ผู้รับจ้าง
มีความจ าเป็นต้องท างานล่วงเวลานอกเหนือจากก าหนดนี้ ให้ขออนุญาตจากหน่วยเจ้าของพ้ืนที่  (ผ่านผู้ควบคุมงาน) 
ก่อนด าเนินการ ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 

กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าท างานในเวลาปกติที่ก าหนดไว้ได้ เนื่องจากสาเหตุที่ก าหนดไว้ในเรื่องการขอ
ขยายเวลา ผู้รับจ้างสามารถอ้างเหตุนี้เพื่อการขอขยายเวลาตามสัญญาได้ โดยปฏิบัติตามแนวทางการขอขยายเวลาที่ผู้
ว่าจ้างก าหนดไว้ 

6 ส านักงานสนามและสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว 

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีส านักงานสนาม และสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว เพ่ือใช้อ านวยความสะดวกในการก่อสร้าง
ส าหรับการขออนุญาตปลูกสร้าง ให้ขออนุญาตโดยตรงจากหน่วยเจ้าของพ้ืนที่ สิ่งปลูกสร้างที่ผู้รับจ้างต้องจัดให้มี
ประกอบด้วย ส านักงานสนาม ส าหรับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ และส านักงานของผู้รับจ้าง 
โดยส านักงานสนามควรมีขนาดเหมาะสมกับขนาดของโครงการ พร้อมด้วยไฟฟ้า ประปา ห้องน้ าส้วม อุปกรณ์
ส านักงานที่จ าเป็น เป็นส านักงานสนามแยกส่วนระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างมีพ้ืนที่แต่ละ พร้อมด้วย สถานที่เก็บ
ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ โต๊ะประชุมส าหรับคณะกรรมการตรวจการจ้างขนาดตามท่ีทางราชการก าหนด พร้อมสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ, โทรศัพท์ เป็นต้นส าหรับต าแหน่งที่ตั้งควรอยู่ในท่ีมองเห็นบริเวณสถานที่
ก่อสร้างได้ทั่วถึงหันหน้าเข้าหาต าแหน่งอาคารที่จะก่อสร้าง ไม่กีดขวางการจราจร หรือ การก่อสร้างในโครงการ เข้า
ออกได้สะดวก ทั้งนี้ให้ส่งแบบร่างส านักงานสนามให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อน ขออนุญาตหน่วยเจ้าของพ้ืนที่ 
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ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีส านักงานสนาม และสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว เพ่ือใช้อ านวยความสะดวกในการก่อสร้าง
ส าหรับการขออนุญาตปลูกสร้าง ให้ขออนุญาตโดยตรงจากหน่วยเจ้าของพ้ืนที่ สิ่งปลูกสร้างที่ผู้รับจ้างต้องจัดให้มี
ประกอบด้วย 

6.1 ส านักงานสนาม ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีส านักงานสนาม ส าหรับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง กรรมการตรวจรับ
พัสดุ และส านักงานของผู้รับจ้าง โดยส านักงานสนามควรมีขนาดเหมาะสมกับขนาดของโครงการ พร้อมด้วยไฟฟ้า 
ประปา ห้องน้ าส้วม อุปกรณ์ส านักงานที่จ าเป็น เป็นส านักงานสนามแยกส่วนระหว่างเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง และส่วน
ของผู้รับจ้าง มีพ้ืนที่แต่ละส่วนไม่น้อยกว่าส่วนละ 40 ตารางเมตร พร้อมด้วย สถานที่เก็บตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ โต๊ะ
ประชุมส าหรับคณะกรรมการตรวจการจ้างขนาดตามท่ีทางราชการก าหนด พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น 
เครื่องปรับอากาศ, โทรศัพท์ เป็นต้นส าหรับต าแหน่งที่ตั้งควรอยู่ในท่ีมองเห็นบริเวณสถานที่ก่อสร้างได้ทั่วถึงหันหน้า
เข้าหาต าแหน่งอาคารที่จะก่อสร้าง ไม่กีดขวางการจราจร หรือ การก่อสร้างในโครงการ เข้าออกได้สะดวก ทั้งนี้ให้ส่ง
แบบร่างส านักงานสนามให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อน ขออนุญาตหน่วยเจ้าของพ้ืนที่ 

6.2 เรือนพักคนงาน ให้อยู่นอกพ้ืนที ่รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. บริเวณก่อสร้าง  
6.3 โรงเก็บพัสดุ ตัวอาคารควรมิดชิดกันแดดกันฝนได้ดี สามารถจ่ายวัสดุไปยังหน้างานได้สะดวกรวดเร็วมีการ

จัดเก็บแยกประเภทโดยชัดเจน เพ่ือสะดวกในการเบิกจ่าย และตรวจนับจ านวน ควรมีการจัดแยกวัสดุเชื้อเพลิงไว้
ต่างหาก และมีเครื่องมือป้องกับอัคคีภัยอย่างเพียงพอ 

6.4 ถนนชั่วคราว รั้วชั่วคราว ประตูชั่วคราว ถ้าในแบบไม่ก าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง 
6.5 ห้องน้ า-ส้วม ต้องเลือกบริเวณท่ีเหมาะสม ไม่มีปัญหากับบริเวณข้างเคียง ต้องมิดชิด และควรรักษาความ

สะอาด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ข้อก าหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยของลูกจ้าง 
6.6 อ่ืนๆ เช่น เพิงพักผ่อน ร้านอาหาร และขายของช า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยเจ้าของพ้ืนที ่

7 การใช้อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นที่พักอาศัย 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาที่พักของเจ้าหน้าที่และแรงงานนอกพ้ืนที่ก่อสร้างและ ห้ามใช้อาคารที่ก่อสร้างและ
บริเวณพ้ืนที่โดยรอบเป็นที่พักอาศัยยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างกรณีจ าเป็น 

8. สิ่งของประจ าสถานที่ก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสิ่งของต่าง ๆ ไว้ ณ สถานที่ ก่อสร้างและดูแลให้มีสภาพที่ดีดังนี้ 
8.1 แบบพิมพ์เขียว/หรือแบบพิมพ์ขาว  แบบและรายการประกอบแบบก่อสร้างทั้งหมด เรียงตามล าดับเก็บไว้

เป็นเล่มจ านวน 1 ชุด 
8.2  ส าเนาสัญญาจ้างเหมา พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง จ านวน 1 ชุด 
8.3 เครื่องมือส าหรับใช้ประกอบการตรวจงาน เช่น ไม้สเกล, ไม้บรรทัดแบบไม้ที่เลื่อน (ทีสไลท์),ไม้ฉากชนิด 

30 องศา และ 45 องศาหรือไม้ฉากชนิดปรับมุม จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด เทปวัดระยะความยาวไม่น้อยกว่า  5 เมตร 
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ชุด โต๊ะส าหรับใช้อ่านแบบ จ านวน  1 ตัว,กระดานไวท์บอร์ด,กระดานชานอ้อยส าหรับติด
แผนงานและภาพถ่ายแสดงความก้าวหน้าการก่อสร้างขนาดเหมาะสม จ านวน อย่างน้อย 1 แผ่น 

8.4 หมวกนิรภัยชนิดใช้ในการตรวจงานก่อสร้างพร้อมสายรัดคาง   จ านวนเพียงพอต่อการใช้ตรวจงานของ
กรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน 
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8.5 จัดท าแผงไม้ติดตั้งตัวอย่างหรือแคตตาล็อคของวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในการก่อสร้างตามที่ก าหนดใน
ตารางวัสดุหรืออุปกรณ์ หรือวัสดุที่ผู้ว่าจ้างอนุมัติให้ใช้ได้แล้ว 

8.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ส าหรับการกับดูแลสัญญาของผู้ว่าจ้างพร้อม
เครื่องพิมพ์อย่างน้อย 1 ชุด และระบบอินเตอร์เน็ต 

8.7 อุปกรณ์ส านักงาน ต่างๆ พร้อมกระดาษ และ เครื่องฉายภาพพร้อมจอ จ านวน อย่างน้อย 1 เครื่อง 

9. การขอใช้น้ าประปา ไฟฟ้า หรือโทรศัพท์ 

ให้ผู้รับจ้างด าเนินการขอใช้ไฟฟ้า ประปา หรือโทรศัพท์ชั่วคราว ให้ผู้ รับจ้างประสานกับหน่วยเจ้าของพ้ืนที่ 
แล้วติดตั้งมิเตอร์ภายในชั่วคราว โดยค่าใช้จ่ายทั้งปวงผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ 

10 การท าแผ่นป้ายสถานที่ก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง ซึ่งต้องมีความสูง
และอยู่ในต าแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนจากทางเข้าโดย ท าด้วยไม้อัดทนน้ าหนา 10 มิลลิเมตร หรือแผ่นโลหะหรือ แผ่น
ไวนิล ขนาดป้าย 1.20 X 2.40 เมตร พื้นทาสีเขียวตัวหนังสือสีขาวสูง 10 เซนติเมตร 

ให้มีข้อความดังนี ้
 
ตรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 มาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของรัฐ 

11.1ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการท างานอย่างละเอียดและชัดเจนให้สอด คล้อง
กับระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างยื่นเสนอต่อผู้ว่าจ้าง(ผ่านประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ) ใน 
30 วันหลังจากลงนามในสัญญา หรือก่อนลงมือก่อสร้าง ในกรณีท่ีเป็นงานก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่มีลักษณะหนึ่งลักษณะ
ใดดังต่อไปนี้ 

                      ชื่อหน่วยงานคู่สัญญา……………………………………………………………………………. 
 
หน่วย สถานที่ติดต่อ พร้อมเบอร์โทร..................................... ................................................................. 
สัญญา เลขที่ ลงวันที่…………………………………………………………………………………. 
งาน ปริมาณงาน……………………………………………………………………………………… 
ผู้รับจ้าง............................................................................... .............. โทร............................................... 
ก าหนดเริ่มงาน...............................................ก าหนดแล้วเสร็จ ................................... รวม........... ... วัน 
วงเงิน..................................... บาท ค่าปรับวันละ......................................... บาท 
ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง.................................................. หมายเลข ใบประกอบวิชาชีพ......... โทร…. 
ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง  ................................................................. ....................................................... 

ก าลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน 

 

ตรา 
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11.2 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามแผนงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่
ก าหนดไว้ พร้อมรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานความปลอดภัยฯ ให้ผู้ว่าจ้างรับทราบอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 

11.3 สิ่งก่อสร้างที่อยู่ติดกับทางสาธารณะหรือมีผู้สัญจรผ่านไปมา ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแผงป้องกันวัสดุล่วง
หล่น, รั้วแสดงพื้นท่ีก่อสร้าง 

12. บุคลาการประจ าและการควบคุมงานของผู้รับจ้าง  

ผู้รับจ้างต้องจัดส่งบัญชีรายชื่อ ผู้แทนของผู้ว่าจ้างที่มีอ านาจตัดสินใจ วิศวกร สถาปนิกและวิศวกรของงาน
ระบบต่างๆ ที่เก่ียงข้องกับงานก่อสร้างนี้ รวมถึงผู้ควบคุมงาน พร้อมหลักฐานส าเนาใบประกอบวิชาชีพควบคุม ที่สภา
วิศวกร/สภาสถาปนิกเป็นผู้ออกให้ตามกฎหมายก าหนด พร้อมลงนามรับรอง และส าเนาใบประกาศนียบัตรของผู้
ควบคุมงานพร้อมลงนามรับรอง ส่งให้ผู้ว่าจ้าง ( ผ่านผู้ควบคุมงาน ) ทราบใน 7 วันนับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา    
ผู้รับจ้างต้องมีพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

12.1 ผู้แทนของผู้ว่าจ้างที่มีอ านาจตัดสินใจประจ าอยู่หน้างานตลอดเวลาการด าเนินการ เพ่ือติดต่อ
ประสานงานกับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 

12.2 เจ้าหน้าที่พนักงานของผู้รับจ้างที่ ด าเนินการภายในโครงการ เพ่ือก ากับดูแลและรับผิดชอบในการ
ก่อสร้าง รวมทั้งเพ่ือติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง 
ซ่อมปรับปรุงและตกแต่ง   จ านวนพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงาน  ของผู้รับจ้าง   วิศวกร  และ ผู้ควบคุมงาน  
(โฟร์แมน)  คุณวุฒิและประสบการณ์เป็นไปตามเง่ือนไขที่ทางราชการก าหนด ในรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง 
บทที่ 1) 

12.2.1 ผู้จัดการโครงการ   จ านวนอย่างน้อย 1 คน 
12.2.2 วิศวกรสนาม (วิศวกรโยธา) จ านวนอย่างน้อย 1 คน 
12.2.3 สถาปนิกสนาม จ านวนอย่างน้อย 1 คน 
12.2.4 วิศวกรงานระบบไฟฟ้า จ านวนอย่างน้อย 1 คน 
12.2.5 วิศวกรงานระบบเครื่องกล จ านวนอย่างน้อย 1 คน 
12.2.6 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จ.ป.) ตามกฎหมาย จ านวนอย่างน้อย 1 คน 
12.2.7 บุคลากรที่มีความรอบรู้และความสามารถในการวางแผนก่อสร้างและติดตามประเมินผล

แผนงานการก่อสร้าง     จ านวนอย่างน้อย 1 คน 
  1) วิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า ในสาขาวิศว 

กรรมโยธา ตามที่สภาวิศวกรออกให้ เพ่ือก ากับดูแลและรับผิดชอบในการก่อสร้าง รวมทั้งเพ่ือติดต่อประสานกับ
เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง หากไม่ระบุเป็นอย่างอ่ืนในแบบหรือ
รายการประกอบแบบ  

2) ผู้ควบคุมงานประจ าสถานที่ก่อสร้าง (โฟร์แมน) ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปวช., ปวส., ปวท. 
สาขาช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง  หรือเทคนิคสถาปัตยกรรมจากสถาบันการศึกษา  กพ. รับรอง อยู่ประจ าสถานที่
ก่อสร้าง เพื่อควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปและความประสงค์ของทางราชการ รวมทั้งเพ่ือติดต่อ
ประสานงานกับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง  
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3)ช่างเทคนิคในสาขาต่างๆคุณวุฒิ ปวช.หรือ ปวส.ในสาขาต่างๆจ านวนอย่างน้อยสาขาละ1 คน 
12.3 ผู้รับจ้างต้องจดบันทึกการท างาน ปริมาณงานที่ท าได้ จ านวนคนงาน จ านวนเครื่องจักร เครื่องมือและ

เหตุการณ์แวดล้อมในแต่ละวันพร้อมทั้งการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบเมื่อ
สิ้นสุดงานในแต่ละวัน 

12.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายสัปดาห์ และรายเดือนให้ผู้ควบคุมงานของผู้
ว่าจ้างทราบพร้อมทั้งถ่ายภาพแสดงความก้าวหน้าของงานทุกสัปดาห์ 

12.5 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง  ผูรั้บจา้งตอ้งมีพนกังานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีควบคุมงานดงัน้ี 

13. วัสดุที่ได้จากการรื้อถอน 

ในงานที่มีการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามแนวทางที่กองทัพเรือก าหนด หรือตามท่ีระบุใน
เอกสารแนบท้ายสัญญา หากมิได้ระบุ ให้ผู้รับจ้างจัดท าบัญชีวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน พร้อมส่งมอบวัสดุดังกล่าวให้ผู้
ว่าจ้าง 

14 การท างานที่ไม่ถูกต้อง และการปฏิบัติผิดสัญญา 

หากผู้รับจ้างท างานก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา เพราะความประมาทหรือไม่ได้ท า
ตามท่ีก าหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญา หรือไม่ท าตามท่ีผู้ว่าจ้าง แจ้งให้แก้ไขให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ผู้ว่าจ้าง
จะแจ้งให้ ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากพ้นจากก าหนด 15 วัน นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือ ผู้ว่าจ้าง
อาจเข้าแก้ไขข้อบกพร่องหรือหักค่าใช้จ่าย อันเกิดแต่การนั้นหรืออันเกิดจากการไม่ได้ท าหรือท าไม่ครบถ้วน จากเงินที่
ถึงก าหนดช าระหรือจะถึงก าหนดช าระ แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างอาจขอให้เลื่อนการท างานก่อสร้างส่วนนั้น จนกว่าจะมี
การแก้ไขข้อบกพร่องจนแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างจะอ้างเป็นสาเหตุการต่ออายุสัญญาหรือคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ได้ 

 15 การจัดท าแผนงาน 

 15.1 เมื่อผู้รับจ้างลงนามในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแผนงานก่อสร้าง จ านวน 3 ชุด ส่งให้ผู้ว่าจ้าง
(ผ่านผู้ควบคุมงานและประธานกรรมการตรวจการจ้าง) ตรวจสอบและใช้ในการก ากับดูแลงานก่อสร้างนั้นต่อไป 

 15.2 แผนงานที่ผู้รับจ้างจัดท า ต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
 15.2.1 การแบ่งกิจกรรมให้แบ่งตามงวดงานที่ผู้ว่าจ้างก าหนด หรืออาจแบ่งย่อยลงไปอีกก็ได้แต่ต้องคง

งวดงานใหญ่ที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
5.2.2 ระยะเวลาในการด าเนินการของแต่ละกิจกรรม หาได้จากสถิติในการท างานทั่วไป หรือจาก

ประสบการณ์ของผู้รับจ้าง หรือ เป็นระยะเวลาที่ผู้รับจ้างคาดการณ์ไว้ 
15.2.3 ระบุมูลค่างานแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน 
15.2.4 ระบุก าหนดเริ่มงาน ก าหนดแล้วเสร็จ ของแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน 
15.2.5 ระบุวันหยุดงานหรือวันที่คาดว่าจะหยุดให้ชัดเจน 
15.2.6 ระบุกิจกรรมที่ต่อเนื่อง(ถ้ามี) ให้ชัดเจน 
15.2.7 แสดง TIME SCALE ขนาดเหมาะสม 
15.2.8 แสดงอยู่ในรูปของ BAR CHART หรือ GANTT CHART หรือ CPM โดยใช้เครื่องมือจัดท าที่

เหมาะสม เช่น MICROSOFT PROJECT หรือ PRIMAVERA PROJECT หรือEXCEL ฯลฯ 
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15.2.9 ต้องติดแผนงานดังกล่าวไว้ ในที่ที่เห็นได้ชัด และจัดให้มีการติดตามความก้าวหน้าที่ท าจริงลงใน
แผนงานทุก 7 วัน 

 16. การตรวจผัง 

เมื่อผู้รับจ้างท าการปักผังที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องเสนอเรื่องให้ผู้ว่าจ้างให้จัดเจ้าหน้าที่ท าการตรวจผัง
ดังกล่าว และเมื่อได้รับแจ้งผลการตรวจถูกต้องเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว จึงด าเนินการต่อไปได้ 

 17. วัสดุอุปกรณ์และการขออนุมัติ 

 17.1 วัสดุหรืออุปกรณ์ท้ังหมดที่ระบุไว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบ ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมา
ก่อน มีคุณภาพดีได้มาตรฐานครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ทุกประการ โดยก่อนน ามาใช้งานผู้รับจ้างเสนอแคตตาล็อค 
และ/หรือ ตัวอย่างวัสดุ ให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ ตามแบบฟอร์มที่ทางราชการก าหนดโดยเสนอผ่านผู้ควบคุมงาน ตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

กรณีที ่1 วัสดุอุปกรณ์ที่ ต้องเลือก สี รุ่น ขนาด หรือ ในรายการประกอบแบบก าหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือในแบบ
ระบุว่าให้ส่งวัสดุนั้นให้ผู้ว่าจ้างก่อน ด าเนินการ 

กรณีที ่2 ผู้รับจ้างขอใช้วัสดุตรงตามท่ีก าหนดในแบบ/รายการประกอบแบบ โดยไม่ต้องมีการเลือก สีรุ่น 
ขนาด ให้ผู้รับจ้างเสนอเรื่องให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนด าเนินการ 

 17.2 การเสนอขอให้ตรวจสอบวัสดุที่จะน ามาใช้งานนั้น ผู้รับจ้างต้องแนบหลักฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น
แคตตาล็อคแสดงรายละเอียดคุณสมบัติ ตัวอย่าง พร้อมชื่อผู้ผลิต ผู้แทนจ าหน่ายวัสดุหรืออุปกรณ์จ านวน 3 ชุด ให้
ผู้ว่าจ้างพิจารณาไม่น้อยกว่า 20 วันท าการ ก่อนที่จะสั่งวัสดุนั้นๆ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดซื้อหรือจัดหาเพื่อให้ทันกับ
ระยะเวลาก่อสร้างและจะน ามาเป็นข้ออ้างภายหลังว่าวัสดุนั้นขาดตลาดเพื่อขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัสดุ หรือลดเนื้อ
งานหรือขอต่ออายุสัญญาหรือเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มมิได้ 

 17.3 วัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีก าหนดชื่อผลิตภัณฑ์หรือก าหนดชื่อผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายหรือผู้ประกอบ การ,
หรือก าหนดตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในแบบและรายการตามสัญญา หากไม่สามารถจัดหาได้หรือใช้เวลา เตรียมการ
และด าเนินการจัดหาในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว, หรือผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่
สามารถจ าหน่ายให้ได้ เนื่องจากเลิกกิจการ เลิกผลิต ขาดตลาด หรือผู้รับจ้างมีเหตุผลอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถจัดหาวัสดุหรือ
อุปกรณ์ดังกล่าวได้ หรือวัสดุอุปกรณ์ท่ีผู้ว่าจ้างอนุมัติให้ใช้แล้วแต่พบอุปสรรคดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้รับจ้างเสนอเรื่องขอ
ใช้วัสดุเทียบเท่าต่อผู้ว่าจ้าง ฯ ตามแนวทางปฏิบัติเรื่องการขอเทียบเท่าวัสดุ 

 17.4 การทดสอบวัสดุหรืออุปกรณ์ ถ้าในแบบหรือรายการประกอบแบบก่อสร้างได้ระบุให้ผู้รับจ้างทดสอบ
วัสดุ หรืออุปกรณ์ และกรณีทดสอบวัสดุหรืออุปกรณ์เทียบเท่า ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบทั้งหมด
พร้อมรวบรวมผลการทดสอบเสนอผู้ว่าจ้าง และให้ท าการทดสอบโดยสถาบันของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น 
กรมทางหลวง, กระทรวงคมนาคม, กรมวิทยาศาสตร์, กระทรวงอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เป็นต้น หรือสถาบันเอกชนที่เชื่อถือได้หรือสถาบันที่ผู้
ว่าจ้างจะระบุให้เป็นผู้ทดสอบเป็นงาน ๆ ไป และระยะเวลาทดสอบถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาผู้รับจ้างจะน ามากล่าว
อ้างเรียกร้องขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมภายหลังมิได้ 
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 18 การขอเทียบเท่าวัสดุ 

 18.1 วัสดุหรืออุปกรณ์ท้ังหมดที่ระบุไว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบก าหนดชื่อผลิตภัณฑ์หรือชื่อผู้ผลิต
หรือผู้แทนจ าหน่ายหรือผู้ประกอบการไว้ ให้ถือเสมือนได้ก าหนดข้อความ "หรือเทียบเท่า"ต่อท้ายไว้แล้ว 

 18.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความประสงค์จะขอใช้วัสดุที่ดีกว่าหรือเทียบเท่ากับสิ่งของที่ระบุในสัญญา ผู้รับจ้าง
จะต้องเสนอเรื่อง ขอใช้วัสดุเทียบเท่าต่อผู้ว่าจ้าง ก่อนที่จะถึงก าหนดใช้วัสดุนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยผู้รับ
จ้างต้องท าตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติหลักตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบของวัสดุที่ก าหนดในสัญญา 2 ตรา
อักษร ขึ้นไป เปรียบเทียบกับวัสดุที่ขอใช้ พร้อมระบุวิธีทดสอบหรือพิสูจน์คุณสมบัติ 

 18.3 ผู้ว่าจ้างจะท าการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 3 คน ขึ้นพิจารณาการเทียบเท่า ซึ่งคณะ
กรรมการฯ สามารถสั่งให้ผู้รับจ้างหาข้อมูล ท าการพิสูจน์ ทดสอบ ทดลอง เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติ โดยผู้รับจ้าง
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งปวงและเรียกร้องสิทธิ์ในการขยายเวลาและค่าใช้จ่ายมิได้ โดยการตัดสินของ
คณะกรรมการพิจารณาเทียบเท่าวัสดุที่ผู้ว่าจ้างแต่ตั้งข้ึนให้ถือเป็นที่สุดเฉพาะคราวนั้น 

 18.4 ส าหรับวัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีได้ก าหนดให้ผู้รับจ้างเสนอแคตตาล็อคหรือแคตตาล็อคพร้อมราคา ในวันยื่น
ซองประกวดราคาจะไม่อนุญาตให้ใช้ของเทียบเท่า นอกจากมีหลักฐานมาแสดงว่าเลิกผลิตแล้วหรือมีเหตุผลอันสมควร
เท่านั้น 

1.19 แบบแสดงรายละเอียด (SHOP DRAWING) 

 19.1 ก่อนจะด าเนินการก่อสร้างส่วนหนึ่งส่วนใด ให้ผู้รับจ้างเสนอขออนุมัติ SHOP DRAWING ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

19.1.1 ในแบบหรือรายการประกอบแบบ หรือ งวดงาน หรือ สัญญา ก าหนดให้จัดท า 
19.1.2 กรณีพบอุปสรรคในการก่อสร้าง และต้องเสนอแนวทางแก้ปัญหา หรือในแบบก าหนดไว้ไม่

ชัดเจน ให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนด าเนินการ 
 19.2 การเสนอขออนุมัติ SHOP DRAWING มีวิธีด าเนินการดังนี้ 

 19.2.1 ให้จัดท าแบบพิมพ์เขียว/ขาวขนาดA1หรือA2หรือA3 ขยายแสดงรายละเอียดต่าง ๆจ านวน 3 
ชุด พร้อม ตัวอย่างหรือแคตตาล็อคของวัสดุหรืออุปกรณ์ก่อสร้าง เสนอผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในงวดงาน 
(หากในงวดงานไม่ก าหนดไว้ ให้ส่งก่อนลงมือด าเนินการ ตามแบบขยาย ฯ อย่างน้อย 30 วัน) 

 19.2.2 แบบพิมพ์เขียว/ขาว ขยายแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ต้องแสดงรายละเอียดวิธีติดตั้งและอ่ืน ๆ ที่
เหมาะสม ซึ่งจะต้องด าเนินการโดยบุคคลที่มีคุณวุฒิที่ทางราชการรับรอง ตามสาขาของงานนั้นๆ โดยแสดงชื่อ
ผู้ด าเนินการสถานที่ท างาน เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้จริง พร้อมวันที่ที่จัดท าลงในแบบและแนบเอกสารรับรอง
คุณวุฒิผู้ด าเนินการมาด้วย 

20 การส่งมอบงาน 

เมื่อผู้รับจ้างต้องการส่งงานและเบิกเงินค่าจ้าง ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 20.1 ให้ท าหนังสือส่งงานเรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง (ผ่านผู้ควบคุมงาน) ส่ง ณ สถานที่ก่อสร้าง

โดยวันที่ในหนังสือส่งงานจะต้องเป็นวันที่ที่งานแล้วเสร็จ 
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20.2 ในหนังสือส่งงาน ต้องระบุ เลขท่ีหนังสือ(ถ้ามี) วันที่(ส่งงาน),งวดที่ขอส่ง,เนื้องาน,วงเงิน พร้อมท าใบแจ้ง
หนี้ด้วย 

20.3 น าหนังสือดังกล่าวมาส่งที่ผู้ควบคุมงานโดยท าส าเนา 1 ชุด มาให้ผู้ควบคุมงานลงรับ โดยผู้ควบคุมงาน
จะลงรับไว้ทั้งต้นฉบับและส าเนา แล้วจะคืนส าเนาให้ผู้รับจ้างเก็บไว้ตามเรื่อง (ถ้างานนั้นไม่มีผู้ควบคุมงานให้ส่งโดยตรง
ที่กรรมการตรวจการจ้าง) 

 20.4 เมื่อผู้ควบคุมงานลงนามรับหนังสือนั้นไว้แล้วจะท าการตรวจงานให้แล้วเสร็จใน 3 วันท าการ ในกรณีที่
พบว่างานไม่แล้วเสร็จบางส่วนหรือทั้งหมดผู้ควบคุมงานจะไม่รับงานนั้นและแจ้งให้ผู้รับจ้างส่งงานใหม่เม่ือแล้วเสร็จ 
กรณีท่ีงานแล้วเสร็จจริงผู้ควบคุมงานจะส่งต่อให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างนัดหมายวันตรวจรับมอบงาน 

 20.5 กรรมการตรวจการจ้าง จะนัดหมายตรวจงานให้แล้วเสร็จใน 3 วันท าการ ส าหรับการตรวจงวดงาน
ทั่วไป และ 5 วันท าการ ส าหรับการตรวจรับงาน(งวดสุดท้าย)นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งส่งมอบงานจากผู้ควบคุมงาน 

 21 การบอกเลิกสัญญากรณีผู้รับจ้างท างานล่าช้า 

กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนดในสัญญา เพื่อด าเนินการบอกเลิกสัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ
ฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 173 

 21.1 เมื่อครบระยะเวลา 1 ใน 2 (หรือร้อยละ 50) ของระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงาน
และเบิกเงินได้น้อยกว่า 1 ใน 4 (หรือร้อยละ 25) ของค่าจ้างทั้งหมด 

 21.2 เมื่อครบระยะเวลา 3 ใน 4 (หรือร้อยละ 75) ของระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงาน
และเบิกเงินได้น้อยกว่า 1 ใน 2 (หรือร้อยละ 50) ของค่าจ้างทั้งหมด 

 21.3 เมื่อครบระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานและเบิกเงินได้น้อยกว่า3 ใน 4 (หรือร้อยละ 
75) ของค่าจ้างทั้งหมด 

 21.4 ผู้รับจ้างไม่เข้าท างานในพ้ืนที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกิน 30 วัน ขึ้นไป โดยไม่แจ้งเหตุผล
ความจ าเป็นให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่สัญญาจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 21.5 เหตุอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยที่เป็นคู่สัญญา 

 22 การขอขยายเวลา 

 22.1 ผู้รับจ้าง สามารถของดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามจ านวน
วันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 

 22.1.1 เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของส่วนราชการ 
 22.1.2 เหตุสุดวิสัย 
 22.1.3 เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 

 22.2 ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส่วนราชการทราบภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้
แจ้งภายในเวลาที่ก าหนด ผู้รับจ้างจะยกมากล่าวอ้างเพ่ือขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้น
แต่เป็นเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของส่วนราชการ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือส่วนราชการทราบดีอยู่แล้ว
ตั้งแต่ต้น 
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 22.3 เมื่อเกิดอุปสรรคขึ้นและสิ้นสุดลง ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือขอสงวนสิทธิ และเม่ือประสงค์ขอใช้สิทธินั้นให้
ท าหนังสือถึงผู้ว่าจ้างระบุอุปสรรค เวลาที่เกิดอุปสรรค ผลกระทบของงานทั้งสัญญา(อาจแสดงในรูปของแผนงานที่วาง
ไว้กับแผนงานที่เกิดอุปสรรค) จ านวนวันที่ขอขยายเวลา ภาพถ่ายแสดงอุปสรรค 

 22.4 กรรมการตรวจการจ้างประชุมและให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรว่าควรขยายเวลาให้ผู้รับจ้าง
หรือไม่ อย่างไร แล้วเสนอหน่วยคู่สัญญา 

1.22.5 กรณีท่ีเกิดอุปสรรคตามข้อ  22.1.2 หรือ  22.1.3 ขึ้น ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะ
น ามาเป็นเหตุในการขอขยายเวลามิได้ 

 23 การแก้ไขสัญญา 

 23.1 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือท่ีได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นเป็น
ความจ าเป็นโดยไม่ท าให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ 

 23.2 เอกสารประกอบการพิจารณาแก้ไขสัญญา 
 23.2.1 หนังสือหรือบันทึกที่มาของการแก้ไขสัญญาพร้อมเหตุผลความจ าเป็น หนังสือของผู้รับจ้างแสดง

ความยินยอมว่ายินดีแก้ไขสัญญาโดยไม่คิดเงินและระยะเวลาเพิ่มข้ึน หรือหนังสือแสดงความยินยอมพร้อมเงื่อนไขที่ขอ
ระยะเวลา และ/หรือวงเงินเพิ่มขึ้น 

23.2.2 ประมาณการเปรียบเทียบของเดิมและของใหม่ หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
23.2.3 แผนงานเดิมเปรียบเทียบกับแผนงานใหม่(หากมีระยะเวลาเพ่ิมข้ึน) 
23.2.4 แบบรูปที่แก้ไข 
23.2.5 งวดงานที่แก้ไข 
23.2.6 การตรวจสอบประมาณการ 
23.2.7 ความเห็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
23.2.8 ความเห็นผู้ออกแบบ หรือหน่วยเทคนิค 

24 การจัดท าประวัติอาคาร 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าประวัติอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง จ านวน 5 เล่ม ส่งให้ผู้ว่าจ้างผ่านผู้ควบคุมงาน/กรรมการ
ตรวจการจ้าง โดยประวัติอาคารต้องมีส่วนประกอบดังนี้ 

24.1 รายละเอียดของสัญญา 
24.2 รายการแบบและรายการประกอบแบบที่ใช้ประกอบสัญญา 
24.3 แบบส าคัญประกอบสัญญา เช่น รายการแสดงเนื้องาน รูปแปลน รูปด้าน รูปตัด 
24.4 รายนามคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
24.5 รายนามเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน 
24.6 ตารางการส่งงวดงาน 
24.7 รายละเอียดของงวดงาน 
24.8 เนื้องาน / ปริมาณงาน / หมายเลขแบบ 
24.9 แผนงานเทียบกับที่ปฏิบัติจริง 
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24.10 ภาพถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง 
24.11 เอกสารการส่งงวดงาน และรายงานผลการตรวจการจ้างเหมาก่อสร้าง 
24.12 เอกสารขออนุมัติเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง 
2413 เอกสารการอนุมัติจ้าง 
24.14 เอกสารการอนุญาตเข้าด าเนินการ 
24.15 เอกสารผลการพิจารณาตรวจสอบวัสดุ และสถาปัตยกรรม 
24.16 เอกสารผลการพิจารณางานระบบต่าง ๆ 
24.17 เอกสารผลการพิจารณา SHOP DRAWING 
24.18 เอกสารการส่งมอบงานให้หน่วย 
24.19 เอกสารประกอบ (AS-BUILT) 
24.20 บัญชีแสดงรายการเครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ส่งมอบตามสัญญา 
24.21 เอกสารการขอสงวนสิทธิ การขอขยายเวลา และที่อนุมัติจากผู้ว่าจ้าง 
24.22 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขแบบและรายการประกอบแบบ 

 25 การจัดท า AS-BUILT DRAWING 

 25.1 ในระหว่างการก่อสร้างหากมีสิ่งใดก่อสร้างแตกต่างจากท่ีก าหนดในแบบตามสัญญา หรือเป็นงานระบบ
ที่มีความซับซ้อนแต่ในแบบตามสัญญาไม่ได้แสดงรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน ให้ผู้รับจ้างจัดท า AS-BUILT DRAWING 
เสนอให้ผู้ว่าจ้างเพ่ือเก็บไว้ใช้งาน เป็นกระดาษไข 1 ชุด และพิมพ์เขียว/ขาวอีก 4 ชุด และแผ่นซีดี(ในกรณีที่เขียนโดย
ใช้คอมพิวเตอร์)โดยท าหนังสือส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง(ผ่านกรรมการตรวจการจ้าง)ในงวดงานงวดสุดท้าย หรือตามท่ีก าหนด
ไว้ในงวดงาน 

 25.2 แบบ AS-BUILT DRAWING ต้องมีขนาดและมาตราส่วนเท่ากับแบบตามสัญญา ยกเว้นแบบขยายให้ใช้
มาตรส่วนได้ตามความเหมาะสม 

 25.3 แบบ AS-BUILT DRAWING ต้องลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมงานระบบนั้นๆของผู้รับจ้าง 
และผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 

 25.4 หลังจากคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบความถูกต้องของ แบบ AS-BUILT DRAWINGแล้วให้
เสนอหน่วยคู่สัญญาเพื่อแจกจ่ายหน่วยเกี่ยวข้องต่อไป 

 26 ภาระหน้าที่ระหว่างการรับประกันผลงาน 

หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จและกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว ผู้รับจ้างมี
ภาระหน้าที่ภายในระยะเวลาที่รับประกันผลงานดังนี้ 

 26.1 จัดบุคลากรเพื่อท าการตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ของงานที่ผู้รับจ้างได้ด าเนินการตาม
สัญญา เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมที่ระบุในคู่มือการใช้งาน 

 26.2 จัดการฝึกอบรมและฝึกสอนช่างผู้ควบคุมระบบสามารถใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการซ่อมแซมเบื้องต้น 
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27 เอกสารอ่ืนๆ 

ผู้รับจ้างต้องท าหนังสือส่งเอกสารอ่ืนๆ เช่น คู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ , เอกสารการ
ทดสอบเครื่องจักรอุปกรณ ์, เอกสารการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ , ใบรับประกันอุปกรณ์อ่ืนๆ , หนังสือรับรองการใช้สี และ
อ่ืนๆ ที่ก าหนดไว้ในสัญญา จ านวนอย่างน้อย 2 ชุด ให้ผู้ว่าจ้าง(ผ่านกรรมการตรวจการจ้าง) ในการส่งงานในงวดที่ระบุ
หรืองวดสุดท้าย (ถ้าไม่ก าหนด) 

 28 การดูแลอาคารสถานที่หลังการส่งมอบงาน 

อาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ที่กรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับแล้ว กรรมการตรวจการจ้างจะต้องส่งมอบให้
หน่วยต้นสังกัด (หน่วยผู้ใช้งาน/หน่วยเจ้าของพ้ืนที)่ รับมอบอาคารไว้ใช้ราชการในระหว่างที่หน่วยต้นสังกัดยังไม่จัด
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร หรือ กรรมการตรวจรับมอบอาคารที่หน่วยต้นสังกัด (หน่วยผู้ใช้งาน/หน่วยเจ้าของพ้ืนที)่ ยังไม่
มาตรวจรับมอบอาคาร/สถานที่ ให้ผู้รับจ้างจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าดูแลทรัพย์สินไว้จนกว่า หน่วยฯ จะจัดเจ้าหน้าที่มาดูแล 
หรือ กรรมการตรวจรับมอบอาคารจะท าการตรวจรับมอบอาคารนั้นเสร็จสิ้น 

 29 อ่ืน ๆ 

 29.1 เมื่อผู้รับจ้างได้ติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ระบุในแบบและสัญญา เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้อง
ท าการทดสอบให้เห็นว่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือนั้น สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 29.2 ความเสียหายใดที่เกิดจากการด าเนินการของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมหรือ 
ดีกว่าสภาพเดิม 

 29.3ผู้รับจ้างต้องท าความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย  

....................................................................................................................... 
 

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.   


