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ขอบเขตของงานก่อสร้าง

1. ขอบเขตของงาน

1.1 ค่าใช้จ่าย

ผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายในการจดัหาวสัดุ, แรงงาน, อุปกรณ์, เครืองมือ, เครืองจกัร และ

สิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ทีจาํเป็นทุกชนิดสําหรับการทาํงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จถูกตอ้ง  ตาม

แบบและรายการก่อสร้างทุกประการ เวน้แต่ส่วนทีตกลงกนัว่าเจา้ของงานจะเป็นผูจ้ดัหามาให้  ซึง

วสัดุส่วนทีเจ้าของงานเป็นผูจ้ดัหา  ผูร้ับจ้างจะตอ้งรับผิดชอบในการจดัเก็บและดูแลเสมือนหนงึเป็น

วสัดุทีผูรั้บจา้งจดัหามาเอง

1.2 ลักษณะของงาน

เป็นงานก่อสร้างอาคารสําหรับเป็น

1.1 หลงัคาทางเขา้อาคารคลบัเฮ้าส์ ดา้นร้านเสริมสวย

1.2 หลงัคาโพลีคาร์บอร์เนต หน้าร้านเสริมสวย

1.3 ปรับพืนยก และทาํแผงไมต้กแต่งบริเวณโต๊ะลงทะเบียนสมาชิก

 รายละเอียดของงาน

รายละเอียดของงาน โครงสร้างประกอบดว้ย งานเสาเข็ม ฐานราก เสาและคานเหล็ก งาน

สถาปัตยกรรม ประกอบด้วย หลงัคาชิงเกิล งานฝ้าเพดานไม ้ หลงัคาโพลีคาร์บอร์เนต รวมถึงงาน

ระบบไฟฟ้า รางนาํฝน ท่อนาํฝน และการต่อเชือมงานระบบทงัหมดเขา้กบัระบบเดิม ทาํรวัชวัคราว

กนับริเวณทีกาํลงัทาํการก่อสร้างทงัหมดพร้อมทงัตดิตงัป้ายแสดงบริเวณทาํการก่อสร้าง รวมถึงเก็บ

เศษวสัดุเหลือใช้จากการก่อสร้างทงัหมด ทาํความสะอาดและเตรียมพืนทีสําหรับงานตกแต่งอืน ๆ

ซึงผูรั้บจา้งตอ้งทาํการก่อสร้างให้แลว้เสร็จสมบูรณ์ถูกตอ้ง และครบถว้นตามแบบทุกประการ

1.3 อืน ๆ

รายการต่าง ๆ ทีไดก้ล่าวถึง หรือกาํหนดไวใ้นแบบหรือรายการก่อสร้าง ผูรั้บจา้งตอ้งเป็นผูจ้ดัหา

ดาํเนินการติดตงัให้เรียบร้อย  ตลอดจนทดสอบให้ใช้งานได้ด ี  และสิงใดทีมิได้กาํหนดไวใ้นแบบ

ก่อสร้างหรือรายการก่อสร้าง  แต่เป็นสิงจาํเป็นเพือให้งานก่อสร้างตามสัญญานีสําเร็จลุล่วงไปได้

โดยสมบูรณ์  ให้ถือเป็นส่วนหนึงของสัญญาการกอ่สร้างนีด้วย

2. ตําแหน่งทีตงัของสถานทีก่อสร้าง

การกอ่สร้างจะดาํเนินการบริเวณทางเขา้หนา้ร้านเสริมสวย อาคารคลบัเฮา้ส์



 ขอ้กาํหนดทวัไป   หน้า   1 / 8

ข้อกําหนดทัวไป

1. คําจํากัดความ

1.1 เอกสารสัญญา

ประกอบดว้ยขอ้ตกลง  บททวัไปของสัญญา  แบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้าง

1.2 ผู้ว่าจ้าง  : สมาคมราชกรีฑาสโมสร (โปโลคลบั )

1.3 ผู้รับจ้าง

หมายถึง บริษทัหรือห้างหุ้นส่วน หรือ บุคคลทีรับจา้งปฏิบติังานก่อสร้าง

1.4 ผู้รับจ้างช่วง

หมายถึง  บริษทัหรือห้างหุ้นส่วน หรือ บุคคลทีรับจ้างปฏิบติัหรือมีส่วนของงานกับผูรั้บจา้งโดยตรง

หรือทาํสัญญารับจ้างปฏิบติังานก่อสร้างช่วงต่อจากผูรั้บจ้าง

1.5 งานก่อสร้าง

หมายถึง วสัดุ แรงงานและอุปกรณ์เครืองมือ ซึงเป็นของผูรั้บจา้ง หรือผูรั้บจา้งช่วงทงัสิน

2. เงือนไขต่าง ๆ ของเอกสารสัญญา

หนงัสือคู่สัญญาถือเป็นขอ้ผูกมดั ในการกระทาํของทกุฝ่าย  ในการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง

สัญญานนั ๆ เงือนไขในสัญญานี รวมถึงวสัด ุ  อุปกรณ์  เครืองมือ  เครืองใช ้ และแรงงาน  การขนส่ง

และการดาํเนินงานเกียวกบัการก่อสร้าง   ซึงผูรั้บจา้งตอ้งจดัทาํและดาํเนินการให้เป็นไปตามแบบ

รายการและขอ้ตกลงในสัญญาทงัสิน   หากมีขอ้คลาดเคลือนระหว่างแบบก่อสร้างและรายการก่อสร้าง

ในกรณีใด ๆ ก็ตาม  ให้ถือการวินิจฉัยของสถาปนิกเป็นขอ้ยุติ

3. การตรวจสอบสถานที

3.1 ผูรั้บจา้งและผูรั้บจา้งช่วงทงัหมด จะตอ้งทาํการตรวจสอบสถานที และสภาวะทีมี และเป็นอยู่ก่อน

อืน  ตอ้งเสนอผลการตรวจสอบนนั  เพือการพิจารณาในกรณีทีมีสภาวะอนัอาจจะกระทบกระเทือน

ยุ่งยากแก่งานทีระบุในสัญญาได้  ผูรั้บจ้างจะตอ้งเร่งวดัตรวจสอบหมุดหลกัเขต  จดัทาํระดบั  แนว

และระยะต่าง ๆ ตามในแบบก่อสร้างให้ชัดเจน  แลว้จดัทาํรายงานความคลาดเคลือนอนัไดเ้กิดขนึ

ระหว่างแบบก่อสร้างและสถานทีจริง  เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางสถาปนิกทราบ  เพือทาํการ

วินิจฉัยออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูรั้บจา้ง  ก่อนการดาํเนินการต่อไป

3.2 ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดชอบในการทาํงานให้ถูกตอ้งตามกฎเทศบัญญติั  พระราชบญัญติัการก่อสร้าง

และเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน  ตลอดจนระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ  เพือให้การปฏิบบติังานก่อสร้าง

เป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย

4. แบบขยายรายละเอียดและวิธปีฏิบตัิงาน
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ผูรั้บจา้งจะตอ้งศึกษาและตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ก่อนการดาํเนินการปฏิบติังานเป็นรูปแบบขยาย

รายละเอียดตลอดจนวิธีการปฏิบติังาน  การเสนอแบบขยายรายละเอียด  ให้เสนอเป็นแบบพิมพ์เขียว

จาํนวน 1 ชดุ  ลงวนัที  ชือโครงการ  และตาํแหน่งของแบบขยายรายละเอียดต่อสถาปนิก  โดยแบบขยาย

รายละเอียด  จะตอ้งแสดงถึงวิธีการ  ตาํแหน่ง และระยะต่าง ๆ  ในการปฏิบติังานให้ละเอียด   สถาปนิก

จะเป็นผูพิ้จารณาแบบขยายรายละเอียด ดงักล่าว  โดยทีหลังจากไดพิ้จารณาตรวจสอบแล้ว  ให้ทางผูรั้บ

จา้งหรือผูรั้บจา้งช่วง  ผูเ้สนอแบบขยายรายละเอียดดงักล่าว  จะตอ้งทาํการจดัพิมพเ์ขียว จาํนวน 3 ชุด

ให้แก่สถาปนิกลงลายมือชืออนุมติั เพือจดัมอบส่งต่อ  และเกบ็เป็นหลกัฐานต่อไป

5. การเกบ็รักษาแบบในทีก่อสร้าง

ผูรั้บจา้งจะตอ้งเก็บแบบแปลนพร้อมทงัรายการก่อสร้างไว ้ณ ทีก่อสร้าง 1 ชุด  โดยจดัเรียงลาํดบัและเย็บ

ไวเ้ป็นระเบียบเพือให้ตรวจสอบได้ทุกเวลา

6. ลิขสิทธขิองแบบและรายการ

แบบ, รายการก่อสร้าง  และพิมพ์เขียว ทีจดัทาํโดยสถาปนิกทงัหมด  เป็นสิทธิของสถาปนิก  ห้ามผูใ้ด

นาํไปใช้ในงานอืน ๆ ยกเวน้ แบบแปลน และรายการทีได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างรายนี

7. บันทึกการแก้ไขแบบ

8.1 หากมีการคลาดเคลือนระหว่างแบบและรายการก่อสร้างไม่ว่าในกรณีใด  ให้ผูรั้บจา้งแจง้แก่สถาปนิก

ซึงจะเป็นผูวิ้นิจฉัยออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร  หากผูรั้บจา้งกระทาํการแก้ไขใด ๆ โดยไม่ผ่าน

สถาปนิก  ให้ผูรั้บจา้งรับผิดชอบและเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายในการนนัเอง

8.2 ในระหว่างการดาํเนินงาน  ให้ผูรั้บจา้งทําบนัทึกการเปลียนแปลงแกไ้ขจากแบบ  โดยวิธีทีตกลงกบั

สถาปนิกไวก่้อนเริมงาน ทุกครัง

8. การเสนอวัสดอุุปกรณ์ตัวอย่าง และหนงัสืออธบิายวธิีใช้

ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาตวัอย่าง  CATALOGUE หนังสืออธิบายวิธีใช้ มาเสนอต่อสถาปนิกและผูว่้าจา้งเพือ

พิจารณา โดยไม่คิดมูลค่าและให้จดัส่งภายใน 3 เดือน หลงัจากลงนามในสัญญา  สถาปนิกจะเก็บตวัอย่าง

วสัดทีุพิจารณาเห็นชอบแลว้ไวใ้นสํานักงานหรือสํานักงานในหน่วยงานก่อสร้าง ส่วน CATALOGUE

หนงัสืออธิบายวิธีใช้ และแบบจากผูผ้ลิตนนั  สถาปนิกและผูรั้บจา้งจะเก็บไวค้นละ 1 ชุด

ระเบียบการเสนอเพือพิจารณาอนุมัติวัสดุ

8.1 ตวัอย่างวสัดุ – อุปกรณ์  จะตอ้งอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไดม้าตรฐานและคุณภาพตามทีระบุไวใ้น

แบบก่อสร้างและรายการตกแต่งทุกประการ

8.2 ตอ้งมีจดหมายเสนอเพือพิจารณา  แนบส่งมาถึงสถาปนิก

8.3 ตอ้งมีแผ่นป้ายระบุชือโครงการ  วสัดุ  บริษทัผูผ้ลิต  วนัทีส่งอนุมติั  และรายละเอียดทีเกียวขอ้ง

ปิดบนวสัดุ – อุปกรณ์ตวัอย่างดงักล่าว
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8.4 วสัด ุ– อุปกรณ์ตวัอย่างดงักล่าว  จะตอ้งมีขนาดพอทีจะแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ  ประเภท  สี  การ

ตกแต่งและลกัษณะผิววสัด ุ  ตลอดจนในกรณีทีจะตอ้งมกีารเลือกสีวสัดุ – อุปกรณ์ตวัอย่าง  ทาง

ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัเสนอให้ครบสีต่าง ๆ ตามทีผูผ้ลิตได้ผลิตขนึ

8.5 เอกสารหรือตวัอย่างทีจะเสนอเพือขออนุมติัใช้งาน  ตอ้งทาํเป็น 3 ชุดให้แก่ทางสถาปนิก  ในกรณี

ทีผูรั้บจา้งไม่สามารถจดัหาวสัดุ – อุปกรณ์ไดต้ามกาํหนด  ผูรั้บจา้งสามารถจดัเสนอวสัดุเทียบเท่า

แกส่ถาปนิก เพือพิจารณาตรวจสอบ  โดยวสัดุดงักล่าวจะตอ้งมีคุณสมบติัไม่ด้อยกว่าวสัดุที

กาํหนด  และในกรณีทีวสัดุเทียบเท่า ราคาสูงกว่าวสัดุทีกาํหนด  ผูรั้บจา้งตอ้งไม่เรียกร้องค่าใช้จ่าย

เพิมขนึรวมทงัระยะเวลาก่อสร้าง แต่อย่างใด  ทงันีการจดัใช้วสัดุเทียบเท่า  จะตอ้งได้รับความ

เห็นชอบจากสถาปนิกและผูว่้าจา้งเสียก่อน

9. วัสด ุ อุปกรณ์ และคนงาน

ผูรั้บจา้งตอ้งจดัหาและออกค่าใชจ่้ายสําหรับวสัดุ  ค่าแรง  นาํ  เครืองมือ  อุปกรณ์  ดวงไฟ  คา่ไฟฟ้า  คา่

ขนส่ง  และสิงอาํนวยความสะดวกอืน ๆ ในการดาํเนินงานจนแลว้เสร็จ  หากไม่ระบุไวเ้ป็นอย่างอืน

วสัดุทีจะนาํมาใช้ จะตอ้งเป็นของใหม่  ทงัฝีมือและวสัดุจะตอ้งมีคุณภาพดี  มีมาตรฐานเป็นทีพอใจ   ผูร้ับ

จา้งจะตอ้งจดัระเบียบการปฏิบติังานของคนงาน  โดยวางหลักเกณฑ์ และถือระเบียบอย่างเคร่งครัดไม่ให้

จา้งคนงานทีไม่มีฝีมือเหมาะสมแก่งานนนั

10. การทดสอบ

หากไม่ไดร้ะบุไวเ้ป็นอย่างอืน  การจดัการทดสอบและจดัหาวสัดุ – อุปกรณ์ ทีจาํเป็น  ให้เป็นภาระของผู ้

รับจ้าง  การตรวจสอบวสัดุและอุปกรณ์ให้ไดม้าตรฐานเป็นทีพอใจของสถาปนิกและผูว่้าจา้ง  ให้ทาํตาม

คาํสังของสถาปนิก    ทงันีสถาปนิกอาจสังให้ผูรั้บจา้งทาํการทดสอบวสัดุใด ๆ และเสนอรายงานการ

ทดสอบ   ซึงการทดสอบนีอาจกระทาํโดยเจา้หนา้ทีทดสอบจนไดผ้ลเป็นทีพอใจแก่สถาปนิก    ค่าใชจ่้าย

ในการทดสอบในห้องปฏิบตัิการเป็นของผูร้ับจา้ง  สถาปนิกจะตอ้งได้ดกูารทดสอบด้วยตนเอง  หากเป็น

ทีสงสัย  อาจขอให้มีการทดสอบซําเพิมเติมอีกก็ได ้  การทดสอบดังกล่าวหรือการรับรองวสัดุ  ไม่ถือเป็น

การรับรองวสัดขุนัสุดทา้ยดว้ยกรณีใด ๆ ทงัสิน

11. ตารางงาน

11.1 ผูรั้บจา้งตอ้งเริมปฏิบติังานภายในระยะเวลาทีกาํหนดไวใ้นลาํดบัขนัของงาน

11.2หลงัจากการลงนามในสัญญาแลว้ให้ผูร้ับจ้างจดัทาํตารางงานโดยทนัที  แสดงแผนของงานแต่ละ

งานทีจะเริมปฏิบติั และกาํหนดแลว้เสร็จเป็นระยะเวลารวมทงัเวลาจดัส่งวสัด ุ – อุปกรณ์ แต่ละ

งวด

11.3ความสามารถปฏิบติังานและวิธีปฏิบติังานรวมทงัอุปกรณ์และแรงงานจะตอ้งได้รับการตรวจจาก

สถาปนิก หรือ ผูค้วบคมุงานอยู่ตลอดเวลา   ซึงสถาปนิก หรือผูค้วบคมุงานอาจสังเปลียนแปลงสิง

ใด ๆ ก็ได ้ เพือให้งานแลว้เสร็จสมบูรณ์ในเวลาทีกาํหนดไว้
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12. ภาษีและสิทธิ

ผูรั้บจา้งมีหนา้ทีจะตอ้งเสียภาษีเงินไดแ้ละภาษีการคา้   ผูรั้บจ้าง มีหน้าทีจะตอ้งป้องกนัการฟ้องร้อง หรือ

การเรียกร้องต่อการละเมิดสิทธิใด ๆ อนัอาจเกิดขึน  และตอ้งป้องกนัความเสียหายอนัอาจเกิดแก่ผูว่้าจา้ง

ในกรณีดงักล่าวด้วย  ยกเวน้ สถาปนิกจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อค่าเสียหายทีจะเกิดจากการปฏิบติังานโดยวิธี

เฉพาะ หรือตามทีระบุไว้

13. ไฟฟ้าแสงสว่าง  ไฟฟ้ากําลัง และนําทีใช้ชัวคราว

ผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูจ้ดัหา และออกค่าใชจ่้ายสําหรับไฟฟ้ากาํลงั และนําทีจาํเป็นในการปฏิบติังาน

รวมทงัการเดินสายไฟ  เดนิท่อนาํ  ตดิตงัมิเตอร ์ และการเตรียมการอนื ๆ ทีเหมาะสม เพียงพอแก่การ

ทาํงานก่อสร้างทงัหมด รวมถึงการทดสอบอุปกรณ์ เครืองจกัร  ทีใช้ในการทาํงาน

14. การใช้สถานที

ผูรั้บจา้งตอ้งจดัสร้างทีเก็บวสัดุ – เครืองมือ และสัมภาระ และทีทาํงานของคนงานให้อยู่ในขอบเขตทีทาํ

การกอ่สร้าง  และให้ปฏิบติัตามกฎหมาย  กฎเทศบญัญตั ิ  ระเบียบขอ้บงัคบัของราชการ  และระเบียบ

ขอ้บงัคบัตามทีกาํหนดไว ้   ผูรั้บจา้งตอ้งดาํเนินการตามคาํสังของทางสมาคมฯในเรืองการจดัทาํป้ายต่าง

ๆ ชีแจงการใชส้ถานที  เรืองไฟ และควนั

15. ป้าย

15.1 ห้ามติดตงัป้ายโฆษณาใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสมาคมฯกอ่น

15.2 ผูรั้บจา้งตอ้งจดัทาํป้ายแสดงงานตามแบบฟอร์มและลักษณะทีสมาคมฯกาํหนดไว้

16. การป้องกนัทรัพย์สิน

19.1 การรักษางานและทรัพย์สิน

 ผูรั้บจา้งตอ้งจดัการป้องกนัรักษางานทงัหมดและทรัพยสิ์นของผูว้่าจ้างให้ปลอดภยัจากความ

เสียหายอนัอาจเกิดขนึ  ผูรั้บจ้างตอ้งจดัการซ่อมแซม แกไ้ขส่วนทีเสียหายทงัหมดให้อยู่ในสภาพดี

เรียบร้อย  ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัการป้องกนัรักษางานทีทาํแลว้ หรือยงัไม่แลว้เสร็จตลอดระยะเวลาของ

การกอ่สร้างให้อยู่ในสภาพใหม่ เรียบร้อย  จนกวา่จะส่งมอบงาน  ทงัตอ้งป้องกนัทรัพยสิ์นของผูอื้น

ให้ปลอดภยัจากการเสียหายตามกฎหมาย และตามเงือนไขทีระบุในสัญญา

19.2 การประกัน

ผูรั้บจา้งตอ้งทาํประกนัความเสียหายทุกประการของอาคารและวสัดุเพือป้องกนัความเสียหายอนั

อาจเกดิเนืองจากอคัคภียั  อุทกภยั  สงคราม  จลาจล  ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง จนถึงส่งมอบงานงวด

สุดทา้ย  การทาํประกันให้ลงนามร่วมกันระหว่างผูรั้บจา้งและผูว่้าจา้ง

19.3 การวางหลักทรัพย์ประกัน

ในการตกลงลงนามในสัญญา  ผูรั้บจา้งจะตอ้งวางหลกัทรัพยป์ระกนัแก่ผูว่้าจ้างเป็นมูลค่าตามทีตก

ลงไว ้  หลกัทรพัยนี์จะเป็นการรับรองการชาํระค่าฤชาตามสัญญา และรับรองการชาํระ ชดเชย

ค่าเสียหายและรายจ่าย ซึงผูรั้บจา้งจะตอ้งรับใช้ให้แก่ผูว่้าจา้ง  เนืองจากวตัถุ หรือ การปฏิบติังานไม่
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เหมาะสม  ถูกตอ้งตามแบบหรือรายการตามขอ้ตกลงสัญญา  และซึงไม่สามารถแกไ้ขได้

หลกัทรพัยนี์  อาจเป็นในลกัษณะ BANK GUARANTEE หรือพนัธบตัรของธนาคาร หรือบริษทั

ประกนัภยัซึงผูว่้าจา้งยอมรับ  หากผูรั้บจ้างไม่สามารถวางหลกัทรัพยไ์ดใ้นเวลาทีกาํหนด  ถือเป็น

การผิดสัญญา ซึงผูว่้าจ้างอาจยกเลิกสัญญาไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า และไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชย

ให้แก่ผูรั้บจา้ง  หลกัทรัพยที์วางจะตอ้งมีค่าโดยสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาการประกนั  เพือรับรองว่า

ผูรั้บจา้งได้ปฏิบติัการไดผ้ลตามตกลงในสัญญา

17. การตรวจงาน

สถาปนิกและผูว่้าจา้งมีสิทธิทีจะเขา้ดูงานได้ทุกเวลา  ไม่ว่าจะเป็นระหว่างเตรียมหรือปฏิบติังาน  ผูรั้บจา้ง

ตอ้งให้ความสะดวก และจดัหาอุปกรณ์จาํเป็นสําหรับการตรวจงานนัน งานใดทีมีการระบุให้มีการ

ทดสอบหรือตรวจสอบเป็นพิเศษ  ผูรั้บจา้งตอ้งแจ้งให้สถาปนิกทราบในเวลาทีพรอ้มสําหรับการนนั

หากจะตอ้งทาํการตรวจสอบโดยบุคคลอืนทีไม่ใช่สถาปนิก  ให้ผูรั้บจา้งแจง้วนัทีทาํการตรวจสอบให้

สถาปนิกทราบ  หากมีงานส่วนใดจดัทาํไปก่อน โดยไม่ได้ตรวจสอบตามลาํดบัขนั  และไม่ผ่านการ

พิจารณาของสถาปนิก  สถาปนิกมีสิทธิทีจะสังให้รือถอน หรือทุบส่วนนนั  เพือตรวจสอบงานขนักอ่น

นนัได ้ โดยผูรั้บจา้งเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่าย   ถา้ปรากฏว่ามีงานใดไม่เป็นไปตามเงือนไขในสัญญา  สถาปนิก

จะสังแกไ้ขเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูรั้บจ้าง  ซึงผูรั้บจา้งตอ้งปฏิบติัตาม  ค่าใช้จ่ายในการแกไ้ข

เปลยีนแปลงงานส่วนนนั ให้เป็นภาระของผูรั้บจา้ง  การตรวจหรือการรับรองงานในขนันี  จะถือ

เทียบเท่าการตรวจรับรองครังสุดทา้ยไม่ได้

18. งานฝีมือ

ผูรั้บจา้งตอ้งจดัหาช่างฝีมือทีมีความสามารถและความชาํนาญในแต่ละประเภทมาปฏิบตัิงาน มาตรฐาน

งานตอ้งเป็นชนัหนึงเท่านนั ถา้ปรากฏว่าช่างฝีมือนันปฏิบติังานไดไ้ม่ดีพอ ไม่มีหลกัการ สถาปนิกมีสิทธิ

ทีจะสงัให้เปลียนช่างได้ โดยเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงัผูรั้บจา้ง

19. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ผูรั้บจา้งจะตอ้งหาผูค้วบคุมงานก่อสร้างโดยให้มีคุณวุฒิตามทีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสําหรับการขออนุญาต

ปลูกสร้างอาคารมาประจาํอยู่ ณ สถานทีก่อสร้างระหว่างเวลาปฏิบติังาน ซึงจะเป็นผูที้ไดรั้บมอบหมาย

จากผูรั้บจา้งให้เป็นผูรั้บคาํสังจากสถาปนิกและเป็นผูล้งนามรับรองบนัทึกการก่อสร้างและเงือนไขต่าง ๆ

สถาปนิกมีสิทธิทีจะขอให้เปลียนผูค้วบคุมงานก่อสร้างได้ หากพิจารณาเห็นว่าผูค้วบคุมงานนนัไม่

เหมาะสม หรือมีความบกพร่องในหนา้ที  ผูรั้บจ้างจะตอ้งจดัหาผูค้วบคุมงานทีมีคุณวุฒิ  ความสามารถ

และมีความเหมาะสมตามการพิจารณาของสถาปนิก มาปฏิบติังานในหนา้ทีทนัที

20. การขอทํางานนอกเวลาทํางานปกติ

การปฏิบติังานในการก่อสร้าง ซึงจาํเป็นจะตอ้งควบคุมมาตรฐานในการทาํงาน  ไดแ้ก่ คุณภาพ  ชนิด

ปริมาณ  ส่วนผสม  และวิธีการดาํเนินงาน  จะตอ้งมีผูแ้ทนผูว่้าจา้งคอยตรวจสอบ  เฝ้าดู และรู้เห็นในการ

ดาํเนินงานลอดเวลา เช่น  การตอกเสาเข็ม  การผสมและเทคอนกรีต  การผสมสี และนาํยาพิเศษอืน ๆ
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การบดอดัและกลบดิน  เป็นตน้  หากผูร้ับจา้งมีความประสงค์จะทาํการปฏิบตัิงานดงักล่าวนอกเวลา

ทาํงานปกติ  ให้ทางผูรั้บจา้งทาํใบเสนอการทาํงานดงักล่าว แก่ทางตวัแทนผูว่้าจ้าง  ก่อน 24 ชวัโมง ของ

การขอปฏิบติังาน  เพือทีทางผูว่้าจา้งจะไดจ้ดัตวัแทนของผูว่้าจา้งมาคอยตรวจสอบ  เฝ้าดูการปฏิบติังาน

ดงักล่าว  และจะตอ้งได้รับการอนุมติัจากทางตวัแทนผูว่้าจ้างเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน  ทงันี ค่าใช้จ่าย

นอกเวลาของตวัแทนผูว้่าจา้ง จะเป็นของผูว้่าจา้งทงัสิน   ในกรณีทีผูรั้บจ้างฝ่าฝืน  ผูว่้าจา้งหรือตวัแทนผู ้

ว่าจา้งมีสิทธิสังรือถอนและให้ทาํใหม่ หรือตรวจสอบแก้ไข  หรือบอกเลิกสัญญาเลยก็ได ้  โดยทางผู ้

รับจา้งไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใชจ่้ายหรือค่าเสียหายใด ๆ ทังสิน

21. การเปลียนแปลงงาน

24.1 สถาปนิกมีสิทธิเปลียนแปลงงานส่วนย่อยไดโ้ดยไม่กระทบกระเทือนถึงมูลค่าและโดยไม่ขดัแยง้

กบัวตัถุประสงคข์องอาคาร

24.2 ผูว่้าจา้งมีสิทธิทีจะสังลดหรือเพิมเติมงานส่วนใดส่วนหนึงหรือสังเปลยีนแปลงวสัดุ

นอกเหนือไปจากแบบ และรายการในสัญญาขอ้ตกลงได ้  โดยจะกระทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรผ่าน

สถาปนิก  การพิจารณามูลค่าทีเนืองมาจากการเปลียนแปลงดงักล่าวมาแลว้  อาจกระทาํไดโ้ดย

วิธีการดงัต่อไปนี

ก. โดยตกลงกนัตามราคาแต่ละหน่วยวสัดุ หรือหน่วยงานทีเปลียนแปลง

ข. โดยตกลงกันตามราคารวม

ค. โดยคิดเทียบส่วนจากราคาและงานเดิมบวกค่า OVERHEAD รวมแลว้ไม่เกินราคาทตีกลง

กนัใหม่

การเรียกร้องมูลค่าเพิมเติมนอกเหนือจากกรณีทีกล่าวมาแลว้  จะไม่มีผลใด ๆ ทงัสิน และหากทุกฝ่ายไม่

สามารถตกลงกนัได้ในการพิจารณาเพิมมูลค่าโดยวิธีการดงักล่าวขา้งบนนี  อาจให้มีการเรียกร้องการ

ตดัสินชีขาดได้

22. การหักเงินค่าชดเชยจากงานทีไม่ถูกต้อง

หากผูว่้าจา้งและสถาปนิกพิจารณาเห็นว่า  วสัดุ หรืองานทีผูรั้บจา้งได้ใช้ หรือปฏิบติัไปแลว้ไม่เหมาะสม

หรือไม่ถูกตอ้งตามแบบ หรือรายการตามขอ้ตกลงสัญญา  และไม่สามารถจะแกไ้ขได้  ผูว่้าจ้างมีสิทธิทีจะ

หักเงินค่าชดเชยจากเงินทีตกลงตามสัญญาได้

23. การแก้ไขงานก่อนการจ่ายเงนิงวดสุดท้าย

หากปรากฏว่า วสัดุ หรืองานทีผูรั้บจา้งได้นาํมาใช้หรือปฏิบติัไปไม่ถูกตอ้งตรงกบัทีระบุไวใ้นแบบ

รายการ หรือคาํสังเปลียนแปลงแกไ้ขทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ตามขอ้ตกลงสัญญา  และสถาปนิกหรือ

วิศวกรพิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสม  ผูรั้บจา้งจะตอ้งรือถอนหรือเคลือนยา้ยวสัดุออกไปจากสถานทีทนัที

หรือเปลียนแปลงแก้ไขงานนนัให้ถูกตอ้งตรงตามสัญญาโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ เพิมเติมทงัสิน   หากผู้
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รับจา้งไม่ทาํการเคลือนยา้ย หรือรือถอนเปลียนแปลงแกไ้ขวสัดุ หรืองานทีไม่ถูกตอ้งนันภายในเวลาอนั

สมควร  ผูว่้าจา้งมีสิทธิทีจะจดัการเคลือนยา้ยและเปลียนแปลงแกไ้ขงานนัน โดยคิดค่าใช้จ่ายจากผูรั้บจา้ง

24. การแก้ไขหลงัการจ่ายเงนิงวดสุดท้าย

การรับมอบงานงวดสุดทา้ย  หรือการจ่ายเงินงวดสุดทา้ยจะไม่ถือว่าเป็นการทาํให้ผูรั้บจา้งพน้ภาระการ

รับผิดชอบงานต่อไป  หากไม่ระบุไวเ้ป็นอย่างอืน  ผูรั้บจ้างตอ้งรับผิดชอบคุณภาพของวสัดุและฝีมือ

ปฏิบติังานต่อไปอีก 1 ปี ภายหลงัวนัรับมอบงานงวดสุดทา้ย   หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึนกบัวสัดุ

หรือฝีมือปฏิบติังานภายในระยะเวลาแห่งการรับผิดชอบดังกล่าว  ผูรั้บจา้งตอ้งจดัการซ่อมแซมแก้ไข

หรือเปลียนแปลงให้อยู่ในสภาพดงัทีระบุไวต้ามขอ้ตกลงสัญญา  หากไม่สามารถจดัการให้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีกาํหนดได ้ ผูรั้บจ้างจะตอ้งยืดระยะเวลารับผิดชอบต่อไปอีกจนกว่าจะจดัการให้เสร็จ

25. สิทธขิองผู้ว่าจ้างในการแก้ไข

หากผูรั้บจา้งเพิกเฉยไม่ทาํการแกไ้ขหรือปฏิบติัให้เป็นไปตามสัญญาภายใน 3 วนั หลงัจากการไดรั้บแจง้

เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูว่้าจา้งแลว้  ผูว่้าจา้งมีสิทธิให้ผูอื้นมาจดัการ  เมือผูว่้าจา้งไดด้าํเนินการแกไ้ข

กรณีดงักล่าวให้ถูกตอ้งเป็นทีเรียบร้อยแลว้  ผูว่้าจา้งจะได้จ่ายเงินส่วนทียบัยงัไวใ้ห้แก่ผูรั้บจา้ง

26. การทําการก่อสร้างเกินกําหนดสัญญา

หากผูรั้บจา้งไม่สามารถทาํการก่อสร้างให้เรียบร้อยตามเวลาทีกาํหนดไวใ้นสัญญา  ผูรั้บจา้งจะตอ้งชดใช้

ค่าเสียหายแก่ผูว่้าจา้ง  นบัแต่วนักาํหนดเสร็จถึงวนัเสร็จงานจริง

27. ความเกียวข้อง

30.1 ระหว่างผูรั้บจา้งกบัผูรั้บจา้งช่วง

ผูรั้บจา้งตอ้งตกลงทาํขอ้ผูกมดักับผูรั้บจา้งช่วงในอนัทีจะให้ผูรั้บจา้งช่วงปฏิบติัตามขอ้ตกลงใน

เงือนไขทวัไปตามแบบแปลนและรายการกอ่สร้าง ตามส่วนเกียวขอ้งกบังานส่วนทีผูรั้บจา้งช่วง

จะดาํเนินการ  ให้ผูรั้บจา้งเป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรงต่องานของผูรั้บจา้งช่วง  โดยถือว่าผูรั้บจา้ง

เป็นผูที้ลงนามในสัญญาและมีขอ้ผูกมดัอยู่กบัผูรั้บจา้งช่วงโดยตรง

30.2 ความเกียวขอ้งระหว่างผูรั้บจา้งและผูรั้บจา้งอืนทีรับจา้งโดยตรงกบัผูว่้าจา้ง

ผูรั้บจา้งตอ้งร่วมกันกับผูรั้บจา้งอืนทีรับจา้งโดยตรงกับผูว่้าจ้าง  จดัทาํตารางลาํดบังาน และ

วางแผนการแกปั้ญหาต่าง ๆ ทงัหมดให้เหมาะสม เป็นผลดีต่อการปฏิบติังาน  โดยสถาปนิกเป็น

ผูต้รวจเห็นชอบดว้ย  เพือทาํงานให้สัมพันธ์กนั ได้ผลตามทีระบุในแบบแปลน  หากมีขอ้ขดัแยง้

ระหว่างผูรั้บจา้ง และผูรั้บจา้งรายอืนทีรับจ้างโดยตรงกับผูว่้าจา้ง  ให้ถือการตดัสินของสถาปนิก

เป็นขอ้ยุติ

28. แบบทีสร้างจริง ( AS-BUILT DRAWINGS )

28.1 ผูรั้บจา้งจะตอ้งเสนอแบบ AS-BUILT DRAWINGS ของงานสถาปัตยกรรม  งานโครงสร้าง  งาน

ไฟฟ้า  งานระบบสุขาภิบาล และงานปรับอากาศให้แก่สถาปนิกในวนัส่งมอบงาน  แบบทีเสนอนี

ให้เสนอแบบ  โดยให้ระบุขนาดและทิศทางทีได้ก่อสร้างจริง  จาํนวน  ชุด
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28.2 ผูรั้บจา้งจะตอ้งรวบรวมเขา้เล่มเป็นชุดเกียวกับรายการวสัดุก่อสร้าง  แคดตาล็อค  สี  ขนาด

รายละเอียดคาํอธิบาย  วิธีใช้วสัด ุ– อุปกรณ์  คู่มือของผูผ้ลิต  วสัดุทีใช้ในโครงการมอบให้ผูว่้าจา้ง

และสถาปนิก  จาํนวน 2 ชุด

29. การโอนสัญญา

ผูรั้บจา้งจะตอ้งไม่โอน หรือมอบช่วงสัญญา โดยไม่ไดรั้บการยินยอมจากสถาปนิกเป็นลายลกัษณ์อกัษร

30. สิทธิและหน้าทีของสถาปนิก

30.1สถาปนิกมีสิทธิและหน้าทีให้คาํแนะนาํ  ตรวจ  ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ  รายการ

ก่อสร้าง  และขอ้ตกลง

30.2สถาปนิกมีสิทธิยบัยงัการดาํเนินงาน  เมือพิจารณาเห็นว่างานนนับกพร่อง และมีสิทธิสังใหผู้ร้ับ

จา้งแกไ้ขงานนนั ให้ไดต้รงตามกาํหนดในแบบ รายการก่อสร้าง และขอ้ตกลง

30.3สถาปนิกจะเป็นผูมี้สิทธิสังงานและติดต่อกบัผูร้ับจา้งโดยตรงแต่ผูเ้ดียว  และมีสิทธิสังแก้ไขหรือ

ยบัยงังานโดยกระทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร

30.4สถาปนิกจะเป็นผูพิ้จารณาตดัสินการระบุใช้วสัดุ  โดยความยินยอมเห็นชอบจากผูว่้าจ้าง

31. การตัดสินของสถาปนิก

สถาปนิกจะเป็นผูต้ดัสินขอ้โตแ้ยง้ระหว่าง ผูว่้าจ้าง กบัผูรั้บจ้าง  และกรณีอืน ๆ ทีเกียวเนืองกบัการปฏิบติั

และดาํเนินงาน  หรือการแปลความในสัญญา

32. การทําความสะอาดสถานที

ในขณะก่อสร้าง  ผูรั้บจา้งจะตอ้งรักษาสถานทีให้สะอาดปราศจากเศษวสัดุทีเกิดจากการปฏิบติังาน  หรือ

จดัการให้เรียบร้อยทสุีดเท่าทีจะทาํได ้  เมืองานเสร็จแลว้ผูรั้บจา้งจะตอ้งขนเศษไม ้  นงัร้าน และวสัดุที

เหลือใชอื้น ๆ ออกมาจากอาคาร และบริเวณก่อสร้างให้หมดสิน  และทาํความสะอาดอาคารและบริเวณ

ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพทีจะเขา้ใช้สอยได้ทนัที

33. การรับมอบงาน

เมืองานแลว้เสร็จ ผูรั้บจา้งตอ้งแจง้ต่อสถาปนิกและเจา้ของอาคารให้ทราบ  เพือสถาปนิกจะไดทํ้าการ

ตรวจสอบพิจารณาว่างานนนัเสร็จสมบูรณ์ตรงตามความประสงค์ในสัญญาหรือไม่  เมือผ่านการ

ตรวจสอบแลว้  ปรากฏว่างานถูกตอ้งตรงตามสัญญา  ผูว่้าจา้งจะออกใบรับมอบงานครังสุดทา้ยให้แก่ผู ้

รับจา้ง  ใบรับมอบงานดงักล่าวนี  จะออกให้แก่ผูร้ับจา้งภายใน 1 เดือน  นบัจากวนัทีผูว่้าจ้างได้รับ

หนงัสือแจ้งการเสร็จงานจากผูรั้บจา้ง  ซึงเป็นวนัทีสถาปนิกพิจารณาเห็นชอบแล้ว


