


























































ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างกอ่สร้างบ้านพกัเจ้าหน้าที ่ศนูยค์วบคมุโรคตดิตอ่น าโดยแมลงที ่9.3.2 
กาบเชงิ จ านวน 1 หลงั ของส านักงานปอ้งกนัควบคมุโรคที่ 9 นครราชสมีา 

ดว้ยวธิีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding)  
 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กรมควบคุมโรคมีความประสงค์จะด าเนินการจ้าง
ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.3.2 กาบเชิง จ านวน 1 หลัง พ้ืนที่ประมาณ 122 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเลขที่ ยผจ.สร. 42/2561 โดยใช้เงินงบประมาณ งบลงทุนปี 2562 ภายในวงเงิน จ านวน 
884,700.- บาท (แปดแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดของงานจ้าง ดังนี้ 

 1. แบบรปูรายการ 
  การจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ฯ จ านวน 1 หลัง ของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 
นครราชสีมา มีรายละเอียด ดังนี้ 
  (1) แบบเลขที่ ยผจ.สร. 42/2561                   จ านวน      1    ชุด   
  (2)  มาตรฐานการก่อสร้างอาคารของกองแบบแผน              จ านวน     1    เล่ม 
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2553 
  (3) รายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน  จ านวน      1    เล่ม 

                เอกสารเลขท่ี ก.146/ก.ย./53     
                    ในกรณีที่รายการประกอบแบบก่อสร้างทั้งหมด มีข้อความหรือรายละเอียดขัดแย้งกัน ให้เสนอ
คณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้พิจารณาตัดสิน   

          ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างไม่
น้อยกว่า 440,000.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมฯ เชื่อถือ 

 2.  สถานที่กอ่สร้าง  
  ณ หน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.3.2 กาบเชิง ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 
 3.  ระยะเวลาด าเนินการก่อสรา้งและสง่มอบงาน 
  ก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
โดยแบ่งงวดงาน - งวดเงินออกเป็น 4 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 20 ของค่าจ้างเหมาตามท่ีตกลงท าสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง  ได้ท าการก่อสร้าง
ดังนี้ 

 (*) งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย 3 ยูนิต 
- วางผังปรับพ้ืนที่ อาคาร แล้วเสร็จ 
- งานท าฐานราก เสาตอม่อ แล้วเสร็จ 
   (ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  30  วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 
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งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 20 ของค่าจ้างเหมาตามท่ีตกลงท าสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง  ได้ท าการก่อสร้าง
ดังนี้ 

(*) งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย 3 ยูนิต 
- งานเทพ้ืน คสล. แล้วเสร็จ 
- ติดตั้งโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ 
- ติดตั้งท่อสุขาภิบาลส่วนที่อยู่ในพ้ืน แล้วเสร็จ 

  - งานติดตั้งหลังคาพร้อมส่วนประกอบของหลังคา แล้วเสร็จ   
     (ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  60  วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 

 
งวดที่ 3 เป็นเงินร้อยละ 30 ของค่าจ้างเหมาตามท่ีตกลงท าสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง  ได้ท าการก่อสร้าง
ดังนี้ 

(*) งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย 3 ยูนิต 
- งานก่อ,ฉาบ แล้วเสร็จ 
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 
- งานกระเบื้องบุผนัง,ปูพื้น แล้วเสร็จ 

     (ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  90  วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 
งวดที่ 4 เป็นเงินร้อยละ 30 ของค่าจ้างเหมาตามท่ีตกลงท าสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง  ได้ท าการก่อสร้าง
ดังนี้ 

(*) งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย 3 ยูนิต 
- งานติดตั้งประต-ูหน้าต่าง แล้วเสร็จ 
- งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งอุปกรณ์ภายในห้องน้ า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งระบบประปา,สุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- นอกจากนี้ให้ท าการก่อสร้างส่วนอื่นๆท่ีเหลือทั้งหมดของงานตามรูปแบบรายการของสัญญาทุก

ประการเก็บท าความสะอาดรอบๆบริเวณ สถานที่ก่อสร้าง  แล้วเสร็จ 
     (ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  120  วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 
 

หมายเหต ุแบ่งงวดงานออกเป็น 4 งวด (ก าหนดเวลาแล้วเสร็จภายในเวลา 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา) 
4.  วงเงนิในการจดัจ้าง 

  เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ภายในวงเงิน จ านวน 884,700.- บาท (แปดแสนแปดหมื่นสี่พัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
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 5.  ราคากลางในการจัดจา้ง 

  ราคากลางในการจัดจ้างได้ก าหนดไว้เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 888,000.- บาท (แปดแสนแปดหมื่น
แปดพันบาทถ้วน) ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและค านวณราคางานเอง จะน าราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความ
รับผิดชอบหรือเรียกร้องราคางานเพ่ิมเติมในภายหลังไม่ได้ 

6.  ความรบัผดิชอบในความช ารดุบกพร่องของงานจา้ง 
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่  

ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากมีเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในก าหนด 2 ปี นับถัด
จากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิด
จากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือท าไว้ไม่เรียบร้อย หรือท าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบท า
การแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่
กระท าการดังกล่าวภายในก าหนด 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้อง
เรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะท าการนั้นเองหรือจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนั้น โดยผู้รับจ้าง
ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

7. มาตรฐานฝมีือชา่ง 
เมื่อส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง

และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่า ในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอ
ราคาจะต้องมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เพ่ือควบคุมก ากับดูแลและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ 
ทั้งนี้ เพื่อให้งานก่อสร้างด าเนินการด้วยความถูกต้องตามแบบรูปพร้อมด้วยรายการในสัญญาจ้าง  

จะต้องจัดให้มีช่างซึ่งจะต้องเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือจากสถาบันของทางราชการหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือ
เป็นผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ 
ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง จ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 

(1)  ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา 
(2)  ช่างไฟฟ้า 
(3)  ช่างประปา 

8.  รายละเอยีดอืน่ๆ 
8.1 วัตถุประสงค์ของสัญญา 
การก าหนดที่จะให้มีการท างานโดยสมบูรณ์ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง หรือการปรับปรุงงานที่

ผู้รับจ้างตกลงจะท า ให้เป็นไปตามแบบรูป แผนผัง รายการข้อก าหนด ข้อก าหนดพิเศษ เอกสารการประกวดราคา และ
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานทุกส่วนให้เป็นไปตามเส้น แนว ระดับ รูปตัด ตามรายละเอียดมาตราส่วนที่ได้แสดง
ไว้หรือที่จะได้มีการแก้ไขโดยค าสั่งของผู้ว่าจ้างที่ท าเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้ชั่วคราว แรงงาน เครื่องจักร วัสดุ และสิ่งอ่ืนๆ ที่จ าเป็น เพ่ือให้การด าเนินงาน  แล้วเสร็จและถูกต้องครบถ้วน
ตามแบบรูปและรายการ 

/ 8.2 ก าหนดเวลา... 
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8.2 ก าหนดเวลาในการปฏิบัติงาน ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานได้ตั้งแต่เวลา 07.00 - 17.00 นาฬิกา 
หากผู้รับจ้างมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาที่ก าหนด จะต้องเสนอให้ส านักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 9 นครราชสีมา พิจารณาอนุญาต ทั้งนี้ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญต่อบริเวณใกล้เคียง โดยให้ผู้
รับจ้างจัดท าบัตรแสดงตนให้คนงานทุกคน ผู้ว่าจ้างไม่อนุญาตให้คนงานของผู้รับจ้างพักในบริเวณก่อสร้างของผู้
ว่าจ้าง เว้นแต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้รับจ้าง โดยการอนุญาตให้เป็นดุลพินิจของผู้
ว่าจ้าง 
                     8.3 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานก่อสร้าง แสดงรายละเอียดขั้นตอน วิธีการท างานและเวลา ที่ใช้ใน
การก่อสร้าง และอัตราก าลังของเครื่องจักร พร้อมรายชื่อสถาปนิก วิศวกร ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ควบคุมงาน  ให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนเข้าด าเนินการก่อสร้าง  

8.4 การป้องกันสิ่งสาธารณูปโภค 
ผู้รับจ้างต้องดูแลรักษาสภาพสถานที่สาธารณะ เช่น ถนนที่มีอยู่เดิม และสิ่งสาธารณูปโภคทั้งหลายให้

อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อที่สาธารณะหรือสิ่ง
สาธารณูปโภคทั้งหลายอันเกิดจากการก่อสร้าง โดยต้องชดใช้ แก้ไข หรือซ่อมแซมให้คืนดังเดิม และต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยไม่คิดเงินเพ่ิมจากผู้ว่าจ้าง  

8.5 การดูแล ป้องกัน และบ ารุงรักษางานก่อสร้าง 
การดูแลรักษางานก่อสร้าง  ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการระวังดูแลรักษางานก่อสร้างทั้งหมด 

รวมทั้งวัสดุ  เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่น ามาไว้ ในบริ เวณก่อสร้าง ตั้ งแต่ เริ่มงานจนถึงสิ้นสุดสัญญาจ้าง  
ในกรณีจ าเป็น ผู้รับจ้างต้องจัดท าเครื่องป้องกันความเสียหายใดๆ ที่ อาจเกิดขึ้นกับวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์  
และงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการสร้างเป็นที่คลุมหรือที่ก าบัง รวมทั้งการตั้งเครื่องสูบน้ าป้องกันน้ าท่วม การ
ป้องกันการขีดข่วน หรือจัดท าสิ่งอ่ืนๆ ที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่าเหมาะสม โดยผู้รับจ้างต้องล้อมรั้วบริเวณก่อสร้าง ให้มี
ความมั่นคงแข็งแรงเพ่ือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้สัญจรไปมาด้วย 

การป้องกันเพลิงไหม้  ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอประจ าที่
อาคารทุกชั้น รวมทั้งในโรงเก็บวัสดุ เครื่องมือและในที่ต่างๆ ในที่จ าเป็น มีการป้องกันและจัดการอย่างเคร่งครัดต่อ
แหล่งเก็บเชื้อเพลิง  โดยจัดให้มีค าเตือนที่เห็นเด่นชัดในการน าไฟหรือวัสดุอ่ืนที่ท าให้เกิดไฟได้    เข้าใกล้บริเวณ
ดังกล่าว 

ความรับผิดชอบ  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดท า  ดูแล  ป้องกัน และบ ารุง 
รักษาดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวัสดุ สิ่งของ หรืองาน
ก่อสร้างทั้งหมด 

8.6 การหลีกเลี่ยงเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมดูแลคนงานไม่ให้ก่อความเดือดร้อนร าคาญ สร้างความสกปรกรกรุงรัง และ

ทิ้งสิ่งปฏิกูลในบริเวณสถานที่ก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียง ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่างานก่อสร้างใดน่าจะเป็นเหตุ
เดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานอาจออกค าสั่งให้ผู้รับจ้างท างานก่อสร้าง 
ตามวิธีและในเวลาที่เหมาะสม ในอันที่จะลดเหตุเดือดร้อนร าคาญดังกล่าวให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ตามที่ผู้ควบคุมงาน
เห็นสมควร และไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องไม่ท าให้เกิดการกีดขวางทางสัญจรไปมาของบุคคลทั่วไปตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง โดยการใดที่ผู้รับจ้างต้องด าเนินการตามค าสั่งของผู้ควบคุมงาน  ผู้รบัจ้างไม่อาจถือเป็นเหตุเพ่ือ
ขอขยายเวลาการก่อสร้างและคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผู้ว่าจ้าง 

8.7 ความปลอดภัยในการท างานและรายงานอุบัติเหตุ 
/ผู้รับจ้าง... 
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ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องอ านวยความสะดวกทั้งหลายในการ

ท างาน  และจัดให้มีสภาพการท างานที่ดี ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของคนงาน รวมทั้งต้องจัดให้  
มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ แก่พนักงาน คนงาน ผู้ควบคุมงาน ตลอดจนผู้มาเยี่ยมดูงานก่อสร้างด้วย โดยให้ผู้
ควบคุมงานออกค าสั่งให้ผู้รับจ้าง จัดการให้มีการปรับปรุงแก้ไขใดๆ ได้ ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้อง
รับผิดชอบให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายที่ก าหนดไว้ทุกประการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ ที่ไม่อาจคาดหมายได้เกิดขึ้นในบริเวณก่อสร้างไม่ว่าเหตุนั้นๆ จะมีผลกระทบต่อ
ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างหรือไม่ก็ตาม ให้ผู้รับจ้างรีบรายงานเหตุที่เกิดนั้นๆ ให้ผู้ควบคุมงานทราบในทันใด แล้ว
ท ารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด และให้ระบุในรายงานนั้นว่าได้จัดการแก้ไข
เหตุการณ์นั้นๆ อย่างไรบ้าง รวมทั้งการป้องกันหรือขั้นตอนต่าง ๆ ที่จ าเป็นให้         ผู้ควบคุมงานทราบโดยไม่ชักช้า  

8.8  การปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิต 
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องเวชภัณฑ์ ในการปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามสมควร

หรือตามที่กฎหมายก าหนด โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีตู้ยาสามัญประจ าบ้านไว้ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และต้องดูแล
จัดให้มีเพ่ิมเติมพอใช้อยู่เสมอ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีพนักงานของตนจ านวนหนึ่ง เพ่ือท าหน้าช่วยเหลือและท าการปฐม
พยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และให้ติดประกาศชื่อพนักงานดังกล่าวไว้ในบริเวณก่อสร้างให้เป็นที่ทราบทั่วกัน 

8.9 การขออนุญาตใช้ระบบสาธารณูปโภคภายในและโดยรอบบริเวณก่อสร้างรวมทั้ งความ
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส าหรับการใช้สาธารณูปโภค 

ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ติดต่อด าเนินการ และออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการขออนุญาตต่างๆ ที่จ าเป็นตาม
กฎหมาย ส าหรับการท างานก่อสร้างที่ต้องท าทั้งในหรือนอกบริเวณหรือที่ติดกับบริเวณก่อสร้าง รวมทั้งการขอติดตั้ง
และใช้ไฟฟ้าชั่วคราว โทรศัพท์ชั่วคราว หรือน้ าประปาชั่วคราว ที่ผู้รับจ้างต้องใช้ในงานของตน และด าเนินการรื้อถอน
เมื่อแล้วเสร็จ โดยต้องไม่ท าให้เกิดความขัดข้องหรือความเสียหายต่อการใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์ หรือน้ าประปาของกรม
ควบคุมโรค ทั้งนี้ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือช าระค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

ค่าใช้จ่ายในการเคลื ่อนย้าย  ปรับ แก้ไข หรือติดตั้งระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้อง  
ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ถ้างานสาธารณูปโภคของผู้ว่าจ้างที่ตั้งอยู่  ณ ที่เดิมนั้นไปกีดขวาง 
กับระบบการท างานของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างประสงค์จะท าการเคลื่อนย้ายชั่วคราวเพื่อความสะดวกในการ
ท างานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องขออนุญาตจากผู้ว่าจ้างก่อนลงมือด าเนินการ   

8.10 ความรับผิดของผู้รับจ้าง  
ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่อการกระท าละเมิดที่เกิดขึ้นต่อบุคคลหรือทรัพย์สินใดๆ หรือการกระท าใดๆ ที่

ผิดกฎหมาย อันเกิดจากการกระท าของผู้รับจ้าง ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง   โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องร่วมรับผิดกับผู้
รับจ้างในการกระท าดังกล่าว  

8.11 การประกันภัยความรับผิดชอบ  
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีประกันภัยเพ่ือคุ้มครองบุคคลที่สาม โดยต้องท าสัญญาประกันภัยที่คุ้มครองถึง

ความเสียหาย สูญหาย หรืออันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือเหตุใดๆ 
ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่าราคาก่อสร้างทั้งหมด 

9. การควบคมุงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแบบผังบริเวณที่ใช้ก่อสร้าง แสดงรายละเอียดต่างๆ (Shop Drawings) ที่ผู้ว่าจ้างมิได้

จัดหาให้  ซึ่งอาจจ าเป็นส าหรับงานระบบต่างๆ โดยต้องท าตามแบบและขนาดที่ผู้ควบคุมงานก าหนด 
10. การปฏบิตัติามกฎหมาย  

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้โดย
เคร่งครัด 
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