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เงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง 
1. วัตถุประสงค์ 
  ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ให้ผู้รับจ้างท าการก่อสร้างอาคารและส่วนประกอบอ่ืนของแผนงานก่อสร้าง
โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัด เพชรบุรี ตามแบบรูปรายการ ประกอบแบบภูมิสถาปัตย์ แบบ
สถาปัตยกรรม แบบสถาปัตยกรรมภายใน แบบวิศวกรรมโครงสร้าง แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร แบบงาน
ระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ ์แบบวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล แบบวิศวกรรมระบบป้องกันอัคคีภัย และแบบวิศวกรรม
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

2. สถานที่ก่อสร้าง 
  งานรายนี้ให้ผู้รับจ้างท าการก่อสร้าง ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปร
สภาพอากาศ ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  

3. สภาพบริเวณสถานที่ก่อสร้าง 
  บริเวณสถานที่ก่อสร้างมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบปกติ อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ประมาณ 66
กิโลเมตร 

4. สภาพทางธรณีวิทยา 

  บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นดินทรายแป้ง 
5. การคมนาคม 
  การคมนาคมเข้าบริเวณสถานที่ก่อสร้างเริ่มทางแยกชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ไปตามทางหลวงหมายเลข 37  
(ถนนเลี่ยงเมืองช าอ า-เพชรบุรี) มุ่งหน้าไปทางภาคใต้ ไปประมาณ 23 กิโลเมตร โดยสถานที่ก่อสร้างจะติดทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข 37 ทางด้านซ้ายมือ และติดกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี  
6. ฤดูกาล 
  ฤดูฝนเริ่มประมาณ เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การก่อสร้างอยู่
ระหว่าง เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน  ฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 853.3 มิลลิเมตร ฝนตกเฉลี่ย 104 วันต่อปี 
ในช่วงที่มี ฝนตกชุกจะอยู่ ในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่องาน ก่อสร้าง จะไม่ถือเป็นเหตุให้ ผู้รับจ้างขอ
ขยายระยะเวลาการท างานตามที่ ก าหนดไว้ในสัญญา เนื่องจาก ระยะเวลาทางานตามทีก าหนดไว้ในสัญญาได้
คานวณรวมระยะเวลาดังกล่าวไว้แล้ว  
  ข้อส าคัญ ข้อมูลทางสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นไม่ถือเป็นข้อผูกพันกับ 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร การแสวงหาข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นหน้าทีข่องผู้รับจ้าง 

7. รายการส าคัญท่ีผู้รับจ้างต้องจัดท า 
รายการส าคัญท่ีผู้รับจ้างต้องจัดท าเป็นไปตามรายละเอียดปริมาณงาน ปร.4 ปร.5 และปร.6 ที่แนบ 
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8. ข้อก าหนดทั่วไป 
8.1 ก่อนที่ผู้รับจ้างจะด าเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องท าการส ารวจระดับดินเดิม ตามแนว การก่อสร้าง

ที่แบบก าหนดพร้อมทั้งจัดส่งรายละเอียดระดับดินเดิมพร้อมรูปตัดตามยาว และแนวขวาง และปริมาณงานดินขุด 
ดินถมบดอัดแน่น และอ่ืนๆ ตามรายการอัตราราคางานในใบจ้างปริมาณและราคา พร้อม รายละเอียดการ
ค านวณ และอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก าหนดให้แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพ่ือ
รับรองความถูกต้องก่อนด าเนินการเพ่ือจะใช้เป็นหลักฐานในการวัดปริมาณงานและการ จ่ายเงินต่อไป 

8.2 ในกรณีทีผู่้จา้งไม่ส่งมอบผลการส ารวจ และผลการค านวณปริมาณงานตามที่ก าหนด คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุมีสิทธิ์จะไม่ท าการตรวจรับมอบงานของผู้รบัจ้าง 

8.3 ในการค านวณปริมาณงานดินขุด ดินถมบดอัดแน่น ให้ใช้สูตร PRISMOIDAL หรือตามอ่ืนๆ ตามที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก าหนด ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการน า MICRO-COMPUTER มาช่วยใน การค านวณ
ปริมาณงาน ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดของ COMPUTER HARDWARE และ PROGRAME ที่จะใช้ให้แก่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อตรวจสอบและอนุมติเสียก่อนจึงจะน ามาใช้ได้  

8.4 ค่าใช้จ่ายในการส ารวจ และการค านวณปริมาณงานจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น โดย
ให้คดิรวมอยู่ในค่าด าเนินการตามใบแจ้งปริมาณงานและราคาของสัญญานี้ จะไม่มีการแยกจ่ายเงินให้ 

8.5 ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวศูนย์กลางและต าแหน่งอาคารต่างๆ ได้ตามสภาพและความ
จ าเป็นในสนามก่อนที่ผู้รับจ้างจะเริ่มก่อสร้าง จะต้องตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อน ผู้รับจ้างจะ
เรียกร้องค่าเสียหายในการเปลี่ยนแปลงแนวศูนย์กลางและต าแหน่งอาคารมิได้ งานจ้างก่อสร้างรายนี้ จะด าเนิน 
การโดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ถึง ปี พ.ศ.2568  

8.6 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอสงวนสิทธิที่จะต้องยกเลิกการด าเนินการจ้าง ในครั้งนี้หากไม่ได้
รับ เงินงบประมาณ ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องที่ดิน อันเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานก่อสร้างตาม
สัญญาได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ตัดงานส่วนนั้นออกจากสัญญาโดยผู้รบัจ้างไม่มสิิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมฯ 

8.7  วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง การตกแต่งภายใน และชุดจัดแสดงต่างๆ รวมทั้งงานภูมิทัศน์จะต้องมีความ
คงทนแข็งแรงและไม่เป็นอันตราย สีไม่ลอกง่าย มีอายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 2 ปี จะต้องใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจะต้องมีแคตตาล็อก หรือเอกสารรับรองจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่าย 

8.8  ในกรณีที่มีการจัดท าสื่อภาพยนต์ วีดิโอ และจัดสิ่งพิมพ์จัดแสดงต่างๆ ของแต่ละชุดจัดแสดง จะต้อง
จัดท าขึ้นมาใหม่ให้สอดคล้องและตรงตามหลักวิชาการ หากมีลิขสิทธิ์เฉพาะผู้รับจ้างต้องด าเนินการให้ขอลิขสิทธิ์
ให้ถูกต้อง โดยผู้รับจ้างรับภาระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด 

8.9  ชุดจัดแสดงต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแบบหรือก าหนดไว้ชัดเจน ให้ผู้รับ
จ้างเสนอแบบ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อนด าเนินการ 

8.10 การออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และงานภูมิทัศน์ ให้สวยงามมีเอกลักษณ์ จะต้องค านึก
ถึงความสะดวกในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมในอนาคต 

8.11 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือรายการวัสดุตามที่ได้เสนอไว้ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอ
รายละเอียดรูปแบบและวัสดุที่ใช้ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อนด าเนินการ 
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8.12 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร นอกอาคาร ส าหรับผู้พิการหรือทุพลภาพ 
และคนชรา ด้วย และจัดท าให้ได้มาตรฐานตามระเบียบส าหรับผู้พิการหรือทุพลภาพ 

8.13 ขณะที่มีการปรับปรุง ผู้รับจ้างจะต้องกันเขตพ้ืนที่ก่อสร้างและมีป้ายบอกให้ชัดเจน รักษาความ
สะอาด ฝุ่นละออง และการป้องกันเสียงที่จะเกิดจากการก่อสร้างให้เรียบร้อย 

8.14 ในระหว่างก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องน าเสนอแผนการด าเนินงานในส่วนของการก่อสร้าง การปรับปรุง 
การจัดแสดงนิทรรศการ และต้องจัดสร้างโรงเก็บพัสดุชั่วคราว ที่มีความมั่นคงแข็งแรง ขนาดตามความเหมาะสม 
พร้อมจัดเวรยามดูแลตลอดระยะเวลาสัญญาจ้าง พร้อมกับจัดคนงานขนย้ายวัสดุไปเก็บไว้ กรณีเกิดการสูญหาย
ของพัสดุเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

8.15 ผู้รับจ้าง ต้องจัดฝึกอบรมการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ การบ ารุงรักษาตลอดจนข้อควรระวัง
ต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัย ของผู้มีใช้บริการ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ให้เข้าใจเป็นอย่างดี และสามารถแก้ไขปัญหา 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาอุปกรณต์่างๆ เบื้องต้น 
9. งานทดสอบวัสดุ 
 การส ารวจและทดสอบในสนาม ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาเครื่องมือส ารวจและเครื่องมือทดสอบตาม ความ
เหมาะสมกับงาน ส าหรับการทดสอบใดๆ ที่ต้องอาศัยเครื่องมือนอกเหนือไปจากที่ผู้ว่าจ้างจัดหาไว้หรือจะต้องส่ง
ตัวอย่างทดสอบในห้องปฏิบัติการให้เป็นภาระของผู้รบัจ้างที่จะต้องจัดหาเครื่องมือหรือน าไปทดสอบที่หน่วยงาน 
สถาบันซึ่งทางราชการรับรองและเป็นที่เชื่อถือได้ด้วยค่าใช้จ่ายของ ผู้รับจ้างเอง ค่าใช้จ่ ายในงานดังกล่าวให้ผู้
รบัจ้างคิดราคารวมอยูใ่นค่าดาเนินการของสัญญา 

10. การส่งเสริมพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
 ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และด าเนินการ 
ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

10.1. ให้ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ ต้องใช้ 
ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา 

10.2. หากการใช้เหล็กตามข้อ 1) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่ก าหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิต
ภายในประเทศ (ร้อยละ 60) ให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศประเภทอ่ืนให้ครบตามร้อยละของมูลค่า 
ที่ก าหนดได ้

      ทั้งนี้  ผู้รับจ้างต้องจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 
เสนอผู้ว่าจ้างภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา  
จ้างก่อสร้างฯ 
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11. รายการส าคัญทีผู้่รบัจ้างไม่ต้องจัดท า 
ส าหรับงานก่อสร้างรายนี้มีงานก าหนดไว้ในแบบ แต่ผู้รบัจ้างไม่ต้องท า ดังนี้  
11.1 งานทีไ่ม่ได้อยู่ในแบบก่อสร้าง หรือ 
11.2 งานทีไ่ม่มีปริมาณงานในสัญญา  

12. หลักเกณฑ์การจัดหาช่างฝีมือ และวิศวกรควบคุมงาน 
การควบคุมงานเพ่ือการก่อสร้างตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือและวิศวกรตามเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
12.1 ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ช่างฝีมือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ จากสถาบันของทางราชการ หรือผู้

มีวุฒิ บัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับ ราชการได้ 
ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละ สาขา
ดังต่อไปนี้  

 1) ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา 
 2) ช่างส ารวจ  
 3) ช่างเชื่อม  
 4) ช่างเครือ่งกล  
 5) ช่างไฟฟ้า  

12.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าบัญชีแสดงจ านวนช่างทั้งหมด โดยจ าแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับ ช่าง 
พร้อมกับระบุรายชื่อของช่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกน ามาแสดง
พร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนเริ่มลงมือท าางานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือ 
เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทางานตามสัญญา 

12.3 ผู้รับจ้างต้องมีและใช้วิศวกรตามพระราชบัญญัติวิ ศวกร พ.ศ.2542 ในการวางแผนปฏิบัติงาน 
แผนการใช้เครื่องจักรเครือ่งมือและควบคุมงานก่อสร้างตามสัญญา  
13. การด าเนินงาน  

การควบคุมงานเพื่อการก่อสร้างตามสัญญา ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องอยู่ ประจ า ณ ที่ท าการก่อสร้าง
เพ่ือควบคุมงานตามสัญญา ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถอยู่ควบคุมงาน จะต้องแจ้งให้ผู้
ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานแทน
เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมัติเสียก่อน ถ้าผู้ควบคุมงานของ ผู้รับจ้างไม่อยู่ควบคุม
งานโดยไม่มีเหตุผลอันควร ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
สั่งหยุดงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ทันที ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ต่อความเสียหายใดๆ อันสืบเนื่องจากการนี้
ทัง้สิ้น  

13.1 ภายในก าหนด 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนปฏิบัติงาน แผนการ
ใช้เครื่องจักร-เครือ่งมือ และรายชื่อวิศวกรผู้ควบคุมงานโดยแผนปฏิบัติงานจะต้องแสดงถึงข้ันตอนของการท างาน
ให้ถูกต้องตามสภาพฤดูกาลและก าหนดเวลาที่ต้องใช้ในการท างานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนด าเนินการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการ
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ตรวจรับพัสดุจะคอยติดตามเร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ ทั้งนี้เพ่ือให้การก่อสร้างเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา ส าหรับแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้เครื่องจักร -เครื่องมือที่ใช้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แล้วให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญาด้วย  

13.2 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบและรายละเอียดโดยถี่ ถ้วน หากปรากฏว่าแบบและรายละเอียด 
ดังกล่าวมีการ ขัดแย้ง คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างต้องรายงานให้ผู้ ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบทันที      
ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและหรือผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัย     
ค าวินิจฉัยของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและหรือผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้อง 
ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและถือเป็นอันยุติ 

13.3 การส่งมอบพ้ืนที่เพ่ือดาเนินการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างจะส่งมอบพ้ืนที่ตามความพร้อมของผู้ว่าจ้าง และ
ผู้รับจ้างจะต้องปรับการดาเนินงานให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบให้ ในกรณีที่การส่งมอบพ้ืนที่ล่าช้า อัน
เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานก่อสร้างได้ตามสัญญา ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก
ผู้ว่าจ้าง  

13.4 ในกรณีทีมีปัญหาเรื่องที่ดินอันเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญาได้      
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิตัดงานส่วนนั้นออกจากสัญญา โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร  

13.5 ในกรณีตรวจสอบพบว่า ผลการด าเนินงานก่อสร้างตามสัญญามีเหตุที่จะปรับลดราคาค่างาน อัน
เนื่องมาจากราคาค่างานสูงกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบพบเองหรือจากการตรวจสอบของ หน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืน กรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับลดราคาและมีสิทธิเรียกคืนเงินค่างานหรือหักเอาจากเงิน ค่าจ้างที่ค้าง
จ่ายหรือจากเงินประกันผลงาน หรือบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดยผู้รับจ้างจะต้องให้ความ
ยินยอมและไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

13.6 ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย กว่า  2 
(สอง) ปี - เดือนนับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี ดังเดิมภายใน 
15วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง  

13.7 ในกรณี่ที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
โดยสิ้นเชิง ภายในก าหนด 15 (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้
ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ หรือ
จากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญาได้ทันที 
  หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ เงินประกันผลงาน หรือ
หลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จน ครบถ้วน
ตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
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  หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่ อีก
เท่าใด ผู้วา่จ้างจะคืนให้แก่ผู้รบัจ้างทัง้หมด  

14. การส่งรายงาน 
 ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงาน ให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบเป็นระยะทุก ๆ 
30 (สามสิบ) วัน ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ก าหนดให้หากปรากฏว่าการท างานล่าช้ากว่าแผนงานที่ได้ 
เสนอไว้ผู้รับจ้างต้องชี้แจงถึงสาเหตุที่ล่าช้า ทั้งต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนเร่งรัดการท างานให้แล้วเสร็จตาม 
แผนที่ก าหนดไว้เดิม  

15. การส่งมอบงาน 
  “เมื่อผู้รับจ้างประสงค์จะส่งมอบงานช่วงหนึ่งช่วงใด ผู้รับจ้างต้องจัดท าใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ พร้อมทั้ง
แสดงรายละเอียดปริมาณงานและราคางานที่จะส่งมอบ ตามแบบฟอร์มที่ผู้ ว่าจ้างจะเป็นผู้ก าหนดให้ เสนอต่อผู้
ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เพ่ือให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทาการตรวจสอบ” 
  ส าหรับงานจ้างเหมาแบบราคาต่อหน่วย (UNIT PRICE) งานที่ส่งมอบงานแต่ละงวดต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน 
ยกเว้นงานสุดท้าย และส่งมอบงานงวดละ 1 ครัง้ 

16. การตรวจสอบผลงานและการตรวจรับงาน  
16.1 การตรวจสอบผลงานเพื่อการจ่ายเงิน 

 ภายหลังที่ได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้างแล้ว ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างจะตรวจสอบใบส่ง
มอบงานกับงานในสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรายการ รายละเอียดและแบบ
และมีปริมาณงานถูกต้องตามที่ก าหนดในใบส่งมอบแล้ว จะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือท าการ
ตรวจผลงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะท าการตรวจผลงานที่ส่งมอบให้ภายใน 3 (สาม) วันท าการ นับ
แต่วันที่ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับทราบการส่งมอบงานและจะด าเนินการเรื่องการเบิกจ่ายเงิน
ต่อไป  
 การตรวจสอบผลงานเช่นนี้ มิได้ท าให้ผู้รับจ้างหมดความรับผิดชอบในความชารุดเสียหายของ 
สิ่งก่อสร้างที่ ผู้รับจ้างได้ดาเนินการก่อสร้างมาแล้ว การส่งมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตาม 
สัญญาก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานทั้งหมดจนครบถ้วนถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้างและสามารถใช้งานได้ 
ตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว  

16.2 การตรวจรับงานตามสัญญา 
เมื่อผู้รับจ้างได้จัดท างานทั้งหมดครบถ้วนตามสัญญาแล้วและจัดท าใบส่งมอบงานดังกล่าว ให้แก่ผู้

ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือการตรวจรับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะตรวจ
ผลงานที่ผู้รับจ้าง ส่งมอบภายใน 3 (สาม) วันท าการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุได้ รับทราบการ
ส่งมอบงานและจะท าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุดและรายงานให้ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ 
ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูป รายการรายละเอียด และข้อก าหนดใน
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สัญญาและสามารถใช้งานได้สมตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว ให้ถือวันที่ได้รับ ใบส่งมอบงาน
ดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน 

แต่ถ้างานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการรายละเอียดและ 
ข้อก าหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีสิทธิไม่ตรวจรับงานและสั่งการให้ผู้ รับจ้างทาการซ่อมแซม 
แก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตาม ในระหว่างทีย่ังมีการซ่อมแซมแก้ไขเพ่ิมเติมตามที่กล่าวข้างต้น ให้ถือว่ายังไม่มีการส่งมอบงาน 

หลังจากท่ีได้ท าการซ่อมแซมแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานของผู้
ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบเพ่ือท าการตรวจผลงานใหม่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะตรวจ
ผลงานให้ภายใน 3 (สาม) วันท าการนับแต่วันที่ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับทราบและจะท าการตรวจรับ
ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด และรายงานให้ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ถ้าผลการตรวจสอบ ปรากฏว่าผู้
รับจ้างได้ทาการซ่อมแซมแก้ไขเพ่ิมเติมถูกต้องตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อก าหนดใน สัญญาแล้วจะ
ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

การส่งมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาก็ต่อเมื่อผู้วา่จ้างได้รับมอบงานทั้งหมด
ครบถ้วนถูกต้องทุกรายการจากผู้รบัจ้างและสามารถใช้งานได้สมตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว 

16.3 รายการของงานที่จะท าการตรวจรับ  
1) งานรายนี้จะท าการตรวจรับงานตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดการส่งมอบงาน  
2) งานรายนี้จะท าการตรวจรับงานตามปริมาณงานที่ท าได้จริง ซึ่งค านวณโดยวิธีการของผู้ว่าจา้ง 

ตามหน่วยที่ก าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา  
 

17. ก าหนดระยะเวลาส่งมอบงาน 
  ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในก าหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน
และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จ ภายในก าหนด 900 (เก้าร้อย) วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มท างาน
จากผู้ว่าจ้าง  

18. แบบสัญญาจ้าง 
  การจ้างก่อสร้างรายการนี้ จะใช้สัญญาจ้างแบบ "ราคาต่อหน่วย" (UNIT PRICE) 
  ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาหรือทาข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรมภายใน      
15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของ
ราคาค่าจ้าง  
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง
ตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึง
ความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุ
ให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวัน ครบก าหนดความรับผิดในความช ารุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะ
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เกิดขึ้นคราวใดผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้ มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมา
มอบให้แก่ผูว้่าจ้างภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง  
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้น
จากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว  

19. การจ่ายเงิน  
 “ภายใต้เงือ่นไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ดังนี้  

19.1 เมื่อมีการส่งมอบงาน และรับมอบงาน ตามลักษณะที่ระบุในเงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้างว่าด้วย
การส่งมอบงานแล้ว  

19.2 จ่ายให้แต่ละงวด ตามผลงานที่ตรวจรับได้จริง  
19.3 เมือ่มีการส่งมอบงานและตรวจรับงานในครั้งใด จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ดังนี้  

ถ้าค่าจ้างในสัญญารายการที่เป็นราคาต่อหน่วย การจ่ายเงินค่าจ้างจะค านวณตามราคาต่อหน่วย
ของงานที่่ไดร้บัได้จริง 

ถ้าค่าจ้างในสัญญารายการที่เป็นราคาเหมารวม การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายให้ในราคาเหมารวม เมื่อ
งานรายการนั้นๆ ได้เสร็จเรียบร้อยถูกต้องและท าการตรวจรับแล้ว  

19.4 กรณีท่ีมีการระบุรายละเอียดการจ่ายเงินไว้ในรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรมจะจ่ายเงิน ตามท่ี
ก าหนดไว้ในเงื่อนไขของรายการรายละเอียดด้านวิศกรรม  

19.5 หากผู้ว่าจ้างมีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างล่าช้าเกินกว่ากาหนดเวลาอันสมควรไม่ว่า
เนื่องจากการอนุมัติเงินประจ างวดล่าช้าหรือเหตุอืน่ใด ผู้รับจ้างจะไม่เรียกดอกเบี้ยหรือค่าเสียหาย ในระหว่างที่
ล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง  
20. การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างร้องขอเท่านั้น โดยผู้รับจ้างต้อง
ร้องขอเป็นหนังสือก่อนการส่งมอบงานงวดแรก 
  หากผู้รับจ้างมิได้ร้องขอเป็นหนังสือก่อนการส่งมอบงานงวดแรกตามที่ก าหนดในวรรคแรก ผู้รับจ้างไม่มี
สิทธิจะขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญาอีกต่อไป 
  ในการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าผู้รบัจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
  ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าต้องมีตัวเลขไทยหรืออารบิกและอักษรไทย ถ้าท าเป็นภาษาต่างประเทศ ต้อง
มีภาษาไทยก ากับและให้ปรากฏข้อความดังต่อไปนี้  

1) เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบรับ  
2) ชื่อหรือยี่ห้อ และที่อยู่ของผู้ออกใบรับ  
3) ชื่อและทีอยู่ของผู้ว่าจ้าง  
4) เลขล าดับของเล่มและของใบรับ  
5) วัน เดือน ปี ที่ออกใบรับ  



เง่ือนไขเฉพาะงานก่อสร้าง 

 

 
 

9 

6) จ านวนเงินที่รบั  
7) ชนิด ชื่องาน/โครงการของค่าจ้างล่วงหน้า  
8) ลายมือชื่อผู้มีอ านาจของผู้ออกใบรับ  
9) ผู้รบัเงิน  

  ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามแบบสัญญาข้อ 4 (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพ่ือ
ชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จานวนร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจ านวนเงินค่าจ้าง ในแต่ละงวด ทั้งนี้ จนกว่าจ านวน
เงินที่หักไว้จะครบตามจานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็น
จ านวนเท่ากับจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด  

21. รายละเอียดด้านวิศวกรรมที่ไม่ชดัเจน  
  รายละเอียดด้านวิศวกรรม (Technical Specification) อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้ให้ปฏิบัติตาม
รายละเอียดเฉพาะที่ระบุไว้ในแบบ (Drawings) ต่างๆ หรือ หากมิได้ระบุไว้ให้ผู้ควบคุมของผู้ว่าจ้าง หรือ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้ดุลยพินิจพิจารณาแก้ไขปัญหานั้นๆ 
  รายละเอียดด้านวิศวกรรมใดที่ไม่ชัดเจน หรือไม่อาจหาวัสดุในท้องตลาดหรือในสนามเพียงพอ ผู้ ควบคุม
ของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจพิจารณาอนุโลมให้ใช้วัสดุคุณภาพเทียบเท่าได้ และต้องท า
รายงานการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังกล่าวเป็นเอกสารให้ถูกต้องด้วย  

22. แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง 
 การด าเนินการก่อสร้างงานทั้งหมดนี้  ผู้ รับจ้างต้องจัดท าตามรายละเอียดและวิธีการที่ก าหนดไว้ใน 
“รายละเอียดด้านวิศวกรรม” และต้องมีขนาด รูปร่าง ลักษณะ ตามท่ีแสดงไว้ในแบบหมายเลข ดังต่อไปนี้  

ล าดับ
ที ่

ชื่อแบบ จ านวน (หน้า) 

1 แบบภูมิสถาปัตย์ 84 
 แบบสถาปัตยกรรม 47 
 แบบสถาปัตยกรรมภายใน 93 
 แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 27 
 แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 45 
 แบบงานระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 23 
 แบบวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล 16 
 แบบวิศวกรรมระบบป้องกันอัคคีภัย 9 
 แบบวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 18 

23. ข้อความเพิ่มเติม 
  23.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม 
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เนื่องจากลักษณะงานจ้างในรายการนี้อาจจะมีปัญหาในสนามเกี่ยวกับ ความมั่งคง ทางด้าน 
วิศวกรรม หากต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิม่เติมแบบหรือรายการรายละเอียด เพ่ือความเหมาะสมหรือความ 
มั่นคงทางด้านวิศวกรรม ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่จะพิจารณาแล้วเสนอความเห็นต่อ
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร หรือผู้ได้รบัมอบอ านาจ 
  23.2 การเพ่ิมหรือลดงาน หากปริมาณงานที่ท าจริงในสนามเพ่ิมหรือลดจากปริมาณงานที่ก าหนดใน
สัญญา ผู้ว่าจ้างจะได้ด าเนินการดังนี้ 
    1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากผู้ว่าจ้างจะได้แจ้งให้ผู้รบั้จ้างทราบเป็นหนังสือทุกครั้งไป 
    2) กรณทีีมี่ปริมาณงานที่ท าจริงตามแบบและรายการรายละเอียด สัญญา ปรากฏว่าเพ่ิมหรือ ลดลง
จากปริมาณงานที่ก าหนด ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้ตามปริมาณงานที่ท าจริงตามอัตราต่อหน่วย (UNIT COST) 
ทีร่ะบุในสัญญา  
  23.3 การเพ่ิมเติมงานนอกเหนือรายการ (UN-ALLOGATED WORK) 

กรณีท่ีจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมงานนอกเหนือรายการ (UN-ALLOGATED WORK) จากรายการ ที่ก าหนด
ใน “ใบแจ้งปริมาณงานและราคา” อันเนื่องมาจากข้อความเพ่ิมเติม ข้อ 23.1 ผู้ว่าจ้างจะได้ด าเนินการดังนี้ 

 1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้ รับจ้างทราบทุกครั้งที่มี การ
เพ่ิมเติมงาน 

 2) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้ตามปริมาณงานเพ่ิมเติม นอกเหนือรายการที่ท าได้จริงในสนาม การ
ค านวณปริมาณงานเพ่ิมเติมดังกล่าวที่แท้จริงให้ยึดถือตามวิธีการของผู้ว่าจ้าง 

 3) ราคาของงานที่เพ่ิมเติมนอกเหนือรายการนี้ จักได้ตกลงราคากันใหม่ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รบัจ้าง  
เมตร 


