
 

 

 

ร่างคร้ังที ่1 
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ภายในอาคารท่ีทําการ 
สํานักงาน ก.พ. หลังใหม่  จังหวัดนนทบุรี  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

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

1.  ความเป็นมา 

 อาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่ต้ังอยู่ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี  เ ป็นอาคารสํานักงานและจอดรถยนต์ สูง 9 ชั้น มีหน่วยงานภายในจํานวน  
16 หน่วยงาน  การบริหารจัดการอาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่จะต้องมีการควบคุม  
ตรวจสอบและจัดการระบบงานวิศวกรรม และเครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีติดต้ังอยู่ในอาคารดังกล่าวให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี รวมท้ังผู้ท่ีมา
ติดต่อราชการอย่างเหมาะสม จําเป็นต้องใช้บุคลากรท่ีมีความรู้ประสบการณ์ เชี่ยวชาญและเครื่องมือ
พร้อมเพ่ือบริหารจัดการอาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่ดังกล่าวต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือจัดหาผู้รับจ้างในการบริการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ภายในอาคารท่ีทําการ
สํานักงาน ก.พ. หลังใหม่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   

 2.2 เพ่ือให้การทํางานของระบบวิศวกรรมภายในอาคารได้รับการควบคุม ดูแลรักษา 
ในเชิงป้องกันและการซ่อมบํารุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอ อันจะส่งผลให้งานระบบวิศวกรรมในอาคารทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมท้ังให้มีการจัดทํารายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ ของงานระบบวิศวกรรม 
ในอาคาร  

 2.3   เพ่ือนํามาใช้ในการตรวจสอบ/วิเคราะห์หาจุดบกพร่อง/การเสื่อมสภาพชํารุด 
และหมดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการประเมินงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาประจําปีได้ และมีการจัดทําข้อเสนอแนะวิธีการแก้ไข และปรับปรุงงาน 
ระบบต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการทางด้านวิศวกรรมสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อการใช้อาคาร และต้องคํานึงถึงการนําหลักการประหยัดพลังงาน 
มาใช้ในการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
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3.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

 1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 

 3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม 

 4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธ 
ไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกัน 
เช่นว่านั้น 

 5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นสําเนาหนังสือรับรองผลงานซ่ึงแสดงผลงาน 
ชนิดเดียวกับการจ้างครั้งนี้ สําหรับอาคารสูงไม่ตํ่ากว่า 10 ชั้น อย่างน้อย 2 ผลงาน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 
2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซ่ึงเป็นผลงานในอดีตภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันท่ี 
งานแล้วเสร็จจนถึงวันท่ียื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

 7.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 
ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

 8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 

4.  รายละเอียดการจ้าง 

รายละเอียดการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ภายในอาคารท่ีทําการ
สํานักงาน ก.พ. หลังใหม่ จังหวัดนนทบุรี  ตามเอกสารแนบ 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ระยะเวลาดําเนินการ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 (รวม 12 เดือน) 
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6.  การส่งมอบงาน   

                  ผู้รับจ้างจะต้องทําหนังสือนําไปยื่นต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในวันทําการหลังจาก 
วันสิ้นเดือนในแต่ละเดือน เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงาน  

7.  วงเงินในการจัดจ้าง 

  วงเงิน  4,500,000.-  บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

8.  สถานท่ีติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 

  สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เก่ียวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ท่ี 
 สถานท่ีติดต่อ   กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน สํานักงานเลขาธิการ สํานักงาน ก.พ.  
ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
 โทรศัพท์   0 2547 1093  
 โทรสาร   0 2547 1082 - 3 
 เว็บไซต์ www.ocsc.go.th  (E-mail address  :  opm@ocsc.go.th) 
 สาธารณชนท่ีต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและท่ีอยู่ 
ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย   
 
 

----------------------------- 
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รายละเอียดการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ  

ภายในอาคารที่ทําการสํานักงาน ก.พ. หลงัใหม่ จังหวัดนนทบุรี    

ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 

 

1.  ความเป็นมา 

อาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่ ต้ังอยู่ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัด

นนทบุรี  เป็นอาคารสํานักงานและจอดรถยนต์ สูง 9 ชั้น  มีหน่วยงานภายในจํานวน 16 หน่วยงาน  การบริหาร

จัดการอาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่จะต้องมีการควบคุม  ตรวจสอบและจัดการระบบงานวิศวกรรม 

และเครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีติดต้ังอยู่ในอาคารดังกล่าวให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอํานวยความ

สะดวกแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี รวมท้ังผู้ท่ีมาติดต่อราชการอย่างเหมาะสม จําเป็นต้องใช้บุคลากรท่ีมีความรู้

ประสบการณ์ เชี่ยวชาญและเครื่องมือพร้อมเพ่ือบริหารจัดการอาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่ดังกล่าวต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน 

2.1  เพ่ือจัดหาผู้รับจ้างในการบริการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ภายในอาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ. 

หลังใหม่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   

2.2  เพ่ือให้การทํางานของระบบวิศวกรรมภายในอาคารได้รับการควบคุม ดูแลรักษาในเชิงป้องกันและ

การซ่อมบํารุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอ อันจะส่งผลให้งานระบบวิศวกรรมในอาคารทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมท้ังให้มีการจัดทํารายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ ของงานระบบวิศวกรรมในอาคาร  

2.3  เพ่ือนํามาใช้ในการตรวจสอบ/วิเคราะห์หาจุดบกพร่อง/การเสื่อมสภาพชํารุดและหมดอายุการใช้งาน

ของอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการประเมินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา

ประจําปีได้ และมีการจัดทําข้อเสนอแนะวิธีการแก้ไข และปรับปรุงงานระบบต่าง ๆ ให้มีความถูกต้อง

เหมาะสมตามหลักวิชาการทางด้านวิศวกรรมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อ

การใช้อาคาร และต้องคํานึงถึงการนําหลักการประหยัดพลังงานมาใช้ในการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ   
 

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา 

 3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว 

 3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียน 

ชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

เอกสารแนบ 
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 3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่

สํานักงาน ก.พ. 

 3.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 3.5  ผู้เสนอราคาต้องยื่นสําเนาหนังสือรับรองผลงานซ่ึงแสดงผลงานชนิดเดียวกับการจ้างครั้งนี้  สําหรับ

อาคารสูงไม่ตํ่ากว่า 10 ชั้น อย่างน้อย 2 ผลงาน โดยมีวงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)  

ต่อสัญญา ซ่ึงเป็นผลงานในอดีตภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันท่ีงานแล้วเสร็จจนถึงวันท่ียื่นเอกสาร

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาในวันยื่นซองประกวดราคา 

 3.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ

รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

 3.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์      

ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

 3.8  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน        
 

4.  ขอบเขตการจ้างงานบริหารอาคาร 

 ข้อกําหนดในการบริหารจัดการอาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่  ประกอบด้วย 6 หมวด ได้แก่ 

 หมวด 1  บทนิยาม 

 หมวด 2  อัตรากําลัง 

 หมวด 3  ขอบเขตการดําเนินงาน 

 หมวด 4  ค่าปรับและการบอกเลิกสัญญา 

 หมวด 5  ความรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน 

 หมวด 6  อ่ืน ๆ 
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หมวด 1 

บทนิยาม 

1.1  อาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่ 

 หมายถึง  อาคารท่ีทําการสํานักงาน  ก.พ. หลังใหม่ท่ีผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ อาคารดังกล่าว

ต้ังอยู่เลขท่ี 47/111 หมู่ท่ี 4 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นอาคารสํานักงาน

และจอดรถยนต์ มีความสูง 9 ชั้น  มีพ้ืนท่ีใช้สอย 12,285 ตารางเมตร   
 

1.2  พ้ืนท่ีของแต่ละหน่วยงาน  หมายถึง พ้ืนท่ีของอาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ.  ท่ีแต่ละหน่วยงานได้รับการ

จัดสรรให้ใช้ปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย 

(1) อาคารสํานักงาน   จํานวน   9  ช้ัน  ประกอบด้วย  

ชั้น ฝ่ังตะวันออก ฝ่ังตะวันตก 

1 ห้องสมุด   ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ 
2 กลุ่มงานคลัง  

 
กลุ่มงานสารบรรณ  
กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน  

3 สํานักงานเลขาธิการ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี  
 

ห้องท่ีปรึกษาสํานักงาน ก.พ.  3  ห้อง  
ห้องกลุ่มตรวจสอบภายใน  1  ห้อง 
ห้องรับรอง 

4 ห้องท่ีปรึกษาระบบราชการ  2  ห้อง 
ห้องท่ีปรึกษาสํานักงาน ก.พ. 2 ห้อง 
ศูนย์สร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของจังหวัดและท้องถ่ิน   
ห้องประชุมขนาด 25 ท่ีนั่ง 

ห้องท่ีปรึกษาระบบราชการ  3  ห้อง 
ห้องผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.    1  ห้อง 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   
กลุ่มช่วยอํานวยการ 
กลุ่มแผนงาน  
ห้องประชุมขนาด 25 ท่ีนั่ง 

5 ห้องเลขาธิการ ก.พ.  
ห้องประชุมขนาด 25 ท่ีนั่ง 

ห้องรองเลขาธิการ ก.พ.  

6 สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน่งและ
ค่าตอบแทน  

สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทน 

7 สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
8 ศูนย์นักบริหารระดับสูง สํานักมาตรฐานวินัย 
9 ห้องประชุมขนาด 100 ท่ีนั่ง 1 ห้อง ห้องประชุมขนาด  50  ท่ีนั่ง  2  ห้อง 
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(2)  อาคารจอดรถยนต์  จํานวน  10  ช้ัน     
ชั้น  1   ห้องอาหาร  11  ร้าน  จํานวน  300  ท่ีนั่ง   

ชั้น  2 – 6  ลานจอดรถยนต์  จํานวน  286  คัน 

ชั้น  7 ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 

ชั้น  8     สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล  สํานักกฎหมาย    

     ชั้น  9     สนามเทนนิส  2  สนาม  

     ชั้น  10     ห้องระบบลิฟต์  
 

(3)  อาคารอเนกประสงค์  จํานวน  2  ช้ัน   
ชั้น  1 ห้องอเนกประสงค์ปรับอากาศ     

ชั้น  2  ห้องรับรองปรับอากาศ   

 

1.3  บริเวณสํานักงาน ก.พ.   หมายถึง  พ้ืนท่ีของอาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่    

1.4  การบริหารอาคาร  หมายถึง 

 (1)  การบริหารจัดการอาคารและสถานท่ี 

 (2)  การบริหารจัดการระบบงานวิศวกรรม 

1.5  การบริหารจัดการอาคารและสถานท่ี หมายถึง 

 (1)  การจัดการพ้ืนท่ีภายในอาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่และบริเวณโดยรอบอาคาร ให้มี

ประสิทธิภาพ  และมีคุณภาพสอดคล้องกับกิจกรรมของสํานักงาน ก.พ.  

 (2)  การดูแลบํารุงรักษา เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพดีมีประสิทธิภาพตามลักษณะการใช้งาน

ปกติ มีอายุการใช้งานท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานท่ัวไป 

 (3)  เสนอความเห็น ข้อเสนอแนะ คําแนะนํา หรือข้อมูล  ท่ีจะนําไปปรับปรุง ควบคุมดูแลการบริหาร

อาคารและงานวิศวกรรมให้มีประสิทธิภาพ 
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1.6  การบริหารจัดการระบบงานวิศวกรรม หมายถึง  การดูแล ตรวจสอบ บํารุงรักษา  งานระบบต่าง ๆ ภายใน

อาคารท่ีทําการสํานักงาน ก.พ. หลังใหม่  ประกอบด้วย 

 1.  ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า และสื่อสาร 

   1.1  ระบบไฟฟ้าแรงสูง, แรงตํ่า  มีหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,600 KVA จํานวน 2 ชุด 

   1.2  เครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generator) ขนาด 400 KVA จํานวน 1 เครื่อง ติดต้ังบริเวณด้านหลัง

อาคารจอดรถยนต์ 

   1.3  ระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติเชื่อมต่อโทรศัพท์ภายในอาคารและอาคารเดิมด้วยท่อและสาย 

Fiber Optic สามารถรองรับได้ 1,500 เลขหมาย 

   1.4  ระบบเสียงส่วนกลาง (Sound System) ระบบประกาศเสียงส่วนกลางไปทุกชั้นท้ังอาคาร 

   1.5  ระบบเสาอากาศทีวีสําหรับ FM, ทีวีภายในประเทศ (เคเบ้ิลทีวี และอุปกรณ์รับสัญญาณ

ดาวเทียม Free TV) 

   1.6  ระบบควบคุมความปลอดภัย (Access Control System) ห้อง SERVER ชั้น 7  เพ่ือใช้ในด้าน

การควบคุมรักษาความปลอดภัย และการเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร  

   1.7  ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) เพ่ือแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้อัตโนมัติ 

   1.8  ระบบโทรทัศน์วงจรปิด  ติดต้ังกล้องอยู่ท่ีชั้น 1 – ชั้นดาดฟ้า บริเวณโถงหน้าลิฟต์ประตูเข้าออก 

และภายในลิฟต์ 

   1.9  ระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติ  สําหรับควบคุมแสงสว่างภายในอาคารและภายนอกอาคาร

เพ่ือประหยัดพลังงาน 

   1.10  ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม 

   1.11  ระบบไฟฟ้าสํารองอัตโนมัติ (UPS) 

 2.  ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 

   2.1  ระบบถังบําบัดน้ําเสียและดักไขมัน 

   2.2  ระบบเครื่องสูบน้ําอาคาร และเครื่องสูบน้ําสําหรับระบบดับเพลิง (Engine Fire Pump) 

   2.3  ระบบดับเพลิงแบบหัวดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkle) และแบบโฟม และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

ด้วยสารสะอาด ก๊าซไนโตรเจน (IG – 100) บริเวณห้อง SERVER ชั้น 7 

 3.  ระบบแก๊สหุงต้ม     
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 4.  ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

   4.1  ระบบปรับอากาศแบบเครื่องปรับอากาศแยกส่วน (Split Type) 

   4.2  ระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น (Precision Type) สําหรับลิฟต์ดับเพลิง 

 5.  ระบบลิฟต์ 

   5.1  ระบบลิฟต์โดยสารขนาด 1,000 กิโลกรัม (15 คน) จํานวน 2 ชุด 

   5.2  ระบบลิฟต์โดยสาร และลิฟต์ดับเพลิงขนาด 1,000 กิโลกรัม (15 คน) จํานวน 1 ชุด 

   5.3  ระบบลิฟต์โดยสารขนาด 900 กิโลกรัม (13 คน) จํานวน 2 ชุด 

   5.4  ระบบลิฟต์บรรทุกของขนาด 50 กิโลกรัม จํานวน 1 ชุด 
 

1.7  งานบํารุงรักษาระบบ   หมายถึง  การบํารุงรักษาระบบวิศวกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ระบบใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ แยกเป็น 2 งาน 

 (1)  งาน Preventive Maintenance ผู้รับจ้างเป็นผู้ดําเนินการ 

 (2)  งานบํารุงรักษาท่ีผู้ว่าจ้างดําเนินการเอง มีจํานวน  13  ระบบ โดยผู้รับจ้างต้องตรวจสอบและกํากับ

ดูแลการจ้างบํารุงรักษา (Maintenance) ดังต่อไปนี้ 

      (2.1)  บํารุงรักษาระบบไฟฟ้ากําลัง 

      (2.2)  บํารุงรักษาระบบแสงสว่าง 

      (2.3)  บํารุงรักษาระบบเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง 

      (2.4)  บํารุงระบบตู้สาขาระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 

      (2.5)  บํารุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

      (2.6)  บํารุงรักษาลิฟต์ 

      (2.7)  บํารุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมส่วนกลาง 

      (2.8)  บํารุงรักษาระบบสัญญาณทีวีรวม (MATV) 

      (2.9)  บํารุงรักษาระบบปรับอากาศ 

      (2.10)  บํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย 

      (2.11)  บํารุงรักษาระบบเครื่องยนต์สูบน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ 

      (2.12)  บํารุงรักษาระบบดับเพลิงเคมี  

      (2.13)  บํารุงรักษาระบบ ACCESS CONTROL 
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1.8  ค่าปรับ หมายถึง  จํานวนเงินท่ีผู้รับจ้างต้องจ่ายให้กับผู้ว่าจ้างในกรณีท่ีผู้รับจ้างกระทําผิดสัญญาท่ีทําไว้ต่อกัน 

1.9  การกําหนดค่าปรับ หมายถึง  การคิดค่าปรับตามอัตราค่าปรับท่ีกําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 134  โดยพิจารณาดังนี้ 

  ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจํานวนในวันใด ผู้รับจ้าง

ยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างท่ีจะได้รับตามอัตราค่าจ้างของตําแหน่งของผู้ไม่มาปฏิบัติงาน และยินยอมให้   

ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้างท้ังหมด นับแต่วันท่ีไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงาน

หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจํานวนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติครบจํานวนตามสัญญา 

  หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างตรวจพบข้อบกพร่อง และได้แจ้งให้

ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างต้องดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด หากไม่

ดําเนินการแก้ไข ผู้ว่าจ้างจะดําเนินการปรับเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง       

ในแต่ละงวดของการชําระเงิน โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจํานวนเงินท่ีผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างได้  

1.10  ผลสําเร็จของงานท้ังหมด หมายถึง  งานท่ีผู้รับจ้างต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามขอบเขตงานจ้างท่ีกําหนดไว้

ในสัญญาท่ีทําไว้ต่อกัน  หากผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนหรือขาดส่วนใดส่วนหนึ่งถือว่างานนั้นไม่สําเร็จท้ังหมด

พร้อมกัน 

หมวด 2 

อัตรากําลัง 

2.1  อัตรากําลัง 
 2.1.1  ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีพนักงาน  ซ่ึงมีคุณสมบัติ และมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  (1)  วิศวกรประจําอาคาร  ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล (มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ) และเป็นผู้มีประสบการณ์

ด้านวิศวกรรมภายในอาคารไม่น้อยกว่า 3 ปี 

  (2)  หัวหน้าช่างเทคนิค ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้าหรือ

ช่างอุตสาหกรรม  และมีประสบการณ์ด้านช่างไม่ต่ํากว่า  3  ปี 

  (3)  ช่างเทคนิคประจําอาคาร  ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ ปวช. สาขาไฟฟ้าหรือ

ช่างอุตสาหกรรม  และมีประสบการณ์ด้านช่างไม่ต่ํากว่า 2 ปี 

  (4)  เจ้าหน้าท่ีควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์  ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ ปวช. 

สาขาไฟฟ้า  และมีประสบการณ์ด้านช่างไม่ต่ํากว่า 2 ปี 

  (5)  พนักงานธุรการ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ ปวช. มีหน้าที่รับผิดชอบงาน

ด้านเอกสาร งานธุรการผู้ว่าจ้าง และประสานงานกับฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
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2.1.2  ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานอย่างน้อย ดังนี้ 

ตําแหน่ง พนักงาน 
ผลัดกลางวัน 

(คน) 

พนักงาน 
ผลัดกลางคืน 

(คน) 
1.  วิศวกรประจําอาคาร 
2.  หัวหน้าช่างเทคนิค 
3.  ช่างเทคนิค 
4.  เจ้าหน้าท่ีควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์ 
5.  พนักงานธุรการ 

1 
1 
3 
2 
1 

- 
- 
2 
- 
- 

รวม 8 2 
 

หมายเหตุ :  ท้ังนี้พนักงานของผู้รับจ้างทุกตําแหน่งจะต้องมีสัญชาติไทย  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและโรคท่ีสังคม

รังเกียจ  เพศชายต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร  และต้องมีหลักฐานว่าไม่เป็นบุคคลท่ีมีประวัติทาง

อาชญากรรมและยาเสพติดมาก่อน 

      2.1.3  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 (1)  พนักงานผลัดกลางวัน ปฏิบัติงานในวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่ 08.00 – 17.00 น. 

จํานวนอย่างน้อย 8 คน  และจะต้องมีอัตรากําลังครบตามท่ีระบุไว้ในข้อ (2.1) 

 (2)  พนักงานผลัดกลางคืน ปฏิบัติงานในวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่ 17.00 – 08.00 น.  

โดยต้องจัดช่างเทคนิคประจําอาคารอย่างน้อยจํานวน 2 คน ซ่ึงพนักงานผลัดกลางคืนจะต้องไม่ซํ้ากับพนักงาน

ผลัดกลางวันตามข้อ (1) 

 (๓)  วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยต้องจัดช่างเทคนิค

ประจําอาคารอย่างน้อยผลัดละ 2 คน   

       2.1.4  ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแผนการจัดอัตรากําลังปฏิบัติงานภายในอาคาร เสนอผู้ว่าจ้างก่อน

ดําเนินการ 
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2.2  เง่ือนไขท่ัวไป 

 2.2.1  ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายละเอียดประวัติของพนักงานท่ีจะมาปฏิบัติงานในแต่ละตําแหน่ง      

ตามคุณสมบัติท่ีกําหนดให้ครบถ้วน  พร้อมเอกสารหลักฐานประวัติอาชญากรรมและยาเสพติดจากสํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ  ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 30 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งการอนุมัติการจ้างเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง  

ท้ังนี้หากผู้รับจ้างไม่ดําเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะต้องถูกปรับตามท่ีกําหนดไว้ใน

หมวด 4  ค่าปรับและการบอกเลิกสัญญา  และหากมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานต้องแจ้งผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือ

ภายใน 3 วันทําการ นับแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพนักงาน 

 2.2.2  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอเปลี่ยนตัวบุคลากรของผู้รับจ้าง  เม่ือผู้ว่าจ้างเห็นว่ามีความไม่เหมาะสมท่ีจะ

ปฏิบัติหน้าท่ี  และผู้รับจ้างจะต้องหาบุคลากรมาทดแทนทันที 

 2.2.3  พนักงานของผู้รับจ้างจะแต่งกายด้วยเครื่องแบบของผู้รับจ้าง  โดยมีป้ายชื่อของพนักงานและ   

ชื่อบริษัทของผู้รับจ้างให้เห็นชัดเจน 

 2.2.4  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างมีงานนอกเวลาราชการ ผู้รับจ้างมีหน้าท่ีต้อง

จัดเจ้าหน้าท่ีตามจํานวนท่ีเหมาะสมเพ่ือปฏิบัติงานดังกล่าวให้ลุล่วง โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ยกเว้น

ในกรณีเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ จลาจล วินาศกรรม ซ่ึงผู้ว่าจ้างจะพิจารณาอนุมัติการปฏิบัติงานตามความ

เป็นจริง 

 2.2.5  การจัดเวลาทํางาน  สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของลักษณะงาน และนโยบายของ 

ผู้ว่าจ้าง 

 2.2.6  พนักงานของผู้รับจ้างต้องลงชื่อและลงเวลาเริ่ม และเลิกปฏิบัติงานทุกวัน โดยผู้ว่าจ้างสามารถ

ตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา 

 2.2.7  พนักงานของผู้รับจ้างจะต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแล และคําแนะนําของผู้ว่าจ้าง ซ่ึงผู้ว่าจ้าง

สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

 2.2.8  พนักงานของผู้รับจ้างทุกคน ต้องให้ความเคารพต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง และปฏิบัติต่อ

ผู้มาติดต่อหรือผู้ใช้บริการของผู้ว่าจ้างด้วยความสุภาพเรียบร้อย 
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หมวด 3 

ขอบเขตการดําเนินงาน 

 ผู้ว่าจ้างต้องดําเนินงานตามขอบเขตงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร         

ซ่ึงประกอบด้วยงาน  2  งาน    

 3.1  งานการบริหารจัดการอาคารและสถานท่ี 

 3.2  งานการบริหารจัดการระบบวิศวกรรม 

3.1  งานการบริหารจัดการอาคารและสถานท่ี 

 ผู้รับจ้างมีหน้าท่ีดําเนินงาน 2 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1  การจัดทําแผนงาน 

      ผู้รับจ้างต้องวางแผนการบริหารจัดการอาคารและสถานท่ี  โดยการจัดทําแผนการดําเนินงานและ

ตารางการตรวจสอบระบบและบํารุงรักษาเชิงป้องกัน เป็นประจําวัน ประจําเดือน ประจํา 3 เดือน  ตามความ

เหมาะสมตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้าง เสนอผู้ว่าจ้างภายใน 10 วัน นับถัดจากวันท่ีได้ลงนามในสัญญา      

หากผู้รับจ้างไม่สามารถจัดทําแผนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จะนํามาเป็นข้ออ้างในการขยายระยะเวลา

งดหรือลดค่าปรับตามสัญญามิได้ 

 ส่วนท่ี 2  การดําเนินงาน 

      ผู้รับจ้างต้องดําเนินงานต่าง ๆ ในแต่ละเดือน  โดยมีรายละเอียดในการดําเนินงานดังต่อไปนี้ 

      (1)  กํากับดูแลการบริหารจัดการและควบคุมการทํางานให้มีประสิทธิภาพสมํ่าเสมอ ดังนี้ 

  (1.1)  กํากับ ควบคุมงาน ดูแลการทํางาน และตรวจสอบผลการทํางานของพนักงานของ     

ผู้รับจ้าง  โดยมีรูปแบบในการประเมินการทํางานตามมาตรฐานการสร้างวินัยและประสิทธิภาพในการทํางาน 

  (1.2)  จัดให้มีการประชุมระหว่างผู้รับผิดชอบในแต่ละงานอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน และ

รายงานผลให้ผู้ว่าจ้างทราบหรือพิจารณาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

      (2)  ดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ  ภายในห้องทํางาน  ห้องประชุมและอ่ืน ๆ  ภายในอาคารให้อยู่ในสภาพ   

ท่ีพร้อมให้บริการแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และผู้มาติดต่อโดยปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของผู้ว่าจ้าง 

      (3)  บํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค  รวมท้ังควบคุมระบบการจัดเก็บขยะ และการอุดตันของ     

รางระบายน้ําตามมาตรฐานงานช่างท่ีดี 
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      (4)  ประสานงานและการอํานวยความสะดวก ดังนี้ 

  (4.1)  รับเรื่องร้องเรียน และรับคําร้องในการแจ้งแก้ไข ปรับปรุง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ 

จากข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของผู้ว่าจ้าง เพ่ือแก้ไขให้ใช้การได้โดยเร่งด่วน กรณีท่ีแก้ไขไม่ได้ให้รีบแจ้ง     

ผู้ว่าจ้างทราบทันทีหากมีความจําเป็นจะต้องเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ให้เบิกจากผู้ว่าจ้าง   

(4.2)  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างมอบหมาย 

      (5)  ตรวจสอบ และซ่อมแซมอาคาร สถานท่ี และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเนื่อง ดังนี้ 

  (5.1)  ดําเนินการตรวจสอบอาคาร  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารอย่างสมํ่าเสมอ  

หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือพบความเสียหายเบ้ืองต้น หรือความชํารุดบกพร่องข้ึนกับอาคารและ

สถานท่ี  ให้ดําเนินการแก้ไขทันที 

         หากดําเนินการแก้ไขในเบ้ืองต้นไม่ได้  ให้ทําการวิเคราะห์สาเหตุเสนอแนวทาง และ

วิธีแก้ไข  แจ้งต่อผู้ว่าจ้างโดยทันที  กรณีตรวจสอบพบว่าจําเป็นต้องทําการบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่องให้รายงานไป

ในคราวเดียวกัน  โดยเสนอรายละเอียดการซ่อมแซมหรือบํารุงรักษา (TOR) พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายเสนอผู้ว่าจ้าง 

  (5.2)  ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเนื่องกับอาคาร  ในกรณีท่ีพบข้อบกพร่องหรือได้รับ       

คําร้องเรียนจากผู้ใช้งาน  ให้ดําเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ  หากจําเป็นต้องดําเนินการเปลี่ยนหรือ

ซ่อมแซมให้เบิกวัสดุจากผู้ว่าจ้าง 

  (5.3)  จัดให้ทําการลงบันทึกประวัติการซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ท้ังหมดเสนอผู้ว่าจ้างเป็นรายเดือน 

      (6)  ดําเนินการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้ 

  (6.1)  เจ้าหน้าท่ีของผู้รับจ้างทุกคน  จะต้องผ่านการฝึกอบรมผจญเพลิงเบ้ืองต้น  โดยแสดง

เอกสารการผ่านการฝึกอบรมต่อผู้ว่าจ้างก่อนเข้าปฏิบัติงาน หรือภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

  (6.2)  จัดอบรมชี้แจงวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้นแก่พนักงานของผู้ว่าจ้าง โดยการ

ให้ข้อมูลของเครื่องมือดับเพลิง หรืออุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยท่ีติดต้ังอยู่ภายในสํานักงานว่ามีชนิดใดและลักษณะ

เป็นอย่างไร  รวมถึงคุณสมบัติและข้ันตอนการทํางานของอุปกรณ์นั้น ๆ รวมท้ังจัดทําข้อปฏิบัติในกรณีท่ีเกิด

อัคคีภัยไว้ ณ จุดท่ีเหมาะสม และจัดให้มีการจัดซ้อมอพยพหนีไฟสําหรับผู้ปฏิบัติงานในอาคารอย่างน้อยปีละ     

1 ครั้ง  โดยจะต้องทําการจัดอบรมให้แล้วเสร็จภายใน  2  เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

  (6.3)  จัดทําคู่มือปฏิบัติตนในยามเกิดอัคคีภัย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

       (6.3.1)  การเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

       (6.3.2)  การอพยพคนออกจากอาคารในยามเกิดอัคคีภัย 

       (6.3.3)  การตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์ดับเพลิงตามท่ีมาตรฐานกําหนด 

       (6.3.4)  ระบุรายชื่อผู้รับผิดชอบฝ่ายวิศวกรรม และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

       (6.3.5)  ข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุการณ์ 
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      (7)  การปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  เพ่ือแก้ไขปัญหาในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ผู้รับจ้าง

ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

  (7.1)  จัดทําเอกสารรายชื่อหน่วยงาน บุคคล หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อประสานงาน

ในการระงับเหตุฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึนส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างจํานวน 2 ชุด ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญา 

  (7.2)  จัดทําข้ันตอนหรือวิธีการใช้ระบบหรือการแก้ไขปัญหาในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อม

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือผู้รับจ้างบํารุงผลิตภัณฑ์ ติดไว้ประจําห้องควบคุมระบบ และ

รวบรวมส่งผู้ว่าจ้างจํานวน  2  ชุด ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  โดยอย่างน้อยต้องมีระบบ

ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

       (7.2.1)  ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

       (7.2.2)  ระบบลิฟต์ 

       (7.2.3)  ระบบปรับอากาศ 

       (7.2.4)  ระบบไฟฟ้า 

       (7.2.5)  ระบบเสียงตามสาย 

       (7.2.6)  ระบบโสตทัศนูปกรณ์ 

       (7.2.7)  ระบบน้ําประปา 

       (7.2.8)  ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 

       (7.2.9)  ระบบ CCTV 

 (8)  การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

  (8.1)  ผู้รับจ้างต้องควบคุมและตรวจสอบการใช้พลังงานของทุกอาคารด้วยความประหยัด    

โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535  ดังนี้ 

       (8.1.1)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 1 คน  โดยประสานการปฏิบัติงาน

ร่วมกับผู้รับผิดชอบพลังงานของผู้ว่าจ้าง 

       (8.1.2)  กําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และดําเนินการอนุรักษ์พลังงานให้

เป็นไปตามแผนและเป้าหมายท่ีกําหนด   

       (8.1.3)  ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย และแผนอนุรักษ์พลังงาน      

โดยรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน ตามรูปแบบท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงานกําหนด ให้ผู้ว่าจ้าง 
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       (8.1.4)  ส่งข้อมูลเก่ียวกับการใช้งานของอาคาร การใช้พลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน

ให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

       (8.1.5)  บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน การติดต้ังหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์    

ท่ีมีผลต่อการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน โดยบันทึกตารางการบันทึกค่ากระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า 

กําลังไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าเป็นประจําทุกวันหลังเวลา 21.00 น. และแยกค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเป็นรายเดือนรวมท้ัง

วิเคราะห์หาแนวทางการใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด 

  (8.2)  เป็นท่ีปรึกษาให้แก่คณะทํางานการจัดการพลังงานของผู้ว่าจ้าง ก.พ. ในการกําหนด

นโยบาย แนวทาง และมาตรการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานในทุกด้านให้บรรลุถึงเป้าหมายและ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  (8.3)  ดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน  พร้อมรายงานผลต่อประธานคณะทํางานด้านการจัด

การพลังงาน  และผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจําอาคาร 

 (9)  ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการประชุมระหว่างผู้ว่าจ้าง วิศวกร ช่างเทคนิค หัวหน้าชุดงานรักษาความ

ปลอดภัยและจราจร หัวหน้าชุดงานรักษาความสะอาด หัวหน้างานสวนและต้นไม้  เดือนละ 1 ครั้ง  เพ่ือพิจารณา

ข้อบกพร่องหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบของผู้ว่าจ้าง และดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหา

ดังกล่าวภายใน 5 วัน 

(10)  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง 
 

3.2  งานการบริหารจัดการระบบงานวิศวกรรม  รายละเอียดของระบบงานต่าง ๆ จํานวน 5 ระบบ  ดังต่อไปนี้ 

 (1)  ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและส่ือสาร  ได้แก่ 

      (1.1)  ระบบไฟฟ้ากําลัง ไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้าสํารอง 

  (1.1.1)  ตรวจสอบระบบควบคุมกระแสและแรงดันไฟฟ้าเป็นประจําทุกวัน 

  (1.1.2)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน  เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและ

บํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าท้ังหมดภายในอาคารส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (1.1.3)  จัดทํารายงานการตรวจสอบบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance)  

หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ MDB และอุปกรณ์ไฟฟ้าท้ังหมดเป็นประจําทุกรอบ 3 เดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (1.1.4)  ทําความสะอาดภายในบริเวณห้อง SUB – STATION ตู้ MDB และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ให้สะอาดอยู่เสมอ เพ่ือให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นเป็นประจํา

ทุกรอบ 1 เดือน 
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  (1.1.5)  บันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นประจําทุกวัน  รวมท้ังวิเคราะห์หาแนวทางการใช้ไฟฟ้า

ให้ประหยัดและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด 

  (1.1.6)  ผู้รับจ้างต้องเข้าตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของมาตรวัดไฟฟ้า เม่ือได้รับแจ้งจาก 

ผู้ว่าจ้าง  โดยผู้รับจ้างต้องดําเนินการสอบเทียบตามหลักวิศวกรรม  กรณีผู้ว่าจ้างติดต้ังมาตรวัดหน่วยไฟฟ้า/

ประปาเพ่ิมเติมหลังจากผู้รับจ้างเข้าทํางาน  ซ่ึงไม่ใช่การติดต้ังใหม่ท้ังอาคาร ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบความถูกต้อง

เรียบร้อยในการติดต้ังและผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ 

  (1.1.7)  ติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวง กรณีไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงดับ 

รวมท้ังการประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่การไฟฟ้านครหลวง  ในกรณีใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง

เม่ือมีกิจกรรมงานท่ีสําคัญของผู้ว่าจ้าง 

  (1.1.8)  จัดทําแผนสํารองวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่ต่าง ๆ เพ่ือให้พร้อมจะเปลี่ยนได้ทันที 

  (1.1.9)  ตรวจสอบระบบการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองให้พร้อมท่ีจะทํางานได้ทันที

ตลอดเวลา 

  (1.1.10)  ทําหน้าท่ีให้คําปรึกษา จัดทํารายละเอียดการซ่อมแซม/บํารุงรักษาอุปกรณ์ รวมท้ัง

ประมาณการค่าใช้จ่าย  กรณีท่ีผู้ว่าจ้างต้องซ่อมแซมเพ่ิมเติมและการบํารุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าทุกกรณี และ

ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้าง 

  (1.1.11)  ประสานอํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา    

ท่ีกําหนด 

  (1.1.12)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบและติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญา

กับผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 

      (1.2)  ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 

  (1.2.1)  ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินเป็นประจําทุกวัน 
  (1.2.2)  จัดทํารายงานบํารุงรักษาประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินท้ังหมดภายในอาคารส่งให้ผู้ว่าจ้าง 
  (1.2.3)  จัดทํารายงานการตรวจสอบบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินท้ังหมดเป็นประจําทุกรอบ ๓ เดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 
  (1.2.4)  จัดทําแผนสํารองวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่ต่าง ๆ เพ่ือให้พร้อมจะเปลี่ยนได้ทันที 
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  (1.2.5)  ทําหน้าท่ีให้คําปรึกษา จัดทํารายละเอียดการซ่อมแซม/บํารุงรักษาอุปกรณ์ รวมท้ัง
ประมาณการค่าใช้จ่าย  กรณีท่ีผู้ว่าจ้างต้องซ่อมแซมเพ่ิมเติมและการบํารุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ฉุกเฉินทุกกรณี  และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้าง 
  (1.2.6)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น
คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา     
ท่ีกําหนด 
  (1.2.7)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบ และติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญากับ
ผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
 

      (1.3)  ระบบโทรศัพท์ 

  (1.3.1)  ตรวจสอบการทํางานของระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์ท้ังหมดเป็นประจําทุกวัน 

  (1.3.2)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน  เพ่ือสรุปผลการปรับปรุง ซ่อมแซมและการ
บํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 
  (1.3.3)  เม่ือระบบมีปัญหาจะทําการตรวจสอบสัญญาณและติดต่อประสานงานกับบริษัท
คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง 
  (1.3.4)  ติดต้ังเพ่ิม ย้ายจุดติดต้ัง และหรือซ่อมแซมโทรศัพท์ภายในอาคารตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
  (1.3.5)  ทําการเปิด – ปิดระดับการโทรออกของหมายเลขโทรศัพท์ตามท่ีผู้ว่าจ้างได้แจ้งความ
ประสงค์ 
  (1.3.6)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น
คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา     
ท่ีกําหนด 
  (1.3.7)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบ และติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญากับ
ผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
 

      (1.4)  ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

  (1.4.1)  ตรวจสอบการทํางานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และแจ้งเหตุฉุกเฉิน รวมท้ัง

อุปกรณ์ท้ังหมดเป็นประจําทุกวัน 

  (1.4.2)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุง ซ่อมแซมและ

บํารุงรักษาแจ้งเหตุเพลิงไหม้และแจ้งเหตุฉุกเฉินส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

(1.4.3)  จัดทํารายงานการตรวจสอบบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance)  

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และแจ้งเหตุฉุกเฉินรวมท้ังอุปกรณ์ท้ังหมดเป็นประจําทุกรอบ  3  เดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 
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  (1.4.4)  ทดสอบการทํางานของระบบ และอุปกรณ์เป็นประจําทุกเดือนในวันหยุดราชการ 

เพ่ือให้ม่ันใจว่าพร้อมทํางานได้เม่ือเกิดเหตุ 

  (1.4.5)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา     

ท่ีกําหนด 

  (1.4.6)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบ และติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญากับ

ผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
 

      (1.5)  ระบบป้องกันฟ้าผ่า 

(1.5.1)  ตรวจสอบการทํางานของระบบป้องกันฟ้าผ่าและอุปกรณ์ท้ังหมดเป็นประจําทุกวัน 

  (1.5.2)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุง ซ่อมแซมและ

บํารุงรักษาระบบป้องกันฟ้าผ่าส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (1.5.3)  จัดทํารายงานการตรวจสอบบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) 

ระบบป้องกันฟ้าผ่าเป็นประจําทุกรอบ ๓ เดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (1.5.3)  ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ เช่น จุดต่อต่าง ๆ หากมีการตรวจพบว่าจุดต่อหลวมหรือชํารุด 

ควรมีการเชื่อมหรือขันให้แน่น 

  (1.5.4)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา     

ท่ีกําหนด 

  (1.5.5)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบ และติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญากับ

ผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
 

      (1.6)  ระบบลิฟต์ส่งของ 

  (1.6.1)  ตรวจสอบการทํางานของระบบลิฟต์ส่งของ เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการ

ตรวจสอบและติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญากับผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 

  (1.6.2)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา     

ท่ีกําหนด 
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      (1.7)  ระบบเสียงตามสาย 

  (1.7.1)  ตรวจสอบการทํางานของระบบเสียงตามสายและอุปกรณ์ท้ังหมดเป็นประจําทุกวัน 

  (1.7.2)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและการ

บํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) กรณีเจ้าหน้าท่ีตรวจพบข้อบกพร่องใด ๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์

ขัดข้องระหว่างใช้งาน อุปกรณ์ทุกชนิด และห้องควบคุมสกปรกหรืออุปกรณ์ชํารุดเนื่องจากความประมาท หรือ

เจ้าหน้าท่ีขาดความชํานาญจนมีผลเสียต่อทางราชการเกินกว่า 2 ครั้ง  ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้เงินให้ผู้ว่าจ้างตามท่ี

กําหนดไว้ในหมวด 4 ข้อ 4.1 

  (1.7.3)  จัดทํารายงานการตรวจสอบบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) 

ระบบเสียงตามสายและอุปกรณ์ท้ังหมดเป็นประจําทุกรอบ 3 เดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (1.7.4)  ตรวจสอบห้องควบคุมเครื่องเสียงต้องสะอาดไม่มีฝุ่นละออง บํารุงรักษาระบบและ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 

  (1.7.5)  ตรวจสอบการทํางานต้ังแต่ตัวชุดเครื่องเสียง และลําโพงทุกจุดในอาคารให้พร้อม     

ใช้งานได้ตลอดเวลา 

  (1.7.6)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา     

ท่ีกําหนด 

  (1.7.7)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบและติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญา

กับผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
 

      (1.8)  ระบบโสตทัศนูปกรณ์ 

  (1.8.1)  ตรวจสอบการทํางานของระบบโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ท้ังหมดเป็นประจําทุกวัน 

รวมท้ังทําการทดสอบการทํางานของระบบต่าง ๆ เพ่ือให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

  (1.8.2)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและการ

บํารุงรักษา รวมท้ังการทดสอบระบบโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ท้ังหมดส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (1.8.3)  จัดทํารายงานการตรวจสอบบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) 

ระบบโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ท้ังหมดเป็นประจําทุกรอบ 3 เดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 
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  (1.8.4)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา     

ท่ีกําหนด 

  (1.8.5)  ดูแลและอํานวยความสะดวกในการใช้ระบบโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ กรณี

ผู้ว่าจ้างมีการประชุมหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือตามท่ีผู้ว่าจ้างมอบหมาย 

  (1.8.6)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบและติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญากับ

ผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
 

      (1.9)  ระบบเสาอากาศวิทยุและระบบโทรทัศน์รวม (MATV) 

  (1.9.1)  ตรวจสอบการทํางานของระบบเสาอากาศวิทยุและระบบโทรทัศน์รวม (MATV) 

ตลอดจนสัญญาณท่ีจุดต่าง ๆ เป็นประจําทุกวัน 

  (1.9.2)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและการ

บํารุงรักษา รวมท้ังระบบเสาอากาศวิทยุ ระบบโทรทัศน์รวม (MATV) และอุปกรณ์ท้ังหมดส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (1.9.3)  จัดทํารายงานการตรวจสอบการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive maintenance) 

ระบบเสาอากาศวิทยุ ระบบโทรทัศน์รวม (MATV) และอุปกรณ์ท้ังหมดเป็นประจําทุกรอบ 3 เดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (1.9.4)  เพ่ิมจุดสัญญาณโทรทัศน์ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  (1.9.5)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา     

ท่ีกําหนด 

  (1.9.6)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบและติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญากับ

ผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
 

      (1.10)  ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

  (1.10.1)  ตรวจสอบการทํางานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ท้ังหมดพร้อม

ท้ังตรวจสอบสัญญาณเป็นประจําทุกวัน เพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้อย่างสมํ่าเสมอ 

  (1.10.2)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและการ

บํารุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (1.10.3)  จัดทํารายงานการตรวจสอบการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive maintenance) 

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นประจําทุกรอบ 3 เดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 
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  (1.10.4)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา     

ท่ีกําหนด 

  (1.10.5)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบและติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญา

กับผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
 

      (1.11)  ระบบไฟแสงสว่างเตือนการบิน (OBSTUCTION LIGHT) 

  (1.11.1)  ตรวจสอบการทํางานของระบบไฟแสงสว่างเตือนการบิน โคมไฟ อุปกรณ์ต้ังเวลา และ

ชุดควบคุมการทํางานของระบบเป็นประจําทุกวัน 

  (1.11.2)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและการ

บํารุงรักษาระบบไฟแสงสว่างเตือนรวมท้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (1.11.3)  จัดทํารายงานการตรวจสอบการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) 

ระบบไฟแสงสว่างเตือน รวมท้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นประจําทุกรอบ ๓ เดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (1.11.4)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา     

ท่ีกําหนด 

  (1.11.5)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบและติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญา

กับผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
 

 (2)  ระบบวิศวกรรมเครื่องกล  ในส่วนของระบบปรับอากาศ  ประกอบด้วย 

      (2.1)  ระบบปรับอากาศแบบท่อ 

  (2.1.1)  เครื่องเป่าลมเย็น AIR HANDING UNIT (AHU) FAN COIL UNIT (FCU) 

   (2.1.1.1)  ตรวจสอบการทํางานของเครื่องเป่าลมเย็น HANDING UNIT (AHU) FAN 

COIL UNIT (FCU) รวมท้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่งผู้ว่าจ้างทุกวัน   

   (2.1.1.2)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซม

และการบํารุงรักษาเครื่องเป่าลมเย็น HANDING UNIT (AHU) FAN COIL UNIT (FCU) รวมท้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ 

อาทิ มอเตอร์ปั๊มน้ํา หอผึ่งน้ําระบายความร้อน ระบบควบคุมน้ํา ส่งผู้ว่าจ้าง 

   (2.1.1.3)  จัดทํารายงานสรุปการตรวจสอบการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 

maintenance) เครื่องเป่าลมเย็น HANDING UNIT (AHU) FAN COIL UNIT (FCU) รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ 

เป็นประจําทุก 3 เดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 
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   (2.1.1.4)  ทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศและบริเวณใกล้เคียงอยู่ เสมอเป็น

ประจําเดือนละครั้ง 

   (2.1.1.5)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของ   

ผู้รับจ้างท่ีเป็นคู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไป

ตามสัญญาท่ีกําหนด 

   (2.1.1.6)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบและติดต่อประสานกับบริษัท

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
 

      (2.2)  ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน 

  (2.2.1)  การให้บริการตรวจระบบการทํางานท่ัวไปของเครื่องปรับอากาศรายเดือน 

   (2.2.1.1)  ตรวจความดันน้ํายาทางด้าน High Side และ Low Side ของระบบน้ํายา

ของเครื่องปรับอากาศว่าถูกต้องอยู่ในขอบเขตการใช้งานตามปกติหรือไม่ มีปริมาณน้ํายาพอเพียงสําหรับการ    

ใช้งานดีแล้วหรือยัง 

   (2.2.1.2)  ตรวจความดันน้ํามัน (Oil Pressure) ท่ีใช้สําหรับหล่อเลี้ยงตัวคอมเพรสเซอร์

ว่าผิดปกติ หรือไม่มีปริมาณพอเพียงสําหรับการใช้งานดีแล้วหรือยัง 

   (2.2.1.3)  ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า (Voltage) และจํานวนกระแสไฟฟ้า (Ampere) ท่ีใช้

ของเครื่องปรับอากาศในขณะท่ีทํางานอยู่ว่าอยู่ในขอบเขตกําหนดท่ีปลอดภัย (Limitation) ของโรงงานผู้ผลิต

เครื่องปรับอากาศนั้น ๆ หรือไม่ 

   (2.2.1.4)  ตรวจระบบท่อน้ํายาว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือมีรอยรั่วแตกหรือไม่ และ

ตรวจสภาพของฉนวนหุ้มท่อน้ํายาว่ายังมีคุณสมบัติในการใช้งานได้ดีหรือเสื่อมสภาพแล้ว 

   (2.2.1.5)  ตรวจสภาพสายไฟฟ้า ตําแหน่งข้ัวยึดหัวสายหรือข้อต่อสายไฟฟ้าของ

อุปกรณ์ไฟฟ้าทุก ๆ อย่างว่ายังมีความคงทน ยึดแน่นและใช้งานได้อย่างปลอดภัยถูกต้องตามปกติหรือไม่ 

   (2.2.1.6)  ตรวจตราอุปกรณ์ควบคุมระบบการทํางานของเครื่องปรับอากาศ เช่น 

    -  Hi pressure cut-out switch 

    -  Lo pressure cut-out switch 

    -  ตรวจเช็คสภาพ COMPRESSRE 

    -  ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC 

    -  ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ 

    -  ตรวจเช็ค FILTER และทําความสะอาด 
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    -  ตรวจเช็คถาดรองน้ําท้ิง 

    -  ตรวจเช็คหน้ากากกระจายความเย็น (DAMPER) 

    -  ตรวจเช็คฝาครอบโครงเครื่องและแท่นเครื่อง 

    -  ตรวจเช็คชุดจ่ายไฟ MAIN POWER 

    -  ตรวจเช็คชุดควบคุมอุณหภูมิ (THERMOSTAT) 

    -  ตรวจเช็คแรงดันไฟ (Volt) 

    -  ตรวจเช็คกระแส (Amp) 

    -  อุปกรณ์แผงสวิทซ์และอ่ืน ๆ  ท่ีเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของเครื่องปรับอากาศนั้น ๆ  

ท่ีมีติดต้ังไว้ 

  (2.2.2)  การให้บริการทําความสะอาดและรายการซ่อมแซมท่ัว ๆ ไปเป็นประจําทุกรอบ 1 เดือน 

   (2.2.2.1)  ทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (Air Filter) ของ Fan Coil เพื่อช่วย

การหมุนเวียนของลมได้ดีข้ึน 

   (2.2.2.2)  ทําความสะอาดและแก้ไขท่อน้ําท้ิง (Drain Pipe) ท่ีเกิดอุดตัน 

   (2.2.2.3)  ทําความสะอาด Condenser Coil เพ่ือไม่ให้เกิดการอุดตันทําให้เครื่อง  

ปรับอากาศไม่สามารถระบายความร้อนได้ดี 

   (2.2.2.4)  ตรวจเช็คแท่นยึดเครื่อง และแท่นมอเตอร์ต่าง ๆ ให้ยึดได้ม่ันคงและแข็งแรง

อยู่เสมอ  

   (2.2.2.5)  จัดต้ังสายพานของเครื่องส่งลมเย็น จัดรอบของ Blower ให้ถูกต้อง 

Alignment ของ Pulley และยึด Pulley ให้แน่นติดกับเพลาของพัดลมและมอเตอร์อยู่เสมอ 

  (2.2.3)  การซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศเบ้ืองต้น ในกรณีท่ีตรวจสภาพพบว่ามีอุปกรณ์บางส่วน

ชํารุดเสียหาย ให้ดําเนินการแก้ไขเบ้ืองต้น หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้แจ้งบริษัทคู่สัญญากับผู้ว่าจ้างดําเนินการ

ซ่อมแซมแก้ไขต่อไป 

  (2.2.4)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและ

บํารุงรักษาส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (2.2.5)  จัดทํารายงานสรุปการตรวจสอบการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) 

ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน รวมท้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นประจําทุก 3 เดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 
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      (2.3)  ระบบระบายอากาศและอัดอากาศ 

  (2.3.1)  ตรวจสอบการทํางานของระบบระบายอากาศและอัดอากาศเป็นประจําทุกวัน 

  (2.3.2)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน การตรวจสอบการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน 

(Preventive maintenance) ระบบและอุปกรณ์ท้ังหมด เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและบํารุงรักษาส่งให้

ผู้ว่าจ้าง 

  (2.3.3)  จัดทํารายงานสรุปการตรวจสอบการปรับปรุงซ่อมแซมและบํารุงรักษาของระบบและ

อุปกรณ์ท้ังหมดเป็นประจําทุก 3 เดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (2.3.4)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา     

ท่ีกําหนด 

  (2.3.5)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบและติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญากับ

ผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
 

 (3)  ระบบวิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล  ประกอบด้วย 3 ระบบย่อย ได้แก่ 

      (3.1)  ระบบประปา ท่อน้ําท้ิง ท่อน้ําเสีย และท่อระบายน้ําฝน 

  (3.1.1)  จัดทําตารางและตรวจสอบระบบเครื่องและอุปกรณ์  ต้ังแต่มาตรวัดน้ําของการประปา

เข้าบ่อพักน้ําชั้นใต้ดิน จากเครื่องสูบน้ําถึงถังพักน้ําบนดาดฟ้าตลอดจนท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นประจําทุกวัน 

  (3.1.2)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและ

บํารุงรักษาส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (3.1.3)  แก้ไข ซ่อมแซมกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ อาทิเช่น ท่อแตก ท่อรั่ว น้ําไม่ไหล 

  (3.1.4)  จดมาตรวัดน้ําจากการประปาทุกวัน เพ่ือตรวจสอบการใช้น้ําในแต่ละวัน และหา

แนวทางการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ 

  (3.1.5)  จัดทํารายงานสรุปการตรวจสอบการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 

maintenance) ระบบประปา ท่อน้ําท้ิง ท่อน้ําเสีย และท่อระบายน้ําฝน รวมท้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นประจํา

ทุก 3 เดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (3.1.6)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง  กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา    

ท่ีกําหนด 

  (3.1.7)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบและติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญา  

กับผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
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      (3.2)  ระบบบําบัดน้ําเสีย 

  (3.2.1)  ตรวจสอบการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียเป็นประจําทุกวัน 

  (3.2.2)  เก็บน้ําตัวอย่างไปวิเคราะห์ และรายงานผลประกอบท้ังของน้ําท่ีเข้าสู่ระบบและออก

จากระบบบําบัดน้ําเสียอย่างละ 1 ตัวอย่าง 

  (3.2.3)   เม่ือผู้รับจ้างตรวจเช็คพร้อมวิเคราะห์น้ําตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่ง

รายงานการตรวจสอบให้กับผู้ว่าจ้าง จํานวน 1 ชุด 

  (3.2.4)  จัดทําตารางตรวจสอบการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) ระบบ

และอุปกรณ์ท้ังหมดเป็นประจําทุกเดือน และตรวจสอบการทํางานของเครื่องและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

  (3.2.5)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและ

บํารุงรักษาส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (3.2.6)  จัดทํารายงานสรุปการตรวจสอบการบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย รวมท้ังอุปกรณ์

ต่าง ๆ เป็นประจําทุก 3 เดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (3.2.7)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา     

ท่ีกําหนด 

  (3.2.8)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบและติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญา

ทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
 

   (4)  ระบบดับเพลิง  ประกอบด้วย 4 ระบบย่อย ได้แก่ 

      (4.1)  ระบบดับเพลิงหัวฉีดอัตโนมัติ (SPRINKLER  SYSTEM) 

  (4.1.1)  ตรวจสอบแรงดันของน้ําในท่ออยู่เสมอเป็นประจําทุกวัน 

  (4.1.2)  จัดทําตารางและตรวจสอบการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) 

ระบบและอุปกรณ์ต่างท้ังหมดเป็นประจําทุกเดือน 

  (4.1.3)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและ

บํารุงรักษาส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (4.1.4)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา     

ท่ีกําหนด 

  (4.1.5)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบและติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญากับ

ผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
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      (4.2)  ระบบหัวจ่ายน้ําดับเพลิงและสายสูบ 

  (4.2.1)  จัดทําตารางและตรวจสอบการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) 

ระบบและอุปกรณ์ท้ังหมดเป็นประจําทุกเดือน 

  (4.2.2)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและ

บํารุงรักษาส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (4.2.3)  ตรวจสอบแรงดันของน้ําในท่อเป็นประจําอยู่เสมอทุกเดือน 

  (4.2.4)  ทดสอบการฉีดน้ําจากหัวจ่ายน้ําดับเพลิงและสายสูบเป็นประจําทุก 3 เดือน 

  (4.2.5)  ในกรณีท่ีมีการตรวจพบหัวจ่ายน้ําดับเพลิงและสายสูบชํารุด  ให้ทําการแจ้งผู้ว่าจ้างเป็น

การด่วน เพ่ือทําการซ่อมแซมและบํารุงรักษาต่อไป 

      (4.3)  ระบบเครื่องดับเพลิงเคมี 

  (4.3.1)  ตรวจสอบแรงดันและปริมาณเคมีในถังอยู่เสมอทุก 3  เดือน 

  (4.3.2)  จัดทําตารางและตรวจสอบการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) 

ระบบและอุปกรณ์ท้ังหมดเป็นประจําทุกเดือน 

  (4.3.3)  จัดทํารายงานการบํารุงรักษาประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและ

บํารุงรักษา รวมท้ังผลการตรวจสอบแรงดันและปริมาณเคมีในถัง ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (4.3.4)  ติดต่อบริษัทเครื่องดับเพลิงเคมีให้นําถังท่ีมีปริมาณเคมีน้อยหรือท่ีใช้หมดแล้วไปเติม  

ให้เต็ม เพ่ือให้พร้อมท่ีจะใช้งานได้เสมอ 

  (4.3.5)  ในกรณีท่ีมีการใช้ถังดับเพลิงเคมีแล้ว  ให้ทําการแจ้งผู้ว่าจ้างเพ่ือทําการซ้ือทดแทน

ของเดิมท่ีใช้ไปแล้ว 

      (4.4)  งานระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ 

  (4.4.1)  ตรวจสอบแรงดันในท่อเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอทุก 3 เดือน 

  (4.4.2)  จัดทําตารางและตรวจสอบการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) 

ระบบและอุปกรณ์ท้ังหมดเป็นประจําทุก  3  เดือน 

  (4.4.3)  จัดทํารายงานประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและบํารุงรักษา รวมท้ัง

ผลการตรวจสอบแรงดันในท่อ ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (4.4.4)  จัดทํารายงานสรุปการตรวจสอบการซ่อมแซมและการบํารุงรักษาระบบ รวมท้ังอุปกรณ์

ต่าง ๆ เป็นประจําทุก 3 เดือน ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 
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  (4.4.5)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง  กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาท่ีกําหนด 

  (4.4.6)  เม่ือระบบมีปัญหาจะต้องรีบทําการตรวจสอบและติดต่อประสานกับบริษัทคู่สัญญากับ

ผู้ว่าจ้างทันทีเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
 

 (5)  ระบบแก๊สหุงต้ม  

  (5.1)   ตรวจสอบแรงดันในท่อรวมท้ังอุปกรณ์ประกอบเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ  

  (5.2)   จัดทําตารางและตรวจสอบการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) 

ระบบและอุปกรณ์ท้ังหมดเป็นประจําทุกเดือน 

  (5.3)  จัดทํารายงานประจําเดือน เพ่ือสรุปผลการปรับปรุงซ่อมแซมและบํารุงรักษา รวมท้ัง  

ผลการตรวจสอบแรงดันในท่อ ส่งให้ผู้ว่าจ้าง 

  (5.4)  บันทึกข้อมูลการใช้แก๊สหุงต้มในแต่ละจุด ส่งให้ผู้ว่าจ้างเป็นประจําทุกเดือน 

  (5.5)  ประสาน อํานวยความสะดวก และควบคุมดูแลการเข้าบํารุงรักษาของผู้รับจ้างท่ีเป็น

คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง  กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้มีการจัดทําสัญญาจ้างบํารุงรักษาระบบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาท่ีกําหนด 
 

3.3  เอกสารประกอบการขอรับเงินค่าจ้าง 

 ผู้รับจ้างต้องส่งใบส่งมอบงาน และเอกสารประกอบการขอรับเงินค่าจ้างภายใน 7 วันทําการนับแต่     

วันสิ้นเดือนของแต่ละงวดงานจํานวน  2  ชุด  เพ่ือให้คณะกรรมการการตรวจรับฯ ตรวจสอบและหากมีการแก้ไข 

ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน  3  วันนับแต่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตรวจรับฯ 

 เอกสารประกอบการขอรับเงินค่าจ้าง อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 (1)  บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 (2)  รายงานเวลาการทํางานของพนักงานของผู้รับจ้าง 

 (3)  รายงานประจําวันการปฏิบัติเวลาของระบบงานท่ีมีรวมท้ังจัดส่งเอกสารการตรวจสภาพระบบ

วิศวกรรมและรายงานสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพ่ือการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) 

 (4)  รายงานการใช้วัสดุอุปกรณ์ พร้อมรายงานการส่งคืนวัสดุอุปกรณ์ท่ีชํารุดจากการเปลี่ยน 

 (5)  จัดส่งเอกสารการบันทึกพลังงาน พร้อมรายงานการวิเคราะห์การใช้พลังงานและรายงานประจําวัน

การปฏิบัติงานของระบบงานท่ีมี 
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 (6)  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 

      (6.1)  งานบริหารจัดการอาคาร 

      (6.2)  งานวิศวกรรม 

      (6.3)  งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

  -  ภาพถ่ายการปฏิบัติงานหรือการซ่อมแซมฯ 

  -  งานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 (7)  สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะ 

 (8)  แผนงานท่ีจะดําเนินการในงวดงานต่อไป 
 

3.4  การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานท่ี 

 3.4.1  เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีผู้รับจ้างต้องจัดหา 

      (1)  อุปกรณ์และเครื่องมือช่างพ้ืนฐาน สําหรับงานวิศวกรรม และงานสาธารณูปโภค เพ่ือดําเนินการ

ซ่อมแซมในเบ้ืองต้น   

      (2)  เครื่องใช้ผู้ว่าจ้างท่ีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารจัดการ 

      (3)  วิทยุสื่อสารไม่น้อยกว่า 3  เครื่อง สําหรับติดต่อประสานงานภายในอาคาร      

 3.4.2  สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีผู้ว่าจ้างจัดไว้ให้  ผู้ว่าจ้างจะจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก

กับผู้รับจ้างเฉพาะท่ีจําเป็น   

 

หมวด 4 

ค่าปรับและการบอกเลิกสัญญา 
 

 4.1  หากผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว้ในสัญญาแต่ละงวด หรือปฏิบัติงาน

ไม่ครบถ้วนตามข้อกําหนดขอบเขตงานจ้าง  หากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งถือว่างานนั้นไม่สําเร็จท้ังหมดพร้อมกัน และ

ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชําระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตรา

ร้อยละ 0.10 ของราคาค่าจ้าง โดยจะคิดค่าปรับ ณ วันเริ่มต้นเหตุจนถึงวันท่ีผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสร็จตามสัญญา   

ในแต่ละงวด 

 4.2  ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคา

ค่าจ้าง โดยจะคิดค่าปรับ ณ วันเริ่มต้นเหตุจนถึงวันท่ีผู้รับจ้างแก้ไขแล้วเสร็จตามสัญญาในแต่ละงวดในกรณี

ดังต่อไปนี้ 
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      4.2.1  ไม่สามารถจัดหาพนักงานมาทดแทนพนักงานท่ีลาป่วยได้ภายใน 3 ชั่วโมง นับแต่เวลาเริ่ม

ปฏิบัติงาน โดยพนักงานท่ีมาทดแทนจะต้องมีคุณสมบัติ และความสามารถในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า 

      4.2.2  พนักงานมาปฏิบัติงานไม่ตรงตามเวลาท่ีกําหนดในสัญญา 

      4.2.3  กรณีท่ีพนักงานมาลงเวลาเพ่ือปฏิบัติงานแต่ไม่มาปฏิบัติงาน ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นละท้ิงหน้าท่ี

 4.3  การบอกเลิกสัญญาในระหว่างท่ีผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่

สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาก็ได้  และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยัง

ผู้รับจ้างเม่ือครบกําหนดแล้วเสร็จของงานในแต่ละงวดขอให้ชําระค่าปรับแล้ว  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะปรับผู้รับจ้าง

จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

 4.4  ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้  และจะต้องมีการปรับตามสัญญา

หรือข้อตกลงนั้น  หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ 0.10 ของวงเงินค่าจ้างท้ังหมด ผู้ว่าจ้างจะพิจารณา

ดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  เว้นแต่ผู้รับจ้างได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

 

หมวด 5 

ความรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
 

5.1  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้าง  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (1)  ในระหว่างปฏิบัติงานถ้าผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้างได้กระทําการใด ๆ อันเป็นการ

ละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายท่ีได้กระทําข้ึนนั้นเอง 

 (2)  หากความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินซ่ึงผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเกิดข้ึนเพราะผู้ว่าจ้าง

หรือเจ้าหน้าท่ีของผู้ว่าจ้างมีส่วนผิดอยู่ด้วย คู่สัญญาจะร่วมกันรับผิดโดยให้ความรับผิดของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย

ข้ึนอยู่กับการท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้มีส่วนในความผิดนั้นยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร 

 (3)  ความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้รับจ้าง

ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง  โดยชดใช้ให้เป็นทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกัน หรือชดใช้

ราคาให้ตามราคาหรือค่าเสียหายท่ีแท้จริงขณะเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย โดยความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง 

 (4)  ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สิน  ซ่ึงอยู่ภายในและภายนอกอาคารสถานท่ีแต่อยู่

ในบริเวณท่ีระบุตามสัญญา จะต้องเป็นทรัพย์สินท่ีเห็นประจักษ์ตามปกติด้วยสายตาหรือเป็นทรัพย์สินท่ีผู้ว่าจ้าง

ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ และหรือได้มีการตรวจสอบบันทึกประเภท ชนิด จํานวน โดยเจ้าหน้าท่ีรักษา

ความปลอดภัยของผู้ว่าจ้างแล้ว 
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 (5)  ในการทํางานจ้าง ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดข้ึนแก่บุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือ

บุคคลภายนอก ซ่ึงก่อให้เกิดความชํารุดบกพร่องหรือเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

หรือของบุคลากรผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทําหรือละเว้นการกระทําของ 

ผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือบุคลากร

ของผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอกตามจํานวนท่ีเสียหายจริง 

 (6)  ความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน และเป็นความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีผู้รับจ้าง

จะต้องรับผิด ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดตามกฎหมายหรือความรับผิดตามข้อสัญญาก็ตาม  ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้

ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน และหากความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

มีราคาความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีไม่เกิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิด   

ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นต่อผู้ว่าจ้างทันที และเพ่ือเป็นหลักประกัน

ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีผู้รับจ้างต้องรับผิด ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มี

การประกันภัยความรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดข้ึนตามกฎหมายหรือตามข้อสัญญาต่อ 

ผู้ว่าจ้าง โดยจะต้องมีจํานวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ํากว่า 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ภายใน 30 วัน 

นับต้ังแต่วันลงนามในสัญญา   
 

5.2  ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้าง  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (1)  ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย อันได้แก่ ผลของสงคราม การรุกราน      

การกระทําของข้าศึกต่างชาติ สงครามกลางเมือง การก่อการจลาจล ภัยธรรมชาติ 

 (2)  ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการปล้น อัคคีภัย หรือภัยต่าง ๆ ซ่ึงไม่อยู่ในวิสัยท่ีจะ

ป้องกันได้  เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ 

ผู้รับจ้าง 

 (3)  ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับทรัพย์สินส่วนตัวของ

เจ้าหน้าท่ีของผู้ว่าจ้าง หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอกท่ีมิใช่คู่สัญญา เว้นแต่ทรัพย์สินส่วนตัวท่ีเจ้าหน้าท่ีของ 

ผู้ว่าจ้างนํามาใช้ในผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานและได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบรายการของ

ทรัพย์สินนั้นแล้ว 

 

 

 
 



29 
 

 

5.3  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง  มีดังนี้ 

 กรณีทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเป็นความรับผิดชอบตามกฎหมาย

หรือตามสัญญา และหากมีความจําเป็นต้องแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนในคดีอาญา เพ่ือบันทึกไว้เป็น

หลักฐาน ผู้ว่าจ้างจะเร่งดําเนินการและแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันท่ีทราบเหตุแห่งการ

สูญเสียหรือความเสียหายนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องเร่งดําเนินการชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญาภายใน

ระยะเวลา 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง 

 

หมวด 6 

อ่ืน ๆ 

6.1  ระยะเวลาดําเนินการ  

 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556  รวม 12 เดือน 

6.2  งวดการชําระเงิน  

 ผู้ว่าจ้างตกลงจะชําระค่าจ้างเป็นงวด งวดละเท่า ๆ  กัน รวมท้ังหมด  12  งวด   
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