
 

แนวปฏิบัติในการควบคุมงานปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษาอาคารและระบบสุขาภิบาล  

 

ในการจางซอมแซมปรับปรุงบํารุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสุขาภิบาล ที่มิใชงานกอสรางตามความ 

ใน พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหแตงตั้งหรือมอบหมายใหบุคลากรมาควบคุม

การปฏิบัติงานของผูรับจางและดูแลทรัพยสินทของคณะโดยใหถือปฏิบัติดังนี้ 

ข้ันตอนในการปฏิบัติ 

  

      งานพัสดุดําเนินการจัดจางผูรับจาง 

 

 

                                                          ฝายอาคารสถานท่ีประสานงาน 

     สาขาวิชา / สวนงาน  / ผูรับจาง เพ่ือนัดวันเขาดําเนินการ 

 

 

 

       งานปรับปรุงซอมแซมอาคาร                       งานปรับปรุงซอมแซม                           งานปรับปรุงซอมแซม 

     หรือระบบสุขาภิบาลสวนกลาง                    หองพักอาจารย / บุคลากร                   หองปฏิบัติการ / หองวิจัย  

                           

 

                                                

                แตงตั้งหรือมอบหมายบุคลากรฝายอาคารสถานที่        แตงตั้งหรือมอบหมายใหนักวิทยาศาสตรผูเก่ียวของ 

                    ใหเปนผูควบคมุการปฏิบัติงานของผูรับจาง               เปนผูรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรับจาง 

 

 

                                     

                                               บุคลากรผูไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายใหปฏิบัติตาม 

      “แนวปฏิบัติการควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจาง” 

 

                   

       บุคลากรผูไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายใหกํากับดูแล 

        ผูรับจางใหปฏิบัติตาม “ขอตกลงการปฏิบัติงานของผูรับจาง” 

 

 

        เม่ือผูรับจางปฏิบัติงานเสร็จใหบุคลกรผูไดรับแตงตั้งหรือมอบหมาย 

    ตรวจความเรียบรอยของการปฏิบัติงานของผูรับจาง 

 

 



 

แนวปฏิบัติการควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจาง 

1. งานจางปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษาอาคารหรือระบบสุขาภิบาลสวนกลาง เชน อาคาร ระบบไฟฟา 

ประปา หองเรียน หองประชุม พื้นท่ีใชสอยสวนกลางตางๆ 

  1.1 ใหเจาหนาที่ผูควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจางเปนผูประสานงานการเขาดําเนินงานของผูรับจาง การแจง  

       นัดหมาย รวมถึงการแจงรายละเอียดการปฏิบัติงาน เชน กําหนดเวลาการทํางาน การตัดระบบไฟฟา หรือ 

       ระบบน้ําประปา ใหผูที่จะไดรับผลกระทบในการปฏิบัติงานทราบลวงหนากอนเขาปฏิบัติงานอยางนอย  

       3 วันทาํการ   

 1.2 กอนผูรับจางเขาปฏิบัติงานใหเจาหนาที่ผูควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจางเขาตรวจสอบบริเวณพ้ืนที่บริเวณ  

      ที่จะมีการปรับปรุงซอมแซมเพ่ือเตรียมความเรียบรอยในการสงมอบพ้ืนที่ใหผูรับจางสามารถเขาปฏิบัติงานได  

      เชน จัดการสิ่งกีดขวางเคลื่อนยาย วัสดุ /ครุภัณฑ ที่จําเปน 

1.3 ใหเจาหนาที่ผูควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจางควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจางใหเปนไปตาม  

     “ขอตกลงการปฏิบัติงานของผูรับจาง”  

1.4 เจาหนาที่ผูควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจางใหถายรูปบริเวณพื้นที่หนางานกอนผูรับจางเริ่มปฏิบัติงาน และ   

      หลังจากผูรับจางปฏิบัติงานเสร็จ เพ่ือเปนหลักฐานในการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือความเสียหายที่อาจ  

      เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของผูรับจาง 

 1.5 เจาหนาที่ผูควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจางใหมีการตรวจสอบการดําเนินงานของผูรับจางเปนระยะ ใหเปน  

      ไปตามรางขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดการจางหากพบวาผูรับจางไมปฏิบัติตาม รางขอบเขตของ 

       งาน (TOR) หรือรายละเอียดการจางใหผูควบคุมการปฏิบัติงานสั่งแกไข หรือหยุดการปฏิบัติงานของผูรับจาง 

       ไวกอน 

 1.6 กรณีพบความชํารุดเสียหายในการปฏิบัติงานของผูรับจาง ใหเจาหนาที่ผูควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจางรีบ 

       แจงผูรับจางใหดําเนินการแกไขซอมแซมใหใชการไดดังเดมิ  หรือชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นกอนการ 

       สงมอบงาน  

 1.7 เมื่อผูรับจางเลิกปฏิบัติงานในแตละวันใหเจาหนาที่ผูควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจางทําการตรวจสอบ 

       ผลการปฏิบัติงานของผูรับจางกอนใหผูรับจางเลิกปฏิบัติงานในแตละวัน และใหรายงานผลใหหัวหนางาน  

       บริหารและธุรการทราบดังนี้ 

   1.7.1 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานวาถูกตองครบถวนตามรางขอบเขตของงาน (TOR)  

           หรือรายละเอียดการจางหรือไม      

   1.7.2 ตรวจสอบความเสียหายซึ่งอาจเกิดจากการปฏิบัติงานของผูรับจาง 

       1.7.3 ตรวจสอบการทําความสะอาดของพ้ืนท่ีการปฏิบัติงาน ใหมีความเรียบรอย 

     1.7.4 กรณีงานซอมแซมที่มีการตัดกระแสไฟฟา ใหตรวจสอบอุปกรณเครื่องใชไฟฟาภายในหองใหเปดใชงาน  

            ตามเดิม และตรวจสอบการเปดเบรคเกอร ในตู Load Center ใหเรียบรอย 

       1.7.5 กรณีงานซอมแซมที่มีการตัดระบบน้ําประปา ใหตรวจสอบการเปดวาลวน้ําประปา และทดสอบแรงดัน  

              น้ําปลายทางบริเวณพ้ืนที่หองที่ซอมแซมใหเปนปกติ  

 

 

 

 



 

1.8 กรณีผูรับจางมีความจําเปนตองนํา วัสดุ/ครุภัณฑ ฯ ออกนอกคณะเพื่อการซอมแซมแกไข ใหแจงหัวหนางาน  

     บริหารและธุรการทราบและขออนุญาตจากคณบดีตามหลักเกณฑการยืมคืนทรัพยสินของราชการ คณะเภสัช   

     ศาสตร 

1.9 เจาหนาที่ผูควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจาง ใหเก็บรวบรวมวัสดุ/อุปกรณ ที่ไดจากการรื้อถอนที่ผูรับจาง 

     สงมอบใวเพ่ือเตรียมสงคืนฝายพัสดุกอนการสงมอบงานของผูรับจาง 

       1.10 กรณีผูรับจางไมดําเนินการแกไขความชํารุดเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของผูรับจาง หรือผูรับจาง   

      ปฏิบัติงานไมเปนไปตามรางขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดการจาง ใหเจาหนาที่ผูควบคุมการ 

      ปฏิบัติงานของผูรับจางรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางนั้น (ผานฝายพัสดุ) ทราบกอนการ 

      ตรวจรับงานจาง 

 

2. งานจางปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษาภายในบริเวณหองพักอาจารย / บุคลากร 

 2.1 ใหเจาหนาที่ผูควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจางเปนผูประสานงานการเขาดําเนินงานของผูรับจาง การแจง  

      นัดหมาย รวมถึงการแจงรายละเอียดการปฏิบัติงาน เชน กําหนดเวลาการทํางาน การตัดระบบไฟฟา หรือ  

      ระบบน้ําประปา ใหผูใชหอง / หัวหนาสาขาวิชา หรือผูที่จะไดรับผลกระทบในการปฏิบัติงานทราบลวงหนา  

      กอนเขาปฏิบัติงานอยางนอย 3 วันทําการ   

2.2 กอนผูรับจางเขาปฏิบัติงานใหเจาหนาที่ผูควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจางเขาตรวจสอบบริเวณพ้ืนที่บริเวณ 

     ที่จะมีการปรับปรุงซอมแซมเพ่ือเตรียมความเรียบรอยในการสงมอบพื้นที่ใหผูรับจางสามารถเขาปฏิบัติงานได    

     เชน จัดการสิ่งกีดขวางเคลื่อนยาย วัสดุ /ครุภัณฑ ที่จําเปน 

2.3 ใหเจาหนาที่ผูควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจางควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจางใหเปนไปตาม  

     “ขอตกลง การปฏิบัติงานของผูรับจาง”  

2.4 เจาหนาที่ผูควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจางใหถายรูปบริเวณพื้นที่หนางานกอนผูรับจางเริ่มปฏิบัติงาน และ  

     หลังจากผูรับจางปฏิบัติงานเสร็จ เพ่ือเปนหลักฐานในการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือความเสียหายที่อาจ  

     เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของผูรับจาง 

2.5 กรณีผูรับจางเขาปฏิบัติงานในวันปดทําการหรือวันท่ีไมมีผูใชหองอยู ใหเจาหนาที่ผูควบคุมการปฏิบัติงานของ 

     ผูรับจางเขาตรวจสอบการดําเนินงานของผูรับจางทุกชั่วโมง ใหเปนไปตามรางขอบเขตของงาน (TOR) หรือ  

     รายละเอียดการจางหากพบวาผูรับจางไมปฏิบัติตาม รางขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดการจางให 

     ผูควบคุมการปฏิบัติงานสั่งแกไข หรือหยุดการปฏิบัติงานของผูรับจางไวกอน 

2.6 กรณีพบความชํารุดเสียหายในการปฏิบัติงานของผูรับจาง ใหเจาหนาที่ผูควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจาง  

     รีบแจงผูรับจางใหดําเนินการแกไขซอมแซมใหใชการไดดังเดิมหรือชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นกอนการ 

     สงมอบงาน  

2.7 เมื่อผูรับจางเลิกปฏิบัติงานในแตละวันใหเจาหนาที่ผูควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจางทําการตรวจสอบผล  

     การปฏิบัติงานของผูรับจางกอนใหผูรับจางเลิกปฏิบัติงานในแตละวัน  และใหรายงานผลใหผูใชหอง / สาขา  

     วชิา และหัวหนางานบริหารและธุรการทราบ ดังนี้ 

     2.7.1 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานวาถูกตองครบถวนตามรางขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียด 

            การจางหรือไม 

 

 



 

  

     2.7.2 ตรวจสอบความเสียหายซึ่งอาจเกิดจากการปฏิบัติงานของผูรับจาง 

       2.7.3 ตรวจสอบการทําความสะอาดของพ้ืนท่ีการปฏิบัติงาน ใหมีความเรียบรอย 

       2.7.4 กรณีงานซอมแซมที่มีการตัดกระแสไฟฟา ใหตรวจสอบอุปกรณเครื่องใชไฟฟาภายในหองใหเปดใชงาน 

               ตามเดิม และตรวจสอบการเปดเบรคเกอร ในตู Load Center ใหเรียบรอย 

        2.7.5 กรณีงานซอมแซมที่มีการตัดระบบน้ําประปา ใหตรวจสอบการเปดวาลวน้ําประปา และทดสอบ 

               แรงดันน้ําปลายทางบริเวณพ้ืนที่หองที่ซอมแซมใหเปนปกติ  

2.8 กรณีผูรับจางมีความจําเปนตองนํา วัสดุ/ครุภัณฑ ฯ ออกนอกคณะเพื่อการซอมแซมแกไขใหแจงผูใชหอง /   

     สาขาวิชาและขออนุญาตจากคณบดีตามหลักเกณฑการยืมคืนทรัพยสินของราชการ คณะเภสัชศาสตร 

2.9 เจาหนาที่ผูควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจาง ใหเก็บรวบรวมวัสดุ/อุปกรณ ที่ไดจากการรื้อถอนที่ผูรับจาง 

     สงมอบใวเพ่ือเตรียมสงคืนฝายพัสดุกอนการสงมอบงานของผูรับจาง 

2.10 กรณีผูรับจางไมดําเนินการแกไขความชํารุดเสียหายที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของผูรับจาง หรือผูรับจาง 

     ปฏิบัติงานไมเปนไปตามรางขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดการจาง ใหเจาหนาที่ผูควบคุมการ   

     ปฏิบัติงานของผูรับจางรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางนั้น (ผานฝายพัสดุ) ทราบกอนการ 

     ตรวจรับงานจาง 

 

3. งานจางปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษาภายในหองปฏิบัติการ / หองวิจัย 

3.1 ใหเจาหนาที่ผูควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจางเปนผูประสานงานการเขาดําเนินงานของผูรับจาง การแจง 

     นัดหมาย รวมถึงการแจงรายละเอียดการปฏิบัติงาน เชน กําหนดเวลาการทํางาน การตัดระบบไฟฟา หรือ  

     ระบบน้ําประปา ใหนักวิทยาศาสตรที่เก่ียวของ / สาขาวิชาที่เกี่ยวของ และผูที่จะไดรับผลกระทบในการ 

     ปฏิบัติงานทราบลวงหนากอนเขาปฏิบัติงานอยางนอย 3 วันทําการ   

3.2 กอนผูรับจางเขาปฏิบัติงานใหเจาหนาที่ผูควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจางเขาตรวจสอบบริเวณพ้ืนที่บริเวณ 

     ที่จะมีการปรับปรุงซอมแซมเพ่ือเตรียมความเรียบรอยในการสงมอบพื้นที่ใหผูรับจางสามารถเขาปฏิบัติงานได   

     เชน จัดการสิ่งกีดขวางเคลื่อนยาย วัสดุ /ครุภัณฑ ที่จําเปน 

3.3  ใหนักวิทยาศาสตรที่เก่ียวของตรวจสอบครุภัณฑวิทยาศาสตรหรืออุปกรณประกอบ ที่ตองมีการปองกัน 

      ระวังความเสียหายเปนพิเศษ หรือจําเปนตองเปดใชงานอยางตอเนื่องในขณะที่ผูรับจางเขาปฏิบัติงานและ 

      ใหติดปายแจงรายละเอียดหรือขอควรระวังใหผูรับจางและผูควบคุมการปฏิบัติงานทราบ 

3.4 ใหนักวิทยาศาสตรผูเก่ียวของทําการเคลื่อยยายจัดเก็บ สารเคมีหรือวัตถุไวไฟออกจากพื้นที่ท่ีมีงานซอมแซม 

     เพ่ือปองกันอันตรายจากสารเคมีและเหตุอัคคีภัย 

3.5 ใหเจาหนาที่ผูควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจางและนักวิทยาศาสตรที่เก่ียวของ ควบคุมการปฏิบัติงานของ 

     ผูรับจางใหเปนไปตาม “ขอตกลงการปฏิบัติงานของผูรับจาง”  

3.6 เจาหนาที่ผูควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจางใหถายรูปบริเวณพื้นที่หนางานกอนผูรับจางเริ่มปฏิบัติงาน และ 

     หลังจากผูรับจางปฏิบัติงานเสร็จ เพ่ือเปนหลักฐานในการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือความเสียหายที่อาจ 

     เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของผูรับจาง 

 

 

 



 

 

 3.7 เจาหนาที่ผูควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจางใหมีการตรวจสอบการดําเนินงานของผูรับจางเปนระยะใหเปน   

      ไปตามรางขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดการจางหากพบวาผูรับจางไมปฏิบัติตาม รางขอบเขตของ   

      งาน (TOR) หรือรายละเอียดการจางใหผูควบคุมการปฏิบัติงานสั่งแกไข หรือหยุดการปฏิบัติงานของผูรับจาง 

      ไวกอน 

 3.8 กรณพีบความชํารุดเสียหายในการปฏิบัติงานของผูรับจาง ใหเจาหนาที่ผูควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจาง 

      หรือนักวิทยาศาสตรที่เก่ียวของ รีบแจงผูรับจางใหดําเนินการแกไขซอมแซมใหใชการไดดงัเดิมหรือชดใชความ  

      เสียหายที่เกิดขึ้นกอนการสงมอบงาน  

 3.9 เมื่อผูรับจางเลิกปฏิบัติงานในแตละวัน ใหทําการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผูรับจางกอนใหผูรับจางเลิก  

      ปฏิบัติงานในแตละวัน และใหรายงานผลใหหัวหนาสาขาวิชา / ประธานศูนยวิจัยเพ่ือพัฒนายา และหัวหนา  

      งานบริหารและธุรการทราบ ดังนี้ 

     3.9.1 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานวาถูกตองครบถวนตามรางขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียด 

             การจางหรือไม       

       3.9.2 ตรวจสอบความเสียหายซึ่งอาจเกิดจากการปฏิบัติงานของผูรับจาง 

       3.9.3 ตรวจสอบการทําความสะอาดของพ้ืนท่ีการปฏิบัติงาน ใหมีความเรียบรอย 

       3.9.4 กรณีงานซอมแซมที่มีการตัดกระแสไฟฟา ใหตรวจสอบอุปกรณเครื่องใชไฟฟาภายในหองใหเปดใชงาน 

              ตามเดิม และตรวจสอบการเปดเบรคเกอร ในตู Load Center ใหเรียบรอย 

       3.9.5 กรณีงานซอมแซมที่มีการตัดระบบน้ําประปา ใหตรวจสอบการเปดวาลวน้ําประปา และทดสอบแรงดัน 

              น้ําปลายทางบริเวณพ้ืนที่หองที่ซอมแซมใหเปนปกติ  

หมายเหตุ ใหเจาหนาที่ผูควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจางเปนผูตรวจสอบและรายงานผลตามขอ 3.9.1-3.9.5  

             ใหนักวิทยาศาสตรผูเก่ียวของเปนผูตรวจสอบและรายงานผลตามขอ 3.9.1-3.9.3 

3.10 กรณีผูรับจางมีความจําเปนตองนํา วัสดุ/ครุภัณฑ ฯ ออกนอกคณะเพ่ือการซอมแซมแกไข ใหแจงหัวหนา 

        สาขาวิชา / ประธานศูนยวิจัยเพ่ือพัฒนายาทราบ และขออนุญาตจากคณบดีตามหลักเกณฑการยืมคืน 

        ทรัพยสินของราชการ คณะเภสัชศาสตร 

3.11 เจาหนาที่ผูควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจาง ใหเก็บรวบรวมวัสดุ/อุปกรณ ที่ไดจากการรื้อถอนที่ผูรับจาง 

       สงมอบใวเพ่ือเตรียมสงคืนฝายพัสดุกอนการสงมอบงานของผูรับจาง 

3.12 กรณีผูรับจางไมดําเนินการแกไขความชํารุดเสียหายที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของผูรับจาง หรือผูรับจาง 

       ปฏิบัติงานไมเปนไปตามรางขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดการจาง ใหเจาหนาที่ผูควบคุมการ  

       ปฏิบัติงานของผูรับจางหรือนักวิทยาศาสตรที่เก่ียวของ รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางนั้น  

       (ผานฝายพัสดุ) ทราบกอนการตรวจรับงานจาง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ขอตกลงการปฏิบัติงานของผูรับจาง 

 

1. ผูรับจางตองปฏิบัติตามมาตรการการปองกันการแพรระบาดของโรค Covid-19 ที่คณะกําหนด  

2. หามนําสิ่งผิดกฎหมาย อาวุธ เขามาในพ้ืนที่ และหามสูบบุหรี่ในพ้ืนที่คณะเภสัชศาสตร 

3. ผูรับจางตองทําการแลกบัตรกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และติดบัตรที่ไดรับตลอดเวลาที่อยูในพื้นที่ 

   คณะเภสัชศาสตร 

4. ผูรับจางตองจัดเตรียมและใชวัสดุอุปกรณเครื่องมือชางของตนในการปฏิบัติงาน เชน รถเข็น ปลั๊กไฟ  

   บันไดอลูมิเนียม  เครื่องมือทาํความสะอาด ฯ 

5. ผูรับจางตองจัดใหมีอุปกรณปองกัน ความเสียหายหรือปองกันฝุนละอองในการปฏิบัติงาน เชน ผาคลุม 

   วัสดุ/ครุภัณฑ ตามที่คณะกําหนด 

6. หากจะเคลื่อยยายวัสดุสิ่งของใดใหแจงขออนุญาตจากเจาหนาที่ผูควบคุมการปฏิบัติงานกอนทุกครั้ง 

7. กรณคีาดวาการเคลื่อนยายวัสดุอุปกรณ/ครุภัณฑ หรืองานรื้อถอน ฯ อาจทําใหเกิดความเสียหายเพ่ิมเติมในสวน 

   ที่ไมอยูในขอบเขตของงานจาง ใหแจงผูควบคุมการปฏิบัติงานทราบกอนทําการเคลื่อนยายวัสดุอุปกรณดังกลาว 

8. ผูรับจางตองปฏิบัติงานภายใตการกํากับ ควบคุมของเจาหนาที่ผูควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจาง ทั้งนี้ 

   เจาหนาที่ผูควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจาง มีอํานาจในการสั่งใหแกไขงาน หรือสั่งหยุดการดําเนินงานของ 

   ผูรับจางได  

9. หามผูรับจางนําวัสดุ/อุปกรณ ที่ไดจากการรื้อถอนกลับโดยใหนําสงผูควบคุมการปฏิบัตงาน ยกเวนวัสดุรื้อถอน 

    ขนทิ้งไมมีมูลคาตามท่ีคณะกําหนดในงานจาง 

10. การขนยายวัสดุ/อุปกรณ ฯ โดยใชลิฟต ผูรับจางตองจัดใหมีการปองกันความเสียหายตอลิฟท เชนวัสดุปูพ้ืน 

    ปองกันพื้นลิฟต เสียหายขณะขนยายวัสดุอุปกรณตามที่เจาหนาที่ผูควบคุมการปฏิบัติงานกําหนด 

11. กรณีการปฏิบัติงานกอใหเกิดความชํารุดเสียหายตอทรัพยสินของคณะใหแจงเจาหนาที่ผูควบคุมการปฏิบัติงาน 

    ของผูรับจางทราบโดยเร็ว 

12. หลังปฏิบัติงานในแตละวัน และเม่ือปฏิบัติงานแลวเสร็จผูรับจางตองทําการตรวจสอบหนางานดังนี้ 

12.1 กรณีงานซอมแซมที่มีการตัดกระแสไฟฟา ใหตรวจสอบอุปกรณเครื่องใชไฟฟาภายในหองใหเปด 

       ใชงานตามเดิม และตรวจสอบการเปดเบรคเกอร ในตู Load Center ใหเรียบรอย 

12.2 กรณีงานซอมแซมที่มีการตัดระบบน้ําประปา ใหตรวจสอบการเปดวาลวน้ําประปา และทดสอบ 

       แรงดันน้ําปลายทางบริเวณพ้ืนที่หองที่ซอมแซมใหเปนปรกติ  

13. กรณีผูรับจางกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของคณะผูรับจางตองดําเนินการแกไขซอมแซมใหทรัพยสิน 

     นั้นใชงานไดตามสภาพดังเดิมหรือชดใชความเสียหายตามที่คณะกําหนด 

14. ผูรับจางตองทําความสะอาดพ้ืนที่หลังปฏิบัติงานเสร็จใหเรียบรอยตามที่เจาหนาที่ผูควบคมุการปฏิบัติงาน 

     ของผูรับจางกําหนด 

 

 

 

 



 

แบบฟอรมขอตกลงการปฏิบัติงานของผูรับจาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอรมการควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจาง 

 

 

 


