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 ก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอำคำรเรียนรวมและกลุ่มอำคำรหอพักนักศึกษำครุศำสตร์  
ก่อสร้ำง ณ ศูนย์แม่ริม อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

---------------------------------------------- 
 
1. รำยกำรพัสดุที่ต้องกำรซื้อ หรืองำนจ้ำงท่ีต้องกำรจ้ำง 

ก่อสร้างถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์  
 
 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ำเสนอรำคำ 

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง 

2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ                           

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่

มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน

ราคาอย่างเป็นธรรม  

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้ นศาลไทย เว้นแต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น                           

2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท า

สัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด                          

2.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างอาคารสาธารณะ หรือผลงานประเภทเดียวกัน

กับงานท่ีประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 34,800,000 บาท (สามสิบสี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงาน

สัญญาเดียวที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

เอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไม่รับพิจารณาผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างที่ เป็น

คู่สัญญาซึ่งมีการช่วงงานทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะเป็นการช่วงงานให้ผู้อื่นหรือรับช่วงงานมาจากผู้อื่น  

ผู้เสนอราคากรณีท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า จะต้องมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” 
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
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(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลง
ระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอ
ราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้าง
ของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนนิติบุคคลต่อ

หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)                          

2.7 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี

รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ                           

2.8 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ

กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                         

2.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกิ นสาม

หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้                        

2.10  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีบุคลากรที่จะเข้าท างานตลอดทั้งโครงการ ประกอบด้วย 

2.10.1 ผู้จัดการโครงการ                   จ านวน 1 คน 

2.10.2 วิศวกรโยธา ผู้ควบคุมงาน (ประจ าโครงการ)  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน 

 ไม่ต่ ากว่าระดับภาคีวิศวกร มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี 

2.10.3  วิศวกรไฟฟ้า     จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน  

ไม่ต่ ากว่าระดับภาคีวิศวกร  มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี 

2.10.4 วิศวกรสุขาภิบาลหรือวิศวกรสิ่งแวดล้อม  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน 

 ไม่ต่ ากว่าระดับภาคีวิศวกร  มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี 

2.10.5 สถาปนิก (ประจ าโครงการ)    จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน 

ไม่ต่ ากว่าระดับภาคีสถาปนิก  มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี 

2.10.6 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน 

2.10.7 ภูมิสถาปนิกหรือนักภูมิสถาปัตย์   จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน 

มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี 

2.10.8 ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา (ประจ าโครงการ)   จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน 

บุคลากรตามล าดับเบื้องต้นให้แนบเอกสารดังนี้ 
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(1) ล าดับที่ 2.10.1 ให้แนบเอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 

(2) ล าดับที่ 2.10.2 หนังสือรับรองของวิศวกร เพ่ือยินยอมควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตาม

แบบรูปรายการตามสัญญา (ตามแบบ น.4) และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมท่ียังไม่หมดอายุ  

(3) ล าดับที่ 2.10.3 – 2.10.5 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมท่ียังไม่หมดอายุ 

(4) ล าดับที่ 2.10.6 ให้แนบเอกสารการวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย หรือประกาศนียบัตรรับรองที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับ

วิชาชีพ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

(5) ล าดับที่ 2.10.7 ให้แนบเอกสารวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภูมิสถาปัตย์ หรือ สาขา

เทคโนโลยีภูมิทัศน์  

(6) ล าดับที่ 2.10.8 ให้แนบเอกสารวุฒิการศึกษา หรือเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 

 

(7) หลักฐานการเป็นพนักงานประจ าของบุคลากรข้อ 2.10.1 – 2.10.8    ได้แก่  ส าเนาการยื่น

แบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.1) และหลักฐานการรับเงินภาษีจากกรมสรรพากร  และแบบ

รายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10) ที่มีชื่อพนักงานประจ าของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ซึ่งผู้ประสงค์จะ

เสนอราคายื่นต่อส านักงานประกันสังคม  เพ่ือแสดงหลักฐานสถานะภาพการจ้างพนักงานก่อนวันประกาศประกวด

ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 3 เดือน  และจะต้องไม่เป็นการแจ้งการช าระภาษีหรือยื่นเอกสาร

ย้อนหลัง 

 

3.  ก ำหนดยืนรำคำ  ไม่น้อยกว่า 60  วัน 

 

4.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  ไม่เกิน 345 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มด าเนินการตามสัญญา 

 

5. งวดงำนงวดเงิน  จ านวน 10 งวด  ดังนี้ 

งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 9 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

1.1  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญา

จ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่

เป็นไปตามแผน 

1.2 งานก่อสร้างอาคารส านักงานโรงเก็บของชั่วคราวทั้งหมดแล้วเสร็จ     

1.3 งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า – ประปาชั่วคราว ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

1.4 งานปรับพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
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1.5 งานวางผังโครงการ และแนวถนน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

1.6 โครงสร้าง ฐานราก เสาตอม่อ ทางเดินเชื่อม อาคารหอพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

   ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มด าเนินการตามสัญญา 

 

งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 9 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

2.1 แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญา

จ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่

เป็นไปตามแผน 

2.2 โครงสร้าง คาน พื้น เสารับหลังคา ทางเดินเชื่อม อาคารหอพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

2.3 โครงสร้าง ฐานราก เสาตอม่อ ทางเดินเชื่อม อาคารเรียนรวม ทั้งหมดแล้วเสร็จ  

2.4 งานดินตัด ดินถมบดอัด ปรับพื้นถนนโครงการ และลานจอดรถ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

 ให้แล้วเสร็จภายใน 75 วัน นบัตั้งแต่วันเริ่มด าเนินการตามสัญญา 

 

 

 

 

งวดที่ 3 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 9 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

3.1 แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญา

จ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่

เป็นไปตามแผน 

3.2 งานโครงสร้างหลังคา ทางเดินเชื่อม อาคารหอพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ                  

3.3 งานโครงสร้าง คาน พื้น เสารับหลังคาทางเดินเชื่อม อาคารเรียนรวม ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

3.4 งานปรับระดับพ้ืนที่ และขุดบ่อลานแสดงกลางแจ้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายใน 105 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มด าเนินการตามสัญญา 

 

งวดที่ 4 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  

4.1 แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญา

จ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่

เป็นไปตามแผน 

4.2 งานโครงสร้างหลังคา ทางเดินเชื่อม อาคารเรียนรวม ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
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4.3 งานโครงสร้างสระน้ าข้างทางเดินเชื่อม อาคารหอพักและอาคารเรียนรวม 

      ทั้งหมดแล้วเสร็จ  

4.4 งานมุงหลังคาทางเชื่อมอาคารหอพักและเรียนรวม ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

4.5 งานขุดดิน บ่อบ าบัดน้ าเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายใน 135 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มด าเนินการตามสัญญา 

 

งวดที่ 5 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 7 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

5.1 แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญา

จ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่

เป็นไปตามแผน 

5.2 งานผนังกันดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

5.3 งานปรับพื้นที่บริเวณลานเดินโล่ง บันไดทางเดินลง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

5.4 งานโครงสร้างลานแสดงกลางแจ้งและโครงสร้างบ่อน้ า ทั้งหมดแล้วเสร็จ  

5.5 งานวางบ่อพักคอนกรีต และท่อระบายน้ าคอนกรีต งานถนน ทั้งหมดแล้วเสร็จ  

ให้แล้วเสร็จภายใน 165 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มด าเนินการตามสัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

งวดที่ 6 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 9 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

6.1 แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญา

จ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน 

6.2 งานพ้ืนคอนกรีตทางเดินโล่ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

6.3 งานพ้ืนคอนกรีตบันไดทางเดินลง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

6.4 โครงสร้างอาคารผลิตน้ าประปา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

6.5 งานวางท่อน้ าเสียอาคารหอพักและบ่อสูบส่งน้ าเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

6.6 งานบดอัดดินชั้นรองพ้ืนทาง และหินคลุก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
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ให้แล้วเสร็จภายใน 195 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มด าเนินการตามสัญญา 

 

งวดที่ 7 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 9 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

7.1 แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญา

จ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่

เป็นไปตามแผน 

7.2 งานติดตั้งม้านั่ง เหล็กตกแต่งทางเดินเชื่อม อาคารหอพัก และอาคารเรียนรวม      

ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

7.3 งานผิวพ้ืนทางเชื่อมอาคารหอพัก และอาคารเรียนรวม ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

7.4 งานฉาบผิวบ่อน้ าทางเดินเชื่อม อาคารหอพัก และอาคารเรียนรวม ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

7.5 งานตกแต่งผิวหน้า กรุหินลิปแลป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

7.6 งานเดินสายระบบไฟฟ้าแรงต่ า และระบบสื่อสาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายใน 225 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มด าเนินการตามสัญญา 

 

งวดที่ 8 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

8.1  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญา

จ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่

เป็นไปตามแผน 

8.2 งานติดตั้ง ม้านั่ง เหล็กตกแต่ง ทางเชื่อมอาคารหอพักและอาคารเรียนรวมทั้งหมด 

แล้วเสร็จ 

8.3 งานติดตั้งเหล็กตกแต่ง พ้ืนเวที ลานแสดงกลางแจ้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

8.4 งานเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ าใต้ดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

8.5 งานก่อสร้างทางเท้าขอบถนนและลานจอดรถ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

8.6 งานติดตั้งโคมไฟ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายใน 265 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มด าเนินการตามสัญญา 

 

 

งวดที่ 9 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 13 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
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9.1 แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตามสัญญา

จ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณีที่งานไม่

เป็นไปตามแผน 

9.2 งานถนน ทางเข้า และลานจอดรถ  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

9.3 งานลานแสดงกลางแจ้ง และสระน้ า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

9.4 งานบ่อบ าบัดน้ าเสียและติดตั้งอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

9.5 งานติดตั้งระบบสระน้ า กลุ่มอาคารหอพัก เรียนรวม และหน้าเวทีกลางแจ้ง  

ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

9.6 งานติดตั้งถังกรอง ถังน้ าสูง และระบบผลิตน้ าดี ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

9.7 งานเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงทั้งหมดแล้วเสร็จ 

9.8 งานติดตั้งระบบตู้ไฟฟ้าต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายใน 305 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มด าเนินการตามสัญญา 

 

งวดที่ 10 (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 19 ของค่าจ้างเม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงาน 

10.1  แผนงานการก่อสร้างแสดงความคืบหน้าของการก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนตาม

สัญญาจ้างและแผนงานเดิมของผู้รับจ้าง และให้แสดงการปรับแผนงานด้วยในกรณี

ที่งานไม่เป็นไปตามแผน 

10.2 งานตีเส้นจราจรและทาสีขอบทางเท้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

10.3 งานติดตั้งระบบรดน้ าสนาม ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

10.4 งานทาสี ทางเดินเชื่อมอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

10.5 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

10.6 งานระบบสุขาภิบาลทั้งหมด  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

10.7 งานภูมสิถาปัตยกรรม ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

10.8  งานทดสอบระบบต่างๆ ทุกระบบ และอบรมการใช้อุปกรณ์ระบบต่างๆให้กับ

พนักงาน      

10.9  งานก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการใน

สัญญา 

10.10 ท าความสะอาด และล าเลียงเศษวัสดุก่อสร้างออกจากหน่วยงาน                  

10.11 จัดส่งแบบ AS-Buil Drawing ของงานทั้งหมด                  

แล้วเสร็จภายใน 345 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มด าเนินการตามสัญญา              
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