
ข้อก ำหนด มำตรฐำนในกำรบริหำร จัดกำร และด ำเนินกำร ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(อ้างอิง : ข้อก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 

 “งานก่อสร้าง” หมายความว่า การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างทุกชนิด เช่น อาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทาง
รถราง ถนน อุโมงค์ ท่าเรือ อู่เรือ คานเรือ สะพานเทียบเรือ สะพาน ทางน  า ท่อระบายน  า ประปา รั ว ก าแพง 
ประตู ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ นส าหรับติดหรือตั งป้าย พื นที่หรือ สิ่งก่อสร้างเพ่ือจอดรถ กลับรถ ทางเข้าออกของ
รถ และหมายความรวมถึงงานต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย รื อถอน หรือท าลายสิ่งก่อสร้าง
นั นด้วย 

เขตก่อสร้าง หมายความว่า  พื นที่ที่ด าเนินการก่อสร้าง รวมถึงพื นที่ที่นายจ้างได้ก าหนดเพ่ิมเติมจาก
พื นที่ที่ด าเนินการก่อสร้าง 

เขตอันตราย หมายความว่า พื นที่ที่ก าลังก่อสร้าง พื นที่ที่ติดตั งนั่งร้าน ปั้นจั่น หรือ เครื่องจักรหรือ
บริภัณฑ์ไฟฟ้าเพ่ืองานก่อสร้าง พื นที่ที่เป็นทางล าเลียงวัสดุเพ่ืองานก่อสร้าง พื นที่ที่ ใช้เป็นสถานที่เก็บเชื อเพลิง
หรือวัตถุระเบิด พื นที่ที่ลูกจ้างท างานในที่สูง พื นที่ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือ พังทลายของวัสดุสิ่งของ 
รวมถึงพื นที่ที่นายจ้างได้ก าหนดเพิ่มเติม 

 

จากข้อก าหนดดังกล่าว ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จึงน ามาก าหนดเป็นข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในส านัก ดังนี  

ในการก่อสร้างอาคารผู้ด าเนินการก่อสร้างต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการอนุญาตปลูก
สร้างและต้องมีผู้ควบคุมงานตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตปลูกสร้างอยู่ในสถานที่ก่อสร้าง ถ้าผู้ควบคุมงานไม่อยู่
ต้องตั งตัวแทนไว้ โดยแสดงข้อความดังต่อไปนี  

การก่อสร้างอาคาร.........................................เจ้าของอาคาร............................................................ 
จ านวนเงิน..................................................... ผู้ด าเนินการก่อสร้างอาคาร........................................ 
เพ่ือใช้เป็น.......................................................ผู้ควบคุมงาน.............................................................. 
ใบอนุญาตเลขท่ี........................ลงวันที่...............................สถาปนิก................................................. 
ก าหนดแล้วเสร็จในวันที่...................................วิศวกร....................................................................... 

 

กำรป้องกันควำมเสียหำยซึ่งเกิดจำกกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง รื้อถอน อำคำร 
1. ผู้รับเหมาทุกคนจะต้องติดหรือแขวนบัตรที่บริษัทออกให้ผ่านเข้าออกส านักวิทยบริการทุกครั ง

ที่มาปฎิบัติงานและเข้าออกผ่านประตูที่ได้รับอนุญาตเท่านั น 
2. ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีกิจธุระเก่ียวข้องเข้าไปในบริเวณก่อสร้าง 
3. ก าหนดให้ท างานได้ตั งแต่ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ตั งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. หากต้องการ

ปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาที่ก าหนด ให้มีหนังสือแจ้งส านักวิทยบริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
และต้องได้รับหนังสือตอบกลับก่อนด าเนินงาน 

4. ไม่พูดคุยเสียงดังในระหว่างด าเนินงานเนื่องจากจะเป็นการรบกวนผู้ใช้บริการห้องสมุด 
5. ห้ามด าเนินการใดๆ ที่เป็นเหตุท าให้สูญเสียความแข็งแรงของโครงสร้างพื นและผนังคอนกรีตของ

อาคาร เช่น การเจาะสกัดในส่วนที่เป็นคอนกรีตรวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบระบายน  า ระบบ
ไฟฟ้า และระบบประปา หรือระบบใดๆ ของส านักวิทยบริการ จักต้องมีหนังสือขออนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรก่อน และจะด าเนินการดังกล่าวต้องจัดหาวิศวกรหรือผู้ช านาญการเฉพาะทางให้
ตรวจสอบและรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 



6. หลังจากเสร็จสิ นการท างานในแต่ละวันต้องดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื นที่ท างาน          
ห้ามวางวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานในบริเวณพื นที่สัญจรหรือพื นที่ให้บริการที่จะกระทบต่อ
การให้บริการ 

7. การขนย้ายวัสดุสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้หรือสัมภาระเข้า-ออก จะต้องแจ้งต่อพนักงานรักษา
ความปลอดภัย เพ่ือจ ากัดท าการตรวจสอบ ทั งนี ส านักวิทยบริการจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย
ของเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการท างานของผู้รับเหมา 

8. ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มของมึนเมา และเสพสิ่งเสพย์ติดเมื่ออยู่ภายในหรือนอกอาคารส านักวิทยบริการ 
9. ห้ามน าขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ งในถังทิ งขยะของส านัก หรือเทเศษขยะน  าปูน เศษปูนและ 

สีตกค้างเหลือใช้ลงไปในท่อระบายน  า 
10. กรณีท่ีมีงานก่อให้เกิดประกายไฟ ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีถังดับเพลิงจ านวน 1 ถัง เพ่ือเตรียมความ

พร้อมเบื องต้น หากเกิดเหตุต้องตรวจสอบสถานะถังดับเพลิงให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
11. ให้ใช้น  าและไฟฟ้าอย่างประหยัด ปิดก๊อกน  าและสวิตช์ไฟฟ้าทุกครั งหลังใช้งาน  
12. หากพบว่าผู้รับเหมาได้ท าความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ  หรือทรัพย์สินของ

ผู้ใช้บริการ ผู้รับเหมาจะต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จดังเดิมภายใน 7 วัน นับตั งแต่วันที่ได้รับ
แจ้ง  
กำรป้องกันควำมเสียหำยซ่ึงเกิดจำกเศษสิ่งของวัสดุ ฝุ่นละอองท่ีร่วงหล่นลงมำ  
(มลพิษทำงอำกำศ เสียง) 

1. กั นรั วชั่วคราวโดยรอบพื นที่เขตก่อสร้างอาคาร  
2. ขึงตาข่ายตามแบบรั ว ห่างจากอาคารที่ก่อสร้างอย่างน้อย 2 เมตรในส่วนที่ระยะห่างไม่เกิน  

2 เมตร ให้ยื่นตาขายให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได ้ 
3. ให้มีฉากปิดกั นฝุ่นละออง น  า เศษปูน หรืออ่ืนๆ ไม่ให้ฟุ้งกระจายเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ของส านัก และผู้ใช้บริการ  
4. ผนังอาคารด้านชิดแนวก่อสร้างให้ป้องกันอันตราย โดยใช้โครงเหล็กแป๊บติดตั งชิดแนวเขตที่ดิน

และขึงช่องว่างด้วยผ้าใบ  
5. ผู้ด าเนินการต้องติดป้ายเตือนอันตราย เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนบริเวณนั น รวมทั งติดไฟ

ให้มีแสงสว่างเพียงพอหรือไฟสัญญาณสีแดงกระพริบเตือนอันตรายในระหว่างพระอาทิตย์ตกถึง
พระอาทิตย์ขึ น  

6. การก่อสร้างจากกระท าให้เกิดเสียงดังเกินกว่า 75 เดซิเบล (เอ) ในระยะ 30 เมตรไม่ได้ และห้าม
กระท าการใดๆ ในบริเวณก่อสร้างซึ่งก่อให้เกิดเสียง และแสงรบกวนผู้อยู่ข้างเคียง ระหว่าง 
22.00 ถึง 06.00 น.  

7. ผู้ด าเนินการก่อสร้างต้องตรวจสอบและบ ารุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้การก่อสร้างที่ใช้ด าเนินการ
อยู่ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพร่างกายชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ควบคุมงานต้องแจ้งให้
ผู้ด าเนินการก่อสร้างทราบ เพ่ือจัดการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่
เหมาะสมและปลอดภัย 

8. ผู้รับเหมา ช่าง คนงาน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตามระเบียบในเอกสารฉบับนี  หรือกฎระเบียบ
ต่างๆที่เพ่ิมเติมในภายหลังฝ่ายรักษาความปลอดภัยของส านักหรือมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการ
สั่งให้ผู้รับเหมาช่างคนงานออกจากพื นที่โดยทันที 
 
 
 

 



ข้าพเจ้าขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานในพื นที่และได้เตรียมพร้อมตามรายการที่ระบุไว้ข้างบนแล้ว 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้รับใบอนุญาต   วันที่.................................................  
      (                                     ) 
ต าแหน่ง....................................................................  
 
 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความปลอดภัยตามรายการที่ระบุไว้ข้างบนเรียบร้อยแล้วด้วยตนเองจึง

ขออนุญาตให้ปฏิบัติงานได้ 
 
ลงชื่อ......................................................ผูอ้นุญาต        วันที่..................................................... 
        (                                    ) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาระสนเทศ 
 
 

 ทั งนี  ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป  
 
 

อนุมัติโดย...................................................................  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ) 

                                                            ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                                          วัน/เดือน/ปี..................................................... 
 

    1 กันยายน 2564 


