
เงื่อนไขประกอบสัญญาการกอสราง 
โครงการ  งานปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนยประชุม (ศูนยการศึกษายานมัทรี) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 
-------------------------------------- 

ในการปฏิบัติงานการกอสราง หากขอความของขอกําหนดทั่วไปขัดแยงกับสัญญาหลัก ใหถือปฏิบัติ
ตามสัญญาการกอสรางหลักเปนสําคัญ   
 
1. สถานที่กอสราง 

ผูรับจางจะตองทําการกอสรางงานนี้ ณ ที่ดินของ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 
 
2. เงื่อนไขในแบบแปลนรายการกอสราง 
    2.1 การตรวจสอบแบบแปลน รายการและสภาพของสถานที่ ที่จะทําการกอสรางและทําการแกไข 

2.1.1 ผูรับจาง จะตองตรวจสอบแบบแปลนรายการกอสรางกับสถานที่จริงใหเขาใจ 
แจมแจงโดยตลอดเพื่อมิใหมีขอผิดพลาดในการกอสราง ในกรณีที่ผูรับจางเห็นวาแบบแปลนรายการกอสราง
ไมชัดเจนขัดแยงหรือมีขอสงสัยไมเขาใจสวนหนึ่งสวนใดเกี่ยวกับแบบแปลน รายการกอสรางสถานที่กอสราง
นั้นๆ ใหผูรับจางสอบถามโดยตรง หรือแจงใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบลวงหนาในระยะเวลาที่
เหมาะสมกอนการดําเนินงานตอไป เพื่อคณะกรรมการตรวจการจางจะไดแกไขแบบแปลน รายการหรือ
ขอความเพิ่มเติมใหถูกตองและทําเปนลายลักษณอักษร และมีลายเซ็นของคณะกรรมการตรวจการจาง
กํากับในแบบแปลน รายการขอความแกไขทุกฉบับ หากมีขอบกพรอง หรือผิดพลาดเนื่องจากผูรับจาง 
ไมปฏิบัติตามที่กลาวไวนี้ หรือดําเนินการไปกอนประการใดก็ตามผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบที่จะตอง
แกไขใหถูกตองตามคําแนะนําของ คณะกรรมการตรวจการจางนั้น โดยไมเรียกรองเปนมูลคาหรืออื่นใด
เพิ่มเติม 

2.1.2 ผูรับจางจะตองทําการตรวจสอบ สํารวจ และรังวัดสถานที่กอสรางเพื่อสํารวจ 
เกี่ยวกับทางเขาพื้นที่ ที่จะใชสําหรับเครื่องอุปกรณการกอสรางตางๆ ทอประปาสาธารณะ สายไฟฟา  
ทางระบายนํ้าสาธารณะและระยะตางๆ ใหแนนอนจนจัดวางตําแหนงแนวระยะสิ่งปลูกสรางตางๆ ให
ถูกตองตามรูปแบบ รายการตามสัญญา จัดทําระดับมาตรฐานตรวจสอบสิ่งกอสรางขางเคียงตางๆ ที่จําเปน
ที่ระบุไวในงานบริเวณและ/หรือคณะกรรมการตรวจการจางเห็นสมควร การอานแบบ อานระยะในแบบ 
และกะขนาดใหผูรับจางถือระยะตัวเลขในแบบแปลนรายละเอียดเปนเกณฑในกรณีที่สงสัยจะมีความขัดแยง
คลาดเคลื่อนหรือไมเขาใจประการใดก็ตามเกี่ยวกับแบบแปลนรายละเอียดกับสถานที่กอสรางจริง ผูรับจาง
จะตองแจงใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทันที หลักฐานในการตรวจสอบรังวัดและรายละเอียดตางๆ 
ดังกลาวนั้นผูรับจางจะตองจัดทําใหชัดเจนเรียบรอย เสนอใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาอนุมัติ
กอนจึงจะดําเนินงานขั้นตอไปหลักฐานดังกลาวจะตองเสนอลวงหนาอยางนอย 15 วัน นับจากวันทําสัญญา
นี้ การปกผังที่ตั้งสิ่งปลูกสรางตางๆ ตามสัญญาและการตกลง การวางแนวไฟฟา นํ้าใชชั่วคราว สิ่งปลูกสราง
ชั่วคราว เสนทางลําเลียงขนสง และอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อใหงานกอสรางดําเนินไปไดเรียบรอยตามสัญญา 
ผูรับจางจะตองทําเปนรูปแบบและหลักฐานพรอมรายละเอียดตางๆ ใหชัดเจนครบถวนเหมาะสม ให
คณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาตรวจสอบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน หากมีขอขัดแยงใดๆ ใหผูรับจาง
จัดเปนหลักฐานพรอมรายละเอียดใหชัดเจน เสนอตอคณะกรรมการตรวจการจางและปฏิบัติงานตอไปได
ตามการวินิจฉัย และเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจางนั้น ความลาชาเนื่องจากการนี้จะดวยเหตุใด 
ก็ตาม  ผูรับจางจะหยิบยกเปนขออางเรียกรองใดๆ ไมไดทั้งสิ้น 
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2.1.3  การกําหนดระดับ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในแบบ สวนการวางแนวอาคารใหเปนไปตาม
แบบ หรือตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคกําหนด 

 
2.2 ความคลาดเคลื่อนในแบบแปลน รายละเอียดและขอกําหนด ประกอบแบบและการแกไข 

   2.2.1 แบบแปลนรายละเอียดและขอกําหนดประกอบแบบ มีไวเพื่อความสะดวกของผูรับจาง 
ในการที่จะดําเนินการกอสรางใหเปนไปตามวัตถุประสงคจึงอาจมีความคลาดเคลื่อน ขาดตกบกพรอง และ
ความผิดพลาดอยูบาง แตวัตถุประสงคของคณะกรรมการตรวจการจางตองการใหผูรับจางทําการกอสราง
งานตางๆ ที่ระบุไวใหแลวเสร็จเรียบรอยโดยสมบูรณดวยความมั่นคงแข็งแรง และถูกตองตามหลักวิชาการ 
ดังนั้นหากมีงานใดที่จะตองทําเพิ่มเติม เนื่องจากความคลาดเคลื่อน ขาดตกบกพรอง หรือความผิดพลาด
ของแบบแปลนรายละเอียด และขอกําหนดประกอบแบบแลว ผูรับจางจะเรียกรองเงินเพิ่มเติมจากผูวาจาง
มิได   
       2.2.2 สิ่งใดที่สงสัยวา จะมีการคลาดเคลื่อนของแบบแปลน รายละเอียดและขอกําหนดประกอบ
แบบขัดแยงกันผูรับจาง จะตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจางเปนผูวินิจฉัยให 
โดยคณะกรรมการตรวจการจาง จะถือเอาความถูกตองในวิชาชางและความเหมาะสมเปนหลักในการปฏิบัติ 
และผูรับจางจะตองทําการแกไขและดําเนินการกอสรางตามคําวินิจฉัยนั้นทันที 
      2.2.3 สิ่งใดที่กําหนดไวในแบบแปลนรายละเอียด และขอกําหนดประกอบแบบแลวแตในทาง
ปฏิบัติงานชางไมอาจระบุไวไดครบถวน เชน ความออนแกของส ีการติดตั้ง รูปรางลักษณะและสิ่งปลีกยอย
ตางๆ ตลอดจนรูปขยายรายละเอียด เปนตน คณะกรรมการตรวจการจางจะชี้แจงอธิบาย รายละเอียดให
ขณะพาดูสถานที่หรือขณะทําการกอสรางการชี้แจงรายละเอียดนี้ถือเปนสวนประกอบของแบบแปลน
รายละเอียดและขอกําหนดประกอบแบบครั้งนี้ดวย   
      2.2.4  หากผูรับจางปฏิบัติไมถูกตองตามหลักวิชาชางหรือทําดวยฝมือไมประณีตเรียบรอย 
คณะกรรมการตรวจการจางมีสิทธิ์สั่งใหผูรับจางรื้อถอน หรือทําใหมตามความเหมาะสมซึ่งผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามคําสั่งทันที และในกรณีนี้ผูรับจางจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ ไมได 
 

2.3 แบบใชงาน (Shop Drawings) และแบบตามการสรางจริง (AS Built Drawings) งานระบบ
สถาปตยกรรม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ผูรับจางจะตองจัดทําและสงใหคณะกรรมการตรวจการจาง
พิจารณา   
   2.3.1 ผูรับจาง จะตองจัดทําแบบใชงาน (Shop Drawing) งานระบบวิศวกรรมโครงสราง โยธา 
งานระบบตรวจสอบอนุมัติลวงหนา กอนดําเนินการใชและติดตั้งไมนอยกวา 14 (สิบสี่) วัน หรือตามท่ี
คณะกรรมการตรวจการจางจะเห็นเหมาะสม และผูรับจางตองไมดําเนินการกอสรางหรือติดตั้งงานนั้นๆ 
จนกวาจะไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจางเปนที่เรียบรอยแลว ในการพิจารณาอนุมัติแบบ 
ใชงานดังกลาวแตละครั้งคณะกรรมการตรวจการจางจะใชเวลา 14  (สิบสี่) วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแบบ 
ใชงานที่ครบถวนสมบูรณ การพิจารณาอนุมัติแบบใชงานจะใชขอกําหนดตามเอกสารสัญญา กฎเกณฑใน
วิชาชีพแตละสาขาเปนมาตรฐาน 
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      2.3.2 แบบใชงาน (Shop Drawings) จะตองแสดงรายละเอียดของวัสดุ ขนาด รูปราง ลักษณะ 
ชนิดตําแหนง ระยะ ระดับ แนว รายละเอียดประกอบแบบ และ ขอมูลเกี่ยวของ รายละเอียดประกอบ
ติดตั้งใหชัดเจน ดวยมาตราสวนเหมาะสมเปนไปตามขอกําหนดของสถาปนิก วิศวกร แขนงชางนั้นๆ แบบใช
งานจะตองมีการตรวจสอบจากสภาพสิ่งกอสรางที่แทจริง นํามาเปนพื้นฐานในการทําแบบใชงาน หากแบบ
ใชงานนั้นๆ กระทําขึ้นและไดรับการพิจารณาอนุมัติไปกอนถึงกําหนดการใชงานจริงใหผูรับจางทําการ
ตรวจสอบปรับแกไขใหเหมาะสม ถูกตอง กับสภาพการกอสรางจริง คณะกรรมการตรวจการจางแขนงงาน
ชางนั้นๆ ตรวจสอบพิจารณาใหมในเวลาที่เหมาะสม จนไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจาง
เสียกอนจึงจะนําไปทําการกอสรางติดตั้งได 
       2.3.3 ผูรับจางจะตองจัดทําแบบใชงานสําหรับงานกอสรางในขั้นตอนตางๆ นอกเหนือจากที่กลาว
ไวขางตน) เมื่อ   

1) แบบกอสรางไมชัดเจนเพียงพอหรือมีปญหาในการกอสราง 
2) จุดตําแหนงของรูปแบบสวนตางๆ โดยทั่วไปควรทําแบบใชงาน   
3) คณะกรรมการตรวจการจางแจงใหทําแบบใชงาน 
หากผูรับจางไมปฏิบัติตามที่ระบุไวตางๆ ดังกลาวขางตน จนเกิดหรือเปนเหตุใหเกิดขอผิดพลาด

บกพรองขึ้นในงานสวนใดๆ ใหถือวาผูรับจางฝาฝนสัญญา และผูรับจางจะตองรับผิดชอบแกไขขอบกพรอง
ผิดพลาดใหถูกตองเรียบรอยเสียกอน จึงจะทํางานสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของตอไปไดหรือตามที่คณะกรรมการ
ตรวจการจางจะเห็นสมควรโดยผูรับจางจะโตแยงเรียกรองใดๆ ไมไดทั้งสิ้น 
     2.3.4 ผูรับจางจะตองสงแบบใชงานตางๆ ใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาตรวจสอบพรอม
หนังสือแจงสงและสําเนาเพื่อการอนุมัติอยางนอย 1 ชุด หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจางเห็น
เหมาะสม 
 

2.4 เครื่องมือ เครื่องใชและเครื่องจักร นั่งราน เครื่องหมายเพื่อใหความปลอดภัย 
2.4.1 เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องจักร นั่งราน ตลอดจนอุปกรณตางๆ ที่นํามาใชในการ 

กอสราง ตองเปนชนิดที่เหมาะสมกับชนิดของงาน มีประสิทธิภาพสูง มั่นคงและปลอดภัยจากอันตราย 
อันอาจจะเกิดกับคนงาน คนภายนอกและทรัพยสินขางเคียง ผูรับจางจะตองรับผิดชอบและชดใชคาเสียหาย
อันอาจเกิดขึ้นไดนอกเหนือจากสวนที่ไดรับการชดใชจากประกันภัย 
      2.4.2 ผูรับจางจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของทางการในการขออนุญาตใชหรือ
ติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช นั่งราน อุปกรณตางๆ สําหรับงานกอสรางในสัญญาและผูรับจาง
จะตองจัดทําติดตั้งเครื่องหมายบริเวณที่จะเกิดอันตราย อุบัติเหตุหรือจัดทําสิ่งปองกันชั่วคราวบริเวณ
อันตรายนั้นรวมทั้งตองดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดระยะเวลากอสรางในสัญญา 

2.4.3 เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องจักรและอุปกรณชนิดใดที่คณะกรรมการตรวจการจางพิจารณา
เห็นวาไมเหมาะสมในการนํามาใชในการกอสราง หรือไมปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อาจสั่งใหนําออกจาก
สถานที่กอสราง และผูรับจางจะตองจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องจักรและอุปกรณชนิดทีค่ณะกรรมการ
ตรวจการจางเห็นสมควรใหใชไดมาปฏิบัติงานทันที 
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2.5 ชางฝมือและคนงาน   
ผูรับจางจะตองหาชางฝมือ และคนงานที่มีความสามารถและความชํานาญในงานแตละประเภท 

มาปฏิบัติงานถาปรากฏวาชางฝมือและคนงานนั้นปฏิบัติไมดีพอ ประพฤติตนไมเหมาะสมไมมีหลักการชาง 
ที่ดี คณะกรรมการตรวจการจาง มีสิทธิที่จะสั่งเปลี่ยนชาง คนงาน เพื่อใหไดงานที่ประณีตเรียบรอยมี
มาตรฐานถูกตองตามแบบแปลนรายการขอตกลงและถูกตองตามกฎหมายและเทศบัญญัติ การแจงเปลี่ยน
ชางและคนงานนี้ผูรับจางจะตองรีบปฏิบัติจัดหาชางและคนงานใหเหมาะสมทันที โดยไมมีขอเรียกรองหรือ
โตแยงใดๆ   

ผูรับจางตองมีหนาที่ในการปองกันดูแลรักษา ไมใหเกิดความเสียหายอันตรายใดๆ แกสิ่งปลูกสราง
ทรัพยสินชางและคนงานตลอดจนบุคคลตางๆ ที่ปฏิบัติงานในงานกอสรางนี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค และผูรับจางตองรับผิดชอบชดใชหากมีเหตุอันตรายเสียหายใดๆ เกิดขึ้นเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยไมมีขอแมใดๆ ทั้งสิ้น 

2.6 ผูควบคุมงานประจําของผูรับจาง   
2.6.1  ผูรับจางจะตองจัดใหมีผูควบคุมงานกอสรางตามกฎหมาย ประกอบดวยสถาปนิก 

และวิศวกร ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาเห็นวามีความสามารถและเหมาะสมทําหนาที่เปน 
ผูประสานงาน และควบคุมงานการกอสรางใหเปนไปอยางถูกตองและมีคุณภาพที่ดีทุกประการ 
       2.6.2  ผูควบคุมงานกอสรางหรือผูแทนของผูรับจางจะตองมีคุณวุฒิดังตอไปนี้ 

1)   เปนสถาปนิกที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม (ก.ส.) ประเภทภาคีขึ้นไป  
2)   เปนวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) ประเภทภาคีขึ้นไป  
3)   เปนผูที่เคยผานงานกอสรางขนาดใหญ และประสบการณ ในงานกอสรางมาเปนอยางดี  
4)   เปนผูที่มีประวัติการทํางานดี มีความตั้งใจและเอาใจใสในการปฏิบัติงานตามหนาที่เปนอยาง 

ดีและใหความรับผิดชอบในหนาที่  
5)  ตองเปนผูที่มีอุปนิสัย เขากับผูรวมงานอื่นไดเปนอยางดีและใหความรวมมือในการดําเนินงาน 

กอสรางกับทุกฝายไดดี 
2.6.3 ผูรับจางจะตองแจงรายชื่อพรอมทั้งประวัติการทํางานของผูควบคุมการกอสรางของผูรับจาง 

ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบ เปนลายลักษณอักษรเมื่อคณะกรรมการตรวจการจางอนุมัติแลวจึง
ปฏิบัติงานได 
       2.6.4 ผูรับจางจะตองจัดทําตารางปฏิบัติงาน พรอมทั้งแจงกําหนดเวลาในการควบคุมงานของ
สถาปนิกและวิศวกรควบคุมงานของผูรับจาง เพื่อใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาอนุมัติ  

2.6.5 ผูรับจาง จะตองใหผูควบคุมงานกอสรางของผูรับจางตามคุณวุฒิที่ระบุในขอ  
       2.6.6 และตามตารางที่อนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจการจางในขอ  
       2.6.7 ปฏิบัติงานตามตารางการปฏิบัติงานในขอ 3.5.4 อยางเครงครัดที่สุด มิฉะนั้นจะถือวาผิด
สัญญา   
       2.6.8 ผูรับจาง จะตองจัดวางแผนใหมีผูควบคุมงานกอสรางของผูรับจาง ปฏิบัติงานใหเปนอยางดี 
และไมชักชาจนเปนผลเสียหายแกงาน  
       2.6.9 ผูรับจาง และผูควบคุมงานของผูรับจางจะตองศึกษา แบบและรายการกอสรางอยางละเอียด
ถี่ถวน และตองวางแผนงานโครงการลวงหนา เพื่อจัดเตรียมงานไดอยางถูกตองและมีหลักการของชางที่ดี 
เปนไปตามกฎขอบังคับการทํางานกอสรางที่กําหนดไว  
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2.6.10 ชาง และคนงานของผูรับจางที่ดําเนินงานกอสรางตามสัญญา จะดําเนินงานไปโดยลําพัง 
โดยไมมีวิศวกร และผูควบคุมงานของผูรับจางคอยติดตามตรวจสอบดูแลชี้แนะแกไขความถูกตองของงาน
กอสรางในแตละสวน แตละขั้นตอนของงานกอสรางไมไดและคณะกรรมการตรวจการจางมีสิทธิและอํานาจ
สั่งไมรับงานในแตละสวน แตละ ขั้นตอนของงานกอสรางนั้นๆ ไวไดจนกวาผูรับจางไดแกไขใหถูกตอง
เหมาะสมจึงไดดําเนินงานนั้นๆ ตอไปไดโดยฝาย ผูรับจางจะโตแยงเรียกรองใดๆ ไมไดทั้งสิ้น  
       2.6.11 หากวิศวกร หรือสถาปนิกควบคุมประจํา หรือผูควบคุมประจํางานการกอสรางของผูรับจาง
ไมอยูควบคุมงานกอสราง ณ ที่กอสรางในระหวางมีการดําเนินงานกอสราง ไมวาในลักษณะใดที่จําเปนตอง
มีวิศวกร หรือสถาปนิกควบคุมประจํางาน หรือผูควบคุมงานควบคุม คณะกรรมการตรวจการจางมีสิทธิและ
อํานาจสั่งระงับงานกอสรางในสวนงานนั้นๆ หรืองานกอสรางสัมพันธตอเนื่องได จนกวาจะมีวิศวกรควบคุม
ประจํางาน และผูควบคุมประจํางานของ ผูรับจางเขาประจําควบคุมงานและจัดดําเนินงานอยางเหมาะสม 
จึงจะใหดําเนินงานกอสรางในสวนที่ถูกระงับงานไวนั้นตอไปได และโดยคณะกรรมการตรวจการจางจะแจง
เหตุผลดวยวาจาและลายลักษณอักษรการสั่งระงับและการใหทํางานตอไปใหผูรับจางทราบทันที  
 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจางสงสัยวางานกอสรางไมเรียบรอย ไมถูกตองตามแบบและ  
รายการกอสราง หรือเปนปญหา คณะกรรมการตรวจการจางมีสิทธิและอํานาจสั่งระงับงานสวนนั้นๆ ได
ชั่วคราวและแจงการวินิจฉัยจากผูบริหารการกอสรางทันที ที่ไดสั่งระงับงานดังกลาว และการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการตรวจการจางถือเปนขอชี้ขาด โดยผูรับจางจะนํามาโตแยงเรียกรองใดๆ ไมไดทั้งสิ้น  
       2.6.12 คณะกรรมการตรวจการจางมีสิทธิ ที่จะขอใหเปลี่ยนผูควบคุมงานกอสรางของผูรับจางใหม
ได หากพิจารณาเห็นวา ผูควบคุมงานกอสรางนั้นไมเหมาะสม หรือมีความบกพรองในหนาที่ ผูรับจางจะตอง
จัดหาผูควบคุมงานกอสราง ที่มีคุณวุฒิ และความสามารถ และมีความเหมาะสมตามการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจการจาง และ/หรือ คณะกรรมการตรวจการจางมาปฏิบัติงานในหนาที่ทันที   
        2.6.13  คําแนะนําหรือคําชี้แจงใดๆ ที่คณะกรรมการตรวจการจางไดใหแกผูควบคุมงานของ                
ผูรับจางนี้ถือวาไดแจงโดยตรงตอผูรับจางแลว 

2.7 การตรวจและการทดลองงานวัสดุ 
        2.7.1 คณะกรรมการตรวจการจางมีสิทธิที่จะเขาตรวจ และควบคุมการกอสรางในบริเวณงาน
กอสราง อาคารโรงงานหรือสถานที่อื่นๆ ของผูรับจางซึ่งมีการเตรียมการและดําเนินการตางๆ สําหรับการ    
กอสรางตามสัญญานี้ไดในทุกเวลาที่เห็นสมควร โดยผูรับจางและผูรับจางชวงจะตองรับผิดชอบจัดอํานวย
ความสะดวกใหความปลอดภัยรวมทั้ง จัดหาเครื่องใชอุปกรณที่จาํเปนเหมาะสมใหพรอม เพื่อให
คณะกรรมการตรวจการจางไดใชสิทธิทําการดังกลาวขางตนนั้นไดโดยสมบูรณ  
       2.7.2 ในกรณีที่ระบุไวในรายการ หรือตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจางหรือตามกฎเทศ
บัญญัติหรือระเบียบขอบังคับตางๆ ที่กําหนดใหตองทําการตรวจหรือทดสอบวัสดุหรืองานใดๆ เกี่ยวกับ    
คุณภาพความเหมาะสมหรือความมั่นคงผูรับจางจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหคณะกรรมการตรวจการ
จางใหทราบลวงหนาเปนเวลา 15 วัน เพื่อตรวจหรือทดสอบวัสดุหรืองานนั้นๆ จนกวาจะไดรับการพิจารณา
เห็นชอบจึงจะลงมือปฏิบัติงานนั้นตอไปได อนึ่ง วัสดุสิ่งของอุปกรณตางๆ ที่ใชรวมทั้งการติดตั้งใดๆ ในสวน
ตางๆ ของงานกอสรางไมวาจะเปนในระยะกอนการใชระหวางใชหรือใชไปแลวประการใดก็ตาม หาก
คณะกรรมการตรวจการจางเห็นสมควรใหมีการตรวจสอบ ผูรับจางจะตองดําเนินการโดยเครงครัดตามที่มี
รายการขอกําหนดไวนั้นหรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจางจะเห็นสมควรสั่งใหดําเนินการจนไดผลเปนที่
นาพอใจและไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจางโดยไมมีขอโตแยงเรียกรองใดๆ 
ทั้งสิ้น  
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        2.7.3 งานสวนใดที่ระบุในรายการ หรือตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจาง ที่จะตองมีการ
ตรวจพิจารณาตามลําดับขั้นจึงจะอนุมัติดําเนินการตอไปไดผูรับจางจะตองถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
หากมีสวนใดที่จัดทําไปกอนโดยมิไดรับการพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตรวจการจางมีสิทธิที่จะสั่งใหรื้อ
ถอนหรือทุบสวนนั้นได และผูรับจางจะตองจัดทําใหมโดยไมคิดมูลคาหรือเรียกรองโตแยงใดๆ เพิ่มเติม  
       2.7.4 ผูรับจางจะตองสงตัวอยางวัสดุทั้งหมดที่ใชในการกอสราง ใหคณะกรรมการตรวจการจาง
ตรวจอนุมัติกอนทําการติดตั้ง ในกรณีที่วัสดุหรือชิ้นสวนที่จะสงใหคณะกรรมการตรวจการจางตรวจสอบ
อนุมตัิมีขนาดใหญไมสะดวกในการขนสง เชน หนาตางประตู หรือสวนอื่นๆ ใหผูรับจางจัดทําแบบตัวอยาง
ขึ้น ณ ที่กอสราง เพื่อให คณะกรรมการตรวจการจางตรวจอนุมัติกอนที่จะทําการติดตั้งหรือกอสรางวัสดุ
หรือชิ้นสวนนั้นๆ ในสวนอื่นๆ ที่เหลือของอาคารวัสดุกอสรางที่เกี่ยวของกับโครงสรางของอาคารจะตอง
นําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจาง และ/หรือ คณะกรรมการตรวจการจางเชนเดียวกัน ใน
กรณีที่คณะกรรมการตรวจการจางตองการควบคุมคุณภาพ และความสามารถในการรับนํ้าหนักของ
คอนกรีต โดยการใหหลอแทงคอนกรีตเพื่อนําไปทดสอบ ผูรับจางจะตองจัดทําแทงคอนกรีตเพื่อการทดสอบ
นี้ โดยผูรับจางเปนผูออกคาใชจายทั้งในการทําแทงคอนกรีตและการทดสอบ  
 

2.7 สิทธิของคณะกรรมการตรวจการจางในการแกไขงาน   
2.7.1 คณะกรรมการตรวจการจางมีอํานาจ และสิทธิในการสั่งใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงงานใดๆ  

ที่ไมถกูตองหรือไมตรงกับที่ระบุไวในแบบและรายการตามขอตกลงในสัญญา  
 
2.8  สิทธิของผูรับจางในการปฏิบัติตามสัญญา  
หากคณะกรรมการตรวจการจางไมสามารถจายเงินคากอสรางใหผูรับจางตามขอตกลงในสัญญา

ภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่งภายหลังที่ผูรับจางไดยื่นเอกสารเบิกเงินคากอสรางที่สรางเสร็จและ
คณะกรรมการตรวจการจางไดรับรองการสงงานนั้นแลว  ผูรับจางมีสิทธิที่จะรองขอและทวงถามได 

 
3.เงื่อนไขในหนาที่และความรับผิดชอบการดําเนินงาน  
    3.1 การจัดวางแผนงานและการปฏิบัติ  
        3.1.1 ผูรับจางจะตองทําแผนงาน การจัดดําเนินงานโครงการกอสราง ทั้งหมดอยางสมบูรณ 
(Complete Project Management) ใหถูกตองเหมาะสมสอดคลองกับสัญญาและขอกําหนดตกลงตางๆ 
แสดงลําดับขั้นตอน ชนิด ลักษณะ ปริมาณระยะเวลา ผลงาน และมูลคางาน ความสัมพันธสอดคลองของ
งานแตละขั้นตอนของแขนงงานและของงานทั้งหมด รวมทั้งรายละเอียดที่จําเปนอื่นๆ พรอมหนังสือแจง
ความสามารถความรับผิดชอบ การดําเนินงานตามแผนงานนั้นจัดแยกเปนชุด ใหคณะกรรมการตรวจการ
จางพิจารณาลวงหนาอยางมากไมเกิน 15 วัน (นับจากวันที่ลงนามในสัญญานี้) คณะกรรมการตรวจการจาง
จะใชเวลาพิจารณาและแจงผลใหทราบ (นับจากวันที่ไดรับหนังสือนั้น) ในระยะเวลาประมาณ 15 วัน  
  ในกรณีที่จําเปนตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแผนงานของอาคาร หรือขั้นตอนการทํางาน  
เพื่อทําการขนสง หรือเก็บสต็อกวัสดุและอุปกรณตางๆ  ผูรับจางจะตองไมคิดคากอสรางหรือคาใชจายใดๆ 
เพิ่มเติมราคากอสรางในภายหลังมิได  
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3.1.2 ในการทํางานกอสรางแตละสวน หรือแตละขั้นตอนของงานกอสรางผูรับจาง จะตองจัดทํา
แผนงานละเอียดอยางเหมาะสมกับงาน พรอมการคาดคะเนผลและปริมาณของงานนั้นๆ ทุกระยะ 7 วัน
และ 1 เดือน (หรือในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจการจางจะเห็นสมควร) จัดใหสอดคลองกับแผนงาน
โครงการกอสรางทั้งหมดที่จัดวางไวนั้น สงใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาลวงหนากอนดําเนินงาน
ดังกลาว และผูรับจางจะตองรับผิดชอบการทํางานไปตามแผนงานนั้น ไมวาจะไดรับการพิจารณาเห็นชอบ
หรือไมประการใดก็ตาม  

3.1.3 ในกรณีที่ผูรับจางทํางานกอสรางลาชา กวาแผนงานที่วางไวหรือมีลักษณะชี้บงวางาน
กอสรางจะไมเปนไปตามแผนงานที่จัดวางไวนั้นๆ ไมวาจะมีเหตุสืบเนื่องจากการทํางานของผูรับจางเอง 
หรือจากเหตุอื่นใดก็ตามคณะกรรมการตรวจการจางมีสิทธิสั่งใหผูรับจางเรงทํางานทั้งกลางวัน กลางคืนและ
ในวันหยุด ไดโดยผูรับจางจะเรียกคาจางเพิ่มเติมไมได นอกจากนี้ยังเปนหนาที่ของผูรับจางจะตองแกไขจัด
แผนงานหลักใหม ของแตละสวนแตละขั้นตอนและของโครงการกอสรางทั้งหมด ใหสอดคลองเปนไปตาม
ขอกําหนดสัญญาและการตกลงทีม่ีไวแตเดิมหรือตามที่จะไดมีขอกําหนดตกลงไวนั้นๆ 

การจัดแกไขปรับปรุงแผนงานนั้นๆ ผูรับจางตองดําเนินการเชนเดียวกับการจัดวางแผนงานดังกลาว
ไวขางตน หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจางเห็นเหมาะสมจึงจะทํางานกอสรางตอไปไดและผูรับจาง
จะตองแกไขปรับปรุงการทํางานและปริมาณงานตามขอกําหนดตางๆ สอดคลองเหมาะสมกับแผนงานที่
แกไขเห็นชอบนั้น  

 
3.2 การแจงผลงานและหลักฐาน  
ในระยะการทํางานกอสรางจนแลวเสร็จตามขอกําหนดสัญญา และการตกลงตางๆ  เปนหนาที่และ

ความรับผิดชอบของผูรับจางจะตองจัดทํา และแจงใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบในรูปของรายงาน
ประจําเดือนคือ  
        3.2.1 การจัดเตรียมงาน การใชวัสดุแรงงานแตละขั้นตอนแตละแขนง ในแตละสัปดาห แตละเดือน 
(ในลักษณะตาราง) ตามที่คณะกรรมการตรวจการจางเห็นสมควร  
        3.2.2 ผลการทดสอบตรวจสอบวัสดุ และงานกอสรางตางๆ พรอมความเห็นการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจการจาง  
        3.2.3 ปริมาณผลความกาวหนาของงานแตละขั้นตอนของแตละแขนงงาน และของงานทั้งหมด     
ที่เสร็จ แจงความสําเร็จหรืออุปสรรคความชาเร็วเทียบกับผลงานที่กําหนดเห็นชอบไวในลักษณะ
เปรียบเทียบดวยตารางและ BAR CHART ตามที่คณะกรรมการตรวจการจางเห็นเหมาะสม  
       3.2.4 ภาพถายผลงานความกาวหนาของงานแตละเดือน (เพื่อประกอบการเบิกจายเงินงวดคา
กอสรางตามสัญญา) รวมทั้งภาพถายการทดสอบวัสดุกอสรางการตรวจสอบขอชํารุดบกพรองและการแกไข
การประกอบติดตั้งและงานกอสรางที่มีลักษณะสําคัญตางๆ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจางเห็นสมควร
บันทึกภาพไวเปนหลักฐานอางอิงความ ถูกตองเรียบรอยของการทํางานตามขอกําหนดสัญญาตางๆ  
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        3.2.5 แบบฟอรม ตารางแสดงรายการใชวัสด-ุแรงงาน ตามตารางแสดงผลความกาวหนางานแตละ
ขั้นตอนของงานทั้งหมด ผูรับจางจะตองจัดทําตามที่คณะกรรมการตรวจการจางกําหนดแนะนํา หรือ
พิจารณาเห็นชอบ โดยตองจัดทําดวยปริมาณใหเพียงพอกับการใชงานจนงานกอสรางเสร็จเรียบรอยดวย
คาใชจายของผูรับจางเอง ภาพถายผลความกาวหนาของงานและการตรวจสอบ ทดสอบ วัสดุติดตั้งแกไข
ตางๆ ที่กําหนดตองการนั้นจะตองเปนภาพถายที่ครอบคลุมงานอยางทั่วถึงชัดเจนดวยภาพถายขนาดไมเล็ก
กวา 3.5" x 5" และจํานวนภาพถายตามความเหมาะสมของงาน พรอมขอความรายละเอียดประกอบให
เหมาะสมดวยคาใชจายของผูรับจางเองนําสงเอกสารหลักฐานตางๆ ควรจัดแยกเปนชุดๆ พรอมหนังสือ
นําสงตามที่คณะกรรมการตรวจการจางจะเห็นสมควร  
 

3.3 การปฏิบัติงานในเวลาปกติและการปฏิบัติงานในเวลาพิเศษ  
      3.3.1 การปฏิบัติงานกอสรางตามปกติในแตละวัน ผูรับจาง ชางคนงานทุกแขนงงานกอสรางของ 
ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎขอบังคับที่กําหนดไวขางตน และผูรับจางหรือผูแทนผูรับจางมีหนาที่ในการ
ปฏิบัติและรับผิดชอบอีกดังนี้ 

1)  แจงขอการทํางานแตละวัน โดยแจงลวงหนากอนการทํางานปกติอยางนอย 1 วัน ประกอบดวย 
ขอบเขต ตําแหนง ชนิดลักษณะ ระยะเวลา ปริมาณงาน จํานวน ชาง คนงาน เครื่องมือ เครื่องใช ที่สําคัญ
ผังสังเขปปริมาณงานที่กะจะทําเสร็จในแตละวัน พรอมทั้งแจงการจัดการปองกันอันตรายความเสียหายให
เหมาะสมตามความจําเปนกับสภาพของงาน โดยจะตองแยกแยะจัดทําใหสอดคลองกับแผนงานละเอียด
และแผนงานทั้งโครงการที่ไดกําหนดหรือไดรับการเห็นชอบไวนั้นๆ ใหคณะกรรมการตรวจการจางแตละ
กรณีงาน พิจารณาเห็นชอบเสียกอนจึงจะทํางานนั้นได 

หากผูรับจาง ทํางานไมเสร็จตามที่แจงขอไวในแตละวันและมีงานแกขอบกพรองตางๆ (หรือ 
งานตรวจสอบตางๆ) ซึ่งจะตองทําควบคูไปกับงานในแตละวันถัดไปเปนหนาที่ของผูรับจางจะตองแจง 
ขอทํางานดังกลาวนั้น กับงานที่กําหนดจะทําในวันถัดไปดวยวิธีการแจงขอทํางานแตละวัน ที่กลาวไวขางตน
ตอคณะกรรมการตรวจการจางแลวแตกรณีงาน ใหพิจารณาตรวจสอบเห็นชอบอนุมัติแลวจึงดําเนินการได  

2) แจงใหคณะกรรมการตรวจการจางแลวแตกรณี ใหทําการตรวจสอบการประกอบการติดตั้งการ
แกไขตางๆ รวมทั้งวัสดุอุปกรณตางๆ ในงานแตละขั้นตอนและของแตละแขนงงานหรือตามที่มีการระบุ
ตรวจสอบทดสอบใหตรวจสอบทดสอบใหแลวเสร็จเรียบรอยถูกตองตามกําหนดหรือตามที่คณะกรรมการ
ตรวจการจางเห็นชอบหรือเห็นเหมาะสมแลวจึงทํางานขั้นตอไปได  

3) ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจางมีความเห็นใหแกไข ชนิด ลักษณะ ปริมาณงานวิธีการ 
ทํางานหรืออื่นๆ ใหเหมาะสมประการใดก็ตามผูรับจางและผูแทนผูรับจางมีหนาที่และความรับผิดชอบตอง
ปฏิบัติไปตามความคิดเห็นและการพิจารณาเพื่อใหงานแตละขั้นตอนและงานสวนอื่นๆ ที่ตอเนื่องดําเนิน
ตอไปไดไมหยุดชะงักลาชาเปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูรับจางจะตองกําหนดระยะเวลาการแจงและ
ดําเนินงานตรวจสอบทดสอบรวมทั้งงานแกไขตางๆ จนไดผลถูกตองเรียบรอยตามกําหนดและดวยคาใชจาย
ของผูรับจางเองโดยไมมีขอโตแยงเรียกรองใดๆ ทั้งสิ้น  
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4) เวลาปฏิบัติงานปกติของผูรับจางเริ่มจาก 8.00 น. จนถึงเวลา 17.00 น. ในกรณีจําเปนตอง 

ปฏิบัติงานเกินกําหนดเวลาปกติ เพื่อมิใหเกิดความเสียหายตองานนั้นได ใหผูรับจางแจงใหคณะกรรมการ
ตรวจการจางไดทราบทุกครั้ง และใหปฏิบัติงานตามขอกําหนดการทํางานตางๆ ที่ระบุไวรวมทั้งขอ
กําหนดการปฏิบัติงานในเวลาพิเศษ ตามกฎขอบังคับในกฎหมายแรงงานดวย  

5) การจัดเอกสารหลักฐานการทํางานในเวลาปกติตางๆ ดังกลาวขางตนเปนหนาที่ของผูรับจาง 
ตองจัดทําแยกเปนชุดๆ พรอมสําเนาและหนังสือนําสงมาที่คณะกรรมการตรวจการจางจะเห็นสมควร
เหมาะสม 
 

3.4   การรวมมือในการปฏิบัติงานและการประสานงาน  
        3.4.1 ผูรับจางตองจัดตัวแทนผูมีอํานาจเต็มเขารวมประชุม ระหวางผูรับจางกับคณะกรรมการ
ตรวจการจาง ซึ่งอาจจะรวมถึง สถาปนิก วิศวกร ตัวแทนของคณะกรรมการตรวจการ การประชุมดังกลาว
จะมีขึ้นทุกๆ 7 วัน ตลอดระยะเวลาการกอสราง หรือเมื่อคณะกรรมการตรวจการจางเห็นสมควรเรียก
ประชุมกรณีเรงดวน  
        3.4.2 ผูรับจางและบุคลากรของผูรับจางแตละองคกร ตองใหความรวมมือและประสานงานกันและ
รวมกันจัดหาวิธีปองกันความเสียหาย อันเนื่องมาจากความประมาทเลินเลอหรือความรูเทาไมถึงการณ ที่
อาจเกิดขึ้น ตลอดจนการรักษาทรัพยสินของแตละฝายและสวนรวมใหพนจากอันตราย ซึ่งอาจเกิดจาก
อัคคีภัยและการสูญเสีย ผูรับจางและบุคลากรของผูรับจางแตละองคกร ตองรับผิดชอบ และชดใช
คาเสียหายในกรณีที่เกิดการเสียหายงานฝายอื่น ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานของผูรับจาง  
        3.4.3  ผูรับจาง ตองกําหนดระเบียบการปฏิบัติงานของลูกจาง ชางคุมงาน ในการปฏิบัติงาน 
ตามเวลาที่กําหนด และเลิกงานในเวลาที่กําหนดตามขอกําหนดที่ระบุไว และผูรับจางตองกําหนดระเบียบ
ขอบังคับในการใชสถานที่และบริเวณกอสราง เชน หามเลนการพนัน การใชหองนํ้า-หองสวม ที่ผูรับจาง 
จัดไวให การทําครัว และการเขาอยูอาศัยอยางเปนระเบียบไมขัดตอสุขภาพอนามัย โดยผูรับจางตอง 
ปดประกาศระเบียบตางๆ เหลานี้ ณ ที่พักและที่ปฏิบัติงานของลกูจาง ชาง คนงาน แจงใหทราบโดยทั่วกัน 
พรอมทั้งวางหลักเกณฑถือเปนระเบียบปฏิบัติอยางเครงครัดถาผูใดฝาฝน เปนหนาที่และความรับผิดชอบ
ของผูรับจางตองพิจารณาลงโทษใหผูฝาฝนนั้นออกจากงาน หรือลงโทษใหเหมาะสมแกกรณีเหตุ  

 
3.5 การใชสถานที่และบริเวณ การทําความสะอาด  

      3.5.1 การใชสถานที่และบริเวณ  
1) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ไมอนุญาตใหผูรับจางปลูกสรางที่พักคนงานอยูในขอบเขต 

ของบริเวณและสถานที่ทําการกอสราง ยกเวนการจัดสรางที่เก็บวัสดุเครื่องมือ สัมภาระและที่ทํางาน 
ชางคนงาน เทานั้น  

2) ผูรับจาง จะตองไมติดตั้งหรือบรรทุกวัสดุ หรืออุปกรณ หรือเครื่องมือ เครื่องจักรที่มีนํ้าหนัก 
บรรทุกมากเกินไป อันอาจเกิดอันตรายแกโครงสรางหรือสวนของสิ่งปลูกสรางตางๆ ได หรือที่ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจ การจางเห็นไมสมควร  

3) ผูรับจางจะตองจัดทําเครื่องหมาย หรือปายชี้แจงในการใชสถานที่ การปองกันอุบัติเหตุ  
อันตราย ความเสียหายตางๆ อยางเหมาะสมและตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจางเห็นสมควร  
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4) ในกรณีที่ตองการสถานที่และบริเวณสําหรับปฏิบัติงานเปนพิเศษ นอกเหนือไปจากการกอสราง 
ธรรมดา หรือในกรณีที่จะตองใชสถานที่และบริเวณสําหรับปฏิบัติงานในเวลากลางคืน ผูรับจางจะตองทํา
หนังสือขออนุญาตเสนอคณะกรรมการตรวจการจาง พิจารณาทุกกรณีและเมื่อไดรับพิจารณาเห็นชอบแลว 
ผูรับจางจึงเขาไปใชสถานที่บริเวณงานนั้นและปฏิบัติงานนั้นได  

5) ผูรับจาง จะตองจัดเก็บวัสดุที่ใชสําหรับการกอสรางและวัสดุที่ใชแลวหรือเหลือใชและเครื่องมือ  
เครื่องใช และอุปกรณตางๆ ไวอยางเปนระเบียบเรียบรอยไมกีดขวางการจราจร หรือการขนสงใหเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน และตองปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอัคคีภัยและเหมาะสมกับทุกสภาพดินฟา อากาศ และ
สิ่งแวดลอมตางๆ   

6) ผูรับจาง จะตองจัดหาปายสัญญาณตางๆ รวมทั้งไฟสัญญาณในเวลากลางคืนติดตั้งไวดวย 
เพื่อปองกันอันตรายแกประชาชนผูสัญจรไปมาอันตรายตางๆ ที่เกิดขึ้นแกชีวิต หรือทรัพยสินของผูสัญจรไป
มาหรือเกิดขึ้นกับอาคารทรัพยสินที่อยูใกลเคียง อันมีสาเหตุมาจากงานกอสรางนี้แลว ผูรับจางจะตองเปน
ผูรับผิดชอบชดใชความเสียหายนั้นๆ แตผูเดียว  
 

3.5.2 การทําความสะอาดสถานที่  
1) ในระยะเวลากอสรางผูรับจางจะตองจัดการขนเศษไม เศษวัสดุอื่นๆ นั่งรานหรือแบบไม และ 

วัสดุที่ไมไดใชนําไปทิ้งหรือจัดกองไวอยางเปนระเบียบ ไมเกะกะกีดขวางการทํางานตางๆ และรักษาอาคาร
สิ่งปลูกสราง และบริเวณที่ทําการกอสรางใหอยูในสภาพสะอาดเรียบรอยอยางเหมาะสม และตามที่
คณะกรรมการตรวจการจางเห็น สมควรอยูเสมอ  

2) เมื่องานกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว และการสงมอบงาน ผูรับจางจะตองกลบหลุมและบออัน 
เกิดจากการรื้อถอน หรือเกิดจากการกอสรางตางๆ และตองเก็บสิ่งที่เหลือใชตางๆ จากการกอสรางออกไป
จากอาคารและบริเวณ รวมทั้งตองเกลี่ยปรับแตงระดับดินใหเรียบรอยเหมาะสม อยูในสภาพที่เขาใชสอย
ตามวัตถุประสงคความตองการไดทันที  

3)  ในกรณีที่ผูรับจางมิไดจัดทําความสะอาดอาคาร และบริเวณสถานที่ดังกลาวขางตน ใน 
ระยะเวลาตามที่กําหนดใหปฏิบัติหรือที่ระบุไวคณะกรรมการตรวจการจางอาจจางใหผูอื่นเขาจัดการได และ
คิดคาใชจายจากผูวาจางโดยหักเงินคากอสรางงวดสุดทายตามเงื่อนไขในสัญญาการตกลง  
 
    3.6 การทํางานกอสรางเฉพาะสวน และสวนเกี่ยวเนื่องตางๆ   

ผูรับจางมีหนาที่และความรับผิดชอบในการสั่ง และทํางานกอสรางตางๆ เพิ่มเติม จากระเบียบ 
กฎเกณฑ ขอกําหนดที่กลาวไวขางตนดังตอไปนี้  
         3.6.1 การตรวจสอบจัดทําตําแหนง แนว ระยะ ระดับตางๆ กลาวคือ  

1)  ผูรับจางจะตองทําการตรวจสอบตําแหนงหมุดหลักเขตที่ดิน แนวระดับ ตําแหนง ระยะของ 
บริเวณที่ดินกับของสิ่งปลูกสรางตางๆ ที่ระบุไวในสัญญาการตกลงตางๆ ของบริเวณสิ่งขางเคียงที่เกี่ยวของ
หรือที่จะใช อางอิงตางๆ รวมทั้งจะตองจัดทําการปองกันดูแลรักษาไวเปนอยางดี เพื่อใชเปนหลักยึดถือ
อางอิงในการบอกตําแหนง ระยะ ระดับ แนวตางๆ กับของงานกอสราง ตามรูปแบบรายละเอียดขอกําหนด
ตกลงตางๆ ตลอดระยะเวลาทํางานจนงานกอสรางตางๆ เสร็จเรียบรอยและผูวาจางไดรับมอบงานนั้นไว
เรียบรอยแลว  
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2) ในการทํางานกอสรางผูรับจางจะตองทําการตรวจสอบแนว ตําแหนง ระยะ ระดับของอาคาร 
สิ่งปลูกสรางตางๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ที่กําลังทําการกอสรางกับแนวตําแหนง ระยะ ระดับ และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่กําหนดไวทุกครั้งกอนที่จะทําการกอสรางในสวนนั้น หรือการทําการกอสรางขั้นตอไป 
และตองแจงหลักฐานผลการตรวจสอบอยางชัดเจน ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบไวทุกครั้งหากการ
ตรวจสอบตางๆ แตละครั้งดังกลาวมีผลคลาดเคลื่อนจากที่กําหนดไมวาประการใดผูรับจางจะตองแจงความ
คลาดเคลื่อนนั้นๆพรอมขอมูลรายละเอียดหลักฐานที่เกี่ยวของตางๆ อยางชัดเจนเหมาะสมใหคณะกรรมการ
ตรวจการจางพิจารณาตรวจสอบวินิจฉัยนั้นๆ ทันที โดยไมมีขอโตแยงเรียกรองใดๆ  

3) ผูรับจางจะตองจัดทําระยะ ตําแหนง ระดับ แนว ดิ่ง ฉาบที่แนนอนถูกตองของโครงสรางหลัก  
โครงสรางสวนประกอบ ผนังสวนตอเนื่องตางๆ เพื่อเปนตําแหนง ระยะ แนว ระดับ หลักสําคัญงานกอสราง
ตางๆ เชน งานสุขาภิบาล งานระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ การติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช 
อุปกรณตางๆ และงานรายละเอียดตามขอกําหนดตางๆ ที่ตอเนื่องสัมพันธกันเปนตนไปใหคณะกรรมการ
ตรวจการจางพิจารณาตรวจสอบใหความเห็นชอบกอนการทํางานกอสรางสวนนั้นหรืองานขั้นตอไปของสวน
ตอเนื่องทุกครั้งและผูรับจางจะตองรับผิดชอบปฏิบัติไปตามการพิจารณานั้นโดยไมมีขอเกี่ยงงอนใดๆ ทั้งสิ้น  

3.6.2 การกําหนดระยะ ขนาด และสวนเกี่ยวของจากที่กอสรางผูรับจางจะตองทําการสํารวจ 
ตรวจสอบ วัดชวงระยะ ลักษณะ ขนาด ตําแหนง ระดับแนวตางๆ ตามสภาพความเปนจริงของงานกอสราง
เฉพาะสวน และสวน เกี่ยวของที่จะทําการสั่งวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชตางๆ หรือปฏิบัติงานกอสรางสวนใดๆ 
ของอาคาร สิ่งปลูกสรางหรือการติดตั้งนั้นๆ หากวัสดุ อุปกรณ เครื่องใช ที่จะสั่งหรือนํามาใช เพื่อใหพอดี
ชวงระยะตรงตามตําแหนงได แนว ระดับ ขนาด ลักษณะ ทั้งในเฉพาะสวนและสวนที่เกี่ยวเนื่องของอาคาร
สิ่งปลูกสรางสวนตางๆ คลาดเคลื่อนไปจากระยะ ตําแหนง แนว ระดับ และอื่นๆ ที่ระบุไวในรูปแบบรายการ 
ผูรับจางจะตองแจงความคลาดเคลื่อนตางๆ พรอมหลักฐานอยางชัดเจนใหคณะกรรมการตรวจการจาง เพื่อ
พิจารณาทันที และใหผูรับจางปฏิบัติไปตามการพิจารณาไวเทานั้นการแจงสงหลักฐาน ดังกลาว ผูรับจาง 
มีหนาที่และรับผิดชอบดําเนินการดังกลาวไวขางตนนั้นๆ ในกรณีที่ผูรับจางตองสัง่หรือทําการประกอบ  
ติดตั้งวัสดุที่มีขนาดหรือระยะตําแหนง ระดับ แนว ลักษณะแตกตางไปจากรูปแบบรายการรายละเอียด
ขอกําหนดตางๆ แตใหพอดีและเหมาะสมกับชวงระยะ ตําแหนง แนว ระดับ ลักษณะ ขนาดของงาน
กอสรางตางๆ รวมทั้งสัมพันธสอดคลองกับงานกอสรางสวนตอเนื่องใดๆ ตามสภาพความเปนจริงนั้นๆ เปน
หนาที่และความรับผิดชอบของผูรับจางที่จะตองปฏิบัติงานดังกลาวเหลานั้นใหถูกตองเรียบรอยเหมาะสม 
ตรงตามพิจารณากําหนดไวโดยจะเรียกรองคาชดใชหรือโตแยงเกี่ยงงอนใดๆ มิไดทั้งสิ้น  

3.6.3 การเตรียมงานเพื่อการกอสรางอื่นที่เกี่ยวของ ผูรับจางจะตองเตรียมการ และจัดทําชอง  
รู คราว พุก สวนยึดเชื่อมโยง คํ้ายันตางๆ หรือสวนที่จําเปนตองจัดทําในสวนตางๆ และงานสวนตอเนื่อง 
ที่เกี่ยวของงานกอสรางนั้นๆ ใหไดขนาด ระยะ ระดับ แนว ดิ่ง ฉาบดวยวิธีการจดัทําอยางถูกตองเหมาะสม 
ตามรูปแบบ รายละเอียดและ ขอกําหนดประกอบแบบและไดมาตรฐานของงานกอสรางแตละแขนงงานชาง
นั้นๆ ดวยวิธีการทํางานของชางที่ดีใหเสร็จเรียบรอยกอนดําเนินงานขั้นตอไปในแตละสวนนั้นๆ ผูรับจาง
จะตองแจงหลักฐานพรอมรายละเอียดการเตรียมและจัดทําการตางๆ ดังกลาวอยางชัดเจนใหคณะกรรมการ
ตรวจการจาง (แลวแตกรณีงาน) พิจารณาตรวจสอบเห็นชอบเสียกอน หากมีขอผิดพลาดคลาดเคลื่อน
เสียหายเกิดขึ้นในสวนนั้นๆ ไมวาประการใด เปนหนาที่ของผูรับจางจะตองทําการเคลื่อนยาย รื้อถอน 
เปลี่ยนแปลงใหถูกตองเรียบรอยเหมาะสมตามขอกําหนดตางๆ ดังกลาวขางตนและตามที่คณะกรรมการ
ตรวจการจางจะเห็นสมควรเสียกอน จึงจะทํางานขั้นตอไปได และผูรับจางจะตองรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ดังกลาวนั้นทั้งสิ้นโดยไมมีขอโตแยงเรียกรองใดๆ ผูรับจางจะตองระวังในการปฏิบัติงานมิใหเกิดความ 
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เสียหายแกงานของผูรับจางรายอื่นที่เกี่ยวของในการกอสรางได และหากเกิดการเสียหายขึ้นเนื่องจากการ

ปฏิบัติงานของผูรับจาง ผูรับจางจะตองชดใชคาเสียหายนั้นๆ ในกรณีที่มีการขัดแยงหรือไมสามารถตกลงกัน
ได ใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจางเปนการตัดสิน หากงานใดที่ผูรับจางไดจัดทําไปแลวเกิด 
ความเสียหายจะตองเปนผูรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นหากปรากฏวางานใดเปนหนาที่ของ 
ผูรับจางจะตองเตรียมไวสําหรับการกอสรางที่จําเปนและเกี่ยวของกับงานอื่น แตมิไดจัดทําไวผูรับจางจะตอง
เปนผูรับผิดชอบในการจัดทําไวทั้งสิ้น 

3.6.4 ผูรับจาง จะตองระมัดระวังกวดขันการปฏิบัติงานกอสรางตางๆของผูรับจางมิใหเกิดความ
เสียหายขึ้นกับงานของผูรับจางรายอื่นที่เกี่ยวของและหากเกิดการเสียหายขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงาน
กอสรางของผูรับจางไมวาเปนกรณีใดๆ เปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูรับจางจะตองจัดทําใหมีสภาพ
ถูกตองเหมาะสมตามขอกําหนดความตองการและตามที่คณะกรรมการตรวจการจางจะเห็นสมควร รวมทั้ง
ตองชดใชความเสียหายนั้นโดยไมมีขอโตแยงใด  อนึ่ง หากปรากฏวาการกอสรางสวนใดๆ ตามขอกําหนด
รายละเอียดขอตกลงหรือตามมาตรฐานงานกอสรางแขนงงานนั้นๆ หรือตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ชางที่ดีถือเปนหนาที่ของผูรับจางจะตองจัดเตรียมไวสําหรับการทํางานกอสรางที่ จําเปนและเกี่ยวของ หรือ
ตอเนื่องกับงานอื่นแตผูรับจางมิไดจัดเตรียมไวจะดวยเหตุประการใดก็ตาม ผูรับจางจะตอง รับผิดชอบใน
การจัดทําใหถูกตองเหมาะสม ตามขอกําหนด ตกลงความตองการทั้งสิ้น โดยไมมีขอโตแยงเรียกรองใดๆ 
ทั้งสิ้น 
       3.6.5 ผูรับจางมีหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใชตางๆ ในงานกอสรางเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวดังนี้  

1) วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ตามรูปแบบรายการขอกําหนดประกอบแบบจะตอง 
ไดรับการพิจารณา ตรวจสอบ ทดสอบ เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจางใหใชไดรวมทั้งจะตองจัดสง
หลักฐาน ตัวอยางรายละเอียดสิ่งตางๆ ดังกลาวเหลานั้นตามที่คณะกรรมการตรวจการจางเรียกรองตองการ
และดําเนินการตามขอกําหนดตางๆ ที่ระบุไวจนเปนที่เรียบรอยเสียกอนผูรับจางจึงจะสั่งทําและนําใช
ประกอบติดตั้งในงานกอสรางตางๆ ได รวมทั้งการเก็บรักษาตามที่กําหนดตกลงไว ผูรับจางจะตองจัดสง
ตัวอยางรายละเอียดผลการทดสอบวัสดุผสมคอนกรีต (Mix Design) เหล็กเสริมคอนกรีต และเหล็ก
โครงสรางตางๆ (ดวยวิธีการและการจัดสงตามที่ระบุไว) ใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาตรวจสอบ
เห็นชอบใหใชจึงนําไปใช อนึ่งคอนกรีตที่ผสมใชเองในหนวยงานจะตองผสมตามที่กําหนดใหใชโดยตอง 
มีการจัดเตรียมและใชภาชนะที่ตวงวัดสวนผสมใหเหมาะสมตลอดระยะการกอสรางมีสัดสวนมาตรฐานตาม
อัตราสวนที่กําหนดสัมพันธเหมาะสมกับความจุและการทํางานของเครื่องผสมคอนกรีตที่ผสมใชในแตละครั้ง
ดวยวิธีการผสม และการใชงานคอนกรีตตามขอกําหนดรายละเอียดที่ระบุไวอยางถูกตองครบถวนและตอง
รับรองความถูกตองการผสมคอนกรีตในการใชงานและตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการ
จาง (แลวแตกรณีงาน) ทุกครั้ง หากผูรับจางมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงสวนผสมวัสดุอุปกรณใดๆ ก็ให
ปฏิบัติไปตามขอกําหนดที่ระบุไวในบททั่วไป  

2) กอนการสงวัสดุอุปกรณตางๆ เขาในบริเวณกอสรางทุกครั้ง ผูรับจางจําเปนตองกําหนดวัน 
เวลา ประเภท ชนิด ลักษณะ จํานวนรายละเอียดที่จําเปนเหมาะสมของวัสดุอุปกรณนั้นๆ ใหคณะกรรมการ
ตรวจการจางทราบลวงหนาอยางนอย 1 วัน เพื่อการตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมกับการนําเขาไวและ
การใชทํางาน  
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3) หากผูรับจางนําวัสดุอุปกรณตางๆ เขามาในบริเวณที่กอสรางรวมทั้ง จัดทําการใชประกอบ  
ติดตั้งในงานกอสรางตางๆ ไมวาจะดวยเหตุประการใดโดยที่ยังไมไดมีการตรวจสอบ ทดสอบ พิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจางดังกลาวไวขางตนใหเปนที่เรียบรอย ผูรับจางจะตองทําการขนยาย
รื้อถอนเอาออกไปจากบริเวณที่กอสรางทันที และหรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจางเห็นสมควรโดยไมมี
ขอโตแยงใดๆ อนึ่งในกรณีที่ผูรับจางนําวัสดุกอสรางตางๆ ตามรูปแบบ ขอกําหนดประกอบแบบเขาบริเวณ
ที่กอสราง และจัดทําใชประกอบติดตั้งในงานกอสรางตางๆ โดยมิไดผานการตรวจสอบ ทดสอบเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจการจางตามที่ระบุไวขางตนใหเรียบรอยเสียกอน หากปรากฏวาการพิจารณา
ตรวจสอบ ทดสอบไมถูกตองตามขอกําหนดประกอบแบบตางๆ และตามที่คณะกรรมการตรวจ 
การจางเห็นไมเหมาะสมไมสมควรนํามาใชงานกอสรางตางๆ ผูรับจางจะตองขนยาย รื้อถอน จัดหา เปลี่ยน
ใชใหถูกตองตามขอกําหนดประกอบแบบและตามที่คณะกรรมการตรวจการจางเห็นสมควรโดยไมใหเกิด
ความกระทบกระเทือนเสียหายใดๆ กับงานกอสรางตางๆ   

4) ผูรับจางจะตองตรวจตราดูแลปองกนัรักษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ที่ระบุไว 
ในรูปแบบ รายละเอียดและขอกําหนดประกอบแบบตางๆ ซึ่งผานการตรวจสอบทดสอบ เห็นชอบใหนําเขา
ใชประกอบ ติดตั้งในงานกอสรางตางๆ ที่ระบุไวตลอดระยะการกอสรางจนงานแลวเสร็จและผูวาจางไดรับ
มอบงานไวเรียบรอยแลวหากปรากฏวากอนการใชระหวางการใชงาน หรือหลังการใชงานกอสรางตางๆ 
รูปลักษณะ คุณสมบัติ ของวัสดุกอสรางตางๆ เหลานั้นเปลี่ยนแปลงไปไมถูกตองเหมาะสมตามขอกําหนด
ตางๆ และหรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจางเห็นสมควรไมเหมาะสมตางๆ ผูรับจางจะตองรื้อถอนขน
ยาย แกไข จัดหาใชประกอบติดตั้งใหคงสภาพ คุณภาพถูกตองเรียบรอยเหมาะสม ตามขอกําหนดตาม
ตองการ และตามที่คณะกรรมการตรวจการจางเห็นสมควรโดยไมเกิดความลาชา และไมกอใหเกิดความ
กระทบกระเทือนเสียหายใดๆ กับการกอสราง  

5) การทดสอบ ตรวจสอบ และผลการตรวจสอบ ทดสอบ การเก็บตัวอยางวัสดุอุปกรณตางๆ   
ผูรับจางจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดตางๆ ที่ระบุไวรวมทั้งขอกําหนด การตรวจสอบ ทดสอบ 
มาตรฐานวิชาชีพงานชาง สาขานั้นๆ เมื่อไดผลการทดสอบตรวจสอบถูกตองเหมาะสมที่กําหนดความ
ตองการ หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจางเห็นสมควรเหมาะสม ผูรับจางจึงจะทํางานกอสรางสวน
ตอเนื่องหรืองานขั้นตอไปได หากผลการตรวจสอบทดสอบงานกอสรางตางๆไมถูกตองเหมาะสมตาม
ขอกําหนดตางๆ ดังกลาว ผูรับจางตองแกไขจัดทําจนไดผลตามเกณฑขอกําหนดนั้นๆ หรือตามที่
คณะกรรมการตรวจการจางจะเห็นสมควรจึงจะทํางานกอสรางขั้นตอไปหรืองานกอสรางสวน ตอเนื่องตอไป
ได ผูรับจางจะตองจัดดําเนินการและรับผิดชอบกําหนดการปฏิบัติการ ตรวจสอบ ทดสอบ คาใชจายอื่นๆ 
จนไดผลการตรวจสอบทดสอบถูกตองตามขอกําหนดตางๆดังกลาวโดยไมใหเกิดความลาชา
กระทบกระเทือนเสียหายกับงานกอสรางตางๆ หากมีความลาชาเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับงานกอสราง
สืบเนื่องจากการทํางานตางๆ ผูรับจางจะตองรับผิดชอบจัดทําและชดใชทั้งสิ้นโดยไมมีขอโตแยงเรียกรอง
ใดๆ 
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