
เงื่อนไขประกอบสัญญาการก่อสร้าง 
โครงการ งานปรับปรุงสาธารณูปโภค 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ์
 

ในการปฏิบัติงานการก่อสร้าง หากข้อความของข้อกําหนดทั่วไปขัดแย้งกับสัญญาหลัก ให้ถือปฏิบัติ
ตามสัญญาการก่อสร้างหลักเป็นสําคัญ   
1. สถานที่ก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องทําการก่อสร้างงานน้ี ณ ที่ดินของ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
2. เงื่อนไขในแบบแปลนรายการก่อสร้าง 
    2.1 การตรวจสอบแบบแปลน รายการและสภาพของสถานท่ี ที่จะทําการก่อสร้างและทําการแก้ไข 
             2.1.1 ผู้รับจ้าง จะต้องตรวจสอบแบบแปลนรายการก่อสร้างกับสถานที่จริงให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
โดยตลอดเพ่ือมิใหม้ีข้อผิดพลาดในการก่อสร้าง ในกรณีทีผู่้รับจ้างเห็นว่าแบบแปลนรายการก่อสร้างไม่
ชัดเจนขัดแย้งหรือมีข้อสงสัยไม่เข้าใจส่วนหนึ่งส่วนใดเกี่ยวกับแบบแปลน รายการก่อสรา้งสถานที่ก่อสร้าง
น้ันๆ ให้ผู้รับจา้งสอบถามโดยตรง หรือแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่
เหมาะสมก่อนการดําเนินงานต่อไป เพ่ือคณะกรรมการตรวจการจ้างจะได้แก้ไขแบบแปลน รายการหรือ
ข้อความเพ่ิมเติมให้ถูกต้องและทําเป็นลายลักษณ์อักษร และมีลายเซ็นของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
กํากับในแบบแปลน รายการข้อความแก้ไขทุกฉบับ หากมขี้อบกพร่อง หรือผิดพลาดเน่ืองจากผู้รับจ้างไม่
ปฏิบัติตามท่ีกล่าวไว้น้ี หรือดําเนินการไปก่อนประการใดก็ตามผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบที่จะต้อง
แก้ไขให้ถูกต้องตามคําแนะนําของ คณะกรรมการตรวจการจ้างน้ัน โดยไม่เรียกร้องเป็นมูลค่าหรืออ่ืนใด
เพ่ิมเติม 
           2.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องทําการตรวจสอบ สํารวจ และรังวัดสถานที่ก่อสร้างเพ่ือสํารวจเกี่ยวกับ
ทางเข้าพ้ืนที่ ที่จะใช้สําหรับเครื่องอุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆ ท่อประปาสาธารณะ สายไฟฟ้า ทางระบายนํ้า
สาธารณะและระยะต่างๆ ให้แน่นอนจนจัดวางตําแหน่งแนวระยะสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้ถูกต้องตามรูปแบบ 
รายการตามสัญญา จัดทําระดับมาตรฐานตรวจสอบสิ่งก่อสร้างข้างเคียงต่างๆ ที่จําเป็นที่ระบุไว้ในงาน
บริเวณและ/หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร การอ่านแบบ อ่านระยะในแบบ และกะขนาดให้
ผู้รับจ้างถือระยะตัวเลขในแบบแปลนรายละเอียดเป็นเกณฑ์ในกรณทีี่สงสัยจะมีความขัดแย้งคลาดเคลื่อน
หรือไม่เข้าใจประการใดก็ตามเกี่ยวกับแบบแปลนรายละเอียดกับสถานที่ก่อสร้างจริง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทันที หลกัฐานในการตรวจสอบรังวัดและรายละเอียดต่างๆ ดังกล่าวน้ัน 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําให้ชัดเจนเรียบร้อย เสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนจึงจะ
ดําเนินงานขั้นต่อไปหลักฐานดังกล่าวจะต้องเสนอล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน นับจากวันทําสัญญาน้ี การ 
ปักผังที่ต้ังสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตามสัญญาและการตกลง การวางแนวไฟฟ้า น้ําใช้ช่ัวคราว สิ่งปลูกสร้าง
ช่ัวคราว เส้นทางลําเลียงขนส่ง และอ่ืนๆ ทีจ่ําเป็นเพ่ือให้งานก่อสร้างดําเนินไปได้เรียบร้อยตามสัญญา 
ผู้รับจ้างจะต้องทําเป็นรูปแบบและหลักฐานพร้อมรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจนครบถ้วนเหมาะสม ให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตรวจสอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน หากมีข้อขดัแย้งใดๆ ให้ผูร้ับจ้าง 
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จัดเป็นหลักฐานพร้อมรายละเอียดให้ชัดเจน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างและปฏิบัติงานต่อไปได้
ตามการวินิจฉัย และเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้างน้ัน ความล่าช้าเน่ืองจากการน้ีจะด้วยเหตุใด 
ก็ตาม  ผู้รับจ้างจะหยิบยกเป็นข้ออ้างเรียกร้องใดๆ ไม่ได้ทัง้สิ้น 
           2.1.3  การกําหนดระดับ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในแบบ ส่วนการวางแนวอาคารให้เป็นไป
ตามแบบ หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์กําหนด 

2.2 ความคลาดเคลื่อนในแบบแปลน รายละเอียดและข้อกําหนดประกอบแบบและการแก้ไข 
           2.2.1 แบบแปลนรายละเอยีดและข้อกําหนดประกอบแบบ มีไว้เพ่ือความสะดวกของผู้รับจ้างใน
การที่จะดําเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์จึงอาจมีความคลาดเคลื่อน ขาดตกบกพร่อง และ
ความผิดพลาดอยู่บ้าง แต่วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการตรวจการจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างทําการก่อสร้าง
งานต่างๆ ที่ระบุไว้ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยโดยสมบูรณ์ด้วยความมั่นคงแข็งแรง และถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ดังน้ันหากมีงานใดที่จะต้องทําเพ่ิมเติม เน่ืองจากความคลาดเคล่ือน ขาดตกบกพร่อง หรือความผิดพลาด
ของแบบแปลนรายละเอียด และข้อกําหนดประกอบแบบแล้ว ผู้รับจ้างจะเรียกร้องเงินเพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้าง
มิได้   
          2.2.2 สิ่งใดที่สงสัยว่า จะมีการคลาดเคลื่อนของแบบแปลน รายละเอียดและข้อกําหนดประกอบ
แบบขัดแย้งกันผู้รับจ้าง จะต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้วินิจฉัยให้ 
โดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะถือเอาความถูกต้องในวิชาช่างและความเหมาะสมเป็นหลักในการปฏิบัติ 
และผู้รับจ้างจะต้องทําการแก้ไขและดําเนินการก่อสร้างตามคําวินิจฉัยน้ันทันท ี
         2.2.3 สิ่งใดที่กําหนดไว้ในแบบแปลนรายละเอียด และข้อกําหนดประกอบแบบแล้วแต่ในทาง
ปฏิบัติงานช่างไม่อาจระบุไว้ได้ครบถ้วน เช่น ความอ่อนแก่ของสี การติดต้ัง รูปร่างลักษณะและสิ่งปลีกย่อย
ต่างๆ ตลอดจนรูปขยายรายละเอียด เป็นต้น คณะกรรมการตรวจการจ้างจะช้ีแจงอธิบาย รายละเอียดให้
ขณะพาดูสถานที่หรือขณะทาํการก่อสร้างการช้ีแจงรายละเอียดน้ีถือเป็นส่วนประกอบของแบบแปลน
รายละเอียดและข้อกําหนดประกอบแบบคร้ังน้ีด้วย   
         2.2.4 หากผูร้ับจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักวิชาช่างหรือทําด้วยฝีมือไม่ประณีตเรียบร้อย 
คณะกรรมการตรวจการจา้งมีสิทธ์ิสั่งให้ผูร้ับจ้างรื้อถอน หรือทําใหม่ตามความเหมาะสมซึ่งผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามคําสั่งทันที และในกรณีน้ีผู้รับจา้งจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ 
          2.3 แบบใช้งาน (Shop Drawings) และแบบตามการสร้างจริง (AS Built Drawings) งานระบบ
สถาปัตยกรรม และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ผู้รบัจ้างจะต้องจัดทําและส่งใหค้ณะกรรมการตรวจการจ้าง
พิจารณา   
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         2.3.1 ผู้รับจ้าง จะต้องจัดทําแบบใช้งาน (Shop Drawing) งานระบบวิศวกรรมโครงสร้าง โยธา 
งานระบบตรวจสอบอนุมัติลว่งหน้า ก่อนดําเนินการใช้และติดต้ังไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน หรือตามที่
คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเห็นเหมาะสม และผู้รับจ้างต้องไม่ดําเนินการก่อสร้างหรือติดต้ังงานน้ันๆ 
จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการพิจารณาอนุมัติแบบ 
ใช้งานดังกล่าวแต่ละคร้ังคณะกรรมการตรวจการจ้างจะใช้เวลา 14  (สิบสี่) วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับแบบ 
ใช้งานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ การพิจารณาอนุมัติแบบใช้งานจะใช้ข้อกําหนดตามเอกสารสัญญา กฎเกณฑ์ 
ในวิชาชีพแต่ละสาขาเป็นมาตรฐาน 
    2.3.2 แบบใช้งาน (Shop Drawings) จะต้องแสดงรายละเอียดของวัสดุ ขนาด รูปรา่ง ลักษณะ 
ชนิดตําแหน่ง ระยะ ระดับ แนว รายละเอียดประกอบแบบ และ ข้อมูลเก่ียวข้อง รายละเอียดประกอบ
ติดต้ังให้ชัดเจน ด้วยมาตราส่วนเหมาะสมเป็นไปตามข้อกําหนดของสถาปนิก วิศวกร แขนงช่างน้ันๆ  
แบบใช้งานจะต้องมีการตรวจสอบจากสภาพสิ่งก่อสร้างที่แท้จริง นํามาเป็นพ้ืนฐานในการทําแบบใช้งาน 
หากแบบใช้งานน้ันๆ กระทําขึ้นและได้รับการพิจารณาอนุมัติไปก่อนถึงกําหนดการใช้งานจริงให้ผู้รับจา้ง 
ทําการตรวจสอบปรับแก้ไขให้เหมาะสม ถกูต้อง กับสภาพการก่อสร้างจริง คณะกรรมการตรวจการจ้าง
แขนงงานช่างน้ันๆ ตรวจสอบพิจารณาใหมใ่นเวลาที่เหมาะสม จนได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจ
การจ้างเสียก่อนจึงจะนําไปทําการก่อสร้างติดต้ังได้ 
          2.3.3 ผู้รับจา้งจะต้องจัดทําแบบใช้งานสําหรับงานก่อสร้างในขั้นตอนต่างๆ (นอกเหนือจากที่
กล่าวไว้ข้างต้น) เมื่อ   

1) แบบก่อสร้างไม่ชัดเจนเพียงพอหรือมีปัญหาในการก่อสร้าง 
2) จุดตําแหน่งของรูปแบบส่วนต่างๆ โดยทั่วไปควรทําแบบใช้งาน   
3) คณะกรรมการตรวจการจ้างแจ้งให้ทําแบบใช้งาน 

หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามท่ีระบุไว้ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จนเกิดหรือเป็นเหตุให้เกิดข้อผิดพลาด
บกพร่องขึ้นในงานส่วนใดๆ ให้ถือว่าผู้รับจ้างฝ่าฝืนสัญญา และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไขข้อบกพร่อง
ผิดพลาดให้ถูกต้องเรียบร้อยเสียก่อน จึงจะทํางานส่วนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องต่อไปได้หรือตามที่คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างจะเห็นสมควรโดยผู้รับจ้างจะโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ไม่ได้ทั้งสิน้ 

   2.3.4 ผู้รับจา้งจะต้องส่งแบบใช้งานต่างๆ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตรวจสอบ
พร้อมหนังสือแจ้งส่งและสําเนาเพ่ือการอนุมัติอย่างน้อย 1 ชุด หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็น
เหมาะสม 

2.4 เครื่องมือ เครื่องใช้และเคร่ืองจักร น่ังร้าน เครื่องหมายเพ่ือให้ความปลอดภัย 
          2.4.1 เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร น่ังร้าน ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่นํามาใช้ในการก่อสร้าง 
ต้องเป็นชนิดที่เหมาะสมกับชนิดของงาน มีประสิทธิภาพสูง มั่นคงและปลอดภัยจากอันตรายอันอาจจะเกิด
กับคนงาน คนภายนอกและทรัพย์สินข้างเคียง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายอันอาจ
เกิดขึ้นได้นอกเหนือจากส่วนที่ได้รับการชดใช้จากประกันภัย 
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         2.4.2 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของทางการในการขออนุญาตใช้
หรือติดต้ังเคร่ืองมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ น่ังร้าน อุปกรณ์ต่างๆ สําหรับงานก่อสร้างในสัญญาและผูร้บัจ้าง
จะต้องจัดทําติดต้ังเคร่ืองหมายบริเวณที่จะเกิดอันตราย อุบัติเหตุหรือจัดทําสิ่งป้องกันช่ัวคราวบริเวณ
อันตรายน้ันรวมทั้งต้องดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดระยะเวลาก่อสร้างในสัญญา 
         2.4.3 เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดใดที่คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา
เห็นว่าไม่เหมาะสมในการนํามาใช้ในการก่อสร้าง หรือไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อาจสั่งให้นําออกจาก
สถานที่ก่อสร้าง และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดที่คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างเห็นสมควรให้ใช้ได้มาปฏิบัติงานทันที 

2.5 ช่างฝีมือและคนงาน   
ผู้รับจ้างจะต้องหาช่างฝีมือ และคนงานที่มีความสามารถและความชํานาญในงานแต่ละประเภทมา

ปฏิบัติงานถ้าปรากฏว่าช่างฝีมือและคนงานน้ันปฏิบัติไม่ดีพอ ประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่มีหลักการช่างที่ดี 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีสิทธิที่จะสั่งเปล่ียนช่าง คนงาน เพ่ือให้ได้งานที่ประณีตเรียบร้อยมีมาตรฐาน
ถูกต้องตามแบบแปลนรายการข้อตกลงและถูกต้องตามกฎหมายและเทศบัญญัติ การแจ้งเปลี่ยนช่างและ
คนงานน้ีผู้รับจ้างจะต้องรีบปฏิบัติจัดหาช่างและคนงานให้เหมาะสมทันท ีโดยไม่มีข้อเรียกร้องหรือโต้แย้ง
ใดๆ   

ผู้รับจ้างต้องมีหน้าที่ในการป้องกันดูแลรักษา ไม่ให้เกิดความเสียหายอันตรายใดๆ แก่สิง่ปลูกสร้าง
ทรัพย์สินช่างและคนงานตลอดจนบุคคลต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในงานก่อสร้างน้ีของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้หากมีเหตุอันตรายเสียหายใดๆ เกิดขึ้นเน่ืองจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยไม่มีข้อแมใ้ดๆ ทัง้สิ้น 
         2.6 ผู้ควบคุมงานประจําของผู้รบัจ้าง   

    2.6.1 ผูร้ับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามกฎหมาย ประกอบด้วยสถาปนิกและ
วิศวกร ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นว่ามีความสามารถและเหมาะสมทาํหน้าที่เป็นผู้
ประสานงาน และควบคุมงานการก่อสร้างให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีคณุภาพที่ดีทุกประการ 

   2.6.2 ผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างจะต้องมีคุณวุฒิดังต่อไปน้ี 
          1) เป็นสถาปนิกที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ก.ส.) ประเภทภาคีขึ้นไป  
          2) เป็นวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) ประเภทภาคีขึ้นไป  
          3) เป็นผู้ที่เคยผ่านงานก่อสร้างขนาดใหญ่ และประสบการณ์ ในงานก่อสร้างมาเป็นอย่างดี  
          4) เป็นผู้ที่มีประวัติการทํางานดี มีความต้ังใจและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่เป็น

อย่างดีและให้ความรับผิดชอบในหน้าที่  
          5) ต้องเป็นผู้ที่มีอุปนิสัย เข้ากับผู้ร่วมงานอ่ืนได้เป็นอย่างดีและให้ความร่วมมือในการ

ดําเนินงานก่อสร้างกับทุกฝ่ายได้ดี 
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          2.6.3 ผู้รับจา้งจะต้องแจ้งรายช่ือพร้อมทั้งประวัติการทํางานของผู้ควบคุมการก่อสร้างของ               
ผู้รับจ้าง ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรเมือ่คณะกรรมการตรวจการจ้างอนุมัติ
แล้วจึงปฏิบัติงานได้ 
          2.6.4 ผู้รับจา้งจะต้องจัดทําตารางปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแจ้งกําหนดเวลาในการควบคุมงานของ
สถาปนิกและวิศวกรควบคุมงานของผู้รับจ้าง เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติ  
           2.6.5 ผูร้ับจ้าง จะต้องให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างตามคุณวุฒิที่ระบุในข้อ  
           2.6.6 และตามตารางที่อนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างในข้อ  
           2.6.7 ปฏิบัติงานตามตารางการปฏิบัติงานในข้อ 3.5.4 อย่างเคร่งครัดที่สุด มิฉะน้ันจะถือว่าผิด
สัญญา   
          2.6.8 ผู้รับจา้ง จะต้องจัดวางแผนให้มผีู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง ปฏิบัติงานให้เป็นอย่าง
ดี และไม่ชักช้าจนเป็นผลเสียหายแก่งาน  
          2.6.9 ผู้รับจา้ง และผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างจะต้องศึกษา แบบและรายการก่อสร้างอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน และต้องวางแผนงานโครงการล่วงหน้า เพ่ือจัดเตรียมงานได้อย่างถูกต้องและมีหลักการของ
ช่างที่ดี เป็นไปตามกฎข้อบังคับการทํางานก่อสร้างที่กําหนดไว้  
           2.6.10 ช่างและคนงานของผู้รับจ้างที่ดําเนินงานก่อสร้างตามสัญญา จะดําเนินงานไปโดยลําพัง 
โดยไม่มีวิศวกร และผูค้วบคุมงานของผู้รับจ้างคอยติดตามตรวจสอบดูแลช้ีแนะแก้ไขความถูกต้องของงาน
ก่อสร้างในแต่ละส่วน แต่ละขั้นตอนของงานก่อสร้างไม่ได้และคณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิและอํานาจ
สั่งไม่รับงานในแต่ละส่วน แต่ละ ขั้นตอนของงานก่อสร้างน้ันๆ ไว้ได้จนกว่าผู้รับจ้างได้แก้ไขให้ถูกต้อง
เหมาะสมจึงได้ดําเนินงานน้ันๆ ต่อไปได้โดยฝ่าย ผู้รับจ้างจะโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ไม่ได้ทัง้สิ้น  
          2.6.11 หากวิศวกร หรือสถาปนิกควบคุมประจํา หรือผู้ควบคุมประจาํงานการก่อสร้างของผู้
รับจ้างไม่อยู่ควบคุมงานก่อสร้าง ณ ที่ก่อสรา้งในระหว่างมีการดําเนินงานก่อสร้าง ไม่ว่าในลักษณะใดที่
จําเป็นต้องมีวิศวกร หรือสถาปนิกควบคุมประจํางาน หรือผู้ควบคุมงานควบคุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง
มีสิทธิและอํานาจสั่งระงับงานก่อสร้างในส่วนงานน้ันๆ หรอืงานก่อสร้างสัมพันธ์ต่อเน่ืองได้ จนกว่าจะมี
วิศวกรควบคุมประจํางาน และผู้ควบคุมประจํางานของ ผู้รับจ้างเข้าประจําควบคุมงานและจัดดําเนินงาน
อย่างเหมาะสม จึงจะให้ดําเนินงานก่อสร้างในส่วนที่ถูกระงับงานไว้น้ันต่อไปได้ และโดยคณะกรรมการตรวจ
การจ้างจะแจ้งเหตุผลด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรการสั่งระงับและการให้ทํางานต่อไปให้ผู้รับจ้างทราบ
ทันที  
  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างสงสัยว่างานก่อสร้างไม่เรียบร้อย ไม่ถูกต้องตามแบบและ  
รายการก่อสร้าง หรือเป็นปัญหา คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิและอํานาจสั่งระงับงานส่วนน้ันๆ ได้
ช่ัวคราวและแจ้งการวินิจฉัยจากผู้บริหารการก่อสร้างทันที ที่ได้สั่งระงับงานดังกล่าว และการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างถือเป็นข้อช้ีขาด โดยผู้รับจ้างจะนํามาโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น  
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          2.6.12 คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิ ที่จะขอให้เปลี่ยนผู้ควบคมุงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง
ใหม่ได้ หากพิจารณาเห็นว่า ผู้ควบคุมงานก่อสร้างน้ันไม่เหมาะสม หรือมคีวามบกพร่องในหน้าที่ ผู้รับจ้าง
จะต้องจัดหาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ที่มีคุณวุฒิ และความสามารถ และมคีวามเหมาะสมตามการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง และ/หรือ คณะกรรมการตรวจการจ้างมาปฏิบัติงานในหน้าที่ทันที   
           2.6.13  คําแนะนําหรือคําช้ีแจงใดๆ ทีค่ณะกรรมการตรวจการจ้างได้ให้แก่ผู้ควบคุมงานของผู้
รับจ้างน้ีถือว่าได้แจ้งโดยตรงต่อผู้รับจ้างแล้ว 
 

2.7 การตรวจและการทดลองงานวัสดุ 
            2.7.1 คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิที่จะเข้าตรวจ และควบคุมการก่อสร้างในบริเวณงาน
ก่อสร้างอาคารโรงงานหรือสถานที่อ่ืนๆ ของผู้รับจ้างซึ่งมีการเตรียมการและดําเนินการต่างๆ สําหรับการ    
ก่อสร้างตามสัญญาน้ีได้ในทกุเวลาที่เห็นสมควร โดยผู้รับจ้างและผู้รับจา้งช่วงจะต้องรับผิดชอบจัดอํานวย
ความสะดวกให้ความปลอดภัยรวมทั้ง จัดหาเคร่ืองใช้อุปกรณ์ที่จําเป็นเหมาะสมให้พรอ้ม เพ่ือให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ใช้สิทธิทําการดังกล่าวข้างต้นน้ันได้โดยสมบูรณ์  
          2.7.2 ในกรณีที่ระบุไว้ในรายการ หรือตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือตามกฎ 
เทศบัญญัติหรอืระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่กําหนดให้ต้องทําการตรวจหรือทดสอบวัสดุหรืองานใดๆ เก่ียวกับ    
คุณภาพความเหมาะสมหรือความม่ันคงผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะกรรมการตรวจการ
จ้างให้ทราบลว่งหน้าเป็นเวลา 15 วัน เพ่ือตรวจหรือทดสอบวัสดุหรืองานน้ันๆ จนกว่าจะได้รับการพิจารณา
เห็นชอบจึงจะลงมือปฏิบัติงานน้ันต่อไปได้ อน่ึง วัสดุสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ช้รวมทั้งการติดต้ังใดๆ ในส่วน
ต่างๆ ของงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นในระยะก่อนการใช้ระหว่างใช้หรือใช้ไปแล้วประการใดก็ตาม หาก
คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรให้มกีารตรวจสอบ ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการโดยเคร่งครัดตามท่ีมี
รายการข้อกําหนดไว้น้ันหรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเห็นสมควรสั่งให้ดําเนินการจนได้ผลเป็น 
ที่น่าพอใจและได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยไม่มีข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ 
ทั้งสิ้น  
        2.7.3 งานส่วนใดที่ระบุในรายการ หรือตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ที่จะต้องมีการ
ตรวจพิจารณาตามลําดับขั้นจึงจะอนุมัติดําเนินการต่อไปได้ผู้รับจ้างจะต้องถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
หากมีส่วนใดทีจ่ัดทําไปก่อนโดยมิได้รับการพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้รื้อ
ถอนหรือทุบสว่นน้ันได้ และผู้รับจ้างจะต้องจัดทําใหม่โดยไม่คิดมูลค่าหรือเรียกร้องโต้แย้งใดๆ เพ่ิมเติม  
       2.7.4 ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุทั้งหมดที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ตรวจอนุมัติก่อนทําการติดต้ัง ในกรณทีี่วัสดุหรือช้ินส่วนที่จะส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบ
อนุมัติมีขนาดใหญ่ไม่สะดวกในการขนส่ง เช่น หน้าต่างประตู หรือส่วนอ่ืนๆ ให้ผู้รับจ้างจัดทําแบบตัวอย่าง
ขึ้น ณ ที่ก่อสรา้ง เพ่ือให้ คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจอนุมัติก่อนที่จะทําการติดต้ังหรือก่อสร้างวัสดุ 
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หรือช้ินส่วนน้ันๆ ในส่วนอ่ืนๆ ที่เหลือของอาคารวัสดุก่อสร้างที่เก่ียวข้องกับโครงสร้างของอาคารจะต้อง
นําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง และ/หรือ คณะกรรมการตรวจการจ้างเช่นเดียวกัน  
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องการควบคุมคุณภาพ และความสามารถในการรับน้ําหนักของ
คอนกรีต โดยการให้หล่อแทง่คอนกรีตเพ่ือนําไปทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแท่งคอนกรีตเพ่ือการทดสอบ
น้ี โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งในการทําแท่งคอนกรีตและการทดสอบ  
 

2.7 สิทธิของคณะกรรมการตรวจการจ้างในการแก้ไขงาน   
           2.7.1 คณะกรรมการตรวจการจ้างมีอํานาจ และสทิธิในการสั่งให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงงาน
ใดๆ ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในแบบและรายการตามข้อตกลงในสัญญา  
 

2.8  สิทธขิองผู้รับจ้างในการปฏิบัติตามสญัญา  
หากคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่สามารถจ่ายเงินค่าก่อสร้างให้ผู้รับจ้างตามข้อตกลงในสัญญา

ภายในกําหนดระยะเวลาหน่ึงภายหลังที่ผู้รับจ้างได้ย่ืนเอกสารเบิกเงินค่าก่อสร้างที่สร้างเสร็จและ
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับรองการส่งงานน้ันแล้ว  ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะร้องขอและทวงถามได้ 
3.เงื่อนไขในหน้าที่และความรับผิดชอบการดําเนนิงาน  
    3.1 การจัดวางแผนงานและการปฏิบัติ  
             3.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องทําแผนงาน การจัดดําเนินงานโครงการก่อสร้าง ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ 
(Complete Project Management) ให้ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสัญญาและข้อกําหนดตกลงต่างๆ 
แสดงลําดับขั้นตอน ชนิด ลักษณะ ปริมาณระยะเวลา ผลงาน และมูลคา่งาน ความสัมพันธ์สอดคล้องของ
งานแต่ละขั้นตอนของแขนงงานและของงานทั้งหมด รวมทั้งรายละเอียดที่จําเป็นอ่ืนๆ พร้อมหนังสือแจ้ง
ความสามารถความรับผิดชอบ การดําเนินงานตามแผนงานนั้นจัดแยกเป็นชุด ให้คณะกรรมการตรวจการ
จ้างพิจารณาล่วงหน้าอย่างมากไม่เกิน 15 วัน (นับจากวันที่ลงนามในสญัญาน้ี) คณะกรรมการตรวจการจ้าง
จะใช้เวลาพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบ (นับจากวันที่ได้รับหนังสือน้ัน) ในระยะเวลาประมาณ 15 วัน  
  ในกรณีที่จําเป็นต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแผนงานของอาคาร หรือขั้นตอนการทํางาน เพ่ือ
ทําการขนส่ง หรือเก็บสต็อกวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ  ผู้รับจ้างจะต้องไม่คิดค่าก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพ่ิมเติมราคาก่อสร้างในภายหลังมิได้  
               3.1.2 ในการทํางานก่อสร้างแต่ละส่วน หรือแต่ละขัน้ตอนของงานก่อสร้างผู้รับจ้าง จะต้อง
จัดทําแผนงานละเอียดอย่างเหมาะสมกับงาน พร้อมการคาดคะเนผลและปริมาณของงานน้ันๆ ทุกระยะ 7 
วันและ 1 เดือน (หรือในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเห็นสมควร) จัดใหส้อดคล้องกับ
แผนงานโครงการก่อสร้างทั้งหมดที่จัดวางไว้น้ัน ส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาล่วงหน้าก่อน
ดําเนินงานดังกล่าว และผูร้บัจ้างจะต้องรับผิดชอบการทํางานไปตามแผนงานน้ัน ไม่ว่าจะได้รับการพิจารณา
เห็นชอบหรือไม่ประการใดก็ตาม  
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         3.1.3 ในกรณทีี่ผู้รับจ้างทํางานก่อสร้างล่าช้า กว่าแผนงานที่วางไว้หรือมีลักษณะช้ีบ่งว่างาน
ก่อสร้างจะไม่เป็นไปตามแผนงานที่จัดวางไว้น้ันๆ ไม่ว่าจะมีเหตุสืบเน่ืองจากการทํางานของผู้รับจ้างเอง 
หรือจากเหตุอ่ืนใดก็ตามคณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิสั่งให้ผู้รับจา้งเร่งทํางานทั้งกลางวัน กลางคืนและ
ในวันหยุด ได้โดยผู้รับจ้างจะเรียกค่าจ้างเพ่ิมเติมไม่ได้ นอกจากน้ียังเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขจัด
แผนงานหลกัใหม่ ของแต่ละส่วนแต่ละขั้นตอนและของโครงการก่อสร้างทั้งหมด ใหส้อดคล้องเป็นไปตาม
ข้อกําหนดสัญญาและการตกลงที่มีไว้แต่เดิมหรือตามที่จะได้มีข้อกําหนดตกลงไว้น้ันๆ 

การจัดแก้ไขปรับปรุงแผนงานน้ันๆ ผูร้ับจ้างต้องดําเนินการเช่นเดียวกับการจัดวางแผนงานดังกล่าว 
ไว้ข้างต้น หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นเหมาะสมจึงจะทํางานก่อสร้างต่อไปได้และผู้รบัจ้าง
จะต้องแก้ไขปรับปรุงการทํางานและปริมาณงานตามข้อกําหนดต่างๆ สอดคล้องเหมาะสมกับแผนงานที่
แก้ไขเห็นชอบน้ัน  

3.2 การแจ้งผลงานและหลกัฐาน  
ในระยะการทํางานก่อสร้างจนแล้วเสร็จตามข้อกําหนดสัญญา และการตกลงต่างๆ  เป็นหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างจะต้องจัดทํา และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบในรูปของรายงาน
ประจําเดือนคือ  
            3.2.1 การจัดเตรียมงาน การใช้วัสดุแรงงานแต่ละขั้นตอนแต่ละแขนง ในแต่ละสัปดาห์ แต่ละ
เดือน (ในลักษณะตาราง) ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร  
            3.2.2 ผลการทดสอบตรวจสอบวัสดุ และงานก่อสร้างต่างๆ พร้อมความเห็นการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
            3.2.3 ปริมาณผลความก้าวหน้าของงานแต่ละขั้นตอนของแต่ละแขนงงาน และของงานทั้งหมด
ที่เสร็จ แจ้งความสําเร็จหรืออุปสรรคความช้าเร็วเทียบกับผลงานที่กําหนดเห็นชอบไว้ในลักษณะ
เปรียบเทียบด้วยตารางและ BAR CHART ตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นเหมาะสม  
           3.2.4 ภาพถ่ายผลงานความก้าวหน้าของงานแต่ละเดือน (เพ่ือประกอบการเบิกจ่ายเงินงวด 
ค่าก่อสร้างตามสัญญา) รวมทั้งภาพถ่ายการทดสอบวัสดุก่อสร้างการตรวจสอบข้อชํารุดบกพร่องและการ
แก้ไขการประกอบติดต้ังและงานก่อสร้างที่มีลักษณะสําคญัต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร
บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงความ ถูกต้องเรียบร้อยของการทํางานตามข้อกําหนดสัญญาต่างๆ  
             3.2.5 แบบฟอร์ม ตารางแสดงรายการใช้วัสดุ-แรงงาน ตามตารางแสดงผลความก้าวหน้างาน
แต่ละขั้นตอนของงานทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนดแนะนํา หรือ
พิจารณาเห็นชอบ โดยต้องจัดทําด้วยปริมาณให้เพียงพอกับการใช้งานจนงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยด้วย
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ภาพถ่ายผลความก้าวหน้าของงานและการตรวจสอบ ทดสอบ วัสดุติดต้ังแก้ไข
ต่างๆ ที่กําหนดต้องการน้ันจะต้องเป็นภาพถ่ายที่ครอบคลมุงานอย่างทั่วถึงชัดเจนด้วยภาพถ่ายขนาดไม่เล็ก
กว่า 3.5" x 5" และจํานวนภาพถ่ายตามความเหมาะสมของงาน พร้อมข้อความรายละเอียดประกอบให้ 
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เหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ควรจัดแยกเป็นชุดๆ พร้อมหนังสือ
นําส่งตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเห็นสมควร 

3.3 การปฏิบติังานในเวลาปกติและการปฏิบัติงานในเวลาพิเศษ  
      3.3.1 การปฏิบัติงานก่อสร้างตามปกติในแต่ละวัน ผู้รับจา้ง ช่างคนงานทุกแขนงงานก่อสร้างของ 
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่กําหนดไว้ข้างต้น และผูร้ับจ้างหรือผู้แทนผู้รบัจ้างมีหน้าที่ในการ
ปฏิบัติและรับผิดชอบอีกดังน้ี 

1)  แจ้งขอการทํางานแต่ละวัน โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนการทํางานปกติอย่างน้อย 1 วัน  
ประกอบด้วย ขอบเขต ตําแหน่ง ชนิดลักษณะ ระยะเวลา ปริมาณงาน จาํนวน ช่าง คนงาน เครื่องมือ 
เครื่องใช้ ที่สําคัญผังสังเขปปริมาณงานที่กะจะทําเสร็จในแต่ละวัน พร้อมทั้งแจ้งการจัดการป้องกันอันตราย
ความเสียหายให้เหมาะสมตามความจําเป็นกับสภาพของงาน โดยจะต้องแยกแยะจัดทําให้สอดคล้องกับ
แผนงานละเอียดและแผนงานทั้งโครงการที่ได้กําหนดหรือได้รับการเห็นชอบไว้น้ันๆ ให้คณะกรรมการตรวจ
การจ้างแต่ละกรณีงาน พิจารณาเห็นชอบเสียก่อนจึงจะทํางานน้ันได้ 

หากผู้รับจ้าง ทํางานไม่เสร็จตามที่แจ้งขอไว้ในแต่ละวันและมีงานแก้ข้อบกพร่องต่างๆ (หรือ 
งานตรวจสอบต่างๆ) ซึ่งจะต้องทําควบคู่ไปกับงานในแต่ละวันถัดไปเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องแจ้งขอ
ทํางานดังกล่าวน้ัน กับงานที่กําหนดจะทําในวันถัดไปด้วยวิธีการแจ้งขอทํางานแต่ละวัน ที่กล่าวไว้ข้างต้น 
ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วแต่กรณงีาน ให้พิจารณาตรวจสอบเห็นชอบอนุมัติแล้วจึงดําเนินการได้  

2) แจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วแต่กรณี ใหท้ําการตรวจสอบการประกอบการติดต้ังการ
แก้ไขต่างๆ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในงานแต่ละขั้นตอนและของแต่ละแขนงงานหรือตามที่มีการระบุ
ตรวจสอบทดสอบให้ตรวจสอบทดสอบให้แล้วเสร็จเรียบรอ้ยถูกต้องตามกําหนดหรือตามที่คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างเห็นชอบหรือเห็นเหมาะสมแลว้จึงทํางานขั้นต่อไปได้  

3) ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจการจ้างมีความเห็นให้แก้ไข ชนิด ลักษณะ ปริมาณงานวิธีการ 
ทํางานหรืออ่ืนๆ ให้เหมาะสมประการใดก็ตามผู้รับจ้างและผู้แทนผูร้ับจ้างมีหน้าที่และความรับผิดชอบต้อง
ปฏิบัติไปตามความคิดเห็นและการพิจารณาเพ่ือให้งานแต่ละขั้นตอนและงานส่วนอ่ืนๆ ที่ต่อเน่ืองดําเนิน
ต่อไปได้ไม่หยุดชะงักล่าช้าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้างจะต้องกําหนดระยะเวลาการแจ้งและ
ดําเนินงานตรวจสอบทดสอบรวมทั้งงานแก้ไขต่างๆ จนได้ผลถูกต้องเรียบร้อยตามกําหนดและด้วยค่าใช้จ่าย
ของผู้รับจ้างเองโดยไม่มีข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น  

4) เวลาปฏิบัติงานปกติของผู้รับจ้างเร่ิมจาก 8.00 น. จนถงึเวลา 17.00 น. ในกรณีจําเป็นต้อง 
ปฏิบัติงานเกินกําหนดเวลาปกติ เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายต่องานน้ันได้ ให้ผูร้ับจ้างแจ้งให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ทราบทุกคร้ัง และให้ปฏิบัติงานตามข้อกําหนดการทํางานต่างๆ ที่ระบุไว้รวมทั้งข้อ
กําหนดการปฏิบัติงานในเวลาพิเศษ ตามกฎข้อบังคับในกฎหมายแรงงานด้วย  
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5) การจัดเอกสารหลักฐานการทํางานในเวลาปกติต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง 
ต้องจัดทําแยกเป็นชุดๆ พร้อมสําเนาและหนังสือนําส่งมาที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเห็นสมควร
เหมาะสม 

3.4 การร่วมมือในการปฏิบติังานและการประสานงาน  
             3.4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดตัวแทนผูม้ีอํานาจเต็มเข้าร่วมประชุม ระหว่างผู้รับจ้างกับคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ซึ่งอาจจะรวมถึง สถาปนิก วิศวกร ตัวแทนของคณะกรรมการตรวจการ การประชุมดังกล่าว
จะมีขึ้นทุกๆ 7 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หรือเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรเรียก
ประชุมกรณีเร่งด่วน  
             3.4.2 ผู้รับจ้างและบุคลากรของผู้รับจ้างแต่ละองค์กร ต้องให้ความร่วมมือและประสานงานกัน
และร่วมกันจัดหาวิธีป้องกันความเสียหาย อันเน่ืองมาจากความประมาทเลินเล่อหรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนการรักษาทรัพย์สินของแต่ละฝ่ายและส่วนรวมให้พ้นจากอันตราย ซึ่งอาจเกิดจาก
อัคคีภัยและการสูญเสีย ผู้รับจ้างและบุคลากรของผู้รับจ้างแต่ละองค์กร ต้องรับผิดชอบ และชดใช้
ค่าเสียหายในกรณีที่เกิดการเสียหายงานฝ่ายอ่ืน ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  
            3.4.3 ผู้รับจ้าง ต้องกําหนดระเบียบการปฏิบัติงานของลูกจ้าง ช่างคุมงาน ในการปฏิบัติงานตาม
เวลาที่กําหนด และเลิกงานในเวลาที่กําหนดตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ และผูร้ับจ้างต้องกําหนดระเบียบ
ข้อบังคับในการใช้สถานที่และบริเวณก่อสร้าง เช่น ห้ามเล่นการพนัน การใช้ห้องนํา-ห้องส้วม ที่ผู้รับจา้งจัด
ไว้ให้ การทําครัว และการเขา้อยู่อาศัยอย่างเป็นระเบียบไม่ขัดต่อสุขภาพอนามัย โดยผู้รับจ้างต้องปิด
ประกาศระเบียบต่างๆ เหล่าน้ี ณ ที่พักและที่ปฏิบัติงานของลูกจ้าง ช่าง คนงาน แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 
พร้อมทั้งวางหลักเกณฑ์ถือเป็นระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถ้าผู้ใดฝ่าฝืน เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้างต้องพิจารณาลงโทษให้ผูฝ้่าฝืนน้ันออกจากงาน หรือลงโทษให้เหมาะสมแก่กรณีเหตุ  

3.5 การใช้สถานท่ีและบรเิวณ การทําความสะอาด  
      3.5.1 การใช้สถานที่และบริเวณ  

1) มหาวิทยาลยัราชภัฎนครสวรรค์ ไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างปลูกสร้างที่พักคนงานอยู่ในขอบเขต 
ของบริเวณและสถานที่ทําการก่อสร้าง ยกเว้นการจัดสร้างที่เก็บวัสดุเครื่องมือ สัมภาระและที่ทํางานช่าง 
คนงาน เท่าน้ัน  

2) ผู้รับจ้าง จะต้องไม่ติดต้ังหรือบรรทุกวัสดุ หรืออุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือ เครื่องจักรที่มนํ้ีาหนัก 
บรรทุกมากเกนิไป อันอาจเกิดอันตรายแก่โครงสร้างหรือส่วนของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ได้ หรือที่ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจ การจ้างเห็นไม่สมควร  

3) ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําเคร่ืองหมาย หรือป้ายช้ีแจงในการใช้สถานที่ การป้องกันอุบัติเหตุ  
อันตราย ความเสียหายต่างๆ อย่างเหมาะสมและตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร  
 
 



-11- 
 

4) ในกรณีที่ต้องการสถานที่และบริเวณสําหรับปฏิบัติงานเป็นพิเศษ นอกเหนือไปจากการก่อสร้าง 
ธรรมดา หรือในกรณีที่จะต้องใช้สถานที่และบริเวณสําหรับปฏิบัติงานในเวลากลางคืน ผู้รับจ้างจะต้องทํา
หนังสือขออนุญาตเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาทุกกรณแีละเมื่อได้รับพิจารณาเห็นชอบแล้ว 
ผู้รับจ้างจึงเข้าไปใช้สถานที่บริเวณงานน้ันและปฏิบัติงานน้ันได้  

5) ผู้รับจ้าง จะต้องจัดเก็บวัสดุที่ใช้สําหรับการก่อสร้างและวัสดุที่ใช้แล้วหรือเหลือใช้และเคร่ืองมือ  
เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่กีดขวางการจราจร หรือการขนส่งให้เหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน และต้องปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอัคคีภัยและเหมาะสมกับทุกสภาพดินฟ้า อากาศ และ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ   

6) ผู้รับจ้าง จะต้องจัดหาป้ายสัญญาณต่างๆ รวมท้ังไฟสัญญาณในเวลากลางคืนติดต้ังไว้ด้วย 
เพ่ือป้องกันอันตรายแก่ประชาชนผู้สัญจรไปมาอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต หรือทรัพย์สินของผู้สญัจรไป
มาหรือเกิดขึ้นกับอาคารทรัพย์สินที่อยู่ใกล้เคียง อันมีสาเหตุมาจากงานก่อสร้างน้ีแล้ว ผูร้ับจ้างจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายน้ันๆ แต่ผูเ้ดียว  

3.5.2 การทําความสะอาดสถานท่ี  
1) ในระยะเวลาก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องจัดการขนเศษไม้ เศษวัสดุอ่ืนๆ น่ังร้านหรือแบบไม้ และ 

วัสดุที่ไม่ได้ใช้นําไปทิ้งหรือจัดกองไว้อย่างเป็นระเบียบ ไม่เกะกะกีดขวางการทํางานต่างๆ และรักษาอาคาร
สิ่งปลูกสร้าง และบริเวณที่ทําการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยอย่างเหมาะสม และตามที่
คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็น สมควรอยู่เสมอ  

2) เมื่องานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และการส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องกลบหลุมและบ่ออัน 
เกิดจากการร้ือถอน หรือเกิดจากการก่อสร้างต่างๆ และต้องเก็บสิ่งที่เหลือใช้ต่างๆ จากการก่อสร้างออกไป
จากอาคารและบริเวณ รวมทั้งต้องเกลี่ยปรับแต่งระดับดินให้เรียบร้อยเหมาะสม อยู่ในสภาพที่เข้าใช้สอย
ตามวัตถุประสงค์ความต้องการได้ทันที  

3)  ในกรณีที่ผูร้ับจ้างมิได้จัดทําความสะอาดอาคาร และบริเวณสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ใน 
ระยะเวลาตามท่ีกําหนดให้ปฏิบัติหรือที่ระบุไว้คณะกรรมการตรวจการจ้างอาจจ้างให้ผู้อ่ืนเข้าจัดการได้ และ
คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้างโดยหักเงินค่าก่อสร้างงวดสุดท้ายตามเง่ือนไขในสัญญาการตกลง  
    3.6 การทํางานก่อสร้างเฉพาะส่วน และสว่นเก่ียวเนื่องต่างๆ   
ผู้รับจ้างมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสั่ง และทํางานก่อสร้างต่างๆ เพ่ิมเติม จากระเบียบกฎเกณฑ์  
ข้อกําหนดที่กล่าวไว้ข้างต้นดังต่อไปน้ี  
         3.6.1 การตรวจสอบจัดทําตําแหน่ง แนว ระยะ ระดับต่างๆ กล่าวคือ  

       1)  ผู้รับจ้างจะต้องทําการตรวจสอบตําแหน่งหมุดหลักเขตที่ดิน แนวระดับ ตําแหน่ง ระยะ
ของบริเวณที่ดินกับของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาการตกลงต่างๆ ของบริเวณสิ่งข้างเคียงที่
เก่ียวข้องหรือที่จะใช้ อ้างอิงต่างๆ รวมทั้งจะต้องจัดทําการป้องกันดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี เพ่ือใช้เป็นหลัก
ยึดถืออ้างอิงในการบอกตําแหน่ง ระยะ ระดับ แนวต่างๆ กับของงานก่อสร้าง ตามรูปแบบรายละเอียด 
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ข้อกําหนดตกลงต่างๆ ตลอดระยะเวลาทํางานจนงานก่อสร้างต่างๆ เสร็จเรียบร้อยและผู้ว่าจ้างได้รับมอบ
งานน้ันไว้เรียบร้อยแล้ว  

      2) ในการทํางานก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องทําการตรวจสอบแนว ตําแหน่ง ระยะ ระดับของ
อาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ที่กําลังทําการก่อสร้างกับแนวตําแหน่ง ระยะ ระดับ และ
รายละเอียดอ่ืนๆ ที่กําหนดไว้ทุกคร้ังก่อนที่จะทําการก่อสร้างในส่วนน้ัน หรือการทําการก่อสร้างขั้นต่อไป 
และต้องแจ้งหลักฐานผลการตรวจสอบอย่างชัดเจน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบไว้ทุกคร้ังหากการ
ตรวจสอบต่างๆ แต่ละคร้ังดังกล่าวมีผลคลาดเคลื่อนจากที่กําหนดไม่ว่าประการใดผู้รับจา้งจะต้องแจ้งความ
คลาดเคลื่อนน้ันๆพร้อมข้อมลูรายละเอียดหลักฐานที่เก่ียวข้องต่างๆ อย่างชัดเจนเหมาะสมให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างพิจารณาตรวจสอบวินิจฉัยน้ันๆ ทันที โดยไม่มีข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ  

    3) ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําระยะ ตําแหน่ง ระดับ แนว ด่ิง ฉาบที่แน่นอนถูกต้องของโครงสร้าง
หลัก โครงสร้างส่วนประกอบ ผนังส่วนต่อเน่ืองต่างๆ เพ่ือเป็นตําแหน่ง ระยะ แนว ระดับ หลักสําคญังาน
ก่อสร้างต่างๆ เช่น งานสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ การติดต้ังเคร่ืองจักร เครื่องมือ 
เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ และงานรายละเอียดตามข้อกําหนดต่างๆ ที่ต่อเน่ืองสัมพันธ์กันเป็นต้นไปให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นชอบก่อนการทํางานก่อสร้างส่วนน้ันหรืองาน
ขั้นต่อไปของส่วนต่อเน่ืองทุกครั้งและผู้รับจา้งจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติไปตามการพิจารณาน้ันโดยไม่มีข้อ
เก่ียงงอนใดๆ ทั้งสิ้น  
       3.6.2 การกําหนดระยะ ขนาด และสว่นเก่ียวข้องจากที่ก่อสร้างผู้รบัจ้างจะต้องทําการสํารวจ 
ตรวจสอบ วัดช่วงระยะ ลักษณะ ขนาด ตําแหน่ง ระดับแนวต่างๆ ตามสภาพความเป็นจริงของงานก่อสร้าง
เฉพาะส่วน และส่วน เก่ียวข้องที่จะทําการสั่งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ หรือปฏิบัติงานก่อสร้างส่วนใดๆ 
ของอาคาร สิ่งปลูกสร้างหรือการติดต้ังน้ันๆ หากวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ ที่จะสั่งหรือนํามาใช้ เพ่ือให้พอดี
ช่วงระยะตรงตามตําแหน่งได้ แนว ระดับ ขนาด ลักษณะ ทั้งในเฉพาะส่วนและส่วนที่เก่ียวเน่ืองของอาคาร
สิ่งปลูกสร้างสว่นต่างๆ คลาดเคลื่อนไปจากระยะ ตําแหน่ง แนว ระดับ และอ่ืนๆ ที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการ 
ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งความคลาดเคลื่อนต่างๆ พร้อมหลักฐานอย่างชัดเจนให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือ
พิจารณาทันที และใหผู้้รับจ้างปฏิบัติไปตามการพิจารณาไว้เท่าน้ันการแจ้งส่งหลักฐาน ดังกล่าว ผู้รับจ้างมี
หน้าที่และรับผิดชอบดําเนินการดังกล่าวไว้ข้างต้นน้ันๆ ในกรณีที่ผู้รับจา้งต้องสั่งหรือทําการประกอบ  
ติดต้ังวัสดุที่มีขนาดหรือระยะตําแหน่ง ระดับ แนว ลักษณะแตกต่างไปจากรูปแบบรายการรายละเอียด
ข้อกําหนดต่างๆ แต่ให้พอดีและเหมาะสมกบัช่วงระยะ ตําแหน่ง แนว ระดับ ลักษณะ ขนาดของงาน
ก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งสัมพันธ์สอดคล้องกับงานก่อสร้างส่วนต่อเน่ืองใดๆ ตามสภาพความเป็นจริงน้ันๆ เป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่จะต้องปฏิบัติงานดังกล่าวเหล่าน้ันให้ถูกต้องเรียบร้อยเหมาะสม 
ตรงตามพิจารณากําหนดไว้โดยจะเรียกร้องค่าชดใช้หรือโต้แย้งเก่ียงงอนใดๆ มิได้ทั้งสิ้น  
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       3.6.3 การเตรียมงานเพ่ือการก่อสร้างอ่ืนที่เก่ียวข้อง ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมการ และจดัทําช่อง  
รู คร่าว พุก สว่นยึดเช่ือมโยง คํ้ายันต่างๆ หรือส่วนที่จําเป็นต้องจัดทําในส่วนต่างๆ และงานส่วนต่อเน่ือง 
ที่เก่ียวข้องงานก่อสร้างน้ันๆ ให้ได้ขนาด ระยะ ระดับ แนว ด่ิง ฉาบด้วยวิธีการจัดทําอย่างถูกต้องเหมาะสม 
ตามรูปแบบ รายละเอียดและ ข้อกําหนดประกอบแบบและได้มาตรฐานของงานก่อสร้างแต่ละแขนงงานช่าง
น้ันๆ ด้วยวิธีการทํางานของช่างที่ดีให้เสร็จเรียบร้อยก่อนดําเนินงานขั้นต่อไปในแต่ละส่วนน้ันๆ ผู้รับจ้าง
จะต้องแจ้งหลักฐานพร้อมรายละเอียดการเตรียมและจัดทาํการต่างๆ ดังกล่าวอย่างชัดเจนให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง (แล้วแต่กรณีงาน) พิจารณาตรวจสอบเห็นชอบเสียก่อน หากมีข้อผิดพลาดคลาดเคล่ือน
เสียหายเกิดขึ้นในส่วนน้ันๆ ไม่ว่าประการใด เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องทําการเคลื่อนย้าย รื้อถอน 
เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องเรียบร้อยเหมาะสมตามข้อกําหนดต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นและตามที่คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างจะเห็นสมควรเสยีก่อน จึงจะทํางานขั้นต่อไปได้ และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวน้ันทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องระวังในการปฏิบัติงานมิให้เกิดความ
เสียหายแก่งานของผู้รับจ้างรายอ่ืนที่เก่ียวข้องในการก่อสร้างได้ และหากเกิดการเสียหายขึ้นเน่ืองจากการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจา้งจะต้องชดใช้ค่าเสียหายน้ันๆ ในกรณีทีม่ีการขัดแย้งหรือไม่สามารถตกลงกัน
ได้ ให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นการตัดสิน หากงานใดที่ผู้รับจ้างได้จัดทําไปแล้วเกิด
ความเสียหายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นน้ันหากปรากฏว่างานใดเป็นหน้าที่ของ 
ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมไว้สําหรับการก่อสร้างที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับงานอ่ืน แต่มิได้จดัทําไว้ผู้รับจ้างจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําไว้ทั้งสิ้น 
       3.6.4 ผู้รับจ้าง จะต้องระมัดระวังกวดขันการปฏิบัติงานก่อสร้างต่างๆของผู้รับจ้างมิให้เกิดความ
เสียหายขึ้นกับงานของผู้รับจ้างรายอ่ืนที่เก่ียวข้องและหากเกิดการเสียหายขึ้น เน่ืองจากการปฏิบัติงาน
ก่อสร้างของผู้รับจ้างไม่ว่าเป็นกรณีใดๆ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้างจะต้องจัดทําให้มีสภาพ
ถูกต้องเหมาะสมตามข้อกําหนดความต้องการและตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเห็นสมควร รวมทั้ง
ต้องชดใช้ความเสียหายน้ันโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด  อน่ึง หากปรากฏว่าการก่อสร้างส่วนใดๆ ตามข้อกําหนด 
รายละเอียดข้อตกลงหรือตามมาตรฐานงานก่อสร้างแขนงงานน้ันๆ หรือตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ช่างที่ดีถือเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมไว้สําหรับการทํางานก่อสร้างที่ จําเป็นและเกี่ยวข้อง หรือ 
ต่อเน่ืองกับงานอ่ืนแต่ผู้รับจ้างมิได้จัดเตรียมไว้จะด้วยเหตุประการใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง รับผิดชอบใน
การจัดทําให้ถกูต้องเหมาะสม ตามข้อกําหนด ตกลงความต้องการทั้งสิ้น โดยไม่มีข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ 
ทั้งสิ้น 
       3.6.5 ผู้รับจ้างมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ต่างๆ ในงานก่อสร้างเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไว้ดังน้ี  

      1) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ตามรูปแบบรายการข้อกําหนดประกอบแบบ
จะต้องได้รับการพิจารณา ตรวจสอบ ทดสอบ เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ใช้ได้รวมทัง้
จะต้องจัดส่งหลักฐาน ตัวอย่างรายละเอียดสิ่งต่างๆ ดังกล่าวเหล่าน้ันตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
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เรียกร้องต้องการและดําเนินการตามข้อกําหนดต่างๆ ที่ระบุไว้จนเป็นที่เรียบร้อยเสียก่อนผู้รับจ้างจึงจะสั่ง
ทําและนําใช้ประกอบติดต้ังในงานก่อสร้างต่างๆ ได้ รวมทั้งการเก็บรักษาตามที่กําหนดตกลงไว้ ผู้รับจ้าง
จะต้องจัดส่งตัวอย่างรายละเอียดผลการทดสอบวัสดุผสมคอนกรีต (Mix Design) เหลก็เสริมคอนกรตี และ
เหล็กโครงสร้างต่างๆ (ด้วยวิธีการและการจัดส่งตามที่ระบุไว้) ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา
ตรวจสอบเห็นชอบให้ใช้จึงนําไปใช้ อน่ึงคอนกรีตที่ผสมใช้เองในหน่วยงานจะต้องผสมตามท่ีกําหนดให้ใช้
โดยต้องมีการจัดเตรียมและใช้ภาชนะที่ตวงวัดส่วนผสมให้เหมาะสมตลอดระยะการก่อสร้างมีสัดส่วน
มาตรฐานตามอัตราส่วนที่กําหนดสัมพันธ์เหมาะสมกับความจุและการทาํงานของเคร่ืองผสมคอนกรีตที่ผสม
ใช้ในแต่ละคร้ังด้วยวิธีการผสม และการใช้งานคอนกรีตตามข้อกําหนดรายละเอียดที่ระบุไว้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนและต้องรับรองความถูกต้องการผสมคอนกรีตในการใช้งานและต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้าง (แล้วแต่กรณีงาน) ทุกครั้ง หากผู้รับจ้างมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
ส่วนผสมวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ก็ให้ปฏิบัติไปตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในบททั่วไป  

     2) ก่อนการส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เข้าในบริเวณก่อสร้างทุกคร้ัง ผู้รับจา้งจําเป็นต้องกําหนดวัน 
เวลา ประเภท ชนิด ลักษณะ จํานวนรายละเอียดที่จําเป็นเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์น้ันๆ ให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพ่ือการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมกับการนําเข้าไว้และ
การใช้ทํางาน  

    3) หากผู้รับจ้างนําวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาในบริเวณที่ก่อสร้างรวมท้ัง จัดทําการใช้ประกอบ  
ติดต้ังในงานก่อสร้างต่างๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดโดยที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบ ทดสอบ พิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างดังกล่าวไว้ข้างต้นให้เป็นที่เรียบรอ้ย ผู้รับจ้างจะต้องทําการขนย้าย
รื้อถอนเอาออกไปจากบริเวณที่ก่อสร้างทนัที และหรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรโดยไม่มี
ข้อโต้แย้งใดๆ อน่ึงในกรณีที่ผูร้ับจ้างนําวัสดุก่อสร้างต่างๆ ตามรูปแบบ ขอ้กําหนดประกอบแบบเข้าบริเวณ
ที่ก่อสร้าง และจัดทําใช้ประกอบติดต้ังในงานก่อสร้างต่างๆ โดยมิได้ผ่านการตรวจสอบ ทดสอบเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจการจ้างตามท่ีระบุไว้ข้างต้นให้เรียบร้อยเสียก่อน หากปรากฏว่าการพิจารณา
ตรวจสอบ ทดสอบไม่ถูกต้องตามข้อกําหนดประกอบแบบต่างๆ และตามที่คณะกรรมการตรวจ 
การจ้างเห็นไม่เหมาะสมไม่สมควรนํามาใช้งานก่อสร้างต่างๆ ผูร้ับจ้างจะต้องขนย้าย รื้อถอน จัดหา เปลี่ยน
ใช้ให้ถูกต้องตามข้อกําหนดประกอบแบบและตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรโดยไม่ใหเ้กิด
ความกระทบกระเทือนเสียหายใดๆ กับงานก่อสร้างต่างๆ   

    4) ผู้รับจ้างจะต้องตรวจตราดูแลป้องกันรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใช้ต่างๆ ที่ระบุไว้ 
ในรูปแบบ รายละเอียดและข้อกําหนดประกอบแบบต่างๆ ซึ่งผ่านการตรวจสอบทดสอบ เห็นชอบให้นําเข้า
ใช้ประกอบ ติดต้ังในงานก่อสร้างต่างๆ ที่ระบุไว้ตลอดระยะการก่อสร้างจนงานแล้วเสร็จและผู้ว่าจ้างได้รับ
มอบงานไว้เรียบร้อยแล้วหากปรากฏว่าก่อนการใช้ระหว่างการใช้งาน หรือหลังการใช้งานก่อสร้างต่างๆ 
รูปลักษณะ คณุสมบัติ ของวัสดุก่อสร้างต่างๆ เหล่าน้ันเปลี่ยนแปลงไปไม่ถูกต้องเหมาะสมตามข้อกําหนด
ต่างๆ และหรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรไม่เหมาะสมต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องรื้อถอนขน 
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ย้าย แก้ไข จัดหาใช้ประกอบติดต้ังให้คงสภาพ คุณภาพถูกต้องเรียบร้อยเหมาะสม ตามข้อกําหนดตาม
ต้องการ และตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรโดยไม่เกิดความล่าช้า และไม่ก่อให้เกิดความ
กระทบกระเทือนเสียหายใดๆ กับการก่อสร้าง  

    5) การทดสอบ ตรวจสอบ และผลการตรวจสอบ ทดสอบ การเก็บตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ   
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกําหนดต่างๆ ที่ระบุไว้รวมทั้งข้อกําหนด การตรวจสอบ ทดสอบ 
มาตรฐานวิชาชีพงานช่าง สาขาน้ันๆ เมื่อได้ผลการทดสอบตรวจสอบถูกต้องเหมาะสมท่ีกําหนดความ
ต้องการ หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรเหมาะสม ผู้รับจ้างจึงจะทํางานก่อสร้างส่วน
ต่อเน่ืองหรืองานขั้นต่อไปได้ หากผลการตรวจสอบทดสอบงานก่อสร้างต่างๆไม่ถูกต้องเหมาะสมตาม
ข้อกําหนดต่างๆ ดังกล่าว ผู้รบัจ้างต้องแก้ไขจัดทําจนได้ผลตามเกณฑ์ขอ้กําหนดน้ันๆ หรือตามที่
คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเห็นสมควรจงึจะทํางานก่อสร้างขั้นต่อไปหรืองานก่อสร้างส่วน ต่อเน่ืองต่อไป
ได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดดําเนินการและรับผิดชอบกําหนดการปฏิบัติการ ตรวจสอบ ทดสอบ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
จนได้ผลการตรวจสอบ ทดสอบถูกต้องตามข้อกําหนดต่างๆ ดังกล่าวโดยไม่ให้เกิดความล่าช้ากระทบ 
กระเทือนเสียหายกับงานก่อสร้างต่างๆ หากมีความล่าช้าเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับงานก่อสร้างสืบเน่ืองจาก
การทํางานต่างๆ ผูร้ับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดทําและชดใช้ทั้งสิ้นโดยไม่มขี้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ 
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