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กรมทางหลวง เปนหนวยงานที่รับผิดชอบการวางแผน  กอสราง  บํารุงรักษา รวมไปถึงการบริหาร

จัดการโครงขายทางหลวงสายหลักของประเทศ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางดาน
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บุคลากรจะตองไดรับการถายทอด และเรียนรู ผานกระบวนการจัดการความรูที่ดีและมีประสิทธิภาพ    

ชุดเอกสาร “คูมือการควบคุมงานกอสรางทางหลวง” เปนผลงานสวนหนึ่งในขั้นตอนการจัดการ
ความรูดานงานกอสรางของกรมทางหลวง     มุงหวังใหทําหนาที่เปนสื่อกลางในการรวบรวมความรู        
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่มีอยูในองคกร    ถายทอดสูบุคลากรที่เกี่ยวของ  เพื่อรักษาและยกระดับมาตรฐาน
การทํางานอยางตอเนื่อง  โดยชุดเอกสารจะแบงเนื้อหาออกเปน 4 เลม ประกอบดวย  การบริหารโครงการ   
การควบคุมงานกอสรางทาง    การควบคุมงานกอสรางสะพานและอาคารระบายน้ํา    และการควบคุม
คุณภาพวัสดุ  

กรมทางหลวงหวังเปนอยางยิ่งวา  ชุดเอกสาร “คูมือการควบคุมงานกอสรางทางหลวง” นี้  จะเปน
ส่ือกลางในการถายทอดความรูดานงานกอสรางทางหลวงอยางตอเนื่องสูบุคลากรของกรมทางหลวงและผูที่
สนใจ   เกิดประโยชนอยางสูงสุดตอองคกรและประเทศชาติสืบตอไป 
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การบริหารงานโครงการ 
 

1.การเตรียมการ 
 

เมื่อไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งใหเปนนายชางโครงการฯ  ควรจะเตรียมการดังตอไปนี้.- 
 

1.1 เบิกแบบกอสรางงานที่จะทาํหนาที่ควบคุม  เพื่อศึกษาและทําความเขาใจในรายละเอียด
ตางๆ รวมทัง้ขอกําหนดพเิศษในประกาศประกวดราคา , ใบเสนอราคาและสัญญา หากมี
รายละเอียดสวนใดไมชัดเจน หรือมีขอสงสัย   ควรหารอืวิศวกรผูออกแบบ  และในกรณีที่มี
อุปสรรคเกี่ยวกับสาธารณูปโภคตางๆ ที่แสดงไวในแบบแลว ควรติดตอประสานงานกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบและในกรณีที่ขอบเขตการกอสราง ตองผานพืน้ทีก่ารรถไฟแหง
ประเทศไทย  โครงการฯตองรายงานให สํานักเจาของงานทราบเพื่อเสนอกรมดําเนนิการ
ขออนุญาตตอการรถไฟแหงประเทศไทย 

1.2 ศึกษาระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรีวาดวยงานสารบรรณ และระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรี   
วาดวยงานพัสดุ  เพื่อปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 

1.3 จัดทํารายงานขอเงินจัดสรรเพื่อเปนคาใชจายในการควบคุมงานของโครงการฯ
งบประมาณบริหารดานดําเนินการขอจัดสรรจากสํานักกอสรางทางหรือสํานักกอสราง
สะพาน และงบประมาณบริหารดานวิศวกรรม (หนวยตรวจสอบและแนะนําวัสดุสราง
ทาง) ขอจัดสรรจากสํานักวิเคราะห และตรวจสอบ โดยขอใหจัดสรรไปยังคลังจังหวัดที่ 
แขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง เจาของพื้นที่เบิกจาย   หรือแขวงการทาง/สํานักงาน
บํารุงทาง ที่สะดวกตอการเบิกจายสําหรับงบประมาณบริหารดานวิศวกรรม (หนวย
ตรวจสอบผิวทางแอสฟลต) ใหจัดทํารายงาน ขอ เงินจัดสรร  จากสํานักวิเคราะหและ
ตรวจสอบในระยะเวลาที่เหมาะสม 

1.4 ดําเนินการขอเจาหนาที่ควบคุมงานประจําโครงการฯ      เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
 พิจารณาและเมื่อผูบังคับบัญชาอนุมัติเจาหนาที่ควบคุมงานแลวแจงใหผูรวมงานทราบ

และศึกษาแบบกอสรางโดยละเอียด ติดตอประสานงานกับสํานักวิเคราะหและตรวจสอบ 
(กอนทําหนังสือขอเจาหนาที่) เพื่อจัดเตรียมเจาหนาที่หนวยตรวจสอบและแนะนําวัสดุ
สรางทางกับหนวยตรวจสอบผิวทางแอสฟลต 

1.5 ขณะที่ยังมิไดออกปฏิบัติงานสนามแตผูรับจางไดลงนามในสัญญาแลว และยังไมถึงวัน  
กําหนดเริ่มดําเนินการ  (กรณีใชสัญญาขอ 7 ก.)  ผูรับจางอาจจะเตรียมจัดหาหรือสราง
สํานักงานชั่วคราวในสนาม โดยติดตอใหนายชางโครงการฯออกไปดูสถานที่เพื่อเตรียม
สํานักงานชั่วคราวได 
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สํานักงานชัว่คราว  ตองเปนไปตามเงื่อนไขแหงสัญญา  ซึ่งอาจกําหนดใหสรางสาํนกังาน
ชั่วคราวและบานพักตามแบบหรือจัดหาสาํนักงาน  และที่พกัใหมีพืน้ที่ตามที่กาํหนด และ
สถานที่ต้ังควรอยูนอกเขตทาง และอยูในเสนทางที่จะทําการกอสราง 

ในการหาสถานที่ต้ังสํานักงานโครงการฯ ควรหารือ ผส.ทล. และ ผอ.ขท./ผอ.บท.
เจาของพื้นที่กอน  ในกรณีที่จําเปนตองตัง้สํานักงานโครงการฯนอกเสนทางไมควรเกิน  5  
กิโลเมตร  แตหากจาํเปนตองจัดหาสถานที่ไกลเกินกวา  5  กโิลเมตร  ตองไดรับความ
เห็นชอบจากสาํนักเจาของงาน หากผูรับจางประสงคจะขอปลูกสรางสํานักงานชั่วคราว  
และที่พกัในเขตทาง  ตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจกอน 

1.6 จัดทําบัญชีควบคุมการจายคางาน  (Payment  Control)  จํานวน  2  ชุด  เพื่อใชควบคุม
การจายคางานประจํางวด  โดยมอบให  วศิวกรหัวหนากลุมงานจางเหมา  1  ชุด   และใช
ที่โครงการฯ  1  ชุด 

1.7 เบิกเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนในการควบคุมงานของโครงการฯ ในการเบิกจาย
เทปวัดระยะ วสัดุสํานักงาน  และแบบฟอรมตางๆ ซึง่เปนวัสดุใชส้ินเปลือง ใชแบบ พ.1-02 

1.8 เบิกแบบกอสราง  พรอมสัญญา  และรายละเอยีดควบคุมการกอสราง  สําหรับใชในการ
ควบคุมงานในโครงการฯ  พรอมทัง้นาํสง  ผส.ทล.  1  ชุด  และ  ผอ.ขท./ผอ.บท.  1  ชุด 

1.9 เมื่อกําหนดวันออกปฏิบัติงานแลว  ทําหนังสือเสนอสํานักฯ  เพื่อแจงสํานักวิเคราะหและ
ตรวจสอบ  ใหจัดสงเจาหนาที่หนวยตรวจสอบและแนะนําวัสดุสรางทาง และหรือหนวย
ตรวจสอบผิวทางแอสฟลต เพื่อออกปฏิบัติงานตอไป 

1.10 ทําหนงัสือรายงานตัวไปปฏิบัติราชการชั่วคราว  (แบบ จ.1–06)  เสนอ สํานักฯ  ลงนาม   
(ผาน วิศวกรหวัหนากลุมงานจางเหมา ) และไปรายงานตัวตอผูจัดการโครงการฯ 

1.11 กอนออกเดนิทางจากสํานักฯ ควรนาํเจาหนาทีโ่ครงการฯทั้งหมดเขารายงานตวัตอ วิศวกร
หัวหนากลุมงานจางเหมาและผูอํานวยการสํานัก   
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2. อัตรากําลังเจาหนาที่ 
 

เมื่อเร่ิมตนโครงการ จะตองมีคําสั่งแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติและควบคุมงานเพื่อให
เจาหนาที่ทุกคนรวมกันดําเนินการควบคุมงานตาง ๆ อยางทั่วถึงตามจํานวนอัตรากําลังเจาหนาที่ของ
โครงการฯ  โดยสําเนาคําสั่งดังกลาวใหสํานักฯ  คณะกรรมการตรวจการจาง  และผูรับจาง  ทราบดวย 
 อัตรากําลังเจาหนาที่ควบคมุงานโครงการประกอบดวย  เจาหนาทีค่วบคุมงานกอสรางและบูรณะ   
ทางหลวง  สังกัดสํานักกอสรางทางหรอืสํานักกอสรางสะพาน เจาหนาทีห่นวยตรวจสอบและแนะนําวัสดุ
สรางทาง  และเจาหนาทีห่นวยตรวจสอบผิวทางแอสฟลต สังกัดสํานกัวิเคราะหและตรวจสอบ ดังมี
รายละเอียดอตัรากําลังและหนาที่รับผิดชอบดังตอไปนี้.- 
 

2.1 อัตรากําลังเจาหนาที่ควบคุมงานกอสรางและบูรณะทางหลวง 
 

2.1.1  ผูจัดการโครงการ   มีอํานาจและหนาที่ตามคําสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.7/2/2544 
ลงวนัที ่ 8  พฤศจิกายน  2544     เร่ืองการกําหนดหนาที่และความรบัผิดชอบของ
ตําแหนงผูจัดการโครงการ (Project Manager) 

(1)         รับผิดชอบการติดตอประสานงาน ตรวจสอบและติดตามขอมูลตางๆ ที่เกีย่วของ 
            กับ สายทาง เชน การออกแบบ ความกาวหนาของการประกวดราคา การเนนิการ 
            ตาง  ๆ   ที่เกีย่วของกับการสาธารณูปโภคในเขตทาง  เปนตน 
(2)   รับผิดชอบการประชาสัมพนัธใหประชาชนทราบเกี่ยวกบัหลักการ เหตุผลในการ

กอสรางทางหลวง โดยเนนการดําเนินการที่โปรงใส  เปนธรรม  สามารถชี้แจงให
ขอมูลขาวสารตาง ๆ  ทีเ่กี่ยวของไดอยางถูกตอง  ชัดเจน  และใหทกุฝายสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก  รวดเร็ว  ตาม พ.ร.บ.  ขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ.  
2540 

(3)  รับผิดชอบการสงเสริมและแนะนําใหประชาชนมีสวนรวมบํารุงรักษา  และใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเปนไปอยางคุมคาและไดรับ
ประโยชนสูงสุดเพื่อใหประชาชนในพื้นที่ที่สายทางกอสรางผาน สามารถดํารงชีวิต
อยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
อนามัย  สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิต 

(4) ศึกษา พัฒนา  นาํเทคโนโลยีใหม  ๆ  เกี่ยวกับการกอสรางและการควบคุมการ
กอสราง  มาประยุกตใชในการดําเนนิการกอสรางทางหลวง 

(5) ควบคุม  กํากบัดูแล  และอํานวยการในการดําเนนิงานโครงการกอสรางทางหลวง 
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(6) ประสานงานและเรงรัดการดาํเนนิการจัดกรรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย  เชน  ที่ดิน  

พืชผล  ส่ิงปลกูสราง  ฯลฯ  กอนหรือระหวางดําเนนิการกอสราง 
(7) ใหความเหน็ชอบการตรวจสอบแผนงาน ปริมาณงาน และชุดเครื่องจักรกอสราง

ทาง  ตลอดจนคุณสมบัติของเจาหนาทีข่องผูรับจางใหเหมาะสมกบังาน  และ
สามารถที่จะทาํงานตามแผนทีว่างไว  เสนอหนวยงานเจาสังกัด 

(8)  เปนผูพจิารณารับมอบเสนทางที่จะกอสรางจากแขวงการทาง เพื่อมอบใหผูรับจาง
ตามความเหมาะสม 

(9) รับผิดชอบในการจัดซื้อ  จัดจาง  ตามทีก่รมฯ  มอบอํานาจให 
(10) ใหความเหน็ชอบการตรวจสอบปริมาณงานและคางานในสนาม โดยเปรียบเทียบ

กับปริมาณงานและคางานในสัญญา  ตลอดจนบัญชีถัวจายคางาน 
(11) อนุมัติการตรวจสอบแหลงวสัดุกอสรางตาง  ๆ  กอนที่ผูรับจางจะนาํมาใชงาน 
(12) ใหความเห็นชอบการเสนอแกไขแบบกอสราง พรอมทั้งรายละเอียดที่นายชาง

โครงการฯเสนอตอหนวยงานเจาของงาน ในกรณีที่แบบคลาดเคลื่อนหรือไม
เหมาะสมกับสภาพและขอเท็จจริงในสนาม 

(13) กํากับดูแลดานอํานวยความปลอดภัยในการจราจร  เชน  การจัดทําปาย
เครื่องหมายการจราจร การดูแลรักษาสภาพทางในระหวางการกอสราง เปนตน 

(14) ใหความเห็นชอบการตรวจสอบและเสนอความเห็นการขออนุญาตดําเนินงาน
เกี่ยวกับสาธารณูปโภค  และการทําการอื่นใดในเขตทางหลวง 

(15) ตรวจสอบและกํากับดูแลการจัดทํารายงานสุดทาย (Final Report) รายละเอยีด
แบบกอสรางจริงในสนาม (Asbuilt Drawing) และประวัติสายทาง (Road  
lnventory)   รายการสรุปคางานทั้งโครงการ ฯลฯ  สงหนวยงานที่เกีย่วของเมือ่
งานแลวเสร็จ 

(16) ใหความเหน็ชอบการจัดทาํรายงานประมาณการใชจายในการควบคุมงาน  เชน  
คาแรง  คาครุภัณฑ  วัสดุยานพาหนะ  น้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ฯลฯ เสนอ
หนวยงานเจาสังกัด 

(17) กํากับดูแลนายชางโครงการใหปฏิบัติงานในฐานะผูควบคุมงานตามระเบียบ
สํานัก นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  ขอ  73 

(18) พิจารณาเสนอการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจาหนาที่ในโครงการและนายชาง
โครงการ  ในความรับผิดชอบ 
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(19)  พิจารณาแกไขปญหาและอปุสรรคตาง ๆ  ที่เกิดขึน้ในการปฏิบัติงาน  เชน  การจัด

กรรมสิทธิท์ี่ดิน การขออนุมติัแกไขแบบ  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการคางาน 
การขอตออายสัุญญา  เปนตน 

(20) ใหความเหน็ชอบการจัดทาํรายงานตาง ๆ  เชน  ผลงานกาวหนาประจาํเดือน ผล
การทดลองและตรวจสอบวัสดุ ตลอดจนปญหาในการปฏิบัติงาน  ฯลฯ  เสนอ
หนวยงานทีเ่กีย่วของตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

(21) ใหคําแนะนําการควบคุม การดําเนินการกอสรางโครงการทางหลวงแกหนวยงาน
ราชการที่ขอความรวมมือมา 

(22) ใหความเห็นชอบการเสนอบําเหน็จความชอบ และ การลงโทษเจาหนาที่ใน
โครงการของนายชางโครงการ และเสนอบําเหน็จความชอบของนายชางโครงการ   
ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการตอหนวยงานเจาสังกัด   

(23) ประสานงานกบัสวนราชการอื่น ๆ  และเอกชนที่เกีย่วของ 
(24) ปฏิบัติงานอืน่ ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

และใหยกเลิกคําสั่งกรมที่  จ.1.7/1/2526  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ  2526  เร่ือง  การกําหนดหนาที่  และ
ความรับผิดชอบของตําแหนงเฉพาะตําแหนงลําดับที่ 1 ตําแหนงผูจัดการโครงการ (Project  Manager) 

2.1.2 นายชางโครงการ   มีอํานาจและหนาทีต่ามคําสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.7/3/2544    
ลงวนัที ่ 8  พฤศจิกายน  2544  เร่ือง  การกําหนดหนาที่และความรบัผิดชอบของ
ตําแหนงนายชางโครงการ  ( Project   Engineer) 

(1)   วางแผนดําเนินงานและกําหนดเจาหนาที่ควบคุมการกอสราง พรอมทั้งกําหนด
หนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ประจําโครงการ 

(2) ตรวจสอบแผนงาน  ปริมาณงาน  และชุดเครื่องจักรกอสรางทาง  ตลอดจน
คุณสมบัติของเจาหนาที่ของผูรับจางใหเหมาะสมกับงาน และสามารถที่จะทํางาน
ตามแผนที่วางไว 

(3) ตรวจสอบเสนอขอมูลการขอรับมอบทาง  และสถานที่กอสรางใหเหมาะสมกับ
ความสามารถในการกอสราง  และดูแลรักษาทางของผูรับจาง 

(4) สํารวจวางแนวทาง ตรวจสอบหมุดหลกัฐานตาง ๆ เพื่อกําหนดแนวทาง และระดับ
กอสราง  และคํานวณปริมาณงานแตละรายการ 

(5) ตรวจสอบและรายงานปริมาณงานและคางานในสนาม  โดยเปรียบเทียบกับ
ปริมาณงาน และคางานในสัญญา  ตลอดจนทําบัญชีถัวจายคางานใหเปนไปตาม
ปริมาณงานจริงในสนาม 
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(6) ตรวจสอบ  ติดตาม  เรงรัด  การจัดกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย  เชน  ที่ดิน  พืชผล  

ส่ิงปลูกสราง  ฯลฯ  กอนหรือระหวางดําเนินการกอสราง 
(7) ตรวจสอบและแนะนําแหลงวัสดุกอสรางตางๆ กอนที่ผูรับจางจะนํามาใชงาน 
(8) เสนอแกไขแบบกอสรางพรอมทั้งจัดทํารายละเอียด เสนอหนวยงานเจาของงาน  

ในกรณีที่แบบคลาดเคลื่อนหรือไมเหมาะสมกับสภาพและขอเท็จจริงในสนาม 
(9) ตรวจสอบ   วินิจฉัย  ส่ังการเกี่ยวกับคุณภาพของวัสดุที่ใชในการกอสราง 
(10) ปฏิบัติงานในฐานะผูควบคุมงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการพสัดุ  

พ.ศ.  2535  ขอ 73 
(11) ตรวจสอบใหมีการติดตั้งปายจราจร  เครื่องหมาย  และสัญญาณจราจร ใหถูกตอง

เพื่อปองกันอุบัติเหตุ และตรวจสอบการดูแลรักษาทาง  ใหการจราจร ผานได
สะดวกและปลอดภัยในระหวางการกอสราง 

(12) ควบคุม  ตรวจสอบ  และรับรองผลการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณงาน  
ตลอดจนคางานที่จะตองจายใหแกผูรับจาง  โดยเสนอผานผูจัดการโครงการ 

(13) ตรวจสอบและเสนอความเห็นการขออนุญาตดําเนินการเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
และการทําการอื่นใดในเขตทางหลวง 

(14) เปนกรรมการตรวจการจางและปฏิบัติหนาที่  ตามที่กําหนดไวในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  ขอ 72 

(15) จัดทํารายงานตาง ๆ  เสนอหนวยงานที่เกี่ยวของตามระยะเวลาที่กําหนด เชน  
ผลงานกาวหนาประจําเดือน  ผลการทดลอง และตรวจสอบวัสดุ ตลอดจนปญหา
ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

(16) จัดทํารายงานสุดทาย  (Final  Report)  รายละเอียดแบบกอสรางจริงในสนาม 
(Asbuilt   Drawing)  เชน  ความยาวของเสาเข็มสะพาน  ตอมอ  และ  Bearing 
Unit ทุกตน  เปนตน  ตลอดจนประวัติสายทาง ( Road  lnventory) และรายการ
สรุปคางานทั้งโครงการฯ  ฯลฯ  สงหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่องานแลวเสร็จ 

(17) จัดทํารายงานประมาณการใชจายในการควบคุมงาน  เชน  คาแรง  คาครุภัณฑ  
วัสดุ  ยานพาหนะ  น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  ฯลฯ  เสนอหนวยงานเจาสังกัด 

(18) รับผิดชอบในการจัดซื้อ  จัดจาง  ตามที่กรมฯ  มอบอํานาจให 
(19) เสนอปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ที่ เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน  เชน  การจัด

กรรมสิทธิ์ที่ดิน การขออนุมัติแกไขแบบ  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการคางาน  
การขอตออายุสัญญา  เปนตน 
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(20) ควบคุม  บังคับบัญชา  ตลอดจนเสนอบําเหน็จความชอบประจําปของเจาหนาที่

โครงการทุกคนตอผูจัดการโครงการ 
(21) ประสานงานกับสวนราชการอื่น ๆ และเอกชนที่เกี่ยวของ 
(22) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

และใหยกเลิกคําสั่งกรมที่  จ.1.7/1/2526  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ   2526   เร่ือง  การกําหนดหนาที่และ
ความรับผิดชอบของตําแหนงเฉพาะลําดับที่  2  ตําแหนงนายชางโครงการ  (Project   Engineer) 

  2.1.3 ผูชวยนายชางโครงการ    ปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้.- 
(1) ควบคุมการปฏิบัติงานในสนามของโครงการฯ  ทั้งหมด  คือ  งานสํารวจเพื่อการ

กอสราง ,  งานกอสรางโครงสรางทางชั้นตาง ๆ  , งานกอสรางโครงสรางคอนกรีต   
และงานในรายการเบ็ดเตล็ด 

(2) ตรวจสอบความเรียบรอยของงานในสนาม ติดตามผลการทดลองของหนวย
ตรวจสอบและแนะนําวัสดุสรางทางและหนวยตรวจสอบผิวทางแอสฟลต พรอม
ทั้งผลการปฏิบัติงานในสนามของนายชางควบคุมงาน ใหถูกตองและเปนไป
ตามลําดับข้ันตอน 

(3) ใหคําปรึกษาแนะนําแกนายชางควบคุมงาน  และผูรับจางในสวนที่เกี่ยวของกับ
งานโครงการฯ  พิจารณาแกไขปญหาตางๆ  แตหากเปนปญหาที่ไมอาจแกไขได  
ใหเสนอนายชางโครงการฯ  พิจารณาตอไป 

(4) คํานวณและตรวจสอบปริมาณงานที่ผูรับจางดําเนินการแลวเสร็จตามเงื่อนไขแหง
สัญญา  เพื่อการจายคางานประจํางวด 

(5) รวบรวม  และจัดทํารายงานประจําวัน ประจําสัปดาห ประจําเดือน ประจํางวด  
และรายงานเสร็จโครงการฯ 

(6) ทําหนาที่เจาหนาที่พัสดุประจําโครงการฯ ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางของโครงการฯ  
ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

(7) ทําหนาที่เจาหนาที่ธุรการโครงการฯ รับผิดชอบงานสารบรรณ ,งานสถิติ,งานบัญชี 
และงานงบประมาณ 

(8) กํากับดูแลและกําหนดความรับผิดชอบ  แกพนักงานขับรถยนต  และคนงาน 
(9) ตรวจสอบและควบคุมการติดตั้งปายจราจร เครื่องหมายและสัญญาณจราจร

ระหวางการกอสราง  ใหครบถวนถูกตองตามมาตรฐานของกรมทางหลวง 
  (10) ปฏิบัติงานอื่นตามแตจะไดรับมอบหมายจากนายชางโครงการฯ 
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                        2.1.4 นายชางควบคุมงาน  (จํานวนตามความเหมาะสม) ปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้.- 
(1) งานสํารวจเพื่อการกอสราง 

- ตรวจสอบหมุดพยาน กําหนดและจัดทําหมุดศูนยกลาง หมุดพยานของแนวทาง
และหมุดระดับหลักฐาน เพื่อเปนหมุดอางอิงในการทํางานของผูรับจางและการ
ตรวจสอบของผูควบคุมงาน 

-  สํารวจ ตรวจสอบ และรวบรวมรายละเอียดสิ่งกอสรางและสาธารณูปโภคตางๆ 
ในบริเวณขอบเขตกอสราง และเขตทางหลวง 

-  ตรวจสอบระดับดินเดิมและจัดทํารูปตัดดินเดิม (Cross Section) เพื่อใชในการ
คํานวณปริมาณงาน 

- ตรวจสอบระดับกอสรางของโครงสรางทางชั้นตางๆ ทอ สะพาน กําแพงกันดิน 
คันหินและรางตื้น บอพักระบายน้ํา ฯลฯ ใหถูกตองตามที่กําหนดในแบบ 

(2)  งานกอสรางคันทางชั้นตางๆ  
 -  ควบคุมงานถางปาและขุดตอ 
 -  ควบคุมงานตัดคันทาง 
 -  ควบคุมงานถมคันทาง 
 -  ควบคุมงานกอสรางคันทางชั้นตางๆ เชน วัสดุคัดเลือก รองพื้นทาง 
 -  ควบคุมงานกอสรางพื้นทางและไหลทาง 
 -  ควบคุมงานลาดยางไพรมโคท 
 -  ควบคุมงานกอสรางผิวทางลาดยาง 
 -  ควบคุมงานกอสรางผิวทางคอนกรีต 

(3)   งานกอสรางสะพานและอาคารระบายน้ํา 
 -  ควบคุมงานกอสรางสะพาน และสะพานคนเดินขาม 
 -  ควบคุมงานกอสรางทอเหลี่ยม 
 -  ควบคุมงานวางทอกลมระบายน้ํา 
 -  ควบคุมงานกอสรางบอพักทอระบายน้ํา 
 -  ควบคมุงานกอสรางกําแพงปากทอ 
 -  ควบคุมงานกอสราง Bearing Unit   
 -  ควบคุมงานกอสราง Approach Slab 

(4) งานกอสรางเบ็ดเตล็ด 
 -  ควบคุมงานกอสรางกําแพงกันดิน 
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            -  ควบคุมงานกอสรางคันหินและรางตื้น 
 -  ควบคุมงานกอสรางทางเทา 
 -  ควบคุมงานกอสราง Concrete Barrier 
 -  ควบคุมงานติดตั้ง Guard Rail 
 -  ควบคุมงานหลอ , ติดตั้ง Guide Post 
 -  ควบคุมงานหลอ , ติดตั้ง Kilometer Stone 
 -  ควบคุมงานกอสราง Concrete Slope Protection 
 -  ควบคุมงานสีตีเสน และเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 
 -  ควบคุมงานปายจราจร 
  ฯลฯ 
(5) งานติดตั้งไฟฟาแสงสวาง และไฟสัญญาณจราจร 

-     ศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดวัสดุอุปกรณ และดําเนินการใหเปนไปตาม
ขอกําหนดในสัญญา 

-     ตรวจสอบวัสดุอุปกรณตางๆ ใหเปนไปตามขอกําหนดในรายละเอียด 
-     ควบคุมการติดตั้งและดําเนินการใหเปนไปตามแบบที่ไดรับความเหน็ชอบจาก

สํานักสํารวจและออกแบบแลว 
-     ตรวจสอบความเขมของการสองสวาง หรือการทํางานของไฟสัญญาณจราจร

ใหเปนไปตามขอกําหนดในรายละเอียด 

(6) การบริหารการจราจรในระหวางกอสราง 
 -     ศึกษามาตรฐานการติดตั้งเครื่องหมายจราจรตามเงื่อนไขของสัญญา 

-     ตรวจสอบวัสดุอุปกรณตางๆ ใหเปนไปตามขอกําหนดในรายละเอียดแนบ
สัญญา 

- ควบคุมการติดตั้งปายและเครื่องหมายการจราจรในระหวางกอสรางใหเปนไป
ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง 

- ตรวจตราปายและเครื่องหมายการจราจรใหครบถวน และสามารถมองเห็นได
ชัดเจนทั้งเวลากลางวัน และกลางคืน 

2.2      อัตรากําลังเจาหนาที่สาํนักวิเคราะหและตรวจสอบ 

2.2.1 หัวหนาหนวยตรวจสอบและแนะนําวสัดุกอสรางทาง  ปฏิบัติหนาที่
ดังตอไปนี้.- 

(1) รับผิดชอบงานควบคุมคุณภาพวัสดุ (ยกเวนสวนที่เกีย่วกับงานผวิทางลาดยาง)   
ที่ใชในการกอสราง  ใหเปนไปตามขอกําหนดในแบบและสัญญา 
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(2) ตรวจสอบและรายงานผลทดลองคุณภาพวสัดุ 
(3) ออกแบบแนะนํา และตรวจสอบวิธีการปรับปรุงคุณภาพวัสดุตามความจําเปน 
(4) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําวนั  และสรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 
(5) ประสานงานกบัผูเกี่ยวของในงานที่รับผิดชอบ 
(6) ปฏิบัติงานอืน่ตามแตจะไดรับมอบหมายจากนายชางโครงการฯ 

2.2.2 ผูชวยหนวยตรวจสอบและแนะนําวสัดุกอสรางทาง  ปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้.- 
(1) ชวยงานหวัหนาหนวยตรวจสอบและแนะนําวัสดุกอสรางทาง 
(2) ควบคุมการทดลองในสนาม  และในหองปฏิบัติการของโครงการฯ 
(3) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําวนั  และสรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 
(4) ประสานงานกบัผูที่เกีย่วของในงานที่รับผิดชอบ 
(5) ปฏิบัติงานอืน่ตามแตจะไดรับมอบหมายจากนายชางโครงการฯ 

  2.2.3 หัวหนาหนวยตรวจสอบผิวทางแอสฟลต ปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้.- 
(1) รับผิดชอบงานควบคุมคุณภาพวัสดุงานผิวทางลาดยาง  ใหเปนไปตามขอกําหนด

ในแบบและสัญญา 
(2) ควบคุมการผลิตวัสดุงานผวิทางลาดยาง 
(3) ตรวจสอบและรายงานผลการทดลองคุณภาพวัสดุ 
(4) ควบคุมงานกอสรางลาดยางไพรมโคท  (Prime  Coat) , ลาดยางแท็คโคท (Tack  

Coat)  งานผวิทางแบบเซอรเฟสทรีตเมนตและงานผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 
(5) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําวนั  และสรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 
(6) ประสานงานกบัผูที่เกีย่วของในงานที่รับผิดชอบ 
(7) ปฏิบัติงานอืน่ตามแตจะไดรับมอบหมายจากนายชางโครงการฯ 

2.2.4 ผูชวยหนวยตรวจสอบผวิทางแอสฟลต ปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี ้
(1) ชวยงานหวัหนาหนวยตรวจสอบผิวทางแอสฟลตหรือหนวยควบคุมผิวทาง 
(2) ควบคุมการทดลองในหองปฏิบัติการ  และการตรวจสอบคุณภาพวัสดุในสนาม 
(3) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําวนั  และสรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 
(4) ประสานงานกบัผูที่เกีย่วของในงานที่รับผิดชอบ 
(5) ปฏิบัติงานอืน่ตามแตจะไดรับมอบหมายจากนายชางโครงการฯ 

หมายเหตุ 
 นายชางควบคุมงานกอสราง นายชางควบคุมงานดานวัสดุกอสรางทาง และนายชางควบคุมงาน
ผิวทางแอสฟลต ทุกคนตองบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา 
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ดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539 ขอ 73 (3) ตามแบบฟอรมที่โครงการ
กําหนด  
 ผูชวยนายชางโครงการ หัวหนาหนวยตรวจสอบและแนะนําวัสดุกอสรางทาง หัวหนาหนวยควบคุม
ผิวทางแอสฟลต รวบรวมบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจําวันของนายชางควบคุมงานในสวนที่อยูใน
ความรับผิดชอบเสนอนายชางโครงการ 
 นายชางโครงการ รวบรวมและสรุป รายงานคณะกรรมการตรวจการจางเปนรายสัปดาห ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539 ขอ 73 
(3) ตามแบบฟอรมที่โครงการกําหนด 

    
        แผนผังการบริหารงานโครงการ 

   โครงการกอสรางและบูรณะทางหลวงและสะพาน  โดยวิธีจางเหมา 
 
 
 
 
 
 
    
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ผูจัดการโครงการ 

นายชางโครงการ 

ผูชวยนายชางโครงการ 

1. นายชางควบคุมงาน 
2. นายชางควบคุมงาน 
3. นายชางควบคุมงาน 

(จํานวนตามความเหมาะสมของ
อัตรากําลังคนและปริมาณงาน) 

หัวหนาหนวยตรวจสอบและ
แนะนาํวัสดุกอสรางทาง 

ผูชวยหนวยตรวจสอบและ
แนะนาํวัสดุกอสรางทาง 

 

 

ผูชวยหนวยตรวจสอบ 
ผิวทางแอสฟลต  

หัวหนาหนวยตรวจสอบ 
ผิวทางแอสฟลต  
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3. การปฏิบัติงาน 
 

 

 
ขอแนะนําในการปฏิบัติงานในหนาที่นายชางโครงการฯ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของงานและ

เปนไปตามระเบียบและคําสั่งของทางราชการ  สรุปไดดังตอไปนี้.- 
3.1 จัดสมุดบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ  ใหเจาหนาที่โครงการและลูกจางทุกคนลงเวลา

ปฏิบัติงานเปนประจําทุกวัน 
3.2 ผูรับจางจะตองเสนอใบแจงรายละเอียดการทํางาน  ใหนายชางโครงการฯพจิารณากอน 

ลงมือทาํงาน  และการสั่งการใด  ๆ   ควรเก็บไวเปนหลักฐาน 
3.3 ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน  และสรุปผลการปฏิบัติงานประจําสัปดาหของ

เจาหนาที่โครงการฯ รายงานประธานกรรมการตรวจการจาง 
3.4 แบงหนาที่รับผิดชอบใหเจาหนาที่โครงการฯ ตามความเหมาะสม   โดยสําเนา สํานัก

เจาของงาน  คณะกรรมการตรวจการจาง และผูรับจางทราบดวย หากอัตรากําลังไม
เพียงพอ ใหรายงานสํานักฯ  ขอเพิ่มเติม 

3.5 ตรวจสอบและกําหนดแนวศนูยกลางทาง , ทอ และสะพาน  พรอมทัง้กําหนดคาระดับหมุด
หลักฐาน  (Bench  Mark)  เพื่อใหผูรับจางดําเนนิการกอสรางตอไป 

3.6 จัดทํารูปตัดสภาพดินเดิมหรือคันทางเดิม  (Existing Cross Section)   ทุกระยะ 25.00 ม. 
, 12.50 ม.  หรือ  5.00  ม.   ตามสภาพความเหมาะสม  เพื่อนํามาคํานวณปริมาณงาน
และรวบรวมไวเปนหลักฐานและการดําเนนิงานขัน้ตอไป 

3.7 ตรวจสอบแผนงาน , บัญชีเครื่องจักร , อัตรากําลัง , และคุณสมบัติของวิศวกรประจํา
โครงการของผูรับจาง  รายงานสํานักฯ  เพื่ออนุมัติแผนงาน   โดยถือหลักเกณฑในการ
ตรวจสอบแผนงาน  ดังนี้ 

 -   ลําดับข้ันตอนและปริมาณงานของงานตางๆ ตามแผนงานมีความเหมาะสม 
 -   ภายในระยะเวลา  ¼   ของอายุสัญญา  แผนงานไมนอยกวารอยละ  10 
 -   ภายในระยะเวลา  ½   ของอายุสัญญา  แผนงานไมนอยกวารอยละ  25 
3.8 ตรวจสอบสภาพจริงในสนามเทียบกับแบบกอสราง   และความเหมาะสมเปนไปไดในการ

กอสราง  อาทิเชน  สภาพในสนามเปลี่ยนไปจากเดิม  ,  พื้นที่ขางเคียงมีน้ําทวม , ระดับน้ํา
สูงสุด   เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณากําหนดชองลอด 

3.9 ตรวจสอบอุปสรรคในการกอสราง เชน สาธารณูปโภคตาง  ๆ  เสนทางกอสรางทีตั่ดกบัทาง
รถไฟ ขามคลองชลประทาน  ผานปาสงวน  ผานลอดสายไฟฟาแรงสูง  ผานเขตทางของ
สวนราชการอื่น แลวติดตอประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยวของโดยเร็ว 
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3.10 ตรวจสอบการดําเนินงานของการจัดกรรมสิทธิ์เขตทางกับ ผอ.ขท./ผอ.บท. และ ผก.ทล.

(สวนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน สํานักทางหลวง) และโครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินหากมี
ปญหาติดขัดการกอสรางใหรายงานผูจัดการโครงการฯ เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

3.11 ประสานงานกับผูรับจาง   ในการขอรับมอบสถานที่   เพื่อทําการกอสราง 
 -   ผูรับจางทําหนงัสือขอรับมอบพื้นที่ถึง ผอ.ขท./ ผอ.บท. ผาน นายชางโครงการฯ 
 -   นายชางโครงการฯ  ทําหนังสือถึง ผอ.ขท./ ผอ.บท. ผานผูจัดการโครงการ 
 -    ผอ.ขท./ ผอ.บท. ทําหนังสือมอบพื้นที่ ใหผูรับจางโดย นายชางโครงการฯ เปนพยาน 
3.12 ตรวจสอบและศึกษาแบบกอสราง รายละเอียดและขอกําหนดการกอสรางและสัญญา  

เพื่อควบคุมงานใหไดผลงานครบถวนและถูกตอง 
3.13 ตรวจสอบปริมาณงานรายการตาง  ๆ  เปรียบเทียบกับปริมาณงานตามสัญญา  โดย

รวบรวมหลักฐานตาง  ๆ  ใหครบถวนแลวรายงานใหสํานักฯทราบภายใน 4 เดือนนับจาก
เร่ิมงาน  โดยเฉพาะงานในรายการหลัก   ควรคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ  ตาม
เงื่อนไขในสัญญา  เกี่ยวกับการปรับราคาคางานกรณีที่ปริมาณงานคลาดเคลื่อนไปจาก
ปริมาณงานตามสัญญา 

3.14 ตนไมใหญในเขตทางใหรักษาไวหากไมเปนอุปสรรคในการกอสรางและจัดทําทะเบยีนไว 
3.15 ตรวจสอบสภาพของทางหรือโครงสรางเดมิ  เพื่อทาํการวินิจฉัยแบบรปูในการกอสรางโดย

ยึดหลักความมั่นคงแข็งแรงถูกตองตามหลักวิชาการวิศวกรรมและความประหยัด 
3.16 กรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือตัดทอนงานจาง เพื่อใหเกิดความ

มั่นคงแข็งแรงตอคันทาง  และเปนประโยชนตอผูใชทาง  หรือผูอาศัยสองขางทาง  ให
รายงานผูจัดการโครงการฯ  เสนอคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณากอนเสนอสํานักฯ  
พิจารณาดําเนินการตอไป 

3.17 การขออนุมัติถัวจายและแกไขแบบ  ควรแยกเรื่องขออนมุัติเปนสวน  ๆ  เพื่อสะดวกตอการ
พิจารณาอนุมติัของแตละระดับอํานาจการอนุมัติ 
-  การถวัจายคางาน โดยคางานทั้งหมดไมเกินวงเงนิของสัญญา  (กรมฯ มอบอํานาจให
ผูอํานวยการสํานัก) 

-  การแกไขแบบโดยคางานอยูในวงเงนิของสัญญา  (อํานาจกรมฯ) 
- การแกไขแบบที่คางานเกินวงเงินของสัญญาไมมากกวา  5%  ตองทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณกอน  (อํานาจกรมฯ) 

-  การแกไขแบบที่คางานเกินวงเงินของสัญญามากกวา 5%  ตองขออนุมัติ ครม.เพิ่ม
วงเงินกอน  (อํานาจกรมฯ.) 

3.18 วางแผนดําเนนิงาน  ,  แนะนํา  และเรงรัดการปฏิบัติงานของผูรับจาง 
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3.19 กํากับดูแลการติดตั้งปายจราจร เครื่องหมายและสัญญาณจราจร  ตามแบบมาตรฐานของ

กรมทางหลวง  เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัยในการจราจร 
3.20 ปญหาตาง ๆ  ใหพิจารณาแกไขในรูปคณะกรรมการ  โดยจัดใหมีการประชุมพิจารณา

ระหวางผูวาจาง , ผูรับจาง และผูเกี่ยวของ  แลวสรุปเปนมติที่ประชุม  รายงานใหสํานัก
ทราบ  หรือพิจารณาดําเนินการ 

3.21 แจงสถานที่ต้ัง และสถานที่ติดตอของโครงการฯ  ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 
 -  สํานักเจาของงาน 
 -  สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ 
 -  สํานักวางแผน 
 -  กองการเจาหนาที ่
 -  กองฝกอบรม 
 -  สํานักงานเลขานุการกรมฯ 
 -  สํานักทางหลวง   
 -  แขวงการทาง/สํานักงานบาํรุงทาง 
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4. การควบคุมคุณภาพวัสดุ 
 
 

คุณภาพวัสดุที่ใชในงานกอสราง  จะตองมีคุณภาพตามขอกําหนดในแบบกอสราง รายการละเอียด
ควบคุมการกอสราง และขอกําหนดพิเศษตาง ๆ ของแตละโครงการ การทดลองคุณภาพวัสดุ สามารถ
ดําเนินการไดโดยหองปฏิบัติการของโครงการ สวนตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม สํานักทางหลวง 
สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ หรือหนวยงานอื่น  

4.1 วัสดุกอสรางตาง ๆ จะตองมีคุณภาพตามขอกําหนดในแบบและสัญญาครบถวน โดยทํา
การทดลองที่หองปฏิบัติการของโครงการหรือสงทดลองที่สวนตรวจสอบและวิเคราะหทาง
วิศวกรรม สํานักทางหลวง, สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ หรือหนวยงานอื่นตามแตกรณี 

4.2 การทดลองคุณภาพที่สวนตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม สํานักทางหลวง อาจสง
ทดลองที่สํานักวิเคราะหและตรวจสอบไดตามความเหมาะสมและความสะดวกรวดเร็ว 

4.3 การสงตัวอยางทดลองที่สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ ใหสงสํานักวิเคราะหและตรวจสอบ 
โดยตรงและสําเนาหนังสือใหสํานักเจาของงานทราบ ผูลงนามในหนังสือนําสงตองเปน
นายชางโครงการ หรือ ผูที่นายชางโครงการมอบหมายเทานั้น 

4.4 ใหเก็บตัวอยางวัสดุที่สงทดลองไวที่โครงการฯ อีก 1 ตัวอยาง เพื่อใชเปรียบเทียบกับวัสดุที่
ใชจริงในงานของโครงการ ฯ 
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5. งานสารบรรณ 
 
 

5.1 การกําหนดเลขที่หนังสือราชการของโครงการใหใชตามคําสั่ งกรมทางหลวงที่  
1.9/10/2545 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2545 เร่ือง การกําหนดเลขที่หนังสือราชการกรมทาง
หลวง  
5.1.1  หนังสือภายใน 
           ใชเลขที่หนังสือ  “ สท.(เลขที่  AE.) / เลขที่สัญญา / เลขที่หนังสือออกโครงการ / 

                                    ป พ.ศ. ปจจุบัน  เชน  ที่ สท.2.3 / (สท.2/26/49) / 145 /2550 
5.1.2    หนังสือภายนอก (ติดตอหนวยงานอื่น )   

ใช เลขที่หนังสือสํานัก / เลขที่สัญญา / เลขที่หนังสือออกโครงการฯ / ป พ.ศ.                            
ปจจุบัน  เชน  ที่  คค 0610 / (สท.2/26/49) / 245 / 2550 

5.2 การรับหนังสือใหลงทะเบียนรับ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 
5.3 การสงหนังสือ ใหออกเลขที่หนังสือตามขอ 5.1  และลงทะเบียนสงหนังสือกอนจัดสงพรอม

ทั้งสําเนาหนังสือใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบดวย 
5.4 เก็บรวบรวมหนังสือราชการแยกเปนหมวดหมู เพื่อสะดวกในการคนหาและใชงานภายหลัง 
5.5 การทําหนังสือถึงหนวยงานอื่นนอกสังกัดกรมทางหลวง ใหพิจารณาตามระดับความ

เหมาะสม โดยเฉพาะงานทองถิ่นในระดับเดียวกับโครงการ หากจําเปนตองทําหนังสือถึง
หนวยงานระดับเหนือกวา ควรขอใหแขวงฯ สํานักทางหลวง สํานักเจาของงาน หรือกรมฯ 
เปนผูออกหนังสือตามความเหมาะสม 

5.6 งานสารบรรณอื่นๆ ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 
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6. งานบัญชี 
 

6.1 การจางลกูจางชั่วคราว 
 นายชางโครงการ มีอํานาจในการจางลกูจางชัว่คราว ตามทีก่รมฯมอบอํานาจใหตามคําสั่ง
กรมทางหลวงที่ จ.3.1/41/2548  ลงวนัที ่23 กันยายน 2548 เร่ือง การจางลูกจางซึง่มอบอํานาจให
นายชางโครงการ มีอํานาจสั่งลูกจางชัว่คราวตําแหนงคนงาน  (ตามอตัราจางปจจบัุน) 
6.2 เงินจัดสรร 

6.2.1 การขอเงินจดัสรร 
โครงการจัดทาํรายการขอเงนิจัดสรร  เพือ่เปนคาใชจายในการควบคมุงานลวงหนา
กอนถงึกาํหนดใชเงินงบประมาณ 2 เดือน คือ 
เงินจัดสรรงวดที่  1  (ต.ค. – ม.ค.)  ขอจัดสรรภายใน   เดอืน  สิงหาคม  
เงินจัดสรรงวดที่  2  (ก.พ. – พ.ค.)  ขอจัดสรรภายใน   เดอืน   ธนัวาคม  
เงินจัดสรรงวดที่  3  (ม.ิย. – ก.ย.)   ขอจัดสรรภายใน   เดือน   เมษายน 

6.2.2   การควบคมุเงินจัดสรร 
 จัดทําบัญชีควบคุมเงินจัดสรรของโครงการ แยกตามงานและหมวดคาใชจายเปน

ระเบียบเรียบรอยเพื่อเปนหลักฐาน ในการตรวจสอบและติดตาม 
6.2.3 การรายงานคาใชจาย  

จัดทําบัญชีรายจายเงนิจัดสรรประจําเดือน สงสํานักฯ เจาของเงนิจดัสรรเพื่อทราบ
และสําเนา ผอ.ขท./ผอ.บท. เพื่อตรวจสอบ 
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7. งานพัสดุและสัญญา 
 
 

7.1 เกณฑการพิจารณาผูขาดคุณสมบติัเสนอราคา 
 

 7.1.1  ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหทาํสัญญากบักรมทางหลวง  ไมมาลงนามในสัญญา 
      ภายในระยะเวลา  30  วัน  นับต้ังแตวันที่หนวยงานเจาของงานมีหนงัสือแจงใหทราบ 
 7.1.2 ผูรับจางทีก่ําลงัทาํงานอยูและงานนั้นหมดสัญญาแลวแตยังไมแลวเสร็จ โดยไมมีเหตุอัน  
          สมควร จะไมมีสิทธิ์เสนอราคายกเวนเมื่องานที่เหลือนัน้ คาดวาจะแลวเสร็จตามสัญญา 
          ในเวลาอันใกลและผลงานที่แลวเสร็จในขณะนั้น ตองไมนอยกวา 90 % ของงานที่คาด 
          วาจะทาํจริง 
 7.1.3 ภายในระยะเวลารับประกันผลงาน   ผูรับจางไมเขาดําเนนิการซอมแซมสิ่งกอสรางที ่   
         ชาํรุดบกพรองของงานภายในระยะเวลาตามที่ผูวาจางกําหนดโดยเปนความผิดของ 
          ผูรับจาง 
 7.1.4 กรณีผูรับจางผิดเงื่อนไขสัญญาวาจางโดยผูรับจางไมคืนเงินคา  K   หรือเงนิทีเ่กิดจาก  
          การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ ภายในระยะ  15  วัน  นับ 
          จากวันที่ไดรับแจง 
 7.1.5 ผูรับจางทีก่รมทางหลวงไดบอกเลิกสัญญา    หรืออยูในระหวางที่หนวยงานเจาของงาน 
          ขออนมุัติบอกเลิกสญัญาโดยเปนความผิดของผูรับจางจะไมมีสิทธิ์เสนอราคา 
 7.1.6 ผูรับจางมีจํานวนโครงการกอสรางครบตามสิทธิก์ารเสนอราคา     ตามหลักเกณฑการ 
          จดทะเบียนฯ 
 7.1.7  กรณีทีเ่ปนงานในลักษณะพิเศษหรอืงานเรงดวนตามประกาศประกวดราคา    ผูรับจาง 
           ทีม่ีผลงานลาชากวาแผนงานเกิน  5 %   โดยเปนความผิดของผูรับจาง 
 7.1.8  ผูรับจางมีผลงานลาชากวาแผนงานเกนิ 15 %    โดยเปนความผิดของผูรับจาง 
 7.1.9  ผูรับจางมีผลงานไมถึง 25 %   ของงานทั้งหมดเมื่อเวลาลวงเลยไปเกินหนึง่ในสองของ 
           ระยะเวลาตามสัญญา   โดยเปนความผิดของผูรับจาง 
7.1.10 ผูรับจางมีผลงานลาชากวาแผนงาน   และมีผลงานประจาํเดือนไมถึง 50 % ของ 
           แผนงานประจาํเดือนที่ต้ังไวเมื่อเวลาลวงเลยไปเกินหนึง่ในสองของระยะเวลาตาม 
           สัญญาโดยเปนความผิดของผูรับจาง 

หมายเหต ุ
 1.  คณะกรรมการพจิารณาคุณสมบัติผูมีสิทธิ์เสนอราคา    จะประชมุพิจารณาผลงานทกุเดือนอยางนอย

เดือนละ 1 คร้ัง     โดยพิจารณาดังนี ้
1.1  เกณฑฯ  ขอ  2,7-9 และ 10 จะพจิารณาจากรายงานผลงานประจําเดือน 
1.2  เกณฑฯ  ขอ  3  จะพิจารณาเมื่องานแลวเสร็จและอยูในระยะประกนัผลงานตามสัญญา 



 19

 
1.3  เกณฑฯ  ขอ  4  จะพิจารณาเมื่อเรียกเงนิคืนจากผูรับเหมา 
1.4  เกณฑฯ  ขอ  5  จะพิจารณาเมื่อเจาของงานขอบอกเลกิสัญญา 
1.5  เกณฑฯ  ขอ  6  จะพิจารณาจากประเภทและชั้นงานทีผู่รับเหมาจดทะเบียน 
 

7.2 การถวัจาย 
 7.2.1   กรณีไมมีการแกไขแบบกอสราง 
      การถวัจายภายในวงเงินตามสัญญา  อธิบดีมอบอํานาจให  ผูอํานวยการสํานัก,  
                 ผูอํานวยการสํานักทางหลวง, แขวงฯ, ศูนยสรางทาง  เปนผูอนุมัติแทน  ตาม   
                 คําสั่งที่ บ.1/166/2540  ลงวนัที ่ 4  เมษายน  2540 

7.2.2   กรณีมกีารแกไขแบบกอสราง 
(1) การอนุมัติใหแกไขแบบโดยคางานรวมทั้งโครงการไมเกินวงเงินตามสัญญา อธิบดี 
     เปนผูอนุมติั 
(2) การอนุมัติใหแกไขแบบโดยคางานรวมทัง้โครงการเกนิวงเงินตามสัญญา  แตไม

เกิน 5% ของคางาน อธิบดีเปนผูอนมุัติ โดยทําความตกลงกับสํานกังบประมาณ
ใหเพิ่มวงเงนิกอน 

(3)  การอนุมัติใหแกไขแบบโดยคางานรวมทั้งโครงการเกินวงเงินตามสัญญามากกวา 
5% ของคางานตองผานการอนุมัติใหเพิ่มวงเงินจาก ครม.กอน (อธิบดีเปนผูอนมุติั
แกไขแบบ)หลังจากไดลงนามสัญญาแกไขเพิ่มเติมเนื่องจากการแกไขแบบหรือ
เพิ่มวงเงินเรียบรอยแลวผูอํานวยการสํานักเปนผูอนุมัติถัวจายตามขอ 1 

 

7.3  การยกเลิกงานบางรายการ  (Item) 
7.3.1   กรณีไมตองทาํสัญญาแกไขเพิ่มเติม 

 (1)    ผูวาจางมีสิทธิ์ยกเลิกงานบางรายการที่กาํหนดไวในสัญญา เมือ่ผูวาจางพิจารณา 
         แลวไมมีความจาํเปนตองทํา โดยผูวาจางจะแจงใหผูรับจางทราบเปนลายลักษณ 
         อักษรเปนการลวงหนาและผูรับจางไมมีสิทธิ์ขอรับเงินชดเชยแตประการใด 

7.3.2   กรณีทาํสัญญาแกไขเพิ่มเติม 
(1)   ผูวาจางไมสามารถมอบพื้นที่ใหกับผูรับจาง  ภายในระยะเวลาของสัญญา 
(2)   งานโครงการไปซ้ํากับงานโครงการใกลเคียงซึง่ตองตัดงานในสวนนี้ออกไป 
(3)   งานนี้ไดกอสรางไปแลวกอนโครงการกอสรางจะออกไปซึ่งสํานักสํารวจและ 
         ออกแบบ เหน็ชอบวาสามารถตัดงาน ไมกอสรางและทําการแกไขแบบ 
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7.4  ขั้นตอนการแกไขแบบ 

7.4.1  โครงการฯ เสนอคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาเหตุผลและความจาํเปนกอน 
          เสนอสาํนักเจาของงาน 

         7.4.2  สํานักเจาของงาน  เสนอสาํนักสํารวจและออกแบบพิจารณาแกไขแบบ 
         7.4.3  เมื่อสํานกัสํารวจและออกแบบไดพิจารณาแกไขแบบเรียบรอยแลว สํานักเจาของงาน   
                   เสนอ กรมฯ ขออนุมัติแกไขแบบในสัญญา พรอมเสนอแตงตั้งคณะกรรมการตกลง 
                   ราคาและเวลาทําการ 
         7.4.4. คณะกรรมการตกลงราคาและเวลาทําการ ดําเนินการตกลงราคาและเวลาทําการกับ  
                   ผูรับจาง เสนอกรมฯ ผานผูอํานวยการ สํานักเจาของงาน   
         7.4.5  สํานักฯ สรุปเสนอกรมฯ ขออนุมัติรับราคาและเวลาทําการ 
         7.4.6  กรณีตองแกไขสัญญา สํานักฯ ดําเนินการแกไขสัญญาโดยรางแกไขสัญญาให ผอต.  
                   ตรวจสอบเสนอกรมอนุมัติกอนทุกครั้ง 

 

 7.5 หลกัเกณฑการเปลีย่นแปลงรูปแบบและปรมิาณในงานจางเหมาที่ไมถือเปนการแกไขแบบที ่
      จะตองแกไขสัญญามลีักษณะงานและวธิีการดังนี้ 

 

7.5.1.    งานวางทอกลม 
(1)เพิ่มหรือลดความยาวและปรับเลื่อนตําแหนงทอกลมจากที่กําหนดไวในแบบ เพื่อให 
ถูกตองและเหมาะสมกับสภาพเปนจริงในสนาม ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการโครงการ  
แลวรายงานใหหนวยงานที่เปนคูสัญญาทราบโดยเร็ว 
(2)ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการโครงการ  โดยความเห็นชอบจากสํานักสํารวจและ 
ออกแบบ ในกรณีดังนี้ 

-  เปลี่ยนแปลงขนาดทอกลม 
-  เพิม่หรือลดจํานวนแถวทอกลม 
-  เพิม่หรือลดตําแหนงทอกลม  

7.5.2     งานกอสรางทอเหลี่ยม 
ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการโครงการ เพื่อใหตรงตามสภาพเปนจริงในสนาม โดยความ 
เห็นชอบจากสาํนักสาํรวจและออกแบบ   ดังนี ้
(1)  เพิ่มหรือลดความยาวทอเหลี่ยมและปรับเลื่อนตําแหนงกอสรางทอเหลี่ยมจากทีก่ําหนด 

ไวในแบบ 
(2)  เปลี่ยนแปลงระดับกอสรางหรือมมุเฉียง (Skew)  ระหวาง 0 – 30 องศา ของทอเหลี่ยม 
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7.5.3     งานกอสรางสะพาน 
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ  เชน  ตําแหนงของสะพาน  แนวสะพาน  ระดบักอสรางและมุมเฉียง  
(Skew)  ระหวาง 0 – 30 องศา ของสะพาน เพื่อใหถูกตองและเหมาะสมกับสภาพเปนจริงใน
สนาม ใหผูจัดการโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากสาํนักสาํรวจและออกแบบ 

7.5.4     การปรับทางดานเรขาคณิตงานทาง 
โครงการฯ สามารถปรับแบบกอสรางทางดานเรขาคณิตงานทาง ไดตามสภาพเปนจริงใน
สนาม โดยความเห็นชอบจากสํานกัสํารวจและออกแบบ 

7.5.5  งานสิ่งกอสรางเพื่อการระบายน้าํงานทาง  และงานปองกันการกัดเซาะ 
ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการโครงการ เพื่อใหไดตรงตามสภาพความเปนจริงในสนาม        
โดยขอความเห็นชอบจากสํานักสํารวจและออกแบบ    ดังนี้ 
(1)    ปรับตําแหนงคาระดับของบอพัก   (Manhole)  หากจําเปนตองเปลี่ยนแปลงจาํนวน 
         บอพกั (Manhole)  
(2)    ปรับความยาวของชวงที่จะดําเนนิการกอสรางรางระบายน้ําตางๆ และทอระบายน้ํา 
         ตามยาว (Longitudinal  Drain) 
(3)    ปรับหรือกําหนด (กรณีแบบไมไดกําหนด) ขอบเขตของงานปองกันการกัดเซาะตางๆ 

7.5.6    งานสิ่งสาธารณปูโภค 
โครงการฯ  สามารถปรับตําแหนง ของสิง่สาธารณูปโภคตางๆ   เชน   ทอประปา   เสาไฟฟา    
สายโทรศัพทใตดิน และบอพักสายไฟฟา ฯลฯ โดยความเหน็ชอบจากสํานกัสํารวจและออกแบบ   
และหนวยงานสิ่งสาธารณูปโภคนั้น 
7.5.7  งานอุปกรณอํานวยความปลอดภัยและงานจราจรสงเคราะห 
ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการโครงการ   เพื่อใหตรงกับสภาพความเปนจริงในสนาม   ดังนี ้

(1)   ปรับชวงระยะตําแหนงหรือกาํหนดขอบเขต  (กรณีที่ไมไดกําหนดไวในแบบ)   ของงาน 
        ติดตั้งอปุกรณอํานวยความปลอดภยัตางๆ  ได 
(2) ปรับตําแหนงหรือกําหนดตาํแหนงและประเภทของปายจราจรและสีตีเสนบนผวิจราจร 
       ตามแบบมาตรฐาน หรือตามคูมือการดําเนินการตามมาตรฐานกรมทางหลวงในเรื่อง 
       นั้นๆ ได โดยความเหน็ชอบจากสํานักสํารวจและออกแบบ 
(3)  การปรับเปลี่ยนเพิ่มหรือลดจุดติดตั้งปายจราจรแขวนสูง (Overhead&Overhang Sign)  
       โดยความเห็นชอบจากสํานักสํารวจและออกแบบ 
(4)  ปรับตําแหนงสะพานลอยคนเดินขามไดโดยความเหน็ชอบจากสํานักสํารวจและ 
       ออกแบบปรับตําแหนงเสาไฟฟาแสงสวางได  โดยความเหน็ชอบจากสํานักสาํรวจและ 
       ออกแบบ 
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7.5.8  งานกอสรางทางเชือ่ม 
โครงการฯสามารถกาํหนดจํานวน  ลักษณะและขอบเขตของงานกอสรางทางเชื่อมสาธารณะ
ตามสภาพเปนจริงในสนามได   โดยความเห็นชอบจากสาํนักสาํรวจและออกแบบ 

สรุป การแกไขแบบกอสรางนอกเหนือกรณีดังกลาวขางตน (ขอ1 – 8)  ตองทําสัญญาแกไขเพิ่มเติม 

7.6   แนวทางการพิจารณาขยายอายสุญัญาหรือการงดหรือลดคาปรับงานจางเหมาของ
กรมทางหลวง 
7.6.1. ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และ ที่แกไขเพิ่มเติม 

         การงดหรือลดคาปรับ   หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา  ระเบียบฯ ขอ  139  
         ไดกําหนดไวดังนี ้

“ขอ 139 การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา  หรือการขยายเวลาทาํการตาม
สัญญาหรือขอตกลงใหอยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการที่จะพิจารณาได ตาม
จํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังตอไปนี้” 
(1)  เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการ 
(2)  เหตุสุดวิสัย 
(3)  เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอนัใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
ใหสวนราชการระบุไวในสัญญากําหนดให คูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาว ใหสวน
ราชการทราบภายใน 15 วนั  นบัแตเหตุนัน้ไดส้ินสุดลง  หากมิไดแจงภายในเวลาที่
กําหนดคูสัญญาจะยกมากลาวอางเพื่อขอลดหรืองดคาปรับ  หรือขอขยายเวลาใน
ภายหลงัมิได  เวนแตกรณีตาม (1)  ซึ่งมหีลักฐานชัดแจงหรือสวนราชการทราบดีอยู
แลวตั้งแตตน 

 

7.6.2  สาเหตุที่ขอขยายอายุสัญญาหรือการงดหรอืลดคาปรับ 
ตามขอ 1 มีเหตุใหคูสัญญาขอขยายอายสัุญญาหรืองดหรือลดคาปรับได 3 กรณี  คือ 
(1)  เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพรองของสวนราชการ 
(2)  เหตุสุดวิสัย 
(3)  เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอนัใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 

 

7.6.3  สิทธิ์ทีคู่สัญญาจะไดรับการพิจารณา 
        คูสัญญา(ผูรับจาง) ตองแจงเหตุตามขอ 2 ใหสวนราชการ (ผูวาจาง) ทราบภายใน15  
        วนั นับต้ังแตเหตุนัน้ไดส้ินสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลาทีก่ําหนด คูสัญญา  
         (ผูรับจาง)  จะยกมากลาวอาง เพื่อขอลดหรืองดคาปรับ  หรือขอขยายเวลาใน 
        ภายหลังมิได  เวนแตกรณีตามขอ 2.1 ซ่ึงมหีลักฐานชัดแจงหรือสวนราชการ 
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(ผูวาจาง)ทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

        7.6.4     ผูมีอํานาจพิจารณาอนมุัติ 
การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทาํการตามสญัญาหรือขอตกลง
อยูในอํานาจของหวัหนาสวนราชการ (อธบิดี) ที่จะพิจารณาไดตามจํานวนวันที่มีเหตุ
เกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีตามขอ 2 

7.6.5   เอกสารประกอบการพิจารณาขอขยายอายุสญัญาหรือการลดหรืองดคาปรับ 
หนวยงานทีเ่ปนคูสัญญาจะตองนําสงเอกสารที่เกีย่วของในการขอขยายอายุสัญญาหรือการงด
หรือลดคาปรับ   อยางนอยตองมีเอกสารดังนี ้
(1)    สําเนาสญัญา 
(2)    สําเนาหนังสือแจงขอเขาทํางานและขอรับมอบพื้นที่ตามสัญญาของผูรับจาง     ซึง่การ

กําหนดวนัเขาทํางานใหระบวุันที่แนนอน   หามใชคําวา  “คาดวา”   เพราะจะมีปญหาใน
การพิจารณา (ถามี)  

(3)   สําเนาหนังสอืมอบพื้นทีท่ํางานของผูวาจางทุกครั้งที่ไดมอบพื้นที่ใหผูรับจางหรือสําเนา 
         หนงัสือที่แจงโดยกําหนดวนัที่แนนอนที่จะใหผูรับจางเขาดําเนินการได (ถามี) 
(4)    สําเนาหนังสือผูรับจาง แจงปญหาอปุสรรคที่เปนเหตุใหไมสามารถเขาทาํการกอสรางได 
        เพื่อขอขยายเวลานัน้  แจงเหตุติดขดัสาธารณูปโภคตาง  ๆ   โดยเฉพาะอยางยิ่งหนงัสือ 
        แจงฉบับแรก สําเนาหนังสือขอขยายอายุสัญญาหรือของดหรือลดคาปรับของผูรับจาง   
        โดยตองระบุสาเหตุและจํานวนวนัทีข่อขยายอายสัุญญาดวย  จะไมรับเร่ืองไวพิจารณา 
        กรณีที่ขอขยายอายุสัญญาลวงหนา  โดยที่ยงัไมทราบวันที่มอบสถานที่ใหไดเนื่องจากไม 
        ทราบจาํนวนวนัทีม่ีเหตุเกิดขึ้นจริง 
(5)    สําเนาหนังสือโครงการ/แขวงฯ เจาของพืน้ที ่แจงหนวยงานเจาของกิจการสาธารณูปโภค

ใหทาํการรื้อยาย 
(6)    สําเนาหนังสือหนวยงานเจาของกิจการสาธารณูปโภค   แจงผลการดําเนนิการ 
(7)    สําเนาหนังสือโครงการ / แขวงฯ  เจาของพืน้ที่  แจงยนืยนัวนัทีแ่กไขปญหาอปุสรรคแลว

เสร็จ   พรอมใหผูรับจางเขาทําการกอสรางได 
(8)    สําเนาใบตรวจรับงาน  (กรณีงานแลวเสร็จใหแจงวนัแลวเสร็จดวย) 
(9)    บันทกึความเหน็ของคณะกรรมการตรวจการจางทั้งชุด (หากกรรมการคนใดมคีวามเห็น

แยงใหบันทกึความเห็นไวโดยชัดเจน) 
(10)  Work Schedule , Bar  chart  ของ  Main  Item   และบันทกึการปฏิบัติงานของผูรับจาง

และเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน เฉพาะวนัที่เกี่ยวของกับกรณีขอตออายุสัญญา   
(บางกรณี) 
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(11)   บันทกึของสาํนักฯ หรือกองฯเจาของงาน สรุปขอเท็จจริงเรียงตามลําดับเหตุการณ      
         รวมทัง้ใหอางอิงเอกสารที่เกีย่วของเพียงพอพรอมความเห็น เพือ่ใหคณะกรรมการ 
         สามารถนําไปประกอบการพิจารณาในกรณนีั้น  ๆ  ได 
(12)  เอกสารอื่น  ๆ  เชน  รูปภาพ  แผนผัง  รูปตัด  ฯลฯ  (ถามี) 

 

7.6.6 การคํานวณเวลาทาํการสําหรบังานสวนที่เหลอืเฉพาะที่ติดขัดการกอสราง 
 เวลาทําการสาํหรับงานสวนที่เหลือเฉพาะที่ติดขัดการกอสราง  มี  2  กรณี 

(1)      กรณีงานที่มีลักษณะเดียวกนัและไมมีความยุงยากซับซอน    (สวนใหญจะเปนงาน 
อยางเดยีว) อาจคํานวณปริมาณงานสวนที่ติดขัดเปนเปอรเซ็นต แลวเทยีบกับ
ระยะเวลาทาํการตามสัญญาเดิม จะไดจํานวนวันที่ตองใชในการกอสรางงานสวน
ที่เหลือเฉพาะที่ติดขัดการกอสราง 

(2)      กรณีที่ตองกอสรางงานหลายอยางและลักษณะการทํางานไมเหมือนกันใหคํานวณ
จํานวนวันที่ตองใชทําการของงานแตละอยางตามหลักเกณฑการคิดเวลาทําการ
ของกรมทางหลวง โดยใชเครื่องมือ  เครื่องจักร 1  ชุด   และ แสดงออกมาในรูป   
Bar  Chart   ตามลําดับข้ันตอนของการกอสรางนั้น  ๆ  แตทั้งนี้อาจเผื่อเวลาตาม
ลักษณะการกอสราง และสถานการณที่เกิดขึ้นจริง ดังตอไปนี้ 

                 -  เวลาเตรียมการขนยายเครื่องจักร 
                 -  ปริมาณงานเหลือนอย แตมีความยุงยากซับซอนในการทํางานตองใชเทคนิค 
                    สูงและความปราณีต 
                -   ข้ันตอนการทาํงานไมวาปริมาณงานมากหรือนอย    ตองใชเวลาเทากัน  เชน   
                    การถอดแบบ,  เวลาที่ตองรอ  อายุคอนกรีต  ฯลฯ 

-   จาํนวนวนัที่เสียไปเนื่องจากฝนตกและทํางานไมได  (แลวแตพื้นทีแ่ละ 
     ฤดูกาลที่มอบพื้นที่ไดควรมีสถิติปกอน ๆ แนบมาดวย) 

7.6.7 การพจิารณาจํานวนวันทีจ่ะขยายอายสุัญญา (ใหไวเปนตัวอยางประกอบการ 

           พิจารณา) 
 

กําหนดให 
 ก = ระยะเวลาที่รอคอยการสงมอบพืน้ที ่
 ข = ระยะเวลาที่ใชทํางานเฉพาะที่ติดขัดการกอสราง  คํานวณตามหลักเกณฑกรมฯ 
 ค = ระยะเวลาที่เหลืออยูในสัญญาเดิมนบัต้ังแตวันรับมอบพื้นที่ใหผูรับจางเขาดาํเนินการได 
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(1)  กรณีผูวาจางไมสามารถสงมอบพื้นที่ใหแกผูรับจางไดต้ังแตเริ่มตนสัญญา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

จํานวนวันที่ไดรับการขยายอายุสัญญา = จํานวนวันที่สูญเสียไปนับต้ังแตวันเริ่มตนอายุสัญญาถงึกอนวนัที ่
                                                 ไดรับมอบพื้นที่   

        =  (ก) 
 

ตัวอยาง   โครงการฯ  A  เร่ิมตนสัญญาวนัที่  1  มกราคม  2546  และสิ้นสุดสัญญาวันที่  31  ธนัวาคม  
2546   
 ระยะเวลาตามสัญญา  365  วนั   เมื่อเร่ิมตนสัญญาผูวาจางไมสามารถสงมอบพืน้ที่ใหแกผูรับจาง 
 ไดเลย  จนถึงวันที่  1  กุมภาพนัธ  2546   จึงมอบพืน้ที่ใหแกผูรับเขาดาํเนนิการได 

 

จํานวนวันที่ไดรับการขยายอายุสัญญา  =  จํานวนวนัที่สูญเสียไปนับต้ังแตวันเริ่มตนอายุสัญญา 
      (1 ม.ค.46) ถงึวนักอนวนัที่ไดรับมอบพื้นที ่(31 ม.ค.46) 
             =  31  วัน 
 

 นับถัดจากวนัสิ้นสุดสัญญาเดิม  โดยจะสิน้สุดสัญญาใหมวนัที่  31  ม.ค. 47 
 
 
 
 
 

เริ่มสัญญา 
(1 ม.ค. 46) 

ระยะเวลาตามสัญญา (365  วัน) 

ส้ินสุดสัญญาเดิม 
(31 ธ.ค. 46) 

ส้ินสุดสัญญาใหม 
(31 ม.ค. 47) 

จํานวนวันที่ไดรับขยายอายุสัญญา  =  (ก) 

วันมอบพื้นที่ 
(1 ก.พ. 46) 

เวลาที่ตองใชทํางานเทากับเวลาตามสัญญาเดิม   (365  วัน) (ก)  =   31  วัน 

=  31  วัน 
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(2)      กรณีผูวาจางมอบพื้นที่ใหผูรับจางไดต้ังแตเริ่มตนสัญญา แตมีบางสวนติดขัด 
การจัดกรรมสิทธิท์ี่ดิน  หรือติดขัดสาธารณูปโภค หรือมีอุปสรรคอื่นใดที่ 
เปนเหตุใหติดขัดการกอสราง  มี  2  กรณ ี

 

ก.    แกไขปญหาแลวเสรจ็ในอายสุัญญา 
 

กรณีที่ 1   
ถาระยะเวลาที่ใชทาํงานเฉพาะที่ติดขัดการกอสราง  (ข)   นอยกวาเวลาที่เหลืออยูในสัญญาเดิม 

นับแตวันรับมอบพื้นที่  (ค)  จะไมขยายอายุสัญญาให 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

    
ตัวอยาง    
 

 โครงการฯ  A  เร่ิมตนสัญญาวันที่  1  มกราคม  2546  และสิ้นสุดสัญญาวันที ่  31  ธันวาคม  
2546 ระยะเวลาตามสัญญา 365 วัน เมือ่เร่ิมสัญญาผูวาจางสามารถสงมอบพื้นทีใ่หผูรับจางเขาดําเนนิการ
กอสรางได  แตยังมีจุดติดขัดการกอสรางอยูจนถงึวนัที่  1  กุมภาพันธ  2546  ผูวาจางสามารถสงมอบพืน้ที่
จุดที่ติดขัดการกอสรางใหแกผูรับจางเขาดําเนนิการกอสรางได และผูวาจางไดคํานวณระยะเวลาที่ใชทํางาน
เฉพาะที่ติดขัดการกอสราง  ตามหลกัเกณฑกรมฯ  (ข)  เปนเวลา  181  วนั 
 

   กรณีนี้  ระยะเวลาที่ใชทํางานเฉพาะที่ติดขัดการกอสราง (181  วัน)   นอยกวาเวลาที่เหลืออยูใน
สัญญาเดิม (334  วนั)  จะไมขยายอายุสัญญาให 
  
 
 
 
 
 

เริ่มสัญญา 
(1 ม.ค. 46) 

ส้ินสุดสัญญาเดิม 
(31 ธ.ค. 46) 

แกไขปญหาแลวเสร็จและไดกําหนด 
วันใหผูรับจางเขาดําเนินการ 

(1 ก.พ. 46) 

 (ข)  =  181  วัน 

(ค)  =  334  วัน 
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กรณีที่ 2   
ถาระยะเวลาที่ใชทาํงานเฉพาะที่ติดขัดการกอสราง (ข)  มากกวาเวลาที่เหลืออยูในสัญญาเดิม (ค)   
 

 จํานวนวันที่ไดรับการขยายอายุสัญญา  =  (ข) – (ค) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
    

 
 

 
 
 
ตัวอยาง    
 

โครงการฯ  A  เร่ิมตนสัญญาวนัที ่ 1  มกราคม  2546  และสิ้นสุดสัญญาวันที ่ 31  ธันวาคม  2546 
ระยะเวลาตามสัญญา 365 วัน เมื่อเร่ิมสัญญาผูวาจางสามารถสงมอบพืน้ที่ใหผูรับจางเขาดาํเนนิการ
กอสรางได  แตยังมีจุดติดขัดการกอสรางอยู จนถึงวันที ่1 พฤษภาคม 2546 ผูวาจางสามารถสงมอบพื้นที่
จุดที่ติดขัดการกอสรางใหแกผูรับจางเขาดําเนนิการกอสรางได และผูวาจางไดคํานวณระยะเวลาทีใ่ช
ทํางานเฉพาะที่ติดขัดการกอสราง  ตามหลักเกณฑกรมฯ  (ข)  เปนเวลา  276  วนั   
 

 จํานวนวันที่ไดรับขยายอายุสัญญา   =   (ข) – (ค)    
               =   276 – 245 
               =   31  วนั   นบัถัดจากสิ้นสุดสัญญาเดิม   
โดยจะสิ้นสุดสัญญาใหมวนัที ่ 31  ม.ค. 47 
 
 
 
 
 

เริ่มสัญญา 
(1 ม.ค. 46) 

ส้ินสุดสัญญาเดิม 
(31 ธ.ค. 46) 

 
 

จํานวนวันที่ไดรับการขยายอายุสัญญา 

แกไขปญหาแลวเสร็จและไดกําหนด 
วันใหผูรับจางเขาดําเนินการ 

(1 พ.ค. 46) 

                                 (ข)  =   276  วัน 

(ค)  =  245  วัน 

(ข) – (ค)  =  31  วัน 

120  วัน 

ส้ินสุดสัญญาใหม 
(31 ม.ค. 47) 
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ข.แกไขปญหาแลวเสร็จหลังจากสิน้สุดสัญญา 

 

กรณีที่แกไขปญหาแลวเสร็จและกําหนดวนัใหผูรับจางดาํเนนิการกอสรางตอไปได  
ภายหลงัจากสิ้นสุดสัญญาแลว  ทําใหผูรับจางเสยีเวลารอคอย 

 
 
 
 
 
 
 

   (ก)  =  ระยะเวลารอคอยการสงมอบพืน้ทีน่ับถัดจากวนัสิ้นสุดสัญญาถึงวนักอน 
     วันแกไขปญหาแลวเสร็จ  

   (ข)  =  ระยะเวลาทํางานเฉพาะงานที่ติดขัดปญหา โดยคํานวณตามหลักเกณฑ 
              ของกรมทางหลวง 
ตัวอยาง 
 โครงการฯ A  เร่ิมตนสัญญาวนัที ่  1  มกราคม  2546  ส้ินสุดสัญญาวันที ่  31  ธันวาคม 2546
ระยะเวลาดําเนินการ  365  วนั  เร่ิมตนสญัญาผูวาจางมอบพื้นที่ใหผูรับจางเขาดาํเนินการกอสรางได  แต
ยังมพีื้นที่บางสวนติดขัดปญหา ทาํใหไมสามารถดําเนนิการกอสรางได จนกระทั่งสิน้สุดสัญญา              
(31 ธันวาคม 2546)   ผูวาจางยงัไมสามารถแกไขปญหาที่ติดขัดใหผูรับจาง เขาดําเนินการกอสรางตอไปได   
จนถงึวนัที ่ 1  กุมภาพนัธ  2547  จึงสามารถแกไขปญหาใหผูรับจางได  ทําใหผูรับจางเสยีเวลารอคอยการ
สงมอบพืน้ที่  นับถัดจากวนัสิ้นสุดสัญญา  (1  มกราคม  2547)  ถึงวนักอนวนัที่แกไขปญหาติดขัดและแจง
ใหผูรับจางเขาทํางานตอไปได (31 มกราคม  2547)  เปนเวลา 31 วัน (ก)  สวนระยะเวลาทีท่าํงานเฉพาะ
สวนที่ติดขัดปญหา คํานวณตามหลักเกณฑของกรมทางหลวงใชเวลา 61 วัน (ข)   ดังนั้น  จาํนวนวันที่
พิจารณาขยายอายุสัญญาใหผูรับจาง  คือ  จํานวนวนัทีเ่สียเวลารอคอยการสงมอบพืน้ที่นับถัดจากวัน
ส้ินสุดสัญญาถึงวนักอนวนัแกไขปญหาและแจงผูรับจางเขาทํางานตอไปได  จํานวน  31  วัน  (ก)  บวกกับ
จํานวนวันทีท่าํงานเฉพาะงานที่ติดขัดปญหา ซึ่งคาํนวณตามหลักเกณฑของกรมทางหลวง  จํานวน  61  วัน  
(ข)  รวม  (ก)  +  (ข)   =   92  วัน 
 กรณีพื้นที่ที่ติดขัดการกอสรางและผูวาจางไมสามารถมอบพื้นที่ไดภายในอายุสัญญา ซึ่งมมีูลคางาน
ไมเกิน 50 ลานบาท  และผลงานของผูรับจางมีความกาวหนาไมถงึ 80% ของเนือ้งานในพื้นทีท่ี่ไดรับมอบ 
กรมทางหลวงจะไมนํามาพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดคาปรับ โดยใหเจาของงานพิจารณา
ตัดงานออกจากสัญญา  และใหแขวงการทางหรือสํานักงานบาํรุงทางเจาของพื้นที่ ต้ังแผนเขาดําเนนิการ
กอสรางภายหลัง        

จํานวนวันที่ไดรับการขยายอายุสัญญา 
(ก) + (ข) 

วันเริ่มตนสัญญา วันส้ินสุดสัญญาเดิม 
(ก) (ข) 

วันส้ินสุดสัญญาใหม 

วันที่แกไขปญหาแลวเสร็จ 
และกําหนดวันใหผูรับจาง 
เขาทํางานตอไปได 
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          (3)  กรณีเกิดอุทกภัย 

       พิจารณาขยายอายุสัญญาใหผูรับจาง  โดยพิจารณาเอกสาร หลกัฐาน  และขอเท็จจริง  ดังนี ้

       ก.  พื้นที่โครงการกอสรางตามสัญญาไดรับผลกระทบและไมสามารถทําการกอสรางไดจริง 

       ข. มีประกาศของจงัหวดัแจงเตือนสถานการณอุทกภัย   หรือเปนเขตประสบภัยพิบัติอุทกภัย  
โดยพิจารณาจากวนัเริ่มตนประกาศฯ  ถงึวนัสิ้นสุดประกาศฯ หรือวนัที่โครงการฯ มีหนังสือแจงใหผูรับจาง
เขาทาํงานตอไปไดในกรณีไมมีประกาศของจังหวัดกาํหนดวนัสิ้นสุดไว ทัง้นี้โครงการฯ ตองแจง
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ  และผูที่เกีย่วของทราบดวย 

       ค. น้ําทวมคันทาง โดยพิจารณาจากภาพถายที่ระบุวันเดือนปชัดเจน  พรอมทั้งใหโครงการฯ 
รับรองดวย 
       ง.  เอกสารหลักฐาน  และขอเท็จจริงอืน่ ๆ  ที่เกี่ยวของ  (ถามี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนวันที่ไดรับการขยายอายุสัญญา  =  จํานวนวนัที่ไดรับผลกระทบตั้งแตวันเริ่มไดรับผลกระทบ 
      ถึงวันกอนวันที่ส้ินสุดผลกระทบ  และหรือวันที่ไดแจงให 
      ผูรับจางเขาดาํเนนิการได 
 

  (4)  กรณีหยุดงานชวงเทศกาลปใหมหรือสงกรานต   ตามหนังสือกรมฯ  ขอความ
รวมมือหรือส่ังใหหยุดการกอสราง 
  พิจารณาขยายอายุสัญญาใหผูรับจางตามวันที่หยุดงานจริง โดยไมตัดวันหยุดตาม
ประเพณี  ทั้งนี้ ใหพิจารณาตามหนังสือกรมฯ ขอความรวมมือหรือส่ังใหหยุดการกอสรางประกอบกับบันทึก
การปฏิบัติ งานของผูรับจาง 

(5)  กรณีที่มเีหตุการณอ่ืนใดอันเปนเหตุสุดวสิัย  เหตุใด ๆ  อันเนื่องมาจากความผิด
หรือความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือพฤติการณอันหนึง่อันใดที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย ทาํ
ใหผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดในสัญญาได  และปรากฏรายละเอียดขอเท็จจริงใด ๆ 
แตกตางไปจากตัวอยางดังกลาวขางตน ใหพิจารณาขยายเวลาไดตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นตามความ
เหมาะสมเปนกรณี ๆ  ไป 

ส้ินสุดสัญญาที่
ไดรับขยาย 

เริ่มสัญญา วันที่ไดรับ 
ผลกระทบ 

วันที่ส้ินสุด
ผลกระทบ 

ส้ินสุด
สัญญาเดิม 

ระยะเวลาตามสัญญา  

เวลาที่สูญเสียไป  

เวลาที่ไดรับขยายอายุสัญญา
เทากับเวลาที่สูญเสียไป  
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8. การจายคางาน 
 

 
       การจายคางานเปนรายเดือน  ใหจัดทําใบรับรองการปฏิบัติงาน  (แบบ  พ. 1 – 37)  ตามคําสั่ง

กรมทางหลวงที่   จ.110/1/2531  ลงวันที่  4  มีนาคม   2531   เร่ืองใหใชแบบฟอรม โดยจายคางานใหผูรับ
จางเดือนละหนึ่งครั้ง ตามผลงานที่ผูรับจางดําเนินการแลวเสร็จ และมีผลการทดลองถูกตองเรียบรอยแลว    
(โดยคิดผลงานตามหนังสือสงมอบงานของผูรับจางซึ่งตองลงวันที่ปลายเดือนเนื่องจากมีผลกับการเบิกจาย
คา K )    ยกเวนงวดสุดทายอาจจายคางานภายในเดือนเดียวกับงวดรองสุดทายได   เนื่องจากงานแลวเสรจ็
สมบูรณตามสัญญา   

8.1  การจายคางานประจําเดือนงวดแรก  ผูรับจางจะตองดําเนินการจัดหา  หรือจัดสรางสํานักงาน
ชั่วคราว,บานพักสําหรับเจาหนาที่ควบคุมงาน และรถยนตพรอมพนักงานขับรถ เพื่อใชใน
การควบคุมตามเงื่อนไขสัญญาถูกตองเรียบรอยกอน โดยรายงานประธานกรรมการตรวจ
การจางและสําเนาเรียน สํานักฯ   

8.2   การหักเงินจายลวงหนา (ในกรณีที่ผูรับจางขอเบิกเงินลวงหนา 15 % ของคางานตามสัญญา)  
ใหหักชดเชยตั้งแตการจายเงินคางานงวดที่ 1 เปนตนไป  หรือตามเงื่อนไขสัญญาจนกวาจะ
ครบจํานวนเงินที่ผูรับจางขอเบิกลวงหนา ในจํานวน  20 % ของเงินคางานที่จายประจําเดือน 
และการหักครั้งสุดทาย ใหครบจํานวนเงินเบิกลวงหนา  (นอยกวา 20 % ของคางานจาย
ประจําเดือน) ใหเพิ่มขอความ“คร้ังสุดทาย” ตอทายขอความ หักเงินจายลวงหนา  20% ดวย    

8.3    กระดาษสําหรับใชพิมพใบรับรองผลการปฏิบัติงาน ควรเปนกระดาษขนาด A4   และเปน
กระดาษที่พิมพแลวอานไดชัดเจนไมเลอะเลือน และเอกสารตนฉบับตองไมใชแบบฟอรมที่ได
จากการถายเอกสาร 

8.4    ใหรวมใบรับรองผลการปฏิบัติงาน (พ.1 – 37) และเอกสารแบบใบรับรองผลการปฏิบัติงาน 1 
รวมกัน  พิมพเลขลําดับแผน / จํานวนแผนทั้งหมดที่มุมบนขวาทุกแผน สวนเอกสารแนบ
ใบรับรองผลการปฏิบัติงาน 2 แยกรวมเปนชุด แลวพิมพเลขลําดับแผน / จํานวนแผนทั้งหมด
ของ  เอกสารแนบใบรับรองผลการปฏิบัติงาน 2    ที่มุมบนขวาทุกแผนแยกตางหาก 

8.5    ใหระบุวันที่แลวเสร็จของงานที่จะสงแตละงวด กอนเสนอประธานคณะกรรมการตรวจการ
จาง นัดหมายโดยนายชางโครงการรับรองวางานเสร็จแลวจริง และหากเปนการสงงานงวด
รองสุดทาย หรืองวดสุดทายใหระบุเพิ่มเติมทายงวดที่สงงาน เชน งวดที่ 10 (งวดรองสุดทาย) 
งวดที่ 11 (งวดสุดทาย) 

8.6    งานรายการตางๆใหระบุเลขลําดับประจํารายการ และชื่อรายการใหครบถวนถูกตองตรง
ตามที่ระบุในสัญญา 
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8.7      การใชจํานวนทศนยิมควรใชดังนี ้

  -    ปริมาณงาน   ทศนิยม         3  ตําแหนง 
  -    คางาน   ทศนิยม         2  ตําแหนง 
  -   การปดเศษใหพิจารณาตวัเลขตอจากทศนิยมที่ตองการ   1    ตําแหนง   เทานัน้ 
      หากเปน  6   หรือมากกวาใหปดขึ้น  และหากเปน  5  หรือนอยกวาใหปดทิ้ง 

8.8       การจัดทาํเอกสารแนบใบรับรองผลการปฏบัิติงาน  2   
8.8.1   “หนวย”  ใหใชหนวยแสดงปริมาณงานตามสญัญาในรายการนั้นๆ  ตามแต กรณี   
8.8.2    ใหลงรายละเอียดซึง่จําเปนสําหรบัตรวจสอบ 

(1) ชอง  กม. – กม.  ใหลงชวง  กม.  ที่ขอสงงานโดยแยกแตละสวนเพือ่สะดวกตอ 
      การตรวจสอบ  เชน  สวนของคันทาง , ทางเชื่อม ,สวนขยายตางๆ ฯลฯ 
(2) ชองหมายเหตุใหลงหมายเหตทุี่จําเปนเพื่อการตรวจสอบ  คือ 
-  แสดงการไดมาของปริมาณงานแตละสวน เชน งานรายการทีม่ีรูปตัดคงที่ให 

ระบุปริมาณงานคงที ่สําหรับสวนที่มีรูปตัดไมคงที่ใหระบุตามความเหมาะสม 
- ระบุรับรองผลการทดลองคุณภาพวัสดุ โดยแสดงอนัดับการทดลองดวยตาม

ความเหมาะสม 
-  ระบกุารอนุมัติถวัจาย   เปลี่ยนแปลงปริมาณงานและคางานโดยระบุเลขที่

หนงัสือและวนัที่ของการอนมุัติ 
8.9    การลงนามของกรรมการตรวจการจาง 

คณะกรรมการตรวจการจางทุกทานรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ (อยางนอยตองมี
ประธานกรรมการ และ นายชางโครงการฯ) ลงนามในใบรับรองผลการปฏิบัติงาน  เอกสาร
แนบใบรับรองผลการปฏิบัติงาน 2 ทุกแผน  หากมีการแกไขใดๆ ที่เกี่ยวกับปริมาณงาน ,    
คางานหรือจํานวนเงิน คณะกรรมการตรวจการจางรวมกันอยางนอย 2 ใน  3  ของ             
คณะ กรรมการทั้งหมด ตองลงชื่อกํากับการแกไขทุกแหงใหครบถวน    

8.10  การจัดทําเอกสารเพือ่เบิกจายคางาน 
8.10.1 ใบรับรองผลการปฏบัิติงาน   และเอกสารแนบใบรับรองผลการปฏิบัติงาน 1 จํานวน

อยางนอย   11   ชุด (ลงนามอยางนอย 2 ชุด สําหรับผูรับจาง 1 ชุด และใชทําการ
เบิกจาย 1 ชุด) 
-  สํานักเจาของงาน    7 ชุด  (รวมตนฉบับ) 
-  ผูรับจาง      1 ชุด 
-  กรรมการ    ตามจาํนวนกรรมการ 
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  8.10.2  เอกสารแนบใบรับรองผลการปฏบัิติงาน   2    จํานวนอยางนอย  6   ชุด 

-  สํานักเจาของงาน   2 ชุด  (รวมตนฉบับ) 
-  ผูรับจาง      1 ชุด 
-  กรรมการ              ตามจาํนวนกรรมการ 

8.10.3  หนังสือขอสงงานของผูรับจาง  (ถึงโครงการและประธานกรรมการตรวจการจางได 
บันทึกนัดหมายการตรวจรับ)   จํานวนอยางนอย  6   ชุด 

8.10.4 หนังสือนําสงใบรับรองผลการปฏิบัติงาน  (เสนอ สํานักฯ ผาน ผูจัดการโครงการ) 
จํานวนอยางนอย  6  ชุด  (เชนเดียวกับขอ  8.10.2) 

8.10.5 หนังสือแจงสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับของผูวาจางและผูรับจางรับทราบ   กรณงีาน
ลวงเลยกําหนดอายุสัญญาอยางนอย   6  ชุด   (เชนเดียวกับขอ  8.10.2) 

8.10.6  สําเนาหนังสือสงมอบงาน    (เฉพาะงวดสุดทาย งานแลวเสรจ็)   จาํนวนอยางนอย  
6  ชุด  (เชนเดียวกับขอ  8.10.2) 

8.10.7 ใบแจงหนี้ของผูรับจาง   (ระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีและเลขทะเบียนการคา)  
จํานวน  2  ชุด สงสํานักเจาของงาน 

 ในกรณีของสญัญาที่มกีารคิดปรับราคาคางาน  (คา K)  โครงการตองพิจารณาดวยความรอบคอบ
เปนพเิศษ เมือ่มีการเปลี่ยนแปลงดัชนีคาแรง   และดัชนีคาวัสดุกอสรางตางๆ   ซึ่งอาจทําใหตองปรับราคา
คางานเพิ่มข้ึนหรือลดลงได     แลวดาํเนนิการใหถกูตองตามขอกําหนดและเงื่อนไขสัญญาและระเบียบของ
ทางราชการ  โดยคํานงึถงึประโยชนของทางราชการเปนหลัก 

8.11   การปรบัราคาคากอสรางตามสูตรปรับราคา  ( คา K )    

8.11.1  เงื่อนไขและหลักเกณฑ 

(1)  สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชกับงานกอสรางทุกประเภท  รวมถึงงานปรับปรุง
และซอมแซม ซึ่งเบิกจายคางานในลักษณะหมวดคาครุภัณฑ ที่ ดินและ
ส่ิงกอสราง  หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจายอื่นที่เบิกจายในลักษณะคา
ที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่อยูในเงื่อนไขและหลักเกณฑตามที่ไดกําหนดนี้ 

(2) สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดคางานจากคางานเดิม
ตามสัญญา   เมื่อดัชนีราคาซึ่ งจัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย   มีการ
เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม  ขณะเมื่อวันเปดซองประกวดราคา  
สําหรับกรณีที่จัดจางโดยวิธีอ่ืน  ใหใชวันเปดซองราคาแทน 
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(3)   การนําสญัญาแบบปรับราคาไดไปใชนั้นผูวาจางตองแจงและประกาศให 
       ผูรับจางทราบ  เชน  ในประกาศประกวดราคา ฯ  และตองระบุในสัญญาจาง

ดวยวางานจางเหมานั้นๆ จะใชสัญญาแบบปรับราคาได  พรอมทั้งกําหนด
ประเภทของงานกอสรางสูตรและวิธีการคาํนวณที่ใหมีการปรับเพิ่มหรือลดคา
งานไวใหชัดเจน ในกรณีที่มงีานกอสรางหลายประเภทในงานจางคราวเดียวกนั 
จะตองแยกประเภทงานกอสรางแตละประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของงาน
กอสรางนั้น ๆ  และใหสอดคลองกับสูตรทีก่ําหนดไว 

(4)  การขอเงนิเพิม่คางานกอสรางตามสญัญาแบบปรับราคาไดนี้  เปนหนาที่ของ  
ผูรับจางที่จะตองเรียกรองภายในกาํหนด  90 วัน   นับต้ังแตวันที่ผูรับจางได   
สงมอบงานงวดสุดทาย หากพนกําหนดนี้ไปแลว ผูรับจางไมมีสิทธิที่จะเรียกรอง
เงินเพิ่มคางานกอสรางจากผูวาจางไดอีกตอไป และในกรณทีี่ผูวาจางจะตอง
เรียกเงนิคืนจากผูรับจาง  ใหผูวาจางที่เปนคูสัญญารีบเรียกเงนิคืนจากผูรับจาง
โดยเร็ว หรือใหหกัคางานของงวดตอไป หรือใหหกัเงนิจากหลักประกันสัญญา  
แลวแตกรณี 

(5)  การพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือลด  และการจายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจาก 
ผูรับจางตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได  ตองไดรับการตรวจสอบและ
เห็นชอบจากสํานักงบประมาณ และใหถือการพิจารณาวินิจฉัยของสํานัก
งบประมาณเปนที่ส้ินสุด 

8.11.2    วธิีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 
(1) คํานวณคา K จากสูตร   ตามลักษณะงานนัน้ ๆ   ใหใชตัวเลขดัชนีราคาวัสดุ

กอสรางของกระทรวงพาณชิย โดยใชฐานของป 2530 เปนเกณฑในการคํานวณ 
(2)  การคํานวณคา K สําหรับกรณีที่มีงานกอสรางหลายประเภทอยูในสัญญา

เดียวกันจะตอง แยกคางานกอสรางแตละประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของ
งานนั้น   และใหสอดคลองกับสูตรที่ไดกําหนดไว 

(3)   การคํานวณหาคา   K   กําหนดใหใชเลขทศนิยม  3   ตําแหนงทุกขั้นตอนโดย
ไมมีการปดเศษและกําหนดใหทําเลขสัมพันธ (เปรียบเทียบ)  ใหเปนผลสําเร็จ
กอน   แลวจึงนําผลลัพธไปคูณกับตัวเลขคงที่หนาเลขสัมพันธ นั้น 

(4)  ใหพิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาคางานจากราคาที่ผูรับจางทําสัญญาตกลงกับ 
ผูวาจาง  เมื่อคา K ตามสูตรสําหรับงานกอสรางนั้นๆ ในเดือนที่สงมอบงานมีคา
เปลี่ยนแปลงไปจากคา K  ในเดือนเปดซองราคามากกวา  4 % ขึ้นไป  โดยนํา 
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      เฉพาะสวนที่เกิน 4 %  มาคํานวณปรับเพิ่มหรือลดคางานแลวแตกรณี (โดยไม

คิด 4 % แรกให) 
(5)  ในกรณีที่ผูรับจางไมสามารถทําการกอสรางใหแลวเสร็จตามระยะเวลาใน

สัญญา  โดยเปนความผิดของผูรับจาง   คา  K  ตามสูตรตาง ๆ  ทีจ่ะนาํมาใชใน
การคํานวณคางานใหใชคา K ของเดือนสุดทายตามอายุสัญญาหรือคา K ของ
เดือนที่สงมอบงานจริง  แลวแตวาคา K  ตัวใดจะมีคานอยกวา 

(6)  การจายเงินแตละงวดใหจายคาจางงานที่ผูรับจางทําไดแตละงวดตามสัญญา
ไปกอน   สวนคางานเพิ่มหรือคางานลดลงซึ่งจะคํานวณไดตอเมื่อทราบดัชนี
ราคาวัสดุกอสราง ซึ่งนํามาคํานวณหาคา K ของเดือนที่สงมอบงานงวดนั้น ๆ  
เปนที่แนนอนแลว เมื่อคํานวณเงินเพิ่มไดใหขอทําความตกลงเรื่องการเงินกับ
สํานักงบประมาณ 

(7)  คางานจายชดเชยตามสญัญาขอ 4.3 (Under Run)ไมสามารถนาํมาคิดคา K ได 
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9. การรายงาน 
 

 
9.1   บันทกึการปฏิบัติงานประจําวัน 

ใหเจาหนาที่ประจําโครงการทุกคน (เจาหนาที่สังกัดสํานักกอสรางทาง สํานักกอสรางสะพาน 
และสํานักวิเคราะหและตรวจสอบ) ลงบันทึกการปฏิบัติงานประจําวันตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539 ขอ 73 
(3) ตามแบบฟอรมที่โครงการกําหนด 

9.2    รายงานผลการปฏบัิติงานประจาํสัปดาห 
 จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําสัปดาห เสนอคณะกรรมการตรวจการจางตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2539 ขอ 73 (3) 

9.3    รายงานผลงานกาวหนาประจาํเดือน 
โครงการรายงานผลงานกาวหนาประจําเดือน  (ผลงานถงึสิ้นเดือน)    
9.3.1 รายงานผลงานประจําเดือน (ทางโทรสาร) เสนอ วญส.,วญป.,ผส.สํานักเจาของงาน
,ผสผ.,ผส.ทล. ,  ผอ.ขท./ผอ.บท., ประธานกรรมการตรวจการจาง และผูจัดการโครงการ   
( ภายในวันที่ 1 ของ เดือนถัดไป ) โดยมีสาระสําคัญดังนี้   

  - ผลงานประจําเดือน 
  - ผลงานรวมถงึสิ้นเดือน 
  - แผนงานประจาํเดือน 
  - แผนงานรวมถงึสิ้นเดือน 
  - แผนงาน เร็ว  หรือ  ชา  กวาแผนงาน 

 หากผลงานชากวาแผนงาน ใหรายงานเหตุผลของความลาชา และในกรณีที่
สามารถคาดการณไดวางานจะแลวเสร็จเมือ่ใด  ใหรายงานใหทราบดวย 
9.3.2  รายงานแผนและผลงานกาวหนาประจาํเดือน     โดยรายงานแผนงานและ

ผลงานกาวหนา  (Progress  Chart)  และรายงานผลงานแลวเสร็จตามระยะทาง  
(Workdone Bar Chart) เสนอ ผูอํานวยการสํานักเจาของงาน และ ผสผ. (ภายใน
วันที่ 5 ของเดอืนถัดไป)   

9.4   รายงานประมาณการรายจายประจําเดือน 
จัดทํารายงานประมาณการรายจายประจาํเดือนสําหรับคางานที่ผูรับจางจะขอสงงานประจํา 
เดอืน ตามแบบรายงานของสํานักวางแผนสงสํานักเจาของงานจาํนวน 2 ชุด  และสําเนา
สํานักวางแผน จํานวน 1 ชุด (ภายในวนัที่ 5 ของเดือนถดัไป ) การรายงานในแตละเดือน 
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ใหพิจารณาปรับตามสภาพขอเท็จจริงในสนาม และประมาณการรายจายใหใกลเคียงกับ 
ขอเท็จจริง 

9.5   รายงานผลงานประจํางวด 
สรุปผลงานประจํางวด   (ทุก  4  เดือน)   โดยมีสาระสําคัญเชนเดียวกับรายงานเสร็จ
โครงการ   สงสํานักเจาของงาน  จํานวน   3   เลม   
 - งวดเดือน ต.ค.  -  ม.ค. รายงานภายในวนัที ่  10   ก.พ. 

  - งวดเดือน ก.พ.  -  พ.ค. รายงานภายในวนัที ่  10   มิ.ย. 
  - งวดเดือน มิ.ย.  -  ก.ย. รายงานภายในวนัที ่  10   ต.ค.  

9.6   รายงานขอเงินจัดสรร 
โครงการจัดทาํรายงานขอเงนิจัดสรร  เพื่อเปนคาใชจายในการควบคุมงานจากสํานักเจาของ
งาน  หรือ  สํานักวิเคราะหและตรวจสอบ  แตละงวดเงนิจัดสรร   โดยรายงานลวงหนากอน
กําหนดงวดทีจ่ะใชเงนิจัดสรรประมาณ 2  เดือน  

9.7  บัญชีรายจายประจําเดือน 
 รายงานการใชจายเงินจัดสรร   ในการควบคุมงานประจําเดือน   ใหสํานักฯ ผูจัดสรรให

(สํานักเจาของงาน  และสํานักวิเคราะหและตรวจสอบ)  ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปและ
สําเนา ผอ.ขท./ผอ.บท.  ที่เบิกจายเงินจัดสรร  เพื่อทราบและตรวจสอบดวย  

9.8    รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขัน้เงินเดือน 
จัดทํารายงานประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน  (แบบ จ.1 – 02)  แก
เจาหนาที่โครงการทุกคน  สงสํานักตนสังกัด โดยเสนอผานผูจัดการโครงการ  เร่ืองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (แบบ จ.1 – 02)  ปละ  2  คร้ัง 
คร้ังที่  1. ประเมินผลงานระหวางเดือน    ก.ค. – ธ.ค.   สงภายในวนัที่    10   มกราคม 
คร้ังที ่ 2. ประเมินผลงานระหวางเดือน    ม.ค. – มิ.ย.   และพจิารณาขอเลื่อนขั้นเงินเดือนสง
ภายในวนัที่    10   กรกฎาคม 
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10. การบรรยายสรุป 
 

 
 

 โครงการควรจดัเตรียมเอกสารและแผนผังตางๆ  เพื่อการบรรยายสรปุผลงาน   ใหผูตรวจเยีย่มได
รับทราบรายละเอียด   และจัดเตรียมสมุดตรวจการ   ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใชสมุด
ตรวจการและตามคําสั่งกรมทางหลวงที ่จ.1.10 / 43 /2526   ลงวนัที ่  30   สิงหาคม  2526  เร่ืองใหใช
แบบฟอรมและปรับปรุงแบบฟอรม   โดยจัดทําเปนตารางตาม  แบบ  บ.3 – 01  ลงเปนสมุดตรวจการ 
 

10.1     Payment  Report  เอกสารควรประกอบดวยหัวขอและเนื้อหาสาระดังตอไปนี ้
 - Summary of Project 
 - รูปตัด ( Cross Section ) 
 - Plan 
 - บัญชีคางาน 
 - รายละเอยีดการสงงาน 
 - Plan  แสดงการสงงาน 
 - รูปถายงานกอสราง 
 - ปญหาและอปุสรรค 
 - Progress Chart 
 - บัญชีแสดงการสงงานจากเริ่มตนจนถงึปจจุบัน 
 

10.2 บรรยายสรุปเมื่อมีผูมาตรวจเยี่ยม เอกสารแผนพับหรือเอกสารบรรยายสรุป(Brief) ควร
ประกอบดวยหัวขอและเนื้อหาสาระดังตอไปนี้ 

 - ที่ต้ังโครงการฯ และที่ต้ังสํานักงานโครงการ 
 - Summary of Project 
 - ความเปนมาของโครงการ 
 - ลักษณะของโครงการ 
 - รูปตัด Cross Section 
 - Plan & Profile 
 - ความกาวหนาของงานกอสราง 
 - ปญหาอุปสรรค และ การแกไข 

- การปฏิบัติงานของผูรับจาง 
 - รูปถายเปรยีบเทียบงานกอสรางกอนและหลัง 
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10.3   เอกสารรายงานสรุป    ควรประกอบดวยหวัขอและเนื้อหาสาระดังตอไปนี้.- 
         10.3.1  สรุปรายละเอยีดโครงการ   (Summary of Project) 

           สรุปรายละเอียดสําคญัของโครงการ   ลงภายในเนื้อที ่ 1  หนากระดาษ 
- ชื่อโครงการ 
- หมายเลขทางหลวง 
- มาตรฐานทาง 
- จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดโครงการ 
- ระยะทางเปนกิโลเมตร 
- เลขที่สัญญา  และวันลงนามในสัญญา 
- วันเริ่มตน  และวันสิน้สุดสัญญา 
- ระยะเวลาดําเนินการ 
- วันที่งานแลวเสร็จ (เฉพาะรายงานเสร็จโครงการ) 
- คางานตามสญัญา  
- คางานกอสรางจายจริง (เฉพาะรายงานแลวเสร็จโครงการ) 
- การปรับราคาคางาน (คา  K  ถามี  เฉพาะรายงานเสร็จโครงการ)  
- อัตราคาปรับ 
- ผูรับจาง 
- ผูจัดการโครงการของผูรับจาง 
- วิศวกรประจาํโครงการของผูรับจาง 
- ผูออกแบบ  (ชือ่วิศวกรผูออกแบบ  และหนวยงาน) 
- ผูควบคุมงาน  (สํานกัเจาของงาน  กรมทางหลวง) 
- นายชางโครงการ 
- รายชื่อคณะกรรมการตรวจการจาง 
 

10.3.2  ความเปนมา  (Back  Ground)  
  สรุปสาระเกี่ยวกับลําดับเหตุการณกอนการกอสรางงานของโครงการ 

- ประวัติสายทาง 
- ความเปนมาของโครงการ 
- การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility  Study)  
- การสํารวจและออกแบบ 
- การประกวดราคา 
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10.3.3     ลักษณะของโครงการ  (Project   Description) 
บรรยายลักษณะพื้นที่ของทีต้ั่งโครงการ  ตลอดจนสถานที่สําคัญตลอดแนวทางพรอมทั้ง
อธิบายลกัษณะการใชที่ดินสองขางทาง   และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนิน
โครงการ อธิบายลกัษณะของงานโครงการโดยสงัเขป แสดงรูปตัดโครงสรางทาง 
(Typical  Cross  Section) ประกอบรวมทั้งรายละเอียดโครงสรางคอนกรีต  หรืออ่ืนๆ 

10.3.4     แหลงวัสดุ   (Source  of  Material) 
แสดงรายละเอียดแหลงวัสดุตาง ๆ ที่ใชในงานทุกชนดิ  ทั้งที่สําเรจ็รูปและเปนวสัดุเพื่อ
จัดทําหรือกอสรางในสนาม เชน หนิ , ทราย , ปูนซเีมนต , เหลก็ , ยางแอสฟลต , 
เสาเข็ม , ทอกลมระบายน้าํ , ปายจราจร เปนตน  โดยแสดงคุณสมบัติควบคุมที่สําคัญ 
และควรจัดทําแผนที่แสดง แหลงวัสดุประกอบดวย 

10.3.5     ความกาวหนาของงาน  (Progress  of  Construction) 
ลําดับเหตุการณระหวางการกอสรางโดยอาจสรุปเปนรายเดือนและแสดงวันเริ่มงานและ
วันแลวเสร็จของงานแตละรายการโดยจัดทําแผนและผลงานกาวหนา(Progress  Chart) 
และผลงานแลวเสร็จตามระยะทาง (Workdone  Bar  Chart)  ประกอบดวย 

10.3.6     การปฏิบัติงานของผูรับจาง  (Contractor’s Performance) 
บรรยายถึงขีดความสามารถของผูรับจาง  กําลังเจาหนาที่ เครื่องมือ เครื่องจักร เงินทุน
หมุนเวียน  และลักษณะวิธีการทํางาน  พรอมทั้งแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานดังกลาว 

10.3.7     ปญหาอุปสรรคและการแกไข  (Project  Problem  & Problem  Solving)  
สรุปปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเปนขอ ๆ โดยอธิบายถึงผลกระทบและ วธิีการ
แกไข  เรียงตามลําดับความสําคัญ และเหตุการณ 

10.3.8     การขอขยายเวลา  (Time   Extensions)  
สรุปสาระสําคญัการขอขยายเวลาดําเนินการของผูรับจาง ประกอบดวยเหตุผลในการขอ
ขยายเวลา  พรอมทั้งผลการพิจารณา  โดยแยกเปนครั้งตอๆไป 

10.3.9     การเรียกรอง  (Claims)  
   บรรยายขอเรียกรองของผูรับจางที่มีตอกรมทางหลวง ทัง้ที่เกี่ยวกับคางาน , รายละเอียด
และขอกําหนด  รวมทั้งการตีความในขอกําหนดและสญัญา 

10.3.10    การวิเคราะหคางาน  (Cost Analysis)  
วิเคราะหเปรียบเทียบคางานรายการตางๆ  กับราคาประเมิน   พรอมทั้งอธิบายเหตุผล
ของความแตกตาง  และวิเคราะหการเพิม่หรือลดคางาน   จากการปรบัราคาคางานตาม 
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เงื่อนไขสัญญา และการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตางๆ ในกรณีที่มีการปรับราคา     
คางาน (คา K)    

10.4  แผนผังบรรยายสรุป    (Charts)   
เพื่อใหทุกโครงการปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกันและเปนทีเ่ขาใจไดโดยงายในการตรวจงาน
ของผูบังคับบัญชา และตรวจเยี่ยมของบุคคลภายนอกแผนผังบรรยายสรุปควรจัดทําดังนี้.- 
10.4.1  ประเภทของแผนผงั 

           แผนผังที่ควรจัดทาํและติดตั้งเพื่อประกอบการบรรยายสรุป  ควรมีดังนี ้
- แผนที่ประเทศไทยแสดงที่ต้ังโครงการ  (Thailand  Map) 
- แผนผังแสดงรายละเอยีดโครงการ  (Project  Summary) 
- แผนที่แนวทางสังเขป  (Location  Map) 
- รูปตัดโครงสรางทางหรือสะพาน  และขอกําหนดพเิศษ 

(Typical  Cross Section & Special  Provisions) 
- แผนที่แนวทางราบและแนวทางตั้ง (Plan & Profile) 
- แผนผังผลงานแลวเสร็จ  (Workdone  Bar  Chart) 
- แผนผังแสดงแผนงานและผลงานกาวหนา (Work Schedule & Progress Chart ) 
- แผนผังบริหารโครงการ (Project Organization Chart) เจาหนาที่กรมทางหลวง 
- แผนผังแสดงลักษณะภูมิอากาศ  (Climate  Chart) 
- รูปถายเปรียบเทียบสภาพ  และขั้นตอนการกอสรางตางๆ 

10.4.2  วัสดุและส ี
แผนผังตางๆควรใชพื้นสีขาว   โดยอาจเปนวัสดุไมอัดแผนเรียบทาสี หรือ ไมอัด
เคลือบ และตัวหนังสือควรเปนสีดํา สําหรับสีที่ใชแสดงรายละเอยีดตางๆใชตาม
ความเหมาะสมและสอดคลองกันระหวางแผนผังที่มีความสัมพันธกัน สีแนะนํา 

 
สําหรบังานแตละประเภทของโครงการสรางทาง 

   ประเภทของงาน                      สีแนะนาํ 
   งานถางปาและขุดตอ  (Clearing & Grubbing)  ชมพ ู
  งานตัดคันทาง   (Excavation)   มวง 
  งานดินถมคันทาง  (Embankment)   เหลือง 
  งานวัสดุคัดเลอืก ข.  (Selected  Material “B”) สม 

งานวัสดุคัดเลอืก ก.  (Selected  Material “A”) แสด 
  หรืองานทรายรองผิวทางคอนกรีต (Sand  Cushion) 



 41

     
งานรองพืน้ทาง   (Subbase)   แดง   
งานพืน้ทาง   (Base)    เขียว 

 งานไหลทาง   (Shoulder)   น้ําตาล 
 งานลาดยางไพรมโคท  (Prime  Coat)   ฟา 
 งานลาดยางเซอรเฟสทรีตเมนต (Surface  Treatment)  น้ําเงิน 
 งานผิวทางแอสฟลทคอนกรตี  (Asphalt  Concrete)  ดํา 
 งานผิวทางคอนกรีต  (Concrete  Pavement)  เทา 

10.4.3  ขนาดและการติดตั้ง 
การติดตั้งแผนผังควรติดตั้งบนผนงัดานเดียวกันทัง้หมด ยกเวนแผนทีป่ระเทศไทย
แสดงที่ต้ังโครงการ (Thailand  Map)   อาจแยกออกมาติดตั้งตางหากในบริเวณ
ใกลเคียง   โดยควรติดตั้งเรียงลําดับประเภทของแผนผงัเรียงจากบนลงลาง   และ
ซายไปขวาเพือ่ใหสอดคลองกับการบรรยายสรุป   ขนาดของแผนผังตางๆ รวมกนั
แลวใหมพีื้นทีร่วมกันยาวระหวาง 6.00 – 9.00  เมตร   และสูง  1.80 – 2.40  เมตร  
โดยติดตั้งใหขอบลางสุดของแผนผังตางๆสูงกวาระดับพืน้ประมาณ  0.60 – 0.90  
เมตร   ขนาดและลําดับการตดิตั้งแผนผังตางๆ  ไดแสดงไวในรูปแบบแนะนาํ   ซึง่
อาจปรับไดตามความเหมาะสมของสถานที่และรายละเอียดที่จะแสดง 

10.4.4  ตัวอกัษร 
ตัวอักษรที่ใชควรเปนภาษาไทย ยกเวนสวนที่เปนชื่อเฉพาะหรือไมมคํีาแปลใหใช
ภาษาอังกฤษได 
ขนาดของตัวอกัษรตามความเหมาะสมของขนาดแผนผังและสามารถอานได
ชัดเจนในระยะหาง   3.00 – 5.00  เมตร 
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    แผนงานและผลงานกาวหนา

            ผลงานแลวเสรจ็
 แผนทีส่งัเขป

 (Location Map)  (Photograph or Others)

    รปูตัดโครงสราง
  ทาง / สะพาน และ
    ขอกําหนดพเิศษ
  (Typical Cross

Section & Provisions) (Workdone BarChart)

(Work Schedule &
 Progress Chart)

  แผนผงับรหิารโครงการ
  (Organization Chart)
 แผนผงัแสดงภมูิอากาศ

 (Climate Chart)
   รปูถายหรอื อื่น ๆ

แผนงานและผลงานกาวหนา

แผนทีป่ระเทศไทย
(Thai land Map)  แนวทางตั้ง

 แผนทีแ่นวทางราบและ

     (Plan & Profile)

 รายละเอียดโครงการ
 (Project Summary)

0.60 - 1.20 0.60 - 1.00

6.00 - 9.00
รปูแบบแนะนําการจัดทําและติดตั้งแผนผงับรรยายสรปุ

0.60 - 1.00 1.80 - 2.40 1.80 - 2.40 0.60 - 1.00

Progress Chart) 
(Work Schedule & 
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11. การดําเนินการเมื่องานใกลแลวเสร็จ 
 

 
 

11.1     การสงงานสองงวดสุดทาย 
- การสงงานงวดรองสุดทาย ใหโครงการฯวิทยุหรือโทรสารรายงานการนัดตรวจรบังานให
สํานักฯ ทราบ 

- การสงงานงวดสุดทาย ใหโครงการฯวิทยุหรือโทรสารรายงานการนัดตรวจรับงานให 
สํานักฯ ทราบลวงหนาประมาณ 5 วัน เพื่อสํานักฯจะไดแจงให สตง.ทราบลวงหนา 

11.2     รายงานเสร็จโครงการฯ (Final  Report)    
โครงการจัดทาํรายงานเสร็จโครงการ ตามคําสั่งกรมทางหลวง  ตอทายบันทึกกองวางแผน  
ลงวนัที ่ 14  สิงหาคม  2524  เร่ือง  รายงานเสร็จโครงการ  และขอแนะนาํในการจัดทํา
รายงานเสร็จโครงการ จาํนวนอยางนอย  9  ชุด 
-   สํานกัเจาของงาน    5           ชุด 

  -   สํานกัทางหลวง    1 ชุด 
  -   แขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง  2 ชุด  (ใหหมวด  1  ชุด) 
  -   โครงการ     1    ชุด 

11.3    ประวติัสายทาง   (Road  Inventory) 
             -  โครงการจัดทาํรายงานประวัติสายทาง จาํนวน 7         ชุด 

-   สํานกัเจาของงาน    3 ชุด 
-   สํานกัทางหลวง      1 ชุด 

  -   แขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง  2 ชุด 
  -   โครงการ     1 ชุด 
 11.4     แบบกอสรางจริง (Asbuilt  Drawing) 

โครงการจัดทาํแบบกอสรางจริง  โดยอาจแกไขแบบกอสรางเดิม  หรือจัดทําขึน้ใหมตาม
ความเหมาะสม  จาํนวน  5  ชุด 

  -   สํานกัเจาของงาน    2 ชุด 
  -   สํานกัทางหลวง    1 ชุด 
  -   แขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง  2 ชุด 

11.5     แผนผงัแสดงระดับปลายเสาเข็ม  รายงานการตอกเสาเข็ม  และรายงานการดึงลวด 
โครงการจัดทาํแผนผังแสดงระดับปลายเสาเข็มของสะพาน  รวบรวมรายงานการตอก
เสาเข็มและรายงานการดึงลวดอัดแรง  จาํนวน  5  ชุด 
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-   สํานกัเจาของงาน     2 ชุด 

  -   สํานกัทางหลวง     1 ชุด 
  -   แขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง   1 ชุด 
  -   โครงการ      1 ชุด 

11.6    บัญชสีะพานและชองน้าํ 
โครงการจัดทาํบัญชีสะพานและชองน้าํ  ตามแบบ  ส.3 – 05  จํานวน  3  ชุด 
-   แขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง   2 ชุด 
-   โครงการ      1 ชุด 

11.7    แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
นายชางโครงการทํารายงานประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สังกัดสํานักเจาของ
งาน ประจําโครงการทุกคน  ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่โครงการ  
สงสํานักกอสรางทาง  เพื่อรวบรวมไวเปนประวัติ 

11.8    การเกบ็รักษาเอกสาร 
เอกสารตาง ๆ  ในการปฏิบัติงานของโครงการทั้งหมด  เชน Cross Section  การคิด
คํานวณปริมาณงาน  บัญชีคาใชจาย  การสั่งการ  การปฏิบัติงาน  ฯลฯ  ใสแฟมเย็บ
เรียบรอยเปนเรื่อง ๆ ไป  ใหบรรจุลงหีบที่แข็งแรงใหเรียบรอย  สงมอบให ผส.ทล., ผอ.ขท./
ผอ.บท. ผูรับผิดชอบสายทางในโครงการ (กรณีไมสะดวกในการสงมอบใหผูจัดการ
โครงการ)  เพื่อเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน 

 11.9    หนังสอืสงมอบงาน 
ผูรับจางจะตองทําหนังสือสงมอบงาน  เมื่องานกอสรางของโครงการแลวเสร็จสมบูรณ
เรียบรอยแลว  โดยใชแบบฟอรมตามสั่งกรมทางหลวงที่  จ.1.10 / 1 / 2531  ลงวันที่         
4  มีนาคม  2531  เร่ือง  ใหใชแบบฟอรม 

 11.10    การแจงงานแลวเสร็จ  
เมื่องานโครงการแลวเสร็จใหโครงการแจงการแลวเสร็จ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ เชน 
-   สํานกัเจาของงาน 
 -   กองการเจาหนาที ่
-   สํานกัทางหลวง 
-   แขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง 

11.11   การเดินทางกลับ 
จัดทําหนงัสือรายงานตวักลบัจากการปฏิบัติราชการชั่วคราว  (แบบจ.1 – 07) เจาหนาที ่
ทุกคน  ใหผูจดัการโครงการ  หรือ  ผส.ทล. ลงนามสงกลบัตนสังกัดเดมิ 
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12. สัญญาจาง 
 

 

 12.1   ขอบขายของงาน 
             12.1.1   วัตถุประสงคของสัญญาจาง  การดําเนินงานตามสัญญาจาง  ตองเปนไป
ตามแบบแปลนแผนผัง  รายการละเอียดและขอกําหนดการกอสรางทางหลวง  และขอกําหนด
พิเศษประกอบสัญญาจาง โดยผูรับจางตองจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องจักรและเครื่องมือ แรงงาน 
และสิ่งจําเปนตางๆ เพื่อการดําเนินการใหงานตามสัญญาจางตอเนื่องเสร็จเรียบรอยสมบูรณ 

      12.1.2  การแกไขแบบและลกัษณะของงาน  ในขณะทํางาน ถาปรากฏวา  แบบ
แปลนแผนผัง รายการละเอยีดและขอกําหนดการกอสรางทางหลวงและขอกําหนดพิเศษตามที่กลาวในขอ  
1.1 มีสวนหนึง่สวนใดคลาดเคลื่อนหรือจําเปนตองแกไข ใหปฏิบัติตามสัญญาที่ไดลงนามไวแลว 

      12.1.3  ขอกําหนดพเิศษ  ขอกําหนดพิเศษสัญญาจางอาจแสดงไวในแบบแปลน
แผนผัง หรือเอกสารเพิม่เติมตอทายรายการละเอียดและขอกําหนดการกอสรางทางหลวง หรือเอกสาร
ประกอบใบเสนอราคาหรือเอกสารแยกตางหากใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง 

      12.1.4  การจราจรระหวางการกอสราง   ผูรับจางจะตองจัดการจราจรใหเกดิความ
สะดวกปลอดภัย ในระหวางการทาํงานโดยตลอด  รวมทั้งการจัดทาํและติดตั้ง  ปาย  เครื่องหมาย  อุปกรณ  
และ สัญญาณจราจร  ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง  พรอมทั้งดูแลใหอยูในสภาพที่ดีและใชงานได
ตลอดเวลา  สําหรับคาใชจายเพื่อการนี ้  เปนภาระของผูรับจางเองทัง้สิ้น 

     12.1.5  การขนยาย  สิง่กีดขวางการกอสราง   วสัดุและสิ่งกีดขวางการกอสรางที่
จําเปนตองขนยายออกไป ผูรับจางตองดาํเนินการโดยความเหน็ชอบของนายชางผูควบคุมงาน และมิให
เกิดความเสียหายแกทรัพยสินของทางราชการและเอกชน สําหรับคาใชจายเพื่อการนี้  เปนภาระของผู
รับจางเองทัง้สิ้น 

     12.1.6  การตกแตงกอนการสงมอบงานครั้งสุดทาย เมื่อผูรับจางทํางานเสร็จ
เรียบรอยแลว  ตองตกแตงในบริเวณเขตทาง หรือพืน้ที่ใชงานระหวางการกอสราง  ใหสะอาดเรียบรอย  ไม
กีดขวางการระบายน้ํา  หรือเปนอุปสรรคตอการใชประโยชนของพื้นทีดิ่นสองขางทาง  สําหรับคาใชจายเพื่อ
การนี ้ เปนภาระของผูรับจางเองทั้งสิน้ 

 12.2   การควบคุมงาน 
12.2.1 อํานาจของผูควบคมุงาน   ผูวาจางจะแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจางและ 
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ผูควบคุมงานเปนตัวแทน  เพื่อควบคุมงานใหเปนไปตามขอกําหนดในสัญญา  แบบแปลน  แผนผัง รายการ
ละเอียดและขอกําหนดการกอสรางทางหลวง และขอกาํหนดพิเศษ  โดยมีอํานาจตรวจสอบ  ติดตาม เรงรัด   
การทาํงานของผูรับจาง  ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณวัสดุที่ใชในงานจาง รวมทัง้การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง  แกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางนี้ได 

ในกรณีผูรับจางไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา  หรือในกรณีที่ผูควบคุมงานเห็นวาแบบ
รูปรายการละเอียด  หรือขอกําหนดในสัญญามีขอความขัดกัน หรือเปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะ
เปนไปตามแบบรูป  รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา  แตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง  
หรือไมเปนตามหลักวิชาชางที่ดี หรือไมปลอดภัย ใหผูควบคุมงานนั้นมีอํานาจสั่งหยุดงานนั้นไวกอนได 

12.2.2  ลาํดับความสําคัญ  และการตีความเอกสารสัญญาจาง  เอกสารสัญญาจาง
ตาง ๆ อาจคลาดเคลื่อนหรือขัดแยงกัน ใหยึดถือและตีความตามลําดบัความสาํคัญดังนี ้

ลําดับที่ 1  สัญญาจาง 
ลําดับที่ 2  บันทึกเพิ่มเติมตอทายสัญญาจาง 
ลําดับที่ 3  ขอกําหนดพเิศษ 
ลําดับที่ 4  แบบแปลนแผนผงั 
ลําดับที่ 5  รายการละเอยีดและขอกําหนดการกอสรางทางหลวง 

12.2.3  การประสานงานกับผูวาจาง  ผูรับจางตองควบคุมดูแลงานนี้ตลอดเวลาจนงาน
แลวเสร็จหรือมอบหมายใหมีผูควบคุมงานปฏิบัติงานแทนได  ในการประสานงานกบัฝายผูวาจาง  หรือ
ตัวแทนของผูวาจางเพื่อใหงานจางเปนไปดวยความถกูตองเรียบรอย 

 ผูรับมอบหมายของผูรับจาง  จะตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถปฏิบัติงานแทนผูรับจางได
โดยความเห็นชอบของผูวาจาง และผูวาจางมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนผูรับมอบหมายในกรณีที่เห็นวาไมเหมาะสม 
และหากผูรับจางประสงคจะเปลี่ยนผูรับมอบหมาย  ตองแจงใหผูวาจางทราบและเห็นชอบทุกครั้ง 

ผูรับจางหรือผูรับมอบหมายตองอํานวยความสะดวกแกผูวาจางหรือตัวแทน ในกิจการที่เกี่ยวของ
กับงานจางตลอดเวลา 

ผูรับจางตองจัดใหมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานจางใหเหมาะสมกับงาน  และมีจํานวนเพียงพอที่จะ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว 

12.2.4  การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  การประสานงานกับหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของกับงานจางเปนภาระของผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจาง  เพื่ออํานวยความสะดวกในการทํางาน
ของผูรับจาง สาธารณูปโภคและอื่นสิ่งใดที่เปนอุปสรรคในการทํางานที่จําเปนตองเคลื่อนยายออก  เปนเหตุ
ทําใหเกิดความลาชา และไมสะดวกตอการทํางาน ผูรับจางจะเรียกรองคางานเพิ่มชดเชยไมได 
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12.2.5  การประสานงานระหวางผูรับจางรายอ่ืน ผูวาจางสงวนสทิธิ์ในการใหผูรับจาง
รายอื่น ทาํงานเพิม่เติม  หรืองานอื่นในพืน้ที่เดยีวกนัหรือขางเคียง กรณีที่มีผูรับจางมากกวาหนึ่งรายทาํงาน
ในพืน้ที่เดยีวกนั  ผูรับจางจะตองประสานงานและใหความรวมมือไมเปนอุปสรรคตองานซึง่กนัและกัน และ
หากมีความขดัแยงเกิดขึ้น ผูวาจางจะเปนผูพิจารณาตดัสิน และถือเปนทียุ่ติ 

12.2.6  การกําหนดรายละเอียดในงานจาง  ผูควบคุมงานของผูวาจางมหีนาทีก่ําหนด  
และจัดทําหมดุศูนยกลาง  และหมุดพยานของแนวทาง และหมุดระดบัหลักฐานเพือ่เปนหมุดอางอิงในการ
ทํางานของผูรับจาง และการตรวจสอบของผูควบคุมงาน  โดยผูรับจางตองทาํหนาที่  ดูแล รักษา รับผิดชอบ  
ใหอยูในสภาพใชงานไดตลอดเวลา สวนหมุดระดับอ่ืนๆ ในการทํางานเปนหนาที่ของผูรับจางจะตองจัดทํา
เองทัง้สิ้น 

12.2.7  ที่พักอาศัยของผูควบคุมงาน  และสํานักงาน  ผูรับจางตองจัดหาหรือกอสรางที่
พักอาศัยและสํานักงานชั่วคราว   เพื่อประโยชนในการควบคุมงานของผูวาจางพรอมทั้งจัดใหมี
สาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟาแสงสวาง น้ําอุปโภคและบริโภค โทรศัพท และอุปกรณเครื่องใช  ตามสัญญาจาง
หรือตามควรแกกรณีใหเสร็จเรียบรอยกอนการสงงานงวดที่ 1 โดยทุนทรัพยของผูรับจางเองทั้งสิ้น 

12.2.8  การตรวจสอบงาน ผูวาจางหรือตัวแทนมีสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่
นํามาใชในงานจาง และงานที่เสร็จแลวตลอดเวลา  การตรวจสอบนี้รวมถึงการตรวจสอบเครื่องจักรและ
เครื่องมือ อุปกรณ  โรงงาน  และสวนอื่นใดที่เกี่ยวของกับกิจการงานจาง โดยผูรับจางจะตองอํานวยความ
สะดวก  และใหความรวมมือจนกวาการตรวจสอบเสร็จเรียบรอย 

 การตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่นํามาใชงาน หากปรากฏวาคุณภาพไมไดตามขอกําหนด เปนภาระ
ของผูรับจางจะตองแกไขหรือนําออกไป แลวนําวัสดุที่คุณภาพใชไดมาทดแทน 

การตรวจสอบคุณภาพงาน  หากจําเปนตองทําการขุด ร้ือ หรือเปดออก  เพื่อการตรวจสอบแลว 
เปนภาระของผูรับจางจะตองจัดทําใหมใหเปนที่เรียบรอย  มีคุณภาพใชได กรณีที่การตรวจสอบนั้นกระทํา
ภายหลังจากงานผานการตรวจสอบคุณภาพขั้นตนไปแลว เมื่อมีการตรวจสอบใหมพบวา คุณภาพของงาน
ใชไมได ผูรับจางจะตองทําการแกไขและดําเนินการใหม แตถาผลการตรวจสอบครั้งใหมนี้  ปรากฏวางานมี
คุณภาพใชได  คาใชจายในการดําเนินการใหงานกลับสูสภาพเดิมกอนดําเนินการตรวจสอบครั้งใหมนี้เปน
ของผูวาจาง 

การทํางานใดหรือวัสดุที่นํามาใชงาน  ที่มิไดอยูภายใตการควบคุมหรือเห็นชอบจากผูวาจางหรือ
ตัวแทน ผูวาจางหรือตัวแทนอาจสั่งใหแกไข  หรือนําออกไป โดยผูรับจางตองรีบดําเนินการและรับภาระ
คาใชจายเองทั้งสิ้น 

12.2.9  การขนสงวสัดุ  ผูรับจางตองทําการขนสงวัสดุในงานจางภายในพกิัดของกฎหมาย 
หรือการจํากัดน้ําหนกับรรทกุในกรณีพเิศษ  หากเกิดความเสียหายอันเปนผลจากการที่ผูรับจางฝาฝนแลว 
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ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการซอมแซมความเสยีหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

12.2.10  การรับมอบ การบํารุงรักษาทาง ระหวางการกอสราง  ผูวาจางจะมอบทางให
ผูรับจางรับไปดําเนินการคราวละประมาณ  5 กิโลเมตร โดยพิจารณาตามกําลังความสามารถของผูรับจาง
โดยมิใหเกิดความเดือดรอนแกผูใชทาง  ทั้งนี้ ผูวาจางมีสิทธิ์กําหนดใหผูรับจางทํางานในชวงใดกอนก็ได 
ทางสวนที่ผูรับจางรับมอบแลว  ตองเรงทํางานใหเสร็จเรียบรอยโดยเร็ว และชวงที่ยังไมไดทําการกอสราง
หากปรากฏวาเกิดการชํารุดเสียหายเปนอุปสรรคตอการจราจร  ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไขซอมแซม
ทันทีใหมีสภาพดี  โดยใชวัสดุชนิดเดียวกับผิวทางเดิม  ยกเวนผิวทาง คอนกรีตหรือแอสฟลตคอนกรีต อาจ
ซอมแซมดวยวัสดุแอสฟลตผสมเสร็จ ( Pre- Mixed) ได 

ในกรณีที่จําเปนตองจัดใหมีทางเบี่ยง หรือสะพานเบี่ยง ผูรับจางตองกอสรางใหเปนไปตามแบบ
มาตรฐานการกอสรางทางเบี่ยง  โดยที่ชนิดของผิวทางเบี่ยงไมตํ่ากวาชนิดของผิวทางในชวงนั้น   ยกเวน
ทางชวงนั้นมีผิวทางคอนกรีต ผิวทางเบี่ยงใหกอสรางเปนผิวลาดแอสฟลตได ทางเบี่ยงที่กอสรางจะตองมี
ความมั่นคงแข็งแรง  สามารถรับน้ําหนักของรถบรรทุกมาตรฐานขนาด H 20-44 หรือตามที่กําหนดไว พรอม
ทั้งเปดชองระบายน้ําใหเพียงพอ  ไมเปนอุปสรรคตอการไหลของน้ําและเกิดการกัดเซาะได  ผูรับจางตอง
ดูแลบํารุงรักษาทางเบี่ยงหรือสะพานเบี่ยงใหอยูในสภาพเรียบรอยเกิดความสะดวกและปลอดภัยตอ
การจราจรตลอดเวลา 

หากผูรับจางไมปฏิบัติใหถูกตองเรียบรอยดังกลาวขางตนแลว  ใหถือวาผูรับจางปฏิบัติผิดเงื่อนไข
ของสัญญา   ผูวาจางมีสิทธิ์วาจางผูอ่ืนเขาดําเนินการ   หรือดําเนินการเอง    แลวคิดคาใชจายทั้งสิ้นจาก 
ผูรับจาง และถือวาผูรับจางยังคงตองรับผิดชอบเสมือนหนึ่งเปนงานที่ผูรับจางทําดวยตนเอง 

12.3   การควบคุมดานวสัดุ 

12.3.1  แหลงวัสดุและคณุภาพ  วัสดุที่ผูรับจางจะนาํมาใชในงานจางจะตองมีคุณภาพไม
ตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด  แหลงวัสดุตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานของผูรับจางกอนที่จะนํา
ออกมาใชงาน และหากภายหลังปรากฏคุณภาพวัสดุเปลี่ยนไปไมไดตามขอกําหนด  ผูรับจางจะตองจัดหา
วัสดุจากแหลงใหมที่คุณภาพใชไดแทนแหลงเดิม 

ผูรับจางอาจรองขอใหผูควบคุมงานของผูรับจาง  ทําการสํารวจและตรวจสอบคุณภาพวสัดุเบือ้งตน
จากแหลง  เพื่อใหไดวัสดุที่มีคุณภาพตามขอกําหนด และใหความเห็นชอบในการนําออกมาใชงานตอไป
และถึงแมวาการตรวจสอบเบื้องตน  วัสดุมีคุณภาพตามขอกําหนดนี้แลวก็ตาม  ไมอาจถือไดวาวัสดุทั้งหมด
ในแหลงดังกลาวมีคุณภาพเหมือนกันทั้งหมด  ผูควบคุมงานของผูวาจางจะตรวจสอบใหมไดอีกตามความ
จําเปน 

ผูรับจางตองรับผิดชอบตอผลกระทบ  หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผูรับจางนําวัสดุ
ออกมาใชงาน   ทั้งที่เกิดขึ้นกับสาธารณูปโภคโดยตรง และภาระที่ผูวาจางตองเกี่ยวของ 
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12.3.2  การกําหนดแหลงวัสดุใชงาน  แหลงวัสดุที่แสดงไวในแบบ  หรือขอกําหนดพิเศษ 
เปนเพียงการแนะนํา ภาระในการสืบแสวงหาวัสดุที่มีคุณภาพใชไดตามขอกําหนดนอกเหนือจากที่แสดงไว   
เพื่อนํามาใชในงานจางนี้ เปนภาระของผูรับจาง คาใชจายในการสืบแสวงหาแหลงวัสดุ คาวัสดุ และคา
ขนสงวัสดุ  จากแหลงที่แสดงไวหรือแหลงอื่นใด ผูรับจางตองรับผิดชอบเองทั้งสิ้น ผูวาจางจะไมจาย
คาชดเชยใหไมวากรณีใดๆ 

12.3.3  การตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และโรงงาน วัสดุที่จัดทําขึ้นเพื่อนํามาใช
ในงานจางโดยผูรับจางเอง หรือผูที่ผูรับจางสั่งใหจัดทําตองผานการตรวจสอบทั้งปริมาณและคุณภาพใหได
ตามขอกําหนด  รวมทั้งขบวนการจัดทํา การดําเนินการในขอนี้อยูภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

- ผูรับจางตองแจงใหทําการตรวจสอบ 
- ผูรับจาง และหรือผูรับทําของใหผูรับจาง  ตองอํานวยความสะดวกในระหวางการ  
  ตรวจสอบ 
- ผูวาจางหรือตัวแทนผูวาจาง มีสิทธิ์ในการเขาทําการตรวจวัตถุดิบ โรงงาน เครื่องจักร   
  ขบวนการผลิต และผลผลิต ตลอดเวลา 
- ผูวาจางสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับรองวัสดุ ที่ผานการตรวจสอบที่แหลงผลิตที่มี 
  คุณภาพใชไดและจัดสงมาสนาม หากปรากฏวามีความจําเปนจะกระทําการตรวจสอบ 
  คุณภาพใหมเมื่อใดก็ไดจนกวาวัสดุที่ใชงานไดคุณภาพครบถวนถูกตอง จึงจะนําไปใชงาน 
  ได 

12.3.4  การเก็บตัวอยางและการตรวจสอบคุณภาพ  วัสดุทุกชนิดที่นํามาใชในงานตอง
ผานการตรวจสอบคุณภาพ และไดรับการรับรองคุณภาพวาใชไดตามขอกําหนดทุกประการ  วัสดุที่ผูรับจาง
นํามาใชโดยพลการซึ่งไมไดรับการรับรองคุณภาพ  ถือวาเปนวัสดุใชไมได และจะไมมีการจายคางาน หรือ
คาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

วิธีการตรวจสอบคุณภาพวัสดุ ใหใชวิธีการตามขอกําหนด  หรือกําหนดพิเศษที่ประกาศใช  ณ  วัน
ออกประกาศประกวดราคา 

การเก็บตัวอยางเพื่อการตรวจสอบคุณภาพทั้งวิธีการเก็บและปริมาณตัวอยางที่จะใชใหเปนไปตาม
ระเบียบวิธีการเก็บตัวอยางที่สอดคลองกับวิธีการตรวจสอบที่จะใชในขณะนั้น 

ในการเก็บตัวอยางตองมีตัวแทนของผูวาจางรวมทําการเก็บดวยทุกครั้ง และทําหนาที่ในการสง
ตัวอยางไปยังสถานที่ตรวจสอบโดยคาใชจายที่เกี่ยวกับการเก็บและสงตัวอยางเปนภาระของผูรับจางทั้งสิ้น  
และผูวาจางจะไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกตัวอยางที่สงตรวจสอบ 

12.3.5  หลกัการและอัตราคาธรรมเนยีมการทดลอง  และตรวจสอบคุณภาพวัสดุ 
หลักการและอตัราคาธรรมเนียมการทดลอง  และตรวจสอบคุณภาพวัสดุ  ใหเปนไปตามคําสั่งหรือ ประกาศ
ของผูวาจางทีม่ีผลบังคับใช ณ วันที่ลงนามในสัญญาจาง 
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ผูรับจางตองชําระคาธรรมเนียมการทดลอง และการตรวจสอบคุณภาพวัสดุ เมื่อสงตัวอยางทดลอง 

หรือภายใน  7  วัน นับแตวันที่ไดรับแจงใหชําระคาธรรมเนียมการทดลอง และตรวจสอบคุณภาพวัสดุ 

12.3.6  การขนสงและสํารองวัสดุใชงาน  พาหนะที่ใชในการขนสงวัสดุที่นํามาใชในงาน
จาง ตองเปนประเภทที่กฎหมายอนุญาตใหใชไดและอยูในสภาพเรียบรอยใชงานไดดี  ไมกอใหเกิดปญหา
ตอการสัญจรประเภทเดียวกัน 

ในระหวางการขนสงวัสดุตองกระทําดวยความระมัดระวังมิใหวัสดุที่นํามาใชเสื่อมสภาพหรือมีวัสดุ
อ่ืนปะปน  ซึ่งอาจเปนสาเหตุใหคุณภาพไมไดตามขอกําหนด 

การสํารองวัสดุตองจัดเตรียมสถานที่โรงเก็บเปนอยางดีปองกันมิใหวัสดุเสื่อมสภาพและคุณสมบัติ
กอนนํามาใชงาน สถานที่ที่ใชสํารองวัสดุ  ผูรับจางขอใชพื้นที่ในบริเวณเขตทางหรือสถานที่อ่ืนใดในบริเวณ
ใกลเคียงงานจางก็ได  ที่สะดวกตอการควบคุมคุณภาพ และภายหลังที่หมดความจําเปนตองใชสถานที่
ดังกลาวแลว ผูรับจางตองเก็บกวาดใหเรียบรอยตามสภาพเดิมโดยคาใชจายเปนของผูรับจางเอง 

12.4   ความรับผิดชอบของผูรับจาง 

12.4.1  กฎหมายที่เกี่ยวของ ผูรับจางตองถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขอบังคับของ
ทางราชการ ที่เกี่ยวของกับงานจางโดยเครงครัด  การฝาฝนหากเกิดความหาย อันเนื่องจากการกระทําที่ผิด
กฎหมายนั้น ผูรับจางจะตองรับผิดชอบเองทั้งสิ้น 

12.4.2   ความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชน ผูรับจางตองรับผิดชอบในการ
อํานวยความสะดวกและปลอดภัยแกประชาชนผูใชทางโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่และเสนทางที่ไดรับมอบ
จากผูวาจางไปดําเนินการแลวตลอดเวลาโดยการจัดทํา จัดหาและติดตั้งสิ่งจําเปนตาง ๆ เกี่ยวกับ
การจราจรโดยคาใชจายของผูรับจางเอง 
            ในขณะทํางาน    ผูรับจางตองบํารุงรักษาเสนทางใหใชสัญจรไดสะดวกและปลอดภัยตลอดเวลา 
  กรณีที่งานกอสรางเปนอุปสรรคตอการสัญญาอาจเปดใหรถทางเดียวไดโดยผูรับจางจะตองจัดหา 
ติดตั้งอุปกรณ  และเครื่องหมายสัญญาณจราจร เตือนลวงหนาและปองกันอุบัติเหตุหากการสัญจรไม
สามารถเห็นในทิศทางตรงกันขาม ผูรับจางตองจัดใหมีพนักงานใหสัญญาณและจัดการจราจรใหผานได
โดยสะดวก 
    หากมีความจําเปนตองปดทางที่เปดการจราจรแลวเปนบางชวงจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาจาง
กอน  และผูรับจางจะตองทําทางเบี่ยงหรือสะพานเบี่ยง  ใหการจราจรผานไดตามปกติกอนที่จะทําการปด
ทางเพื่อทําการกอสราง พรอมทั้งมีการแนะนําและเตือนผูใชทางเปนการลวงหนา  โดยผูรับจางตองดูแลและ
บํารุงรักษา ทางเบี่ยง หรือสะพานเบี่ยง ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี และสะดวกปลอดภัยตลอดเวลาที่ใช
งาน 
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ในกรณีที่กลาวขางตนนี้ หากผูรับจางละเลยจนทําใหเกิดอุปสรรคตอการสัญจร หรือผูวาจางเห็นวา

จะไมสะดวกและปลอดภัย ผูวาจางมีสิทธิ์วาจางผูอ่ืนเขาดําเนินการหรือดําเนินการเองแลวคิดคาใชจายจาก
ผูรับจาง 

หากเกิดอุบัติเหตุใดๆ ในบริเวณพื้นที่และเสนทางที่ไดรับมอบจากผูวาจางไปดําเนินการแลว ผูรับ-
จางตองรับผิดชอบในผลแหงอุบัติเหตุนั้นแตเพียงฝายเดียวทั้งทางแพงและทางอาญา 

12.4.3  การติดต้ังปายและสัญญาณควบคุมการจราจร ในขณะทํางานผูรับจางตองจัดใหมี
ปายและสัญญาณจราจร เพื่อเตือนและแนะนําผูใชทางทราบลวงหนา ใหขับข่ียานพาหนะดวยความ
ระมัดระวังมิใหเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการกอสราง  

กรณีที่จําเปนตองปดกั้นทางที่ใชสัญจรตามปกติตองจดัใหมีแผงกัน้พรอมปาย หรือ
เครื่องหมายเตือนลวงหนา  ในเวลากลางคืนตองจัดใหมีแสงสวางติดไวที่แผงกัน้ดวย 

ในบริเวณทีก่ําลังกอสราง การกองวัสดุไวบนคันทาง ตองจัดใหมีปายเตอืนเพิม่เติมเปนกรณี
พิเศษตลอดเวลาทีท่ํางาน และถาเปนงานที่ทาํบริเวณทางตัดหรือทางแยกจะตองตดิตั้งปายเตือนบนทางตัด
หรือทางแยกสายทีม่ีการจราจรผานบริเวณกอสรางดวย 

ปายเครื่องหมายและสัญญาณจราจรรวมทั้งการติดตั้ง จะตองเปนไปตามแบบมาตรฐานของกรม
ทางหลวงและหากจําเปนตองจัดใหมีแสงสวางสามารถเห็นลักษณะและรายละเอียดของปายเครื่องหมาย
ไดชัดเจน กรณีที่มีปริมาณการจราจรสูงตองจัดใหมีไฟกระพริบติดตั้งเตือนไวลวงหนาเปนกรณีพิเศษ 

ในกรณีผูรับจาง ติดตั้งปายเครื่องหมายและสัญญาณจราจร ไมเปนไปตามวรรค 4 ผูวาจางมี
อํานาจสั่งหยุดงานไวจนกวาผูรับจางจะปฏิบัติโดยถูกตองครบถวน 

ในกรณีปายเครื่องหมายและสัญญาณจราจรชํารุดหรือสูญหายจนทําใหเกิดอุบัติเหตุข้ึนผูรับจาง
เปนผูรับผิดชอบจากผลของการเกิดอุบัติเหตุนั้นแตเพียงฝายเดียว 

12.4.4 การมีและใชวัตถุระเบิด  กรณีที่จําเปนตองมีการนําวัตถุระเบิดมาใชในงานจาง 
ผูรับจางตองเปนผูดําเนินการขออนุญาตมีและใชวัตถุระเบิดตามระเบียบของทางราชการโดยผูรับจางจะ
อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือในการขออนุญาต 

การมีและใชวัตถุระเบิด ผูรับจางตองปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติของทางราชการอยางเครงครัด 
วัตถุระเบิดที่มีไวตองใชเฉพาะในงานนี้เทานั้นและการใชงานตองเปนไปดวยความระมัดระวังเปน

พิเศษ   มิใหที่เกิดความเสียหายตอทรัพยสินและชีวิตของประชาชน ความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดจากการใช
วัตถุระเบิดของผูรับจาง แมวาจะเปนการใชในงานจางก็ตาม  ผูรับจางจะตองรับผิดชอบเองทั้งสิ้น 

12.4.5  การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ผูรับจางมีหนาที่ตองระวังปองกันมิให
การทํางานมีผลกระทบและกอใหเกิดความเสียหายตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่ทํางานและ
บริเวณขางเคียง 
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 กรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น  ผูรับจางจะตองรับผิดชอบแกไขใหคืนสภาพเดิมและหรือแกไข
ผลกระทบที่เกิดขึ้นใหหมดไป 

                   12.4.6  การรับผิดชอบตอทรัพยสนิและความเสยีหาย ผูรับจางตองระมัดระวัง มิให
การทาํงานเปนเหตุใหเกิดความเสยีหายตอสาธารณสมบัติ สาธารณูปโภค และทรพัยสินของผูอ่ืน หากมี
ความเสยีหายเกดิขึ้นจากการกระทําของผูรับจาง ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายนั้นแตเพียง
ฝายเดียว 

         12.4.7  การเปดการจราจร โดยดุลยพินิจของผูวาจาง หากเห็นวางานจางสวนใดแลว
เสร็จสามารถเปดการจราจรไดตามคําสั่งของผูวาจาง และหากยังมีงานบางอยางจําเปนตองทําในชวงที่เปด
การจราจรแลวนั้นผูรับจางจะตองระมัดระวังใหมีผลกระทบตอการจราจรนอยที่สุด 

ผูรับจางยังคงตองรับผิดชอบงานจางชวงที่เปดการจราจรแลวไปจนกวาจะทําการสงมอบงานจาง
เรียบรอยทั้งหมดตามสัญญา และ จะนํามาเปนขอยกเวนตอการรับผิดชอบในงานจางมิได 

12.4.8  ความรับผิดชอบในงาน  เมื่อผูรับจางทํางานแลวเสร็จเรียบรอยและผูวาจางรับ
มอบงานแลว  หากมีเหตุชํารุดเสียหายเกิดขึ้นแกงานนี้ ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตามเงื่อนไขของสัญญา 

กรณีมีเหตุชํารุดเสียหายหลังจากระยะเวลาที่กําหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ผูรับจางยังคงตอง 
รับผิดชอบตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดวย 

12.5 การปฏบัิติงาน 
                 12.5.1  การเริม่ดําเนินการ  ผูวาจางเปนผูกําหนดวนัลงมือทํางาน  ซึ่งผูรับจางจะลงมือ
ทํางานกอนวนัทีก่ําหนดนี้มไิด และผูรับจางจะตองลงมอืทําภายใน 30 วัน นับถัดจากวนัที่กําหนดใหลงมือ
มือทํางาน 
              12.5.2  การจางเหมาชวง  ผูรับจางจะไมนาํงานจางทั้งหมดหรืองานจางบางสวนไปใหผู
รับจางรายอื่นรับเหมาชวงอกีทอดหนึ่งโดยมิไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจาง  ในกรณีที่
ไดรับอนุญาต ผูรับจางยงัคงตองรับผิดชอบงานดังกลาวเสมือนผูรับจางทาํเองทุกประการ 
              12.5.3  แผนปฏิบัติงาน  ผูรับจางจะตองจดัทําแผนปฏิบัติงานสงใหผูวาจางตรวจสอบและ
แผนปฏิบัติงานดังกลาวตองไดรับความเหน็ชอบจากผูวาจางกอนจะลงมือทาํงานได 
             แผนปฏิบัติงานจะตองแสดง ลําดับข้ันตอนและชวงเวลา ที่จะทํางานแตละรายการในงานจาง
ครบถวนชัดเจนและเปนไปได  โดยงานจางทัง้หมดตองแลวเสร็จสมบูรณภายในกาํหนดเวลาของสญัญา 
             ในกรณีมีความจาํเปนตองปรับแผนปฏิบัติงานในระหวางการทํางาน  ผูรับจางตองเสนอแผนปฏิบัติ
งานปรับใหมตอผูวาจางเพือ่ใหความเหน็ชอบกอนทุกครั้ง  
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              12.5.4  เจาหนาที่  ผูรับจางจะตองจัดทําบัญชีอัตรากําลังเจาหนาที่ พรอมทัง้คุณวฒุิและ
ประวัติการทํางานของเจาหนาที่ระดับหวัหนางาน  แผนผังการบริหารงาน  สงใหผูวาจางตรวจสอบ  และให
ความเห็นชอบ พรอมกับการสงแผนปฏิบัติงาน 
             ผูรับจางตองจัดใหมีเจาหนาที่ซึง่เปนผูไดรับอนญุาตประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมในแขนง
สาขาที่เกี่ยวของกับงานจางประเภทไมตํ่ากวาภาคีวิศวกรซึ่งมีประสบการณทํางานไมนอยกวา 3 ป 
ปฏิบัติงานประจํา ณ สถานที่ทาํงานจาง 
              12.5.5  เครื่องจักรและเครือ่งมือ  ผูรับจาง จะตองจัดทําบัญชีเครื่องจักรและเครื่องมือที่
จําเปนตองใชในงานจางเสนอผูวาจางตรวจสอบและใหความเห็นชอบพรอมกับการสงแผนปฏิบัติงาน   โดย
ผูรับจางจะตองจัดหาใหมีใชงานจริงตามบญัชีที่ไดรับความเห็นชอบแลว 
            ในกรณีจําเปนเมื่อผูวาจางกาํหนดประเภทและจํานวนเครื่องจักรและเครื่องมือใหเหมาะสมกับ
สภาพงานที่จะทํา   ซึ่งผูรับจางจะตองจัดหามาดําเนนิการโดยทนุทรพัยของผูรับจางเองทัง้สิ้น 
              12.5.6  การกาํหนดระยะเวลาทําการ  และการปรับระยะเวลาทาํการ  การกาํหนด
ระยะเวลาทาํการเปนไปตามที่ระบุไวในสญัญา  ซึง่อายสัุญญานับรวมโดยไมเวนวนัหยุดใดๆ 
         ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขแบบ  ทําใหปริมาณงานและคางานเปลี่ยนแปลงไปจากปริมาณงาน
และคางานตามสัญญา  ผูวาจางจะพิจารณาปรับระยะเวลาทําการตามอัตราสวนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป         
          กรณีทีผู่รับจางเสียเวลาไปโดยไมไดทํางาน ดวยเหตุจําเปนทีม่ิใชความบกพรองของผูรับจางแลว  
ผูวาจางจะพิจารณาปรับระยะเวลาทาํการเพิ่มใหตามแตกรณี  เมื่อไดรับการรองขอจากผูรับจาง 
        งานจางนี้ถือวาแลวเสร็จสมบูรณเมื่อผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางถูกตองเรียบรอยตามรปูแบบ  
และสัญญาทกุประการ 
              12.5.7  การสงมอบงานลาชาและคาปรบั  หากผูรับจางทํางานแลวเสร็จ  และสงมอบงานให
ผูวาจางภายหลังกําหนดระยะเวลาทาํงานตามสัญญา  ผูวาจางจะปรับผูรับจางเปนรายวนัตามอัตราที่
กําหนดในสัญญา  
         ผูวาจางมีสิทธิ์จะหกัเงนิคาปรับจากผูรับจาง  จากเงินคาจางที่จะจายใหผูรับจาง และผูรับจางยอมรับ
ชดใชคาปรับจํานวนที่ยงัขาดอยูใหครบถวน  หากยงัคงมีเงนิคาจางเหลือจากการหักคาปรับอีก ผูวาจางจะ
จายใหแกผูรับจางทั้งหมด 
              12.5.8  การบอกเลิกสัญญา  ผูวาจางมีสิทธิ์บอกเลกิสญัญากับผูรับจางในกรณีหนึ่งกรณีใด 
ดังตอไปนี้ 
          -  ผูรับจางกระทาํผิดเงื่อนไขสัญญาขอหนึง่ขอใด 
          -  ผูรับจางไมเร่ิมทํางานตามสัญญาภายในกําหนดเวลาตามขอ 5.1 
          -  เมื่อครบกําหนดระยะเวลาทํางานตามสัญญา แตผูรับจางยังทํางานไมแลวเสร็จ 
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          -  หยุดการทาํงานหรอืทําแตเพยีงใหเหน็วามิไดหยุดการทาํงานโดยสิ้นเชงิเปนเวลาติดตอกันเกนิกวา  
30 วัน 
         -   หยุดการทาํงานโดยไมมีเหตุผลสมควร และกอใหเกิดความเดือนรอนไมสะดวกหรืออาจเปน
อันตรายแกประชาชนผูใชเสนทาง 
         -   มหีลกัฐานแสดงวาผูรับจางมีฐานะการเงินไมดี  ขาดเงินทนุหมดุเวียนและขาดเครื่องมือเครื่องจักร
หรืออ่ืนๆ  ที่อาจทาํใหคาดหมายไดวาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จบริบูรณได 
         -   เวลาลวงเลยไปเกินกวาครึ่งหนึ่งของกําหนดเวลาตามสัญญา  แตผูรับจางทาํงานตามสัญญาลาชา
ตํ่ากวาแผนปฏิบัติงาน  โดยมีผลตางซึง่มหีนวยเปนรอยละ  ระหวางแผนปฏิบัติงานที่ผูวาจางเห็นชอบไว
แลวกับผลงานที่ผูรับจางทําไดจริงตั้งแตสามสิบ (30) ข้ึนไป 
         เมื่อผูวาจางบอกเลิกสญัญากับผูรับจางแลว  ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางดําเนนิการดงัตอไปนี ้
         -   ริบหลักประกันสัญญา 
         -   เรียกเอาคาใชจายที่เพิม่ข้ึนในการทํางานนัน้ตอไปจนงานแลวเสร็จบริบูรณ 
         -   เรียกเอาคาใชจายในการควบคุมงานเพิม่ (ถาม)ี 
         -   เรียกคาเสียหายอนัพึงมีจากผูรับจาง 
         -   บรรดางานที่ผูรับจางไดทาํขึ้น และสิ่งของตางๆ ที่ไดนํามาไว ณ สถานที่ทาํงานนัน้โดยเฉพาะเพื่อ
งานจางดังกลาว   ผูรับจางยอมใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูวาจางโดยผูรับจางจะเรียกคาตอบแทนและ
คาเสียหายใดๆไมได 
         -   ยอมใหผูวาจางมีสิทธิ์ระงบัการจายคาจางของงานที่คณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับไปแลว 
เพื่อเปนประกนัการชาํระหนี ้
         -   ในกรณีที่ตองจางบคุคลอื่นทํางานที่คางอยูใหแลวเสร็จบริบูรณ  หากปรากฏวาเงนิคางานที่เหลือ
จายไมพอสาํหรับการทํางานรายนี้เปนจํานวนเทาใด  ผูรับจางยอมใหผูวาจางหักเงนิจํานวนนั้นจากคาจางที่
คางชําระ  และยอมรับผิดชดใชเงินจาํนวนทีย่ังขาดอยูนั้นจนครบถวน 
 

 12.6   ปริมาณงานและการจายคางาน                   
               12.6.1  การขอรับเงินคาจางลวงหนา   ผูรับจางมีสิทธิท์ี่จะขอรับเงนิคาจางลวงหนาไดตาม
เงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา 
          ในการขอรับเงินคาจางลวงหนา  ผูรับจางตองทําสัญญาไวกับผูวาจางพรอมทัง้มีหนงัสือคํ้าประกัน
ของธนาคารภายในประเทศเทากบัจํานวนเงินคาจางลวงหนาที่ขอรับ หนังสือคํ้าประกนัตองเปนไปตามแบบ
ของผูวาจางโดยมีสาระสําคญัคือ 
         -   ธนาคารจะตองรับผิดชอบจํานวนเงนิคาจางลวงหนาในฐานะผูคํ้าประกนั 
         -   ในกรณีผูรับจางปฏบัิติผิดสัญญา  ผูวาจางมิสิทธิ์เรียกรองเงินที่จายลวงหนาจากธนาคารได 
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         -   สัญญาค้ําประกนัระงับไป เมื่อธนาคารหรือผูรับจางไดชดใชเงินที่จายลวงหนาแกผูวาจางครบ
จํานวนแลว 
         -   ความรับผิดชอบชองธนาคารลดลงตามสวน  ตามจํานวนเงนิที่ผูวาจางไดหักชดใชจากเงินคางาน
ของผูรับจาง 
         -   การหักเงินคางานของผูรับจางชดใชเงินคาจางลวงหนานี ้ หากปรากฏวาผูรับจางมหีนี้สินหรือภาระ
อ่ืนใดตอผูวาจางตามสัญญาที่ไมเกี่ยวกับเงนิคาจางลวงหนา  ผูวาจางมสิีทธิท์ี่จะหักเงนิคางานของผูรับจาง
ชดใชหนี้สินหรือภาระตามสัญญาจางนัน้กอน เมื่อมีเงินเหลือจึงจะหกัชดใชเงินคาจางลวงหนา และธนาคาร
ผูคํ้าประกันจะตองยอมรับและรับผิดชอบเงินที่จายลวงหนาหรือที่ยงัขาดอยูจนครบจาํนวน 
         ผูรับจางจะตองชําระภาษีเงินไดหกั  ณ  ที่จาย    จากการขอรับเงนิคาจางลวงหนา  ตามระเบยีบของ
ทางราชการ 
         เมื่อผูรับจางรับเงินคาจางลวงหนาไปแลว ผูวาจางจะหักคืนจากเงนิคาจางตามขอ 6.2 ของคางานแต
ละงวดจนกวาจะครบเงินคาจางลวงหนาทีผู่รับจางรับไป   และหากผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญา ผูวาจางมีสิทธิ์
ที่จะหักเงินคางานของผูรับจางชดใชเงินคาจางลวงหนาจนครบจํานวน 
              12.6.2  การจายคาจาง  ผูวาจางจะจายคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดอืน ยกเวนงวดรอง
สุดทาย และงวดสุดทาย  ตามผลงานและราคาตอหนวยของงานแตละรายการ  ที่ผูรับจางจัดทําไดเสร็จ
สมบูรณครบถวนตามสัญญา ผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจางจะออกหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานให
ผูรับจางไวเปนหลกัฐาน 
                ในการจายเงนิคางานนี้  ผูวาจางจะหักเงนิคาจางทกุครั้งทีม่ีการจายคาจาง  เพื่อเปนหลักประกัน
ผลงาน  หรือผูรับจางจะใชหนังสือคํ้าประกนัของธนาคารตามจํานวนมาวางไวกับผูวาจางแทนก็ได  
ระยะเวลาของการค้ําประกนัตองมีอายุไมนอยกวา 6 เดือน นับแตวันสิน้สุดสัญญา 
         การจายคาจางงวดสุดทาย  ผูวาจางจะจายเมื่อผูรับจางไดทาํงานครบถวนสมบูรณตามสัญญาและ
สงมอบงานเรียบรอยแลวโดยจะจายเงนิคาจางที่เหลือกบัเงินทีห่ักไวเปนประกนัผลงานคืนใหกับผูรับจาง              
             12.6.3  ปริมาณงานและราคาคางาน  ปริมาณงานที่กาํหนดไวในแบบเปนจาํนวนเพียง
ประมาณเทานั้น ปริมาณงานที่แกจริงใหพงึถือจากปริมาณงานอันไดคํานวณตามวิธกีารทีก่รมทางหลวง
กําหนด ปริมาณงานที่แทจริงอาจมากหรือนอยกวาปริมาณงานที่ไดกําหนดไวในแบบก็ได  ผูวาจางจะ
จายเงินคางานใหแกผูรับจางในอัตราของราคาตอหนวยของงานแตละประเภท  ตามผลงานทีท่ําไดจริง 
         ถาปริมาณงานที่ทาํไดจริงแตกตางไปจากปริมาณงานทีก่ําหนดในสัญญา การจายเงนิคางานจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสญัญา 
              12.6.4  การยกเลกิงานบางรายการ  ผูวาจางมีสิทธิ์ยกเลิกงานบางรายการที่กาํหนดไวใน
สัญญา เมื่อผูวาจางพิจารณาแลวไมมีความจําเปนตองทาํโดยผูวาจางจะแจงใหผูรับจางทราบเปนลาย
ลักษณอักษรเปนการลวงหนาและผูรับจางไมมีสิทธิ์ขอรับเงินชดเชยตามกรณีขอ 6.3 แตประการใด 



 56



 57

 
 
 
 
 
 

คําสั่งแตงต้ัง 
คณะทํางานจัดทําคูมือควบคุมงานกอสรางทางหลวง 

 



 



 

 



  

 

 



 

 

 
 


