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บทที่ 1 
        การควบคุมงานกอสราง 

 
 การควบคุมงานเปนสิ่งจําเปนสําหรับงานกอสรางทุกประเภท และทกุขนาดโครงการ   
การควบคุมงานกอสราง หมายถึง การควบคุมดูแลใหงานกอสรางใดๆ ดําเนินไปตามแผนงาน และ
เปาหมายทีว่างไว โดยถูกตองตามสัญญา และเงื่อนไขที่ตกลงกันไวระหวางผูวาจาง ( เจาของโครงการ )  
และ  ผูรับจาง ( ผูรับเหมา ) การควบคุมงานเปนสิ่งจําเปนสําหรับงานกอสรางทุกประเภท การควบคุม
ตามหลักวิชาการและหลักการที่ดี  ยอมเปนสิ่งที่จะประกันไดวาทุกฝาย ยอมไดผลงานที่ดีมีคุณภาพ
ตามที่ตองการ  การควบคุมงานกอสรางที่จะกลาวตอไปนี้ คือ กระบวนการควบคมุที่เจาของโครงการ
เปนผูจัดขึ้นเพือ่ดูแลใหผูรับเหมาดําเนนิงานโดยถูกตองตามขอตกลงในสัญญาและเงื่อนไข ทุกประการ
ดังนี้  เชน 

• ทํางานอยางใชเทคนิคหรือวธีิทํางานโดยถูกตอง 

• ทํางานโดยใชวัสดุอุปกรณอยางถูกตอง 

• ทํางานโดยใชฝมือแรงงานที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 

• ทํางานโดยยึดหลักปลอดภยัทั้งบุคคล และทรัพยสิน 

• ทํางานโดยยึดถือเงื่อนไขและสัญญาเปนหลัก 

ถาจะกลาวใหถูกตอง การควบคุมงานกอสราง ก็คือ กระบวบการซึ่งเจาของโครงการจัดขึ้นเพื่อ
ดูแลผลประโยชนของตน ซ่ึงอาจแยกไดหลายระดับ ขึน้อยูกับขนาดของงาน ดังนี้  

1. งานขนาดเล็ก        เชน  บานพักอาศัย  เจาของโครงการอาจควบคุมเอง 

2. งานขนาดกลาง     เชน  ตกึแถวหองแถว หรืออาคารไมเกิน 4 ช้ัน  เจาของโครงการอาจ
จัดหาวิศวกรทีป่รึกษามาชวยควบคุมงานก็ได 

3. งานขนาดใหญ     เชน  งานอาคารสูง   ซ่ึงเปนงานสลับซับซอน  เจาของโครงการอาจ
มอบหมายใหบริษัทที่ปรึกษา  ( Consultant group )  มาชวยดแูลงานแทนก็ได 

โดยปกตแิลวในงานกอสรางจะมีผูควบคุมงานที่เปนตวัแทนของ 2 ฝาย  คือ  ฝายเจาของ
โครงการ  และฝายผูทําการกอสราง  ซ่ึงตางก็ตองรักษาผลประโยชนใหกับฝายของตน  แตผูควบคุมงาน
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ฝายเจาของจะสามารถระงับการทํางานของผูทํางานกอสรางได  ถาเห็นวาการปฏิบัติงานนั้นไมถูกตอง
ตามแบบรูปและรายการ  หรือไมถูกตองตามหลักวิชาการที่ดี  แตผูควบคุมงานจะไมมีหนาที่ในการ
อนุมัติ  หรือส่ังแกไขปญหาตาง ๆ โดยพลการ  โดยไมผานการพิจารณาของผูจัดการโครงการหรือผูมี
อํานาจสั่งการถาเปนงานเอกชน  หรือโดยไมผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจการจางในงาน
ของทางราชการ  ผูควบคุมที่จะกลาวในทีน่ี้  จะเปนผูควบคุมที่ทําหนาที่ควบคุมดแูลการกอสรางใหกับ
เจาของโครงการ 

 
สําหรับงานกอสรางของราชการ  ซ่ึงมีราชการเปนเจาของโครงการ  ก็ตองมีการควบคุม

เชนเดยีวกันหนวยราชการที่เปนเจาของโครงการจะจดัหา  ชางเทคนิคที่ชํานาญงาน หรือวิศวกร  หรือ
บางครั้งเปนโครงการขนาดใหญ หากเปนงานพิเศษจําเปนตองจางบริษัทที่ปรึกษาภาคเอกชนมาชวย
ควบคุมงาน เปนตน และจะตองมีคณะกรรมการตรวจการจาง  ทําหนาที่ตัดสินปญหาที่เกิดขึน้ระหวาง
การทํางาน  และตรวจรับงานเปนงวดๆ  เพื่ออนุมัติจายเงินคาจางประจํางวดงานตามสัญญา 
 
 หนาที่หลักของผูควบคุมงาน  ไดแก  การควบคุมการกอสรางใหดําเนินไปตามแบบรูป และ 
รายการตามขอกําหนดใหถูกตองตามหลกัวิชาการควบคุมการใชวัสดทุุกประเภทใหถูกตองประสานงาน
ระหวางผูเกี่ยวของทุกฝาย  ทํารายงานทุกประเภทที่เกี่ยวของกับการควบคุมงาน  รวบรวมผลการ
ทดสอบคุณภาพวัสดุทางวิศวกรรม  ตรวจสอบผลงานกอนที่จะมกีารตรวจรับงานตามงวดงานทีก่าํหนด
ในสัญญา  รวมถึงการรวบรวมปญหา  และอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  เพื่อเสนอตอผูเกี่ยวของและผูมี
อํานาจสั่งการ 
 
 ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  2535   ขอท่ี  73  ไดกําหนดหนาท่ีของผู
ควบคุมงานไวดังนี ้

 (1)   ตรวจและควบคุมงาน  ณ  สถานที่ทีก่ําหนดไวในสัญญา  หรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้น ๆ  
ทุกวัน  ใหเปนไปตามรปูแบบรายการละเอียดและขอกําหนดไวในสัญญาทุกประการ  โดยส่ัง
เปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเตมิหรือตัดทอนงานจางไดตามทีเ่ห็นสมควร  และตามหลักวชิาชางเพื่อใหเปนไป
ตามแบบรูปรายการละเอยีดและขอกําหนดในสัญญา   ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็ส่ังใหหยดุงาน
นั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอน  จนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตองตาม
คําสั่ง   และใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันท ี

 (2)  ในกรณีทีป่รากฏวาแบบรูปรายการละเอียดหรือขอกําหนดในสัญญามีขอความขัดกัน  หรือ
เปนที่คาดหมายไดวาแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา  แต
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เมื่อสําเร็จแลวจะไมมัน่คงแข็งแรง   หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางทีด่ีหรือไมปลอดภัย   ใหส่ังพกังาน
นั้นไวกอนแลวรายงานคณะกรรมการตรวจการจางโดยเร็ว 

 (3)   จดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวนั พรอมทั้งผลการ
ปฏิบัติงานอยางนอย 2 ฉบับ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาห  และเก็บรักษา
ไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาทีพ่สัดุเมื่อเสร็จงานแตละงวด   โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญทางราชการเพื่อ
ประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที ่การบันทึกการปฏิบตัิงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  และวัสดุทีใ่ชดวย 

(4)   ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญา  และในวันถึงกาํหนดการสงมอบงานแต
ละงวด  ใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม  ใหคณะกรรมการตรวจ
การจางทราบใน 3 วันทําการ  นับแตวันถึงกําหนดนั้น ๆ 

1.1 ขั้นตอนของการควบคุมงาน 

 เมื่อมีการลงนามในสัญญาระหวางผูทําการกอสรางกับเจาของโครงการ   ผูที่มีอํานาจในการ
แตงตั้งและอนมุัติหรือเห็นชอบในตัวบุคคล   ควรรีบดําเนินการแตงตัง้ผูควบคุมงานได  หรือจะแตงตั้ง
ไปพรอมกับคณะกรรมการชุดตาง ๆ ลวงหนา  เชน  กรรมการรับซอง  กรรมการเปดซอง  กรรมการ
ตรวจการจาง  เพื่อจะไดใหเวลาแกผูควบคุมงานไดศกึษาแบบรูป และรายการในชวงที่มีอยูนัน้จนกวา
ผูทําการกอสรางจะเริ่มทํางาน เพราะการดําเนินงานยังมีอีกหลายขั้นตอนผูทําการกอสรางจะตองรอการ
มอบพื้นที่จากเจาของโครงการ  ซ่ึงเปนวันแรกที่สมควรถือเปนวันลงมอืทํางาน  และเริ่มนับจํานวนวันที่
ถูกตองซึ่งเปนธรรมแกทุกฝาย  สวนหนวยราชการจะนับเอาวันลงนามในสัญญาเปนวนัแรกของการ
ทํางาน  สําหรับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะยึดถือหลังจากเซ็นสญัญาอีกประมาณ 10  วัน  ถือเปน
วันแรกของการทํางาน  เนื่องจากตองใชเวลาในการทําสัญญา และจัดสงเอกสารใหกับผูควบคุมงานและ
กรรมการตรวจการจาง  ซ่ึงถาพื้นที่กอสรางยังมีปญหา  เชน  กําจัดสิ่งกีดขวางยังไมได  หรือยังจะตอง
ตรวจสอบเขตที่ดิน  หรือผูบุกรุกยังไมไดยายออกจาสถานที่กอสรางเจาของโครงการจะแจงเล่ือนเวลา
เร่ิมงานใหผูทาํการกอสรางทราบ  ซ่ึงผูทําการกอสรางจะใชเปนหลักฐานที่จะขอขยายเวลาทําการใน
สวนที่เสียเวลานี้ได  ถาไมสามารถทําการกอสรางใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาของสัญญา 

 เมื่อทําการมอบพื้นที่กอสรางใหเรียบรอยแลว  ตั้งแตวนันั้นการควบคุมงานก็เร่ิมขึน้  ผูควบคุม
งานจะเปนผูตดิตาม  หรือตรวจสอบแผนการทํางานหลักของผูทําการกอสรางวาจะมีกําหนดการทํางาน
อยางไร  เพื่อที่จะไดถือเปนแผนแมบทในการเตรียมตัวเพื่อการควบคุมงานใหถูกตองตามขั้นตอน  
ตามที่กําหนดในรายการกอสราง  อาจจะเริ่มขึ้นจากขั้นตอนในระยะแรกเริ่ม  ซ่ึงเปนขั้นตอนกอนทําการ
กอสราง  จะมงีานที่จะตองควบคุมการทํางานพอสรุปไดโดยสังเขปดังนี้ 
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 การเตรียมพื้นที่กอสราง  ไดแก  การกําจดัวัชพืช  การปรับระดับพื้นที ่  การตัดโคนตนไม  การ
ถมดิน   การตดิตามแบบรูปและรายการทีก่ําหนด  

 การวางผังสิ่งกอสรางชั่วคราว  เชน   บานพักคนงาน  สํานักงานชัว่คราว  การทําร้ัว  การจัดการ
เร่ืองสาธารณูปโภคทั้งหลาย  โรงเก็บพัสดุ  ที่กองวัสดุ  ถนนภายในชัว่คราว  ใหถูกตองตามแบบที่
วิศวกรไดอนมุัติเอาไว 

 งานปกผังตองแสดงขอบเขตของงาน  การหาตําแหนงหลุมฐานราก  และการตรวจสอบระดับ
ตาง ๆ ตามที่กําหนดเอาไวในแบบรูป 

   งานที่กลาวขางตนเปนงานขัน้พื้นฐานทั่วไปที่จะตองพบในงานกอสรางแบบธรรมดา  ซ่ึงนับวา
เปนงานที่จะตองทํากอนการกอสรางสิ่งกอสรางที่จะตองสรางจริงตามแบบรูปและรายการที่ลงนามกัน
ในสัญญา 

 ตอจากขั้นตอนกอนทําการกอสราง  ก็จะเปนงานกอสรางจริง  ซ่ึงถือวาเปนระยะและขั้นตอน
ระหวางการกอสราง  ซ่ึงมีวัตถุประสงคโดยสรุปไดดังนี้ 
 
 1 .  เพื่อการคมุงานใหดําเนนิไปโดยเรียบรอย   ตามแบบรูปที่กําหนดทุกประการ  เพื่อความเปน
ธรรมของทั้ง  2  ฝาย 

 2 .  เพื่อการแกไขงานที่เกิดความผิดพลาด  และมีอุปสรรคตั้งแตเนิ่น ๆ   โดยไมหยดุชะงักและ
เสียเวลา  งานใดที่เหน็วาผิดก็ส่ังระงับยับยัง้เสียแตแรก  อยาปลอยใหทาํจนเสร็จแลวจึงแกไข  ซ่ึงจะเปน
การปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอผูทําการกอสรางที่จะตองเสียเวลา  และคาใชจายในการรือ้และทําใหม 

 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาการควบคุมงานในที่นี้ผูควบคมุงาน หมายถึง ผูแทนวาจาง  อาจเปน
บุคคลคนเดียวสําหรับงานขนาดเล็ก   หรือกลุมบุคคล  หรือ บริษัท  หรือสํานักงานที่ปรึกษาสําหรับงาน
ขนาดใหญ  โดยจะเปนชดุเดียวกับผูออกแบบ  หรือคนละชุดกไ็ด  หรืออาจอยาในกลุมของผูจดัการ
กอสราง , CM  ( Construction Manager )  ผูบริหารโครงการ  PM  ( Project Manager ) ก็ได  มหีนาที่
หลัก คือคอยควบคุมดูแลการกอสรางใหเปนไปตามรูปแบบ ขอกําหนด  และถูกตองตามหลักวิชา 

 นอกจากนั้นจะตองดใูหงานดาํเนนิไปดวยความเรยีบรอย  หากพบอุปสรรคควรรวมมอืกนัหา
วิธีแกไขทนัท ี  เพื่อใหงานเกดิความคลองตัว ไมติดขดัหรือลาชา  ไมรอใหทาํผิดแลวจึงคอยจบัผิดใน
ภายหลัง  ในกรณีเชนนัน้การแกกระทําไดยาก และเสยีคาใชจายมาก  ทั้งยังทําใหเสยีเวลา ไมเกดิประโยชน
อันใด  และกอใหเกดิปญหาดานมนษุยสัมพนัธขึ้นตามมาดวย  ซ่ึงยอมจะไมเปนผลดแีกทุกๆ ฝาย 
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1.2 คุณสมบติัของผูควบคุมงาน 

 การที่จะทํางานใหทนัตามกาํหนด  การใชจายเงินเปนไปตามงบประมาณที่ไดประเมินไว  และ
การไดงานที่มคีุณภาพ ถือเปนความสําเร็จของงานทัง้นี้ก็เพราะมีผูควบคุมงาน ที่ทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพประจําอยู  ณ  สถานที่กอสราง  ผูควบคุมงานที่ไดรับการแตงตั้งมาจากบริษัทกอสราง  จะ
ทําหนาที่ของผูควบคุมงานและรักษาผลประโยชนของฝายผูทําการกอสราง สวนผูควบคุมงานที่ไดรับ
การแตงตั้งมาจากบริษัทออกแบบ  หรือเจาของโครงการ  หรือสวนราชการ ดังที่นาํเสนอนี้จะทําหนาที่
ดูแลรักษาผลประโยชนของเจาของ  คอยควบคุมดูแลดาํเนินการ ใหเปนไปตามแบบรูปรายการและหลัก
วิชาที่ดี   

 อยางไรก็ตามความสําเร็จในการควบคุมงานขึ้นอยูกับความสารถที่ผูควบคุมงานจะพึงมีกลาวคือ
ผูควบคุมงานควรมีคุณสมบตัิ ดังนี ้

• ซ่ือสัตยตอวิชาชีพ  ไมใชความรูในทางที่ผิด 

• ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทุกขอโดยเครงครัด 

• มคีวามรับผิดชอบตองาน รูบทบาท และหนาที่ของตนเอง 

• มีความตั้งใจ  สนใจในการศกึษางานและการตรวจหนางานอยางตอเนือ่ง 

• ประสานงานระหวางเจาของโครงการ  ผูออกแบบ  และผูรับเหมากอสรางในระดบั

หนึ่ง  เพื่อใหการกอสรางดําเนินไปโดยมีอุปสรรคนอยที่สุด 

มีมนุษยสัมพนัธดี   คือ 

• ไมถือตัว  ทักทายปราศรัยกบัคนทุกระดับ 

• รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนได 

• ชวยเหลือผูอ่ืนยามทุกขยากตามสมควร 

• รูจักเปนผูรับและเปนผูให 
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มีบุคลิกภาพทีด่ี 

• มีกายดี  คือ  รักษาความสะอาดและมกีิริยาอาการ, การแตงกายถูกตองตามกาลเทศะ 

• มีจิตใจดี มีคุณธรรม  

• มีวาจาดี  สุภาพออนโยน  การพูดจาถูกตองตามกาลเทศะ 

• มีความประพฤติสวนตัวด ี  ไมเสพสุรา   ยาเสพติด  หรือเลนการพนันเปนนิจ   ทําตวั
เปนตัวอยางทีด่ี เชน ประพฤติตนตามระเบยีบวนิัยของสังคม 

• มีความยุติธรรม   ใหความเปนธรรมแกทกุฝาย   ไมลําเอียงเขากับฝายใดมากเกนิไป  
จนเสียประโยชนของฝายอื่น  โดยขาดหลักมนุษยธรรม 

 มีประสบการณในงานวิชาชพี    นอกจากการศึกษาที่ไดมาจากเรียนในสถานศึกษาแลว ควรหา
ประสบการณใหมๆ อยูเสมอมีนิสัยตรงตอเวลา    เปนความสําคัญอยางยิ่งที่ผูควบคุมงานจะตองรักษา
คุณสมบัติขอนี้ไว  การนดัผูรับเหมาเทคอนกรีต  การนัดตรวจรับงาน  เปนตน  หากผิดนัดแลวจะทําให
ผูรับเหมาเสียประโยชน   นอกจากนัน้ ผูควบคุมงาน  ควรอยูงานตลอดเวลาที่ผูรับเหมาทํางานดวย 

 มีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ    ปราศจากโรคภัยอันจะเปนปญหาตอการปฏิบัติงาน  เชน  
โรคหัวใจ   ลมบาหมู   โรคความดัน   ทางดานจิตใจ  ตองเปนคนใจเยน็ ไมใชอารมณในการปฏิบัติงาน  
รางกายและจติใจที่สมบูรณยอมเปนพืน้ฐานของความอดทน  เพราะงานกอสรางเปนงานที่ดําเนนิไป
ตลอดวัน  ภายใตลมฟาอากาศที่ปรวนแปรอยูเสมอ   บางครั้งอาจตองทํางานนอกเวลาปกติดวย  ( OVER 
TIME )   

 มีวุฒิการศึกษาตามกฎหมายระบุ    วุฒิการศึกษาของผูควบคุมงานอาจถูกกําหนด  โดยกฎหมาย
ตามขนาดของโครงการ 

 มีไหวพริบ  ปฏิภาณดี    สามารถแนะนํา และเสนอแนะวิธีแกไขปญหาไดดีละฉับไว 
มีฉันทะและรับผิดชอบในงาน    คือ มีทัศนคติที่ดีตออาชีพของตน 

 ผูที่จะเปนผูควบคุมงานนั้นจะตองมีคุณวุฒแิละประสบการณตามขนาดของงานกอสรางนั้น ๆ  
จํานวนผูควบคุมงานจะตองแปรไปตามขนาดของสิ่งกอสราง  เชน  อาคารเล็ก  อาจจะมีผูควบคุมงานคน
เดียวก็เพียงพอ  แตสําหรับการกอสรางขนาดใหญ  ในพืน้ที่กวางมีอาคารหลายประเภท  หลายหลัง  ก็
จําเปนตองมีผูควบคุมงานจํานวนเพิ่มขึ้นตามความจําเปน  ดังนั้น  จากคุณสมบตัิของผูควบคุมงานที่
กลาวมาขางตน มีอยู 4 ขอหลัก ซ่ึงเปนคุณสมบัติที่ผูควบคุมงานควรตองมี 
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 1. คุณวุฒิหรือพื้นฐานการศึกษา ควรจะเปนผูที่สําเรจ็การศึกษาไดรับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  
หรือประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูงทางดานชางกอสราง  ชางโยธา  ชางเทคนิค  สถาปตยกรรม  ชาง
สํารวจ  วิศวกรรมการทาง  วิศวกรรมชลประทาน  หรือผูสําเร็จทางดานอาชีวะศึกษาระดับเดยีวกันนี ้ 
โดยผานการอบรมวิชาชีพทางดานชางงานกอสรางขนาดใหญ  บางโครงการจําเปนตองใชผูมคีุณวุฒิ
หรือพื้นฐานสงูกวานี ้  อาจจะตองใชผูที่มวีุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสาขาที่ไดกลาวขางตน  
จํานวนปหลังจากสําเร็จการศึกษาและประสบการณในการทํางานก็เปนปจจยัสําคัญ  ผูที่สําเร็จการศึกษา
มาใหม ๆ  ก็ยอมขาดประสบการณ  ควรจะตองหาความชํานาญทางดานการควบคุมงานในลักษณะหรือ
หนาที่ของผูชวยในเบื้องตนและ อาจตองใชเวลาในการเรียนรูประสบการณ  หรืออาจจะเริ่มควบคุมจาก
งานขนาดเล็กและคอยเล่ือนขึ้นมาควบคุมงานใหญขึ้นเพื่อการเรียนรูประสบการณ  ตามลําดับ 

2. ประสบการณในการทํางาน  นอกเหนือจากพืน้ฐานการศึกษา หรือบางคนอาจจะไตเตามา
เปนลําดับ จากคนงานเลื่อนขึ้นเปนชางฝมอื  เล่ือนเปนนายงานหรือหวัหนาคนงาน  เปนนายชาง  และ
หัวหนานายชาง  มีความชํานาญหลาย ๆ  ป  สามารถอานแบบรูปรายการเขาใจ และมีความรูเบือ้งตน
อยางดี  รวมทั้งมีความชํานาญในงาน  โดยเฉพาะงานไม  งานปูน  งานเหล็ก  และงานคอนกรีต  ทั้งยัง
ตองประกอบกับความสามรถเฉพาะตัวทางดานการเขยีนรายงาน  การอานและเขาใจแบบฟอรมตาง ๆ  
เขาใจกําหนดเวลาตาง ๆ  เขาใจระบบแผนงานกอสราง  เขาใจขั้นตอนของการทํางาน  มีการตัดสินใจที่
ถูกตอง และหมั่นหาความรูเพิ่มเติมเสมอ  บุคคลประเภทนี้ก็สามารถเปนผูควบคุมงานไดเปนอยางดี  ไม
ดอยกวาผูที่มีการศึกษาเปนทนุสํารอง 

 3.  มีความประพฤติที่ดีและปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางเครงครัด    นอกเหนือจากมีพืน้
ฐานความรูและมีประสบการณในการควบคุมงานแลว   ส่ิงที่ควรนํามาเพื่อพิจารณาเปนสวนประกอบ
ของคุณสมบัติของผูควบคุมงานคือ  ความประพฤติ    นสัิยใจคอ    ซ่ึงจะตองเปนผูที่มีจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

 ตองเปนผูที่ความซื่อสัตยตอวิชาชีพและหนาที่   ไมรับผลประโยชนใด ๆ  จากผูทําการกอสราง  
ไมเขาขางผูทําการกอสรางหรือชวยผูทําการกอสรางปกปดความผิด  หรือทํางานผิดไปจากแบบรูปหลัก
วิชาชางที่ดี  ผูควบคุมงานเปนผูที่ไดรับความไววางใจจากเจาของโครงการและบริษทัผูออกแบบ  โดย
หวังจะใหเปนหูเปนตาในการควบคุมผูทําการกอสราง ใหทํางานตรงตามแบบรูปและรายการ  
ส่ิงกอสรางนั้น ๆ  จะไดสําเร็จเปนผลงานที่ดี  ถามีความเสียหายเกิดจากความวิบัติของโครงสราง  ถึงแม
จะพนระยะประกันผลงานของการทําการกอสรางแลวกต็าม  แตผลของความวิบัตกิย็ังเปนเครื่องบงบอก
วาผูควบคุมงานมีความประพฤติอยางไรมาในอดีต 
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 การใชความรูในทางที่ผิด  เชน  ผูควบคุมงานมีความรูทางดานสีเปนอยางดีเพราะเคยทํางานใน
บริษัทขายสีมากอน  เมื่อมาทําหนาที่ควบคุมงาน  จึงเสนอแนะใหผูรับเหมาชวงรูจักการผสมสีปลอม
แปลงแทนที่จะใชสี ที่ถูกตองตามรายการกอสราง 

 การใหความเปนธรรมแกทกุฝาย  เปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่ควรกระทํา  เชน  เมื่อถอนแบบเสา
ออกมา มีโพรงเกิดขึ้น  กรรมการตรวจการจางซึ่งอาจจะไมสันทัดทางดานกอสรางนกั  นึกไดวิธีเดยีวคือ
การสั่งทุบแลวหลอใหม  แตก็ยังลังเลจึงขอความเห็นผูควบคุมงานซึ่งมีประสบการณและความชํานาญ  
ซ่ึงถาเปนผูที่จะใหความเปนธรรม  ปรึกษาหารือผูที่มีความรู  ก็อาจจะเสนอแนะใหมีการซอมแซมแทน
การทุบทิ้ง   ซ่ึงการทําเชนนีไ้ดผลดี  เสียเวลานอยกวา และประหยัดดวย 

 การไมแทรกแซงงานภายในของผูทําการกอสราง  ผูควบคุมงานไมควรเขาไปยุงเกีย่วกับกิจการ
ของ ผูทําการกอสราง  เชน  การเขาไปอยูในสํานกังานของผูทําการกอสรางตลอดเวลา  การคอยออก
ความคิดเหน็เมื่อกลุมของผูทําการกอสรางประชุมพิจารณาแกไขปญหา  การนําคนมาฝากหรือการบีบ
บังคับใหปลดหัวหนาคนงานออก เพราะเหตุผลสวนตัวซ่ึงไมเกี่ยวของกับงาน 

 ตองเปนผูมีความรับผิดชอบ  ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนมากที่สุด  งานกอสรางจะดําเนินไปไดชา หรือเร็ว  
ขึ้นอยูกับความรับผิดชอบของผูควบคุมงาน  ควรทํางานตรงตอเวลา  ควรมาปฏิบัติงานทุกวนั และอยู ณ  
สถานที่กอสรางตลอดเวลา  จะตองไมสรางภาวะกดดันหรือบังคับผูทําการกอสรางในการทํางาน  ไม
ควรเอาภารกจิสวนตัว มาเกีย่วกับเวลาทํางาน 

ตองเปนผูที่มีมนุษยสัมพนัธที่ดี  เนื่องจากจะตองเปนผูที่ทําหนาทีป่ระสานงานกบัทุกฝายที่
เกี่ยวของในงานกอสราง  ผูที่ควบคุมงานควรเปนผูที่สามารถปรับตัวใหเขาคนทุกระดับที่ทํางานรวมกัน  
มีความสามารถในการสื่อสารใหผูที่ปฏิบัติงาน หรือผูที่เกี่ยวของเขาใจไดทกุเรื่องหรือทุกกรณดีวย
วิธีการที่ไมยุงยาก ไมถือตวัและชวยเหลือผูอ่ืนตามสมควร 

 4.  มีความสมบูรณทั้งทางรางกายและจติใจ   งานการควบคุมกอสรางเปนงานที่หนักและจะ
ทํางานตอเนื่องภายใตทุกสภาพดินฟาของอากาศ  ตลอดระยะเวลาทําการกอสรางที่ยาวนาน  ผูที่ทํางานนี้
จะตองมีความแข็งแรง  และอดทนตอความแปรปรวนของสภาพอากาศ  ดังนั้นผูที่ควบคุมงานจึงควรจะ
มีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ  ไมมโีรคภัยใด ๆ  ที่จะเปนอุปสรรคตอการทํางาน 

 การควบคุมงานกอสรางทุกประเภทจะตองบันทึกเปนลายลักษณอักษร เพื่อใชเปนหลักฐาน
อางอิง  เชน ในการสั่งงานหรือแกไขงาน  หรือตักเตือนผูทําการกอสรางใหปฏิบัติใหถูกตอง  บันทึกนี้
อาจทําเปนแผนใสแฟมรวบรวม หรือเปนเลมสมุดก็ได  สําหรับงานที่จะตองบันทกึแบบเดยีวกันบอย ๆ  
เชน  งานขออนุมัติเทคอนกรีต  ควรทําเปนแบบฟอรมและจัดรวมเปนเลม  เมื่อส้ินสุดการทํางานในแต
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ละวัน  จะตองทําบันทํารายงานตาง ๆ  และตองทําแผนภูมิประกอบรายงาน  ตรงนี้เองที่ผูควบคุมงาน
จะตองทํางานดวยความประณีต  ลายมือด ี  เขียนสะอาดหมดจด  อานงาย  รวมทั้งตองมีความรอบคอบ  
โดยเฉพาะการควบคุมงานกบัผูทําการกอสรางที่ทํางานเร็วในกรณีที่เรงงาน  ซ่ึงจะตองควบคมุอยาง
เขมงวดเปนพิเศษ  เพราะอาจจะเกิดความผดิพลาดบางอยางขึ้นและยากแกการแกไข  เปนตนวา  กวาจะรู
วาเสาชั้นที่หนึง่ผิดก็ตอเมื่อเทคอนกรีตพื้นที่ช้ันสองเสร็จแลว  เปนตน  เมื่อเปนเชนนี้ผูควบคุมงานจึง
ควรตองเปนผูที่มีความเอาใจใสและมีความละเอียดรอบคอบเปนพิเศษ อันเปนสวนหนึ่งของจิตใจที่ดี
และมั่นคง 

1.3  หลักปฏบิัติซึ่งควรยึดถือสําหรับผูควบคุมงาน 

 งานกอสรางมีเจาของโครงการอยู 2 ประเภทคือ  เจาของงานที่เปนเอกชน  และเปนหนวย
ราชการ  ในกรณีที่เปนงานของเอกชน  การควบคุมงาน  และการตรวจงานอาจมิไดมีระเบียบทีแ่นนอน  
สวนใหญจะขึน้อยูกับความตองการของเจาของเปนสําคัญ   แตถาเปนงานราชการ จะตองยดึถือระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุเปนหลักปฏิบัติ  ดังนั้นหนาที่ของผูควบคุมงานในงานทัง้  2  
ประเภทนี้จึงอาจมีขอแตกตางกันบาง  แตสวนใหญแลวยังมหีลักในทางการปฏิบัติใกลเคียงกัน  หลัก
ปฏิบัติในการควบคุมงานพืน้ฐานที่ผูควบคุมงานควรจะยึดถือ  ไดแก 

ศึกษาแบบ  ขอกําหนด งวดงาน งวดเงนิ รายการประกอบแบบ  สัญญาและเงื่อนไขอื่น ๆ  โดย
ละเอียดลวงหนากอนที่งานกอสรางจะเริ่ม  หากพบวามีขอบกพรองหรือขอขัดแยงกันเองในแบบ หรือ
ขอกําหนด หรือสงสัยวาจะมขีอผิดพลาด  ควรแจงใหผูออกแบบทราบในทันทีเพื่อขอคําวินิจฉยั  ควรทํา
หมายเหตุและบันทึกขอควรปฏิบัติ  หรือขอเตือนความจําไวใหชัดเจน  ควรศกึษาแบบรูปและรายการ
ลวงหนากอนออกไปควบคมุงานในแตละวัน เปรียบเทียบแบบรปูกับกําหนดการทํางานของผูทําการ
กอสรางในแตละวันลวงหนา  ถาเห็นวาจดุใดสําคัญควรจะใหความสนใจเปนพิเศษ  ในขณะที่ไปทําการ
ตรวจสอบ 

ศึกษาคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหอยางละเอียดทํารายการยอที่สําคัญ ๆ  ที่จะตองมกีารอางอิง
บอย ๆ  และทําแบบขนาดยอเฉพาะสวนทีก่ําลังกอสราง  สําหรับพกติดตัวไดตลอดเวลา  เพื่อสะดวกใน
การตรวจงานมากขึ้น 

 หมั่นตรวจวัสดุที่ใชในการกอสรางวามีคุณสมบัติและคุณภาพตรงตามตวัอยางที่ไดรับอนุมัติ
แลวหรือไม  หากไมตรงจะตองรีบสั่งเปลี่ยนโดยดวน  ไมควรปลอยใหใชจนมากแลวจึงจะสั่งร้ือและถา
เกิดความผิดพลาดขึ้น และเห็นวาไมสามารถจะรื้อเปลี่ยนไดจะตองรีบแจงวิศวกร  หรือ  สถาปนิก
ผูรับผิดชอบทันที เพื่อพิจารณาหาวิธีแกไข 
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 1.4  จรรยาบรรณผูควบคุมงาน 

 ยินดีเสนอแนะวิธีการทํางานที่ถูกตองและดูแลการทํางานของผูรับเหมาอยางใกลชิด  เพื่อ
หลีกเลี่ยงการทํางานผิดพลาดจากสัญญา  เสนอแนะวิธีการทํางานโดยไดผลดีทั้งผูวาจางและผูรับจาง คือ  
ใหความยุติธรรมทั้ง 2 ฝาย  โดยยึดหลัก  รักษาผลประโยชนของเจาของโครงการและไมเบยีดเบียน
ผลประโยชนของผูรับเหมา 

• ตรวจงานผูรับเหมาตลอดเวลา  หากพบขอบกพรองตองรีบสั่งแกไขทนัที  อยาปลอยให
ทําไปจนเสร็จ แลวส่ังแกไขภายหลัง  เปนทํานองกลั่นแกลง  แลวเรียกรอง
ผลประโยชนภายหลัง 

• ไมสรางเงื่อนไขกับผูรับเหมา หรือผูคาวัสดุกอสรางเพื่อผลประโยชนของตน 

• ไมรับสิ่งของหรือผลประโยชนอ่ืนใด  อันจะทําใหเกดิบญุคุณ  ซ่ึงตองทดแทนกัน 

• ไมยุยงใหผูรับเหมาเรียกรองเงินเพิ่มจากเจาของโครงการ  โดยไมสมควรกับเหต ุ

• ไมเกี่ยวของกบักิจการงานภายในของผูรับเหมา 

1.5  หนาที่ประจําของผูควบคุมงาน 

1. ควบคุมดูแลใหการกอสรางของผูรับเหมาดําเนินการไปตามแบบรูปและรายการ สัญญา 
ขอกําหนดทีเ่กีย่วของทุกประการ  และถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ควบคุมดูแลการใชวัสดุอุปกรณกอสรางทุกประเภทใหถูกตองและไดคณุภาพตามที่
ไดรับอนุมัติจากผูที่มีอํานาจสั่งการ 

3. เปนผูประสานงาน เพือ่ขจดัความขัดแยงระหวางกลุมตาง ๆ  ในงานกอสราง  เชน  
ระหวางผูรับเหมากบัเจาของโครงการ , ผูรับเหมากับผูออกแบบ ,  ผูรับเหมาใหญกับ
ผูรับเหมายอย  เปนตน 

4. ดูแลแนะนําผูรับเหมาเกีย่วกบัความปลอดภัยในการทํางานทั้งสวนบุคคล และสวนรวม 

5. ชวยเสนอแนะในการแกปญหาทางเทคนิค  และวิธีทํางานที่ถูกตองเมื่อพบขอบกพรอง
ตองรีบแจงใหผูรับเหมาทราบเพื่อแกไขโดยดวน 
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6. ตรวจสอบแผนการทํางานของผูรับเหมาเปนระยะ ๆ  เพื่อทราบความกาวหนาหรือลาหลัง
ของงาน 

7. ตรวจสอบฝมือแรงงานใหเหมาะสมตามกฎหมายแรงงาน 

8. ตรวจสอบผลงานของผูรับเหมา  กอนการอนุมัติจายเงินแตละงวด 

9. ทํารายงานที่เกีย่วของกับงานในหนาที่  ไดแก  รายงานประจําวัน  รายงานประจํา
สัปดาห  รายงานประจําเดือน  และรายงานประจํางวด 

10. ทํารายงานความกาวหนาของโครงการ ในรูปแบบของ แผนงานแสดงความกาวหนา
ของโครงการ ( Progress chart ) 

11. ทํารายงานสรุปผลความกาวหนาของงานแตละเดือน หรือแตละงวด 

12. รวบรวมผลการทดสอบคุณภาพวัสดุทางวิศวกรรม  เชน  คอนกรีต  เหล็ก ที่ผูทําการ
กอสรางเสนอ  หากพบวาคุณภาพต่ํากวาที่กําหนด  ตองรายงานตอวิศวกรโครงการ
ทันที 

13. ตรวจสอบผลงานทั้งทางดานคุณภาพ และปริมาณในแตละงวดตามทีก่าํหนดในสัญญา
กอนที่จะมีการตรวจรับงาน 

14. รวบรวมปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  เสนอตอผูเกี่ยวของและผูมีอํานาจสั่งการ 

15. ตรวจสอบเรื่องความปลอดภยัและสุขลักษณะในหนวยงาน  รวมทั้งผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมทีอ่าจจะเกิดขึ้น 

หนวยงานราชการกําหนดหนาท่ีของผูควบคุมงาน  ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
ดังตอไปนี ้

1. ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา  หรือที่ตกลงใหทํางานจางนัน้ ๆ  ทุก
วันใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอยีด และขอกําหนดในสัญญาทุกประการ  โดยส่ัง
เปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามทีเ่ห็นสมควร  และตามหลกัวิชาชาง 
เพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอยีดและขอกําหนดในสัญญา  ถาผูรับจางขัดขืนไม
ปฏิบัติตามก็ส่ังใหหยุดงานนัน้เฉพาะสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอน 
จนกวาผูรับจางจะปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งและใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันท ี
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2. ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียดหรือขอกําหนดในสัญญามขีอความขัดกนั หรือ
เปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนด
ในสัญญาแตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมัน่คงแข็งแรง  หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดีหรือไม
ปลอดภัย  ใหส่ังพักงานนั้นไวกอนแลวแลวรายงานคณะกรรมการตรวจการจางโดยเร็ว 

3. จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตกุารณแวดลอมเปนรายวนั พรอมทั้ง
บันทึกผลการปฏิบัติงาน  หรือการหยุดงานและสาเหตุทีม่ีการหยดุงานอยางนอย 2 ฉบับ เพื่อ
รายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาห  และเกบ็รักษาไวเพื่อมอบใหแก
เจาหนาทีพ่ัสด ุ  เมื่อเสร็จงานแตละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญทางราชการเพื่อขอมูล
หลักฐานประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่ 

4. การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจาง ใหระบุรายละเอยีดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวัสดุทีใ่ช
ดวย 

5. ในวนักําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญา และในวนัถึงกําหนดสงมอบงานแตละงวด
ใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวนัถึงกําหนดนั้น ๆ  

 สําหรับงานเอกชนที่มีการจางควบคุมงาน   ผูรับจางมักจะทําหนังสือเพือ่เสนอขอบขายของงาน 
หรือการบริการตอเจาของโครงการ เพื่อพิจารณากอนทําการจางเพื่อทําความเขาใจระหวางทั้งสองฝาย
กอนการทําสญัญาจาง  และเปนการปองกันขอโตแยงที่อาจจะเกิดขึน้ในระหวางการดําเนินการ  ในงาน
ของเอกชนนัน้จะไมมีคณะกรรมการตรวจการจาง  การจางควบคุมงานนั้นอาจจะรวมอยูในการจางเพื่อ
การจัดการโครงการและควบคุมงานกอสรางไปพรอมกนั เพราะฉะนั้นหนาที่ในการควบคุมงานบาง
หนาที่จึงแตกตางจากหนาทีข่องผูควบคุมงานในโครงการของหนวยราชการ  หนาที่ในการควบคุมงาน
โครงการของเอกชนอาจจะประกอบดวยงานดังตอไปนี ้

1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูทําการกอสรางใหเปนไปอยางถูกตองตามแบบรูปรายการ และ
สัญญาทุกประการ 

2. ตรวจสอบ  และอนุมัติแบบขยายจริง  ( Shop drawing )  ที่ผูทําการกอสรางจัดทําขึ้นเพื่อใชใน
การกอสราง  โดยประสานงานกับผูออกแบบงานแตละระบบ 

3. ตรวจสอบ และอนุมัติวัสดทุี่นํามาใชในการกอสราง  ใหไดคุณภาพตามที่ระบุไวในแบบรูป
และรายการกอสราง 
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4. ตรวจสอบและสั่งการ ใหผูทําการกอสรางสงตัวอยางวัสดุ ที่ระบุใหทาํการทดสอบกอน
นํามาใชในการกอสรางและสงผลใหผูออกแบบพจิารณาตอไป 

5. ตรวจสอบความพรอมของผูทําการกอสราง ในการดําเนนิการกอสรางดานกําลังคน  เครื่องมือ  
เครื่องจักร และปริมาณวสัดุที่จะตองใชในการกอสราง เพื่อใหการกอสรางเปนไปอยาง
ตอเนื่องตามแผนของโครงการ 

6. ตรวจสอบ และสั่งการเรื่องความปลอดภยัในการปฏิบัติงานของผูทําการกอสราง 

7. ตรวจสอบผลงาน และมูลคาของงานที่แลวเสร็จของผูรับจางในแตละงวด เพื่อเสนอเจาของ
โครงการสําหรับจายเงินในแตละงวด 

8. บันทึกรายงานการกอสรางประจําวนั เพื่อไวเปนหลักฐาน และไวประเมินผลการทาํงานของ
ผูทําการกอสราง  ซ่ึงประกอบดวย 

• รายละเอียดการทํางานแตละวันของผูทําการกอสราง 

• จํานวนคนงานของผูทําการกอสรางแตละสาขาอาชีพ 

• จํานวนเครื่องมือและเครื่องจักร ที่ใชในแตละวัน 

• จาํนวนวัสดุ ทีเ่ขามายังหนวยงานกอสรางประจําวนั 

• ปญหา และการแกไขที่เกดิขึน้ในแตละวัน 

• รายงานดานเอกสารตาง ๆ  ที่อนุมัติใหผูทําการกอสรางดําเนินการ  หรือผูทําการ
กอสรางเสนอขออนุมัติ 

         9. สรุปรายงานประจํางวด  เพื่อประกอบการรบัรองการจายเงินงวด 
         10.จัดใหมีการประชมุระหวางผูควบคุมงาน ผูทําการกอสราง ผูทําการออกแบบ และตัวแทน
เจาของโครงการเพื่อชวยแกไขปญหา อุปสรรคในการกอสราง และเพื่อเรงรัดงานกอสรางของผูทําการ
กอสรางใหเปนไปตามระยะเวลาของโครงการที่กําหนดไว  โดยใหมีการประชุมทุก 2 สัปดาห หรือตาม
ความจําเปน และมีการประชุมระหวางผูควบคุมและผูทาํการกอสรางทุกสัปดาห หรือทุกครั้งตามความ
จําเปน 
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          11. จัดทํารายงานประจําเดือน  เพื่อสรุปผลใหเจาของโครงการทราบดังนี ้

• ผลงานกอสรางประจําเดือน 

• รายงานการประชุมในระหวางเดือน 

• แผนงานกอสรางที่ทําไดเปรยีบเทียบกับแผนงานที่วางไวของแตละเดือน 

• ภาพถายแสดงงานกอสรางในระหวางเดือน 

• การสงงวดงานที่ผานมา 

• สรุปการดําเนนิงาน  ปญหา  และการแกไขในระหวางเดอืนนั้น ๆ  

 การระบุหนาทีใ่นการควบคุมงานของเอกชนตามตัวอยางขางตนอาจจะชัดเจน และละเอียดกวา
ในงานของหนวยราชการ  แตหนาทีใ่นการควบคุมงานบางขอ  เชน  การพิจารณาเพื่ออนุมัติแบบขยาย
จริงและเพื่ออนุมัติวัสดุที่จะนํามาใชในการกอสรางนั้น  ถาเปนงานของหนวยราชการจะเปนหนาที่ของ
คณะกรรมการตรวจการจาง  แตเนื่องจากในงานเอกชนไมมีผูทําหนาที่ตรวจการจาง หนาที่เหลานั้นจึง
รวมอยูในการควบคุมงาน  แตมิไดระบุวาเปนหนาที่ของผูควบคุมงาน ดังนั้น  ในการควบคุมงานในแต
ละโครงการผูควบคุมงานจะตองทราบวาหนาที่ของตนนัน้ครอบคลุมงานในระดับใด  หนาทีข่องผู
ควบคุมงานที่เสนอในเรื่องนีเ้ปนหนาทีห่ลัก ๆ ที่จะตองปฏิบัติ 

1.5.1 ผูควบคุมงานมีหนาที่นอกเหนือจากการควบคุมงานกอสรางโดยสรุป    

 เขียนรายงานตางๆ เปนประจาํทุกวัน  สรุปเปนรายสัปดาห  และรายเดอืนเสนอขึ้นไปตามลําดับ
ช้ัน  เพื่อเปนขอมูลในการตดิตามและควบคุมแผนงาน  ผูที่อยูเหนือช้ันขึ้นไปอาจจะเล็งเห็นขัน้ตอนการ
ทํางานตามปกติ  หรือผิดปตไิดจากรายงาน  และขอมูลเหลานี้  จะไดตรวจแกไขหรือส่ังเปลี่ยนแปลงได
ทันทวงทีเชนกัน  อีกทั้งยังใชเปนหลักฐานอางอิงในกรณีทีเกดิปญหาขึ้นภายหลัง 

 ตรวจสอบแบบขยายจริง  ( Shop drawing )  และแบบสรางจริง  ( As-built drawing )  แบบขยาย
จริงจะเขยีนขึน้เพื่อใชในขณะกอสราง สวนแบบกอสรางจริงนั้นเขียนขึ้นเพื่อเก็บไวใหเจาของ
ส่ิงกอสรางใชเมื่อถึงเวลาที่จําเปน  เชน  การเดินทอตาง ๆ  ตามความจริงเมื่อตอนสรางเสร็จตําแหนงของ
ทออาจจะมิไดอยูตามตําแหนงในแบบรูปรายละเอียดที่ขยาย  จึงจําเปนตองเขียนขึ้นใหมใหตรงกับสราง
จริง  ผูควบคมุงานจะเปนผูหนึ่งที่เห็นของสรางจริง  หรืออาจจะเปนผูส่ังโยกยายเพือ่ความเหมาะสมตาม
หลักวิชาการที่ดี  จึงควรทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของแบบรูปดงักลาว 
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1.6 รายละเอียดงานกอสรางซึ่งผูควบคุมงานกอสรางจะตองตรวจสอบ 

1.6.1 การตรวจสอบกอนเริ่มงานกอสราง 

                        สวนใหญเปนการตรวจสอบเอกสารและแผนการตาง ๆ ดังนี ้

• สัญญาและเงื่อนไขตาง ๆ 

• การขออนุญาตเขาพื้นที่กอสราง 

• แผนงานของโครงการและการแสดงความกาวหนาของงาน 

• งวดการจายเงนิ  และการจายเงินลวงหนา  ถามี 

• แผนการสงเพือ่อนุมัติ  SHOP DRAWING 

• แผนการสงวัสดุอุปกรณเพื่อขอรับความเหน็ชอบ 

• CONCRETE MIXED DESIGN 

• เอกสารการขออนุญาตหนวยงานทีเ่กีย่วของเชน การประปา การไฟฟา สถานีตาํรวจ  ฯลฯ 

• การแตงตั้งตวัแทนผูรับเหมาประจําที่กอสราง 

• การแตงตั้งผูรับผิดชอบตามกฎหมาย 

• การขออนุญาตจัด SITE  LAYOUT 

• เอกสารการสงมอบงาน  แตละงวด  

• วิธีการและแบบฟอรม  การผานเขาออกบริเวณสถานที่กอสราง 

• เอกสารการนดัประชุม 

• รายละเอียดแผนเกี่ยวกับความปลอดภัย  ทัง้แกบุคคลและ ทรัพยสิน 

• เอกสารแบบฟอรมอื่น ๆ  เชน  การขออนมุัติใชวสัดุ  การขอเปลี่ยนแปลงวัสดุ  การขอ
ทํางานลวงเวลา                          
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• เอกสารการตรวจสอบเสาเขม็ 

• รายละเอียดการรับเหมาชวง 

• เครื่องทุนแรง 

1.6.2  การตรวจสอบงานวางผัง  

• ช้ีสถานที่จะวางผังตาม   LAYOUT  PLAN 

• ตรวจสอบหลกัเขตที่ดินตามโฉนด  โดยไดรับการยอมรับจากเจาของทีด่นิขางเคียง 

• ตรวจสอบการวางตําแหนงอาคารที่จะกอสรางใหถูกตองตามแบบ 

• แสดงเครื่องหมาย  GRID LINE  ตามแบบ 

• ตรวจสอบระดบัตาง ๆ  เชน  ระดับความลึกของฐานราก  ระดับดิน ณ จดุที่ +0.00 

• ตรวจสอบมุมฉากและมุมอืน่ ๆ  ของอาคาร 

• ตรวจสอบแนวศูนยเสา  ชวงเสาทุกตน  และความกวางยาวของตวัอาคาร 

1.6.3  การตรวจสอบงานดิน 

• ตรวจสอบสภาพดินที่จะขุด  ความลาดเอียงที่เหมาะสม  และการปองกนัดินพัง 

• ตรวจสอบขนาดและระดับดนิที่จะขดุใหเปนไปตามแบบกําหนด 

• ตรวจสอบการใชเครื่องทุนแรงในการขุดและบดอัด  มิใหมีอันตรายตอโครงสรางหรือ
อันตรายขางเคยีง 

• ตรวจสอบวัสดุที่ใชถม 

• ตรวจสอบระดบัการบดอัด  โดยคํานึงถึงการยุบตัว 

• ตรวจสอบระดบัสุดทายใหเปนไปตามแบบกําหนด 

• ตรวจสอบความแนนตวัของดินถมใหมและระยะยบุตัว 
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• ตรวจสอบวางานขดุดนิควรจะใช  SHEET PIPLE  กันดนิพังหรือไม  หรือควรใชวิธีอ่ืน ๆ  

• ตรวจสอบความลาดเอยีงของผนังหลุม  เพยีงพอหรือไม  ในกรณีทีเ่สาเขม็อยูชิดหลุมทีขุ่ด 

• ตรวจสอบการกําจัดน้าํในหลุมกอนเทคอนกรีต 

• ตรวจสอบการถมดิน  ตองบดอัดเปนชัน้ ๆ  ช้ันละไมเกนิ  30 ซม. 

1.6.4  การตรวจสอบงานเสาเข็ม 

• การตรวจสอบกอนตอก 

• การขนสงเสาเข็ม 

• การกองและการชักลาก 

• การจัดลําดับขัน้ตอนการตอก  และทางเดนิปนจั่น 

• ขนาด  รูปราง  ความยาวและอายุเสาเข็ม 

• หัวเข็มไดฉากกับแนวแกน  และมีสวนเอียงเกินขอกําหนดหรือไม 

• การโกงตัว  รอยราวของเสาเข็ม 

• ขนาดของปนจั่นเหมาะสมกบัขนาดเข็มสภาพปนจั่นอยูในสภาพเรียบรอย เชนตะเกียบ
ไมคด 

• ขนาดของตุมน้ําหนกัเหมาะสมกับเสาเขม็ (มีน้ําหนักประมาณ 70% ของน้ําหนัก
เสาเข็ม ) 

• ความยาวของเสาสง 

• หมวกครอบ  กระสอบรองหัวเข็ม 

• การตอกเข็มใกลสายไฟแรงสูง  ตองหุมสายไฟ 

• อุปกรณตอเขม็  กรณีเข็มตอ  

• การบันทึกขอมูลการตอกเข็ม 



 18

• เงื่อนไขการตอกเข็มกําหนดดวยความยาว  หรือ   BLOW  COUNT 

• การทดสอบเข็ม  (  หากระบไุวในสัญญา ) 

• เอกสารบันทึก  BLOW  COUNT 

1.6.5  การตรวจสอบขณะตอก 

• การชักลาก  และยก 

• ดิ่ง 

• ตําแหนงเสาเข็ม 

• แนวลูกตุมกับศูนยแนวเสาเข็ม  ตองตรงกันขณะยกลกตุม 

• การองหัวเข็มและหมวกครอบ 

• การจดรายงาน  และการจด  BLOW COUNT 

• การตอเสาเข็มตามกําหนดของผูผลิต  เชน  ตอโดยการเชือ่มไฟฟา 

• ความปลอดภยัขณะตอกเข็ม 

• ระดับหวัเสาเขม็ตองเทากัน 

• รายงานวิศวกรทราบทันที  ในกรณีเข็มตอกไมลง  เข็มหัก  หรือ BLOW COUNT  ต่ํา
ผิดปกต ิ

• การตอกเข็มทีม่ีอาคารขางเคียง  ควรตอกจากอาคารขางเคียงออกไปหาที่วาง 

• หาวิธีปองกนั  ผลกระทบตออาคารขางเคียง  โดยอาจเลือกวิธีตาง ๆ  กันตามความ
เหมาะสม  โดยวิศวกรเปนผูวินิจฉยั  เชน  การใช    SHEET PILE  การใชวิธีขุดคูรอบ 

• บันทึกเสาเข็มที่ตอกไปแลว  โดยการใชสีระบาย  ลงไปที่ผังเสาเข็มเพื่อเปนหลักฐาน
ปองกันการสบัสน 
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• การตอกเข็มใกลอาคารขางเคียง  กอนตอกควรตรวจสอบอาคารขางเคียงวา  มีรอย
แตกราวอยูเดมิหรือไม  หากมีควรบันทกึรูปถายแลวใหเจาของอาคารรับรองไววาเปน 
รอยราวที่เกดิอยูเดิมแลว 

1.6.6  การตรวจสอบเสาเข็มเจาะ 

• ตรวจสอบระยะเวลาฝงปลอกเหล็ก  ทํารูเจาะ  และอืน่ ๆ 

• ตรวจสอบระดบัดิน  ระดับเสาเข็ม 

• ตรวจสอบชนดิและระยะลึกของดินชั้นตาง ๆ  และระดับของชั้นดิน  หรือทรายแนน 

• ตรวจสอบระดบัปลายเสาเข็ม 

• ตรวจสอบเสนผานศูนยกลางของรูเจาะ 

• ตรวจสอบความเบี่ยงเบน  ทีร่ะดับเสาเข็ม  ของศูนยกลางเสาเข็มจากตําแหนงที่ถูกตอง 

• ตรวจสอบความยาวของปลอกเหล็ก 

• ตรวจสอบปริมาตรคอนกรีตที่ใชจริง  และที่ไดจากการคํานวณเปนระยะ ๆ  ตลอดจน
ปริมาตรทั้งหมด 

• ตรวจสอบจํานวนตวัอยางคอนกรีต  และตําแหนงทีเ่ก็บในเสาเข็ม 

• ตรวจสอบคุณสมบัติของน้ําผสมสารที่ใชในการปองกันการทะลายของผนังรูเจาะที่ใช
กับเสาเข็มแตละตน 

1.6.7  การตรวจสอบฐานราก 

• ตรวจสอบตําแหนงและแนวศูนยกลางฐานราก 

• ตรวจสอบขนาดและจํานวนเสาเข็มแตละฐานราก 

• ตรวจสอบเสาเข็มใหไดกับศนูยเข็ม   หรือกลุมเข็ม 

• ตรวจสอบระดบัหัวเข็ม 
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• ตรวจสอบระดบัความลึกของกนหลุม  ทรายหยาบ  และคอนกรีตหยาบ 

• ตรวจสอบขนาดเหล็กตะแกรง  เหล็กเสา  ระยะการผูก  การงอ  ระยะคอนกรีตหุมเหล็ก   
             (CONCRETE  COVERING )   การหนุนลูกปูน  กอนจะมีการประกอบแบบ 

• ตรวจสอบไมแบบ  ตําแหนงการติดตั้งตองมั่นคง 

• ตรวจสอบงานเทคอนกรีต  ( ดูรายละเอยีดเรื่องการตรวจงานคอนกรีต ) 

• ตรวจสอบการวางฝงวัสดุอ่ืน ๆ  ทอรอยสายไฟ  ทอลอด  ( Sleeve )  กอนเทคอนกรีต 

• ตรวจสอบหลงัการถอดแบบ  สภาพคอนกรีตโพรงตองซอมใหเรียบรอย และตองบม 
              ตามกําหนด 

• ควบคุมการถมหลุม  โดยถมเปนชั้น ๆ บดอัดแนนดวยเครื่องทุนแรงทุกชั้น 

1.6.8  การตรวจสอบงานคอนกรีต 

• การตรวจสอบกอนเทคอนกรีต 

• งานแบบหลอ 

• ตรวจสอบตําแหนงของแบบหลอ  ดิ่ง ฉาก ระดับ  และจุดหยุดการเทคอนกรีต 

• การตรวจสอบผังของแบบหลอใหเปนไปตามแบบและรายการเชน คอนกรีตเปลือย 
เปนตน 

• ตรวจสอบ ความแข็งแรงขอค้ํายัน  กรณีทีใ่ช  Form Tie  ตองขันนอตทุกตัวใหแนน 
และมีจํานวนมากพอโดยตองคํานึงถึงน้ําหนักจรดวย 

• น้ํามันทาไมแบบ  ตองไดรับความเหน็ชอบกอนใช 

• ตรวจสอบระดบัวา  พื้นผิวตกแตงถูกตองหรือไม  เชน ผิวหินขัด  โมเสก  กระเบื้องยาง  
ซ่ึงแตละชนิดมีความหนาไมเทากัน 

• ตรวจสอบรอยรั่ว  โกงงอ  หรือไมแบบผุ 
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• กรณีที่แบบหลอเปนไม  ตองพรมน้ําใหชุมกอนเทคอนกรีต  เพื่อปองกันไมแบบดูดซึม
น้ํา จากสวนผสมของคอนกรีต 

• ตรวจสอบสภาพไมแบบซึ่งเคยใชงานมาหลายครั้งแลว วายังอยูในสภาพที่ใชไดหรือไม 

• การติดตั้งแบบหลอสําหรับคานลอย  ตองยกระดับทองคานขึ้นเผื่อ  คานตกทองชางไวดวย 

• ตรวจสอบความสะอาดภายในแบบหลอ  เชน  เศษดิน  เศษถุงพลาสติก  เศษไม  หรือ 
อ่ืนๆ โดยแชน้าํหรือเปาลมแรงดันสูง 

• กรณีที่เปนคานคอดินและใชทรายเปนแบบหลอทองคาน  ตองปูดวยแผนพลาสติก เพื่อ
กันทรายดดูซมึน้ําจากคอนกรีต 

1.6.9  งานเหล็กเสริมคอนกรีต 

• ตรวจสอบการกองเหล็กเสรมิ  ตองไมติดดนิ หรือน้ํามัน 

• ตรวจสอบชนดิ  ขนาด  จํานวน  และตําแหนงใหเปนไปตามแบบ  พรอมทั้งตรวจสอบ
คราบความสกปรกตาง ๆ  ที่ติดอยูที่เหล็กเสริม 

• ตรวจสอบระยะคอนกรีตหุมเหล็ก  ( CONCRETE – COVERING ) 

• ตรวจสอบการตอเหล็กเสริม  ถูกตองตามขอกําหนดหรือหลักวิชา 

• ตรวจสอบอุปกรณอ่ืน ๆ  ทีต่องฝงคอนกรีต หรือชองเปดใด ๆ  ใหครบถวนตามแบบ  
เชน  เสียบเหล็กขางเสาเพื่องานกออิฐ  การใสทอลอด  ( SLEEVE )  การฝงนอตหรอื
เหล็กยดึตางๆ เปนตน 

1.6.11  งานอื่นๆ  กอนเทคอนกรีต 

• ตรวจเกีย่วกับการกะสวนผสม  กะบะตวงหรือตาชั่ง 

• ตรวจสอบชนดิหรือคุณสมบัติของสวนผสม  คือ หินทราย  น้ํา  และสารผสมอื่น ๆ  ให
ถูกตองตามรายการ 

• ควบคุมการทําความสะอาด  หิน  ทราย 
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• ตรวจสอบเครื่องมือ  เชน  เครื่องสั่นคอนกรีตใหถูกตองและควรมีเครื่องสํารองไว 
สําหรับกรณีทีเ่ครื่องเสีย 

• ตรวจสอบจํานวนคนงานและชาง  ใหเหมาะสมกับงาน 

• ตรวจสอบเครื่องมือ การเก็บตัวอยางการตรวจสอบความขนเหลวของคอนกรีต 

• ตรวจสอบความสะอาดครั้งสุดทาย  และเตรียมเครื่องกําบังเมื่อฝนตก 

• กอนเทคอนกรีตตองขออนุมัติการเทเสียกอน 

• กรณีที่เปนหองใตดินหรือหลังคา ที่ไมสามารถเทคอนกรีตไดตอเนื่องทั้งผืนตองใส 
WATER  STOP 

• พื้นดาดฟา  หลังคา  ควรยกระดับใหลาดเอียงไปยังจดุระบายน้ํา  ไมควรใชวิธีพอกปูน
ทรายใหหนา 

1.6.12   การตรวจสอบระหวางเทคอนกรีต 

• ตรวจสอบแผนการเทคอนกรีต 

• ตรวจสอบสวนผสมใหเปนไปตาม  MIX DESIGN 

• ตรวจสอบ   MIXING PLANT  และ  MIXING TIME 

• ตรวจสอบควบคุม  SETTING TIME 

• ตรวจสอบการเทโดยใชอุปกรณใหถูกตอง  เชน  TREMIE ,  BELT  CONVERYOR  
หรือวิธีอ่ืน ๆ 

• ตรวจสอบการขนสงคอนกรีต  จากรถ MIXER  ไปยังจุดทีจ่ะเท โดยไมเกิดแยกตัว  
และในกรณีทีใ่ช  CONCRETE PUMP   ตองตรวจสอบ  MIX DESIGN  วาเหมาะสม
กับเครื่องมือหรือไม 

• การตรวจสอบระดับความสูงของการเท  ไมควรสูงกวา 2.00  เมตร  และควรทํากรวย
ชวย เพื่อปองกันการแยกตัวของสวนผสม 

• การตรวจสอบความขนเหลวของคอนกรีต  ( SLUMP TEST )  
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• ตรวจสอบการสั่นคอนกรีตใหถูกตองตามหลักวิชา  เชน  ไมควรใหเครื่องสั่นคอนกรีต
สัมผัสโดนไมแบบ หรือเหล็กเสริม  และไมจี้คอนกรีตขณะกําลัง SET ตัว 

• การเก็บชิ้นสวนตัวอยาง  โดยการเขียน  วนั  เดือน  ป  และทําเครื่องหมายกํากับ 

• ตรวจสอบการแตงผิวหนาคอนกรีตใหเปนไปตามกําหนด 

• ตรวจสอบการเทคอนกรีตเกากับคอนกรีตใหม  ตองราดน้ําปูน หรือปนูทราย  1 : 1 
หรือวิธีอ่ืนตามขอกําหนด กอนที่จะเทคอนกรีตใหม 

• ตรวจสอบ ขณะเทคอนกรตีไมให WATER STOP พับหรือทอลอด หรือวัสดุที่ฝงอื่น ๆ  
ตองเปลี่ยนตําแหนง หรือเปลี่ยนรูปไป  และเมื่อคอนกรตี แข็งตัวใหเร่ิมบมทันที 

1.6.13   ตรวจสอบหลังเทคอนกรีต 

• การบมคอนกรีต  ตองเปนไปตามขอกําหนดหรือหลักวชิา 

• ตรวจสอบการถอดแบบ  ตองเปนไปตามขอกําหนดหรือหลักวิชา 

• ตรวจสอบผิวชํารุด ใหรีบซอม  แตถาชํารุดมากใหแจงวศิวกรวนิิจฉยั ส่ังการ 

• ตรวจสอบเพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดความเสียหายกับคอนกรีตที่เทเสร็จใหม ๆ 

1.6.14 การตรวจสอบงานนั่งราน 

• ชนิดของนั่งรานขึ้นอยูกับความเหมาะสมของงาน เชน ชนิดเคลื่อนที่ และชนิดอยูกับที่ 

• การตรวจสอบความสูงของอาคาร 

• ตรวจสอบวานัง่ราน จะตองขยายขึ้นทางสูง 

• ตรวจสอบวานัง่ราน จะตองขยายตอทางดานขาง 

• ตรวจสอบวานัง่ราน จะตองอยูจุดเดียวไมมกีารตอเติม 

• ตรวจสอบวานัง่ราน จะตองมทีางเดินระหวางชั้นหรือไม  (บันได)  และชนิดของบันได
ควรจะมกีารปองกันการลื่นตก 
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• ตรวจสอบฐานที่รองรับนั่งราน 

• ตรวจสอบบริเวณพืน้ที่ใตนั่งราน  วามีการเดินผานไดหรือไม ( กรณีทีแ่คบ ๆ ) 

• ตรวจสอบนั่งราน สวนทีข่ยายไดวาหากมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนยาย หรือเพิม่เติม
ขยายอยางไร 

• ตรวจสอบน้ําหนัก Live load, Dead load รวมทั้ง Moving load ที่บรรทุกอยูบนนั่งราน 

• ตรวจสอบชนดิของนั่งราน  ที่ออกแบบใหใชงานเฉพาะที่เปนงานพิเศษ กรณีไมใช
นั่งรานธรรมดา 

• ตรวจสอบ ไฟฟาร่ัวไดกับชนิดของนั่งราน  ( Electrical Shock ) 

 ตรวจสอบนัง่รานลอย ( Swing Scaffold )  โดยการตรวจสอบดังตอไปนี ้

• ตรวจสอบเครื่องมือที่ใชเล่ือนขึ้นหรือลง  และเลื่อนไปทางแนวนอน 

• ตรวจสอบชนดิของ  Platform ที่ใช  เชน  ไม  อลูมิเนียม  เปนตน 

• ตรวจสอบจํานวนคนที่ไปยืนพรอมอุปกรณที่ติดไปดวย 

• ตรวจสอบเข็มขัดนิรภยั 

• ตรวจสอบวัสดุหิ้ว  ( Platform Life Line ) 

• ตรวจสอบ  Base Pate ,  Cross Bracing 

• ตรวจสอบขอตอระหวางทอน ( Interlocking Tubing or Pipe ) 

• ตรวจสอบขอตอสลักเกลียว  ขอหมุน สําหรับปรับมุมฉากและปรับมุมเอียง 

• ตรวจสอบลูกลอ  Caseter ( ล็อกไดหรือไม ) 

• ตรวจสอบความปลอดภัยในการยึดนั่งรานสูง ๆ เพื่อมิใหลม 

• ตรวจสอบวิธีปองกันอันตราย  ใหกับคนงาน  ในการทํางานระดับสูง เชน  การใชเข็ม
ขัดนิรภยั  (Safety Belt) 
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1.6.15  การตรวจสอบงานโครงสรางเหล็ก 

• ตรวจสอบสภาพของเหล็ก  เชน  สนิม โกง บิด 

• ตรวจสอบขนากภาคตัดขวางของแทงเหล็กกลม 

• ตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อน  ของขนาดเหล็กที่กําหนดให 

• ตรวจสอบชนดิของเหล็ก 

• ตรวจสอบหมดุย้ํา ( Revet ) 

• ตรวจสอบระยะหางระหวางหมุดย้ํา 

• ตรวจสอบสลักเกลียว  ( Bolt )รูปราง และชนิดที่ใช 

• ตรวจสอบแปนเกลียว ( Nut ) และวงแหวน  ( Washer ) 

• ตรวจสอบเครื่องมือขันสลัก และหมดุย้ํา 

• ตรวจสอบการเจาะร ูทั้งถาวรและชั่วคราว 

• ตรวจสอบตําแหนง การจดัระยะ และความยาวของเหล็ก 

• ตรวจสอบประเภทของธูปเชื่อม และประกายธูปเชื่อม 

• ตรวจสอบผิวที่เชื่อม และการเชื่อมทับผิวเดิม 

• ตรวจสอบการเผื่อระยะสําหรับการหดตวั การผิดรูป หรือการยึดเหนีย่วในการเชื่อม 

• ตรวจสอบการเชื่อมภายหลังของปลายรอยตอที่ขอบมุมจุดเริ่มตน และจุดจบ 

• ตรวจสอบกระแสไฟฟา และการลัดวงจรไฟฟาขณะเชื่อม ( เครื่องปองกันไฟไหม ) 

• ตรวจสอบความหนาของรอยเชื่อม 

• ตรวจสอบการตัดเหลก็ 

• ตรวจสอบการทําความสะอาดผิวเหล็กกอนการเชื่อม 
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• ตรวจสอบการประกอบ PLATE และ GUSSET  PLATE  รูปโครงสรางเหล็กตางๆ ใน
โรงงานประกอบ (SHOP) 

• ตรวจสอบการขนยาย และการขนสง 

• ตรวจสอบการประกอบติดตัง้จริง ในสถานที่กอสราง 

• ตรวจสอบการทาสีรองพื้นปองกันสนิม 

• ตรวจสอบการปองกันความเสียหาย อันเกดิจากสะเก็ดไฟเชื่อม 

• ตรวจสอบระดบั แนวราบ แนวดิ่ง ตําแหนง ระยะหางของโครงสรางสวนตาง ๆ ใหตรง
ตามระบุในแบบ 

• ตรวจระยะหางของชิ้นงานทีเ่ชื่อมติดกันใหเปนไปตามแบบ โดยเฉพาะกรณีที่ไมมี  

                    GUSSET PLATE 

• สายดิน  หามใชเหล็กเสริมมาทําเปนสายดนิเด็ดขาด  ใหใชสายไฟฟาเปนสายดิน 

1.6.16  การตรวจสอบโครงสรางไม 

• ตรวจสอบชนดิของไม 

• ตรวจสอบขนาดของไม 

• ตรวจสอบเสนเนื้อไม ( เฉจากขอบไม ) 

• ตรวจสอบน้ําหนักไม เทียบกับไมชนิดเดยีวกัน ขนาดเดียวกัน 

• ตรวจสอบการบงชั้นไม 

• ตรวจสอบการเขาไม 

• ตรวจสอบการตอไม ( การตอจะมีไดเมื่อแบบระบุ ) 

• ตรวจสอบการไสไม 

• ตรวจสอบการยึดไมพรอมอปุกรณที่ใชยึด 
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• ตรวจสอบไมคัดลายที่กําหนดใหเหน็เนื้อไม 

• ตรวจสอบระดบัแนวราบแนวดิ่งตําแหนงระยะหางของโครงสรางไมสวนตางๆ ใหตรง
ตามระบ ุ

• ตรวจสอบโครงสรางไม บางสวนตองมีการทาน้ํามันปองกันปลวก 

1.6.17 ตรวจสอบงานคอนกรีตอัดแรงและคอนกรีตสําเร็จรูป 

• กําหนดการตรวจ และอนุมตัิ จากสถาบันที่จะทดสอบวสัดุที่ใชเพื่อยนืยันความถูกตอง
และไดมาตรฐาน 

• ตรวจสอบและจดบนัทึกการดึงเหล็ก 

• ตรวจสอบวิธีการกอ 

• ตรวจสอบชนดิของซีเมนตใหถูกตอง 

• ตรวจสอบผนงัที่มีเนื้อที่มากๆ ตองมีเอ็นแนวนอนทุกๆ 2 เมตรและแนวดิ่งทุกๆ 3 เมตร 

• ตรวจสอบผนงัที่ตองการจะโชว  เชน การแบงใหลงตวั 

• การตรวจสอบผนังที่ไดรบัความกระทบกระเทือนภายหลังเมื่อกอเสร็จใหม 

• ตรวจสอบฝมือชางที่ใชทํางาน โดยใหกอผนังตัวอยางไวเปนมาตรฐานเพื่ออนุมัตกิอน 

1.6.18  การตรวจงานฉาบปูน 

• ตรวจสอบผนงัที่จะฉาบ 

• ตรวจสอบความแข็งแรงของผนัง 

• ตรวจสอบใหผนังชุมน้ํากอนฉาบ  เพื่อกันการดูดซึม 

• ตรวจสอบความเรียบรอย ของปูนฉาบตรงกรอบวงกบ 

• ตรวจสอบวัสดุผสมปูนฉาบ  ตองสะอาด  โดยเฉพาะทรายตองผานการรอน 

• ตรวจสอบปูนฉาบตอง 2  ช้ัน  ช้ันละประมาณ  1 ซม. 
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• ตรวจสอบปูนฉาบใตกนัสาดตองเซาะรองตรงแนวยาวตลอดปลายกนัสาดเพือ่กนัน้าํไหล
ยอนเขา 

• ตรวจสอบผิวของปูนฉาบ จะหยาบ หรือละเอียดขัดมัน หรือเปน TEXTURE อยางไร
ตองตรงตามแบบกําหนด 

• ตรวจสอบอุปกรณเครื่องมือตองครบและถูกตอง 

• ตรวจสอบชวงเวลาในการฉาบกลางแดด 

• ตรวจสอบการฉาบปูนถังเก็บน้ํา ใหถูกตามขอกําหนด 

• ตรวจสอบชนดิของซีเมนตใหถูกตอง 

• ตรวจสอบการติดตั้งสุขภัณฑ  การเดินทอใหสัมพนัธกับการฉาบปูน 

1.6.19  การตรวจสอบฝมือชาง 

การควบคุมงานปูกระเบื้อง  ผนังและพื้น 

• ตรวจสอบชนดิ  ขนาด  สี  ลาย  เกรด  และผูผลิตของวัสดุ กระเบื้องป ู

• ตรวจสอบผิว ผนัง และพื้นทีจ่ะป ู

• ตรวจสอบ แนวกระเบื้อง  หรือการสลับลายใหเปนไปตามแบบ 

• ตรวจสอบแผนกระเบื้องตองไมบิ่น หรือแตกราว 

• ตรวจสอบฝมือ และวีธีการปูโดยถูกตอง 

• ตรวจสอบแนวรอยตอ  ตองตรงและไดฉาก 

• ตรวจสอบวัสดปุระสานที่ใชปู 

• ตรวจสอบตองใชน้ําแชกระเบื้องปูกอน  เพือ่จะไมดดูซึมน้ําจากวัสดุประสาน 

• ตรวจสอบวัสดุเคลือบผิว  เชน  WAX 

• ตรวจสอบ การปูกระเบื้องผนัง  ตองไดดิ่ง  และแนวตองตรง 
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• ตรวจสอบ  การปูควรปูจากกลางพื้น  หรือกลางผนังหาริมทั้ง 2 ขางควรปูกระเบื้องผนัง
และพื้นกอนการติดสุขภัณฑ 

1.6.20 การตรวจสอบงาน  หินขัด  หินลาง 

• ตรวจสอบ สีที่ใชผสม และขนาดหนิ 

• ตรวจสอบชนิดขนาดของเสนแบง วัสดุทีใ่ชเปนเสนแบง  และรูปรางของการแบงตามแบบ 

• ตรวจสอบความหนาของหินขัดหินลาง 

• ตรวจสอบหินขัดตองบมกอน 3-7 วัน  กอนขัด  

• ตรวจสอบการขัดการลางตองทั่วถึง 

• ตรวจสอบการเคลือบผิว 

• ตรวจสอบความเรียบรอยของบัวเชิงผนัง 

• ตรวจสอบความสม่ําเสมอของสี  รอยดาง  รอยแตกราว  เสนแบงตาง ๆ  ควรทําแผง
ตัวอยาง หินขดั หินลาง  กอนการทําของจริง 

1.6.21  ตรวจสอบงานเพดาน 

• ตรวจสอบชนดิ ขนาดของวสัดุเคราฝาเพดาน 

• ตรวจสอบการทาน้ํายากนัปลวก สําหรับเคราฝาเพดานซึ่งเปนไม 

• ตรวจสอบฝาเพดานติดตาย  จะตองมีชองเปดตรงไหนหรือไม 

• ตรวจสอบชนดิ  ขนาด  สภาพ  ของฝาเพดาน 

• ตรวจสอบงานระบบที่เกีย่วของกับฝาเพดาน เชน ทอรอยสายไฟ  ทอสุขาภิบาล  ทอลม  
ระบบปรับอากาศ  ระบบโทรคมนาคม  ฯลฯ 

• ตรวจสอบบัว  หรือขอบฝาเพดาน 

• ตรวจสอบแผนฝาชนิดถอดได  ตองไมคับ  หรือหลวมเกนิไป 
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• ตรวจสอบการติดตั้งใหเปนไปตามขอกําหนดของบริษัทผูผลิต 

• ตรวจสอบแนวรอยตอ ฝาเพดาน ตองตรงและไดฉาก 

• ตรวจสอบวิธีการติดฝา  ควรวางฝาจากลางหองไปหาริมทั้ง 2 ขาง 

• ตรวจสอบการยึดหอยดวงโคม 

• ตรวจสอบตําแหนงที่ฝาลดระดับ  หรือเปลีย่นระดับ 

• ตรวจสอบฝาเพดานเปนลาย ตองดูตามแบบระบุ 

• ตรวจสอบการเจาะฝา  สําหรับติดตั้งอุปกรณตาง ๆ  เชน  SMOKE  DETECTOR ,  

                    HEAT DETECTOR , LOUND SPEAKER   หรือการเจาะฝงดวงโคม  ฯลฯ 

1.6.22  การตรวจสอบงาน สุขภัณฑ 

• ตรวจสอบชนดิ  ขนาดของทอ  ตามขอกําหนด 

• ตรวจสอบความสะอาดของทอ การทาสีกันสนิมกอนนําไปติดตั้ง 

• ตรวจสอบอุปกรณประกอบ  เชน  วาลว ขอตอตาง ๆ  อุปกรณยดึเหนีย่วตองได
มาตรฐานที่กําหนด 

• ตรวจสอบขนาด ชนิดของ  HENGER  ที่ยดึทอพรอมทั้งตําแหนง 

• ตรวจสอบแนวการเดนิทอ  ที่ผานโครงสรางพื้นผนังจะตองมี  SLEEVE  และ 
OPENING โดยถูกตองตามตาํแหนงทีก่ําหนด 

• ตรวจสอบการทําเกลียว  ใหจํานวนเกลียวที่ตอมีความแข็งแรง 

• ตรวจสอบการเชื่อมตอทอ  การยึดทอ  และฝมือชางเชื่อม  ในกรณทีี่ตอทอแบบเชื่อม 
ซ่ึงการตัดทอตองควานตรงรอยตัดใหเรียบรอย 

• ตรวจสอบการติดตั้ง ตองเรียบรอย  ไดดิ่ง ไดระดับจดุเปลีย่นแนว 

• ปลายทอที่เปดอยู  ตองมีฝาครอบปดอยูตลอดเวลา 
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• ตรวจสอบทอที่ฝงดิน  หรือคอนกรีต  ตองตรวจสอบอยางละเอียดกอนถมดิน  หรือ เท
คอนกรีต  เชน  อยูในดนิตองทาสีกันสนิม  สวนที่อยูในคอนกรีตตองไมมีรอยตอ  ถามี
ตองมีการปองกันการรั่วซึมที่ไดผลแนนอน 

• ตรวจสภาพการทาสีตามสัญลักษณชนดิของการใชงานของทอนั้น ๆ  

• ตรวจสอบกรณีการหุมฉนวน  ตรวจสอบขนาด  ชนดิความหนาของฉนวนทีใ่ชและ
ตรวจสอบรอยตอฉนวนใหปดรอยตอใหสนิท 

• ตรวจสอบการขุดดิน วางทอใหลึกตามกําหนด 

• ตรวจสอบความเอียงลาด ตามที่กําหนดในแบบ 

• ตรวจสอบการทดสอบแรงดนัในทอ 

• ตรวจสอบการลางทอ และการฆาเชื้อโรคในทอ 

• ตรวจสอบจุดบรรจบประสานทอตาง ๆ  ใหถูกตองตามตําแหนง 

• ตรวจสอบขนาดทอ  ใหมีความสัมพันธกับเครื่องสุขภัณฑ ตามแบบกําหนด 

• ตรวจสอบชนดิ ขนาด  สี  ยีห่อ  ของเครื่องสุขภัณฑทกุชิ้น 

• ตรวจสอบ ระยะการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ  ทั้งระยะหาง และระยะสูง 

• ตรวจสอบ การปองกันไมใหคนงานนําเศษวัสดุตาง ๆ  ใสลงไปในเครื่องสุขภัณฑ ซ่ึง
จะเปนสาเหตใุหเกิดการอุดตัน 

1.6.23  การตรวจสอบงานวงกบ 

วงกบไม 

• ตรวจสอบชนดิ ขนาด  และสภาพของไมวงกบ 

• ตรวจสอบฝมือ การเขาไม  การติดตั้งตามมาตรฐาน 

• ตรวจสอบ ขนาดและตําแหนงของวงกบ 
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• ตรวจสอบระดบั ระยะดิ่ง และระดับตั้งฉาก 

• ตรวจสอบการยึดวงกบขณะติดตั้ง 

• ตรวจสอบการปองกันความเสียหายของตวัวงกบ  ขณะและหลังการติดตั้ง 

• ตรวจสอบการบังใบ 

• ตรวจสอบการขนสงและเก็บรักษา 

วงกบโลหะ 

• ตรวจสอบหนาตัดของโลหะที่ทําวงกบ 

• ตรวจสอบการยึดวงกบกับผนัง 

• ตรวจสอบตําแหนงที่ติดตั้ง 

• ตรวจสอบระดบั ดิ่ง ฉากของวงกบ 

• ตรวจสอบการอัดวัสดุกนัการรั่วซึม เชน  MASTIC COMPOND รอบตัววงกบ 

• ตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ   

1.6.24  ตรวจสอบงานประตูหนาตาง 

• ตรวจสอบชนดิ และขนาดของวัสดุที่ใชทําบานประตู หนาตาง 

• ตรวจสอบชนดิ ขนาดลูกฟก 

• ตรวจสอบชนดิ ขนาดของกรอบบาน 

• ตรวจสอบสภาพและฝมือ  การทําบานประตู หนาตาง 

• ตรวจสอบอุปกรณ เชน  บานพับ, DOOR CLOSER , กญุแจ , กลอน ฯลฯ ใหเปนไป
ตามแบบและรายการระบ ุ

 



 33

1.6.25  การตรวจสอบงานกระจก 

• ตรวจสอบชนดิของกระจก 

• ตรวจสอบความหนาของกระจก 

• ตรวจสอบขอบกระจกที่ถูกตอง 

• ตรวจสอบรอยตําหน ิ

• ตรวจสอบสี ลาย ของกระจกตามแบบกําหนด 

• ตรวจสอบวิธีการติดตั้งกระจก 

• ตรวจสอบฝมือความประณตีของชาง 

• ตรวจสอบการปองกันความเสียหายหลังติดตั้งแลว 

1.6.26  การตรวจสอบงานสี 

• ตรวจสอบ ชนดิของสี  ยี่หอ  เบอรสี ตามรายการกําหนด 

• ตรวจสอบวา สวนใดของอาคารทาสีชนิดใด โดยทําเปน CHECK LIST ไวเพื่อกันการ
สับสน 

• ตรวจสอบการเตรียมงานทาสี  ซอมกําจัดรอยตําหน ิ  และทําความสะอาดผิว ไม ปนู 
โลหะ กอนทาสีรองพื้น 

• ตรวจสอบความชื้นของผิวทีจ่ะทา 

• ตรวจสอบเนื้อที่ที่จะทาสีพิเศษ  เชนการเคลอืบผิว หรือพนสีเม็ด 

• ตรวจสอบระยะเวลาสีแหง  กอนที่จะทาสีคร้ังตอไป 

• ตรวจสอบจํานวนครั้ง ( COAT )  ที่ทําตามรายการระบ ุ

• ตรวจสอบการเก็บรักษาสี และการนําใชในแตละครั้ง 

• ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของนั่งรานทาสี 
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• ตรวจสอบการทาสีแตละครั้ง ( COAT )ใหเสร็จไปตลอดทั้งอาคารแลวจึงเริ่มครั้งใหม ( 
COAT ) อยาปลอยใหทาสตีางครั้ง ( COAT )  กนัในขณะเดียวกนั  จะทําใหสับสน
ควบคุมยาก 

• ตรวจสอบ การทาสีตองไมหยดหรือเปรอะเปอนสวนอืน่ ๆ 

• ตรวจสอบอุปกรณทาสีใหถูกตอง 

• ตรวจสอบชนดิ ยี่หอ เบอรสี ตลอดเวลาทีท่ํางานสีอยู 

• ตรวจสอบอายขุองสีวา หมดอายุใชงานหรอืไม 

• ตรวจสอบการปฏิบัติงาน  ใหเปนไปตามที่บริษัทผูผลิตกําหนด 

1.6.27  ตรวจสอบงานไฟฟา 

หมอแปลงไฟฟา 

• ตรวจสอบชื่อผลิตภัณฑ MODEL  ใหเปนไปตามรายการระบุไว 

• ตรวจสอบชนดิและกาํลังผลิตของหมอแปลง 

• ตรวจสอบน้ําหนักและขนาดของหมอแปลง 

• ตรวจสอบการติดตั้งหมอแปลง 

• ตรวจสอบระยะหางจากหมอแปลง กับ แนวกําแพง หรือ แนวรัว้ 

• ตรวจสอบการระบายอากาศภายใหองหมอแปลง 

• ตรวจสอบสภาพหมอแปลงอันเนื่องจากการขนสง 

แผงเมนสวิตชบอรด 

• ตรวจสอบน้ําหนักของแผงใหเหมาะสมกบับริเวณที่ตั้ง 

• ตรวจสอบเนื้อที่เพื่อการซอมบํารุงรักษาภายหลัง 

• ตรวจสอบความเรียบรอยสวยงามในการประกอบ 
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• ตรวจสอบอุปกรณภายใน  เชน CIRCUIT BREAKER ใหถูกตองและครบจํานวน 

• ตรวจสอบตําแหนงติดตั้งเปนไปตามแบบ 

เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง  และแผงควบคมุ 

• ตรวจสอบชื่อผลิตภัณฑ และ MODEL  ตามรายการที่ระบุตามแบบทีก่ําหนด 

• ตรวจสอบน้ําหนักเครื่อง และแผงการควบคุม 

• ตรวจสอบชนดิและกาํลังผลิตของเครื่องใหอยูในสภาพสมบูรณ 

• ตรวจสอบชนดิและอุปกรณประกอบ 

• ตรวจสอบสภาพของอุปกรณทุกชิ้นตองอยูในสภาพที่ด ี

• ตรวจสอบตําแหนง และความมั่นคงแข็งแรงในการติดตั้ง 

1.6.28  การตรวจสอบระบบแจงสัญญาณ 

• ตรวจสอบผูผลิต และ MODEL  ตามสัญญาระบุ 

• ตรวจสอบ RATING ของการใชงาน 

• ตรวจสอบสภาพของเครื่อง 

• ตรวจสอบการติดตั้ง และความแข็งแรงภายหลังการติดตัง้ 

• ตรวจสอบการใชงานจริง โดยการพนควัน และใหความรอน และการดงึ 

1.6.29 การตรวจสอบงานปรับอากาศ 

• ตรวจสอบสถานที่ตั้ง CONDENSING UNIT  ใหเปนไปตามแบ มีพืน้ที่รอบเครื่องเพื่อ
การซอมบํารุง  CONDENSING UNIT ตองสะอาด และไมมีวัสดุใด ๆ  มาขวางทางลม  
เขา – ออก  ซ่ึงจะตองมีลมผาน  CONDENSER COIL  

• ตรวจสอบสถานที่ตั้ง  EVAPORATOR  FAN COIL UNIT  ใหถูกตองตามแบบมีพื้นที่
รอบเครื่อง เพื่อสะดวกในการติดตั้ง  บํารุงรักษา ซอมแซม 
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• ตรวจสอบอุปกรณประกอบที่จะนํามาตดิตัง้ใหครบตามขอกําหนดทุกประการ 

• ตรวจสอบความหนา ขนาด  ชนิดของทอ ทองแดง  และอุปกรณใหถูกตองตามแบบ
และรายการ 

• ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องและอุปกรณที่ตอเขาเครื่องใหสะอาดเรียบรอย ทั้งความ
แข็งแรง ในการยึดและแขวนทอ และอุปกรณ 

• ตรวจสอบการบัดกรี เอมตอทอทองแดงและอุปกรณใหสะอาดที่สุด มใิหมเีขมาเกดิขึ้น
ภายในทอ 

• ตรวจสอบหารอยรั่วตามขอตอตางๆ ของทอทองแดง ทีต่อเขาเครื่องและภายในเครือ่ง
ซ่ึงจะตองไมมกีารรั่วซึม 

• ตรวจสอบชนดิความหนาของฉนวนหุม ทอน้ํายาตานดดูใหถูกตอง และใหปดรอยตอ
ของฉนวนใหสนิท 

• ตรวจสอบการดูดไลอากาศภายในระบบ ใหออกใหหมด 

• ตรวจสอบ ชนิด ปริมาณน้าํยาที่ใชในระบบ และกําจดัความชื้นของน้ํายาใหแหงทีสุ่ด
กอนทําการทดลองเครื่อง 

• ระหวางทาํการทดลองใหตรวจสอบการทํางานของเครื่องและอุปกรณตาง ๆ ใหถูกตอง
ตามมาตรฐาน ที่กําหนดโดยผูผลิต 

• ตรวจสอบอุปกรณการเก็บเสียง และความสั่นสะเทือนของเครื่อง วาผิดปกติหรือไม 

• ตรวจสอบทอน้ําทิ้งใหลาดเอียงไหลสะดวก 

1.6.30 การตรวจสอบระบบดับเพลิงน้ําฝอยอัตโนมัติ  

• ตรวจสอบรายละเอียด อุปกรณในระบบ เชน ปมน้ําดับเพลิง วาลว  หัวฉีดน้ํา  ทอน้ํา  
และอุปกรณอ่ืนๆ ใหตรงตามแบบและรายการกําหนด  

• ตรวจสอบสถานที่ตั้งปมน้ําดับเพลิง  ใหใชงานไดสะดวกรวดเรว็ 
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• ตรวจสอบที่ตดิตั้งอุปกรณตางๆ ไมใหตดิขัดกับงานอืน่ๆ  และสามารถใชงานได
ถูกตองตามแบบ 

• ตรวจสอบการติดตั้งทอน้ํา และอุปกรณใหถูกตองตามแบบ และตามมาตรฐานการตดิตั้ง
ทอน้ํา 

• ตรวจสอบการทดสอบความดันของทอน้ํา และหัวฉดีน้ํา ใหไดมาตรฐานตามที่กําหนด
ตามแบบ 

• ตรวจสอบการทํางานของปมน้ํา , ALARM VALVE , CHECK VALVE , PRESSURE 
SWITCH , และอุปกรณอ่ืนๆ  ใหทํางานไดถูกตองตามมาตรฐานที่กําหนดตามแบบ 

• ตรวจสอบ การลางทอของระบบใหสะอาดขณะที่ทาํการทดลอง  และปลอยน้ําไวใช
งานตอไป 

• ตรวจสอบการทาสีตามสัญลักษณชนิดของงาน 

• ตรวจสอบตําแหนงหวัฉีดน้าํ ใหประสานกบัระบบฝาเพดาน 

1.6.31 การตรวจสอบระบบลิฟท 

• ตรวจสอบรายละเอียดและขนาดของ LIFT PIT , SUMP  และปลองลิฟทรายละเอียด
ในแบบโครงสราง  เปรียบเทียบกับขนาดและความตองการของระบบลิฟทที่จะใช
ติดตั้งจริง 

• ตรวจสอบรายละเอียดโดยการวัดขนาด ( DIMENSION )  และ LIFT PIT , SUMP  
ในชวงขณะทีก่ําลังดําเนินการติดตั้งไมแบบ  และในชวงที่มีการเทคอนกรีต  ระหวาง
ช้ันควรตรวจสอบปลองลิฟทใหอยูในแนวดิ่ง  โดยมีความคลาดเคลื่อนไมเกนิที่กําหนด 

• ตรวจสอบรายละเอียดที่ตองเตรียมการไวกอน  เพื่อสะดวกในการติดตั้งภายหลัง 

• ขนาดของชองเปด ( OPENING )  เพื่อเตรียมไวสําหรับติดตั้งประตู  ปุมกดเรียกและ
ปายแสดงชั้น เปนตน 

• ขนาดของ INSERTS ที่ตองฝงไวสําหรับยดึ GUIDE RAIL และยกเครื่องจกัรตางๆเขาแทน 

• ตรวจสอบบริษัทผูผลิต และ MODEL ใหตรงตามแบบ 
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• ตรวจสอบสายไฟฟาที่จะใชตดิตั้งใหตรงตามรายละเอยีดทีร่ะบใุนรายการประกอบแบบ 

• ตรวจสอบการเดินสายไฟฟาทั้งหมดสําหรับระบบลิฟท จะตองเดินในทอหรือราง
สายไฟ นอกจากรายการจะระบุเปนอยางอืน่ 

• ตรวจสอบ ขนาดและความแข็งแรงของ GUIDE RAILS  

• ตรวจสอบการติดตั้ง  GUIDE RAILS  และความมั่นคงแข็งแรงภายหลังการติดตั้ง 

• ตรวจสอบลวดสลิง  ( STRANDED STEEL CABLES )  ที่ใชยกหองโดยสาร  

• ( LIFT CAR )  ตองไมมีการตัดตอ 

• ตรวจสอบน้ําหนักของตุมเหล็ก  (COUNTER WEIGHT) ใหตรงตามระบุไวในรายการ
กอสราง 

• ตรวจสอบระบบ BREAK  ฉุกเฉนิ ( SAFETY SHOES ) ตองใชงานไดดีกอนใชงานจริง 

• ตรวจสอบวัสดุตกแตงภายในหองโดยสารใหเปนไปตามรายการประกอบแบบ 

• ตรวจสอบระบบชวยเหลือภายในลิฟท เชน ปุมกดแจงเหตุ โทรศัพท หรือ INTER 
COM  ฯลฯ 

• ตรวจสอบระบบระบายอากาศ  และระบบปรับอากาศในหองโดยสารใหมีอุณหภูมิ
ความชื้น ตามมาตรฐาน หรือตามคําแนะนาํของผูผลิต 

• การทดสอบชวงทดลอง 

• ทดสอบความเร็ว 

• ทดสอบชวงเวลาในการ เปด-ปด ประต ู

• ทดสอบความมั่นคงขณะที่ LIFT CAR  มีการเคลื่อนที่ตองไมกระชากหรือ กระตุก  

• ทดสอบการจอดทุกชั้นวาตรงตามชั้นที่ตองการหรือไม 

• ทดสอบระบบควบคุม ทั้งหมดใหเปนไปตามขอกําหนด 
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• ทดสอบระบบอื่น ๆ  ตามที่บริษัทผูผลิตกําหนด 

1.6.32  การตรวจสอบระบบรางระบายน้ํา และทอระบายน้ํา 

• ตรวจสอบระบบแนวทอระบายน้ํา  ตามแบบกําหนด 

• ตรวจสอบระดบัของทอระบายน้ํา 

• ตรวจสอบตําแหนงขนาดและจํานวนทอที่ใชลอดพื้นคอนกรีตของแตละ 
CROSSSECTION 

• ตรวจสอบระดบัและความลาดเอียง ของงานขุดดินทรายรองพื้น  และคอนกรีตหยาบ
ทุกระยะ 50 เมตร 

• ตรวจสอบการวางทอใหไดแนว  พรอมกับตองมีการยาขอตอ ( GROUT ) 

• ตรวจสอบการกลบดินขางทอ  ( SITE FILL ) และกลบหลังทอ ( BACK FILL ) พรอม
กับตรวจสอบความหนาแนนที่กําหนดให 

• ตรวจสอบงานบอพักน้ํา  ( SUMP ) 

• ตรวจสอบตําแหนง , ระดับ , ขนาด และรายละเอียดตามแบบกําหนด 

• ตรวจสอบความลึกของบอพัก  ( SUMP ) และการฝงเหล็กฉากที่ฝารับ ฝาปด บอพัก 

• ตรวจสอบขนาดชนิดของทอที่ลอดถนนกบัชนิดไมลอดถนน 

• ตรวจสอบรอยราว  หรือขอเสียอ่ืน ๆ  เชน  บิดงอ  ไมไดฉาก  อาจเนื่องจากการถอด
แบบกอนเวลาเพื่อเรงงาน 

• ตรวจสอบงานตอกเข็ม  ขนาดเข็ม  ระยะเขม็  ระดับหวัเขม็ 

• ตรวจสอบจุดบรรจบของระบบระบายน้ําของงาน ท่ีกํากับระบบระบายน้ําสาธารณะมี
การปองกันการไหลกลับหรือวิธีอ่ืนอยางไร 

• ตรวจสอบการติดตั้งปมเพื่อสูบน้ําในบอพกัตรวจสอบขนาดปมและกําลังที่จะใชดวย 
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• ตรวจสอบกรณีเปนรางระบายตองมีฝาตะแกรงหรือ ฝาคอนกรีตเสริมเหล็กพิจารณา
การรับน้ําหนกัดวย 

• ตรวจสอบระยะหางของบอพักใหเปนไปตามแบบ 

• ตรวจสอบวิธีการตักเศษขยะที่บอพักและระดับแตกตางระหวางกนทอระบายน้ํากับกน
บอพัก 

1.6.33 การตรวจสอบงานรั้ว 

• การตรวจสอบหลักหมุดเขตที่ดินและแนวเขตใหถูกตอง 

• ตรวจสอบความกวางยาว ของแนวรัว้ที่จะทาํ 

• ตรวจสอบความกวางยาว ของฐานราก เสารั้วกับแนวเขตที่ดิน 

• ตรวจสอบสิ่งกีดขวางแนวรัว้ที่จะทํา 

• ตรวจสอบระดบัดิน เพื่อรักษาแนวสวนบนของรั้วใหสูงเทากัน 

• ตรวจสอบตําแหนงเสารั้วตามแบบ 

• ตรวจสอบความกวางยาว ลึก ของหลุมฐานราก 

• ตรวจสอบการตั้งเสารั้วใหไดดิ่ง 

• ตรวจสอบการใสเสาค้ํายัน 

• ตรวจสอบการขึงลวดหนาม 

• ตรวจสอบการใสหมุดยดึลวดหนามตดิกับเสา 

• ตรวจสอบการ GROUT ปูน ยึดลวดหนาม 

• ตรวจสอบการตกแตงผิว 

• ตรวจสอบการทาสี 

• ตรวจสอบงานเชื่อมเหล็กตัดเหล็ก 
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• ตรวจสอบระบบปดเปดประตู และอุปกรณใหถูกตอง 

1.6.34  การตรวจสอบจุดสําคัญของตัวอาคาร 

• ตรวจสอบขอบเขตที่ดินที่จะกอสราง โดยตรวจสอบกับโฉนดที่ดิน 

• ตรวจสอบระดบัอางอิง กับระดับดนิเดิม 

• ตรวจสอบตําแหนงอาคาร กบัเขตที่ดิน 

• ตรวจสอบแนวศูนยเสา ทุกเสา 

• ตรวจสอบความสูงของชั้นพื้น 

• ตรวจสอบระดบัผิวพื้น 

• ตรวจสอบแนวดิ่งของอาคาร 

• ตรวจสอบมุมตาง ๆ  ของอาคาร 
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บทที่ 2 

ความหมายและขั้นตอนของการตรวจการจาง 

 การตรวจงานกอสรางเปนกระบวนการที่จะตองปฏิบัติควบคูไปกับการควบคุมงานกอสราง งาน
กอสรางจะดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  และบรรลุประสิทธิผลที่ตองการ  จะตองมีการปฏิบัติ
ครบถวนทั้งสองกระบวนการ  การตรวจงานกอสรางมีความสําคัญตอการทํางานกอสรางเชนเดยีวกับ
การควบคุมงาน  แตการตรวจงานจะตองเปนการดําเนินการอีกขั้นตอนหนึ่งทีจ่ะมีผูทําหนาที่พจิารณา
กล่ันกรองกรณีตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นในงานกอสราง  ไมวาจะเปนการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจ  เชน  การ
เลือกวัสดุอุปกรณที่จะใชพิจารณาปญหาหรือขอโตแยงตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นในระหวางการกอสราง  ซ่ึงผูที่
ทําหนาที่ การตรวจงานนี ้  จะเปนตวัแทนของฝายเจาของโครงการโดยตรง  และจะตองดแูลรักษา
ผลประโยชนของเจาของเพยีงอยางเดียว  การตรวจงานจะเปนขั้นตอนการทาํงานที่ตอเนื่องจากการ
ควบคุมงาน  มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม  หรือตัดทอนงานจางไดตามทีเ่หน็สมควร  และตาม
หลักวิชาทีด่ีและประการสําคัญ ผูทําการกอสรางจะไดรับการจายงวดก็ตอเมื่องานงวดนั้นไดผานการ
พิจารณา  และการตรวจงานจากคณะกรรมการตรวจการจางในสวนของราชการ  หรือผูที่ทําหนาที่การ
ตรวจการจางของเอกชนแลวเทานั้น  จึงอาจจะกลาวไดวาการตรวจงานเปนกระบวนการที่มีความสําคัญ
สําหรับเจาของโครงการ  ในแงของการรักษาผลประโยชนของเจาของ  มีความสําคัญตอโครงการ
กอสรางในแงของการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูทํางานกอสรางใหถูกตองตามแบบรูป  รายการ
ขอกําหนดและเงื่อนไขในสญัญา รวมทั้งถูกตองตามหลักวิชาที่ดี  ซ่ึงจะทําใหไดผลงานที่ดีมีคุณภาพ  
และมีความสําคัญตอผูทําการกอสรางคือ  ถางานกอสรางงวดงานใดไดผานการพิจารณาตรวจสอบของผู
มีหนาที่ในการตรวจงาน ยอมหมายถึงผูทําการกอสรางยอมไดรับการจายคางานงวดนั้น  ดังนั้น  การ
ตรวจงานจึงมคีวามสําคัญตอทุกฝายที่เกีย่วของ  รวมทั้งสงผลถึงคุณภาพของงานกอสรางที่มีการตรวจ
งานที่ดีและถูกตองตามหลักวชิาการดวย 

 การตรวจงาน  คือ  การตรวจผลงานทั้งทางคุณภาพและปริมาณ  เพื่อการรับงานเปนครั้งคราว
หรือตามงวดงาน  ตามจังหวะหรือขั้นตอนที่สําคัญ ๆ  ผูที่จะตรวจงานอาจเปนเจาของสถาปนิก  และ
วิศวกรผูออกแบบ  ผูจัดการโครงการ  ชางชํานาญเฉพาะกิจ  และคณะกรรมการตรวจการจางของสวน
ราชการ  การตรวจงานจะไมทําการตรวจตลอดเวลา  แตจะใชผลรายงานจากผูควบคุมคุมงาน  ซ่ึงจะ
จัดทําเปนรายงานเปนประจาํทุกวัน  ทกุสัปดาห  ทุกเดือน  และทกุงวดงานเปนเกณฑ  โดยถือเปน
หลักฐาน  และเอกสารสําคัญอยางยิ่ง  สวนผูที่จะตองตรวจงานเปนประจํา  คือสถาปนิกและวิศวกร  
เพราะงานทีจ่ะตองตรวจนัน้มีจํานวนมากตลอดระยะเวลาทําการกอสราง 
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 ถาจะพิจารณาความหมายของการควบคุมดแูลและการตรวจงานทีก่ลาวมา  อาจจะเห็นวาการ
ควบคุมและการตรวจงานที่กลาวมา  อาจจะเหน็วาการควบคมุงานเปนงานที่ตองรับผิดชอบดูแล
ตรวจสอบการทํางานของผูทําการกอสรางอยางใกลชิด และดูเหมอืนวาภาระหนาที่ที่จะตองปฏิบัตินั้น
มากกวาการตรวจงาน  สวนการตรวจงานนั้นจะใชผลการรายงาน จากการควบคุมงานตามชวงระยะเวลา
ที่กําหนดไว  และจะตองพิจารณาแกปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางการกอสรางใหลุลวงไป  ถาจะ
พูดวาการควบคุมงานมีความสําคัญมากกวาการตรวจงานก็คงจะไมถูกตองนัก  เพราทั้งการควบคุมงาน
และการตรวจงานตางก็เปนงานที่จะทําใหการกอสรางดําเนินไปดวยด ี  ถูกตองตามแบบรูปรายการ  และ
หลักวิชาการรวมทั้งมีความปลอดภัยในระหวางการดําเนินการกอสราง  และเมื่อใชประโยชนส่ิงกอสราง
นั้น  ทั้งนี้งานแตละงานยอมเปนหนาที่รับผิดชอบที่ตางกันแตเกื้อหนนุกัน เพื่อนําไปสูเปาหมายเดียวกัน
ของการทํางาน  ซ่ึงหมายถึง  ความสําเร็จของโครงการ  อาจกลาวไดวา การควบคุมงานจะเปนฐานของ
การตรวจงาน  ดังนั้น  การศกึษาเรื่องการควบคุมงานยอมนําไปใชประโยชนในการตรวจงานได 

 2.1 ขั้นตอนของการตรวจงาน 

 ตามที่ไดกลาวแลวการตรวจงานจะตรวจเปนครั้งคราว  ตามความสําคัญของแตละชวง
ระยะเวลาทําการกอสราง  สถาปนิก  วิศวกรและผูจัดการโครงการ  ( กรณีงานเอกชน )  อาจจะเปนผูที่
ตองตรวจบอยคร้ังกวาคณะกรรมการตรวจการจาง  ( กรณีงานสวนราชการ )  ซ่ึงทําหนาที่ตรวจเปนงวด
งาน  ตรวจเพือ่การรับงานเทานั้น  การตรวจงานอาจแบงไดเปน 2  ขั้นตอน  คือ 

 การตรวจงานระหวางกอสราง คือ การตรวจทุกขั้นตอนตามชวงตางๆ ของงานตรวจงานยอยๆ  
จุดสําคัญ เพื่อการขจัดปญหากอนที่งานจะตองหยดุชะงักหรือตองแกไขเพราะไมตรงตามแบบรูปและ
รายการ ความจริงการไปตรวจงานบอย ๆ  และถูกตองตามชวงระยะเวลาของงานทีสํ่าคัญจะชวยใหผูทํา
การกอสรางมีความมั่นใจจะทํางานไดอยางรวดเร็ว  เจาของโครงการไดผลงานที่ดสีมบูรณ  ไมมีส่ิงใด
ตบตา  หรือจะตองซอมแซมแกไขตั้งแตยังไมไดใชงาน  งานบางอยางถายังไมไดรับอนุญาตจากผูมี
อํานาจ  อนุมัตแิกไขกจ็ะทําตอไปไมไดเลย  เชน  งานตอกเข็ม  งานคอนกรีต  เปนตน 

 การไปตรวจงานสม่ําเสมอ สามารถขจัดขอขัดแยงของแบบรูปและรายการไดทนัที เหตุการณ
ทํานองนี้เกดิขึน้เสมอ  แบบในรูปตัดไมเหมือน หรือไมตรงกับแบบขยาย  การบอกระดับในรปูตัดไม
ตรงกับแบบแปลน สถาปนิก  วิศวกร  หรือผูออกแบบจะตองเปนผูตัดสิงใจใชแบบใดแบบหนึ่งที่ถูกตอง
และเปนธรรม  ถานอกเหนืออํานาจหรือมีผลกระทบตอวงเงินหรือเงื่อนไขของเวลา ก็จําเปนจะตอง
เสนอคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาตัดสนิ  ซ่ึงบางครั้งอาจจะตองเสนอถึงเจาของสิ่งกอสรางเปน
ผูตัดสิน 
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 ในการไปตรวจงานมิใชจะตรวจเฉพาะการกอสรางเพียงอยางเดยีว  จําเปนอยางยิ่งตอง
ตรวจสอบความปอดภัยในการปฏิบัติงาน  เชน  ความปลอดภัยของบุคลากรชาง และคนงาน ความ
ปลอดภัยของอาคารที่กําลังกอสราง  รวมทั้งการชี้แนะในการเตรยีมการและแกไข  หรือหาทางปองกัน
บอเกิดของภยัตาง ๆ  เชน ฟาผา  น้ําทวม  ดินถลม  พายุ  ความประมาทเลินเลอที่จะเปนภัยจากเครือ่งมือ  
เครื่องจักร  ลิฟท  ปนจัน่  ภัยจากกระแสไฟฟาแรงสูง  การดูแลรักษาโครงสรางชั่วคราว  ไมแบบ ไมค้ํา
ยัน  นั่งราน  การไมประมาทเรื่องอัคคีภัย  การปองกันอาคารขางเคียง  คนเดินถนน  การแนะนําอันตราย
อันเกิดจากสารเคมี  ปฏิกิริยาของสารพิษตาง ๆ  เปนตน 

 งานซึ่งสัมพันธกับระยะเวลาควรกําหนด ใหผูทําการกอสรางดําเนนิการขออนุมตัิใหเรียบรอย
กอน  เชน  การเลือกใชวสัดตุาง ๆ  การตัดสินใจเลือกใชสวนผสมคอนกรีต  เครื่องสุขภัณฑ  สี  อุปกรณ
ประกอบอาคาร  เชน  กลอน  ประตู  หนาตาง ควรกําหนดเวลาใหดาํเนินการขออนุมัติหรือใหความ
เห็นชอบเสียแตเนิ่น ๆ  เชน  กอนเวลาติดตั้งหรือใชงานกี่วนั เพื่อที่จะไดใหโอกาสเพียงแกผูทําการ
กอสรางในการจัดซื้อจัดหาไดทันเวลาตามกําหนด  ของบางอยางอาจตองใชเวลาสั่งจองจากผูผลิตเปน
เวลานาน  โดยเฉพาะของสิ่งนั้นมีลักษณะพิเศษไมมีขายในทองตลาดหรือตองใชเปนจํานวนมาก 

 2.1.1 การตรวจแบบขยายจรงิ  ( Shop drawing )  ก็ถือเปนสิ่งสําคัญ  เปนการอนุมัตใิหผูทําการ
กอสรางลงมือทําไดตามแบบรูป  หรือจะแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใหถูกตองตามหลักวิชา  กค็วรให
ผูทําการกอสรางจัดทําใหตรวจสอบเสียกอนแตเนิน่ ๆ  ซ่ึงเปนหนาที่โดยตรงของสถาปนิก และวิศวกร
ผูออกแบบ 

               2.1.2  การตรวจงานตามงวดงาน  เมื่องานเสร็จในแตงวด  เพื่อการรับงานและเสนอผลการ
ตรวจรับไปยังผูมีอํานาจสั่งจายเงินทางฝายผูเปนเจาของสิ่งกอสราง  การแบงงวดงานที่ดีควรจัดแบงตาม
ขั้นตอนในแผนงานกอสรางที่ถูกตองตามขอเท็จจริงของการกอสรางก็จะไมมีปญหาเกิดขึ้น  การแบง
งวดงานโดยตดัตอน  มิไดคาํนึงถึงการทํางานจริง  ตามหลักการวางแผนงานกอสรางจะปรากฏอยูเสมอ
วา  ผูทําการกอสรางไมสามารถทําตามงวดงานไดครบสมบูรณ  เชน  งานงวดหนึ่งเปนงานเดนิไฟฟา
กําลัง  จะตองติดตั้งหมอแปลงไฟเรียบรอยดวยจึงจะไดรับเงินงวดงานนั้น  แตตามแบบรูปหมอแปลงนั้น
ติดตั้งไวภายในอาคาร  และงวดนี้ยังมไิดกอสรางอาคาร  จึงทําใหงานไมครบตามงวดงานที่ระบ ุ  วิธี
แกปญหานี้ก็คอื  ตองขออนุมัติแกไขงวดงาน  และตัดทอนเงินงวดงานสวนทยีังไมไดดําเนินการออกไป
นําเอาคาติดตั้งหมอแปลงไปไวงวดทาย ๆ  เมื่อการกอสรางอาคารเสร็จเรียบรอยแลว  เพื่อมใิหเกิดการ
ชะงักงันในการจายเงินใหแกผูทําการกอสราง 
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2.2  องคประกอบของคณะกรรมการตรวจการจาง 

 การตรวจงานกอสรางของสวนราชการนัน้  จะดําเนินการโดยคณะกรรมการตรวจการจาง  ซ่ึง
จะแตงตั้งโดยหัวหนาสวนราชการที่เปนเจาของงบประมาณที่ใชในการกอสรางนั้น ถาเปนงานของ
เอกชนจะไมมคีณะกรรมการชุดนี้  แตจะเปนรูปของกลุมบุคคลที่ทําหนาที่จัดการโครงการและควบคุม
งานกอสรางไปดวย โดยมผูีจัดการโครงการทําหนาที่เปนผูควบคุมดแูลและมีอํานาจสั่งการ  ซ่ึงกลุม
บุคคลทั้งสองทําหนาที่เดยีวกัน คือ เปนตัวแทนเจาของโครงการ  เพื่อดแูลการดําเนินงานกอสราง
โครงการเหลานั้นใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ี

ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  ไดกลาวถึงองคประกอบของคณะกรรมการตรวจการ
จางสรุปไดดงันี้   

คณะกรรมการตรวจการจาง  ประกอบดวย  ประธานกรรมการ 1 คน และคณะกรรมการอยาง
นอย 2 คน โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดบั 3 หรือเทียบเทาขึ้นไป  ควรแตงตั้งผูชํานาญการ 
หรือผูคุณวุฒทิี่เกี่ยวของกับงานที่จางเขารวมเปนกรรมการดวย  ในกรณีการตรวจการจางงานกอสราง  
ควรจะเปนสถาปนิก หรือวิศวกร 

 คณะกรรมการตรวจการจางที่แตงตั้งขึ้น ทําหนาที่ดูแลการกอสรางแทนหนวยงานเจาของ
โครงการตามระเบียบ ฯ  ดังกลาว  ในทางปฏิบัติบางครั้งอาจเกิดปญหาขึ้นได  ดังกรณีที่หนวยงานใดไม
มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิทางดานงานกอสราง   อาจจะทําใหมีปญหาในการตัดสินใจ หรือการแกไขปญหา
ตาง ๆ  ทีเ่กดิขึ้น  บางครั้งจะทําใหเกดิปญหายึดเยื้อจนทําใหงานกอสรางลาชาไมเปนไปตามแผนงาน  
ดังนั้น  จึงไดใหมกีารปรับระเบียบฯ  วาในการจางกอสรางแตละครั้งใหหวัหนาสวนราชการแตงตั้งผู
ควบคุมงานทีม่ีความรูความชํานาญทางดานชางตามลักษณะของงานกอสราง  ทําหนาที่ควบคุมการ
กอสราง  ตามที่ไดกลาวมาแลว  นอกจากนี้ในระเบียบ ฯ  ที่กลาวถึงการแตงตั้งกรรมการจางยังระบุวาใน
กรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของทางราชการ จะแตงตัง้บุคคลที่มิใชขาราชการรวมเปนกรรมการตรวจ
การจางดวยก็ได  ซ่ึงระเบียบขอนี้ก็จะชวยลดปญหาและอุปสรรค ของคณะกรรมการตรวจการจางได
ระดับหนึ่ง  สวนที่จะชวยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจการจางไดมากกค็ือ การปฏิบัติของผู
ควบคุมงาน  ถาผูควบคุมงานปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ  ยอมไดผลงานที่ดตีามไปดวย  ดังนั้นผู
ควบคุมงานกบัผูตรวจงานยอมจําเปนตองมีการสื่อสารถึงกนั  มีการประสานงานกนัตลอดเวลา  รวมทั้ง
จะตองมีความสัมพันธที่ดีตอกัน  เพราะตางฝายตางมีจดุมุงหมายในการทํางานเพื่อผลประโยชนใหกับ
เจาของโครงการเหมือนกนั 
 



 46

 ความสัมพันธระหวางผูควบคุมงานกับคณะกรรมการตรวจการจาง  ควรจะตองตอเนื่องกันเปน
อยางดี  ตามหนาที่ผูควบคุมงานเปนผูทีเ่ห็นการทํางานของผูทําการกอสรางตลอดเวลา  อยูประจํา
สถานที่กอสรางทุกวัน  เขียนรายงานผลงาน  ผลการทดสอบตาง ๆ  สมควรที่จะทาํตัวเปนผูสรุปผลงาน
วาผูทําการกอสรางไดดําเนนิการไปกาวหนาตามลําดับอยางไร สวนใดสมบูรณ สวนใดยังไมเรียบรอย  
มีการลงบันทึกเอาไวเปนหลักฐานพรอมที่จะเสนอคณะกรรมการตรวจการจาง เพื่อใชในการตรวจรับ
งาน คณะกรรมการตรวจการจางบางคณะอาจแตงตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งในคณะใหเปนตวัแทนเพื่อ
ไปตรวจลวงหนา หรือไป ณ สถานที่กอสรางใหบอยครั้งขึ้น  แตคงไมใชลักษณะประจําเหมือนผูควบคุม
งาน  สมมุติวา  การตรวจงานการทําหินขดั   คณะกรรมการตรวจการจางจะมีความสะดวกใจในการ
ตรวจรับ  ถาไดเห็นรายงานของผูควบคุมงานวาไดตรวจงานตอไปนี้เรียบรอยแลวซ่ึงไดแก 

• ไดตรวจชนิด  ขนาด  สี  สวนผสม  และคณุภาพของหินเกล็ด  คุณภาพของปูนซีเมนตขาว  และ
สีผสมปูนซีเมนตขาว 

• ไดตรวจอตัราสวนผสม  การผสม  การเท  การอัดดวยลูกกลิ้ง  และการแตงใหเรียบ 

• ไดตรวจและดแูลใหบมไมนอยกวา 7 วันกอนลงมือขัด 

• ไดตรวจใหมกีารขัดอยางทั่วถึง 

• ไดควบคุมใหมีการปองกันผิวหินขัด  และการลงน้ํายาเคลือบเพื่อปองกันสิ่งสกปรกยึดเกาะ 

 องคประกอบของคณะกรรมการตรวจการจางจะยึดถือตามระเบียบฯ ขางตน  จํานวนของ
กรรมการก็จะขึ้นอยูกับความเหมาะสมทีท่างเจาของโครงการจะตองพิจารณา  อาจจะขึ้นอยูกับประเภท  
และขนาดของโครงการ แตทั้งนี้จะตองมีจํานวนไมนอยกวาที่ระบุไวในระเบียบฯ สวนในงานของ
เอกชนควรจะขึ้นอยูกับดุลพนิิจและความตองการของเจาของโครงการเพียงผูเดยีว 

2.3  หนาที่คณะกรรมการตรวจการจาง 

 คณะกรรมการตรวจการจางทําหนาที่ดแูลการกอสรางของทางราชการ  ซ่ึงระเบียบฯ วาดวยการ
พัสดุ  ไดระบหุนาที่ของคณะกรรมการตรวจการจางไวดงันี้ 

 1. ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอม ที่ผูควบคุมงานรายงาน  
โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการอยางละเอียด และขอกาํหนดในสัญญาทุกสัปดาหรวมทั้งรับทราบหรือ
พิจารณาสั่งหยดุงานหรือพกังานของผูควบคุมงานแลวรายงานหวัหนาสวนราชการ เพื่อพิจารณาสั่งการ
ตอไป 
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 2. การดําเนินการตาม  ( 1 ) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นวาตามหลักวิชาการชางไมนาจะ
เปนไปได  ใหออกตรวจงานจาง ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรอืที่ตกลงใหทาํงานจางนัน้ ๆ  โดย
ใหมีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการ
ชางเพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา 

3. โดยปกตใิหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวนัที่ประธาน
กรรมการไดรับทราบการสงมอบงานและใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเรว็ที่สุด 

 4. เมื่อตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนด
ในสัญญาแลว  ใหถือวาผูรับจางสงงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจางนั้น  และใหทําใบรับรอง
ผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด  แลวแตกรณี โดยลงไวเปนหลักฐานอยางนอย 2 ฉบับ  มอบ
ใหแกผูรับจาง 1 ฉบับ  และเจาหนาที่พัสดุ  1 ฉบับ  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดและทําการเบิกจายเงนิตาม
ระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง  และรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ 

 ในกรณีที่เหน็วาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียด และขอกําหนดในสัญญา  ใหรายงานหวัหนาราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพื่อทราบสั่ง
การแลวแตกรณ ี

 5. ในกรณีทีก่รรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน  โดยทําความเหน็ที่แยงไวใหเสนอ
หัวหนาสวนราชการเพื่อพจิารณาสั่งการ  ถาหัวหนาสวนราชการสั่งใหตรวจรับงานจางนั้นไว  จึงจะ
ดําเนินการตาม  ( 4 ) 

 หนาที่ที่ระบไุวในระเบียบฯ นี้  จะเปนหนาทีห่ลักของคณะกรรมการตรวจการจางของทาง
ราชการ ที่จะตองปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆ  นอกจากหนาทีห่ลักนีแ้ลว คณะกรรมการตรวจการจาง 
จะตองมีหนาที่อีกหลายอยางที่จะตองปฏบิัติเพื่อใหการตรวจการจางงานกอสรางใหมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด  หนาที่ทีจ่ะตองปฏิบัตถึิงแมวาจะมิไดระบุไวในระเบียบขางตน  ไดแก 

1. การศึกษาแบบรูป รายการ สัญญา  และขอกําหนดตาง ๆ  ผูที่เปนกรรมการตรวจการจาง 
ที่มีพื้นฐานทางดานเขียนแบบ  อานแบบและกอสรางมาแลวเปนอยางดี  คงไมสามารถสอนใหกรรมการ
ทานอื่นที่ไมไดเรียนวิชาชีพนี้มาเขาใจได  ความหมายของการใหศึกษารูปแบบและรายการก็คือ  การ
ตรวจดแูบบพมิพเขียว หรือแบบรูปรายการทุกหนาโดยละเอียดลวงหนากอนที่จะไปตรวจงาน  พยายาม
เขียนขอเตือนใจ  ขอควรระวังและขอที่ตองตรวจเปนพเิศษ  เพื่อใชเปนคูมือ  การตรวจรับงานนั้นมี
เวลานานเทากบัผูทํางานกอสรางทํางานกอสรางชิ้นนั้น  เพราะฉะนั้น นาจะมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา
แบบรูปแบบรายการใหทันกบังวดงานทีจ่ะตองไปตรวจรบั 
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 สวนสัญญาและขอกําหนดตาง ๆ  ก็ตองศึกษาไวดวย ขอความในสัญญาและขอกําหนดที่ม ี
อยูเปนจํานวนมาก  แตขอทีสํ่าคัญที่นาจะเอาใจใสมากทีสุ่ด ก็คือ 

 วันแรกของการทํางานในสญัญา ซ่ึงอาจจะมีระบุไวแลวในสัญญาเปนตนวา  7 วัน หรือ 15 วัน  
นับตั้งแตวันลงนามในสัญญา  แตตามที่ถูกที่ควร ควรจะตองเปนวันแรกที่เจาของสิ่งกอสรางไดสงและ
มอบบริเวณกอสรางที่ขจัดปญหาตางเสร็จสิ้นแลว  เชน  มีการชี้ขอบเขต  มีการรังวัดสอบเขตจาก
ทางการ  มีการเคลื่อนยายผูบุกรุกมีทางเขาออกไดอยางสมบูรณ  สัญญาบางฉบับระบุวนัที่  เดือน  พ.ศ.  
ที่เปนวนัลงมือทําเอาไวเลย  ซ่ึงจะมีปญหาเรื่องการมอบ ดังที่ไดกลาวขางตนแลวจะมกีารรองเรียนขอตอ
อายุสัญญากันอีกภายหลัง 

 จํานวนงวดงาน  มีปริมาณงานในแตละงวดเปนอยางไร  เมื่อทราบงวดงานงวดแรกแลวควร
เปรียบเทียบทาํความเขาใจกบัแบบรูป  ทําเครื่องหมายขอบเขตงานเอาไว   พรอมทั้งศึกษาวางานจะแลว
เสร็จวันใด  วนัเสร็จของแตละงวดมไิดใชเปนวนัในการปรับ  เพราะกอสรางลาชากวากําหนด  แตเปน
วันที่ควรเสร็จเปนอยางชาที่สุด  ถาหากวางวดงานนี้เวลาลวงมาครึ่งทางแลว แตผลงานหรือปริมาณงาน
ยังไมไดคร่ึงหนึ่งของทั้งงวด  กรรมการตรวจการจาง หรือผูตรวจงานควรจะไดทําหนงัสือเตือนทางผูทํา
การกอสรางใหเรงงานขึ้น  หรือขอทราบเหตุผลของความลาชา  เพื่อเปนการปองกันปญหาที่จะกอให
งานไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

 ปริมาณงานของแตละงวด  ควรจะแยกออกเปนรายการยอยๆ  แลวนํารายการยอยเหลานั้นไป
คิดเปนจํานวนเงินจากใบเสนอราคาของผูทําการกอสราง  ซ่ึงจะใชในกรณีที่จะตองรับงานที่ไมเสร็จ
สมบูรณหรือไมครบตามงวดงาน อันเนื่องมาจากเหตุขัดของอันควรจะยอมใหได  เหตุขัดของเหลานี้ควร
จะเปนเหตุซ่ึงไมใชเปนขอบกพรองของผูทําการกอสราง  เปนตนวา  การแบงงวดงานโดยเอางานที่ตอง
ทําทีหลังไปไวในงวดงานกอนที่ควรจะดําเนินการได  ถึงแมวาจะทํางานเสร็จแลวในงวดงานนั้น แตใน
ที่สุดงานนั้นกจ็ะไดรับความเสียหาย เนื่องจากการปฏิบัตงิานในงวดตอไป  ทําใหตองซอมแซมงานใน
สวนดังกลาว  ดังนั้น  การทํางานตองเล่ือนเนื้องานและคิดเงินกอสรางสวนนี้ไปไวในงวดอื่น  โดยตอง
ระบุใหชัดเจนวาตัดเนื้องานใด และเปนจํานวนเทาใดจากงวดงานใดไปอยูงวดงานใด ซ่ึงถาเตรียมการ
คิดปริมาณงานและจํานวนเงินตามรายการยอยไวแลว  การปฏิบัติดังกลาวจะสะดวกรวดเร็ว จะทําให
ทราบจํานวนเงินที่จะตองจายในงวดที่มกีรณีเชนนี้ขึ้นไดทันที 

2. การอานรายงานของผูควบคุมงาน  ผูควบคุมงานตองเขียนรายงานประจําวันตาม 
แบบฟอรม ซ่ึงอาจจะเปนของสํานักงานผูออกแบบ  หรือตามแบบฟอรมของบริษัทกอสราง  ซ่ึงใน
แบบฟอรมนั้นจะรายงานผลความกาวหนาในการทํางานของบริษัทกอสราง  ระบุและบรรยายขัน้ตอน
การทํางานตามกรรมวิธีที่ดแีละถูกตองตามแบบรูป  และรายการอานรายงานสุดสปัดาห  อานระเบียบ
ตาง ๆ  อานผลของการวิเคราะห  ผลของการทดสอบวสัดุ  ความแขง็แรง  น้ําหนกับรรทุก นอกจากนี้ก็
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อานรายงานประจํางวดซึ่งผูควบคุมงานจะตองลงนามรับรองงานที่เสร็จจริงตามวนัทีผู่ทําการกอสรางสง
งาน  ดังนั้นกอนที่จะนัดประชุมคณะกรรมการควรอานรายงานของผูควบคุมใหดีวาผูทําการกอสรางได
ทํางานแลวเสร็จตามกําหนดในสัญญา  และตรวจรับงานใหตรงตามงวดงานที่ถูกตอง  ไมควรรับงานที่
ทําผิดจากงวดงานในสัญญา 

3. การตรวจอยางไมเปนทางการ  เปนสิ่งจําเปนมากสําหรับคณะกรรมการตรวจการจาง   
การที่จะไปตรวจเฉพาะที่เมือ่จะรับงวดงานเทานั้นไมเพยีงพอ  ควรหาเวลาที่เหมาะสม โดยอานจาก
รายงานประจําวันที่ผูควบคุมงานสงมาใหประธานกรรมการวา  ตอนใดวันใดผูทําการกอสรางกําลังทํา
อะไรอยู   ถาเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งก็ควรออกไปรวมตรวจงานและสงัเกตการณได   ไมมีขอหามแต
อยางใด  ยิ่งไปตรวจสอบดบูอยยิ่งเปนการดีดวยกันทกุฝาย  กรรมการไดเห็นขัน้ตอนในการทํางาน  ผู
กอสรางจะไดไมทํางานที่ผิดจนแลวเสร็จแลวตองทุบทิ้งใหม เจาของอาคารก็จะไดอาคารที่ดีมีคุณภาพ 

4. การประชุมเพือ่แกไขขัดแยงระหวางแบบรปูรายการ  หรือกับขอเท็จจรงิ  เชน  ผูทําการ 
กอสรางขอเปลี่ยนแปลงแกไขแบบรูป  รายการ  เมื่อพบวาแบบรูปหรือรายการที่กาํหนดไวเปนอปุสรรค
ตอการทํางาน  และในทํานองเดียวกันทางฝายเจาของโครงการ อาจจะขอเปลี่ยนแปลงแกไขแบบรูปและ
รายการ ถาเหน็วาการแกไขจะทําใหงานนัน้เกิดประโยชนใชสอยตรงตามที่ตองการ  แตกรณีการของ
เปลี่ยนแปลงจากเจาของโครงการจะเกิดขึน้นอยมาก  การพิจารณาเรื่องนี้จะตองใชระเบียบสํานกั
นายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ ที่เกีย่วของกับการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา  ซ่ึงการพิจารณาในเรื่องนี้
นอกจากจะตองใชระเบยีบฯ ดังกลาวแลว จะตองมหีลักฐานอางอิงทัง้ในรูปแบบของขอมูลเอกสารและ
ขอเท็จจริง  และควรจะตัดสนิใหความเปนธรรมกับทุกฝาย 

5. การประชุมเลอืกวัสดุ   วัสดทุุกชนดิทีจ่ะนาํมาใชจะตองผานการพิจารณา จากผูออกแบบ 
เพื่อเปนการกลัน่กรองวาวัสดนุั้น ๆ  มีคณุภาพตรงตามที่ระบไุวในแบบรูปหรือขอกาํหนด  จึงทาํบัญชี
รายช่ือพรอมทัง้นําตวัอยางนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจการจางในที่ประชุม  เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
ช้ินตวัอยางทีไ่ดรับอนุมัตแิลว จะตองลงเลขหมายกํากับและเก็บรักษาไว ณ สถานที่กอสราง 1 ชุด  เพื่อใน
ระหวางกอสรางผูควบคุมงานจะไดตรวจสอบวัสดุตาง ๆ  ที่ผูทําการกอสรางนาํมาใชใหถูกตองตาม
ตัวอยางนัน้  และสําหรับคณะกรรมการตรวจการจางใชเปนขอมูลตรวจสอบ  ใหสงตวัอยางทัง้หมดคืนผูทํา
การกอสรางเมือ่หมดความจาํเปน ในกรณีทีไ่มสามารถนาํวัสดุอุปกรณมาแสดงตอคณะกรรมการตรวจการ
จางได  เนื่องจากมีขนาดใหญ  เชน  ลิฟท  หรือเครือ่งกลตาง ๆ  หรือเปนสิ่งที่ตองขออนุมัตเิพื่อส่ังซื้อจาก
ตางประเทศใหนําแคตตาล็อกมาแสดงแทน  โดยสถาปนิกหรือวิศวกรผูรับผิดชอบจะตองตรวจสอบกอน
และรับรองวาวัสดุ หรืออุปกรณนัน้ๆ มีคณุภาพตามที่กาํหนดไว  แลวนาํเสนอคณะกรรมการตรวจการจาง
เพื่อพจิารณาตอไป 
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6. การพจิารณาเพือ่การตออายุสัญญาจาง  ตามปกตใินสัญญาจะระบุเอาไววา งานกอสราง 
นั้นแลวเสร็จภายในกีว่ันและกําหนดเอาไววนัเสรจ็คือวนัใด  ถาไมเสรจ็ตามกําหนดจะถูกปรับเปนจาํนวน
เงินวนัละเทาใด  งานที่มีปญหาอนัเนื่องมาจากเศรษฐกจิผันแปร  ภยัทางธรรมชาติทีเ่กิดขึน้โดยไมคาดคดิ  
ความลาชาของบริษัทผูผลิตผลิตภณัฑ หรือช้ินสวนทีน่ํามาใช  ปญหาแรงงาน  หรือแมแตปญหาการ
บริหารภายในของบริษทัเองก็ตาม  ยอมเปนสาเหตทุําใหงานไมเสร็จตามกําหนด  ตามปกติคณะกรรมการ
ตรวจการจางกไดทําหนงัสือเตือนอยูเปนระยะๆ  แลวตามงวดงาน  แตเมื่องานไมเสร็จจริงๆ  ผูทาํการ
กอสรางก็จะรวบรวมสาเหตแุละปญหา  เพือ่ขออนุญาตใหตออายุสัญญาตอไป  กรรมการชดุนีจ้ะตองเปนผู
พิจารณา  โดยขอคําปรกึษาหรือขอคิดเห็นจากสถาปนกิ และวศิวกรผูออกแบบหรือผูควบคมุงาน  รวมท้ัง
ขอเอกสารหลกัฐานทีเ่ชื่อถือได  จากหนวยงานทีเ่กีย่วของกับเหตุที่ผูทําการกอสรางอาง เพื่อขอขยายเวลา
ทําการกอสราง  เชน  จากกรมอุตุนยิมวิทยาเกีย่วกบัเรื่องภาวะน้ําทวม  หรือจากกรมแรงงานเรื่องการขาด
แคลนแรงงาน หรือการนดัหยดุงาน  เปนตน  ประการสําคญัคณะกรรมการตรวจการจางจะตองพจิารณาวา  
เหตุผลที่ผูทาํการกอสรางอางมานัน้ จะเขาขายเงื่อนไขทีก่ําหนดไวตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวย
การพัสดหุรือไม 

 ถาคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาเห็นสมควรแกการขยายเวลาการกอสราง  ก็ตองพิจารณา
วาสมควรจะขยายเวลาใหกี่วนั  โดยใหความเปนธรรมกับทุกฝาย  แลวจึงเสนอขอพิจารณาและ
ขอเสนอแนะ  ใหเจาของโครงการไดใชในการอนุมัติการตออายุสัญญาใหกับผูทําการกอสรางตอไป 

 ในการควบคมุงานและการตรวจการจางงานของสวนราชการ  จะตองใชระเบยีบจากสํานกั
นายกรัฐมนตร ี  วาดวยการพสัดุในการปฏบิัติ  ซ่ึงระเบยีบฯ  นี้จะมีการปรับแกไขอยูเสมอ  ดังนัน้เพื่อ
ความถูกตองในการปฏิบัติหนาที่ในการควบคุมงาน  และการตรวจการจางของสวนราชการ  ผูทําหนาที่
จะตองติดตามแกไขระเบียบฯ ดังกลาวและควรปฏิบัติตามระเบียบฯ ทีแ่กไขใหมเสมอ 
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บทที่ 3 

                   การประสานงานการควบคุมงานและการตรวจงาน 

ในกอสรางทุกโครงการจะตองมีผูเกี่ยวของอยูหลายฝาย  จึงจําเปนตองมีการประสานงาน
ระหวางกลุมบคุคลเหลานี้  เพื่อใหงานไดดาํเนินไปอยางคลองตัว  และเพื่อปองกนัปญหา  หรือแกไข
อุปสรรคตาง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นได  การประชุมเปนวิธีการประสานงานที่ดีที่สุด ประหยดัทั้งเวลาและ
คาใชจาย  การประชุมจะบรรลุวัตถุประสงคก็ตอเมื่อมีการที่ดีเทานั้น 

• ในการกอสรางแตละโครงการมักมีผูเกี่ยวของกับการกอสรางหลายกลุม  ไดเจาของ
โครงการผูทําการกอสราง  ผูออกแบบ  คณะกรรมการตรวจการจางในกรณีเปนงาน
ของหนวยราชการ  ผูควบคุมงาน  เจาหนาที่ของหนวยราชการที่เกีย่วของ ชางและ
คนงาน  การประสานงานระหวางกลุมบคุคลเหลานั้นเปนสิ่งจําเปนทีจ่ะตองมี  เพื่อ
ปองกันปญหาและแกไขขอขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวางการกอสราง 

• การประชุมเพือ่การประสานงานเปนวิธีการที่จะกระจายขอมูลที่รวดเร็วและแนนอน
ประหยัดเวลาในการประสานงาน  และยงัสามารถรวบรวมความคดิและชวยแกไขหรือ
ตัดสินปญหาตางๆ ไดเปนอยางด ี  การประชุมเพื่อการเขาใจรวมกนั  และการประชมุเพื่อ
รวมกนัคดิคน 

• การเตรียมการประสานงานตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจะทําใหการประชุม
ประสบผลสําเร็จ  การเตรียมการอาจจะตองเตรียมงานดานตอไปนีไ้ดแก  เอกสารการ
ดําเนินงาน  การประชุม  และหลังการประชุม 

• เอกสารที่ใชในการประสานงานเปนสิ่งที่ใชเปนหลักฐานอางอิง เมื่อมีขอโตแยงเกดิขึ้น
ในระหวางการกอสราง  และเปนสิ่งที่จะทําใหการประสานงานระหวางผูเกี่ยวของใน
งานกอสรางเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ  เอกสารหรือแบบฟอรมที่ใชในการ
ประสานงานควรจะออกแบบใหใชงานไดงาย  อานเขาใจงาย  และมีความกะทัดรัด  ซ่ึง
จะชวยใหการควบคุมงานและการตรวจงานกอสรางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3.1 การประสานงานระหวางผูเกี่ยวของการกอสราง 

การกอสรางแตละโครงการจะมีผูเกีย่วของหลายกลุม  จํานวนกลุมของบุคคลจะผันแปรตาม
ขนาดและประเภทของงานกอสราง  ถางานขนาดเล็กและไมซับซอนจาํนวนผูเกี่ยวของจะนอย  อาจจะมี
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เพียงเจาของโครงการผูออกแบบ  และผูทําการกอสราง  แตถาเปนงานขนาดใหญ  และมีความซบัซอน
ในการกอสรางก็ยอมมีผูที่เกีย่วของเพิ่มมากขึ้นโดยทัว่ไปในโครงการตางๆ  มักมีผูเกี่ยวของกับการ
กอสรางดังนี้ คือ  เจาของโครงการ  ผูทําการกอสราง  ผูออกแบบ  ไดแก สถาปนิกและวศิวกร  
คณะกรรมการตรวจการจางในกรณีที่เปนงานของหนวยงานราชการ  ผูควบคุมงาน  เจาหนาที่ของหนวย
ราชการที่เกี่ยวของกับงานกอสราง ชางและคนงาน  เมื่อมีกลุมบุคคลที่มาเกี่ยวของหลายกลุมในการ
ทํางาน  ถาตางคนตางทํา ยอมเกิดปญหาขัดแยงแนนอน  ดังนั้น  วิธีที่จะปองกนัปญหาและแกไขขอ
ขัดแยงก็คือ  จะตองมีการประสานงานในระหวางกลุมบุคคลเหลานี้ 

เจาของโครงการมีวัตถุประสงคและความมุงมั่นอยูอยางเดยีวก็คือ   อยากใหงานแลวเสร็จ 
อยางรวดเรว็ ไดงานที่มีคณุภาพ จายเงินนอยที่สุด  อาจจะไมมีเวลาไปดูงานกอสรางไดบอยครั้ง  จะคอย
รับคํารายงานจากสถาปนิกผูออกแบบ หรือผูจัดการบริษัทกอสรางแตเพียงอยางเดยีว  เจาของโครงการ
คงจะไมมีเวลาที่จะมาเอาใจใสดูแลตรวจงานกอสราง  และชวยแกไขปญหาใหตลอดเวลาหรือคอยเรียก
ประชุมประสานงานเพื่อขจดัปญหาตาง ๆ  ได 

 สําหรับผูทําการกอสรางหรือผูรับเหมาชวงนั้น มีความประสงคอยูที่วาทํางานอยางไรงานจึงจะ
เสร็จทันตามกาํหนด  จะไดเบิกเงินงวดตาง ๆ  นาํไปใชหมุนเวียนในงานของตน  ตลอดวันจะตองยุงอยู
กับการประสานงานของตนเอง ซ่ึงไมมีโอกาสหรือเวลามากพอจะมาตรวจงานหรืออํานวยการที่บริเวณ
กอสรางได  นอกจากคอยรบัคํารายงานผลงานหรือปญหาที่เกิดขึน้กบัการกอสรางนั้นจากผูควบคุมงาน
ฝายของตนเทานั้น 

 สถาปนิก  และวิศวกรผูออกแบบก็เชนกัน  ยอมไมมีขอมลูอยูในมือไมมีเวลาเพยีงพอที่จะเตรยีม
งานเพื่อการประสานงาน  แกปญหาที่เกดิขึ้น  อาจจะเปนผูพบเห็นปญหาดวยตนเอง  อาจจะเปนผูส่ังให
นําปญหาเหลานั้นมาเขาประชุมเพื่อแกไข  แตก็ไมมเีวลาทีจะจดัดําเนนิการเตรียมเอกสาร  หรือขอมูล
เพื่อการประชมุ 

 เจาหนาที่ของหนวยราชการ  หมายถึง  เจาหนาทีท่ี่จะมาเกี่ยวของกับงานกอสรางในแตละ
โครงการ  เชน  ขั้นตอนทีเ่จาของที่ช้ีเขตปกธงผังแนวเขตกอสราง  อาจจะมกีารลวงลํ้าเขาไปในเขตที่ดิน
ของผูอ่ืนขางเคียง  หรือที่สาธารณะหรือทีข่องทางราชการ  เจาหนาที่ของหนวยราชการ  

 กลุมแรก คือ  เจาหนาทีจ่ากเทศบาลซึ่งจะมาตรวจสอบแนวเขตวาถูกตอง  ไมลํ้าแนวถนน แนว
ซอยเจาหนาทีรั่งวัดมาจากกรมที่ดินอาจจะตองดําเนินการสํารวจรังวัด  ช้ีวัด หรือหลักเขตที่ถูกตองตาม
หนาโฉนด  เจาหนาที่จากการไฟฟา  การประปา  มาดําเนินการเชื่อมโยงสาธารณูปโภคดังกลาวเขามายัง
สถานที่กอสราง  เพื่อจะไดมีกระแสไฟฟาและน้ําใชช่ัวคราว หรือเขามาตรวจสอบเมื่อจะใชไฟฟาเมื่อ
โครงการเสร็จแลว  เพื่อใหไดมาตรฐานตามที่การไฟฟากําหนด  เจาหนาที่โทรศัพท เดินสายโทรศัพท
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เขาไปยังสํานกังานชั่วคราว  เจาหนาทีจ่ากกรมแรงงานมาตรวจสอบบัญชีคนงาน  เจาหนาที่จากตํารวจ
ดับเพลิงมาตรวจสอบการปองกันอัคคีภยั  เจาหนาที่จากหนวยงานควบคุมมลพิษและสิ่งแวดลอม  มา
ตรวจสอบการกําจัดน้าํเสีย  น้ําทิ้ง  สารเคมีตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นขณะทําการกอสรางอาคารบางประเภท  
บางครั้งเจาหนาที่เหลานี้อาจจะมาโดยการเชิญ  ถามาโดยหนาที่เพราะวามีปญหา  หรือมาตรวจแลวพบ
ปญหายอมจําเปนอยางยิ่งทีจ่ะตองมีการประสานงาน เรียกประชุมเพื่อแกไขปญหานัน้ ๆ  ทันที 

 ชางและคนงานซึ่งเปนคนกลุมมากและกลุมใหญที่สุดของงานกอสรางนี้  แนนอนวายอมมี
ปญหาเกิดขึน้มากมาย เพราะคนหมูมากยอมมีปญหามาก  ถึงแมวาเขาเหลานี้จะไมเปนบุคคลสําคัญ
เทาไหรนกั  แตถาปราศจากคนเหลานี้งานกอสรางก็จะสําเร็จลุลวงไปไมได  ปญหาที่เกิดจากชาง และ
คนงานถาเปนปญหาบริหารธรรมดาผูจัดการโครงการหรือผูที่ดแูลบริเวณกอสราง ก็สามารถจะแกไข
ปญหาเหลานัน้ไดทันท ี  แตถาเปนปญหาซึ่งเกี่ยวของกบัหลายฝาย  เชน  ปญหาการนัดหยดุงาน  ปญหา
การขอขึ้นแรงงาน ปญหาของการขาดแคลนชางและคนงาน ของบางชวงเวลาก็สมควรที่จะนํามา
ปรึกษาหารือกนัหลาย ๆ  ฝาย  เพื่อเปนการชวยเหลือผลักดันใหงานกอสรางดําเนินตอไปได 

 สวนผูควบคุมงานนั้น จะมีหนาที่โดยตรงในการควบคุมดูแลการทํางานของผูทําการกอสราง  
ตองอยูประจํา  ณ  สถานที่กอสราง  มีโอกาสพบกับบุคคลจากทุกกลุม และเห็นความเปนไปภายใน
สถานที่กอสรางตลอดเวลา  ตั้งแตเร่ิมงาน จนกระทั่งเลิกงานในแตละวัน  ดังนั้น  จึงมีความเหมาะสมดวย
ประการทั้งปวง ที่จะเปนผูทําการประสานงานในระหวางกลุมผูเกี่ยวของในงานกอสรางแตละโครงการ   
การกลาววาผูควบคุมงานเหมาะสมที่จะเปนผูประสานงานนั้น  เปนการกลาวโดยรวม  เพราะผูควบคุมงาน
มีขอมูลตาง ๆ  อยูพรอมที่จะนําเขาประชุมเพื่อการประสานงาน  แตสําหรับงานของสวนราชการผูที่จะทํา
หนาที่นี้ก็คือ  คณะกรรมการตรวจการจางนั่นเอง  เพราะการประสานงานนี้คือการประสานงานระหวางผู
วาจาง  ซ่ึงหมายถึงเจาของโครงการ  กับผูรับจาง ซ่ึงหมายถึง ผูทําการกอสรางเพื่อใหการกอสรางได
ดําเนินไปอยางราบรื่น  ถึงแมจะมีปญหา หรืออุปสรรคก็สามารถจะแกไขปญหาและอุปสรรคเหลานั้นลง
ไดดวยการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ  โดยใชขอมูลที่ควบคุมงานจัดเตรียมให 

 แมวาหนาที่การประสานงานในงานของสวนราชการมิไดระบุไวอยางชดัเจนในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ  ทั้งในหนาที่ของผูควบคุมงานและหนาที่ของคณะกรรมการตรวจการจาง
ก็ตาม   แตโดยนยัของการปฏิบัติงานแลวก็จะตองทําหนาที่ประสานงานรวมอยูดวย  ถาเปนงานของ
เอกชนที่เปนโครงการขนาดใหญผูจัดการโครงการหรือบริษัทที่รับจดการโครงการและควบคุมงาน
กอสรางจะทําหนาที่นี้โดยตรง 

3.2 การประชุมเพื่อการประสานงาน 

ความสําเร็จของการจัดการงานกอสรางในโครงการตาง ๆ  ในแงของการกอสรางแลวเสร็จ 
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ทันตามเวลาทีก่ําหนดอยูในงบประมาณที่กาํหนด  จะขึ้นอยูกับความสามารถในการประสานงานของ
ผูรับผิดชอบซึ่งจะตองทําอยูตลอดเวลา  การประสานงานสวนใหญก็ทําในลักษณะของการประชุม
พบปะ ตามความจําเปนที่ตองจัดใหมีขึ้น  สําหรับงานเอกชนที่เปนโครงการขนาดใหญ   การประชุม
สวนมากก็คือการประชุมกนัระหวางเจาของกับผูจัดการโครงการ หรือการประชุมระหวางผูออกแบบทั้ง
คณะกับผูจัดการโครงการ  นอกจากนี้ในโครงการทั่วไปทั้งของสวนราชการและเอกชนยังมกีารประชุม
อีกหลายประเภท  เชน  การประชุมกอนการประกวดราคา  การประชมุประจําวนั  การประชุมประจํา
สัปดาห  การประชุมประจาํเดือน  การประชุมประจํางวด  และการประชุมกับผูทําการกอสราง  ณ  
สถานที่กอสราง  ผูประสานงาน  ซ่ึงจะเปนคณะกรรมการตรวจการจางในงานราชการ หรือ  ผูจัดการ
โครงการในงานเอกชนจะเปนผูนําของการประชุม  อาจจะไมใชประธาน และก็ไมใชเลขานกุารที่
ประชุม  แตเปนผูประสานงานจัดใหมีการประชุม  ผลของการประชุมไมจําเปนตองไดขอยุติที่ตรงตาม
วัตถุประสงคเสมอไป  แตอยางนอยก็เพยีงเพื่อใหทุกฝายที่รับผิดชอบไดรับทราบปญหา  จะไดมีการ
เตรียมการไวลวงหนาเมื่อมีเหตุการณเกิดขึน้จริง 

 การประชุมเปนการกระจายขอมูลไดอยางรวดเร็วและแนนอนที่สุด  โดยขอมูลสามารถไปถึง
บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ตองการแจงใหทราบ  และสามารถสอบถามถาไมเขาใจไดทันที  เปนการ
ประหยดัเวลาของผูประสานงาน หรือผูจัดการโครงการไดอยางมากทีเดียว  โดยท่ีไมตองวิง่สงขอมูล  
คําถาม การรายงาน  ไปยงัผูที่เกี่ยวของจํานวนมาก  การประชุมยังสามารถลดความตึงเครียดและการ
ขัดแยงไดเปนอยางดี  เพราะการประชุมสามารถรวบรวมความคิดและชวยตดัสินแกปญหาตาง ๆ  เพื่อ
การตัดสินใจดาํเนินการใด ๆ  ที่มีอุปสรรคไดเปนอยางดี  

 มีอยูบอยครั้งเชนกัน ที่การประชุมมิไดชวยใหการประสานงานดีขึ้น  เชน  การประชุมบอย
เกินไป  นานเกินไป  ไมมีการเตรียมขอมูลอยางสมบูรณ  ประชุมทั้ง ๆ  ที่ยังไมจําเปนตองประชมุ  และที่
สําคัญที่สุดผูนําหรือประธานที่ประชุม ไมสามารถควบคุมการประชุมใหถูกตองตามวัตถุประสงค  
ดังนั้นในฐานะผูมีหนาที่จดัการโครงการควรที่จะคํานึงถึงหลักสําคัญสองประการ คือ   

 ใครควรจะเปนผูไดรับเชิญเขารวมประชุม  และกรรมวธีิในการจัดการประชุม  หรือจะใชวิธีใด
ในการประชุม  ซ่ึงการประชุมอาจแบงไดเปน  4   แบบ  คือ  

    การประชุมเพื่อรายงาน 

    การประชุมเพื่อการตัดสินใจ 

    การประชุมเพื่อการเขาใจรวมกัน 

    การประชุมเพื่อรวมกันคดิคน 
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 ในการประชุมทั้ง 4 แบบนี้ ตองการการนําประชุมเพื่อออกความคิดเห็นและวัตถุประสงค
แตกตางกันไป แตการประชมุสวนมากของทั้ง 4 แบบนี้ก็ขึ้นอยูภายใตการนําการรบัผิดชอบ และการ
ประสานงานของผูจัดการโครงการหรือประธานกรรมการตรวจการจาง 

 3.2.1 การประชุมเพื่อรายงาน  การประชมุประเภทนี้จะตองเตรียมขอมูลไวใหครบถวนสมบูรณ
จะเปนเอกสารแจกรายตัวสําหรับผูเขาประชุม หรือใชส่ือโสตทัศนในการเสนอขอมูลตอที่ประชุมก็ได  
การประชุมแบบนี้ก็เพื่อจะรายงานความกาวหนาของการกอสราง  เปรียบเทียบวาความกาวหนานั้นได
เปนไปตามแผนที่ไดวางไว  ชากวาแผน  หรือเร็วกวาแผนเทาใด  และสวนไหนชา  สวนไหนเรว็  สวน
ไหนตรงตามแผน  การประชุมแบบรายงานนี้  จะนําไปสูการประชุมเพื่อการตัดสนิใจในชวงทายของ
การประชุมครั้งนี้  ถามีเวลาและถาเปนเรื่องเรงดวน  หรือจะนําไปสูการประชุมเพื่อการตัดสินใจในคราว
ตอไป  อยางนอยเทาที่ปรากฏ ก็ตองมีการประชุมเพื่อเรงแผน  หรือปรับแผนในสวนที่ชากวาทีว่างไวใน
แผนหลัก 

 3.2.2 การประชุมเพื่อการตัดสินใจ  เปนการประชุมที่สําคัญและเปนประโยชนมากทีสุ่ด  เปน
การรวมความคิดดานการคาดคะเนเพื่อการตัดสินใจที่ถูกตอง หรืออยางนอยทีใ่กลเคียงความจรงิมาก
ที่สุด  ที่มักจะตองมกีารประชุม บอยครั้งสวนใหญจะเปนการประชุมที่เกีย่วของกับปญหาของการ
กอสรางและการทํางานซึ่งจะเกีย่วของกับปญหาเหลานี้  เชน 

 ปญหาที่มองเห็นวาจะตองเกิดขึ้นแนในไมชา  เชน  อีก 15  วันขางหนานี ้ตามแผนเดิมจะตอง
ติดตั้งลิฟท แตบริษัทที่ทําการรับเหมาชวงในการติดตั้งแจงมาวา  ลิฟทที่ส่ังไปตางประเทศเกดิปญหาการ
นัดหยุดงานของทาเรือตนทาง  จะมาถึง  ณ  ที่กอสรางชาไปอีก 15 วนั  นั่นยอมหมายความวาจะไมมีการ
ติดตั้งลิฟทไปจนกวา 30  วันนับจากนี ้

 ปญหาที่เกิดขึน้แลวในขณะนี้  เชน  ฝนตกผิดฤดูกาล  ตกหนกัมาตลอดคืน จนขณะนี้ฝนยงัไม
หยุดตก  น้ําเริม่ทวมงานดนิโดยตลอดบริเวณกอสรางซึ่งตามกําหนดวนันี้เปนวันเริ่มเทคอนกรีตฐานราก 

 นอกจากนี้ก็มกีารประชุมเพือ่การเตรียมงานที่กําลังจะมาถึง เพื่อพิจารณาภาวะสิ่งแวดลอมตาง ๆ  
ตรวจสอบขอกําหนดและเงือ่นไขใหแนนอน ตรวจสอบกําลังคนวาไดเตรียมหาไวเพียงพอหรือยัง  
ตัดสินใจในการใชวัสดุที่ถูกตองตามรายการหรือเทียบเทา  ตรวจสอบความพรอมของของชิ้นสวน
ผลิตภัณฑตางๆ ที่จะนํามาประกอบ  การประชุมแบบนีเ้พื่อเปนการเตรียมปองกันปญหาที่จะเกิดขึน้ตอง
ประชุมเจาะเอาเฉพาะที่จะเปนปญหาจริง ๆ  เทานั้น  ถาสวนใดที่ไมเปนปญหา  ควรนาํไปรายงานไวใน
การประชุมเพือ่รายงานดังทีไ่ดกลาวมาแลว 
 
 นอกจากนี้ยังมกีารประชุมอีก 2 แบบ ซ่ึงอยูภายใตหวัขอการประชุมเพื่อการตัดสินใจ  คือ 
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การประชุมเพือ่มอบหมายงาน  โดยเฉพาะงานใหม ๆ  สําคัญ ๆ  สวนมากนิยมประชุมวันจนัทร
ตอนเชา  ซ่ึงบางครั้งก็เรียกวาการประชมุประจําสัปดาห  ควรเชิญประชุมไวตั้งแตวันพฤหัสบดขีอง
สัปดาหกอน  มีการเตรียมใบสั่งงานและขอบเขตของงาน  ตลอดจนขอมูลตาง ๆ  เพื่อจะไดแจกจายได
ทันที  การประชุมแบบนี้ควรทําในเวลาทีส้ั่นและรวดเรว็ไดไมเสียเวลาทํางาน  

 การประชุมเนนเรื่องความปลอดภัย ปจจบุันการประชมุเรื่องความปลอดภัยเพิ่มความสําคัญมาก
ขึ้นตามลําดับ  อันเนื่องมาจากโครงสรางโดยเฉพาะที่เปนอาคารสูงขนาดใหญ  เทคนิคการกอสราง ก็จึง
ใชเครื่องมือเครื่องจักรขนาดใหญ  ยอมเพิม่อัตราเสี่ยงขึ้นเปนธรรมดา  อีกทั้งคาประกันของเสยีหายแพง
ขึ้นมาก กฎหมายและขอบังคับเรื่องความปลอดภัยไดถูกนํามาบังคับใชเพิ่มขึ้น  การประชุมเพื่อหาทาง
ปองกันนี้อาจจะประชุมไปพรอมๆ  กับการประชุมมอบหมายงานก็ได  เมื่อมอบหมายงานแลวกต็ิดตาม
ดวยการปองกนัอันตรายที่จะเกดิขึ้นแกงานนั้นในทันท ี

 3.2.3 การประชุมเพื่อการเขาใจรวมกัน   บางครั้งผูที่เกี่ยวของซึ่งจะไดประโยชนโดยตรงจาก
การประชุมแบบนี้มองขามไป  โดยเฉพาะผูจัดการฝายโครงการจะไดประโยชนมากที่สุดถามีการนัด
ประชุมกันเปนประจําหรือเสมอ  เชน  ในการนัดผูรับเหมาชวงทั้งหมด  หัวหนางานทุกหมวดหมู ผูจัด
จําหนายวัสดุอุปกรณ  ผูจัดจาํหนายผลิตภณัฑ  เจาหนาที่จากหนวยราชการหรือรัฐวสิาหกิจ  ฯลฯ  เพื่อ
ช้ีใหเห็นถึงแผนงานกอสรางของบริษัทวา  วางแผนไวอยางไร  สายงานใดเปนสายงานวิกฤต  ผูที่อยูใน
สายงานนั้นจะไดเตรียมตวัแตเนิ่น ๆ  ผูที่เกี่ยวของโยงใยกันก็จะไดทราบลวงหนา  เห็นจังหวะขั้นตอน
การทํางานตลอดตั้งแตตนจนกระทั่งงานสําเร็จ  เชน  เจาหนาที่จากการไฟฟาฯ  จะมาดําเนินการปองกัน
สายไฟแรงสูงริมถนนเมื่องานกอสรางกําลังสูงขึ้นโผลจากดิน  ผูรับเหมาการเชื่อมเหล็กโครงหลังคาจะ
ไดเตรียมตวัพรอมเดือนหนานี้  เพราะโครงหลังคาเริ่มยกขึ้นวาง  เปนตน 

 3.2.4 การประชุมเพื่อรวมกันคิดคน  ไมเหมือนกับการประชุมเพื่อการตัดสินใจ  แตเปนการ
ประชุมเพื่อรวมกันคิดเพื่อการคนหาวิธีที่ดี  ที่เหมาะสม  บางครั้งจะไมเห็นผลทันตา  แตในที่สุดหรือใน
อนาคตอาจจะกลับมาเปนประโยชนสําหรับโครงการกอสรางตอไป  เชน  ในการที่เจาของสิ่งกอสราง  
ผูทําการกอสราง  ผูออกแบบ  ผูสํารวจปริมาณ  มานั่งประชุมกันเรื่องสัญญากอสรางที่ไดลงนามกันไป
แลว  อาจจะคนพบวิธีใหม ๆ  ขึ้น  ซ่ึงดีกวาวิธีเดิม  ทําใหคาชดเชยแบบปรับราคาหรือการค้ําประกัน
ผลงานหนึ่งปหลังจากที่งานเสร็จสมบูรณแลวอาจจะไมจําเปน ถามีการตรวจและควบคุมงานทีม่ี
ประสิทธิภาพที่แทจริง ซ่ึงอาจจะทําใหคากอสรางลดลงได การประชมุแบบนี้จะใชกับงานเอกชนเทานั้น 

 สําหรับงานกอสรางของหนวยราชการ  การตรวจงานจะดําเนินการโดยคณะกรรมการตรวจการ
จาง  ซ่ึงเปนการทํางานในรปูแบบของคณะกรรมการ  ความเหน็หรือการตัดสินหาขอยุติในการแกปญหา
ตาง ๆ  รวมทั้งการตรวจรับงานจะตองถือตามมติของคณะกรรมการอยางเปนเอกฉันท ดวยจํานวน
คณะกรรมการที่เขาประชุมถูกตองตามระเบียบฯ ดังนัน้ การพิจารณาในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจาง 
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จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดใหมีการประชมุทุกครั้ง เพื่อใหกรรมการทุกคนไดมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเหน็  แลวจึงสรุปออกมาเปนมตขิองการประชุมและตองบันทึกออกมาเปนรายงานการประชุม  
ในการประชุมทุกครั้งประธานคณะกรรมการตรวจการจางจะมีบทบาทสําคัญที่จะสรุปประเด็นตาง ๆ  
ใหสูมติที่ถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของราชการ  การพิจารณาปญหาตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นระหวางกอสราง  
นอกจากจะตองยึดถือตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุแลวยงัจะตองยึดถือมติคณะรัฐมนตรี  หนังสือเวียน  
ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่พิจารณาและคําสั่งตาง ๆ  ของหนวยงานเจาของโครงการอีกดวย 

3.3 การเตรียมการประสานงาน 

ตามที่ไดกลาวแลววาในงานกอสรางมักนิยม ใชกาประชุมในการประสานงานระหวางกลุม
บุคคลที่เกี่ยวของ  การประสานโดยวิธีการประชุมแบบตางๆ ทั้ง 4 วิธี  ที่กลาวมาแลวเปนวิธีที่ประหยัด  
ส้ินเปลืองเวลาและคาใชจายนอยที่สุด  และอาจจะไดผลมากที่สุด  ปจจัยหนึ่งทีจ่ะทําใหการประชุม
ประสบผลสําเร็จก็คือ  การเตรียมการประสานงานตองเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพนั้น  คือ  ผูที่มีหนาที่
ในการประสานหรือผูที่จะเรยีกประชุมอาจจะเตรยีมงานดังตอไปนี ้

เอกสาร 

• หนังสือเชิญประชุม  ประกอบดวย  วันเวลา  สถานที่  วาระการประชุม 

• วาระการประชุม ประกอบดวย  เร่ืองทีแ่จงเพื่อทราบเรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แลว   

                     เร่ือง   สืบเนื่องเรื่องพิจารณา  และเรื่องอื่น ๆ 

• เอกสารประกอบวาระ  ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญที่สุดของการเตรียมเอกสารทั้งหมด  ตองมี
ขอมูล    ครบถวน 

การดําเนินงาน 

• ตองมีการสงเอกสารดังกลาวขางตน ใหถึงมือผูที่ไดรับเชิญเขารวมประชุม แตเนิ่น  ๆ  
แตอยานานเกนิไปจนลืม  ควรเตรียมเอกสารสํารองสําหรับกรรมการบางทานที่อาจจะ
ลืมนํามาในวนัประชุม 

• เตรียมจองหองประชุม  จัดที่นั่ง  เตรียมอุปกรณโสตทัศนทัศณูปกรณ (ถามี)  และ
จําเปนตองใช 

• เตรียมการเรื่องอาหารวาง  และเครื่องดื่มถาจําเปน 
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การประชุม 

• ถาในฐานะประธาน  รอจนครบองคประชุมกลาวเปดประชุม  นาํการประชุมตาม
เทคนิคของการเปนผูนําตามวาระ  กลาวสรุป  หาขอยยุติ  ตัดสินชี้ขาด  นัดประชุม
คราวตอไป  และปดประชุม 

• ถาในฐานะเลขานุการ  แจกเอกสารเพิ่มเตมิ  จดรายงาน  อานขอความที่จําเปน 

• ถาในฐานะกรรมการ  ศึกษาเอกสารลวงหนากอนเขาประชุม  ออกความเห็นตาม
ความคิดของตนเอง 

หลังการประชุม 

• นําเอามติหรือขอยุติเสนอผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติเพื่อถือปฏิบัติ ผูที่จะตอง
รับทราบเพื่อทราบหรือ อ่ืน ๆ  ใหทันตามกําหนด 

 ที่ประชุมสําหรับการพิจารณาเรื่องกอสราง   ตามปกติมกัจะหาสถานที่ไดลําบากพอควร  โดย
หลักการตองประชุม  ณ  สถานที่กอสราง  ถาเปนโครงการกอสรางขนาดใหญ  ผูทําการกอสรางก็จะ
กอสรางอาคารสํานักงานชั่วคราว  อาจจะมีหองประชุมปรับอากาศเพราะจําเปนตองใชงานบอย ๆ  แต
สําหรับโครงการขนาดยอม หรือขนาดเล็ก  บางครั้งถาจําเปนอาจจะใชหองใดหองหนึ่ง  หรือช้ันใด
ช้ันหนึ่งของอาคารที่กําลังกอสรางอยู  แตสวนนั้นเรียบรอยพอสมควรที่จะจัดปรบัเปนที่ประชมุ  โดยมี
ครุภัณฑลําลองซึ่งก็พอใชการได  ประชุมกันกอนแลวคณะกรรมการตรวจการจางออกไปเดนิตรวจดูทั่ว
บริเวณ  แลวกลับมาประชุมใหมเพื่อพิจารณาถึงปญหาทีไ่ดไปพบเห็นมา 

 โครงการใหญ ๆ  ในหองประชุมนอกเหนอืจากมีที่นั่งประชุมแลว  บางมุมอาจจะจัดใหมีวัสดุ
ตัวอยาง  ที่คณะกรรมการตรวจการจางรวมกับสถาปนิก วิศวกรไดพิจารณาอนุมัติใหใชวางไวเพือ่เปน
แบบใหผูควบคุมงาน  ใชในการควบคุมการกอสราง  การติดตั้งใหเปนไปตามแบบรปูที่กําหนด  ทีผ่นังมี
แผนภูมแิสดงความกาวหนาของงานและแนบรายละเอยีดแสดงการทํางาน และตารางเวลาตาง ๆ  ของ
ผูทําการกอสรางไวดวย 

 แบบฟอรม 1.1  เปนตัวอยางของเอกสารที่ใชเปนเอกสารการประชุมของการตรวจงาน  และใช
เปนบันทึกการสนทนาในงานของเอกชน  จะเห็นวามีการกําหนดวาระการประชุมไวเปนลําดับแนนอน  
และใชเปนแบบฟอรมสําหรับการประชุมทุกครั้ง  สวนของทางงานราชการ  จะกําหนดตามรูปแบบของ
งานประชุมทัว่ไปของทางราชการ  ระเบียบวาระของการประชุมจะเรยีงตามลําดับดงัเชนตอไปนี ้
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 ระเบียบวาระที่  1 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 

 ระเบียบวาระที่  2 เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว 

 ระเบียบวาระที่  3 เร่ือง ที่ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบ 

 ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง ผูรับจางขออนุมตัิความเหน็ชอบ 

 ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาเกีย่วกับการตรวจการจาง 

 ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง อ่ืน ๆ 

 การจัดระเบียบวาระของงานจะจัดเขาตามลําดับขางตน รายงานการประชุมจะรายงานตามลําดับ
ของระเบียบวาระของการประชุม  การตรวจการจางของงานราชการนั้น จะตองมกีรรมการมาเขารวม
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  มติของของคณะกรรมการใหถือเปนมติเอก
ฉันท  โดยถือตามจํานวนของกรรมการที่เขารวมการประชุมในครั้งนัน้  ในกรณีทีก่รรมการบางคนไม
เห็นดวยกับมติของกรรมการใหทําบันทกึความเหน็แยงไวตามระเบียบฯวาดวยการพัสดุ  การกําหนดการ
ประชุมแตละครั้ง ประธานคณะกรรมการตรวจการจางจะเปนผูกําหนดและนัดวันเวลา  ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับ
ดุลพินิจของประธานฯ  ท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม  ซ่ึงโดยปกติควรจะมกีารประชุมเพื่อติดตามผล
การปฏิบัติงานเดือนละครั้ง นอกจากจะมเีร่ืองที่จะตองพจิารณาดวนก็อาจมีการประชมุเพิ่มขึ้น 

3.4 เอกสารที่ใชในการประสานงาน 

ในการประสานงานระหวางผูเกี่ยวของกับงานกอสรางนัน้    จะใชวิธีการประสานงานโดย 
การสื่อสารดวยวาจาเพยีงอยางเดียวอาจจะไมไดผลนัก  หรืออาจจะเปนประเดน็ทําใหเกิดการโตแยงกนั
ภายหลัง  เนื่องจากไมมหีลักฐานในการประสานงาน  ดังนั้นเพือ่การประสานงานในระหวางผูที่
เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ  และเพื่อประสิทธิผลของงานจึงจําเปนอยางยิ่งทีจ่ะตองมีส่ือที่ใชในการ
ประสานงาน  และสามารถใชเปนหลักฐานอางอิงได  เอกสารหรือแบบฟอรมที่ใชตดิตอประสานงาน 
เปนสื่อที่มีประโยชนและสนองวัตถุประสงคในการประสานงาน  เอกสารหรือแบบฟอรมที่ใชโดยทัว่ไป
ควรจะออกแบบใหใชงานไดงาย  อานเขาใจงาย  และมีความกระทดัรัด  รูปแบบของเอกสารอาจจะเปน
รายงานการปฏิบัติงาน  เปนรายงานที่จะตองดําเนินการตามลําดับ  หรือเปนแผนภูมิเปรยีบเทยีบการ
ทํางานกับแผนงานที่วางไว  แบบฟอรมตาง ๆ  เหลานีส้วนใหญจะใชในการควบคุมงาน และตรวจงาน  
เพราะจะตองประสานงานกนัระหวางการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา  ผูควบคุมมักจะเปนผูที่ใชเอกสาร 
หรือแบบฟอรมตาง ๆ  เหลานี้  สวนในรายละเอยีดที่บรรจุในแบบฟอรมแตละประเภทนั้นขึน้อยูกับ
ผูออกแบบวาตองการจะบรรจุเนื้อหาอะไรลงในแบบฟอรมบาง  มิไดมีขอจํากัดแตอยางใด  แตการออก
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แบบฟอรมที่จะใชควรแยกประเด็นหัวขอในการตรวจสอบ หรือรายงานใหชัดเจนโดยที่จะไมสรางความ
สับสนใหกับผูใชแบบฟอรมนั้น  ตวัอยางที่นํามาเสนอนี้เปนรูปแบบหนึ่ง  ซ่ึงยังมีรูปแบบของ
แบบฟอรมตาง ๆ  อีกเปนจํานวนมากที่ใชในการประสานงานในการควบคุมและการตรวจงาน 

แบบฟอรม 1.1  และ 1.3  เปนตัวอยางแบบฟอรมของรายงานการกอสรางประจําวนัทีผู่ควบคุม 
งานจะตองใชเพื่อรายงานทุกวัน แบบฟอรม 1.2  เปนรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดของการทํางานของผูทํา
การกอสราง รายงานเกี่ยวกับเอกสาร วัสดุที่จะตรวจสอบ  การตรวจรับวัสดุ  เปนตน  สวนแบบฟอรมใน 
แบบฟอรม 1.3 จะเปนการรายงานจํานวนกําลัง  คนทํางาน  และเครื่องจักรที่ใชในวนันั้น  รวมทั้ง
รายงานเวลาที่ทํางานดวย  บางแบบฟอรมอาจจะระบุสภาพอากาศในวนันั้น ๆ ไวดวย 

แบบฟอรม 1.4  และ 1.5  เปนตัวอยางรายงานประจําสัปดาห ซ่ึง แบบฟอรม  1.4 เปนการสรุป
รายงานการกอสรางในแตละวนัทํางานในหนึ่งสัปดาห  สวน แบบฟอรม  1.5  เปนการรายงานใน
รูปแบบของแผนงาน  แบบตารางเวลาทํางาน  ( Bar chart )  สามารถแสดงการเปรียบเทียบแผนงาน
กอสรางที่ประมาณการกับความกาวหนาของงานที่ทําจรงิ  รวมทั้งสรุปผลงานที่แลวเสร็จเปนคารอยละ  
และสรุปการทํางาน ชาหรือเร็วเปนจํานวนวัน  ซ่ึงทํานองเดียวกับ  แบบฟอรม 1.6  ซ่ึงเปนการสรุป
ความกาวหนาของงานในหนึ่งเดือน  สวนแบบฟอรม  1.7   เปนการรายงานกอสรางประจํางวดงาน  ซ่ึง
จะตองแสดงการสรุปมูลคาของงานในแตละงวดและมูลคางานสะสมดวย  สําหรับแบบฟอรม  1.8  จะ
เปนใบรับรองมูลคาของงานที่แลวเสร็จ  แบบฟอรมหรือเอกสารทั้งหมดขางตน จะเปนเอกสารสําคัญที่ผู
ควบคุมงานจะตองทําเสนอคณะกรรมการตรวจการจางตามที่กําหนดไวในระเบยีบฯ วาดวยการพัสดุ
ตรมชวงระยะเวลาที่กําหนด  คณะกรรมการตรวจการจางจะตองนําเอกสารเหลานี้มาใชประกอบในการ
ตรวจการจาง หรือเมื่อเกิดปญหาในการกอสราง 

แบบฟอรม  1.9  เปนแบบฟอรมที่ใชในการตรวจงานและสั่งการสนทนา  ซ่ึงจะเปนการสั่งการ 
โดยผูตรวจสอบและสั่งการซึ่งอาจจะเปนวศิวกรประจําสนาม  หรือผูควบคุมงานสั่งการผูทําการกอสราง  
เมื่อเหน็วาจะตองปรับปรุงหรือแกไขสิ่งที่ตรวจสอบแลวพบวาทํางานอยางไมถูกตองตามแบบรูป และ
รายการ  หรือไมถูกตองตามหลักวิชาการที่ดี  แบบฟอรม  1.10  และ 1.11  เปนเอกสารขอความเห็นชอบ
และอนุมัตกิารใชวัสดแุละอปุกรณซ่ึงถาเปนงานของหนวยราชการ จะตองนําเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจการจางโดยตรง 

แบบฟอรมหรือเอกสารนี้เปนเพียงตวัอยางหนึ่ง  ในงานจริงอาจจะใชรูปแบบและจํานวน 
เอกสารที่แตกตางจากที่เสนอนี้ก็ได  ทัง้นี้ขึ้นอยูกับเปาหมายของการควบคุมงานและการตรวจงานวา
ตองการประสิทธิภาพอยูที่ระดับใด 
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โครงการ  ...........................................................................................................................แผนที่  ................... 
            
      รายงานการประชุม   ครั้งที่  .................................. 
       บันทึกการสนทนา   ครั้งที่   ................................. 
 
สถานที่ ................................................  วันที่  ............../................../..................   เริ่มเวลา  .......................... น. 
            
ผูเขารวมประชุม 
เจาของโครงการ    บริษัท ............................................ ..........................................  ....................................... 
ผูออกแบบ    บริษัท ............................................ .......................................... ........................................ 
ผูรับเหมา     บริษัท ........................................... ..........................................  ........................................ 
ผูบันทึกการประชุม   บริษัท ...........................................  ........................................... ....................................... 
            
 ผูเสนอ /  ขอสรุปจากที่ประชุม                                         ผูดําเนินการ/กําหนดการ 
            
วาระการประชุม 
 

1 เจาของโครงการแจงเพื่อทราบและดําเนินการ 
2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 
3 ติดตามงานการประชุมครั้งที่แลว 
4 รายงานความกาวหนา 
5 แผนงานกอสราง 
6 ปญหา  อุปสรรค และการแกไข 
7 เรื่องอื่น ๆ  ( ขอเสนอแนะและการขอความชวยเหลือในแตละชวง ) 
8 รายงานความปลอดภัยในหนวยงานกอสราง 
9 สรุปการประชุมการนัดประชุมครั้งตอไป  และเวลาที่ปดการประชุม 

 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
 

              
แบบฟอรม 1.1  เอกสารรายงานการประชุม 
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โครงการ ........................................................................................................................................... 
 
รายงานการกอสรางประจําวัน ( เอกสาร/วัสดุ )  

วันที่......./........../........เวลา .........น. เวลา......... น. แผนที่ ....... 
1 รายงานที่ทําแลวตองแกไขแจงตอผูรับเหมาดวย  
    วาจา 

 

2 งานที่ทําแลวควรแกไข (ปรึกษาสถาปนิก/วิศวกร)  

3 รายละเอียดการทํางานเพิ่มเติมจากแบบและรายการ
ที่ไดแจงตอผูรับเหมาเพื่อดําเนินการ 

 

 
4   ผูรับเหมาขอรายละเอียดเพิ่ม  

 

 
5  งานใหมที่คาดวาจะเริ่มสัปดาหตอไป 

 

 
6  อุปสรรคที่ทําใหงานลาชา 

 

 
7   วัสดุที่ทําการตรวจสอบ 

 

 
8   เอกสารที่ไดรับจากหนวยงาน 

 

 
9  เอกสารที่สงใหหนวยงาน 

 

 
                  วัสดุที่สงเขาที่กอสราง 

 
 จํานวน 

 
ใบสงของเลขที่ 

 
  ผูสง 

 
ใชงาน 

     

     

     

     

     

 
 
ผูรับทราบ  ........................................................................  ผูบันทึก ...................................................................... 
 

 
แบบฟอรม 1.2  รายงานการกอสรางประจําวัน 
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โครงการ : ……………………………………………………………………….. 
รายงานการกอสรางประจําวัน ( บุคลากร/เครื่องจักร)  วันที่ ......../........../........ เวลา ...........น.เวลา...........น.แผนที่ 
  
                    บุคลากร จํานวนคน ช่ัวโมง     เครื่องจักร เครื่องมือ 

          อุปกรณหลัก 
 จํานวน
คน 

ช่ัวโมง 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
  

  
  

  
  

  

  
  

    

    

    

 
1 วิศวกร 

2 สถาปนิก 

3 ชางสํารวจ 

4 ชางเขียนแบบ 

5 ชางเทคนิค ( หัวหนาชาง ) 

6 ชางไฟฟา 

7 ชางประปา 

8 ชางเครื่องยนต 

9 ชางเชื่อม 

10 ชางเหล็ก 

11 ชางไม 

12 ชางปูน 

13 หัวหนาคนงาน 

14 กรรมกร ( คนงาน ) 

15 พนักงานขับรถ 

16 ยาม 

17 
 
   

 
1 ลิฟทสงของ 

2 รถบรรทุก 

3 รถกระบะ 

4 รถเข็นคอนกรีต 

5 เครื่องจี้คอนกรีต 

6 โมผสมคอนกรีต 

7 เครื่องดัดเหล็ก 

8 เครื่องตัดเหล็ก 

9 เลื่อยไฟฟา 

10 กบไฟฟา 

11 กลองสํารวจ 

12 เครื่องสูบน้ํา 

13 ตูเช่ือม 

14 เครื่องบดอัดดิน 

15 รถขุดดิน 

16 

17 
 
 

  

 
หมายเหตุ ..................................................................................................................................................... 
 ผูรับทราบ ........................................................................  ผูบันทึก ........................................................... 

    
               แบบฟอรม  1.3  รายงานการกอสรางประจําวัน 
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โครงการ .............................................................................................................................. 
 
 
วัน /เดือน / ป    
 

 
                            สรุปรายงานการกอสรางประจําสัปดาห 

 

 

 
    วันจันทร 
    /       / 

 

 

 

 
    วันอังคาร 
    /      /  

 
 

 
      วันพุธ 
     /     /   

 

 

 
   วันพฤหัสบดี  
     /     /  

 

 

 
      วันศุกร  
     /     / 

 
 
 

 
      วันเสาร  
      /    /  

 

 

 
   
    วันอาทิตย 
     /     / 
 

 

 
หมายเหตุ :            
            
            
            
        
 
ผูรับทราบ  ..................................................................  ผูบันทึก ....................................................................... 

 
แบบฟอรม  1.4  สรุปรายงานประจําสัปดาห 
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โครงการ ............................................................................................................................................... 
             แผนงานกอสรางประจําสัปดาหที่ ......................  ( เดือน  ......................  พ.ศ. .............. )  

    รายการ ( ขั้นตอนการทํางาน ) วันที่                    
    งานแลวเสร็จ 
         รอยละ 

     หมายเหตุ 

                      
                    

  

                      
                    

  

                      
                    

  

                      
                    

  

                      
                    

  

                      
                    

  

                      

                    

  

                      
                    

  

          
 
  ความกาวหนาที่ประมาณการ              ความกาวหนาที่เปนจริง                    สรุป     ลาชาวาแผนงานหลัก ....................................    วัน     

เร็วกวาแผนงานหลัก   .....................................   วัน 

                  แบบฟอรม  1.5  รายงานประจําสัปดาห แบบตารางเวลาทํางาน  ( Bar Chart ) 
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โครงการ ....................................................................................................................... 
                             แผนงานกอสรางประจําเดือน  ที่  ............... ( เดือน ...............................................  พ.ศ. .......................)   งานแลว

เสร็จ รอยละ    

 
 หมายเหตุ   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

 
รายการ 
ขั้นตอนการ
ทํางาน                                

  

                                 
                               

  

                                 
                               

  

                                 
                               

  

                                 
                               

  

                                 
                               

  

                                 
                               

  

                                 
                               

  

                                 
                               

  

 
 ความกาวหนาที่ประมาณการ ความกาวหนาที่เปนจริง   สรุป  ลาชากวาแผนงานหลัก ................................ วัน 

                          เร็วกวาแผนงานหลัก ....................................วัน 

               แบบฟอรม  1.6  รายงานสรุปความกาวหนาของงานประจําเดือน 
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โครงการ ........................................................................................................................................................................ 
 
         รายการมูลคาของงานที่แลวเสร็จ งวดที่........... เดือนที่ ...................................... วันที่ ..../........./....... ถึง ......../........../............ วันที่ ...../........../.........ถึง....../............./........... 

                                                          มูลคารวมตามสัญญา 

ราคาตอหนวย 

 
 
ลําดับ                                งานที่ทํา 

หนวย จํานวน 
วัสดุ คาแรง 

ราคารวม จํานวน            ราคารวม % จํานวน           ราคารวม % 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

     รวมมูลคางานทั้งหมดตามสัญญา  รวม                      แผน รวม 

 
                            แผนที่  ........................./............................ 

              แบบฟอรม 1.7  รายงานสรุปประจํางวด 
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โครงการ ........................................................................................................................ 
 
                  ใบรับรองมูลคาของงานที่แลวเสร็จ งวดที่ …..............................  เดือนที่  .......................................  ระหวางวันที่  .........../............./...............ถึง ......../............./........... 

ลําดับ                      รายละเอียด                               คาแรง                             คาวัสดุ                         มูลคารวม 
1 มูลคารวมที่ขอเบิกในครั้งนี้     

2 หักคาประกันงานกอสราง          ........... %    

3 หักคามัดจํา     .............%    

4 คงเหลือ ( 1-2-3 )     

5 คาวัสดุที่นําเขามาในหนวยงาน     

6 คาดําเนินการ ...............%    

7 คากําไร …......... %    

8 คาภาษี .............. %    

9 คาภาษี     

                    รวมมูลคางานที่อนุมัติใหเบิกไดในงวดนี้  

 
  ผูอนุมัติ  .............................................................................. ( วิศวกรประจําหนวยงานกอสราง )                   ผูรับรอง   .................................................................... ( สถาปนิกโครงการ ) 
  บริษัท   ...............................................................................                                                                            บริษัท   ........................................................................ 
 วันที่  .....................................................................      วันที่ ............................................................ 
        ประทับตราบริษัท 

แบบฟอรม  1.8  ใบรับรองมูลคาของงานที่แลวเสร็จในแตละงวดงาน
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โครงการ : ………………………………………………………… 
 
                                                         ใบตรวจงานและการสั่งการสนาม 

 
ถึง  :      …………………………………….                วันที่ตรวจงาน  .........../ .................../ ............... 
 
สําเนา :   ……………………………………              เวลา  .........................................................  
            …………………………………… 
 
ผลงานที่ปรากฏ 
 ……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
 
 
ความเห็นและขอสั่งการแกผูรับจาง 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
                                                                                       
                                                                                    ลงช่ือ  ............................................ 
                                                                                                     ( .............................................. ) 
                                                                                                                         ผูตรวจสอบและสั่งการ  
                                                                                  ตําแหนง  ..................................................... 
                                                                                  บริษัท  ......................................................... 

รับทราบคําสั่งการโดยผูรับจาง 
                 ขาพเจาไดรับทราบและเขาใจคําสั่งการของผูตรวจสอบเปนอยางดีแลว  และจะปฏิบัติตามใหถูกตอง
เรียบรอย  และรวดเร็วที่สุด ภายในวันที่  .............................................................................................................. 
                                             
                                                                                                                 ลงช่ือ .................................................... 
                                                                                                                        ( .................................................. ) 
                                                                                   ตําแหนง ..................................................................... 
                                                                                   บริษัท    ..................................................................... 
                                                                                   วันที่  ............ / ............................ / ............................ 
                                                                                                          เวลา .................................. น. 
 

 
           แบบฟอรม  1.9  ใบตรวจงานและสั่งการสนาม 
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โครงการ  : ……………………………………………………….. 
 
เอกสารขอความเห็นชอบ อนุมัติ                               งาน  ..........................................  เลขที่ ................................... 
เรียน  ...................................................................... ( ผูควบคุมงาน )  
บริษัท ................................................................ 

ขอสง                ตัวอยาง  แคตตาล็อก  SHOP DRAWING จํานวน ......ชุด ชุดละ 
........แผน              

รายละเอียด  ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
ตามรายการประกอบแบบหัวขอ  ...........................  หนา ................................. และแบบกอสรางแผนที่ ............... 
จาก  .......................................................... ( ผูรับเหมา )             ลายเซ็น ............................................................... 
บริษัท ...........................................................................                       วันที่ ............./ ........................./ ................ 
            
เรียน   ........................................................ ( ผูออกแบบ ) 
บริษัท ....................................................... 
 ขอความเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติ 
จาก   ........................................................... ( ผูควบคุมงาน )   ลายเซ็น ......................................................... 
บริษัท  .......................................................    วันที่ ......... /........................../............. 
            
เรียน   ....................................................... ( ผูควบคุมงาน ) 
บริษัท  ..................................................... 

  อนุมัติ            อนุมัติตาม บันทึก          ไมอนุมัติ               
.................................     

...................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 
จาก  ................................................  ( ผูรับเหมา )  ลายเซ็น ............................................................. 
บริษัท .................................................................  วันที่ ................./.............................../....................... 
            
เรียน   ...................................................... ( ผูรับเหมา ) 
บริษัท  ..................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
จาก   .................................................... ( ผูควบคุมงาน )  ลายเซ็น  ....................................................... 
บริษัท  ..........................................................................  วันที่ .............../........................./................. 

สําเนา             .......................................  ( เจาของ โครงการ )                  

 
แบบฟอรม 1.10  ขอความเห็นชอบและอนุมัติการใชวัสดุ 
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โครงการ : ………………………………………………………………………………. 
 
 รายการขออนุมัติวัสดุและอุปกรณ งาน ......................................................เลขที่............. 

 
เรียน    : ……………………………………… ( ผูควบคุมงาน ) 
บริษัท  : …………………………………… 
 
                     ขอสง                   ตัวอยาง              แคตตาล็อก                ........................จํานวน ................. ชุด 
1 ...................................................................รุน ..................................................ยี่หอ ............................................ 
2 ...................................................................รุน ..................................................ยี่หอ............................................. 
3 ...................................................................รุน ..................................................ยี่หอ ............................................ 
4 ....................................................................รน ..................................................ยี่หอ ............................................ 
5 ...................................................................รุน ..................................................ยี่หอ ............................................ 
6 ...................................................................รุน ..................................................ยี่หอ ............................................ 
7 ...................................................................รุน ..................................................ยี่หอ ............................................ 
8 ...................................................................รุน ..................................................ยี่หอ ............................................ 
9 ...................................................................รุน ..................................................ยี่หอ ............................................. 
10 .................................................................รุน .................................................. ยี่หอ ............................................ 
11 .................................................................รุน .................................................  ยี่หอ ............................................ 
12 .................................................................รุน ................................................   ยี่หอ ............................................ 
13 ................................................................รุน  ................................................. ยี่หอ ............................................. 
14 ............................................................... รุน .................................................. ยี่หอ ............................................ 
15 ............................................................... รุน .................................................. ยี่หอ ............................................ 
16 ............................................................... รุน .................................................. ยี่หอ ............................................. 
17 ............................................................... รุน ..................................................  ยี่หอ ............................................. 
18 ..............................................................  รุน .................................................. ยี่หอ ............................................. 
19 ..............................................................  รุน .................................................. ยี่หอ ............................................. 
20 ..............................................................  รุน .................................................. ยี่หอ ............................................. 

   

   จาก : ...................................................... ( ผูรับเหมา )                         ลายเซ็น  ......................................... 
บริษัท : ..........................................................................                         วันที่  ............/..................../............... 
หมายเหตุ  : ..........................................................................................................................................................  
                   ........................................................................................................................................................... 

สําเนา  ...................................   ( เจาของโครงการ )             
 

แบบฟอรม 1.11  ขอความเห็นชอบและอนุมัติการใชวัสดุ และ อุปกรณ 
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บทที่ 4 

หลักปฏิบัติในการควบคุมและการตรวจงาน 

โดยท่ัวไป งานกอสรางไมไดเร่ิมตนเมื่อทําการปรับปรงุพื้นทีห่รือสองกลองปกผังโครงการ  
หากแตเกิดขึน้กอนหนานัน้แลว โดยเริ่มตั้งแตเมือ่เจาของโครงการตกลงใหผูออกแบบทําการออกแบบ 
และเมือ่ผูประกอบการธุรกิจกอสรางไดซ้ือแบบหรือรับแบบมามาคดิเพือ่เสนอราคา  จนกระทั่งไดรับ
การมอบหมายใหเปนผูทาํการกอสรางนั้นจริง  การทํางานกอสรางนัน้มีผูเกีย่วของในการทาํงานหลาย
กลุม  และทกุกลุมที่ทํางานจะตองมีการตรวจสอบซึ่งกันและกนัทั้งสิน้  ผูออกแบบจะทําการตรวจสอบ
เพื่อความถูกตองตรงกนัของสิ่งที่ระบไุวในแบบรูปรายการ  เงื่อนไข  และเอกสารสัญญา  เพราะเปนที่
ยอมรบักนัวาความขัดแยงหรือความไมเหมาะสมในแบบรปูและรายการละเอยีด จะปรากฏอยูเสมอ  
เนื่องจากเอกสารดังกลาวจดัทําโดยกลุมที่มคีวามรู และความชํานาญในดานวิชาชพีหลายกลุมในชวง
ระยะเวลานาน  และตลอดระยะเวลาดังกลาวไดมกีารแกไขเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  ถึงแมวาการ
ทํางานของคณะผูออกแบบจะเปนทมีงานที่มปีระสิทธภิาพเพียงใด ก็อาจจะมกีารผดิพลาดอยูบางไม
มากก็นอย  ดังนัน้การควบคุมและการตรวจสอบจึงนบัเปนเรื่องจําเปนที่หลีกเลี่ยงไมได  สําหรับผู
ประกอบธุรกจิกอสรางก็จะตองทําการตรวจสอบอยางพิถีพิถันในการดําเนนิงานทกุขั้นตอน  เพือ่
ปองกนัความเสียหายที่อาจเกดิขึ้น  สวนเจาของโครงการกจ็ะตองควบคุมและตรวจสอบเพื่อใหไดงาน
กอสรางที่มีคณุคาเหมาะกับเงินที่ลงทนุ  รวมทั้งใหเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกนั 

4.1 หลักการการควบคุมและการตรวจงาน 

 กอนที่งานกอสรางในหนวยงานกอสรางจะเริ่มขึ้นนัน้  ผูตรวจงานจะตองทําการเตรียมการ
กอนการควบคุมและการตรวจงาน  โดยจะตองมีการตรวจสอบงานดานเอกสาร  ซ่ึงประกอบดวย
แบบรูป  รายการละเอียด  และเอกสารหลักฐานประกอบสัญญา  รวมทั้งจะตองทาํการตรวจสอบ
สถานที่กอสรางกอนเริ่มดําเนินการจริงดวย 

 การตรวจสอบงานดานเทคนคิและหลักการกอสรางนั้น จะตองดําเนินการตรวจสอบใน
ดานตาง ๆ ไดแก  การตรวจสอบตําแหนงผังอาคารและหมุดอางอิงตาง ๆ  การตรวจสอบขนาด  
ระยะระดับ  และแนวตางๆ การตรวจสอบวัสดุและอุปกรณตาง ๆ  รวมทั้งการตรวจสอบผลการ
กาวหนาของงานดวย 

 การตรวจงานดานฝมือแรงงาน  เปนการตรวจสอบดานมาตรฐานฝมือแรงงาน  รวมทั้งการ
ใชเครื่องมือ เครื่องจักร ในหนวยงานกอสราง  อันจะสงผลตอเนื่องถึงคุณคาและคณุภาพของผลงาน
กอสรางนั้น ๆ  สวนการตรวจสอบในดานความปลอดภัยจะเปนการตรวจสอบการจัดระบบความ
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ปลอดภัยและอาชีวอนามัยใหแกชาง และคนงานในสถานที่กอสราง  รวมทั้งความปลอดภัยที่มีตอ
บุคคลภายนอกสถานที่กอสรางดวย 

4.1.1 การเตรียมงานกอนการควบคุมและการตรวจงาน 

 หลังจากที่ทําการยื่นซองประกวดราคา จนกระทั่งคัดเลือกไดผูที่จะทําการกอสรางแลวนั้น  
กอนที่จะเริ่มดาํเนินการกอสรางทั้งฝายเจาของงานและผูทําการกอสรางตองเตรียมการกอนทําการ
กอสรางจริง  งานที่จําเปนตองเตรียมการกอนทําการกอสราง หรืออาจกลาวไดอีกอยางหนึ่งวาการ
เตรียมการกอนการควบคมุและการตรวจงานนั้น  จะประกอบดวยการเตรียมงานดานเอกสารและ
การตรวจสอบสถานที่กอสราง 

1 . การตรวจสอบงานดานเอกสาร 

 งานดานเอกสารนับเปนงานที่จําเปนตองตรวจสอบในลําดับแรกกอนทีจ่ะดําเนินการ
กอสราง  โดยทัว่ไปงานเอกสารที่จะตองตรวจสอบประกอบดวย  แบบรูปและรายการละเอียด 
รวมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบสัญญา 

 1.1 แบบรูปและรายการละเอียด  (Drawing and specification)  แบบรูปและรายการละเอียด
นับเปนเอกสารสําคัญในการดําเนินการกอสราง  แบบรูปจะประกอบดวยรายละเอยีดของแบบที่จะ
ใชทําการกอสรางซึ่งโดยทั่วไปจะแบงงานออกเปนหมวดๆ นับตั้งแตงานโครงสราง งาน
สถาปตยกรรมและงานระบบตาง ๆ  ประกอบอาคาร ทั้งนี้ความละเอยีดของแบบรูปงานระบบตาง ๆ  
จะขึ้นอยูกับประเภทของโครงการนั้น ๆ วาจะเนนในสวนใด  ของงานระบบใดเปนพิเศษหรือไม 

 การกอสรางนั้นแบบรูปเพยีงอยางเดยีวไมสามารถอธิบายรายละเอียดของงานทั้งหมดได  
จึงจําเปนตองมีรายการละเอยีดประกอบแบบดวย รายการละเอียดดังกลาวจะเปนเอกสารที่ใชอธิบาย
ความตองการของผูออกแบบตอบุคคลที่เกี่ยวของ  เพื่อกําหนด  ชนิด  ขนาด  มาตรฐานการทํางาน  
รายละเอียดของฝมือและวัสดุอุปกรณ รวมทั้งรายละเอียดของงานที่จะกอสรางใหชัดเจนยิ่งขึ้น  
ตัวอยางของขอมูลที่ปรากฏในรายการละเอียดประกอบแบบกอสรางนั้น  ไดแก  ขนาดหรือเบอร
ของหินหรือกรวดที่ใชงานนัน้ สวนผสมของคอนกรีตที่ใช วิธีการทดสอบคุณภาพของคอนกรีต  
วิธีการปฏิบัติในการทํางานตางๆ นับตั้งแตการติดตั้งแบบหลอ  การลําเลียงคอนกรีต  การเท
คอนกรีต รวมทั้งการกําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมให 

 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนนิการกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองเปนที่พอใจของทุก
ฝาย ที่เกี่ยวของ  ผูตรวจงานจะตองมีความเขาใจในเรื่องแบบรูปและรายการละเอียดอยางชดัเจน  
อยางไรก็ตาม  ในทางปฏิบัติ การขัดแยงระหวางแบบรูปทั้งดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรมทุก
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สาขาจะเกดิขึ้นอยูเสมอ  นับตั้งแตการขาดสวนสําคัญของแบบที่ควรจะระบุ หรือขยายใหชัดเจน  
การระบุเงื่อนไขหรือรายการที่สับสน  และขาดในสาระสําคัญที่จะใชควบคุมการทํางาน รวมทั้ง
ความไมชัดเจนของแบบรูป  ส่ิงตาง ๆ  เหลานี้จะตองไดรับการตรวจสอบและแกไขประกอบกับ
การลงนามทําสัญญา  การตรวจสอบดังกลาวนอกจากจะเปนความพยายามขจดัขอขัดแยงระหวาง
แบบรูป  รายการละเอียด  และเอกสาร อันจะเปนสวนหนึ่งของสัญญาในภายหลังแลว  ยังเปนการ
ทําความเขาใจในวัตถุประสงคที่แสดงโดยแบบรปู รายการละเอียดและเอกสารใหเขาใจชัดเจน  ซ่ึง
จะเปนประโยชนในการตรวจงานทั่วไป  

 1.2   เอกสารหลักฐานประกอบสัญญา   ในการทําสัญญาวาจางกอสรางของโครงการทั้ง
ภาครัฐบาลและภาคเอกชนนอกจากแบบรูปและรายการละเอียดแลว   ยังตองใชเอกสารแสดง
สถานภาพตาง ๆ    ของคูสัญญาหรือผูทําการกอสรางประกอบเปนหลักฐานดวย    โดยเฉพาะงาน
ภาครัฐบาล เอกสารเหลานี้จะตองมีอยางครบถวน  จะขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได  เอกสารดังกลาว
แยกออกตามประเภทไดดังนี้ 

 1.2.1 เอกสารที่แสดงสถานภาพของผูประกอบการ ตามกฎหมายประกอบดวยหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนเปนนติิบุคคล  หรือหนังสือบริคณหสนธิในกรณทีี่เปนบริษัทจาํกัด  หนังสือ
รับรองการจดทะเบียนของสํานักงาน  ทะเบียนหุนสวนบริษัทที่แสดงทุนจดทะเบียนวัตถุประสงค
ในการดําเนินงาน กรรมการ หรือหุนสวนและอํานาจของกรรมการ  ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  
รวมทั้งตรายางประทับของนิติบุคคล ( ถามี ) 

 1.2.2  เอกสารประกอบที่สําคัญ  ไดแก  สําเนาของสัญญารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัว
ของผูรวมคาหรือสําเนาของหนังสือเดินทาง  ในกรณีทีผู่รวมคาฝายใดฝายหนึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่
มิใชสัญชาติไทย  หรือเสานําหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เขารวมคา  ในกรณีที่ผูรวม
คาฝายใดฝายหนึ่งเปนนิติบคุคล  โดยหลักฐานตาง ๆ  ทุกฉบับจะตองมีการลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง 

 1.2.3  หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน  และความรับผิดชอบตอสัญญา ที่เรียกวา  
หนังสือค้ําประกันสัญญาหรอืหลักประกนัสัญญา  ซ่ึงอาจเปนหนงัสือค้ําประกันของธนาคารที่
เจาของงานเชือ่ถือ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษทั
เงินทุนหลักทรัพย  หรือเงินสด  หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจายในนามเจาของงาน  หรือพันธบัตรรัฐบาล
ไทย ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์โดยชอบดวยกฎหมายของผูทําการกอสราง  โดยปกติผูประกอบการจะใช
หนังสือค้ําประกันของธนาคารพาณิชยมากกวาอยางอื่น จึงจะตองตรวจสอบเงื่อนไขใหละเอยีดวา
เจาของตองการใหปฏิบัติอยางไรในเรื่องขอความที่ปรากฏในหนงัสือนัน้  นอกจากนีใ้นการทาํ
สัญญาบางโครงการอาจจะตองมีการทําหลักประกนัการรบัเงินลวงหนาดวย 
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 1.2.4   ใบเสนอราคา  และบัญชีรายละเอียดแสดงปริมาณงาน  ( Bill of quantities )  ซ่ึง
จะตองแสดงรายละเอียดคาวสัดุ  อุปกรณ  คาแรงงาน  ภาษีประเภทตาง ๆ  รวมทั้งกําไรไวดวย 

 1.2.5   อากรแสตมปหรือตราสารในการทําสัญญาจาง  ทุกครั้งจะตองมีการติดอากร
แสตมปตามอัตราที่บัญญัติไวทายประมวลรัษฎากรในอัตรา 1,000  ละ  1  บาท  สําหรับสัญญาที่มี
วงเงินคาจางไมเกิน  200,000  บาท ทุก 1,000  บาท  จะตองติดอากรแสตมป  1  บาท   สวนงานทีม่ี
วงเงินเกิน   200,000  บาท  เปนตนไป  จะตองใชตราสารในอัตราเดยีวกัน 

 1.2.6   หนังสอืมอบอํานาจใหทําการแทน  ซ่ึงเปนเอกสารมอบอํานาจใหผูที่ไมมีอํานาจ
ดําเนินการลงนามในสัญญาทนผูที่มีอํานาจ  ทั้งนี้ควรตรวจสอบขอความใหครอบคลุมอํานาจที่จะ
ทําการใหหมด  โดยหนังสือมอบอํานาจดังกลาวจะตองปดอากรแสตมปตามกฎหมาย  พรอมแนบ
สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนทั้งของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจไวดวย 

 อยางไรก็ตาม  เอกสารหลักฐานประกอบสัญญาขางตน  จะทําการตรวจสอบในเวลาที่
ตางกัน  เชน  ในการทําสัญญากอสรางกับสวนราชการ  เอกสารขอ 1-3  นั้นจะตรวจสอบกอนที่
หนวยราชการนั้นจะรับราคาจากผูทําการกอสรางนั้น  สวนเอกสาร ขอ  5-6  จะตรวจกอนทีจ่ะทํา
สัญญา  สําหรับเอกสารในขอ  4  หรือใบเสนอราคานั้น  นับเปนเอกสารสําคัญที่ใชประกอบกับ
แบบรูปและรายการละเอยีด  เพื่อประโยชนในการควบคุมและตรวจงานกอสรางตอไป 

2 . การตรวจสอบสถานที่กอสราง 

 เมื่อลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว  กอนที่จะเริ่มดําเนินการกอสราง  จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองทําการตรวจสอบสภาพและสิ่งแวดลอมของสถานที่ที่จะทําการกอสราง โดยผูทําการกอสราง
ควรที่จะทําการตรวจสอบสถานที่กอสรางกอนดําเนินการกอสราง  ทั้งนี้เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลที่
จําเปนสําหรับใชในการดําเนนิงานกอสราง  เชน  การกําหนดตําแหนงของสํานักงาน  สนาม  โรง
เก็บวัสดุ  ลานกองวัสดุ  ที่พกัชางและคนงาน ฯลฯ  อยางไรกอตามการเขาไปสํารวจสถานที่กอสราง
นั้นก็ขึ้นอยูกับประสบการณในการทํางานของแตละคนดวย  สวนใหญผูที่มีประสบการณมากกวา
จะทําการสํารวจไดละเอียดรอบคอบกวา  โดยทั่วไปขอมูลที่ไดจากการสํารวจสถานที่ของผูทําการ
กอสรางประกอบดวยขอมูลเบื้องตน ดังตอไปนี ้

1. ภูมิประเทศ  เกี่ยวกับระดับความสูง  ต่ํา ของพื้นที่ ซ่ึงจะมีผลตอการตัดดิน หรือถมดิน 
หรือการขุดถม ปรับระดับ 
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2. ชนิดของดิน  เปนดินเหนยีว หรือดินเหลว  ซ่ึงจะมีผลตอการคํานวณเพื่อเลือกใช
โครงสรางชั่วคราวในการปองกันดินพังเมือ่มีการขุดดิน  รวมทั้งเลือกใชชนิด และ
ลักษณะของเครื่องมือไดอยางเหมาะสม 

3. ระดับน้ําใตดนิ  ซ่ึงมีผลตอการทําฐานราก และหองใตดิน และการสูบน้ําออก 

4. ส่ิงกอสรางที่มีอยูขางเคียง เกี่ยวกับการปองกันสิ่งนั้นไมใหเสียหาย  หรือพังขณะ
กอสราง 

5. ขนาดของพื้นที่  เปนสิ่งจําเปนมากที่จะตองตรวจสอบใหแนนอน เพราะถาหากพืน้ที่
ไมตรงกับที่กําหนดไวในแบบรูป ก็อาจจะมีผลกระทบตอขนาดของอาคารที่จะ
กอสราง โดยอาจจะตองมกีารปรับแบบกอนก็ได 

6. ความแนนของดินในระดับใตฐานราก  ถาฐานรากนัน้ไมใชเข็มรองรับ  และถาเปน
ฐานรากที่จะตองใชเข็มการเจาะแลววิเคราะหผล  ( Boringtest )  ก็เปนสิ่งจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองทํา 

7. สภาพดนิฟาอากาศปริมาณน้ําฝนและระยะเวลาที่ฝนตกรวมทั้งอุณหภูมิสูง ต่ํา ในรอบป 

8. ทางเขา-ออก ซ่ึงจะเปนทางขนสงทรัพยากรเขาไปดําเนนิการกอสรางวาสะดวกหรือไม 

9. สาธารณูปโภคในทองถ่ินเกีย่วกับไฟฟา  น้ําประปา  หรือน้ําใช  รวมทั้งงาน
สาธารณูปการเกี่ยวกับการสื่อสารติดตอกับภายนอก 

10. กฎระเบยีบขอบังคับในทองถ่ิน  รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพรีทองถ่ิน 

11. ทรัพยากรในทองถ่ินคอื  แรงงาน  ชางฝมือ  วัสดแุละเครือ่งมือ  เครื่องทุนแรง  และผู
ชํานาญพิเศษ  รวมทั้งผูรับเหมาชวงในทองถ่ิน 

4.1.2 การตรวจงานดานเทคนิคและหลักการกอสราง 

  1. การตรวจสอบตําแหนงผงัอาคารและหมุดอางองิตาง ๆ   

 การเริ่มตนงานกอสรางในหนวยงานสนามนั้น  โดยท่ัวไปผูทําการกอสรางจะตองยึดถือ
แบบรูปที่สถาปนิกผูออกแบบกําหนดไว  นับตั้งแตตําแหนงอาคาร ขนาด รวมทั้งระยะหางจากหมุด
เขตที่ดินดานตาง ๆ  ดังนัน้ในขั้นตนเมือ่เร่ิมดําเนินการกอสราง  ผูทําการกอสรางจะตองทําการ
ตรวจสอบรายละเอียดตาง ๆ  ดังนี้คือ 
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• ตรวจสอบหมดุหลักเขตที่ดนิ กับโฉนดทีด่ิน โดยตรวจสอบกับเจาของที่ดิน    
             ขางเคียง  หากยังมีขอขัดแยงในเรือ่งตําแหนงหมุดไมตรงกัน  อาจจําเปนตองให 
             เจาของโครงการทําเรื่องติดตอเจาพนักงานทีด่ินเพื่อทํารังวัดสอบเขต 

• ตรวจสอบขอบเขตของพื้นที่ดินจริงทั้งหมดเปรียบเทยีบกับพื้นที่ในผงับริเวณที ่
              กําหนดในแบบรูป  รวมทั้งตรวจสอบตําแหนงที่จะวางอาคารและขนาดของ  
              อาคาร  เพื่อจะไดกําหนดผังอาคารที่จะกอสรางรวมทั้งตําแหนงของศูนยเสา 

• ตรวจสอบระดบัพื้นดินเดิม  และระดับถนนรวมทั้งกําหนดหมดุระดับอางอิง  เพื่อ 
              หาระดับความสูงของอาคารที่จะสรางจริง 

• ตรวจสอบตําแหนงระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ  ไดแก  ตําแหนงทอระบายน้ํา 
              สาธารณะ  ทอประปา  แนวสายไฟสาธารณะ  เพื่อเปรียบเทียบกับตําแหนงใน  
              แบบรูปและรายการละเอียด 

• ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงผังอาคารและหมุดอางอิงตาง ๆ  นี้  ควรตรวจสอบอยาง 
ละเอียดเพราะนอกจากจะมปีระโยชนในการกําหนดพืน้ที่กอสรางอาคารแลวยัง 
ผลตอการบริหารงานของหนวยงานสนามดวย    โดยทําใหสามารถนําขอมูลไป 
วางแผนกําหนดตําแหนงสํานักงานสนาม ที่พักคนงาน บริเวณกองเกบ็วัสดุ และ 
ลานประกอบชิ้นสวนตาง ๆ  ซ่ึงถาหากพื้นที่ไมเพียงพอจะไดวางแผนจดัหา 
สถานที่ทดแทนไวลวงหนา 

2 .  การตรวจสอบขนาด  ระยะ  ระดับ  และแนวตาง ๆ  

 ขณะที่ดําเนินการกอสรางนั้น  ส่ิงสําคัญที่ผูควบคุมจําเปนตองตรวจสอบก็คือ  เร่ืองของ
ขนาด ระยะ ระดับ  และแนวตาง ๆ  ซ่ึงจะตองตรวจสอบอยางละเอียดใหตรงตามแบบรูปและ
รายการ  รวมทั้งถูกตองตามมาตรฐานและหลักวิชาการที่ดี  เพราะถาหากเกิดความผดิพลาดขึ้นแลว
จะแกไขไดยาก  เชน ระยะชวงเสาผิดจากที่กําหนดเสาเข็มผิดศูนย  ฐานรากผิดไปจากแนว  ความสูง
ระหวางชัน้ไมเปนไปตามที่กาํหนดไวในแบบรูป  เปนตน  ความผิดพลาดที่เกิดจากเรื่องนี้จะสงผล
กระทบตอเนื่องถึงงานในสวนอื่น ๆ  รวมทั้งเกดิความสูญเสียทางดานตนทุนและเวลาการทํางาน
ดวย  ดังนัน้จึงควรตรวจสอบอยางละเอียดถ่ีถวนและรอบคอบที่สุด  เครื่องมือสําหรับวัดจะตองเปน
เครื่องมือเฉพาะงานกอสราง  วิธีวัดจะตองเปนไปตามหลักการที่ถูกตอง  การใชสายวัดบางอยาง  
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เชน  เทปผา  อาจทําใหระยะคลาดเคลื่อนไดมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งถาวิธีการวัดไมถูกตองดวยแลว  
ความผิดพลาดจะยิ่งมากขึ้น 

 ดานขนาดของวัสดุประเภทตาง ๆ  ก็เปนสิ่งที่ผูตรวจงานจะละเลยไมได  ขนาดที่ควร
ตรวจสอบไดแก  ขนาดของผลิตภัณฑประเภทเหลก็เสริมคอนกรีต และเหล็กรูปพรรณ  ขนาดไมทกุ
ชนิด  ความหนาของวัสดุพืน้  และวัสดแุผนตาง ๆ   ความหนาของโลหะแผน  ขนาดของทอตาง ๆ  
ขนาดของสายไฟฟา  และความหนาของวัสดุฉาบผิวตาง ๆ  ความหนาและขนาดเหลานี้บางอยางกม็ี
มาตรฐานกําหนดเกณฑความคลาดเคลื่อนไว  หรืออาจมรีะบุคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดไวใน
รายการละเอียดประกอบแบบ  แตบางประเภทก็อาจจะยังไมมีระบไุว  ดังนั้นผูตรวจงานจึงตองยดึ
ตามเกณฑที่กาํหนด  รวมทั้งใชวิจารณญาณที่มีเหตุผลในการตรวจเสมอ 

3 .  การตรวจสอบวัสดุและอุปกรณตาง ๆ 

 การตรวจสอบวัสดุอุปกรณทีจ่ะใชในการกอสราง   ผูตรวจจะตองยดึมาตรฐาน
อุตสาหกรรม  (มอก.)  หรือขอมูลทางดานเทคนิคของผูผลิตเปนสําคัญ  ทั้งเรื่องขนาดและคุณภาพ
ของวัสดุอุปกรณ  ในการตรวจสอบดานขนาดนั้นสามารถที่จะวัดไดดวยเครื่องวัดที่มีความละเอยีด  
แตสําหรับการตรวจสอบดานคุณภาพนั้น  ผูตรวจสอบควรใชความละเอียดรอบคอบเปนพิเศษ  ส่ิง
ที่ควรระวังอกีอยางหนึ่ง คือเร่ืองความเขาใจผิดในชนิดของวัสดุ  เชน  กระเบื้องเคลือบ  และ
กระเบื้องเซรามิกเคลือบ  บางคนมีความเขาใจวาเปนชนิดเดยีวกัน  ความจริงแลวเปนคนละชนิด 
เพราะแตกตางกันในกรรมวธีิการผลิต  การตรวจงานจึงควรระวังการใชผิดประเภทโดยไมไดตั้งใจ 

 นอกจากการตรวจสอบดานคณุภาพแลว ผูตรวจงานในหนวยงานกอสรางสวนใหญควร
จะตองควบคุมและตรวจสอบปริมาณความสูญเสียของวัสด ุ ในหนวยงานที่เกิดความสะเพราของชาง
หรือคนงาน หรือจากการควบคุมที่ไมรัดกุมทําใหวัสดุอุปกรณเสียหายดวยเพราะจะชวยในการ
ตรวจสอบปริมาณวัสดคุงเหลอืในคลังจายวสัดุของหนวยงาน เพื่อเปรยีบเทียบกบัเนือ้งานที่ทําเสร็จไป
พรอมกนั  นอกจากนีแ้ลวยงัเปนการคํานวณปริมาณวัสดทุี่เหลืออยูในหนวยงานวาจะเพียงพอสําหรับ
ใชงานไดอีกกีว่ัน  เพราะจะไดเตรยีมการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณดังกลาวมาใชทันตอความตองการใชงาน 

4 .  การตรวจสอบผลการกาวหนาของงาน 

 การดําเนนิการกอสรางที่มีแผนการดําเนินงาน  จะมวีิธีการติดตามผลกาวหนาของงานคือ  
บันทึกผลงานที่ทําไดไวเปนรายวัน  รายสัปดาห  หรือรายเดือน  ซ่ึงจะนํามาเทยีบกบัแผนงานหลกั
เพื่อหาแนวโนมความกาวหนาของงานวาชา หรือเร็วกวาแผนอยางไร  ทั้งนี้ผูควบคุมงานควรจะเขา
ตรวจสอบรายละเอียดของการทํางานจริง  ใหเปนไปตามแผนงานที่กาํหนดไว หรือใหใกลเคียงกบั
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แผนงานมากที่สุดเทาที่จะทาํได  หรือถาหากงานทีก่ําลังดําเนินการอยูไมเปนไปตามที่แผนงาน
กําหนด  เกิดอุปสรรคหรือปญหาบางประการผูควบคุมงานควรปรึกษากับผูที่เกี่ยวของเพื่อแกไข
ปญหาดังกลาวใหเสร็จสิ้นโดยเรว็ 
 
 บางโครงการที่มีผูรับเหมาชวงเขาทํางาน  ผูควบคุมงานก็จะเปนตองประสานและควบคุม
การทํางานของผูรับเหมาชวงใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงานหลักของโครงการดวย 

4.1.3 การตรวจงานดานมาตรฐานฝมือแรงงาน   และความปลอดภยั 

การตรวจงานดานมาตรฐานฝมือแรงงาน 

 มาตรฐานฝมือแรงงานสงผลตอเนื่องถึงคุณคาของงานกอสราง  ซ่ึงเปนสิ่งที่มองเห็นและ
ตรวจสอบไดงาย  ระดับดิ่ง  ฉากและแนวจะเปนเครื่องชี้ถึงความประณีตของฝมือแรงงานไดเปน
อยางดี  เชน  การกออิฐโชวแนว  การฉาบปูน  การปูกระเบื้อง  การทําฝาเพดาน  การเขาปากไม  งาน
ตั้งวงกบและบานประตูหนาตาง  งานฝาผนังเบา เปนตน  สําหรับงานตกแตงที่ใชฝมือชํานาญเฉพาะ
พิเศษ   เชน   บัวพื้นและฝาเพดานตาง ๆ   บัวปนปูน   ไมแกะสลัก   หรือการฉลุตาง ๆ   รวมทั้ง
งานอัลลอยด  ควรตรวจทั้งดานฝมือ  ความประณีต  และความงามตามลักษณะแหงศลิปะนั้น ๆ  ดวย 

 สําหรับการตรวจงานที่ตองใชความรูในเทคนิคเฉพาะอยาง  เชน  การเชื่อม (welding)  งาน
ระบบเครื่องกลประกอบอาคารตาง ๆ  งานระบบไฟฟา  งานปรับอากาศ ฯลฯ  ผูตรวจงานจะตองมี
ความรูในเรื่องตาง ๆ  เหลานีอ้ยางกวางขวาง  เพราะการตรวจเปนการมุงหาคุณภาพ  ความปลอดภยั  
และความคงทนถาวร  เปนสาํคัญ 

 ปจจุบันเครื่องมือและเครื่องจักรในงานกอสรางมีหลายประเภท  แตละประเภทกเ็หมาะ
สําหรับหนาทีใ่ชสอยตาง ๆ กัน  เครื่องจกัรกลเหลานี้มทีั้งคุณและโทษ  หากการตดิตั้ง  การติดตั้ง  
การใชงาน  การรื้อถอน  รวมทั้งการบํารุงรักษา  ไมถูกตองตามวิธีที่ผูผลิตแนะนําไวในคูมือประจํา
เครื่องนั้น ๆ ก็อาจจะกอใหเกิดความเสยีหายทั้งตองานกอสรางรวมถึงผูปฏิบัติงานได  โดยปกติ
เครื่องจักรกลทุนแรงเหลานี ้ จะตองมกีารตรวจสอบสวนตางๆ ตลอดเวลาอยางสม่ําเสมอทั้ง
ประจําวนั  ประจําสัปดาห  ประจําป  การตรวจสอบที่เครงครัดจะเปนสวนชวยใหการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง  เพราะเมื่อเครื่องมืออยูในสภาพดแีลว  การใชงานก็จะสะดวกและปลอดภยัยิ่งขึ้น  ดังนัน้ใน
ฐานะผูตรวจงานจึงควรจะมกีารปลูกจิตสํานึกของผูปฏิบัติงานผูควบคมุเครื่องจักรกลทุกประเภท 
ใหตระหนกัถึงการปฏิบัติงานอยางถูกตองและปลอดภยั 
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การตรวจงานดานความปลอดภัยและอาชวีอนามัยในการปฏิบัติงาน 

 ผูทําการกอสรางจะตองจดัระบบความปลอดภัยใหแกชางและคนงานรวมทั้ง
บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายระบุไวอยางครบถวน  โดยคํานึงถึงหลักปลอดภัยไวกอนเปนสําคญั  
อุปกรณความปลอดภัยของการปฏิบัติงานภายนอกอาคารไดแก  นั่งราน  ตาขายกันตก  สะพานหอย
ที่มีราวกันตก  สวนผูปฏิบัติงานในที่สูงจะตองมีเข็มขัดนริภัย  และตาขายหรือส่ิงรองรับที่แข็งแรง  
สําหรับผูปฏิบัติงานบนเครื่องทุนแรงบางอยาง  เชน  ปนจั่นยกของแบบติดตั้งบนพื้น  นอกจาก
จะตองมีเครื่องปองกันในฐานะทํางานในทีสู่งแลว ยังตองมีสายลอฟาบนเครื่องทุนแรงนั้นเพือ่
ปองกันฟาผา  และทําการยึดปนจั่นตามคําแนะนําของผูผลิตอีกดวย  อุปกรณความปลอดภัยสวน
บุคคลโดยทั่วไปก็คือ หมวกแข็ง  ใชสําหรับทุกคนทีป่ฏิบัติงาน หรือเขาไปในเขตกอสราง  ถุงมือ 
และรองเทายางใชสําหรับการเทปูน  อุปกรณความปลอดภัยประเภทเครื่องทุนแรง  นั่งราน  หรือตา
ขายกันตกดังกลาว  ตองมกีารตรวจสภาพอยูเสมอ  และสําหรับอปุกรณอ่ืนโดยเฉพาะหมวกแข็ง 
จะตองจดัใหทกุคนสวมใสโดยเครงครัด 

 นอกจากความปลอดภัยทีก่ําหนดในกฎหมายแลว  ส่ิงใดที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรือ
อุบัติเหตุขึ้นไดก็ควรจะหาอปุกรณปองกนัไว  เชน  ราวบันได  ราวกันตก  โดยรอบชองเปดทั้งหลาย  
เพราะถาหากไมมีราวกันตกอาจเปนสาเหตุใหคนตกลงมาจากที่สูงได 

 อัคคีภัยก็เปนอกีเรื่องหนึ่งที่ไมควรประมาท  การทิ้งกนบหุร่ีลงในกองวสัดุที่ไหมไฟ  การ
เชื่อมเหล็กใกลกับวัสดุไวไฟ  การตอสายไฟผิดวิธี  การใชสายไฟ หรืออุปกรณทีเ่สื่อมคุณภาพ จะ
เปนสาเหตุที่กอใหเกดิอัคคีภยัไดงาย  การปองกนัควรมีอุปกรณหรือเคมีดับเพลิงไวในสถานที่
กอสรางตลอดเวลา รวมทั้งพยายามทีจ่ะเก็บกองวัสดไุวไฟไวในทีท่ี่ไมพลุกพลาน และควร
ปฏิบัติงานใหหางจากวัสดุไวไฟ หากจําเปน หรือหลีกเลีย่งไมได ก็จะตองระมัดระวงัเปนพิเศษ 

 แมจะมีมาตรการและอุปกรณปองกันเพลิงไหมไวแลวกต็าม    ผูตรวจงานก็ยังจะตองเอาใจ
ใสหมั่นตรวจตราอยูเสมอจะละเลยไมได      มิฉะนั้นจะเกิดอันตรายโดยมีสาเหตุจากความประมาท 

 งานกอสรางหลายประเภทมลัีกษณะปฏิบัติงาน ที่เปนอันตรายตอสุขภาพพลานามัยของผู
ทํางาน  เชน  งานขุดเจาะอุโมงค  งานใตน้าํ  งานพนเคม ี งานที่ทําในที่มืด  เปนตน  การปฏิบัติงาน
เหลานี้จําเปนตองมีมาตรการ  หรืออุปกรณปองกันอนัตรายเหลานี้อยางครบถวน  เชน  ระบบถายเท
อากาศออกซิเจน  แสงสวาง  เครื่องปองกันห ู  ตลอดจนการหมุนเวยีนผลัดเปลี่ยนผูปฏิบัติงานตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม  เปนตน 
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 ในเขตที่พกัอาศัยในหนวยงานกอสรางมักจะเปนแหลงเสือ่มโทรม เพราะขาดทางระบายน้ํา  
และภาชนะสําหรับขจัดขยะและสิ่งปฏิกูล  พื้นที่ลุมชื้นแฉะ  ส่ิงกอสรางมืดทึบอากาศถายเทไม
สะดวก  แสงสวางไมเพยีงพอ  ส่ิงเหลานี้มีผลเสียตอสุขภาพพลานามัยของชาง และคนงาน  ซ่ึงจะ
สงผลกระทบใหประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานลดลง  ผูตรวจงานจงึควรเอาใจใส หมั่นตรวจตรา  
แนะนําใหจัดสถานที่ใหถูกสุขลักษณะทั้งสถานที่และการอยูอาศัย  ทั้งนี้เพื่อใหผูอยูอาศัยมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรงอยูเสมอ อันจะสงผลดีตอการปฏิบัติงาน และทําใหไดผลงานที่มีคุณภาพ 

4.2   ขั้นตอนการตรวจงาน 

 การตรวจงานระหวางกอสรางนั้น  สวนใหญผูตรวจงานจะตองเขาไปตรวจงานใน  3  
ลักษณะ  คือ  การตรวจงานตามระยะเวลาที่กําหนดไว  การตรวจงานเมื่อมีเหตุขดัของในระหวาง
ดําเนินการกอสราง หรือระหวางงวด  และการตรวจงานเมื่อครบกําหนดเวลาตามงวดในแผนการ
ทํางานกอสราง  การตรวจงานระหวางการกอสรางนี้จะมีประโยชนในการตรวจสอบความกาวหนา
ของงานและผลงานเปนระยะ ๆ  เพื่อจะไดลดปญหาตาง ๆ  ใหนอยลง  ทําใหไดผลงานที่มีคุณภาพ
ตรงตามแบบรูปและรายการละเอียด  หลักวิชาการที่ดี  รวมทั้งแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด 

 การตรวจรับงวดงานหรือการสงงานงวด  เปนการตรวจสอบเมื่อสงมอบงานที่ผูทําการ
กอสราง  ไดดําเนินการกอสรางแลวเสร็จตามสวนของงานแตละงวดทีร่ะบุไวในสัญญา  ทั้งนี้เปน
การดําเนนิการใหผูทําการกอสรางมีสิทธิเบิกเงินประจํางวดตามสัญญาเทานั้น  มิใชเปนการรับงาน
จางงวดนั้นไวใชในราชการ  ดังนั้นถาหากมีการเสยีหายเกิดขึ้นในภายหลังการตรวจรับงานงวด  
ผูทําการกอสรางก็ยังจะตองเปนผูรับผิดชอบในความเสียหายเชนกัน  สําหรับการตรวจรับงานงวด
สุดทายนับเปนงานที่สําคัญ และใชเวลาในการตรวจนานมากกวาการตรวจรับงานงวด  เพราะ
นอกจากผูตรวจงานจะตองตรวจสอบงานที่แลวเสร็จใหถูกตองครบถวนตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดทกุประการแลว ก็ยังตองตรวจสอบและทดสอบการทํางานของระบบประกอบอาคารทกุ
ระบบกอนเริ่มใชงานจริงดวย 

4.2.1  การตรวจงานระหวางกอสราง 

 ระหวางดําเนนิการกอสรางนั้น  สวนใหญเปนหนาที่ของผูควบคุมงานโดยตรงที่จะตองควบคุม
การทํางานของผูทําการกอสราง ใหถูกตองตามแบบรูปรายการ  รวมทั้งหลักวิธีการที่ดี  อยางไรก็ตามใน
สวนของผูตรวจงานจะมีบทบาทในการเขาตรวจงานในหนวยงานกอสราง   3   ลักษณะ   คือ  

• เมื่อครบกําหนดการตรวจงานตามระยะเวลาที่กําหนดไว  เชน  ทุกสัปดาห  ทุก 
              เดือน  ฯลฯ 
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• เมื่อมีเหตุขัดของระหวางดําเนินการกอสรางหรือระหวางงวด  ผูทําการการ 
              กอสรางแจงใหผูตรวจงานเขาไปตรวจสอบเพื่อขอความคิดเหน็ หรือเพื่อ พจิารณา 
              ตัดสินใจ 

• เมื่อครบกําหนดเวลาตามงวดงานแตละงวด  ตามเวลาที่ระบไุวในแผนการทํางานที่ 
                ผูทําการกอสรางเสนอประกอบการทําสัญญา ซ่ึงผูทําการกอสรางอาจจะยังดําเนนิการ 
                กอสรางไมแลวเสรจ็ก็ได 

 หนวยงานกอสรางแตละหนวยงานจะมขีอกําหนดที่แตกตางกันออกไป  สวนใหญจะจัดให
มีการประชุมในหนวยงานกอสราง  ระหวางเจาของงาน  ผูออกแบบ  ผูตรวจงานและผูควบคุมงาน
ของฝายเจาของ  ผูทําการกอสราง  ผูรับเหมาชวง  ในบางครั้งอาจมีการเชิญตวัแทนผูจําหนาย
ผลิตภัณฑมานาํเสนอรายละเอียดดานวัสดหุรือผลิตภัณฑดวย  การประชุมลักษณะนี้จะจดัใหมขีึ้น
เปนประจําทกุสัปดาห  ทุก 2   สัปดาห  หรือตามเวลาที่ตกลงกัน  เพื่อตรวจสอบความกาวหนาใน
การทํางานเปรยีบเทียบกับแผนงานกอสรางที่ไดวางแผนไว 

 นอกจากการเขาไปตรวจงานตามกําหนดเวลาดังกลาวขางตนแลวนั้น  ในบางครั้งอาจเกิด
เหตุขัดของซึ่งเปนอุปสรรคในการกอสราง  ทําใหตองตัดสินใจแกปญหาอยางทันทนีั้น  ผูตรวจงาน
ก็จําเปนทีจ่ะตองเขาไปตรวจสอบปญหาที่เกิดขึ้นรวมกับผูออกแบบ และผูทําการกอสรางเพื่อศึกษา
ถึงสาเหตุของการเกิดปญหาที่แทจริง  รวมทั้งยังตองหาแนวทางแกไขปญหา  โดยไมกอใหเกดิ
อุปสรรคตอการทํางานตอไป  อยางไรก็ตามการแกปญหาใด ๆ  ที่เกดิขึ้นนี้หากมีผลกระทบถึงการ
เปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการก็จะตองทาํการตรวจสอบถึงราคาคากอสรางที่เปลี่ยนแปลงดวย 
เพราะจะไดมาปรับแกไขเปนงานเพิ่ม – ลด ในงวดนั้นๆ  ตามดวย 

 กรณีที่ผูทําการกอสรางไดทําการกอสรางลาชากวาที่ไดเสนอไวในแผนงานกอสราง  เมื่อ
ถึงเวลาที่ครบกําหนดตามทีร่ะบุไวในแผนนั้น และการกอสรางก็ยงัดําเนินการไมแลวเสร็จทันตาม
งวดงาน  ผูตรวจงานก็ยังคงตองเขาไปตรวจงาน  เพื่อตรวจเนื้องานทีท่ําไดจริงในขณะนั้น นอกจาก
จะเปนการเปรยีบเทียบกับแผนงานแลว ยังเปนขอมูลประกอบพิจารณาหาสาเหตุเพื่อแกปญหา
ลวงหนากอนที่จะบานปลายจนกระทั่งแกไขไดไมทัน  ทาํใหหมดเวลาตามที่ระบุไวในสัญญา 

 ดังนั้นการตรวจงานระหวางการกอสรางนี้  จะมีประโยชนในการตรวจสอบความกาวหนา
ของงาน และผลงานเปนระยะ ๆ  เพื่อจะไดลดปญหาอุปสรรคตาง ๆ  ในการกอสรางใหนอยลง  ทํา
ใหไดผลงานที่มีคุณภาพตรงตามแบบรูปและรายการละเอียด  หลักวิชาการที่ดี รวมทั้งแลวเสร็จตรง
ตามเวลาที่กําหนด 
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4.2.2  การตรวจรับงานงวด 

 เมื่อผูทําการกอสรางไดดําเนนิการกอสรางแลวเสร็จ  ตามสวนของงานแตละงวดทีร่ะบุไว
ในสัญญาแลว  ก็จะตองมีการสงมอบงานใหเจาของ  เพื่อขอรับเงินคาจางงานประจาํงวดนัน้  การ
ปฏิบัติเชนนี ้  เพื่อจะเปนการชวยเหลือผูรับงานกอสรางใหมีเงินทุนหมุนเวยีนสําหรับจัดซื้อวัสดุ 
และจายคาแรงเพื่อทํางานตอไป  การสงมอบงานในลักษณะเชนนี้เรียกวา  การสงงานงวด หรือการ
ตรวจรับงานงวด  ซ่ึงจะแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ  การตรวจรับงานงวดปกติ  และการตรวจรับ
งานงวดสุดทาย 

การตรวจรับงานงวดปกต ิ

 ในงวดงานแตละงวดจะระบรุายละเอียดของงานตาง ๆ  ที่กําหนดใหทําจนเสร็จ  ผู
ตรวจสอบจะตองตรวจอยางรอบคอบวางานที่ระบุไวในงวดงาน ตามสัญญานั้นไดกระทําเสร็จ
ครบถวนตามที่ระบุไวแลว  จึงกระทําการสงมอบหรือรับงานได  โดยทั่วไปถาเปนการกอสรางของ
เอกชน  การตรวจรับงานงวดจะไมคอยมปีญหามากนกั  เพราะเมื่อผูควบคุมงานยอมรับผลงานของ
ผูทําการกอสรางโดยบันทกึความเหน็ลงในใบสงงาน  เจาของโครงการก็จะอนุมตัิจายเงินงวดนัน้ ๆ   
แตสําหรับโครงการกอสรางของหนวยงานราชการจะมขีั้นตอนที่ยุงยากกวาโดยจะตองมี
คณะกรรมการตรวจการจางเขามาเกี่ยวของดวย  เมื่อผูทาํการกอสรางตองการสงมอบงาน โดยผาน
ทางเจาหนาทีผู่ควบคุมงานเพื่อขอเบิกเงิน  ซ่ึงผูควบคุมงานจะตองรายงานผลการปฏิบัติงานของ
ผูทําการกอสรางถึงประธานคณะกรรมการฯ  วาไดตรวจสอบผลงานแลวเสร็จถูกตอง  เจาหนาที่
พัสดุ ดําเนนิการประสานกับประธานคณะกรรมการฯ  เพื่อจะกาํหนดวันตรวจรับงานแจงให
คณะกรรมการทุกคนทราบ  โดยปกติไมควรเกิน 3 วันทาํการ  นับจากวันที่ประธานกรรมการตรวจ
การจางไดรับหนังสือแจงสงงาน 

 การตรวจรับงานหรือประชมุเกี่ยวกับการกอสรางของคณะกรรมการตรวจการจางทกุครั้ง  
ควรจะตองมีบนัทึกรายงานการประชุม  กรรมการทานใดมีความเห็นขัดแยงก็ใหบนัทึกไวเปนลาย
ลักษณอักษรดวย  และสรุปผลการประชุมเสนอผูวาจางหรือหัวหนาสวนราชการเพือ่ทราบ หรือขอ
อนุมัติแลวแตกรณ ี

 ในการตรวจรบังานประจํางวด  โดยท่ัวไปจะมีเอกสารประกอบ  ดังนี ้

• ใบรายงานผลการตรวจรบังานงวด 

• ใบรับรองผลการปฏิบัติงาน 
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• ใบตรวจการจาง 

• ใบปรับในกรณีผูรับจางทํางานไมเสร็จตามกําหนด 

 นอกจากนี้ควรมีภาพถายแสดงผลงานที่ทําแลวเสร็จของงานงวดนั้น ๆ  แนบประกอบการ
อนุมัติเบิกเงนิดวย  โดยเอกสารตาง ๆ  ทุกแผนควรใหมีกรรมการลงนามกํากับใหครบถวนทุกคน  
และสงผานหนวยงานพัสดุเพื่อนําเสนอขออนุมัติการเบกิจายในขั้นตอนตอไป  สําหรับเอกสารการ
ตรวจรับงานประจํางวดนั้น เมื่อมีการลงนามแลวจะมอบสําเนาใหแกผูทําการกอสรางไว 1 ชุดเพือ่
เก็บไวเปนหลักฐาน 

 การตรวจการจางรับงานที่ทาํเสร็จเรียบรอยตามสัญญาจางแตละงวดนัน้ ถือวาเปนขั้นตอน
หนึ่งเพื่อใหผูรับจางมีสิทธิ์เบิกเงินประจํางวดไดตามสัญญาเทานั้น  มิใชเปนการรับงานจางงวดนั้น
ไวใชในราชการ  ดังนั้นถามีความเสียหายใด ๆ  เกิดขึน้ในภายหลังการตรวจรับงานงวดนั้น  ผูรับ
จางยังตองเปนผูรับผิดชอบในความเสียหายเหลานัน้  โดยตองจดัหามาใหม หรือแกไขซอมแซมให
คืนดีตามในหนังสือสัญญาจาง 

การตรวจรับงานงวดสุดทาย 

 การตรวจงานเพื่อสงมอบงานงวดสุดทายนับเปนงานทีสํ่าคัญ โดยทั่วไปผูตรวจงานจะตอง
ใชความละเอยีดรอบคอบมากเปนพิเศษ รวมทั้งใชเวลาในการตรวจรบังานนานกวาทุกงวด ทั้งนี้
ผูตรวจงานไมเพียงแตจะตรวจสอบความครบถวนของงานสัญญาเทานั้น  แตจะตองตรวจความ
ประณีตเรยีบรอยและความสะอาด  รวมทั้งจะตองตรวจสอบและทดสอบการทํางานของระบบ
ประกอบอาคารทุกระบบกอนเริ่มใชงานจริง  ระบบตาง ๆ  ไดแกระบบไฟฟา  ระบบสุขาภิบาล  
ระบบปรับอากาศ  และระบบอื่นๆ  การตรวจสอบระบบนี้กระทําเพื่อใหแนใจวาไมมขีอบกพรองใน
ระบบดังกลาว  ที่จะสงผลเสียหายใหกับอาคารได  กอนทีท่ําการตรวจรบังานงวดสุดทายนั้น ผูตรวจ
งานควรจะดําเนินการดังนี ้

 จัดทําบัญชีรายการที่ตองแกไข  ใหแกผูทาํการกอสรางทุกฝายที่เกีย่วของรวมทั้งผูรับเหมา
ชวงทุกราย เพือ่ทําการแกไขงานใหแลวเสร็จกอนวนัตรวจรับงาน 

 เมื่อผูทําการกอสรางแจงวางานในรายการแกไขที่ส่ังงานไปนั้น  ทําการแกไขแลวเสร็จก็ให
เขาไปตรวจสอบอีกครั้ง 

 เมื่อตรวจสอบวาสามารถทําการสงมอบงานไดแลวนั้น  ก็ทําหนังสือแจงเจาของและ
ผูออกแบบใหทําการตรวจรบังานในขั้นตน 
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 หลังจากที่ทําการตรวจแลว  เจาของหรือผูควบคุมงานจะทํารายการงานที่ผูทําการกอสราง
ยังทําไมแลวเสร็จสมบูรณ  ผูทําการกอสรางก็จะตองดาํเนินการแกไขในทันที  และเมื่อเจาของงาน
และผูตรวจงานไดทําการตรวจรับงานที่ผูทําการกอสราง ดําเนนิการซอมแซมและแกไขแลว กจ็ะทํา
เร่ืองออกหนังสือรับรองการสงมอบงานงวดสุดทายให 

 เนื่องจากในการตรวจงานงวดสุดทายจะตองตรวจสอบงานที่ทําใหแลวเสร็จถูกตอง
ครบถวน ตามแบบรูปและรายการละเอยีดทกุประการ  ดังนั้นกอนที่จะทําการตรวจรับงาน ผูตรวจ
งานหรือคณะกรรมการตรวจการจางในงานของสวนราชการจําเปนทีจ่ะตองทบทวนแบบรูปและ
รายการละเอียดใหเขาใจชดัเจนกอน  โดยท่ัวไปงานทีต่องตรวจสอบกอนสงมอบงานงวดสุดทายมี
รายละเอียดดังนี้ 

 ความเรียบรอยของงานตกแตง  เชน  งานสี  ไมมีรอยหยดหรือทาสีลํ้าแนวทีก่ําหนด  งาน
วัสดุผิวประเภทกระเบื้อง  หรือหินออน  ปไูดแนวระดับ 

 อุปกรณประกอบอาคารตาง ๆ  เชน  อุปกรณไฟฟา ปล๊ัก สวิตซ ดวงโคม  วาติดตั้งครบถวน  
และตรงตามตาํแหนง  รวมทั้งทดสอบการทํางานของอุปกรณไฟฟาทั้งหมด  ทั้งนี้จะตองมี
ใบรับรองการเดินสายไฟฟาวาถูกตองปลอดภัยตามมาตรฐานดวย 

 อุปกรณประต ู – หนาตาง ตดิตั้งถูกตองครบถวน  รวมทัง้การใชงานของประตูหนาตางนั้น 
เปด - ปดไดสะดวกและเรียบรอย 

• ครุภัณฑประกอบอาคาร ( ถามี )  เชน  เคานเตอรมีขนาดถูกตอง 

• ทดสอบการเดนิทอน้ําใช / น้าํทิ้ง   ขอตอตาง ๆ  ไมมีรอยร่ัว  หรือน้ําซึมได 

• ทดสอบระบบปรับอากาศวาใชงานไดดี มอุีณหภูมิพอเหมาะแกการใชงาน 

• สงมอบของที่กําหนดไวในรายการ  เชน  แบบสรางจริง  ลูกกุญแจ  ฯลฯ  ให
ครบถวน 

 โดยทั่วไปบทบาทและภาระหนาที่ของคณะกรรมการตรวจการจางจะสิ้นสุดลงเมื่อไดทํา
การสงมอบงานงวดสุดทายเสร็จสิ้นแลว  อยางไรก็ตาม ในสัญญากอสรางของสวนราชการจะมี
ขอกําหนดเกีย่วกับการประกนัความเสียหายเปนเวลา 2 ป  ภายหลังจากที่เจาของไดมอบงานงวด
สุดทายตามสัญญานั้นไวแลว  โดยมีหลักฐานทางการเงนิแบบใดแบบหนึ่งเปนประกัน  สวนใหญ
หลักประกนัสัญญาจะเปนหนังสือค้ําประกนัจากธนาคารที่เจาของเชื่อถือ  โดยสาระสําคัญใน
หนังสือค้ําประกันของธนาคาร  คือ  ธนาคารจะรับผิดชอบชดใชแทนผูทําการกอสรางไมเกินวงเงิน 
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และระยะเวลาที่ระบุไว  หากผูทําการกอสรางไมยินยอมหรือเพิกเฉยไมไปทําการซอมแซมสวนที่
เสียหายตามขอตกลงในสัญญา  หรือเสื่อมสภาพอันเนือ่งมาจากการกอสราง  ตามที่ไดรับแจงจาก
เจาของภายในกําหนดเวลาทีร่ะบุในสัญญา 

 ดังนั้นกอนที่จะถึงวันสิ้นสุดของการค้ําประกันผลงานตามสัญญา  ในทางปฏิบัติหนวยงาน
เจาของโครงการที่กอสรางจะตองตรวจสอบความเสียหายตาง ๆ  อันเนือ่งมาจากการกอสราง  ถาทุก
สวนของอาคารเรียบรอยไมมีขอเสียหาย  เจาของอาคารก็จะดาํเนนิการคืนหลักประกันผลงานแก
ผูทําการกอสรางเมื่อครบกําหนดการค้ําประกัน  แตถาพบวามีสวนที่เสียหายกค็วรจัดทําบัญชี
รายการงานที่เสียหายนั้น  เพือ่จะไดแจงใหผูทําการกอสรางทราบ และมาดําเนินการซอมแซมสวนที่
เสียหายใหเรียบรอย กอนสิ้นสุดระยะเวลาประกันตามสญัญา อยางไรก็ตาม ถาผูทําการกอสรางไม
มาแกไขสิ่งที่ชํารุดเสียหายใหเรียบรอย เจาของโครงการจะริบหลักประกันผลงานเพื่อนํามาใชเปน
คาใชจายในการดําเนินการแกไขซอมแซมสวนที่เสียหายตอไป 

 การตรวจสอบความเสียหายถึงเวลาสิ้นสุดของการค้ําประกันตามสัญญา  จะเปนการ
ตรวจสอบเพื่อคนหาความเสยีหายในดานตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง  เชน  การทรุดตัวของอาคาร  รอยแตกราว  รอยร่ัว  การ
ยุบหรือหยอนตัวของโครงสรางที่เกินเกณฑที่ยอมรับ  ฯลฯ 

2. การเสียหายของงานตกแตง  เชน  ผนังอิฐราว  ปูนฉาบรอน  ผิวหินขดัแตกราว  กระเบื้อง
หลุด  เพดานหยอน  ประตหูนาตางปด – เปดยาก  หลังคารั่ว  สีถลอก  กระจกแตก  ฯลฯ 

3. การเสื่อมสภาพหรือการขดัของของอุปกรณและสิ่งประกอบอาคาร  เชน  ดวงโคมไฟฟา 
หลุดหรือไมตดิ ระบบปรับอากาศไมทํางาน  ลิฟทขัดของ ปมน้ําไมทํางาน  ทอระบายน้ําอุดตนั ฯลฯ 

ขอควรคํานึงถึงในการตรวจงานกอนถึงเวลาสิ้นสุดของการค้ําประกันผลงานตามที่ระบุไว
ในสัญญานั้น  ความเสียหายที่ตรวจสอบจะไมรวมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากการใชประโยชน
ของเจาของอาคาร  หรือความเสียหายอนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือจากภยัธรรมชาติ 

ในปจจุบนันี้คณะกรรมการตรวจเงินแหงชาติ  มีอํานาจเขาไปตรวจงานกอสรางทั้งขณะ
ดําเนินการกอสรางและภายหลังที่งานเสร็จแลว  การตรวจสวนใหญจะกระทาํกบัสิ่งที่เห็นไดวัด
ขนาดได  ทดสอบได  ส่ิงที่ตรวจสอบสวนมากเกี่ยวกับคุณภาพของวัสดุ  ความคลาดเคลื่อนของ
ขนาด  ระยะ  และระดับตาง ๆ  ในสวนตาง ๆ  ของอาคาร  เชน  ขนาดของบานประตูหนาตาง  
ระดับที่ลดระหวางพืน้เฉลียงกับพื้นหอง  ความสูงของเพดาน ความยาวของครุภัณฑติดสาย  เปนตน  
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การตรวจสอบนี้มีความมุงหมายที่จะรักษาประโยชนของทางราชการเกีย่วกับการใชงบประมาณใน
การกอสรางใหไดผลเต็มทีม่ากกวาจุดประสงคอ่ืน 

สําหรับหลักการตรวจงานเปนเพียงการแนะแนวทางในการตรวจงานกอสรางเทานั้น  ผูมี
หนาที่ตรวจงานจะตองใชดุลพินิจของตนเองวาสมควรจะตรวจอะไรบาง  และตรวจอยางไรที่จะให
เกิดผลดีที่สุดโดยไมมีอคตใิด ๆ  ทุกคนจะตองถือวาการตรวจงานเปนมาตรการ  ที่จะชวยใหงาน
กอสรางมีความผิดพลาดนอยที่สุดซึ่งจะเปนผลดีตอความมั่นคงของสิ่งปลูกสรางนั้น ๆ   

4.3  ปญหาและแนวปฏิบติัสําคัญการตรวจงานสวนราชการ 

 โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงแกไขแบบรูปรายการหรือเอกสารสัญญา  จะเกดิขึ้นจาก 2 กรณี
คือ การที่ฝายผูทําการกอสรางเปนผูเสนอขอแก  และกรณีที่ฝายเจาของงานเปนผูเสนอขอแก  ซ่ึง
เปนหนาที่ของคณะกรรมการตรวจการจางที่จะตองพจิารณา  ทั้งนี้จะตองคํานึงถึงอยูเสมอวาการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น  จะตองกระทําเพื่อประโยชนของสวนราชการเทานั้น 

 การพิจารณาขยายเวลาทําการกอสรางนั้น  โดยทั่วไปจะพิจารณาใหสําหรับกรณีที่มสีาเหตุ
สําคัญ 3 ประการคือ  เนื่องจากความผิดหรือความบกพรองของทางฝายเจาของงาน  เนื่องจากสาเหตุ
สุดวิสัย และเนื่องจากการที่วิเคราะหไดวาผูทําการกอสรางไมตองรับผิดชอบ  อยางไรก็ตาม  
คณะกรรมการตรวจการจางจะตองพิจารณาถึงจํานวนวันที่เห็นควรใหขยายเวลาจากสภาพ
เหตุการณที่เกดิขึ้นจริง  และมีขอมูลอางอิงได 

4.3.1 การเปล่ียนแปลงแกไขแบบรูปรายการ  หรือเอกสารสัญญา 

 ระหวางดําเนินการกอสราง  หากมีเหตุใหผูทําการกอสรางไมสามารถดําเนินการไดตาม
ขอตกลงในสัญญา  ทําใหตองมีการแกไขนั้น  โดยปกติจะเปนหนาที่ของคณะกรรมการตรวจการจาง 
ที่จะตองดําเนินการในเรื่องนี้ใหสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกวาดวยการพัสดุ ซ่ึงมีรายละเอียดวา 

 สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามแลว  จะแกไขเปลี่ยนแปลงไมได  เวนแตวา
การแกไขนั้นจะเปนความจําเปน  โดยไมทําใหทางราชการตองเสียประโยชน  หรือเปนการแกไข
เพื่อประโยชนแกทางราชการ  ใหอยูในอํานาจของหวัหนาสวนราชการ ที่จะพจิารณาอนุมัตใิห
แกไขเปลี่ยนแปลงได  แตทัง้นี้จะตองปฏบิัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  หรือทําการตก
ลงในสวนทีใ่ชเงินกู  หรือเงนิชวยเหลือ แลวแตกรณีดวย 

 การแกไขเปลีย่นแปลงสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหนึง่  หากมีความจําเปนตองเพิม่ หรือลด
วงเงนิ  หรือเพิม่หรือลดระยะเวลาสงมอบของ  หรือระยะเวลาในการทํางาน  ใหตกลงพรอมกันไป 
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 สําหรับการจัดหาที่เกีย่วกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยาง จะตองไดรับ
การรับรองจากวิศวกร  สถาปนิกและวศิวกรผูชํานาญการ  หรือผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงรับผิดชอบหรือ
สามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะแบบและรายการของงานกอสราง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนั้น  
แลวแตกรณดีวย 

 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงแกไขแบบรูปรายการหรือเอกสารสัญญานั้น  ควรคํานึงอยูเสมอ
วาจะตองกระทําเพื่อประโยชนของสวนราชการเทานั้น   

 กรณีผูทําการกอสรางเปนผูเสนอขอแกไข 

 ระหวางดําเนนิการกอสราง  บางครั้งอาจเกิดอุปสรรคในการทํางานเกิดขึ้น  ทั้งอปุสรรคที่
เกิดจากความบกพรองของผูทําการกอสรางเอง  และอุปสรรคที่เกิดจากเจาของงาน  ดังนัน้จึง
จําเปนตองทําการแกไขแบบรูปและรายการใหม  สวนใหญอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากผูทําการกอสราง
จะไดแก  การที่ผูทํางานกอสรางทํางานผิดแบบไมตรงตามแบบรูปและรายการตามสัญญา  เชน  
ตอกเข็มผิดตําแหนง  หรือตอกเข็มเยื้องศนูย  เปนตน  ทาํใหตองปรบัหรือแกไขแบบฐานรากใหม  
สําหรับอุปสรรคที่เกิดจากเจาของงานนั้นสวนใหญจะเปนสาเหตุเนื่องจากความบกพรองของแบบ
รูปและรายการ  ไดแก  แบบรูปที่กําหนดมีระยะและขนาดไมตรงตามที่กอสรางจริง  หรือไม
สามารถทําการกอสรางไดตามรายการที่กําหนดไวตามแบบรูปได  เชน  ในแบบกาํหนดใหใชเขม็
ยาว  แตในการทํางานจริงไมสามารถขนสงเข็มยาวเขาที่กอสรางได  จึงตองทําเรื่องขอเปลี่ยนเปน
เขมสั้น  2   ตน ตอกัน  นอกจากนี้สาเหตทุี่ผูทําการกอสรางใชเปนเหตใุนการขอแกไขมากที่สุด  คือ  
การขอเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณที่กําหนดในรายการ  โดยอางวาไมมจีําหนายในทองตลาด 

 แนวปฏิบัตใินการอนุมัติขอเปลี่ยนแปลงวสัดุอุปกรณที่มคีุณภาพเทียบเทานี้จะตองพิจารณา
จากขอมูลและหลักฐานตาง ๆ  ที่แสดงวาวัสดุดังกลาวไมมีจําหนายจรงิ  ไดแก หนงัสือรับรองจาก
ผูผลิต หลังจากนั้นจงึพจิารณาวัสดุอุปกรณที่ขอใชแทนวาไดรับการรับรองจากสํานักมาตรฐาน
อุตสาหกรรม ( มอก. )  และสถาปนิกหรือวิศวกรผูออกแบบใหความเหน็ชอบ 

 นอกจากนี้จะตองทําการเปรียบเทียบราคาระหวาง วัสดอุุปกรณที่ระบใุนรายการ  กบัวัสดุที่
ขอเปลี่ยนแปลง  ถาราคาของวัสดุอุปกรณที่ขอเปลี่ยนแปลงราคาต่ํากวา ผูกอสรางจะตองทําการคนื
เงินสวนที่เกินใหกับหนวยราชการเจาของโครงการ  ซ่ึงในการเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณนี้ 
คณะกรรมการตรวจการจางจะตองประชุมสรุปเรื่องทั้งหมดเสนอผูมีอํานาจเพื่อพจิารณาอนุมัติ
แกไขตอไป 
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 กรณีเจาของโครงการเปนผูขอเปลี่ยนแปลงแกไข 

 สวนใหญการแกไขในกรณนีี้จะไมคอยพบในงานของสวนราชการ  นอกจากกรณทีี่จําเปน
จริง ๆ  โดยการเปลี่ยนแปลงแกไขดังกลาว  อาจแบงได ดงันี้ 

 การเปลี่ยนแปลงแกไขโดยผูทําการกอสรางยินดีทําใหโดยไมเพิ่มเวลา  และไมเพิ่มวงเงนิ 
ซ่ึงสวนใหญจะเปนการแกไขเล็กนอย  เชน  การเปลี่ยนวัสดุทําผิวพืน้  การเปลี่ยนตําแหนงประตู  
หนาตาง  ฯลฯ 

 การเปลี่ยนแปลงแกไขโดยผูทําการกอสรางขอเพิ่มเวลาการทํางาน แตไมเพิ่มวงเงนิ   
ลักษณะนี้จะเปนการแกไขที่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากแบบรูป  ซ่ึงผูทําการกอสรางยนิยอมทําใหโดย
ไมขอเพิ่มเงิน  แตขอขยายเวลาการทํางาน เพราะตองใชเวลาทํางานเพิม่จากที่กําหนดไวตามแบบรปู
ปกติ  ทั้งนี้ควรพิจารณาแผนปฏิบัติการของผูทําการกอสรางประกอบดวยวา  การแกไขนั้นมีเหตุผล
สมควรตองเพิ่มเวลาทําการหรือไม 

 การเปลี่ยนแปลงแกไขโดยผูทําการกอสรางขอเพิ่มวงเงนิ  ซ่ึงอาจมีลักษณะเชนเดยีวกับ
กรณีที่  2.2 แตงานดังกลาว อาจเปนงานที่มมีูลคาสูงจึงตองขอเพิ่มเงินจากสัญญาเดิม 

 สําหรับการเปลี่ยนแปลงในสองกรณีแรกนั้น  หวัหนาสวนราชการมีอํานาจอนุมตัิแกไข  
แตสําหรับการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่ตองมกีารเพิ่มเงินกอสรางนั้น  จะตองเสนอขอความเหน็ชอบ
ถึงสํานักงบประมาณดวย ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวถาไมจําเปนจริง ๆ ก็ไมควรเลือกใชกรณีการ
เปลี่ยนแปลงทีต่องมีการเพิ่มวงเงินนี้  เพราะจะใชเวลาในการดําเนนิงานนานมาก 

 นอกจากนี้ในการขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการทกุครั้งนั้นจะตองใหผูทําการกอสราง
ลงนามยินยอมไวเปนลายลักษณอักษร ตามเงื่อนไขตาง ๆ  แลวแตกรณี  เชน  ไมคดิคากอสรางเพิ่ม 
ไมเพิ่มเวลาในการทํางาน เปนตน เพราะจะไดนําเอกสารดังกลาวรวบรวมไวเปนหลักฐานประกอบ
รายงานการขออนุมัติแกไข  เปลี่ยนแปลงสัญญาของคณะกรรมการตรวจการจาง  เพื่อเสนอตอผูมี
อํานาจอนุมัตติอไป 

4.3.2  การพิจารณาขยายเวลาทําการกอสราง 

 ในการดําเนินการกอสรางตามสัญญานั้น  จะตองมีการกําหนดวนัเริ่มตนและวันสิ้นสุดของ
สัญญา หรือวันที่ทํางานแลวเสร็จไว  เมือ่ผูทําการกอสรางไมสามารถทําการกอสรางใหแลวเสร็จ
ตามกําหนดได  จะตองจายคาปรับใหกับเจาของงานผูวาจาง  ตามอัตราที่ระบุไวในสญัญา 
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 ในทางปฏิบัตบิางกรณีผูทําการกอสรางไมสามารถทํางานใหแลวเสรจ็ตามกําหนด  ผูทําการ
กอสรางอาจทําหนังสือผานคณะกรรมการตรวจการจางถงึเจาของโครงการเพื่อขอขยายเวลาทําการ
กอสราง  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจการจางจะพิจารณาจากขอมูลและเหตุผลที่อาง  การที่จะไดรับ
อนุมัติหรือไมนั้น  ขึ้นอยูกับเหตุผลดังกลาวประกอบกับเงื่อนไขทีก่ําหนดไวในระเบียบสํานกั
นายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ  ซ่ึงกําหนดไววา 

 การงดหรือลดคาปรบัใหแกคูสัญญา  หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง  
ใหอยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการทีจ่ะพิจารณาไดตามจํานวนวนัที่มีเหตุเกดิขึ้นจริง  เฉพาะ
กรณีดังตอไปนี้ 

1. เหตุเกดิจากความผิด  หรือความบกพรองของสวนราชการ 

2. เหตุสุดวิสัย 

3. เหตุเกดิจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 

ใหสวนราชการนั้นระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตดุังกลาวใหสวน
ราชการทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแตเหตนุั้นไดส้ินสุด หากมิไดแจงภายในเวลาที่กําหนด  คูสัญญา
จะมากลาวอางเพื่อขอลด หรืองดคาปรับหรือขอขยายเวลาในภายหลังมิไดเวนแตกรณีตาม 1 )  ซ่ึงมี
หลักฐานชัดเจน หรือสวนราชการทราบดีอยูแลวตั้งแตตน  

อาจกลาวโดยสรุปวา  การขอขยายเวลาในสัญญากอสราง  ตามระเบยีบฯ นัน้ จะตองเปน
การขยายเวลาที่สาเหตุเนื่องจาก 3 กรณี   คือ  

1. ความผิดหรือความบกพรองของผูวาจาง  หรือฝายเจาของงาน 

2. เหตุสุดวิสัย 

3. พฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูทําการกอสรางไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย 

1. กรณีที่เกดิจากความบกพรองของเจาของงาน 

 การขอขยายเวลาการกอสรางดวยเหตุทีเ่กดิจากความผิด หรือขอบกพรองของเจาของงาน
นั้น  สวนใหญจะเปนสาเหตุเนื่องมาจากความบกพรองของแบบรูปและรายการ  ทัง้นี้ตองยอมรับวา
ในทางปฏิบัติ  การจัดทําแบบรูปยอมมีขอบกพรองเกิดขึน้ได  แบบรูปและรายการดังกลาวจึงควรที่
จะไดรับการแกไขใหถูกตอง เพื่อความมัน่คงหรือประโยชนใชสอยของอาคาร  การแกไขแบบรูป
ยอมสงผลกระทบถึงเวลาในการทํางานอยางหลีกเลี่ยงไมได  ดังนั้นจึงเปนเหตุใหผูทําการกอสราง
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ตองขอขยายเวลาการทํางาน  ทําใหเวลาในการทํางานเพิ่มขึ้นจากที่กําหนดไว  ซ่ึงในเรือ่งนี้
คณะกรรมการตรวจการจางจะตองใชดุลพนิิจพิจารณาวา การเปลี่ยนแปลงแบบรูปนั้น มีผลกระทบ
ตอเวลาในการทํางานหรือไมอยางไร 

2. กรณีที่เกดิจากเหตุสุดวิสัย 

 สําหรับ “ เหตุสุดวิสัย ”  ในการกอสรางนั้นมีความหมายคอนขางกวางขวางมาก  ตาม
กฎหมายแพง และพาณิชย มาตรา 8  ไดใหความหมายไววา  เหตใุด ๆ  อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะใหผล
พิบัติก็ด ี ไมมใีครจะอาจปองกันได  แมทั้งบุคคลผูตองประสบ  หรือใกลเคียงจะตองประสบเหตุนัน้ 
จะไดจัดการระมัดระวังตามสมควร  อันถึงคาดหมายไดจากบุคคลนั้น  ในฐานะ  เชนนั้น 

 นอกจากนี้หนงัสือสํานักนายกรัฐมนตรี  ที ่  สร. 0101/2214  ลงวันที่  3  พฤษภาคม  2511  
ยังไดขยายความของคําวา  เหตุสุดวิสัย  ตามกฎหมายแพง และพาณิชย  มาตรา 8  นีไ้วชัดเจนขึ้นอกี
ดวยวา  จะตองมีองคประกอบที่สําคัญ  2  ประการ  คือ 

1. เหตุเกดิขึ้นโดยมิใชความผิดของบุคคลผูนั้น  หรือมิใชความผิดทีบุ่คคลผูนั้นตอง
รับผิดชอบ  อาทิ  เหตเุกิดจากธรรมดาโลก  เชน  เพลิงไหม  ฟาผา  น้ําทวม  หรือเหตุ
เกิดแตบุคคลที่  3  เชน  โจรสลัด  โจรปลน  เปนตน 

2. ตองเปนเหตุทีไ่มอาจปองกันได  ถาสามารถแตไมปองกันเสีย  จะอางวาเปนเหตุ
สุดวิสัยไมได 

ในการกอสรางถาหากมีเหตสุุดวิสัยเกดิขึ้น  ผูทําการกอสรางจะตองแจงเหตุดังกลาวใหผู 
วาจางทราบภายใน  15 วัน  นับตั้งแตเหตนุั้นสิ้นสุดลง  เพราะถาเกินเวลาดังกลาวจะถือวาหมดสิทธิ์
ในการนําเหตนุั้นมาใช ในการขอขยายเวลา  ทั้งนี้จํานวนวันทีจ่ะขอตออายุสัญญา  จะตองพจิารณา
ตามเหตุที่เกิดขึ้นจริง  และมหีลักฐานอางองิได 

 โดยสวนใหญผูทําการกอสรางจะอางถึงสาเหตุของการทาํงานไมเสร็จตามกําหนดเวลา  วา
เปนเพราะเหตสุุดวิสัย  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจการจางจะตองพิจารณาอยางรอบคอบ  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสาเหตทุี่เกิดขึ้นนั้นจะตองพรอมดวยองคประกอบทั้ง 2 ขอ ดังที่กลาวขางตน  เชน  การเกิด
เพลิงไหมในหนวยงานกอสรางนั้น  ในเบือ้ตนนับเปนเหตุสุดวิสัยตามองคประกอบในขอแรก  แต
ถาหากมีการพสูิจนไดวา  เพลิงไหมที่เกดิขึ้นนั้นเกิดจากความประมาทเลินเลอของผูทําการกอสราง  
ก็จะไมถือเปนเหตุสุดวิสัย  เพราะขาดองคประกอบขอที่ 2  หรือในกรณีน้ําทวม ทําใหไมสามารถทํา
การกอสรางได  แตถาการเกิดน้ําทวมนัน้เกิดขึน้เปนปกติทุกป  กจ็ะอางเปนเหตสุุดวิสัยไมได
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เชนกัน  เพราะถือวาเปนเรื่องที่ผูทําการกอสรางควรทราบลวงหนา  และควรเตรียมมาตรการในการ
ปองกันไว 

 ในบางกรณีคณะกรรมการตรวจการจาง  ก็อาจจะตองพจิารณาจากหลกัฐานตามเหตกุารณ
ที่เกิดขึ้นจริง  ประกอบดวย  เชน  การทีผู่กอสรางอางถึงกรณีฝนตกหนักตดิตอกันหลายวนัทําให
ทํางานไมได  คณะกรรมการตรวจการจาง  ก็จะตองดูจากบันทึกปฏิบตัิงานประจําวนัของผูควบคุม
งานประกอบดวย  รวมทัง้พิจารณาวาเปน ฝนตกที่เกดิขึ้นผิดปกตหิรือไม  บางครั้งอาจตองขอ
เอกสารจากกรมอุตุนิยมวิทยารับรองประกอบ  วาเปนฝนที่ตกในระดับที่ถือวาผิดปกติ 

 สําหรับกรณีทีว่ัสดุขาดแคลน โดยทัว่ไปจะไมถือเปนเหตุสุดวิสัย  เวนแตจะมีมติ
คณะรัฐมนตรีกําหนดใหขยายเวลาทําการไวเปนกรณีพิเศษไดเทานั้น 

3. กรณีทีว่ิเคราะหไดวาเปนพฤติการณอันหนึ่งอันใด  ที่ผูทําการกอสรางไมตองรับผิดชอบตาม
กฎหมาย 

สําหรับการขยายเวลาทําการในกรณีนี ้เปนการเปดกวางใหสําหรับบางกรณีที่ไมเขาขาย 
สองกรณีแรกเมื่อมีเหตุสมควรใหขยายเวลาทําการกอสรางได  คณะกรรมการตรวจการจางจะตอง
พิจารณาถึงจํานวนวันที่เห็นควรใหขยายเวลาทําการได  ทั้งนี้ใหพิจารณาจากสภาพเหตุการณที่
เกิดขึ้นจริง  มีขอมูลอางอิงได 
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ใบสงงาน 
 
 

โครงการ  เลขที่ …………….. 

เจาของ  วันที่……………… 

สถานที่ต้ัง  หนา ……………… 

 
 
บริษัทฯ ใครขอใหเจาของหรือตัวแทน  ดําเนินการตรวจงานตามรายละเอียดที่ไดนําเสนอดังตอไปนี้ 
 
 
ลําดับที่                      รายการ  ปริมาณหนวยงาน    หมายเหตุ 

งวดที่    

    

    

    

 
 
                                                                                                                                ........................................... 
                                                                                                                                              ผูสงงาน 
 

      
  อนุมัติ   
 
 ไมอนุมัติ 

 
ความเห็น ................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 
        .............................................................. 
       

(                                ) 
               ผูควบคุมงาน  
 

แบบฟอรม  ใบสงงานของโครงการที่เจาของเปนหนวยงานเอกชน 
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ใบสงมอบงาน 
 
 
ที่ ......... / .......... 
        หางหุนสวนจํากัด ......................... 
       วันที่ .......... เดือน ...................... พ.ศ. .......... 
 
เรื่อง  สงมอบงานงวดที่ ...................... 
เรียน  ประธานกรรมการตรวจการจาง 
 
 ตามที่หางฯ ไดเปนผูรับจางกอสราง  ......................................................  ของ ......................................... 
 
............................... ตามสัญญาเลขที่  ......................... ลงวันที่  ....................................นั้น บัดนี้ หางฯ ไดทําการ 
 
กอสรางแลวเสร็จตามสัญญาในงวดที่ .................................................................. ดังรายละเอียดของสัญญาตอไปนี้ 
 
 งวดที่ .................... เงิน .........................................( .................................................................................) 
จะจายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ ............................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดไปตรวจรับมอบงานและโปรดจายเงินคากอสรางเปนเงิน ........................................................ 
( ..................................................................................... ) ใหแกหางฯดวยจักเปนพระคุณยิ่ง 
 
 
         

ขอแสดงความนับถือ  
 
                   ........................................... 
             

      ( ................................................ ) 
                 หุนสวนผูจัดการ ( ผูรับจาง ) 
 
 
                  
 

               แบบฟอรม  ใบสงมอบงานของโครงการที่เจาของเปนหนวยงานราชการ 
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ใบรายงานผลการตรวจรับงานงวด 
 
 
       เขียนที่ ........................................... 
 

 
เรียน  ...................................................... 
 
  

กรรมการไดตรวจรับจางซึ่ง  ( บริษัท, หางหุนสวนจํากัด ) ........................................................................ 
ผูรับจางกอสราง ........................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................
ตามสัญญาลงวันที่ ............................................................................................................    บัดนี้ผูรับจางไดทําการ 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
เสร็จถูกตองตามสัญญาแลว  ต้ังแตวันที่  ................................................................................    ผูรับจางควรไดเงิน 
งวดที่ ...........................  ตามสัญญาขอ ................................ เปนเงิน ........................................................ บาท 
( .............................................................................................................................................. ) 
 
  

จึงขอรายงานตอ  ...............................................................................  เพื่อทราบ 
  
 
ผูควบคุมงาน 
 
............................................................... ( ลงช่ือ )  ............................................................  ผูควบคุมงาน 
................................................................( ลงช่ือ ) ............................................................  ผูควบคุมงาน 
................................................................( ลงช่ือ ) .............................................................  ผูควบคุมงาน 
................................................................( ลงช่ือ ) .............................................................  ผูควบคมงาน 
 
 
 

แบบฟอรม   ใบรายงานของผูควบคุมงาน 
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ใบรับรองผลการปฏิบตัิงาน 
 
                

 เขียนที่ ................................... 
 
 
1.( บริษัท , หางหุนสวนจํากัด ) .................................................................................................... ผูรับจางกอสราง 
...................................................................................................................................................................................
................................................ ตามสัญญาลงวันที่ .................................................................................................... 
บัดนี้ผูรับจางไดทําการ .............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
เสร็จถูกตองตามสัญญาแลว ผูรับจางควรไดรับ เงินงวดที่ ........................ ( งวดที่ .................. )   ตามสัญญาขอ 4 
เปนเงิน  ............................... บาท ( ....................................................................................................................... ) 
 
 2. คณะกรรมการตรวจการจางไดดําเนินการไปตามขอกําหนดในสญัญา  และตามแบบรูปรายการละเอียดถูกตอง
ครบถวนแลวการจางรายนี้ไดสงมอบงาน โดยมีการเปลี่ยนแปลง แกไขเพิ่มเติม หรอืตัดทอนแบบรปูและรายการ คือ 
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
  

หนังสือสําคัญฉบับนี้ใหมา  ณ  วันที่  ........................................................................................................ 
เพื่อผูรับจางไดขอรับเงินงวดที่  ................................ ตามสัญญา  
 
 
คณะกรรมการตรวจการจาง 
 
..................................................................... ( ลงช่ือ ) ........................................................       ประธานกรรมการ 
..................................................................... ( ลงช่ือ ) ........................................................ กรรมการ 
..................................................................... ( ลงช่ือ ) .......................................................  กรรมการ 
......................................................................( ลงช่ือ ) ........................................................ กรรมการ  
......................................................................( ลงช่ือ ) ........................................................ กรรมการ 
..................................................................... ( ลงช่ือ ) ........................................................ กรรมการ 
 

 แบบฟอรม   ใบรับรองผลการปฏิบัติงานของผูรับจาง 
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ใบตรวจการจาง 
 
        เขียนที่  ..................................... 
             วันที่ .............. เดือน .................... พ.ศ. ............ 
 
เรื่อง การตรวจรับงานและการจายเงิน 
 
 
 คณะกรรมการตรวจรับงานกอสรางสําหรับงาน ........................................................................................ 
 
ตามสัญญาเลขที่ .................................... ลงวันที่ ............. เดือน ........................................ พ.ศ. .............................. 
 ดวยตามที่ ................................................................................................................... เปนผูรับจางทําการ
กอสราง ..................................................................................................................................................................... 
จํานวน  .................... รายการ  ที่ ( หนวยงานที่ทําการกอสราง ) 
บัดนี้  ถึงกําหนดการตรวจรับงานตามระเบียบแลว จึงไดพรอมกันตรวจรับปรากฏผลงานที่ทําแลว  คือ 
 

 
             จําวนเงิน 

 
  ลําดับงวดงาน 
    ตามสัญญา 

 
                                       รายการ 

 
       บาท 

 
 สต. 

    

    

 
  ฉะนั้นจึงเห็นพรอมกันวา สมควรจายเงินตามจํานวนนี้ใหแกผูรับจาง 
 
คณะกรรมการตรวจการจาง 
......................................................... ( ลงช่ือ ) .......................................................................   ประธานกรรมการ 
..........................................................( ลงช่ือ ) .......................................................................    กรรมการ 
..........................................................( ลงช่ือ ) ......................................................................     กรรมการ 
..........................................................( ลงช่ือ )........................................................................    กรรมการ 
..........................................................( ลงช่ือ ) .......................................................................    กรรมการ 
..........................................................( ลงช่ือ )........................................................................    กรรมการ 
     

 
แบบฟอรม   ใบตรวจรับการจาง 
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แบบสงวนสิทธิ์การปรับในกรณีที่ผูขายหรือผูรับจางผิดสัญญา 
 
 
             การจาง 
 
              การซื้อทรัพยสิน 
 
 
 
    คณะกรรมการไดทําการ              ตรวจรับการจาง 
     
                      ตรวจรับของ 
 
คา .............................................................................................................................................................................. 
ตามสัญญา  เลขที่ ........................................................................ ลงวันที่ ................................................................ 
เมื่อวันที่ ..............................................................................แลว ปรากฏวา      
                                                                                                                                                     ผูรับจาง 
  
                     ผูขาย   

  
       ไดสงงานการจาง  

             
         ไดสงของ 
 

ลวงเลยเวลาที่กําหนดในสัญญาเปนเวลา  .................................................................................  วัน 
ซึ่งจะตองปรับเปนเงิน  วันละ  ................................ บาท  รวมเปนเงิน ....................................  บาท 
 

 ผูรับจาง  ไดรับทราบแลว 
  
ผูขาย 

................................................................ ( ลงช่ือ ) ...........................................................       ประธานกรรมการ 

................................................................ ( ลงช่ือ ) ...........................................................       กรรมการ 

................................................................ ( ลงช่ือ ) ...........................................................        กรรมการ 
 
ทราบแลว 
ผูรับจาง ............................................ 
ผูขาย ................................................ 

 
 
แบบฟอรม  การปรับเนื่องจากผิดสัญญา 
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ใบตรวจการจาง 
 
 
         เขียนที่ ........................... 
 
 กรรมการไดตรวจการจาง ซึ่งมี ( บริษัท , หางหุนสวนจํากัด ) ................................................................... 
 
..........................................................เปนผูรับจางกอสราง ........................................................................................ 
ตามสัญญาลงวันที่ .......................................................................................... ผูรับจางลงมือทํางานเมื่อวันที่ ......... 
.......................................................... บัดนี้ผูรับจางไดทําการ ................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
ตามหนังสือสงงานของผูรับจางลงวันที่ .................................................................................................................... 
เสร็จถูกตองตามสัญญา  ต้ังแต วันที่ .......................................................................................................................... 
ผูรับจางควรไดรับเงิน งวดที่ ...................... ตามสัญญาขอ .................. เปนเงิน .........................................      บาท 
( ................................................................................................... )   ในการนี้ผูรับจางไดทํางานเกินกําหนดสัญญา 
ต้ังแตวันที่  .......................................................... ถึงวันที่ ........................................................................................ 
เปนเวลา ............................. วัน  และไดรับอนุมัติใหตอสัญญาจาก .......................................................................... 
จากวันที่ ...............................................................ถึงวันที่ ........................................................................................ 
เปนเวลา ............................. วัน  คงทํางานเกินกําหนดสัญญาไป ..................................... วัน จะตองเสียคาปรับ 
วันละ ................................. บาท ( ......................................................................................................................... ) 
รวมเปนเงิน .......................................... บาท ( ....................................................................................................... ) 
คงไดรับเงินงวดนี้เปนจํานวนทั้งสิ้น .................................. บาท ( ......................................................................... ) 
 
 
คณะกรรมการตรวจการจาง 
 
........................................................ ( ลงช่ือ ) .......................................................................       ประธานกรรมการ 
........................................................ ( ลงช่ือ ) ....................................................................... กรรมการ 
.........................................................( ลงช่ือ ) ....................................................................... กรรมการ 
.........................................................( ลงช่ือ ) ....................................................................... กรรมการ 
.........................................................( ลงช่ือ ) ....................................................................... กรรมการ 
.........................................................( ลงช่ือ ) ....................................................................... กรรมการ 
 
 

แบบฟอรม  ใบตรวจการจาง  
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