แนวการปฏิบัติงาน
การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง
สําหรับงานกอสรางใหม รายการที่มีงบประมาณราคาเกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป
1. หลักการ/แนวคิด (Principles and Concepts)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โดยกลุมงานวิเคราะห
งบประมาณ ไดจัดทําคูมือ การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง สําหรับงานกอสรางใหม รายการที่มี
งบประมาณราคาเกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานใหกับโรงเรียนในสังกัดจํานวน
109 โรง เพื่อใชประกอบการเสนอของบประมาณการตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง ซึ่งสามารถจะ
ชวยใหการทํางานของครู หรือบุคลากรของโรงเรียนที่รับผิดชอบงานดานงบประมาณ ไดมีความเขาใจ และ
เสนอของบประมาณการตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง มายัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดอยาง
ถูกตอง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
2. วัตถุประสงค (Objectives)
2.1 โรงเรียนสามารถรับทราบหนาที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
2.2 โรงเรียนสามารถรับทราบหนาที่ของคณะกรรมการตรวจการจาง
2.3 โรงเรียนสามารถรับทราบหนาที่ของผูควบคุมงาน
2.4 โรงเรียนสามารถรับทราบหลักปฏิบัติหรือแนวทางในการควบคุมงานกอสราง
2.5 โรงเรียนสามารถรับทราบคุณสมบัติของผูควบคุมงานกอสราง
2.6 โรงเรียนสามารถรับทราบหลักการตรวจงานกอสรางอยางครบถวนถูกตองตามหลักวิชาชาง
3. เปาหมาย (Targets)
3.1 โรงเรียนในสังกัด 109 โรง สามารถปฏิบัติงานไดจากคูมือที่สํานักงานเขตพื้นที่จัดทําให ไดอยางถูกตอง
ครบทุกโรง
3.2 โรงเรียนในสังกัด 109 โรง เสนอของบประมาณคาตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง ไดทัน
ตามระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนด
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Working procedure)
4.1 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ศึกษาวิธีการ แนวปฏิบัติการดําเนินงาน ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กําหนด
4.2 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ศึกษาผานชองทาง เว็บไซต www.google.com และไดเจอคูมือการตรวจ
การจางและการคุมงานกอสราง งานกอสรางและซอมบํารุง กองอาคารและสถานที่ สํานักอธิการบดี ซึ่งจาก
การศึกษาแลว ปรากฏวา มีรายการ และรายละเอียดที่มีประโยชน สําหรับ โรงเรียนที่มีการเสนอของบประมาณ
การตรวจการจางและการคุมงานกอสราง
4.3 ดูแล ชวยเหลือ โรงเรียนที่ไมมีความรูในการเสนอของบประมาณการตรวจการจางและการคุมงาน
กอสราง และอธิบายใหเขาใจ
4.4 ตรวจสอบความถูกตอง รายงานเสนอของบประมาณการตรวจการจางและการคุมงานกอสราง
ไปยัง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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5. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอน (During the performance at each step)
รายการ
4.1 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ศึกษาวิธีการ
แนวปฏิบัติการดําเนินงาน ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนด
4.2 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ศึกษาผานชองทาง
เว็บไซต www.google.com
4.3 ดูแล ชวยเหลือ โรงเรียนที่ไมมีความรู
ในการเสนอของบประมาณ
4.4 ตรวจสอบความถูกตอง รายงานเสนอขอ
งบประมาณ ไปยัง สพฐ.

หลังจาก
ร.ร.จัดทํา
สัญญา
กับผูรับจาง

หลังจาก
ผูรับจาง
เบิกเงิน
งวดที่ 1

เสนอของบประมาณ
ภายใน 2 ชวงป
งบประมาณ

6. แบบฟรอม (Form)
รายการเอกสารประกอบการเสนอของบประมาณการตรวจการจางและการคุมงานกอสราง
7. หนาที่ของ
7.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
7.2 คณะกรรมการตรวจการจาง
7.3 ผูควบคุมงาน
7.4 หลักปฏิบัติหรือแนวทางในการควบคุมงานกอสราง
7.5 คุณสมบัติของผูควบคุมงานกอสราง
7.6 หลักการตรวจงานกอสรางอยางครบถวนถูกตองตามหลักวิชาชาง

ผูรายงาน
(นางวลัยพร จันทรบูรณ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

เอกสารอางอิง ขอ 6
1. รายการเอกสารประกอบการเสนอของบประมาณการตรวจการจางและการคุมงานกอสราง ที่โรงเรียน
ดําเนินการจัดสง
2. สพท.ตรวจสอบและรายงานเสนอของบประมาณไปยัง สพฐ.
1. แบบรายงานสรุปการขออนุมัติงบประมาณคาตรวจการจางและควบคุมงานกอสราง
2. ปฏิทินการปฏิบัติงานของผูมาตรวจงานจางและผูควบคุมงานกอสราง จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาบันทึกการปฏิบัติของการตรวจการจางและควบคุมงานกอสราง

เอกสารอางอิง ขอ 7.1
หนาที่ของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน
ซึ่งกําหนดโดยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕ ดังนี้
๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาที่ดังนี้
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงการตรวจรับ
พัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีไมมีสัญญาหรือขอตกลง จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการกอน
(๒) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงไว สาหรับกรณีที่มีการทดลอง หรือตรวจสอบ
ในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาใหคํา ปรึกษา
หรือสงพัสดุนั้นไปทดลอง หรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได
ในกรณีจําเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได ใหตรวจรับตามหลักวิชาสถิติ
(๓) โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจานํง าพัสดุมาสงและใหดาเนินการใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(๔) เมื่อตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบพัสดุถูกตองครบถวน
ตั้งแตวันที่ผูขายหรือผูรับจางนาพัสดุนั้นมาสงแลวมอบใหเจาหนาที่พัสดุพรอมกับทาใบตรวจรับโดยลงชื่อไว
เปนหลักฐานอยางนอยสองฉบับ มอบแกผูขาย หรือผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อ
ดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกเงินจากคลัง และรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ
ในกรณีที่เห็นวาพัสดุที่สงมอบ มีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกํา หนดในสัญญาหรือขอตกลง ใหรายงานหัวหนา
สวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการ แลวแตกรณี
(๕) ในกรณีที่ผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํา นวน หรือสงมอบครบจานวน แตไม
ถูกตองทั้งหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหตรวจรับไวเฉพาะจานวนที่ถูกตอง
โดยถือปฏิบัติตาม (๔) และโดยปกติใหทั้งหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหตรวจรับไว
เฉพาะจํานวนที่ถูกตอง โดยถือปฏิบัติตาม (๔) และโดยปกติใหราชการที่จะปรับผูขายหรือผูรับจางในจํานวนที่
สงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น
(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยางหนึ่งไปแลวจะไม
สามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุนั้น และโดยปกติใหรีบรายงาน
หัวหนาสวนราชการ เพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันที่ตรวจพบ
(๗) ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุ โดยทําความเห็นแยงไว ใหเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการถาหัวหนาสวน
ราชการสั่งการใหรับพัสดุนั้นไวจึงใหดาเนินการตาม(๔) และ (๕) แลวแตกรณี

เอกสารอางอิง ขอ 7.2
๒) คณะกรรมการตรวจการจาง มีหนาที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมที่ผูควบคุมงานรายงานโดยตรวจสอบ
กับแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน
หรือพักงานของผูควบคุมงานแลวรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่ งการตอไป

(๒) การดําเนินการตาม (๑) ในกรณีมีขอสงสัยหรือกรณีที่เห็นวาตามหลักวิชาการชางไม นาจะเปนไปไดให
ออกตรวจงานจาง ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทางานจางนั้นๆ โดยใหมีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลง
แกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการชาง เพื่อใหเปนไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา
(๓) โดยปกติใหตรวจผลงานของผูรับจางสงมอบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับ
ทราบการสงมอบงาน และใหทาการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(๔) เมื่อตรวจเห็นวาครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกํา หนดในสัญญาแลว ใหถือวา
ผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจางนั้น และใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติทั้งหมด
หรือเฉพาะงวด แลวแตกรณีโดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง ๑ ฉบับ
และเจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเลิกจายเงินจากคลังและรายงาน
ใหหัวหนาสวนราชการทราบ ในกรณีที่เห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมด หรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูป
รายการละเอียดไมเปนไปตามขอกํา หนดในสัญญา ใหรายงานหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
เพื่อทราบหรือสั่งการ แลวแตกรณี
(๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน โดยทําความเห็นแยงไว ใหเสนอหัวหนาสวนใน
กรณีที่กรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน โดยทําความเห็นแยงไว ใหเสนอหัวหนาสวน
เอกสารอางอิง ขอ 7.3
๓) ผูควบคุมงาน มีหนาที่ดังนี้
(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้น ๆ
ทุกวัน ใหเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแกไข
เพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาชางเพื่อใหเปนไปตามแบบรูป รายการ
ละเอียด และขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็ใหสั่งหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใด
หรือทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอน จนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่ง และใหรายงาน
คณะกรรมการตรวจการจางทันที
(๒) ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียดหรือขอกํา หนดในสัญญามีขอความขัดกัน หรือเปนที่
คาดหมายไดวาถึงแมงานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูป รายละเอียดและขอกําหนดในสัญญา แตเมื่อสําเร็จแลว
ไมมั่นคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี หรือไมปลอดภัย ใหสั่งพักงานนั้นไวกอน แลวรายงาน
คณะกรรมการตรวจการจางโดยเร็ว
(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมทั้งผลการ
ปฏิบัติงานหรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงาน อยางนอย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการตรวจ
การจางทราบทุกสัปดาหและเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหเจาหนาที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแตละงวด โดยถือวาเปน
เอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจของผูมีห นาที่การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางให
ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใชดวย
( ความใน (๓) นี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๒๐ แหงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ( ฉบับที่ ๓ )
พ.ศ. ๒๕๓๙ )
(๔) ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญา และในวันถึงกําหนดสงมอบงานแตละงวดให
รายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบ
ภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันถึงกําหนดนั้น ๆ

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๖
ใหยกเลิกความในขอ ๑๐ แหงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๓๙
กําหนดใหใชความตอไปนี้แทน ( สวนที่ ๓ บทกําหนดโทษ ในขอ ๑๐ ) รายละเอียดคือ
“ ขอ ๑๐ ผูมีอํานาจ หรือหนาที่ดําเนินการตามระเบียบนี้ หรือผูหนึ่งผูใดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ
ไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทําโดยมีเจตนาทุจริตหรือกระทาการโดยปราศจากอํานาจ หรือนอกเหนือ
อํานาจหนาที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เอื้ออานวยแกผูเขาเสนอราคาหรือเสนองาน ใหมีการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ถือวาผูนั้นกระทาผิดวินัยกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการหรือตามกฎหมายเฉพาะของ
สวนราชการนั้นภายใตหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) ถาการกระทามีเจตนาทุจริต หรือเปนเหตุใหทางราชการเสียหายอยางแรง ใหดําเนินการลงโทษอยางต่ํา
ปลดออกจากราชการ
(๒) ถาการกระทําเปนเหตุใหทางราชการเสียหายแตไมรายแรง ใหลงโทษอยางต่ําตัดเงินเดือน
(๓) ถาการกระทําไมเปนเหตุใหทางราชการเสียหาย ใหลงโทษภาคทัณฑหรือวากลาวตักเตือน โดยทําคําสั่ง
เปนลายลักษณอักษร
การลงโทษทางวินัยตาม (๑) และ (๒) ไมเปนเหตุใหผูกระทาหลุดพนจากความรับผิดในทางแพงตามกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของหรือความผิดทางอาญา ( ถามี ) ” ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๑๒ ใหยกเลิกความในขอ ๓๗ แหง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดใหใชความตอไปนี้แทน
“ ขอ ๓๗ ในการจางกอสรางแตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งผูควบคุมงานที่มีความรูความชํานาญ
ทางดานชางตามลักษณะของงานกอสรางจากขาราชการหรือลูกจางประจําในสังกัด หรือขาราชการหรือ
ลูกจางประจําในสังกัดอื่นตามที่ไดรับความยินยอมจากหัวหนาสวนราชการของผูนั้นแลว ในกรณีที่ลักษณะ
ของงานกอสรางมีความจําเปนตองใชความรูความชานาญหลายดานจะแตงตั้งผูควบคุมงานเฉพาะดานหรือเปน
กลุมบุคคลก็ได
ผูควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผูออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในกรณีที่จําเปนตองจางที่ปรึกษาเปนผูควบคุ มงานแทนขาราชการหรือลูกจางประจําตามวรรคหนึ่ง ใหถือตาม
หมวด ๒ สวนที่ ๓ หรือสวนที่ ๔ แลวแตกรณี ”
๔. หนาที่ประจําของผูควบคุมงานซึ่งนอกเหนือจากระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสพ.ศ.
ดุ ๒๕๓๕
(๑) ควบคุมดูแล การกอสรางใหดําเนินการไปตามแบบรูปรายการ ขอกําหนด
(๒) ดูแลการใชวัสดุกอสรางใหเปนไปตามที่อนุมัติ และ/หรือเทียบเทา ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางแลว
(๓) ประสานงานกับผูเกี่ยวของทุกฝายใหงานกอสรางดําเนินการตอไปได
(๔) จดทําบันทึกการทํางานของผูรับจางประจําวัน
(๕) จดทําบันทึกการทํางานของผูรับจางประจําสัปดาห
(๖) จดทําบันทึกรายงานประจําเดือน
(๗) ทํารายงานการทํางานประจํางวดที่ผูรับจางขอสงงาน
(๘) บันทึกรายงานความกาวหนา (PROGRESS CHART ) ของงานตาง ๆ
(๙) ทํารายงานสรุปผลความกาวหนาของงานแตละเดือนหรืองวดงาน

(๑๐) รวบรวมผลการทดสอบคุณภาพวัสดุทางวิศวกรรม เชน คอนกรีตและเหล็ก ถาคุณภาพต่ํากวามาตรฐาน
ที่กําหนดตองรีบรายงานนายชางควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจางใหรับทราบโดยเร็ว
(๑๑) รวบปญหาที่ไมสามารถตกลงกันได และอุปสรรคตาง ๆ เสนอตอ วิศวกร สถาปนิก หรือคณะกรรมการ
ตรวจการจาง แลวแตกรณี (๑๒) ในกรณีที่กําหนดใหผูรับจางทําแผนการทํางาน CPM จะตองตรวจสอบอยู
เสมอวาทํางานตรงเปาหมายที่เขียนไวหรือไม หากปรากฏวางานลาชากวากําหนดควรจะพยายามหาสาเหตุให
พบเพื่อหาวิธีแกไข
เอกสารอางอิง 7.4
๕. หลักปฏิบัติหรือแนวทางในการควบคุมงานกอสรางของผูควบคุมงาน มีลําดับดังนี้.( ก ) ขั้นตอนการเตรียมการ
( ข ) ขั้นตอนการควบคุมงานกอสราง
( ค ) การควบคุมงานและการรายงาน
( ง ) ขั้นตอนและการปฏิบัติภายหลังงานแลวเสร็จ( จ ) การรับรองสภาพงาน
( ฉ ) กรณีหนวยเจาของอาคารแจงการชารุด
( ก ) ขั้นตอนการเตรียมการ ปฏิบัติดังนี้.๑ ) นับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่ง ฯ จากหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ ใหบุคคลใด ๆ มีหนาที่ไปควบคุม
งานกอสรางซอมแซมหรือกรณีใด ๆ ผูควบคุมงานตองแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบ โดยการริเริ่มและเริ่มตน
งานที่เกี่ยวของกับตนทันทีโดยลําดับตามหัวขอที่เห็นวาสําคัญดังตอไปนี้
(๑) ขอรับแบบรูปรายการแลวทําการศึกษารายละเอียดของสัญญา วัตถุประสงคความมุงหมายและ
ขอกําหนดตอทายสัญญาวามีอะไรบาง โดยศึกษาใหเขาใจอยางถองแท นั่นคือการอานอยางวิเคราะห ถามีขอ
สงสัยหรือไมเขาใจ ตองติดตอสอบถาม สถาปนิกผูออกแบบ วิศวกรผูออกแบบ หรือขอรับคําชี้แจงจาก
เจาหนาที่อื่นที่เกี่ยวของทันที รายการสัญญาที่สําคัญควรตองศึกษาคือเลขที่สัญญางานอะไรจางเหมากอสราง
หรืองานซอมบํารุงสิ่งกอสราง สัญญากอสรางนี้ใครเปน “ ผูวาจาง ” และบริษัทหรือหางหุนสวน หางรานใด
เปน “ ผูรับจาง ” งานโครงการอะไร วงเงินงบประมาณเทาใด กําหนดเวลาทํางานจานวนกี่วัน วันเริ่มตนงาน
ในสัญญาเมื่อใด วันสิ้นสุดสัญญาเมื่อใด ความรับผิดชอบในการชารุดบกพรองของงานจาง (รับรองสภาพงาน
กี่ป ) การกําหนดคาปรับและขอสงวนสิทธิพิเศษ เปนตน ผูควบคุมงานตองศึกษาใหเขาใจและขึ้นใจจํา ไดทุก
ตัวอักษรในสัญญา เพราะนั่นคือขอตกลงที่มีผลทางกฎหมาย ซึ่งตนเองตองรับทั้งผิดและชอบ อาจมีโทษ
ทั้งทางแพงและอาญาดวย
(๒) ผูควบคุมงานตองศึกษาแบบรูปรายการ วางานที่ตนเองตองรับผิดชอบในการควบคุมงานนั้น
วามีหนวยใดเปนผูรับผลประโยชน มีที่ตั้งอยูแหงใด โดยศึกษาจากแผนผังสังเขป พรอมทั้งทําการศึกษาแบบ
สถาปตยกรรม เพื่อทราบมิติความกวางยาวของอาคารสิ่งกอสราง จานวนหองและจานวนเสาฐานราก รวมทั้ง
ขอกําหนดในวัตถุประสงคตอรายการนั้น ๆ จากนั้นตองทําการศึกษาเรื่องฐานราก และแบบโครงสรางทาง
วิศวกรรม วาในรายละเอียดเปนอยางไร เชน การกําหนดเหล็กเสริมใน Footing Beam และ Slab เมื่อเขาใจ
แลวใหศึกษาแบบขยายของโครงสรางที่เกี่ยวของ ดูขนาดเหล็กเสริมจานวนเหล็กเสริมดูวิธีการวางเหล็ก การผูก
เหล็กปลอก เมื่อเขาใจดีแลวจึงศึกษาในสวนอื่น ๆ ตอไป เชน แบบระบบไฟฟาประปา ระบบระบายนา ระบบ
ระบายนาเสียตอไปตามลําดับ จนถึงงานติดตั้งสุขภัณฑและครุภัณฑตามแบบกําหนด

ในการศึกษาแบบรูปนี้ตองดูใหถวนถี่ทุกบรรทัดทุกตัวอักษร เพราะรายละเอียดดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ
สัญญาที่ทําตอกันไวระหวาง “ ผูวาจาง ” และ “ ผูรับจาง ” ทุกฝายจะตองปฏิบัติตาม เมื่อทาการศึกษา
เบื้องตนดังกลาวแลวถาพบขอขัดแยงหรือขอความที่ไมตรงกันตั้งแตเบื้องตน จะไดรีบรายงานใหผูเกี่ยวของ
ดําเนินการแกไขกอนที่จะไปถึงที่ตั้งแหลงงาน และจะไดไมเสียเวลาการทางานของทั้งสองฝายในภายหลัง
๒ ) ขั้นการเตรียมงานทางดานธุรการขั้นตอนนี้ผูควบคุมงานตองเปนผูริเริ่มกอน โดยประสานงานกับเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของในการออกคําสั่งเดินทางไปราชการ เชน วันเดินทางไปและวันเดินทางกลับ การแลกตั๋วการขนสง
การลงหลักฐานรายงานตัวออกจากหนวย เปนตน
๓ ) การเตรียมการดานเอกสาร เพื่อประกอบการรายงานดังที่ทราบกันอยูแลววาผูควบคุมงานมีหนาที่ในการ
บันทึกผลการปฏิบัติงานของผูรับจาง ตามหวงระยะเวลาที่กําหนด เชน การรายงานประจําวัน การรายงาน
ประจําสัปดาห การรายงานความกาวหนาประจําเดือน ฯลฯ การรายงานดังกลาวตองอาศัยแบบฟอรมที่ทาง
กคก.ยย.ทบ. ไดดาเนินการจัดทําไวใหแลว ผูควบคุมงานตองประสานกับเจาหนาที่ บก.กคก.ยย.ทบ. เพื่อขอ
เบิกรับแบบฟอรมที่เกี่ยวของไปใหเพียงพอสํา หรับงานของตน
๔ ) ประสานงานกับ บริษัท หางหุนสวน หางราน ซึ่งเปนผูรับจางทํางานนั้น ๆ วาเขามีแผนงานดําเนินการของ
เขาอยางไร เชน เขาจะสามารถเริ่มดําเนินงานไดเมื่อใด มีใครบางที่ผูรับจางแตงตั้งใหเปนวิศวกรควบคุมงาน
รวมทั้งงานเฉพาะทางอื่น ๆ ที่จะตองไปประจําอยู ณ ที่บริเวณจุดกอสราง หรืองานซอมสรางแลวแตกรณี
ความมุงหมายเพื่อทําความคุนเคยรูจักกอนเริ่มงานและนาแผนงานอื่น ๆ ของผูรับจางมาปรับแผนใหเหมาะสม
กับการปฏิบัติของผูควบคุมงานเอง
๕ ) ประสานเจาหนาที่ของ กคก.ยย.ทบ. ที่เกี่ยวของ เชน นายทหารควบคุมงานกอสราง เพื่อปรับแผนการ
ปฏิบัติใหเหมาะสมกับผูรับจาง เชน การชี้จุดกอสราง งานปกผังและกําหนดระดับ โดยประสานกับผูรับจาง
คณะกรรมการตรวจการจางผูแทนหนวย ผูควบคุมงานของหนวย นัดวันเวลาที่แนนอน ทําการออกเอกสาร
แจงหนวยและบุคคลที่เกี่ยวของ ใหไปพรอมกันที่บริเวณจุดกอสราง เพื่อดําเนินการปกผังและกําหนดตําแหนง
ของจุดระดับ BM. ± ๐.๐๐ ตอไป
๖ ) รายงานตัวตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพื่อออกเดินทางไปราชการเพื่อควบคุมงาน ( ในกรณีที่ตองไป
ควบคุมงานตางจังหวัด ) โดยแจงรายละเอียด เปนตนวา จะไปควบคุมงานกอสรางงานอะไร บริษัท หาง
หุนสวน หรือหางรานใดเปนผูรับจาง เวลาการกอสรางในสัญญา วันเริ่มตนในสัญญาและวันที่งานจะแลวเสร็จ
ตามสัญญา วงเงินงบประมาณสวนรายละเอียดอื่น ๆ ตองเตรียมไวใหพรอมสําหรับตอบคําถามผูบังคับบัญชา
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชามีคาถามเพื่อสอบถามใหเกิดความแนใจ และเปนการประกันผลสําเร็จของงาน
๗ ) การเขาพบประธานคณะกรรมการตรวจการจาง ซึ่งสวนมากเปนผูอํานวยการโรงเรียนในหนวยที่รับ
ประโยชนตองานนั้น ๆ โดยผูควบคุมงานรายงานตัวในรายละเอียดวา เปนใครมาจากไหน มีหนาที่ควบคุมงาน
กอสรางอะไร โดยบริษัทหรือหางหุนสวนหรือรานใดเปนผูรับจาง วันเริ่มตนในสัญญา วันที่จะเริ่มดําเนินการ
และแผนงานกะการวาจะแลวเสร็จ และกําหนดวันแลวเสร็จจริงนอกนั้นก็ขอรับทราบนโยบายของประธานวา
เห็นควรดําเนินการอยางไร งานจึงจะแลวเสร็จสมบูรณตามสัญญาดวยดีสวนรายละเอียดอื่น ๆ เชน ขอสงวนสิทธิ์
การปรับ การตรวจงานของเจาหนาที่ และกรรมการตรวจการจาง ก็ตองเตรียมรายละเอียดไวใหพรอม และ
สามารถตอบคําถามไดทุก ๆ เรื่อง ที่เกี่ยวกับงานกอสรางนั้น ๆ

๘ ) การรายงานตัวตอ ผบ. หนวยเจาของพื้นที่ หลังจากพบประธานแลวใหไปรายงานตัวตอผูบังคับหนวย
เจาของพื้นที่ที่มีอํานาจสูงสุดในการปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบพื้นที่การกอสรางนั้นตั้งอยู รายละเอียด
ทํานองเดียวกันกับ ๗ ) โดยประสานกับสานักงานผูบังคับบัญชานั้น ๆ โดยตรง พรอมแสดงตนโดยยื่นเอกสาร
ที่เกี่ยวของ เชน คําสั่งเดินทาง คําสั่งแตงตั้งเปนผูควบคุมงานจากสวนราชการที่เกี่ยวของเชนกัน
๙ ) วางแผนประสานงานกับผูรับจางดังนี้.(๑) สํานักงานของผูรับจาง ผูรับจางจะตองตั้งสํานักงานชั่วคราว พรอมครุภัณฑประจําสํานักงานสําหรับใช
ทํางาน โรงเก็บของ ครัว หองน้ําและหองสวม โดยใหมีจํานวนพอเพียงสําหรับคนงานของผูรับจางเอง ซึ่งเมื่อ
งานแลวเสร็จจะตองรื้อถอนออกไปกรณีจาเปนตองมี SHOP DRAWING ก็ตองจัดทาไวถูกตองและมีสถานที่
สําหรับติดแบบรูปรายการไวในสานักงานพรอมแผนภูมิแสดงความกาวหนาในการกอสราง ( PROGRESS
CHART ) อยางพรอมมูล
(๒) สํานักงานของผูวาจาง ผูรับจางจะตองสรางสํานักงานชั่วคราว พรอมครุภัณฑประจําสํานักงานสําหรับ
เจาหนาที่ของผูวาจางพรอมครุภัณฑ ที่จําเปน พรอมหองพักผูควบคุมงาน หองทํางานของผูควบคุมงาน หอง
ประชุมของเจาหนาที่ หองนา - หองสวม และหองเก็บของตามความเหมาะสม
(๓) สถานที่ทดสอบวัสดุกอสราง ผูรับจางตองจัดสรางหองทดสอบวัสดุที่จําเปนที่ตองใชงานกอสราง เชน
การทดสอบดิน การทดสอบแรงอัดประลัยของคอนกรีต การทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต โดยใหมีขนาดหอง
ที่เหมาะสม รวมทั้งจัดหาอุปกรณและเครื่องมือที่จาเปนในการทดสอบดวยสถานที่ดังกลาวใหมีอยางนอย ๑
แหงตอสัญญา
(๔) การใชสิ่งอํานวยความสะดวกดานสาธารณูปโภคของทางราชการ ผูรับจางจะตองไดรับการยินยอมจาก
หัวหนาหนวยเจาของพื้นที่ที่จะทาการกอสรางเสียกอนทั้งไฟฟาและนาประปา และจะตองใชดวยความประหยัด
กับทั้งตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคํา สั่งของหนวยเจาของในพื้นที่นั้นอยางเครงครัด ผูวาจางสงวนสิทธิ์
ที่จะไมยอมใหผูรับจางใชสิ่งสาธารณูปโภคของทางราชการ ถาเกิดกรณีขาดแคลนและเพื่อความปลอดภัยของ
ทางราชการ การใชสิ่งสาธารณูปโภคของทางราชการถาเกิดชํารุดอันเนื่องจากการใชงานหรือการกระทําของ
ผูรับจาง ผูรับจางตองรับผิดชอบซอมใหอยูในสภาพคงเดิม หรือดีกวาเกาตลอดเวลาการทํางานและกอนสงงาน
งวดสุดทาย
(๕) สถานที่พักอาศัยคนงานของผูรับจาง ตองประสานหนวยเกี่ยวของ และเจาของพื้นที่วาจะมีคนงาน
กอสรางเขาพักอาศัยจํานวนเทาใด มีรายชื่อ จํานวนเปนบัญชีรายละเอียดพรอมระบุเกี่ยวกับ เชื้อชาติ สัญชาติ
ศาสนา เพศ ( ชาย/หญิง ) อายุ เพื่อขอทําบัตรผาน เขา-ออก สถานที่ราชการใหถูกตองตามระเบียบคํา สั่งของ
หนวยเจาของพื้นที่เสียกอน จึงเขาพักอาศัยไดโดยรับรองวาจะไมกอใหเกิดความเดือดรอน และทาความ
เสียหายตอทางราชการแตอยางใด
(๖) สถานที่เก็บกองวัสดุอุปกรณการกอสรางผูรับ จางจะตองจัดใหมีคลังสําหรับเก็บวัสดุอุปกรณในการ
กอสราง เพื่อปองกันวัสดุเสื่อมสภาพกอนกําหนดและขาดความแข็งแรง เชน คลังเก็บเหล็กเสริม คลังเก็บปูน
คลังไม และที่กองทรายหิน เปนตน โดยตองเก็บกองไวเปนสัดสวน ใหมีความสะดวกและสามารถนําไปใชงาน
รวดเร็วและเพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษา
(๗) การจัดที่สําหรับ หองน้ํา-สวม ใหเพียงพอกับคนงานตองสํานึกถึงความสะอาดและเขตสุขาภิบาล
รวมทั้งที่ทิ้งขยะมูลฝอย อันเกิดจากการพักอาศัยของคนงานดวย ทั้งนี้เพื่อปองกันและรับประกันความ
ปลอดภัยวาเชื้อโรคจะไมเกิดการแพรระบาดได จากความสกปรก และการนาพาโดยแมลงและสัตวเปนพาหะ

(๘) ผูรับจางตองทําแผนที่ เสนทางเกี่ยวกับการขนยายวัสดุ เขา-ออก บริเวณพื้นที่กอสรางใหเปนที่
แนนอนและ เสนอขออนุมัติตอผูบังคับหนวยเจาของพื้นที่ โดยมีรายละเอียดจํานวนพนักงานคนประจํา และ
จํานวนยานพาหนะ เขา-ออกพื้นที่กอสรางนั้นกํา หนดวิธีเขา-ออก เปนกรณีพิเศษเปนครั้งคราวในยามวิกาล
(๙) การใหเขียน SHOP DRAWING ในระหวางการกอสรางเพื่อใหเปนที่แนใจวาผูรับจางเขาใจในแบบ
กอสรางอยางชัดเจน นอกเหนือจากที่กําหนดไวในแบบ หรือการติดตั้งสวนหนึ่งสวนใด หรือรายละเอียด
การทํางาน สวนหนึ่งสวนใดที่ไมสามารถกําหนดไดแนนอน กอนเริ่มสัญญาผูรับจางจะตองทา SHOP
DRAWING เสนอผูวาจาง ดังนั้นสํานักงานและ SHOP DRAWING เปนความรับผิดชอบของผูรับจางที่จะตอง
จัดใหมีขึ้น ณ พื้นที่กอสราง
( ข ) ขั้นตอนการควบคุมงานกอสราง ภายหลังที่ดําเนินการประสานกับผูที่เกี่ยวของ บริษัท ฯ หรือ อื่น
ๆ ซึ่งเปนผูรับจางดําเนินงานทางธุรการเรียบรอยแลว ตอไปก็เปนขั้นตอนการควบคุมงานกอสราง ซึ่งจะตอง
ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังนี้.๑ ) ควบคุมงานใหเปนไปตาม แบบรูปรายการ สัญญา ตามวัตถุประสงค และขอกําหนดตอทาย
สัญญาตามลําดับงาน คือ งานเตรียมพื้นที่ งานถมดิน การขุดหลุมฐานราก งานตอมอฐานราก งานคานคอดิน
เสาและคาน พื้นแตละชั้นโครงหลังคา การมุงหลังคา ฝาเพดาน วงกบ/ประตูหนาตาง สุขภัณฑและครุภัณฑ
งานระบบไฟฟา-ประปา ระบบระบายนา และปรับอากาศจนแลวเสร็จ โดยในรายละเอียดแตละขั้นตอนนั้น
ตองใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด ซึ่งจะไดกลาวตอไปในหัวขอการตรวจสอบการกอสราง งานกอสราง
ดังกลาวถาผูรับจางปฏิบัติไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติตามแบบรูปรายการและสัญญา อันจะทําใหเกิดความ
เสียหาย หรือทําใหทางราชการเสียประโยชน ใหสั่งหยุดงานนั้นทั้งหมดหรือเฉพาะสวนไวกอน แลวรีบรายงาน
ใหคณะกรรมการ ฯทราบ เพื่อวินิจฉัยสั่งการตอไปรวมทั้งรายงานให ประธานคณะกรรมการตรวจการจาง
ทราบดวย (รายงานผานนายชางควบคุมงานกอสราง) เพื่อจะไดใหนายชางควบคุมงานกอสราง เขาไป
ชวยเหลือ ใหคําแนะนําทางเทคนิคที่ถูกตองในการแกปญหาตอไป
๒ ) ในการควบคุมงานกอสรางตองนําเอาคุณสมบัติของผูควบคุมงานกอสราง ตามใน ๘.
มาพิจารณาใชเพื่อใหงานกอสรางดําเนินไปดวยความเรียบรอยตามวัตถุประสงค และรายการละเอียดในสัญญา
และพึงสังวรณวาการควบคุมงานตองคอยชวยแกปญหา มิใชสรางปญหา
๓ ) การปกผัง การวัดระยะ การกําหนดตําแหนงของจุดมาตรฐาน (BM.) นั้น เปนขั้นตอนสําคัญ
อีกขั้นตอนหนึ่งที่ผูควบคุมงานตองประสานกับผูที่เกี่ยวของ เชน ประธานกรรมการตรวจการจาง สถาปนิก
ผูออกแบบ วิศวกรผูออกแบบ นายชางควบคุมงาน ผูแทนหนวยและผูรับจางตองนัดหมายใหไปพรอมกัน ณ
บริเวณจุดกอสราง เพื่อทําการปกผังวัดระยะและกํา หนดตําแหนงของจุดมาตรฐาน (BM.) ซึ่งในขั้นแรกนี้
ผูรับจางทางานกอสรางหรือซอมแซม จะทําการปกผังรอบบริเวณที่จะเปนตัวอาคาร และทําระดับสวนที่สําคัญ
ไว ผูควบคุมงานและผูเกี่ยวของตองตรวจสอบวาระดับที่ทําไวถูกตองหรือไม เมื่อเทียบกับ BM ± ๐.๐๐ ที่ระบุ
ไวในแบบผูควบคุมงานตองตรวจสอบ ขนาดตําแหนงทิศทางของผัง ตลอดจนตําแหนงของตัวอาคารโรงเรือน
ใหถูกตอง เมื่อคณะผูเกี่ยวของพิจารณาแลววาถูกตองจึงใหลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานในผัง เพื่ออนุมัติ
ดําเนินการกอสรางตอไป สวนในกรณีที่กอสรางอาคารชิดเขตที่ ดินของผูอื่น เพื่อความถูกตองควรแจงเจาหนาที่
กรมที่ดินมาทาการรังวัดสอบหลักเขตที่ดินใหถูกตอง โดยมีเจาของที่ดินที่อยูบริเวณโดยรอบที่ที่จะกอสราง
รวมรับรูในการรังวัดนั้น ( เคยปรากฏมาแลววาการกอสรางอาคารล้ํากึ่งกลางหมุดหลักเขตไปเพียง ๒ ซ.ม.
เปนเหตุใหตองทําการทุบอาคารสวนที่สรางล้ําไปนั้นออกทิ้งซึ่งเปนผลเสียหายทั้งดานการเงินและเวลาอันมีคา)
เมื่อตรวจสอบถูกตองแลว ใหทําระดับไวเปนที่มั่นคง หามทําลายจุด BM. ที่ในใชอางอิงนี้จนกวางานกอสราง

จะแลวเสร็จ จากนั้นผูรับจางจึงดําเนินการกอสรางตามลําดับคือ การทําศูนยเสาเข็ม และระดับอยางละเอียด
ตอไปอีกครั้งหนึ่ง ในปจจุบัน การทําระดับ และศูนยเสา มีเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยโดยใชกลอง ซึ่งควบคุม
โดยคอมพิวเตอรคาความผิดพลาดการเยื้องศูนยนั้นมีนอยมาก ดังนั้นงานจะไมผิดพลาดเลยถาผูควบคุมงานได
เอาใจใสเสียตั้งแตในขั้นตอนนี้ การวัดระยะตาง ๆ ตองใหละเอียดจริง ๆ เคยปรากฏมาแลววาตัวอาคารมี
ความยาวนอยกวาความเปนจริงเพียง ๑๐ ซม. ก็เปนปญหาเพราะกรรมการตรวจการจางไมตรวจรับงาน และ
ไมยอมรับอาคารนั้น เปนตน ตองทําการแกไขใหม ทําใหเสียทั้งเงินและเวลาโดยใชเหตุ
๔ ) ในระหวางการควบคุมงาน เมื่อใดก็ตามที่ผูควบคุมงานพิจารณาแลว เห็นวาตนเองอาจยังไมมี
ความรูความชํานาญที่เพียงพอที่จะควบคุม การทํางานดานเทคนิคของการกอสรางนั้นได ใหรีบทํารายงาน
จก.ยย.ทบ. ทราบและเพื่อขออนุมัติใหจัดผูที่มีความรูความชํา นาญดานเทคนิคในการทํางานกอสรางนั้น ๆ
เพื่อใหคําปรึกษาและแนะนา แลวเมื่อมั่นใจวาตนเองสามารถควบคุมงานนั้นตอไปได ก็ขอใหศึกษางานนั้นดวย
ความตั้งใจจนเขาใจอยางแจมแจง อยาปลอยใหงานนั้นดําเนินการไปอยางผิด ๆ แลวมาแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
ทุบทิ้งในภายหลัง และไมบังควรโยนความรับผิดชอบใหคณะกรรมการตรวจการจาง เปนอันขาด
๕ ) การทําระดับตาง ๆ ถือวามีความจําเปนและสําคัญมาก ควรใชกลองวัดระดับ เพื่อหาคาระดับที่
ถูกตองหามเทปูนทับหนาหนาเกินไปเพราะเปนการเพิ่ ม DEAD LOAD ตออาคารโดยไมจําเปน และอาจทําให
ระยะพื้นถึงพื้นสวนต่ําสุดของอาคารผิดไปซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญ เชน ความสูงของอาคารจากพื้นถึงพื้นชั้นลางไม
ควรสูงเกิน ๔ เมตร ( มาตรฐานอาคารประเภทที่ทําการของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๑ ) หรือระยะดิ่งระหวาง
พื้นดินถึงสวนต่ําสุดของคานหรือเพดานตองไมนอยกวา ๒.๐๐ ม. ( ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องอาคารจอด
รถ พ.ศ. ๒๕๒๑ ) ถาเทพื้นหนาเกินไป เพียง ๒ ซ.ม. จะทําใหระยะดังกลาวเหลือเพียง ๓.๙๘ ม. และ ๑.๙๘ ม.
ซึ่งอาจเกิดปญหาจนไมไดรับอนุญาตใหใชอาคารนั้นก็ได
๖ ) ตรวจสอบดูวา ผูรับจางนําเอางานทั้งหมด หรือสวนหนึ่งสวนใด ไปใหผูรับจางรายอื่นรับจางชวง
ตอไปอีกหรือไม เพราะการกระทําดังนั้นอาจเปนเหตุใหเกิดปญหาตามมาในภายหลังไดมากมาย เชน คนงาน
แจงวาไมไดรับคาจางแรงงาน ปญหาการทิ้งงานของผูรับจาง เปนตน ถาผูรับจางจะกระทําการใหผูรับจางราย
อื่นรับจางชวงตอไปจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางกอน
๗ ) งานถมดิน เปนขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของงานกอสราง กลาวคือ ถาการถมดินไมถูกตองตาม
ขอกําหนดแลวอาจจะทาใหมีปญหางานฐานรากและโครงสราง ทําใหอาคารทรุดตัวแตกราว และเกิดการวิบัติ
ในลักษณะอื่น ๆ ได ดังนั้นผูควบคุมงานจึงตองมีการควบคุมการถมดินใหเปนไปตามหลักวิชา เชน ดินที่นํามา
ถมตองเปนดินที่ดีปราศจาก กิ่งไมรากไม และวัชพืช ถาดินเปนกอนใหญตองทําใหแตกเสียกอน พื้นที่ที่จะถม
ดินตองปราศจากวัชพืช ถามีน้ําตองสูบออกใหหมดแลวจึงถมดินเปนชั้น ๆ โดยหนาชั้นละ ๕๐ ซม. การบดอัด
ตองใหไดความแนนตามเกณฑที่กําหนด และตองใหไดระดับ BM ± ๐.๐๐ ที่ไดปกผังกําหนดระดับไวแลว
บริเวณในที่ที่ซึ่งระบุวาเปนสนามหญา ปลูกตนไม หรือพืช ตองใชดินที่เหมาะสมกับการปลูกตนไมหรือพืชไม
นอยกวา ๓๐ ซม. สวนดินที่ไมพึงประสงคที่ขุดออก กอนนําออกนอกหนวยตองขออนุมัติ ผบ.หนวยเจาของ
พื้นที่เสียกอน หามขนออกนอกหนวยหรือนําไปใชประโยชนในทางอื่นโดยพละการ การถมทราย ก็เชนเดียวกัน
กับการถมดิน คือ ทรายที่นํามาถม ตองเปนทรายที่มีคุณสมบัติที่ดี ปราศจากกิ่งไมรากไม หรือเศษวัชพืชอื่น ๆ
ที่จะเปนตนเหตุทําใหที่ที่ถมเปนโพรงจากการผุพังในภายหลัง กอนถมทรายตองทําขอบคันดินโดยรอบ
สรางคันดินสูงไมนอยกวาระดับที่กําหนด ความกวางสันของคันดินไมนอยกวา ๑.๐๐ ม. เอียงลาดดานนอก
ไมนอยกวา ๑ : ๑ ๑/๒ สวนการถมทรายใหถมหนาเปนชั้น ๆ ละไมเกิน ๓๐ ซม. แลวทําบดอัดใหแนน

ตามขอกําหนด ระดับดินถมใหถือตามแบบที่กําหนด ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ตองไมถมดินสูงกวาระดับ
ถนนหนาอาคารเกิน ๒๐ ซม. รายละเอียดอื่น ๆ ใหดูตามหัวขอการตรวจงานกอสราง
๘ ) งานโครงสรางรากฐานเปนขั้นตอนที่สําคัญของการกอสราง และ เนื่องจากฐานรากเปนสวนสําคัญ
ของโครงสรางอาคาร ถารากฐานชํารุดไมสามารถรับน้ําหนักไดตามที่วิศวกรคํานวณไว ความวิบัติของ
โครงสรางอื่น ๆ ก็มักจะตามมาอยางรุนแรงและการซอมเสริมฐานรากก็กระทําไดยากและสิ้ นเปลือง
งบประมาณคาใชจายสูงมาก ฉะนั้นผูควบคุมงานจะตองเอาใจใสเปนพิเศษเกี่ยวกับฐานราก โดยทั่วไปฐานราก
ที่ใชกับอาคารทั่วไปในประเทศไทย แบงออกไดเปน ๓ ชนิดใหญ ๆ ดวยกันคือ
- ฐานรากชนิดแผ ( SPREAD FOUNDATION )
- ฐานรากชนิดเสาเข็ม ( PILE FOUNDATION )
- ฐานรากแบบตอมอ ( PIER FOUNDATION )
สําหรับฐานรากชนิดเสาเข็มมี เสาเข็มไม เสาเข็มเหล็ก เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
และเสาเข็มเจาะหลอในที่ ซึ่งมีอยูหลากหลายชนิดหลายลักษณะ เชน รูปรางหนาตัดมีทั้ง สี่เหลี่ยมจัตุรัส
รูปตัวไอ รูปตัววาย รูปกลม รูปหกเหลี่ยม เปนตน เพราะฉะนั้นผูควบคุมงานจะตองตรวจตรา ตรวจสอบรูปราง
และขนาดแลว จะตองตรวจสอบคุณสมบัติอื่น ๆ อีกดังนี้
(๑) ขนาดความหนา พื้นที่หนาตัดถูกตองตามที่กําหนดหรือไม
(๒) เสาเข็มคดหรือไม ซึ่งถาคดมากไม ควรนํามาใช (๓) อายุของเสาเข็มไดตามกําหนดหรือไม
ดูจากวันที่หลอซึ่งปกติจะมีประทับไวบนตัวเสาเข็ม
(๔) กําลังของคอนกรีต ตรวจสอบโดยใชเครื่องยิง ซึ่งเปนอุปกรณสําหรับทดสอบกําลังอัดของคอนกรีตที่แข็ง
แลว ถากําลังต่ํากวาที่ระบุไวในรายการคํานวณก็ไมควรอนุญาตใหใช
(๕) ตรวจดูลักษณะทั่วไปของเนื้อคอนกรีต เชน เปนโพรงมากไปหรือไม มีรอยราวกวาง และลึก หรือมีรอยแตก
หลาย ๆ รอย ใหถือวาเปนเสาเข็มชํารุด
๙ ) การทําฐานรากภายหลังปรับพื้นที่กอสราง และตีผังวัดระยะอาคาร แลวกําหนดศูนยเสาเข็ม หรือ
ศูนยฐานรากตามขอกําหนด ถามีเหตุใหฐานรากไมเปนไปตามขอกําหนด เชน ดินถมสูงเกินไปจนหลุมฐานราก
ลึกไมถึงดินเดิม (กรณีฐานแผ) ตองรายงานให ยย.ทบ. ทราบ เพื่อหาทางแกไขใหถูกตองตอไป สวนฐานรากอื่น
ๆ ดําเนินการดังนี้.(๑) ฐานรากแผ ถาแบบรูปและวัตถุประสงค ไมไดกําหนดความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกปลอดภัย
ของดินไวใหใชคาไมนอยกวา ๘ ตัน/ม.๒
(๒) ฐานรากเสาเข็มจําแนกไดหลายประเภทดังกลาวแลว เพราะฉะนั้นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงกอนนํามาใช
ผูควบคุมงานตองตรวจสอบรายละเอียด รูปราง ขนาด รายการคํานวณ การจมตัวของเสาเข็มตอการตอก
(BLOW COUNTS) ตามมาตรฐาน ว.ส.ท. ตองควบคุมการตอกไมใหเสาเข็มเฉเยื้องออกนอกศูนยเสาเกินกวา
กําหนด เสาเข็มที่ไมเปนไปตามที่กําหนดจะตองใหผูรับจางขอรับความเห็นชอบจากผูวาจาง (ยย.ทบ.)
กอน สําหรับเข็มเจาะ ทั้งเจาะแบบระบบแหง ( DRY PROCESS ) และ เสาเข็มเจาะระบบเปยก ( WET
PROCESS ) เมื่อทําเสร็จแลว จะตองมีการทดสอบความสมบูรณของเสาเข็มโดยวิธี “ SEISMIC TEST ”
ถาวัตถุประสงคไมไดกําหนดไว ใหทําการทดสอบไมนอยกวา ๒๕% ของจํานวนเข็มทั้งหมด เสาเข็มที่รับ
น้ําหนักปลอดภัยตั้งแต ๓๐ ตัน/ตน ขึ้นไป ผูควบคุมงานตองควบคุมและแนะนํา ใหผูรับจางทําการทดสอบ
ความสามารถในการบรรทุกน้ําหนักของเสาเข็มอยางนอย ๑ จุด ถามีเสาเข็มหลายขนาดใหเลือกเสาเข็มใหญ
ที่สุดอยางนอย ๑ จุด และทําการทดสอบโดยวิธี “ STANDARD LOADING PROCEDURE ” ผลการทดสอบ

ถือตามมาตรฐาน ASTM หรือ ว.ส.ท. และตองสงผลการทดสอบให ยย.ทบ. ทราบ เพื่อขอความเห็นชอบ
ในการที่จะดําเนินงานกอสรางขั้นตอไป
๑๐ ) งานคานคอดิน เสาตอมอ ผนังและพื้นที่ชั้นที่ ๑ ในขั้นตอนนี้มีงานที่ตองควบคุมดังนี้ .(๑) งานคานคอดิน ผูควบคุมงานตองดูแบบขยายวาคานคอดิน ซึ่งตอจากตอมอฐานรากนั้นมีจํานวน
เทาไร (ดูจากแบบ) ขนาดรูปราง มิติตาง ๆ รวมทั้งเหล็กเสริม สวนการวางเหล็กเสริมใหดูจากภาพขยาย
เพื่อใหไมตองเกิดความผิดพลาดเทาไร (ดูจากแบบ) ขนาดรูปราง มิติตาง ๆ รวมทั้งเหล็กเสริม สวนการวาง
เหล็กเสริมใหดูจากภาพขยายเพื่อใหไมตองเกิดความผิดพลาดรวมทั้งการทําไมแบบสําหรับเทคอนกรีต
ก็ตองเอาใจใสเปนพิเศษ ระดับตองตามแบบ และแบบหลอตองตอกงายมั่นคงแข็งแรง พอที่จะรับน้ําหนัก
คอนกรีตไดเปนอยางดี
(๒) คอนกรีตตองใหไดมาตรฐาน วัสดุผสม ซีเมนต ทราย หินและน้ํา ตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดทราย
หรือหินที่สกปรกตองรอนและลางใหสะอาด งานคอนกรีตผสมเสร็จ ( READY MIXED ) การผสมและการขนสง
เมื่อผสมเสร็จใหปฏิบัติตาม “บทกําหนดสําหรับคอนกรีตผสมเสร็จ ” CASTM ( 94 ) โดยมีอัตราสวนผสม
คอนกรีตดังนี้ ปูนซีเมนต : ทราย : หิน เทากับ ๑ : ๒ : ๔ โดยปริมาตรความขนเหลวพอเทได การใชคอนกรีต
เฉพาะแหงใหถือเกณฑตามวัตถุประสงคในการกอสรางนั้น ๆ แลวแตกรณี ผูควบคุมงานตองเอาใจใสโดย
ใกลชิด ตอการเตรียมงานกอนเทคอนกรีตของผูรับจาง ผูควบคุมงานตองดูวัสดุ ดูแบบหลอใหเรียบรอย
เมื่อผูรับจางเตรียมเทคอนกรีตตองแจงตอผูควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจการจางทราบลวงหนา
เพื่อทําการตรวจสอบเสียกอน เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวจึงทําการเทคอนกรีตได
การตรวจที่สําคัญ ๆ ไดแก ตรวจเหล็กเสริม ตรวจความสะอาด ความมั่นคงแข็งแรง ความถูกตองของแบบและ
เหล็ก เปนตน สวนการเทคอนกรีตก็ใหควบคุมใหเปนไปตามขอกําหนด ตัวอยาง เชน คอนกรีตที่เทตองผสมไว
ใหม ๆ หามใชคอนกรีตที่ผสมไวนานเกิน ๓๐ นาที สวนการเทคอนกรีตตองใช “ เครื่องสั่นคอนกรีต ” (
VIBRATOR ) หรือจัดใหมีการกระทุงตามหลักทางการชาง เพื่อปองกันการเปนโพรงของคอนกรีต เมื่อเท
คอนกรีตแลวก็ปลอยคอนกรีตใหอยูในแบบตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหคอนกรีต Set ตัวโดยเฉพาะใน
ระยะเวลา ๒๔ ชม. แรก หามกระทบกระเทือนหรือโยกคลอนแบบเปนอันขาด การถอดแบบใหยึดถือและ
ปฏิบัติตามหวงระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งไดกําหนดไวแลวสําหรับงานหลอแบบแตละชนิดและการใชงาน แลวแต
กรณี
๑๑ ) งานอื่น ๆ ที่ตองเอาใจใส ผูควบคุมงานซึ่งตองอยูหนางานตลอดเวลาตองหมั่นเอาใจใสดูแลใหเป นไปตาม
หลักทางการชางที่ดี เพื่อปองกันขอผิดพลาดบกพรอง อยาถือวาเปนเรื่องเล็กนอย เพราะความรูสึกอยางนั้นจะ
เปนผลตอเนื่องไปถึงความผิดพลาดของงานกอสรางทั้งระบบของอาคารได ไมวาจะเปนการบมคอนกรีตใหถูก
วิธี การกออิฐถือปูนฝาผนัง การแตงผิวคอนกรีตงานรอยตอตาง ๆ งานวัสดุฝงในคอนกรีต และอื่น ๆ ตองไม
ยอมใหผูรับจางกระทาในสิ่งที่ผิดหลักทางวิชาชางโดยเด็ดขาด
๑๒ ) งานระบบอื่น ๆ ก็เปนเรื่องที่จะตองเอาใจใสควบคุมงาน ใหเปนไปตามแบบรูปรายการสัญญาที่กําหนดไม
วาจะเปน ระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบการระบายน้ําเสีย ระบบการปรับอากาศ งานระบบบางอยางตองมี
การคาดการดําเนินการไวลวงหนา ไดแกงานดําเนินการสําหรับระบบไฟฟาอาจตองมีการฝงทอรอยสายไฟหรือ
งานฝงวัสดุในคอนกรีต ดังนั้นจึงตองมีการประสานดําเนินการตั้งแตงานเริ่มตนที่โครงสรางของอาคาร จึงจะ
เกิดความถูกตอง มิใชทําการสกัดเจาะหรือฝงในภายหลัง ทําใหโครงสรางอาคารสูญเสียความสามารถในการรับ
แรง ทําใหไมเกิดความสวยงาม และผิดหลักทางการชางที่ดี จึงตองมีการวางแผนไวลวงหนาวาจะตองทําการฝง

ทอหรือวาง SLEEVE ผานตัวโครงสรางของอาคารไวกอนหรือไม แลวแนะนําและควบคุม ใหงานกอสรางให
เปนไปตามแบบรูปรายการในงานระบบที่เกี่ยวของนั้น ๆ
( ค ) การควบคุมงานและการรายงาน ในการควบคุมงานกอสรางนั้น มีเจาหนาที่ซึ่งเกี่ยวของหลายคน เชน
หนวยดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ( ยย.ทบ. ) คณะกรรมการตรวจการจาง และเจาหนาที่อื่น ๆ ที่ผูวาจางแตงตั้ง
ใหมีหนาที่รับผิดชอบ เชน ผูควบคุมงานกอสรางของ ยย.ทบ. และของหนวยเจาของพื้นที่ เพื่อปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕และใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบความกาวหนาของ
งานกอสราง รวมทั้งปญหาและขอขัดของตาง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะดําเนินการกอสราง จึงใหผูควบคุมงานกอสราง
ดําเนินการบันทึกรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับงานกอสราง การรายงานตองกระทําเปนลายลักษณอักษร เพื่อ
ใชเปนหลักฐานอางอิงในภายหลัง เชน ในการสั่งการหรือแกไขงาน หรือตักเตือนผูรับเหมาใหปฏิบัติใหถูกตอง
จะตองสั่งในรูปของบันทึกและรายงาน เวนแตเรื่องเล็กนอยมาก ๆ บันทึกนี้อาจทําเปนแผนหรือเปนเลมก็ได
แตสําหรับงานที่จะตองบันทึกเปนประจํา เชน บันทึกสถิติผลงานควรทําเปนเลม เปนตน สวนการรายงานอื่น ๆ
ใหถือเปนระเบียบ ปฏิบัติประจําดังนี้ ( ดูตาม ผนวก ก. )
๑ ) การรายงานเหตุการณและขอขัดของตาง ๆ ถาเปนกรณีเรงดวนใหรายงานดวยเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด
ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบ และหนวยเจาของสัญญาทราบดวย การรายงานอาจกระทําดวยวาจาทาง
โทรศัพท หรือ โทรเลขวิทยุ โทรสาร ( FAX ) หรือทาเปนบันทึกดวน ในกรณีที่รายงานดวยวาจา เมื่อรายงาน
แลวใหรายงานเปนลายลักษณอักษรอีกครั้งหนึ่งเพื่อเปนหลักฐานของทางราชการตอไป
๒ ) การรายงานประจําวัน เมื่อสิ้นสุดการทํางานในหนึ่งวัน ผูควบคุมงานตองทําบันทึกสิ่งตาง ๆ ที่ผูรับจางได
กระทําในวันนั้นโดยวิธีบันทึกในสมุดบันทึกการควบคุมงานกอสรางประจําวัน ผูควบคุมงานตองเขาใจวา การ
บันทึกในสมุดบันทึกการควบคุมงานกอสรางประจาวัน เปนหนาที่หลักประการหนึ่งของการควบคุมงาน บันทึก
ตาง ๆ เหลานั้น จะเปนหลักฐานอางอิงที่สาคัญในกรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางทางราชการกับผูรับจาง และใช
ประกอบในการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ เชน การที่ผูรับจางขอตอสัญญา รายละเอียดการบันทึกคือ ชนิดและ
ปริมาณงานที่ทาทุกชนิดนับ ตั้งแต งานถมดิน งานเสาเข็ม ฐานราก งานคานคอดิน งานแบบหลอ งานวาง
เหล็กเสริม งานเทคอนกรีต งานเสารับพื้นชั้นตาง ๆ งานกออิฐฉาบปูน งานโครงหลังคา งานระบบไฟฟา
ประปา งานระบายนา งานระบบระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศและสุขภัณฑ ฯลฯ เปนตน จะตองบันทึกให
เปนรูปธรรมวาทํางาน อะไร ไดจํานวนเทาใด โดยลงเปนลักษณะงาน เชน ขุดหลุมฐานรากได ๒๐ หลุม กออิฐ
ผนังได ๑๐ ม.๒ เปนตน นอกนั้นจะตองบันทึกจํานวนชางคนงาน ของผูรับจางที่เขามาทํางานกอสราง
ตลอดจนเจาหนาที่หรือผูเกี่ยวของที่เขามาตรวจเยี่ยมสถานที่กอสราง วัสดุอุปกรณที่นําเขามาในพื้นที่บริเวณ
กอสราง การตรวจสอบใบสงของตลอดจนปญหาขอขัดของที่เกิดขึ้น ฝนตก ลมฟา อากาศ ตลอดจนอุณหภูมิ
ความรอนหนาวที่เกิดขึ้น และอื่น ๆ
“ ตามผนวก ..... ถามีปญหาที่สําคัญเกิดขึ้นไมอาจแกไขไดดวยตนเอง จะตองรีบทําบันทึกถึง ผูบังคับบัญชา
สถาปนิก วิศวกร คณะกรรมการตรวจการจาง นายชางควบคุมงานกอสราง เพื่อทราบแลวแตกรณีรวมทั้ง
บันทึกการทดสอบวัสดุกอสรางตาง ๆ รวบรวมใหวิศวกรรับทราบและพิจารณาใหความเห็น เพื่อประกอบการ
ดาเนินการกอสรางนั้น ๆ ตอไปโดยทาเปนบันทึกประจาวัน ”
๓ ) การรายงานสถิติผลงาน ๗ วัน ( ประจําสัปดาห ) ผูควบคุมงานตองรายงานความกาวหนา และปญหา
ขอขัดของตาง ๆ ของงานจางตั้งแตผูรับจางเริ่มลงมือปฏิบัติงานวันแรก ก็ใหเริ่มบันทึกวันนั้นเปนวันเริ่มตนและ
ตอไปเรื่อย ๆ โดยที่ผูควบคุมงาน ตองบันทึกผลการปฏิบัติงานของผูรับจางตรงตามความเปนจริงทุก ๆ วัน เมื่อ
ครบทุก ๆ ๗ วันแลว ใหรายงานประธานกรรมการ ฯ ลงนามรับทราบ โดยผานนายชางควบคุมงานกอนเพื่อ

ทราบและตรวจสอบความถูกตอง หลังจากนั้นแลวจึงนาไปบันทึกลงในแผนภูมิ ( PROGRESS CHART ) เพื่อ
เปนการแสดงใหเห็นผลการของการปฏิบัติงานของผูรับจาง โดยคิดจากปริมาณงานจางที่ผูรับจางทาไดกับจาน
วนวัน ที่ไดปฏิบัติงานนั้น ๆ ใหคิดจากคางานของแตละงวด แลวนาไปหาคางานจากงวดงานทั้งหมดโดยคิด
ออกมาเปนรอยละ (%) เพื่อแสดงความกาวหนาของงานจางนั้น ๆ
ถาผูควบคุมงานไมดําเนินการหรือดําเนินการลาชา ใหถือวาบกพรองตอหนาที่ ใหหนวยรับผิดชอบทําการ
บันทึกความบกพรองไวเพื่อพิจารณาดําเนินการทางดานวินัย และสิทธิกําลังพลตอไป
๔ ) การรายงานสถิติผลงาน ๑๕ วัน ใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางเมื่อครบ ๑๕ วัน ใหผูควบคุม
งานปฏิบัติทานองเดียวกับ ๓ )
๕ ) การรายงานสถิติผลงานประจําเดือน เมื่อถึงวันกอนวันสิ้นเดือนของทุกเดือน จะตองสรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของผูรับจาง โดยสรุปรวบรวมจากรายงานสถิติผลงาน ( แยกแตละสัญญาจาง ) ที่ไดทําการบันทึกไว
ผานมาแลว เปนรายงานความกาวหนาของงานจางใน ๑ เดือนที่ผานมา โดยประธานกรรมการ ฯ สรุปสถิติ
ผลงานให หน.กคก.ยย.ทบ.ทราบเพื่อนําเรียน จก.ยย.ทบ. ( ผาน ชญ.ยย.ทบ.) ตอไป และ กจห.ยย.ทบ. ดาเนิน
การเก็บเอกสารไวเปนหลักฐานและถือเปนเอกสารที่สาคัญ เพื่อรอรับการตรวจสอบจากหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของตอไป
๖ ) การรายงานเมื่อคณะกรรมการตรวจการจางตรวจรับงาน เพื่อปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบาย และ
หลักการ ในการสงงานของผูรับจางซึ่ง จก.ยย.ทบ. อนุมัติหลักการไวใหดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ .(๑) ผูควบคุมงานตองประสานงานอยางใกลชิดกับผูรับจางวา เมื่อถึงกําหนดเวลาการสงงานในสัญญานั้น ๆ
งานจางโดยทั่วไปเสร็จตามที่กําหนดในสัญญาหรือไม ซึ่งผูควบคุมงานที่อยูประจําหนางานจะทราบดีวา งานนั้น
มีความกาวหนาไปมากนอยเทาใด เมื่อเห็นวางานเสร็จตามสัญญาและสามารถสงมอบงานไดแลว ใหผูควบคุม
งานรายงานดวยวาจาใหประธานกรรมการ ฯ ทราบลวงหนากอน จากนั้นจึงใหรายงานนายชางควบคุมงานที่
รับผิดชอบสัญญานั้นทราบดวยวิธีการรายงานใด ๆ ที่เหมาะสมแลวแตกรณีเพื่อไปตรวจความเรียบรอยถูกตอง
ตอไป การรายงานนี้ใหกระทํากอนที่ผูรับจางทําหนังสือเพื่อขอสงงานถึง ยย.ทบ. อยางนอย ๓ วันทําการ
(๒) ขั้นตอนตอไปเปนขั้นตอนที่ผูรับจางดําเนินการขอสงงานโดยมีหนังสือนําเรียน จก.ยย.ทบ. ขอสงงานซึ่งตอง
ระบุวาเปนงานอะไรที่ไหน สัญญาจางที่เทาไร งานงวดไหน วันเวลาสงงาน และสถานที่ที่ขอใหกรรมการตรวจ
การจางไปทําการตรวจรับงานดวย โดยยื่นหนังสือตรงตอ กจห.ยย.ทบ. ( ดูตาม ผนวก ข. )
(๓) กจห.ยย.ทบ. รับเรื่องผูรับจางขอสงงาน แลวดําเนินการทางธุรการลงทะเบียนคุมแลว ทําการแจงให
คณะกรรมการตรวจการจางทราบ และประสานใหไปดําเนินการตรวจรับงาน ตามวันเวลาสงงาน และสถานที่
ที่กําหนด และสําเนาหนังสือขอสงงานของผูรับจางให กคก.ยย.ทบ. เพื่อแจงใหนายชางควบคุมงานที่
รับผิดชอบสัญญาจางนั้น ๆ ทราบดวย หลังจากนั้นแลวให กจห.ยย.ทบ. สงมอบเอกสารการตรวจรับงานที่
คณะกรรมการตรวจการจางจะตองลงนาม ใหกับผูควบคุมงานรับไปดําเนินการมอบใหคณะกรรมการ ฯ ทา
การตรวจรับงานจางตามงวดงานที่กาหนด และลงนามในเอกสารการตรวจรับงาน เมื่อคณะกรรมการ ฯ และผู
ควบคุมงานลงนามในเอกสารการตรวจรับเรียบรอยแลว ใหผูควบคุมงานนาเอกสารการตรวจรับงานที่ลงนาม
เสร็จเรียบรอยแลวนามาสงที่ กจห.ยย.ทบ. โดยตรง
(๔) การปฏิบัติของ กคก.ยย.ทบ. เมื่อรับสําเนาหนังสือขอสงงานงวดจาก กจห.ยย.ทบ. เสร็จเรียบรอยแลวให
บก.กคก.ยย.ทบ. แจงแลวสงเรื่องใหนายชางควบคุมงานที่รับผิดชอบสัญญานั้น ๆ ทราบโดยดวน เพื่อใหไป
ตรวจดูความเรียบรอยของงานจาง กอนการตรวจรับงานของคณะกรรมการ ฯ ถาเห็นวางานจางยังไมแลวเสร็จ
เรียบรอยใหเขาพบประธานกรรมการ ฯ เพื่อแจงขอบกพรองใหทราบดวยวาจากอน และสรุปรายงานผลการ

ปฏิบัติงานของผูรับจางให จก.ยย.ทบ.( ผาน ชญ.ยย.ทบ.) ทราบ พรอมกับมีขอพิจารณาเสนอแนะไปดวยวา
เห็นควรใหมีการเบิกเงินคาจางได หรือ ใหระงับฎีกาการเบิกเงิน ไวกอนแลวแตกรณี ๆ ไป
(๕) กจห.ยย.ทบ.ตรวจเอกสารรับมอบงานจางและเอกสารประกอบตางๆ ที่คณะกรรมการตรวจการจางลงนาม
แลวดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของแลว นําเรียน จก.ยย.ทบ. ( ผาน กผค.ยย.ทบ. ) เพื่อขออนุมัติการสงงานงวด
และการเบิกเงินงวดของผูรับจาง
(๖) กผค.ยย.ทบ. ตรวจสอบความถูกของตองของเอกสาร และหลักฐานประกอบตาง ๆ ในการใชจาย
งบประมาณที่เกี่ยวของแลว นําเรียน จก.ยย.ทบ. เพื่อขออนุมัติใหเบิกเงินใหกับผูรับจาง
(๗) จก.ยย.ทบ. รับทราบและพิจารณาอนุมัติการใชเงินงบประมาณตามที่ กผค.ยย.ทบ. เสนอ เสร็จแลว
เจาหนาที่ของ กผค.ยย.ทบ. รับเอกสารอนุมัติจาก จก.ยย.ทบ. แลวทําการลงทะเบียนเปนหลักฐานเพื่อนําสง
ผกง.ยย.ทบ. โดยตรง
(๘) ผกง.ยย.ทบ.ตรวจสอบความถูกตองวาดวยวิธีการงบประมาณและเอกสารประกอบตาง ๆ เสร็จแลวจึงออก
ใบฎีกาเบิกเงินงวดไปยัง กง.ทบ. พรอมทั้งสงสําเนาไป กผค.ยย.ทบ. เพื่อตัดจายงบประมาณ
๗ ) การรายงานสถิติผลงานจางงวดสุดทาย ใหผูควบคุมงานประสานงาน โดยใกลชิดกับผูรับจางเกี่ยวกับวัน
สิ้นสุดของสัญญาจางที่กําหนดไวในสัญญาจาง ถาผูควบคุมงานเห็นวางานที่ผูรับจางทําลาชากวากําหนด ตอง
รีบเรงรัดงานผูรับจาง โดยทําหนังสือใหประธานกรรมการ ฯ นําเรียน จก.ยย.ทบ. เพื่อเรงรัดงานของผูรับจาง
เปนลายลักษณอักษร
ขอพิจารณาสําหรับงานงวดสุดทายคือ งานตองแลวเสร็จสมบูรณจริง ๆ ทุกหมวดงาน รวมถึงความเรียบรอย
ของบริเวณพื้นที่กอสรางดวย ไมใหมีวัสดุอุปกรณที่เหลือจากการกอสรางทิ้งไวใหเปนภาระของหนวย ที่จะตอง
มาเก็บกวาดทาความสะอาดอีกครั้ง ตองตรวจตราดูแลเอาใจใสเปนพิเศษรวมทั้งเรื่องอื่น ๆ เชน ความชํารุด
เสียหายของ ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา และประปา เนื่องจากการใชงานของผูรับจาง ถนนที่ชํารุดจากการใช
งานของผูรับจาง ตองสั่งใหผูรับจางซอมแซมใหคืนสภาพเดิมหรือใหดีกวาของเดิม คาใชจายสาธารณูปโภค (
บิลคา ไฟฟา-ประปา โทรศัพท ฯ ที่ผูรับจางเปนผูรับผิดชอบ ) ตรวจสอบเกี่ยวกับมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของหนวยเจาของพื้นที่ เชน การเก็บบัตรผานเขา-ออก ที่หนวยจายบัตรประจาตัวใหคนงานของผู
รับจาง บัตรผานของยานพาหนะตาง ๆ เมื่อทุกอยางเรียบรอยแลว จึงประสานใหผูรับจางขอสงงานงวดสุดทาย
ตอไปได หามมีการสมยอมกันระหวางผูรับจางกับผูควบคุมงาน
ถางานแลวเสร็จครบถวนสมบูรณ ภายในระยะเวลาของสัญญาจาง กอนที่ผูรับจางสงงาน ใหผูควบคุมงาน
ดําเนินการ ตามใน ( ๑ ) และ ( ๓ ) แลวแจงใหนายชางควบคุมงานทราบดวยวา งานกอสรางนั้นไดเสร็จ
สมบูรณเรียบรอยแลวและพรอมที่จะใหคณะกรรมการตรวจการจาง ผูมีสิทธิ์รับมอบงาน หนวยรับประโยชน
และผูที่เกี่ยวของมาลงนามทาการรับมอบอาคารสิ่งกอสรางไวใชงานตอไป
( ง ) ขั้นตอนและการปฏิบัติภายหลังงานแลวเสร็จ
๑ ) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนประวัติ ภายหลังการดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ ( หลังการลงนามรับงาน
งวดสุดทาย ) หนวยรับประโยชนจะตองดําเนินการขอขึ้นทะเบียนประวัติอาคาร และ สป.ประจําอาคาร
สิ่งกอสรางนั้น ๆ ผูควบคุมงานของหนวยดําเนินการ และผูควบคุมของหนวยรับประโยชน ตองมีหนาที่ปฏิบัติ
ดังนี้.- (๑) ผูควบคุมงานของหนวยดําเนินการกอสราง เก็บเอกสารฉบับจริงไวที่หนวยดําเนินการกอสรางและ
สําเนาเอกสารใหหนวยรับประโยชน จํานวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้.(๑)-๑ อนุมัติ ผบ.ทบ. และ แผนจัดหา
(๑)-๒ รายการกอสราง ( ตัดตอนเฉพาะ ไดแก ๑. วัตถุประสงค ๒. เงื่อนไขและวัสดุที่ใชในการกอสราง และ
๓. แบบรูปที่ใช )

(๑)-๓ อนุมัติของผูมีอํานาจสั่งจาง
(๑)-๔ ใบเสนอราคาของผูรับจาง
(๑)-๕ สัญญาจาง
(๑)-๖ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจาง
(๑)-๗ หลักฐานการตรวจรับงานงวดสุดทาย
(๒) ผูควบคุมงานของหนวยดําเนินการกอสรางใหดําเนินการดังนี้ .( ก ) สงสําเนาเอกสาร สําหรับจัดทําทะเบียนประวัติอาคารให ยย.ทบ. ( โดยเสนอผาน จทบ./ มทบ./ ทภ. )
ซึ่งจะประกอบดวย
(๑) เอกสารอนุมัติ ผบ.ทบ. และ แผนจัดหา
(๒) ผังบริเวณแจงจุดกอสรางอาคารซึ่งสํารวจโดย
ยย.ทบ. พรอมหมายจุดอาคารทุกหลังที่ขอขึ้นทะเบียนประวัติ โดยเขียนรายละเอียดชื่ออาคารแตละหลังให
ชัดเจน จํานวน ๒ ชุด แสดงการปกเสาพาดสายไฟฟาภายนอกอาคารจํานวน ๒ ชุด แสดงการวางทอประปา
ภายนอก จํานวน ๒ ชุด
( ข ) ตอไปใหบันทึกแบบพิมพประวัติอาคาร ประวัติไฟฟา ภายใน-นอก ประวัติประปาภายใน-นอกอาคาร
ประวัติถนน ประวัติสะพาน จํานวนอยางละ ๒ ชุด เมื่อทําการบันทึกเอกสารดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว จึงสง
ให ยย.ทบ. ดําเนินการขึ้นเบียนประวัติ และกําหนดหมายเลขอาคารใหแลว จะสงคืนหนวยรับประโยชน ๑ ชุด
เพื่อเปนหลักฐานรวมกัน
๒ ) การแจงรายการ “ สป.ประจําอาคาร สาย ยย.” ซึ่งไดรับพรอมอาคารที่กอสรางไปยัง ยย.ทบ. ดังนี้.(๑) พัดลมทุกชนิด ทุกขนาด
(๒) เครื่องปรับอากาศพรอมอุปกรณควบคุมระบบ
(๓) ถังเหล็กอาบสังกะสีขนาด ๔๐๐ แกลลอน
(๔) ลิฟต
- ลิฟตโดยสาร และลิฟตสงของ
(๕) เครื่องกําเนิดไฟฟาทุกชนิด
(๖) เครื่องสูบน้ําประจําอาคารพรอมอุปกรณควบคุมระบบ
(๗) เครื่องสูบน้ําทุกชนิด ทุกขนาดที่ใชในระบบผลิตน้ําประปา
(๘) เครื่องจายสารเคมี
- เครื่องจายคลอรีนเหลว
- เครื่องจายกาซคลอรีน
- เครื่องจายสารสม
- เครื่องจายปูนขาว
- เครื่องจายโซดาแอช
(๙) เครื่องกวนตะกอน
(๑๐) เครื่องลางทรายกรอง

- เครื่องสูบน้ํา และเครื่องอัดลม
(๑๑) วาลวลดแรงดัน
(๑๒) ถังอัดความดัน
(๑๓) ถังบรรจุสารละลาย
- สารสม คลอรีน และโซดาแอช
(๑๔) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
(๑๕) เครื่องฟอกอากาศ
๓ ) การรายงานขอขึ้นบัญชีคุม สป. ประจําอาคารสาย ยย. ของผูควบคุมงาน
ของหนวยดําเนินการกอสรางมีเอกสารประกอบดังนี้ .(๑) สําเนาสัญญาจางเหมากอสราง จํานวน ๒ ชุด
(๒) สําเนาใบเสนอราคาหรือราคา สป. ที่สํานักงบประมาณกําหนด จํานวน ๒ ชุด
(๓) แบบพิมพประวัติ สป. จํานวน ๒ ชุด ตอ ๑ รายการ
๔ ) กรณีบันทึกประวัติซอมอาคาร
(๑) ผูควบคุมงานของหนวยดําเนินการซอมอาคารเก็บเอกสารฉบับจริงไวที่หนวยดําเนินการซอมอาคาร
และสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของกับการซอมอาคาร ตาม (๑)-๑ ถึง (๑)-๗ ใหหนวยรับประโยชน จํานวน ๑ ชุด
(๒) ผูควบคุมงานของหนวยประโยชน ทําการบันทึกประวัติการซอม อาคารลงในแบบพิมพตาง ๆ แลวเก็บ
ไวเปนหลักฐานที่หนวยรับประโยชน
๕ ) กรณีบันทึกประวัติการซอม สป.สาย ยย.
( ก ) ผูควบคุมงานของหนวยดําเนินการซอม สป. เก็บเอกสารตัวจริงไวที่
หนวยดําเนินการซอมสป.สาย ยย. และสาเนาเอกสารที่เกี่ยวของกับการซอม สป.สาย ยย. ใหหนวยรับ
ประโยชนจานวน ๑ ชุดดังนี้
(ก)-๑ อนุมัติ ผบ.ทบ. และ แผนจัดหา
(ก)-๒ รายการซอม สป.สาย ยย. ( ตัดตอนเฉพาะไดแก ๑. วัตถุ
ประสงค ๒. เงื่อนไข และวัสดุที่ใชในการซอม ๓. ผังบริเวณแสดงจุดซอม สป.สาย ยย. )
(ก)-๓ อนุมัติของผูมีอํานาจสั่งจาง
(ก)-๔ ใบเสนอราคาของผูรับจาง
(ก)-๕ สัญญาจาง
(ก)-๖ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน
(ก)-๗ หลักฐานการตรวจรับงานงวดสุดทาย
( ข ) ผูควบคุมงานของหนวยรับประโยชน สป.สาย ยย. ซึ่งทําการ
บันทึกประวัติการซอม สป. ลงในดานหลังประวัติ สป.สาย ยย. นั้น แลวเก็บไวเปนหลักฐานที่หนวยรับ
ประโยชน
๖ ) เมื่อ ยย.ทบ. ขึ้นทะเบียนประวัติอาคารและบัญชีคุม สป.สาย ยย. แลวจะมี
หนังสือแจงใหหนวยรับประโยชนทราบ ซึ่งหนวยรับประโยชนจะตองตรวจสอบอีกครั้งวา ยย.ทบ. ไดขึ้น
ทะเบียนประวัติอาคารและขึ้นบัญชีคุม สป.สาย ยย. ประจําอาคารทุกรายการ สป.หรือไม บทบาทของผู
ควบคุมงานก็คือ การประสานงานการขึ้นทะเบียนประวัติอาคาร และการขึ้นบัญชีคุม สป. สาย ยย. ในงานที่
ตนรับผิดชอบ ใหแลวเสร็จสมบูรณทุกรายการ โดยถือวางานดังกลาว เปนหนาที่อยางหนึ่งที่จะตองปฏิบัติให
สําเร็จใหหนวยรับประโยชนไดมีหลักฐานรวมที่ถูกตองตรงตามที่ ยย.ทบ. ควบคุมไว

ขอพิจารณาคือขณะที่งานงวดสุดทายใกลจะแลวเสร็จผูควบคุมงานตองเตรียมการ
ดานเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวของไวกอน เมื่อมีการตรวจรับงานงวดสุดทายเรียบรอยแลว ใหดาเนินการถายสา
เนาเอกสารการรับงานงวดสุดทาย มาประกอบเพียงอยางไวกอน เมื่อมีการตรวจรับงานงวดสุดทายเรียบรอย
แลว ใหดาเนินการถายสาเนาเอกสารการรับงานงวดสุดทาย มาประกอบเพียงอยาง
๗ ) สําหรับอาคารหรือสิ่งปลูกสราง ที่หนวยดําเนินการสรางโดยใชงบประมาณ
ของตนเอง หรือมีผูบริจาคจะตองรายงานขอขึ้นทะเบียนประวัติอาคารและบัญชีคุม สป. ประจําอาคารดวย
เชนเดียวกัน ทั้งนี้เปนความรับผิดชอบของแผนกยุทธโยธาของหนวย หรือเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งเปน
ผูดําเนินการหลักฐานตาง ๆ ใหยึดตามที่กลาวมาแลว ตามความจําเปนจริงที่มีอยู ทั้งเพราะวาอาคารที่
กอสรางดังกลาวมีภาระผูกพันตามมา เชน คาสาธารณูปโภค คาซอมบํารุงรักษา ฯลฯ เปนตน
( จ ) การรับรองสภาพงาน เมื่อดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว และมีการรับมอบ
อาคารใหหนวยรับประโยชนรับไปใชงานแลว ความรับผิดชอบของผูควบคุมงานยังไมหมดไป เนื่องจากตาม
สัญญาจางระบุเงื่อนไขไวถึงความรับผิดชอบในความชํารุดไววา “ เมื่องานเสร็จบริบูรณและผูวาจางไดรับมอบ
งานจากผูรับจางหรือผูรับจางรายใหม ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา ถามีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหาย
เกิดขึ้นจากงานจางภายในกําหนด ๒ ป นับถัดจากวันที่ไดรับมอบงานดังกลาวซึ่งความชํารุดบกพรองหรือ
เสียหายนั้นเกิดจากความบกพรองของผูรับจาง อันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูกตอง หรือทาไมเรียบรอย หรือทา
ไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชาผูรับจางจะตองรีบทาการแกไขใหเปนที่เรียบรอยโดยไมชักชา โดยผูวาจาง
ไมตองออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น ถาผูรับจางบิดพลิ้วไมกระทาการดังกลาวภายในกาหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต
วันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง หรือไมทาการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาที่ผูวาจางกาหนดให
ผูวาจางมีสิทธิ์ที่จะกระทาการนั้นเองหรือจางผูอื่นใหทางานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย ผูวาจางมี
สิทธิ์ที่จะริบหลักประกันที่ผูรับจางไดนามามอบไว ”
ตามนัยดังกลาวแลว เพื่อเปนการประกันความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงาน
จางดังกลาวใหมีผลในทางปฏิบัติ จึงใหผูควบคุมงานปฏิบัติดังนี้.(๑) ภายหลังการรับมอบงานครบกําหนด ๖๐ วัน นับจากวันสงมอบงานงวดสุดทาย ใหรวมกันกับนายชาง
ควบคุมงานตามสัญญานั้น ( กรณีที่ นายชาง ฯ หรือ ผูควบคุมงาน ฯ ยายออกจาก ยย.ทบ. ใหจัดผูแทนได )
เดินทางไปตรวจความชํารุดบกพรองเปนรายการ ( ไมตองประมาณราคา ) ทั้งนี้ใหมีผูแทนของหนวยเจาของ
อาคารรวมดวย และกําหนดการซอมไดตามความเหมาะสมบกพรองเปนรายการ ( ไมตองประมาณราคา ) ทั้งนี้
ใหมีผูแทนของหนวยเจาของอาคารรวมดวย และกําหนดการซอมไดตามความเหมาะสมเสร็จแลว รายงานผลให
จก.ยย.ทบ.( ผาน ชญ.ยย.ทบ. ) ทราบ และสาเนาให กจห.ยย.ทบ. เพื่อเก็บหลักฐานรวมกับเรื่องเดิม และ
ดําเนินการแจงใหผูรับจางเขาดําเนินการซอมแซมใหเรียบรอยถายังพบการชํารุด
(๒) เมื่อครบกําหนด ๑๘๐ วัน ใหดําเนินการเชนเดียวกับ (๑) ซึ่งการดําเนินการดังกลาวไมควรกิน๑๐ วันทําการ
(๓) กอนครบกําหนดระยะเวลาการรับรองสภาพงานอยางนอย ๔๕ วัน
( ลวงหนา ) กจห.ยย.ทบ. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพงาน เพื่อดาเนินการคืนหลักประกัน
สัญญาตามระเบียบที่กาหนด

( ฉ ) กรณีหนวยเจาของอาคารแจงการชํารุด เมื่อเรื่องถึง ยย.ทบ. แผนกธุรการทําการลงทะเบียนหนังสือรับ
แลวสงใหนขต.ยย.ทบ. ที่เกี่ยวของทราบ และดาเนินการดังนี้.๑ ) ถาพิจารณาไดวาเปนการชํารุดในระหวางรับรองสภาพงาน หรือเปนการชํารุดที่เกิดขึ้นหลังจากงานแลว
เสร็จไมเกิน ๑ ป ใหสงเรื่องให กจห.ยย.ทบ.
๒ ) กรณีอื่น ๆ ที่ไมมีขอมูลเพียงพอที่จะพิจารณาใหสงเรื่องให กผค.ยย.ทบ. เพื่อทําการตรวจสอบ และ
ดําเนินการใหตอไป
๓ ) กจห.ยย.ทบ. เมื่อรับเอกสารแจงจากหนวยแลวใหตรวจสอบการชํารุด ถาอยูในระหวางการรับรองสภาพ
งานจะสงให กคก.ยย.ทบ. เพื่อไปตรวจสอบ และสํารวจรายการชํารุดที่จะตองซอมแซมใหครบถวนสมบูรณ
เพื่อดําเนินการในคราวเดียว ( อาจจะเพิ่มเติมนอกจากที่หนวยเจาของอาคารรายงาน ) ๔ ) เมื่อ กคก.ยย.ทบ.
ดําเนินการสํารวจเชนที่กลาวมาแลวขางตนเสร็จแลวสงเรื่องคืนให
กจห.ยย.ทบ. มีหนังสือแจงใหผูรับจางคูสัญญา เขาดําเนินการซอมแซมตามรายการที่ กคก.ยย.ทบ. สํารวจและ
รายงาน
โดยตองเขาดําเนินการซอมภายใน ๑๕ วัน
ทั้งนี้ ใหกาหนดไวดวยวา กอนที่ผูรับจางคูสัญญาจะเขาดาเนินการใหแจง ยย.ทบ. ทราบดวย เพื่อทาการจัด
นายชางควบคุมงานและผูควบคุมงาน รวมไปดวยโดยให กจห.ยย.ทบ. แจง กคก.ยย.ทบ. เพื่อประสานกําหนด
วันเวลาในการเดินทาง
๕ ) ในกรณีที่ผูรับจางคูสัญญาไมแจงกลับภายใน ๑๕ วันที่กําหนดใหดําเนินการ
ดังนี้.(๑) แจงเตือนผูรับจางคูสัญญาเปนครั้งที่ ๒ เพื่อใหผูรับจางเขาดําเนินการภายใน ๑๕ วัน ถาผูรับจางไม
ดําเนินการจะยึดหลักประกันสัญญา และดําเนินการฟองรองเรียกคาเสียหายตามระบุในสัญญาตอไป
(๒) แจงธนาคาร และผูค้ําประกันสัญญา เพื่อใหทราบในขั้นตน
(๓) สงรายการชํารุดที่ กคก.ยย.ทบ. สํารวจไวแลวให กกส.ยย.ทบ. ประมาณราคา โดยประมาณราคาตาม
รายการชารุดที่ตองซอมจากการสารวจของ กคก.ยย.ทบ. รายละเอียดใหประสานกันโดยตรง
( กกส.ยย.ทบ. ไมตองเดินทางไปสารวจ ) ทั้งนี้ใหแลวเสร็จใน ๑๐ วันทาการ ในการประมาณราคา ( ยย. ๕-๖
) ใหคิดคา
ตอบแทนกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานไวดวย
๖ ) ขั้นตอนตอไปเปนหนาที่ของ กจห.ยย.ทบ.ดังนี้.(๑) กรณีผูรับจางคูสัญญาเขาดําเนินการ ใหแจง กคก.ยย.ทบ. เพื่อประสานและกําหนดเวลาในการเขา
ดําเนินการซอม
(๒) กรณีผูรับจางคูสัญญาไมแจงวันที่จะเขาดําเนินการ เมื่อครบกําหนดเวลา ๑๕ วัน ใหแจงธนาคารและผูค้ํา
ประกัน ใหนําหลักประกันสงให ยย.ทบ. และขออนุมัติดําเนินกรรมวิธีจัดจางผูรับจางรายอื่นเขาดําเนินการซอม
โดยใชประมาณการ ( ยย. ๕-๖ ) ของ กกส.ยย.ทบ. เปนแผนจัดหาพรอมทั้งมีหนังสือถึง สปช.ทบ. ( ผาน
กผค.ยย.ทบ. ) เพื่อขอใหทาความตกลงกับกระทรวงการ( ยย. ๕-๖ ) ของ กกส.ยย.ทบ. เปนแผนจัดหาพรอม
ทั้งมีหนังสือถึง สปช.ทบ. ( ผาน กผค.ยย.ทบ. ) เพื่อขอใหทาความตกลงกับกระทรวงการ
(๓) ถาวงเงินในการซอมเกินกวาหลักประกันสัญญา ใหสงเรื่องให กผค.ยย.ทบ. ดําเนินการจัดทําแผนจัดหาเพื่อ
ขออนุมัติ ทบ. พรอมแจงวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม เมื่อไดรับอนุมัติแผนจัดหาใหเรงรัดดาเนิน
กรรมวิธีจัดจางแลวแจงผลรายงานให กผค.ยย.ทบ. ทราบ เพื่อขอสั่งจายงบประมาณ และสงเอกสารที่

เกี่ยวของให นธน.ยย.ทบ. ดาเนินการฟองรองเรียกคาเสียหายตอไป ในขั้นตอนการรับรองสภาพงานดังกลาว
ผูควบคุมงานและนายชางควบคุมงานนั้น ๆ จะปฏิเสธความรับผิดชอบไมไดตราบใดที่ยังรับราชการอยูใน
ยย.ทบ. แมวาจะพนหนาที่แลวกลับไปรายงานตัวที่กองอื่น หรือแผนกอื่นใน ยย.ทบ. แลวก็ตาม จะตองให
ความรวมมือกับ กคก.ยย.ทบ. เมื่อไดรับการประสานรองขอ บางครั้งอาจตองขออนุมัติเดินทางเพื่อไปดาเนิน
การดวยถาจําปน
เอกสารอางอิง 7.5
๘. คุณสมบัติของผูควบคุมงานกอสราง ( มงคลชีวิตของผูควบคุมงานกอสราง )
(๑) มีความเที่ยงธรรม และยุติธรรม
(๒) มีประสบการณทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎีเกี่ยวกับงานกอสราง
(๓) รูเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จะทําอยูเปนอยางดี (๔) สามารถปฏิบัติงานภายใตการควบคุมของ
ผูชํานาญการได
(๕) อุปนิสัย ใจคอ บุคลิกลักษณะเปนที่เคารพรักนับถือของคนทั่วไป
(๖) ใจคอหนักแนน และยุติธรรม มีลักษณะผูนําที่ดี
(๗) ซื่อสัตยและรับผิดชอบตอตนเองและงานที่รับผิดชอบ
(๘) มีมนุษยสัมพันธดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดโดยไมมีปญหา
(๙) สามารถรับคําสั่งจากการตกลงใจของผูบังคับบัญชาโดยไมขัดเคืองและปฏิบัติตามโดยเครงครัด
(๑๐) ตองเปนคนชางสังเกต จดจําแมนยํารูวาที่ใดควรเอาใจใสเปนกรณีพิเศษ
(๑๑) ปฏิบัติใหงานกอสรางเปนไปตามแบบรูปรายการ ขอกําหนดตาง ๆ เวนแตมีการสั่งการให
เปลี่ยนแปลงเปนลายลักษณอักษร
(๑๒) ตองไมละเลยตอหนาที่ ซึ่งจะทําใหเกิดความบกพรองและเสียหาย เปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินได
(๑๓) มีวิจารณญาณที่ดี
(๑๔) สั่งหยุดงานตอเมื่อไมมีทางเลือกอื่นเทานั้น
(๑๕) การกอสรางกระทําไดหลายวิธี ผูควบคุมงานแนะนําผูรับจางได แตไมสมควรสั่งใหผูรับจาง
ทําวิธีใดวิธีหนึ่งตามใจที่ตนเองที่คิดวาดี
(๑๖) ไมถือตัว ปรองดอง ชวยเหลือเกื้อกูลผูรับจางและคนงาน
(๑๗) พึงหลีกเลี่ยงความสนิทสนมกับผูรับจางมากจนเกินไป และไมควรรับการเอาอกเอาใจจาก
ผูรับจางเปนการสวนตัวจนเสียงานควบคุม
(๑๘) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เปนประโยชนตองานนั้นสามารถทําได แตมิใชกระทําเพื่อเปนการแสดงอํานาจ
ของผูควบคุมงานเอง
(๑๙) ไมเที่ยวโจมตีการจัดระบบงานของผูรับจางหรือเที่ยวโฆษณาขอบกพรองใด ๆ ที่ตนตรวจพบ ควรเจรจา
ตกลงใหเปนเรื่องเปนราวกับผูรับจาง
(๒๐) ควรแจงขอเสนอแนะแกผูมีอํานาจเต็มของผูรับจางเทานั้น ปกติคือผูควบคุมงานของผูรับจางที่
ผูรับจางแตงตั้งมาควบคุมงานนั้นอยางเปนทางการ
(๒๑) อยาละเมิดสิทธิ์ของผูรับจาง โดยการสั่งใหทําอยางนั้นอยางนี้ซึ่งพนจากขอตกลงหรือสัญญา
(๒๒) ผูควบคุมงานควรเฝาดูการปฏิบัติงานของผูรับจางดวยความระมัดระวัง ขอแนะนําสําคัญควรทํา
เปนลายลักษณอักษรแจงแกผูรับจางทราบ

(๒๓) ปกติผูควบคุมงานสั่งงานโดยตรงตอผูรับจางชวง แตหากผูรับจางชวงไมปฏิบัติตาม ใหผูควบคุมงานแจง
แกผูรับจาง ซึ่งรับผิดชอบตามที่ไดลงนามในสัญญา
(๒๔) กอนสั่งการใด ๆ ผูควบคุมงานตองแนใจวาไดผานขบวนการวินิจฉัยอยางดีแลว อยาใชอารมณสั่งงาน
(๒๕) หลีกเลี่ยงการโตแยงดวยวาจา หากมีปญหาใหรายงานผูบังคับบัญชาของผูควบคุมงานนั้น ๆ หรือ
คณะกรรมการตรวจการจาง
(๒๖) การแกไขงานที่จําเปนตองทํา โดยไมทําใหเจตนาที่แทจริงเปลี่ยนไปสามารถรับไวกอนไดแลวรายงานให
ผูบังคับบัญชาทราบ
(๒๗) ถือคติวาการเริ่มงานแตตนดวยดี เทากับงานสําเร็จไปแลวครึ่งหนึ่ง (๒๘) อยาตรวจงานเปนเวลาใน
ลักษณะที่ ผูรับจางคาดคะเนได แตในขณะเดียวกันก็อยาทําตนเปนแบบนักสืบที่คอยจับทุจริตผูรับจาง
ตลอดเวลา
(๒๙) การปฏิบัติตนในแตละวัน ตองไปถึงที่ตั้งแหลงงานกอนผูรับจางและกลับหลังเวลาเลิกงาน ( จะไดมีเวลา
ตรวจตราใหมากและเพียงพอ )
(๓๐) ขณะที่ผูรับจางเทคอนกรีต ตองเฝาดูตลอดเวลาเพื่อใหเปนตามขอกําหนด
(๓๑) ควบคุมงานใหเปนไปตามแบบรูปรายการและสัญญา สิ่งใดไมถูกตองตามแบบตองแกไขให เปนไปตาม
หลักวิชาการ
(๓๒) ซื่อสัตยตอวิชาชีพ ไมใชความรูในทางที่ผิดกลั่นแกลงผูรับจาง
(๓๓) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการควบคุมงานกอสรางโดยเครงครัด
(๓๔) ไมใชอารมณในการปฏิบัติงาน
(๓๕) ใหความเปนธรรมแกทุกฝาย
(๓๖) มีความรับผิดชอบตองาน ทํางานดวยใจจดจอ อยาทํางานแบบสงเดช
(๓๗) ทําหนาที่ประสานงานระหวาง ผูวาจาง และ ผูรับจาง เพื่อใหการกอสรางดําเนินไปโดยมีอุปสรรคนอย
ที่สุด
(๓๘) มีมนุษยสัมพันธ และพยายามสรางบรรยากาศที่ดี ในการปฏิบัติงานรวมกันกับผูรับจาง และคนงานของผู
รับจาง
(๓๙) จงอุทิศตน เพื่องานที่ควบคุมอยู อยาทํางานแบบขอไปที
(๔๐) จงระมัดระวัง ในการดําเนินการควบคุมงาน เพราะเปนเรื่องที่เกี่ยวของทางดานขอกฎหมาย การสั่งการ
โดยไมชอบมาพากลบางครั้งอาจทาให ทบ. ผูกพัน และตองรับผิดทางขอกฎหมายได
เอกสารอางอิง 7.6
การตรวจงานกอสรางอยางครบถวนถูกตองตามหลักวิชาชาง
ทานที่ทําหนาที่ควบคุมงานกอสราง หรือเปนคณะกรรมการตรวจการจาง จะตองพึงระลึกอยูเสมอวาทาน
เปนผูแทนของ ทบ. ในการดาเนินงานกอสรางอาคาร และสิ่งอานวยความสะดวกใหกับหนวย หนาที่ของทาน
คือ การตรวจตราใหงานกอสรางเปนไปตามวัตถุประสงคความมุงหมายตามแบบรูปรายการและสัญญา มิฉะนั้น
แลวทานอาจไดรับโทษตามที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังนั้นทานตองตั้งคําถาม และตรวจตรางานกอสรางตามลําดับ และ
ตรวจสอบวา มีขั้นตอนใดบางยังไมเสร็จสมบูรณ

