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    นายนรินัดร ์ คชรตัน ์
    วศิวกรโยธาช านาญการพเิศษ 

กองแบบแผน  กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ  
กระทรวงสาธารณสขุ 

การก ากบั การควบคมุการกอ่สรา้ง
ใหม้คีณุภาพมาตรฐาน 

  การก ากบั การควบคมุการกอ่สรา้ง/การตรวจการจา้ง 
 

  การตรวจซอ่มบ ารงุและการรักษาอาคาร 
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การตรวจการจา้ง 

ระเบยีบพสัด ุ
 

     ขอ้ 72  คณะกรรมการตรวจการจา้ง มหีนา้ทีด่งันี ้

(1)   ตรวจสอบรายงานการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้ง และเหตกุารณ์แวดลอ้มทีผู่ค้วบคมุ
งานรายงาน โดยตรวจสอบกบัแบบรปูรายการละเอยีด และขอ้ก าหนดในสญัญา 
ทกุสปัดาห ์รวมท ัง้รบัทราบหรอืพจิารณาการส ัง่หยดุงาน หรอืพกังานของผูค้วบคมุ
งานแลว้รายงานหวัหนา้สว่นราชการเพือ่พจิารณาส ัง่การตอ่ไป 

(2)  การด าเนนิการตาม (1) ในกรณีมขีอ้สงสยัหรอืมกีรณีทีเ่ห็นวา่ตามหลกัวชิาการ
ชา่งไมน่า่จะเป็นไปได ้ใหอ้อกตรวจงานจา้ง ณ สถานทีท่ ีก่ าหนดไวใ้นสญัญาหรอืทีต่ก
ลงใหท้ างานจา้งน ัน้ๆ โดยใหม้อี านาจส ัง่เปลีย่นแปลงแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืตดัทอนงาน
จา้งไดต้ามทีเ่ห็นสมควร และตามหลกัวชิาการชา่งเพือ่ใหเ้ป็นไปตามแบบรปูรายการ
ละเอยีด และขอ้ก าหนดในสญัญา 
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(ตอ่)  ขอ้ 72  คณะกรรมการตรวจการจา้ง  มหีนา้ทีด่งันี ้

 

(3)  โดยปกตใิหต้รวจผลงานทีผู่ร้บัจา้งสง่มอบภายใน 3 วนัท าการ นบัแตว่นัที่
ประธานกรรมการไดร้บัทราบการสง่มอบงาน และใหท้ าการตรวจรบัใหเ้สร็จสิน้ไป
โดยเร็วทีส่ดุ 

 (4)   เม ือ่ตรวจเห็นวา่เป็นการถกูตอ้งครบถว้นเป็นไปตามแบบรปูรายการละเอยีดและ
ขอ้ก าหนดในสญัญาแลว้ ใหถ้อืวา่ผูร้บัจา้งสง่มอบงานครบถว้นต ัง้แตว่นัทีผู่ร้บัจา้งสง่
มอบงานจา้งน ัน้ และใหท้ าใบรบัรองผลการปฏบิตังิานท ัง้หมดหรอืเฉพาะงวด แลว้แต่
กรณี โดยลงชือ่ไวเ้ป็นหลกัฐานอยา่งนอ้ย 2 ฉบบั มอบใหแ้กผู่ร้บัจา้ง 1 ฉบบั และ
เจา้หนา้ทีพ่สัด ุ1 ฉบบั เพือ่ท าการเบกิจา่ยเงนิตามระเบยีบวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิจาก
คลงั และรายงานใหห้วัหนา้ 
สว่นราชการทราบ 
 

          ในกรณีทีเ่ห็นวา่ผลงานทีส่ง่มอบท ัง้หมดหรอืงวดใดก็ตามไมเ่ป็นไปตามแบบ
รปูรายการละเอยีดและขอ้ก าหนดในสญัญา ใหร้ายงานหวัหนา้สว่นราชการผา่น
หวัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัดเุพือ่ทราบหรอืส ัง่การ แลว้แตก่รณี 

 (5)  ในกรณีทีก่รรมการตรวจการจา้งบางคนไมย่อมรบังาน โดยท าความเห็นแยง้ไว ้ให้
เสนอหวัหนา้สว่นราชการเพือ่พจิารณาส ัง่การ ถา้หวัหนา้สว่นราชการส ัง่การใหต้รวจรบั
งานจา้งน ัน้ไว ้จงึจะด าเนนิการตาม (4)     
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การก ากบั การควบคมุการกอ่สรา้ง 

ระเบยีบพสัด ุ
 

     ขอ้ 73   ผูค้วบคมุงาน มหีนา้ทีด่งันี ้

(1)   ตรวจและควบคมุงาน ณ สถานทีท่ ีก่ าหนดไวใ้นสญัญา หรอืทีต่กลงใหท้ างานจา้ง
น ัน้ๆ ทกุวนั ใหเ้ป็นไปตามแบบรปู รายการละเอยีดและขอ้ก าหนดไวใ้นสญัญาทกุ
ประการโดยส ัง่เปลีย่นแปลงแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืตดัทอนงานจา้งไดต้ามทีเ่ห็นสมควร 
และตามหลกัวชิาการชา่งเพือ่ใหเ้ป็นไปตามแบบรปู รายการละเอยีดและขอ้ก าหนดใน
สญัญา ถา้ผูร้บัจา้งขดัขนืไมป่ฏบิตัติามก็ส ัง่ใหห้ยดุงานน ัน้เฉพาะสว่นหนึง่สว่นใดหรอื
ท ัง้หมดแลว้แตก่รณีไวก้อ่น จนกวา่ผูร้บัจา้งจะยอมปฏบิตัใิหถ้กูตอ้งตามค าส ัง่และให้
รายงานคณะกรรมการตรวจการจา้งทนัท ี

(2)    ในกรณีทีป่รากฏวา่แบบรปู รายการละเอยีดหรอืขอ้ก าหนดในสญัญา 
มขีอ้ความขดักนั หรอืเป็นทีค่าดหมายไดว้า่ถงึแมว้า่งานน ัน้จะไดเ้ป็นไปตาม 
แบบรปู รายการละเอยีดและขอ้ก าหนดในสญัญา แตเ่มือ่ส าเร็จแลว้จะไมม่ ัน่คงแข็งแรง
หรอืไมเ่ป็นไปตามหลกัวชิาการชา่งทีด่ ีหรอืไมป่ลอดภยั ใหส้ ัง่พกังานน ัน้ไวก้อ่น แลว้
รายงานคณะกรรมการตรวจการจา้งโดยเร็ว 
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(ตอ่)  ขอ้ 73   ผูค้วบคมุงาน  มหีนา้ทีด่งันี ้

 

** (3)  จดบนัทกึสภาพการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้งและเหตกุารณแ์วดลอ้มเป็น
รายวนั พรอ้มท ัง้ผลการปฏบิตังิาน หรอืการหยดุงานและสาเหตทุีม่กีาร 
หยดุงานอยา่งนอ้ย 2 ฉบบั เพือ่รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจการจา้งทราบ 
ทกุสปัดาห ์และเก็บรกัษาไวเ้พือ่มอบใหแ้กเ่จา้หนา้ทีพ่สัด ุเมือ่เสร็จงานแตล่ะงวด 
โดยถอืวา่เป็นเอกสารส าคญัของทางราชการเพือ่ประกอบการตรวจสอบของผูม้ ี
หนา้ที ่
 

          การบนัทกึการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้งใหร้ะบรุายละเอยีดข ัน้ตอน 
การปฏบิตังิานและวสัดทุ ีใ่ชด้ว้ย 

 (4)  ในวนัก าหนดลงมอืท าการของผูร้บัจา้งตามสญัญา และในวนัถงึก าหนดสง่มอบ
งานแตล่ะงวดใหร้ายงานผลการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้งวา่เป็นไปตามสญัญาหรอืไม ่
ใหค้ณะกรรมการตรวจการจา้งทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัถงึก าหนดน ัน้ๆ 
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ผูม้อี านาจ 
อนุมัตโิครงการ 

คณะกรรมการ 
ตรวจการจา้ง 

แนวคดิ / ก าหนดโครงการ 
Project Design & Construction 

เจา้ของโครงการ หรอื 
ผูด้ าเนนิโครงการ 

จัดซือ้ / จัดจา้ง 

ผูรั้บจา้ง 

ผูอ้อกแบบ / 
หนว่ยงานของรฐั  
หรอื เอกชน 

สถาปนกิ 
 

วศิวกรโครงสรา้ง 
 

วศิวกรงานระบบ 
 

มัณฑนากร 
 

ประมาณราคา 
 

การบรหิารโครงการกอ่สรา้ง 

ส านัก 
งบประมาณ 

การก ากบั 
การควบคมุ
การกอ่สรา้ง 
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การก ากบั การควบคมุการกอ่สรา้ง 
 

  1.  งานบรเิวณท ัว่ไป 

      1.1  งานรือ้ถอน (อาคารหรอืสิง่ปลกูสรา้งของเดมิ) 

       1.2  งานดนิ / ปรบัพืน้ที ่

       1.3  งานขดุดนิ / ขนยา้ย  

2.  งานโครงสรา้ง 
       2.1  งานเสาเข็ม / ฐานราก - ตอมอ่  

        2.2  งานโครงสรา้งคาน - พืน้ - เสา - หลงัคา 

 

การก ากบั การควบคมุการกอ่สรา้ง 
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      3.  งานสถาปตัย ์
 

  3.1    งานผนงั 

  3.2    งานผวิพืน้ 

          3.3    งานประต ู- หนา้ตา่ง 

  3.4    งานฝ้าเพดาน 

          3.5    งานส ี

      

การก ากบั การควบคมุการกอ่สรา้ง   (ตอ่) 
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   4. งานระบบประกอบอาคาร 

  4.1   งานระบบไฟฟ้า 

  4.2   งานระบบสขุาภบิาล 

  4.3   งานระบบปรบัอากาศ 

  4.4   งานเครือ่งกล / ลฟิท ์– บนัไดเลือ่น 

 

 5. งานมณัฑนากร / ภมูสิถาปตัย ์

  5.1   งานเฟอรน์เิจอร ์

  5.2   งานตกแตง่ภายใน 

  5.3   งานภมูสิถาปตัย ์

 

การก ากบั การควบคมุการกอ่สรา้ง  (ตอ่) 



10 

1. ตรวจสอบสญัญาจา้ง / งวดงาน – งวดเงนิ 

 

2.    ตรวจสอบแบบ / งานกอ่สรา้งตามงวดงาน 

  

   ข ัน้ตอนการตรวจการจา้ง 

การตดิตามงานกอ่สรา้ง / การตรวจการจา้ง 
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1.   การตรวจงานโครงสรา้ง 

     1.1   งานฐานราก 

     1.2   งานเสา – คาน – พืน้ 

     1.3   งานโครงเหล็ก – หลงัคา 

 

2. การตรวจงานสถาปตัยกรรม 

  2.1   งานผนงั 

  2.2   งานประต ู– หนา้ตา่ง 

        2.3   งานผวิพืน้ 

  2.4   งานฝ้าเพดาน 

  2.5   งานหลงัคา / กระเบือ้ง 

  2.6   งานสขุภณัฑ ์

  2.7   งานส ี

 

  รายละเอยีดการตรวจการจา้ง 
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   3.  การตรวจงานระบบประกอบอาคาร 
 

    3.1 งานระบบไฟฟ้า 

    3.2 งานระบบประปา - สขุาภบิาล 

      3.3 งานระบบเครือ่งกล / ปรบัอากาศ 
 

 

     4. การตรวจงานบรเิวณท ัว่ไป 

 

     

  รายละเอยีดการตรวจการจา้ง   (ตอ่) 

การตรวจการจา้ง/ควบคมุก ากบั   
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบพสัด ุ
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  1.   การเปลีย่นแปลงแบบ 
 

  2.   การประชุม / ขอ้ตกลงเพือ่น าไปสูก่ารแกไ้ขสญัญาจา้ง 
 

           3.   การตอ่สญัญาจา้ง 
 

  4.   การตรวจการจา้งใหเ้ป็นไปตามแบบรปู  

                   และรายการสญัญา 

  ขอ้ควรพจิารณา / หนา้ที ่   
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 1. งานภายนอกอาคาร 

  1.1  งานบรเิวณท ัว่ไป 

  1.2  งานระบบ เชน่ ไฟฟ้า - ประปา – สขุาภบิาล 

          ระบบบ าบดัน า้เสยี  งานระบบระบายน า้ 

  

 2. งานภายในอาคาร 

  2.1  งานโครงสรา้ง 

  2.2  งานสถาปตัย ์

  2.3  งานระบบ เชน่ ไฟฟ้า - ประปา  

                   + สขุาภบิาล + สขุภณัฑ ์

         ปรบัอากาศ  งานเครือ่งกล (ลฟิท ์ฯลฯ) 

งานซอ่มบ ารงุ 
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ขอใหท้กุทา่นโชคด ี

สวสัด ี   


