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ระเบียบและเทคนิค

             การตรวจการจาง
นายนิรันดร  คชรัตน

นายวรวิชญ  สิงหนาท
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หัวขอบรรยาย

ระเบียบฯและสัญญาจาง

เอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจการจาง

เทคนิคการตรวจการจาง

กองแบบแผน
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กฎระเบียบ และสัญญา

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม

สัญญาจาง

ประกาศ ระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ

กองแบบแผน

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม

การแต่งตงักรรมการตรวจการจ้าง กําหนดไว้ในข้อ 34 - 36 

หน้าทีกรรมการตรวจการจ้าง กําหนดไว้ใน ข้อ72 

กองแบบแผน



23/01/58

3

 1) คณะกรรมการอยางนอยมี 3 คน ประกอบดวย ประธานกรรมการ  1  คน และกรรมการอยางนอย  2  คน  ขาราชการ

ระดับ 3 ขึ้นไป  การแตงตั้งคํานึงถึงลักษณะงานหนาที่และความรับผิดชอบเปนสําคัญ 

 2) กรณีจําเปนจะแตงตั้งคนที่มิใชขาราชการรวมเปนกรรมการดวยก็ได

 3) ถาประธานฯ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งประธานฯ แทน

 4) ควรแตงตั้งผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับงานจางรวมเปนกรรมการดวย

 5) มติของคณะกรรมการตรวจการจาง ใหใชมติเอกฉันท กรณีกรรมการคนใดไมเห็นดวยกับมติคณะกรรมการใหทําบันทึก

ความเห็นแยงไว หากหัวหนาสวนราชการส่ังการอยางไรก็ใหตรวจรับตามน้ัน

 6) เปนกรรมการเปดซองสอบราคาจาง หรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจางหรือกรรมการจัดรางขอบเขตของ

งาน (TOR) หรือกรรมการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจการจางได

สรุปกรรมการ ตามระเบียบสํานักนายกฯ

สรุปหนาท่ี ตามระเบียบสํานักนายกฯ

หน้าทีคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามระเบยีบฯ

 ตรวจการปฏิบติังานของผู้ รับจ้าง จากรายงานของผู้ควบคมุงาน ทกุสปัดาห์

 ตรวจการจ้างให้เป็นไปตามแบบรูปสญัญา

 หากมีปัญหาหรือข้อขดัแย้ง รายงานให้หวัหน้าสว่นราชการทราบหรือสงัการแล้วแต่กรณี

กองแบบแผน
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สัญญากอสราง

หน้าทีคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามข้อกําหนดของสญัญา
 ขอ 13. การตรวจงานจาง

 ถาผูวาจางแตงต้ังกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษา เพื่อควบคุมการทํางานของผูรับจาง กรรมการตรวจการจาง
หรือผูควบคุมหรือบรษัิทท่ีปรึกษานั้นมีอํานาจเขาไปตรวจการงานในโรงงานและสถานท่ีท่ีกําลังกอสรางไดทุกเวลา และผูรับจางจะตองอํานวย
ความสะดวกและใหความชวยเหลือในการนัน้ตามสมควร

 การท่ีมีกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรกึษาหาทําใหผูรับจางพนความรบัผิดชอบตามสัญญานี้ขอหนึง่ขอใดไม”

 กลาวโดยสรุป คือ กรรมการตรวจการจางมีอํานาจเขาไปตรวจในสถานทีก่อสรางไดทุกเวลา โดยผูรับ
จางจะตองใหความรวมมือ กรณีที่การตรวจการจางหรือมีการรับงานจางตามที่ผูรับจางสงงานแลว 
ไมไดทําใหผูรับจางพนความรับผิดชอบตามเงื่อนไขในสัญญาแตอยางใด

กองแบบแผน

สัญญากอสราง

หน้าทีคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามข้อกําหนดของสญัญา

 ขอ 14. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

 ผูรับจางจะตองรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถวนแลว หากปรากฏวาแบบรูปและรายการ

ละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผูรับจางตกลงท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจ

การจางหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรกึษาท่ีผูวาจางแตงต้ังเพื่อใหงานแลวเสร็จบริบูรณโดยจะคิดคาใชจายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผูวาจางไมได 

 กลาวโดยสรุป คือ เปนหนาที่ของผูรับจางตองตรวจสอบทําความเขาใจแบบรูปและรายการละเอียด

กรณีมีปญหาเก่ียวกับแบบรูปและรายการละเอียด ผูรับจางตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการ

ตรวจการจาง (จึงตองมีความเขาใจในแบบรูปรายการเปนอยางด)ี

กองแบบแผน



23/01/58

5

สัญญากอสราง

หน้าทีคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามข้อกําหนดของสญัญา
 ขอ 15.  การควบคุมงานโดยผูวาจาง

         ผูรับจางตกลงวา กรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรกึษาท่ีผูวาจางแตงต้ัง มีอํานาจท่ีจะตรวจสอบและควบคุมงาน
เพื่อใหเปนไปตามเอกสารสัญญา  และมีอํานาจท่ีจะสั่งใหแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซ่ึงงานตามสัญญานี้ หากผูรับจางขัดขืนไม
ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษามีอํานาจท่ีจะสั่งใหหยุดกิจการนั้นชั่วคราวได ความลาชาในกรณีเชนนีผู้
รับจางจะถือเปนเหตุขอขยายวันทําการออกไปมิได 

 กลาวโดยสรุป  คือ กรรมการตรวจการจางมีอํานาจตรวจสอบเอกสารตางๆ แกไขเปล่ียนแปลง 
เพิ่มเติม หรือตัดทอนงานตามความเหมาะสม ผูรับจางตองปฏิบัติตาม หากขัดขืน กรรมการตรวจการ
จางมีอํานาจส่ังหยุดงานชั่วคราวได และผูรับจางจะนําเหตุน้ีมาขอขยายอายุสัญญาไมได

กองแบบแผน

กองแบบแผน
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หัวขอบรรยาย ตอไป

ระเบียบฯและสญัญาจ้าง

เอกสารทีเกียวข้องกบัการตรวจการจ้าง

เทคนิคการตรวจการจ้าง

กองแบบแผน

เอกสารทีเกียวข้องในนํามาใช้ประกอบการตรวจการจ้างงานในงวดต่างๆนัน   

เพือให้สามารถระบไุด้ว่าผู้ รับจ้างดําเนินการก่อสร้างตามงวดงานโดยใช้เทคนิค

การก่อสร้างทีถูกต้อง  การก่อสร้างหรือติดตังวัสดุ/อุปกรณ์เป็นไปตามหลัก

วิชาชีพ  การรับรองวัสดุ/อุปกรณ์ทีนํามาใช้ก่อสร้างอาคารว่ามีคุณสมบติัและ

คุณภาพตามทีแบบรูปสญัญากําหนด  หรือเอกสารอืนๆตามทีแบบรูปสญัญา

กําหนด 

เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการตรวจการจาง

กองแบบแผน
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เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการตรวจการจาง

งานระบบวิศวกรรมเคร่ืองกล

งานตกแตงภายในและครุภัณฑ

งานภูมิสถาปตยกรรม

งานวิศวกรรมโยธา

งานสถาปตยกรรม

งานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

งานระบบวิศวกรรมไฟฟา

กองแบบแผน

งานวิศวกรรมโยธา

 เอกสารอนุมัติแบบ Shop Drawing

 เอกสารอนุมัติการใชวัสดุงานโครงสราง
 เหล็กเสริมโครงสราง

 เหล็กเสริมแรงดึงสูง

 เหล็กรูปพรรณ

 คอนกรีต

 เอกสารผลการทดสอบวัสดุงานโครงสราง

งานเสาเข็ม
 เอกสารอนุมัติชนิดฐานราก/เสาเข็ม

 รายงานการตอกเสาเข็ม

 เอกสารรับรองการทดสอบความสมบูรณของเสาเข็ม

 เอกสารรับรองผลการทดสอบการรับน้ําหนักเสาเข็ม

 เอกสารรับรองผลการรับน้ําหนักเสาเข็ม

กองแบบแผน
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งานสถาปตยกรรม

 สุขภัณฑ

 งานฝาเพดาน

 งานทาสี

กองแบบแผน

เอกสารอนุมัติแบบ Shop Drawing

เอกสารอนุมัติการใชวัสดุงานสถาปตยกรรม
งานผนัง

งานพ้ืน

งานประตูหนาตาง

งานวิศวกรรมระบบตางๆ

 เอกสารอนุมัติแบบ Shop Drawing

 เอกสารอนุมัติการใชวัสดุ

 เอกสารรับรองวัสดุ/อปุกรณ

 ผลการทดสอบระบบ/อุปกรณ

 Asbuilt Drawing

กองแบบแผน
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หัวขอบรรยาย ตอไป

ระเบียบฯและสัญญาจาง

เอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจการจาง

เทคนิคการตรวจการจาง

กองแบบแผน

 แตงต้ังกรรมการทีม่ีประสบการณ 

 แตงต้ังกรรมการทีม่ีความรูตรงตามเน้ืองาน

 ตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพงาน 

ตรวจบันทึกรายงานการกอสราง 

เอกสารประกอบการตรวจการจาง

กองแบบแผน

เทคนิคการตรวจการจาง
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การใชคูมือการตรวจการจางงานกอสรางอาคาร พ.ศ.2558

 1) การประชมุหารือ  เพือศกึษาแบบรูปสญัญาให้มีความเข้าใจถกูต้องตรงกนั  
 2) พิจารณาจากข้อกําหนดงวดงานในสญัญา วา่เกียวข้องกบัเอกสารอะไรบ้าง  ให้ทํา

เครืองหมาย
 3) พิจารณาจากแบบรูปสญัญา  วา่มีข้อกําหนดทีเกียวกบัเอกสารอะไรบ้าง  ในงวด

ไหน   ให้ทําเครืองหมาย
 4) หากพบวา่มีเอกสารอืนทีไมมี่อยู่ในรายการตรวจสอบเอกสารหลกั  ก็ให้จดบนัทึก

เพิมเติม
 5) จดบนัทึกรายละเอียด  ลงหน้าบนัทึก

กองแบบแผน

กองแบบแผน
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ขอบคุณครับ
นายนิรันดร  คชรัตน

นายวรวิชญ  สิงหนาท
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



ตัวอยางงวดงาน 
 

แบงงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการกอสราง 
 
 
สิ่งกอสราง  อาคารผูปวยนอก-อุบัติเหตุ แบบเลขที่  8708/43        จํานวน  1  หลงั 
สถานที่กอสราง  มาตรฐาน 
ราคาคากอสราง  100  % 
ระยะเวลากอสราง 800  วัน  (แปดรอยวัน) 
การกอสรางแบงเปน 16     งวด  (สิบหกงวด) 
 
งวดท่ี 1  จํานวนเงิน     4.04  %    (รอยละสีจุ่ดศูนยสีข่องเงินสัญญาจาง) 
  จายใหเม่ือผูรบัจางไดทาํการกอสรางสาํนักงานควบคุมการกอสราง  และ 

1.1 รื้อถอนอาคารเดิม 
1.2 ปรับระดับดินบริเวณกอสราง 
1.3 เจาะสาํรวจดิน 
1.4 ปกผงั 
1.5 ทํางานเสาเข็ม 
ทั้งหมดแลวเสรจ็   (กําหนดเวลา 90      วัน)  
 

งวดท่ี 2  จํานวนเงิน     6.96  %    (รอยละหกจุดเกาหกของเงินสัญญาจาง) 
  จายใหเม่ือผูรบัจางไดทาํการ 

2.1 หลอฐานราก, หลอเสาตอมอ 
2.2 หลอผนังลิฟทถงึระดบัพ้ืนชั้นลาง 
2.3 หลอคาน – พ้ืนชั้นใตดิน 
2.4 หลอเสารับพ้ืนชั้นที่ 1 
2.5 เดินทอฝง  SLEEVE  งานระบบตาง ๆ  สวนทีฝ่งในคอนกรีตชั้นใตดิน 
2.6 หลอถงัเก็บนํ้าใตดิน  (ยกเวนฝาถัง) 
ทั้งหมดแลวเสรจ็   (กําหนดเวลา 40      วัน)  

 
งวดท่ี 3  จํานวนเงิน     6.46  %    (รอยละหกจุดสีห่กของเงินสัญญาจาง) 
  จายใหเม่ือผูรบัจางไดทาํการ 

3.1 หลอคาน – พ้ืนชั้นที่ 1 
3.2 หลอบันได – ทางลาดชั้นที่ 1 
3.3 หลอผนังลิฟทถงึระดบัพ้ืนชั้นที่ 1 
3.4 หลอเสารับชั้นที่ 2 
3.5 เดินทอฝง  SLEEVE  งานระบบตาง ๆ  สวนทีฝ่งในคอนกรีตชั้นที่ 1 
ทั้งหมดแลวเสรจ็   (กําหนดเวลา 40      วัน)  
 



 
ตัวอยางงวดงาน 

งวดท่ี 4  จํานวนเงิน     5.3     (รอยละหาจุดสามของเงินสัญญาจาง) 
  จายใหเม่ือผูรบัจางไดทาํการ 

4.1 หลอคาน – พ้ืนชั้นที่ 2 
4.2 หลอบันได – ทางลาดชั้นที่ 2 
4.3 หลอผนังลิฟทถงึระดบัพ้ืนชั้นที่ 2 
4.4 หลอเสารับชั้นที่ 3 
4.5 เดินทอฝง  SLEEVE  งานระบบตาง ๆ  สวนทีฝ่งในคอนกรีตชัน้ที่ 2 
ทั้งหมดแลวเสรจ็   (กําหนดเวลา 40      วัน)  

 
งวดท่ี 5  จํานวนเงิน     5.08  %    (รอยละหาจุดศูนยแปดของเงินสญัญาจาง) 
  จายใหเม่ือผูรบัจางไดทาํการ 

5.1 หลอคาน – พ้ืนชั้นที่ 3 
5.2 หลอบันได – ทางลาดชั้นที่ 3 
5.3 หลอผนังลิฟทถงึระดบัพ้ืนชั้นที่ 3 
5.4 หลอเสารบัชั้นที่ 4 
5.5 เดินทอฝง  SLEEVE  งานระบบตาง ๆ  สวนทีฝ่งในคอนกรีตชั้นที่ 3 
ทั้งหมดแลวเสรจ็   (กําหนดเวลา 40      วัน)  

 
งวดท่ี 6  จํานวนเงิน     4.71  %    (รอยละสีจุ่ดเจ็ดหน่ึงของเงินสญัญาจาง) 
  จายใหเม่ือผูรบัจางไดทาํการ 

6.1 หลอคาน – พ้ืนชั้นที่ 4 
6.2 หลอบันได – ทางลาดชั้นที่ 4 
6.3 หลอผนังลิฟทถงึระดบัพ้ืนชั้นที่ 4 
6.4 หลอเสารับหลังคา 
6.5 เดินทอฝง  SLEEVE  งานระบบตาง ๆ  สวนทีฝ่งในคอนกรีตชั้นที่ 4 
6.6 กออิฐติดต้ังวงกบชั้นใตดิน  และชั้นที่ 1  (ยกเวนวงกบอลมิูเนียม) 
6.7 เดินทอระบบสขุาภิบาลภายในชั้นใตดิน  และชั้นที่ 1 
ทั้งหมดแลวเสรจ็   (กําหนดเวลา 40      วัน)  
 

งวดท่ี 7  จํานวนเงิน     4.3  %    (รอยละสีจุ่ดสามของเงินสญัญาจาง) 
  จายใหเม่ือผูรบัจางไดทาํการ 

7.1 หลอคาน – พ้ืนชั้นหลงัคา 
7.2 หลอคาน – พ้ืนหองเครือ่งลิฟท  
7.3 หลอหลงัคาคลุมบันไดและหองเครื่องลฟิท 
7.4 ติดต้ังโครงหลงัคา, มุงหลงัคา 
7.5 เดินทอฝง  SLEEVE  งานระบบตาง ๆ  สวนทีฝ่งในคอนกรีตชั้นหลังคา 
7.6 กออิฐติดต้ังวงกบชั้นที่ 2  (ยกเวนวงกบอลูมิเนียม) 



รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการตรวจการจางงานกอสรางอาคาร

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1. วิศวกรรมโครงสราง
1.1.เอกสารผานการตรวจสอบผัง ✓
1.2. งานเสาเข็ม

1.2.1. เอกสารอนุมัติชนิดฐานราก/เสาเข็ม ✓
1.2.2. รายงานการตอกเสาเข็ม
1.2.3. เอกสารรับรองเสาเข็ม

1.2.3.1. การทดสอบความสมบูรณเสาเข็ม ✓
1.2.3.2. ผลการทดสอบการรับนํ้าหนักเสาเข็ม ✓
1.2.3.3. ผลการคํานวณการรับนํ้าหนักเสาเข็ม

1.2.4. หรือแบบรูปสัญญากําหนด
1.3.  งานโครงสราง

1.3.1. เอกสารอนุมัติแบบ Shop Drawing ✓
1.3.2. เอกสารอนุมัติเทคนิคการกอสราง

1.3.2.1. โครงสรางท่ีแตกตางจากแบบกําหนด
1.3.2.2. การตอเหล็กเสริมโดยขอตอเชิงกล
1.3.2.3. หรือแบบรูปสัญญากําหนด

1.3.3. เอกสารอนุมัติการใชวัสดุงานโครงสราง
1.3.3.1. เหล็กเสริมโครงสราง ✓ ✓
1.3.3.2. เหล็กเสริมแรงดึงสูง
1.3.3.3. เหล็กรูปพรรณ ✓
1.3.3.4. คอนกรีต ✓ ✓
1.3.3.5. แผนพ้ืนคอร.สําเร็จรูป
1.3.3.6. หรือแบบรูปสัญญากําหนด

1.3.4. เอกสารผลการทดสอบวัสดุงานโครงสราง
1.3.4.1. เหล็กเสริมโครงสราง ✓ ✓
1.3.4.2. เหล็กเสริมแรงดึงสูง
1.3.4.3. เหล็กรูปพรรณ
1.3.4.4. คอนกรีต ✓ ✓
1.3.4.5. หรือแบบรูปสัญญากําหนด

1.4. งานพิเศษ
1.4.1. ระบบกันซึม

1.4.1.1. เอกสารอนุมัติการใชวัสดุกันซึม
1.4.1.2. เอกสารการรับประกัน

1.4.2. ระบบกําจัดปลวก
1.4.2.1. เอกสารอนุมัติการใชระบบกําจัดปลวก ✓
1.4.2.2. เอกสารการรับประกัน

1.4.3. หรือแบบรูปสัญญากําหนด
1.5. Asbuilt Drawing (คูมือ/อบรม)

หมายเหตุ: เอกสารอื่นๆขึ้นอยูกับแบบรูปสัญญาหรือดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจางกําหนด  อาทิ แผนงานกอสราง ภาพถาย

รายการเอกสารหลัก
งวดงาน
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รายการเอกสารการตรวจการจางงานกอสรางอาคาร

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2. หมวดงานสถาปตยกรรม
2.1. เอกสารอนุมัติแบบ Shop Drawing ✓
2.2. เอกสารอนุมัติการใชวัสดุงานสถาปตยกรรม

2.2.1. งานผนัง
2.2.1.1. วัสดุกอผนัง ✓
2.2.1.2. ผนังเบา
2.2.1.3. ผนังพิเศษ
2.2.1.4. วัสดุตกแตงผิวผนัง
2.2.1.5. หรือแบบรูปสัญญากําหนด

2.2.2. งานพ้ืน
2.2.2.1. วัสดุตกแตงผิวพ้ืน
2.2.2.2. วัสดุเคลือบผิวพ้ืน
2.2.2.3. หรือแบบรูปสัญญากําหนด

2.2.3. งานประตูหนาตาง
2.2.3.1.  วงกบประตูหนาตาง ✓
2.2.3.2.  บานประตูหนาตาง
2.2.3.3.  อุปกรณประตูหนาตาง
2.2.3.4. หรือแบบรูปสัญญากําหนด

2.2.4. งานสุขภัณฑ/อุปกรณ
2.2.5. งานฝาเพดาน
2.2.6. งานทาสี
2.2.7. งานหลังคา
2.2.8. หรือแบบรูปสัญญากําหนด

2.3. เอกสารรับรองวัสดุ/อุปกรณงานสถาปตยกรรม(ถามี)
2.4. งานพิเศษ

2.4.1. ระบบกันซึม/กันรอน
2.4.1.1. เอกสารอนุมัติการใชวัสดุ
2.4.1.2. เอกสารการรับประกัน

2.4.2. ระบบกันเสียง
2.4.2.1. เอกสารอนุมัติการใชวัสดุ
2.4.2.2. เอกสารการรับประกัน

2.5. Asbuilt Drawing (คูมือ/อบรม)

หมายเหตุ: เอกสารอื่นๆขึ้นอยูกับแบบรูปสัญญาหรือดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจางกําหนด  อาทิ แผนงานกอสราง ภาพถาย

รายการเอกสารหลัก
งวดงาน
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รายการเอกสารการตรวจการจางงานกอสรางอาคาร

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

3. หมวดงานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
3.1. ระบบสุขาภิบาลและระบายน้ําท้ิง

3.1.1. เอกสารอนุมัติแบบ Shop Drawing ✓
3.1.2. เอกสารอนุมัติการใชวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ

3.1.2.1. ทอชนิดตางๆ ✓
3.1.2.2. ปมระบบสุขาภิบาล
3.1.2.3. วัสดุ/อุปกรณระบบสุขาภิบาล ✓
3.1.2.4. หรือแบบรูปสัญญากําหนด

3.1.3. เอกสารรับรองวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ
3.1.4. เอกสารรายงานผลการทดสอบระบบฯ
3.1.5. Asbuilt Drawing/คูมือ/อบรม

3.2. ระบบปองกันอัคคีภัย(ดับเพลิง)
3.2.1. เอกสารอนุมัติแบบ Shop Drawing
3.2.2. เอกสารอนุมัติการใชวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ

3.2.2.1. ทอชนิดตางๆ
3.2.2.2. ปมระบบดับเพลิง
3.2.2.3. วัสดุ/อุปกรณระบบดับเพลิง
3.2.2.4. หรือแบบรูปสัญญากําหนด

3.2.3. เอกสารรับรองวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ
3.2.4. เอกสารรายงานผลการทดสอบระบบฯ
3.2.5. Asbuilt Drawing/คูมือ/อบรม

3.3. ระบบบําบัดน้ําเสีย
3.3.1. เอกสารอนุมัติแบบ Shop Drawing
3.3.2. เอกสารอนุมัติการใชวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ

3.3.2.1. ทอชนิดตางๆ ✓
3.3.2.2. ปมระบบบําบัดนํ้าเสีย
3.3.2.3. วัสดุ/อุปกรณระบบบําบัดนํ้าเสีย ✓
3.3.2.4. หรือแบบรูปสัญญากําหนด

3.3.3. เอกสารรับรองวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ
3.3.4. เอกสารรายงานผลการทดสอบระบบฯ
3.3.5. Asbuilt Drawing/คูมือ/อบรม

หมายเหตุ: เอกสารอื่นๆขึ้นอยูกับแบบรูปสัญญาหรือดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจางกําหนด  อาทิ แผนงานกอสราง ภาพถาย

รายการเอกสารหลัก
งวดงาน
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รายการเอกสารการตรวจการจางงานกอสรางอาคาร

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

5. งานระบบวิศวกรรมไฟฟา 
5.1. ระบบไฟฟาแสงสวาง

5.1.1. เอกสารอนุมัติแบบ Shop Drawing ✓
5.1.2. เอกสารอนุมัติการใชวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ

5.1.2.1. ราง/ทอรอยสายไฟฟาชนิดตางๆ ✓
5.1.2.2. สายไฟฟาชนิดตางๆ
5.1.2.3. อุปกรณระบบไฟฟา
5.1.2.4. หรือแบบรูปสัญญากําหนด

5.1.3. เอกสารรับรองวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ
5.1.4. เอกสารผลการทดสอบระบบ/อุปกรณตางๆ
5.1.5. Asbuilt Drawing/คูมือ/อบรม

5.2. ระบบแจงเพลิงไหม
5.2.1. เอกสารอนุมัติแบบ Shop Drawing
5.2.2. เอกสารอนุมัติการใชวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ

5.2.2.1. ราง/ทอรอยสายไฟฟาชนิดตางๆ
5.2.2.2. สายไฟฟาชนิดตางๆ
5.2.2.3. อุปกรณระบบไฟฟา
5.2.2.4. หรือแบบรูปสัญญากําหนด

5.2.3. เอกสารรับรองวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ
5.2.4. เอกสารผลการทดสอบระบบ/อุปกรณตางๆ
5.2.5. Asbuilt Drawing/คูมือ/อบรม

5.3. ระบบสื่อสาร
5.3.1. เอกสารอนุมัติแบบ Shop Drawing
5.3.2. เอกสารอนุมัติการใชวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ

5.3.2.1. ราง/ทอรอยสายไฟฟาชนิดตางๆ
5.3.2.2. สายไฟฟาชนิดตางๆ
5.3.2.3. อุปกรณระบบไฟฟา
5.3.2.4. หรือแบบรูปสัญญากําหนด

5.3.3. เอกสารรับรองวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ
5.3.4. เอกสารผลการทดสอบระบบ/อุปกรณตางๆ
5.3.5. Asbuilt Drawing/คูมือ/อบรม

5.4. ระบบเรียกพยาบาล
5.4.1. เอกสารอนุมัติแบบ Shop Drawing
5.4.2. เอกสารอนุมัติการใชวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ

5.4.2.1. ราง/ทอรอยสายไฟฟาชนิดตางๆ
5.4.2.2. สายไฟฟาชนิดตางๆ
5.4.2.3. อุปกรณระบบไฟฟา
5.4.2.4. หรือแบบรูปสัญญากําหนด

5.4.3. เอกสารรับรองวัสดุ/อุปกรณงานระบบฯ
5.4.4. เอกสารผลการทดสอบระบบ/อุปกรณตางๆ
5.4.5. Asbuilt Drawing/คูมือ/อบรม

หมายเหตุ: เอกสารอื่นๆขึ้นอยูกับแบบรูปสัญญาหรือดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจางกําหนด  อาทิ แผนงานกอสราง ภาพถาย

รายการเอกสารหลัก
งวดงาน
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กระบวนงานการตรวจการจ้าง ตามระเบียบสํานักนายกฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

3.3 ไม่ผ่าน

3.1 ประธานคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างนัดหมายวัน/เวลา/สถานที่

ผู้ควบคุมงาน 
2.1 ตรวจสอบเอกสาร

2.2 ปริมาณงาน 

2.4 นําส่งเอกสาร/ความเห็น ต่อ
ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ตรวจสอบปริมาณงาน/

คุณภาพ/เอกสาร/รายงาน 

ผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง/
แก้ไข/ปรับปรุงงาน/ตาม

เหตุผล/คําแนะนํา 

ผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้าง
ต่อ จนส้ินสุดสัญญา  

1 ผู้รับจ้างจัดทํา/ส่งเอกสาร 
ขอส่งงานตามงวดงานของ

สัญญา

กระบวนการเบิกจ่ายค่า
งานตามสัญญา 

สรุปผลคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ระบุเหตุผล
คําวินิจฉัย/คําแนะนํา(ถ้ามี) 

แจ้งผู้รับจ้าง/ทราบ 

สรุปผลคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

3.2 ผ่าน เอกฉันท์

3.4 ผ่าน ไม่เอกฉันท์

สรุปผลคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
และความเห็นที่แตกต่าง  รายงานหัวหน้า

ส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณา/ส่ังการ 

สรุปผลคณะกรรมการตรวจการจ้าง  
ส่ังไม่รับ

ส่ังให้รับ 

รายงานคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง

รายงานหัวหน้า
ส่วนราชการ 

3 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

2 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

2.3 บันทึก/จัดทํา
รายงานการ
ก่อสร้างและ

สภาพแวดล้อม
รายวัน/นําส่งทุก

สัปดาห์ 

แจ้งผู้รับจ้าง/ทราบ


