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หน่วยที ่1 
หน้าที่ของผู้ควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง 

 
1.1. ความหมายของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  

ผูค้วบคุมงาน   มีความหมายในหลายระดบั  แลว้แต่ความตอ้งการของเจา้ของงานท่ีจะใหท้ า  
ทั้งน้ี  ผูค้วบคุมงานอาจจะมาจากผูอ้อกแบบ  หรือเป็นวศิวกรท่ีเจา้ของโครงการจา้งไวเ้พื่อเป็น
พนกังานของฝ่ายเจา้ของโครงการก็ได ้

ผูค้วบคุมงาน  หมายถึง  ผูท่ี้เป็นผูแ้ทนของผูว้า่จา้งซ่ึงอาจเป็นบุคคลคนเดียวส าหรับงานขนาด
เล็ก  หรือเป็นกลุ่มบุคคล  หรือบริษทัท่ีปรึกษาส าหรับงานขนาดใหญ่   โดยจะเป็นชุดเดียวกบัชุด
ออกแบบก็ได ้

 
1.2. หน้าที่ของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง   

1) ควบคุมงานก่อสร้าง ใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดและขอ้ก าหนดในสัญญาการก่อสร้างทุก
ประการอยา่งถูกตอ้ง ตามหลกัวชิาการ ถา้ผูรั้บจา้งไม่ปฏิบติัตามผูค้วบคุมงานสามารถสั่งหยดุงานนั้น
เฉพาะส่วนใดส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดแลว้แต่กรณี จนกวา่ผูรั้บจา้งจะปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามค าสั่ง    และ
ใหร้ายงานคณะกรรมการตรวจการจา้งทนัที 

2) ในกรณีท่ีปรากฏวา่แบบรูปรายการละเอียดหรือขอ้ก าหนดในสัญญามีขอ้ความขดักนั หรือ
เป็นท่ีคาดหมายไดว้า่ถึงแมง้านนั้นจะไดเ้ป็นไปตามแบบรูป  รายละเอียดและขอ้ก าหนดในสัญญา    
แต่เม่ือส าเร็จแลว้ไม่มนัคงแข็งแรง  หรือไม่เป็นไปตามหลกัวชิาช่างท่ีดี  หรือไม่ปลอดภยั  ใหส้ั่งพกั
งานนั้นไวก่้อน  แลว้รายงานคณะกรรมการตรวจการจา้งโดยเร็ว 

3) จดบนัทึกสภาพการปฏิบติังานของผูรั้บจา้งและเหตุการณ์แวดลอ้มเป็นรายวนั  พร้อมทั้งผล
การปฏิบติังานหรือการหยดุงานและสาเหตุท่ีมีการหยุดงาน   

4) ใหค้  าแนะน าในการปฏิบติังานการก่อสร้างใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ และสั่งหยดุปฏิบติังาน
เม่ือเกิดขอ้ผิดพลาด หรือจะท าใหเ้กิดความเสียหาย  

5) ตรวจสอบรายการวสัดุ คุณภาพ และความถูกตอ้งในการเก็บตวัอยา่งเพื่อการทดสอบตามหลกั
วชิาการ 

6) ตรวจสอบและใหค้ าแนะน า ในการอนุมติัการจ่ายเงินวา่ตรงตามงวดงานหรือไม่ 
7) ท ารายงานความกา้วหนา้ของงานเป็นระยะ ๆ และรายงานใหว้ศิวกรทราบทนัทีหากมีการ

เปล่ียนแปลงการก่อสร้างท่ีผิดไปจากแบบท่ีวศิวกรออกแบบ 
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8) ประสานงาน เพื่อขจดัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในงานก่อสร้าง เช่นความขดัแยง้ระหวา่งผูว้า่จา้ง
กบัผูรั้บจา้ง  ผูรั้บจา้งกบัผูอ้อกแบบ และผูว้า่จา้งกบัผูรั้บเหมาช่วง เป็นตน้ 

9) ติดตามและตรวจสอบ การท างานของผูรั้บเหมาวา่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวห้รือไม่ เพื่อจะ
ไดท้ราบความกา้วหนา้และความลา้ชา้ของงานก่อสร้าง 

10) ตรวจสอบดูแลความปลอดภยัในการปฏิบติังาน มาตรการการป้องกนัความเสียหาย และ
อนัตรายต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง รวมทั้งความสะอาดเรียบร้อยของส่ิงแวดลอ้ม 

 
1.3. คุณสมบัติของผู้ควบคุมงาน ผูค้วบคุมงานควรมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1) มีวฒิุการศึกษาตามท่ีกฎหมายระบุ   
2) มีประสบการณ์ทั้งภาคปฏิบติัและทฤษฎีเก่ียวกบังานก่อสร้าง  
3) มีความซ่ือสัตยต่์อวชิาชีพ  
4) มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี  
5) มีบุคลิกภาพดี 
6) มีความยติุธรรม ใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  
7) ไม่ถือตวั  ปรองดอง  ช่วยเหลือเก้ือกลูผูรั้บจา้งและคนงานตามสมควรกบัหนา้ท่ี 
8) หลีกเล่ียงความสนิทสนมกบัผูรั้บจา้งมากจนเกินไป   
9) เป็นคนช่างสังเกต และมีความจ าแม่นย  า 
10) ไม่ละเมิดสิทธ์ิของผูอ่ื้น  
11) มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถเสนอแนะและแกปั้ญหาไดดี้ 
12) ไม่ใชอ้ารมณ์ในการปฏิบติังาน 
13) มีอุปนิสัย ใจคอ บุคลิกลกัษณะเป็นท่ีเคารพรักนบัถือของคนทัว่ไป 
14) สามารถปฏิบติังานภายใตก้ารควบคุมของผูช้  านาญการได ้
15) มีจรรยาบรรณการควบคุมงานก่อสร้างโดยเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 



6 
 

1.4. จรรยาบรรณส าหรับผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซ่ึงหมายถึง วิศวกร สถาปนิก และโฟร์แมน ซ่ึงไดรั้บ
การแต่งตั้งจากเจา้ของงาน 
1) ไม่กระท าการใดๆ อนัอาจน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพ 
2) ตอ้งปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งถูกตอ้งตามหลกัปฏิบติัและวชิาการ 
3) ตอ้งประกอบวชิาชีพควบคุมการก่อสร้างดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
4) ไม่ใชอ้  านาจหนา้ท่ีโดยไม่ชอบธรรม หรือใชอิ้ทธิพล หรือใหห้รือรับผลประโยชน์จากบุคคล

ใดเพื่อใหต้นเองหรือผูอ่ื้นไดรั้บหรือไม่ไดรั้บงาน 
5) ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อยา่งใดส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิ

ชอบเช่น จากผูรั้บเหมา หรือบุคคลใดซ่ึงเก่ียวขอ้งในงานท่ีท าอยูก่บัผูว้า่จา้ง 
6) ไม่โฆษณา หรือยอมใหผู้อ่ื้นโฆษณา ซ่ึงการประกอบวชิาชีพควบคุมการก่อสร้างเกินความ

เป็นจริง จากท่ีกฎหมายก าหนดให้ 
7) ไม่ประกอบวชิาชีพควบคุมการก่อสร้างเกินความสามารถท่ีตนเองจะกระท าได ้
8) ไม่ละทิ้งงานท่ีไดรั้บท าโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
9) ไม่ลงลายมือช่ือเป็นผูค้วบคุมการก่อสร้าง ในงานท่ีตนเองไม่ไดรั้บท า ตรวจสอบ หรือควบคุม

ดว้ยตนเอง 
10) ไม่เปิดเผยความลบัของงานท่ีตนไดรั้บท า เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากผูว้า่จา้ง 
11) ไม่แยง่งานจากผูป้ระกอบวชิาชีพควบคุมการก่อสร้างอ่ืน ดว้ยวธีิการท่ีสังคมรังเกียจ 
12) ไม่รับท างาน หรือตรวจสอบงานช้ินเดียวกนักบัท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพควบคุมการก่อสร้างอ่ืนท า

อยู ่ เวน้แต่เป็นการท างานหรือตรวจสอบตามหนา้ท่ี หรือแจง้ใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม
อ่ืนนั้นทราบล่วงหนา้แลว้ และไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรถูกตอ้งแลว้  

13) ไม่รับด าเนินงานช้ินเดียวกนัใหแ้ก่ผูว้า่จา้งรายอ่ืน เพื่อการแข่งขนัราคา  
14) หากมีการเซ็นตรั์บทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากผูว้า่จา้งรายแรก และไดแ้จง้ใหผู้ว้า่จา้งรายอ่ืนนั้นทราบล่วงหนา้แลว้ 
15) ไม่ใชห้รือคดัลอกแบบ รูป แผนผงั หรือเอกสาร ท่ีเก่ียวกบังานของผูป้ระกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคุมอ่ืน เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมอ่ืนนั้น 
16) ไม่กระท าการใดๆ โดยจงใจใหเ้ป็นท่ีเส่ือมเสียแก่ช่ือเสียง หรืองานของ ผูอ่ื้น 
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1.5. ความหมายของการตรวจงานก่อสร้าง 
การตรวจงานก่อสร้าง หมายถึง กระบวนการตรวจสอบใหง้านก่อสร้างเป็นไปตามแบบ

ก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ การใชว้สัดุ และล าดบัขั้นตอนการปฏิบติังานตอ้งเป็นไปตาม
มาตรฐานหลกัวชิาช่างท่ีดี  การตรวจสอบงานก่อสร้างจะจะตอ้งปฏิบติัควบคู่ไปกบัการควบคุมงาน ผู ้
ท่ีท  าหนา้ท่ีในการตรวจงานน้ีจะเป็นตวัแทนของฝ่ายเจา้ของโครงการโดยตรง และจะตอ้งดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของเจา้ของเพียงอยา่งเดียว การตรวจงานจะเป็นขั้นตอนการท างานท่ีต่อเน่ืองจากการ
ควบคุมงาน มีอ านาจสั่งเปล่ียนแปลงแกไ้ขเพิ่มเติมหรือตดัทอนงานจา้งไดต้ามท่ีเห็นสมควร และตาม
หลกัวชิาท่ีดี การตรวจงานอาจแบ่งได ้2 ขั้นตอน 

1.5.1. การตรวจงานระหว่างก่อสร้าง  ส่วนใหญ่เป็นหนา้ท่ีของผูค้วบคุมงานโดยตรงท่ี
จะตอ้งควบคุมการท างานของผูท้  าการก่อสร้าง ใหถู้กตอ้งตามแบบรูปรายการ รวมทั้งหลกัวธีิการท่ีดี 
อยา่งไรก็ตามในส่วนของผูต้รวจงานจะมีบทบาทในการเขา้ตรวจงานในหน่วยงานก่อสร้าง 3 ลกัษณะ 
คือ 

1)  เม่ือครบก าหนดการตรวจงานตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ฯลฯ 
2) เม่ือมีเหตุขดัขอ้งระหวา่งด าเนินการก่อสร้างหรือระหวา่งงวด ผูท้  าการการก่อสร้างแจง้ให้

ผูต้รวจงานเขา้ไปตรวจสอบเพื่อขอความคิดเห็น หรือเพื่อ พิจารณาตดัสินใจ 
3) เม่ือครบก าหนดเวลาตามงวดงานแต่ละงวด ตามเวลาท่ีระบุไวใ้นแผนการท างานท่ีผูท้  าการ

ก่อสร้างเสนอประกอบการท าสัญญา ซ่ึงผูท้  าการก่อสร้างอาจจะยงัด าเนินการก่อสร้างไม่แลว้เสร็จก็ได ้
4) การตรวจงานระหวา่งการก่อสร้างน้ี จะมีประโยชน์ในการตรวจสอบความกา้วหนา้ของงาน 

และผลงานเป็นระยะ ๆ เพื่อจะไดล้ดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการก่อสร้างใหน้อ้ยลง ท าใหไ้ดผ้ลงาน
ท่ีมีคุณภาพตรงตามแบบรูปและรายการละเอียด หลกัวชิาการท่ีดี รวมทั้งแลว้เสร็จตรงตามเวลาท่ี
ก าหนด 

1.5.2. การตรวจรับงานงวด  เม่ือผูท้  าการก่อสร้างไดด้ าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ ตามส่วน
ของงานแต่ละงวดท่ีระบุไวใ้นสัญญาแลว้ ก็จะตอ้งมีการส่งมอบงานใหเ้จา้ของ เพื่อขอรับเงินค่าจา้ง
งานประจ างวดนั้น การปฏิบติัเช่นน้ี จะเป็นการช่วยเหลือผูรั้บงานก่อสร้างใหมี้เงินทุนหมุนเวยีน
ส าหรับจดัซ้ือวสัดุและจ่ายค่าแรงเพื่อท างานต่อไป การส่งมอบงานในลกัษณะเช่นน้ีเรียกวา่ การส่งงาน
งวด หรือการตรวจรับงานงวด ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การตรวจรับงานงวดปกติ และการ
ตรวจรับงานงวดสุดทา้ย 

1) การตรวจรับงานงวดปกติ  หมายถึง งวดงานแต่ละงวดจะระบุรายละเอียดของงานต่าง ๆ ท่ี
ก าหนดใหท้ าจนเสร็จ ผูต้รวจสอบจะตอ้งตรวจอยา่งรอบคอบวา่งานท่ีระบุไวใ้นงวดงาน ตามสัญญา
นั้นไดก้ระท าเสร็จครบถว้นตามท่ีระบุไวแ้ลว้ จึงกระท าการส่งมอบหรือรับงานได ้ โดยทัว่ไปถา้เป็น
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การก่อสร้างของเอกชน การตรวจรับงานงวดจะไม่ค่อยมีปัญหามากนกั เพราะเม่ือผูค้วบคุมงาน
ยอมรับผลงานของผูท้  าการก่อสร้างโดยบนัทึกความเห็นลงในใบส่งงาน เจา้ของโครงการก็จะอนุมติั
จ่ายเงินงวดนั้นๆ แต่ส าหรับโครงการก่อสร้างของหน่วยงานราชการจะมีขั้นตอนท่ียุง่ยากกวา่โดย
จะตอ้งมีคณะกรรมการตรวจการจา้งเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย เม่ือผูท้  าการก่อสร้างตอ้งการส่งมอบงาน โดย
ผา่นทางเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมงานเพื่อขอเบิกเงิน ซ่ึงผูค้วบคุมงานจะตอ้งรายงานผลการปฏิบติังานของ
ผูท้  าการก่อสร้างถึงประธานคณะกรรมการตรวจการจา้ง วา่ไดต้รวจสอบผลงานแลว้เสร็จถูกตอ้ง 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุ ด าเนินการประสานกบัประธานคณะกรรมการฯ เพื่อจะก าหนดวนัตรวจรับงานแจง้ให้
คณะกรรมการทุกคนทราบ โดยปกติไม่ควรเกิน 3 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีประธานกรรมการตรวจการ
จา้งไดรั้บหนงัสือแจง้ส่งงานการตรวจรับงานหรือประชุมเก่ียวกบัการก่อสร้างของคณะกรรมการ
ตรวจการจา้งทุกคร้ังควรจะตอ้งมีบนัทึกรายงานการประชุม กรรมการท่านใดมีความเห็นขดัแยง้ก็ให้
บนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย และสรุปผลการประชุมเสนอผูว้า่จา้งหรือหวัหนา้ส่วนราชการเพื่อ
ทราบ หรือขออนุมติัแลว้แต่กรณี 

2) การตรวจรับงานงวดสุดทา้ย  หมายถึง การตรวจงานเพื่อส่งมอบงานงวดสุดทา้ยนบัเป็นงานท่ี
ส าคญั โดยทัว่ไปผูต้รวจงานจะตอ้งใชค้วามละเอียดรอบคอบมากเป็นพิเศษ รวมทั้งใชเ้วลาในการ
ตรวจรับงานนานกวา่ทุกงวด ทั้งน้ีผูต้รวจงานไม่เพียงแต่จะตรวจสอบความครบถว้นของงานสัญญา
เท่านั้น แต่จะตอ้งตรวจความประณีตเรียบร้อยและความสะอาด รวมทั้งจะตอ้งตรวจสอบและทดสอบ
การท างานของระบบประกอบอาคารทุกระบบก่อนเร่ิมใชง้านจริง ระบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ระบบไฟฟ้า 
ระบบสุขาภิบาลระบบปรับอากาศ และระบบอ่ืนๆ การตรวจสอบระบบน้ีกระท าเพื่อใหแ้น่ใจวา่ไม่มี
ขอ้บกพร่องในระบบดงักล่าว ท่ีจะส่งผลเสียหายใหก้บัอาคารได ้ก่อนท่ีท าการตรวจรับงานงวดสุดทา้ย
นั้น ผูต้รวจงานควรจะด าเนินการดงัน้ีจดัท าบญัชีรายการท่ีตอ้งแกไ้ข ใหแ้ก่ผูท้  าการก่อสร้างทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งรวมทั้งผูรั้บเหมาช่วงทุกราย เพื่อท าการแกไ้ขงานใหแ้ลว้เสร็จก่อนวนัตรวจรับงานเม่ือผูท้  า
การก่อสร้างแจง้วา่งานในรายการแกไ้ขท่ีสั่งงานไปนั้น ท าการแกไ้ขแลว้เสร็จก็ใหเ้ขา้ไปตรวจสอบอีก
คร้ังเม่ือตรวจสอบวา่สามารถท าการส่งมอบงานไดแ้ลว้นั้น ก็ท าหนงัสือแจง้เจา้ของและผูอ้อกแบบให้
ท าการตรวจรับงานในขั้นตน้    หลงัจากท่ีท าการตรวจแลว้ เจา้ของหรือผูค้วบคุมงานจะท ารายการงาน
ท่ีผูท้  าการก่อสร้างยงัท าไม่แลว้เสร็จสมบูรณ์ ผูท้  าการก่อสร้างก็จะตอ้งด าเนินการแกไ้ขในทนัที และ
เม่ือเจา้ของงานและผูต้รวจงานไดท้  าการตรวจรับงานท่ีผูท้  าการก่อสร้าง ด าเนินการซ่อมแซมและ
แกไ้ขแลว้ ก็จะท าเร่ืองออกหนงัสือรับรองการส่งมอบงานงวดสุดทา้ยใหเ้น่ืองจากในการตรวจงาน
งวดสุดทา้ยจะตอ้งตรวจสอบงานท่ีท าใหแ้ลว้เสร็จถูกตอ้งครบถว้น ตามแบบรูปและรายการละเอียด
ทุกประการ ดงันั้นก่อนท่ีจะท าการตรวจรับงาน ผูต้รวจงานหรือคณะกรรมการตรวจการจา้งในงาน
ของส่วนราชการจ าเป็นท่ีจะตอ้งทบทวนแบบรูปและรายการละเอียดใหเ้ขา้ใจชดัเจนก่อน 
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1.6. ปัญหาและแนวปฏบิัติส าคญัการตรวจงานส่วนราชการ 
โดยทัว่ไปการเปล่ียนแปลงแกไ้ขแบบรูปรายการหรือเอกสารสัญญา จะเกิดข้ึนจาก 2 กรณีคือ 

การท่ีฝ่ายผูท้  าการก่อสร้างเป็นผูเ้สนอขอแก ้และกรณีท่ีฝ่ายเจา้ของงานเป็นผูเ้สนอขอแก ้ซ่ึงเป็นหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการตรวจการจา้งท่ีจะตอ้งพิจารณา ทั้งน้ีจะตอ้งค านึงถึงอยูเ่สมอวา่การเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึน จะตอ้งกระท าเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการเท่านั้นการพิจารณาขยายเวลาท าการก่อสร้างนั้น 
โดยทัว่ไปจะพิจารณาให้ส าหรับกรณีท่ีมีสาเหตุส าคญั 3 ประการคือ เน่ืองจากความผิดหรือความ
บกพร่องของทางฝ่ายเจา้ของงาน เน่ืองจากสาเหตุสุดวิสัย และเน่ืองจากการท่ีวิเคราะห์ไดว้า่ผูท้  าการ
ก่อสร้างไม่ตอ้งรับผิดชอบ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจการจา้งจะตอ้งพิจารณาถึงจ านวนวนัท่ี
เห็นควรใหข้ยายเวลาจากสภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง และมีขอ้มูลอา้งอิงได ้

1.6.1. การเปลีย่นแปลงแก้ไขแบบรูปรายการ หรือเอกสารสัญญา 
ระหวา่งด าเนินการก่อสร้าง หากมีเหตุใหผู้ท้  าการก่อสร้างไม่สามารถด าเนินการได้

ตามขอ้ตกลงในสัญญา ท าใหต้อ้งมีการแกไ้ขนั้น โดยปกติจะเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจการ
จา้งท่ีจะตอ้งด าเนินการในเร่ืองน้ีใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบส านกันายกวา่ดว้ยการพสัดุ ซ่ึงมีรายละเอียด
วา่สัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือท่ีไดล้งนามแลว้ จะแกไ้ขเปล่ียนแปลงไม่ได ้เวน้แต่วา่การแกไ้ขนั้น
จะเป็นความจ าเป็น โดยไม่ท าใหท้างราชการตอ้งเสียประโยชน์ หรือเป็นการแกไ้ขเพื่อประโยชน์แก่
ทางราชการ ใหอ้ยูใ่นอ านาจของหวัหนา้ส่วนราชการ ท่ีจะพิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงได ้แต่
ทั้งน้ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ หรือท าการตกลงในส่วนท่ีใชเ้งินกู ้หรือเงิน
ช่วยเหลือ แลว้แต่กรณีดว้ยการแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญาหรือขอ้ตกลงตามวรรคหน่ึง หากมีความ
จ าเป็นตอ้งเพิ่ม หรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบของ หรือระยะเวลาในการท างาน ให้
ตกลงพร้อมกนัไป 
ส าหรับการจดัหาท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงแขง็แรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยา่ง จะตอ้งไดรั้บการรับรอง
จากวศิวกร สถาปนิกและวศิวกรผูช้  านาญการ หรือผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงรับผดิชอบหรือสามารถรับรองคุณ
ลกัษณะเฉพาะแบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยา่งนั้นแลว้แต่กรณีดว้ยการ
พิจารณาเปล่ียนแปลงแกไ้ขแบบรูปรายการหรือเอกสารสัญญานั้น ควรค านึงอยูเ่สมอวา่จะตอ้งกระท า
เพื่อประโยชน์ของส่วนราชการเท่านั้น 
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กรณผู้ีท าการก่อสร้างเป็นผู้เสนอขอแก้ไข 
ระหวา่งด าเนินการก่อสร้าง บางคร้ังอาจเกิดอุปสรรคในการท างานเกิดข้ึน ทั้งอุปสรรคท่ีเกิด

จากความบกพร่องของผูท้  าการก่อสร้างเอง และอุปสรรคท่ีเกิดจากเจา้ของงาน ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งท า
การแกไ้ขแบบรูปและรายการใหม่ ส่วนใหญ่อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากผูท้  าการก่อสร้างจะไดแ้ก่ การท่ี
ผูท้  างานก่อสร้างท างานผิดแบบไม่ตรงตามแบบรูปและรายการตามสัญญา เช่นตอกเข็มผิดต าแหน่ง 
หรือตอกเข็มเยื้องศูนย ์ เป็นตน้ ท าให้ตอ้งปรับหรือแกไ้ขแบบฐานรากใหม่ส าหรับอุปสรรคท่ีเกิดจาก
เจา้ของงานนั้นส่วนใหญ่จะเป็นสาเหตุเน่ืองจากความบกพร่องของแบบรูปและรายการ ไดแ้ก่ แบบรูป
ท่ีก าหนดมีระยะและขนาดไม่ตรงตามท่ีก่อสร้างจริง หรือไม่สามารถท าการก่อสร้างไดต้ามรายการท่ี
ก าหนดไวต้ามแบบรูปได ้เช่น ในแบบก าหนดใหใ้ชเ้ขม็ยาว แต่ในการท างานจริงไม่สามารถขนส่งเข็ม
ยาวเขา้ท่ีก่อสร้างได ้ จึงตอ้งท าเร่ืองขอเปล่ียนเป็นเขม้สั้น 2 ตน้ ต่อกนั นอกจากน้ีสาเหตุท่ีผูท้  าการ
ก่อสร้างใชเ้ป็นเหตุในการขอแกไ้ขมากท่ีสุด คือการขอเปล่ียนแปลงวสัดุอุปกรณ์ท่ีก าหนดในรายการ 
โดยอา้งวา่ไม่มีจ  าหน่ายในทอ้งตลาดแนวปฏิบติัในการอนุมติัขอเปล่ียนแปลงวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ
เทียบเท่าน้ีจะตอ้งพิจารณาจากขอ้มูลและหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีแสดงว่าวสัดุดงักล่าวไม่มีจ  าหน่ายจริง 
ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากผูผ้ลิต หลงัจากนั้นจึงพิจารณาวสัดุอุปกรณ์ท่ีขอใชแ้ทนวา่ไดรั้บการรับรอง
จากส านกัมาตรฐานอุตสาหกรรม ( มอก. ) และสถาปนิกหรือวิศวกรผูอ้อกแบบให้ความเห็นชอบ
นอกจากน้ีจะตอ้งท าการเปรียบเทียบราคาระหว่าง วสัดุอุปกรณ์ท่ีระบุในรายการ กบัวสัดุท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ถา้ราคาของวสัดุอุปกรณ์ท่ีขอเปล่ียนแปลงราคาต ่ากวา่ ผูก่้อสร้างจะตอ้งท าการคืนเงิน
ส่วนท่ีเกินให้กบัหน่วยราชการเจา้ของโครงการ ซ่ึงในการเปล่ียนแปลงวสัดุอุปกรณ์น้ีคณะกรรมการ
ตรวจการจา้งจะตอ้งประชุมสรุปเร่ืองทั้งหมดเสนอผูมี้อ านาจเพื่อพิจารณาอนุมติัแกไ้ขต่อไป 
 
กรณเีจ้าของโครงการเป็นผู้ขอเปลีย่นแปลงแก้ไข 

ส่วนใหญ่การแกไ้ขในกรณีน้ีจะไม่ค่อยพบในงานของส่วนราชการ นอกจากกรณีท่ีจ าเป็นจริง 
ๆ โดยการเปล่ียนแปลงแกไ้ขดงักล่าว อาจแบ่งไดด้งัน้ี การเปล่ียนแปลงแกไ้ขโดยผูท้  าการก่อสร้าง
ยินดีท าให้โดยไม่เพิ่มเวลา และไม่เพิ่มวงเงินซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการแกไ้ขเล็กนอ้ย เช่น การเปล่ียน
วสัดุท าผวิพื้น การเปล่ียนต าแหน่งประตูหนา้ต่าง ฯลฯ 

 
การเปล่ียนแปลงแกไ้ขโดยผูท้  าการก่อสร้างขอเพิ่มเวลาการท างาน แต่ไม่เพิ่มวงเงินลกัษณะน้ีจะ

เป็นการแกไ้ขท่ีมีปริมาณงานเพิ่มข้ึนจากแบบรูป ซ่ึงผูท้  าการก่อสร้างยินยอมท าให้โดยไม่ขอเพิ่มเงิน แต่
ขอขยายเวลาการท างาน เพราะตอ้งใชเ้วลาท างานเพิ่มจากท่ีก าหนดไวต้ามแบบรูปปกติ ทั้งน้ีควรพิจารณา
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แผนปฏิบติัการของผูท้  าการก่อสร้างประกอบดว้ยวา่ การแกไ้ขนั้นมีเหตุผลสมควรตอ้งเพิ่มเวลาท าการ
หรือไม ่

การเปล่ียนแปลงแกไ้ขโดยผูท้  าการก่อสร้างขอเพิ่มวงเงิน ซ่ึงอาจมีลกัษณะเช่นเดียวกบักรณีท่ี 
2.2 แต่งานดงักล่าว อาจเป็นงานท่ีมีมูลค่าสูงจึงตอ้งขอเพิ่มเงินจากสัญญาเดิมส าหรับการเปล่ียนแปลงใน
สองกรณีแรกนั้น หวัหนา้ส่วนราชการมีอ านาจอนุมติัแกไ้ขแต่ส าหรับการเปล่ียนแปลงในกรณีท่ีตอ้งมี
การเพิ่มเงินก่อสร้างนั้น จะตอ้งเสนอขอความเห็นชอบถึงส านกังบประมาณดว้ย ซ่ึงในทางปฏิบติัแลว้ถ้า
ไม่จ  าเป็นจริง ๆ ก็ไม่ควรเลือกใชก้รณีการเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งมีการเพิ่มวงเงินน้ี เพราะจะใชเ้วลาในการ
ด าเนินงานนานมาก 

นอกจากน้ีในการขอเปล่ียนแปลงแบบรูปและรายการทุกคร้ังนั้นจะตอ้งให้ผูท้  าการก่อสร้างลง
นามยินยอมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามเง่ือนไขต่าง ๆ แลว้แต่กรณี เช่น ไม่คิดค่าก่อสร้างเพิ่มไม่เพิ่ม
เวลาในการท างาน เป็นตน้ เพราะจะไดน้ าเอกสารดงักล่าวรวบรวมไวเ้ป็นหลกัฐานประกอบรายงานการ
ขออนุมติัแกไ้ข เปล่ียนแปลงสัญญาของคณะกรรมการตรวจการจา้ง เพื่อเสนอต่อผูมี้อ  านาจอนุมติัต่อไป 

1.6.2. การพจิารณาขยายเวลาท าการก่อสร้าง 
ในการด าเนินการก่อสร้างตามสัญญานั้น จะตอ้งมีการก าหนดวนัเร่ิมตน้และวนั

ส้ินสุดของสัญญา หรือวนัท่ีท างานแลว้เสร็จไว ้ เม่ือผูท้  าการก่อสร้างไม่สามารถท าการก่อสร้างให้แลว้
เสร็จตามก าหนดได ้จะตอ้งจ่ายค่าปรับใหก้บัเจา้ของงานผูว้า่จา้ง ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

ในทางปฏิบติับางกรณีผูท้  าการก่อสร้างไม่สามารถท างานใหแ้ลว้เสร็จตามก าหนด ผูท้  าการ
ก่อสร้างอาจท าหนงัสือผา่นคณะกรรมการตรวจการจา้งถึงเจา้ของโครงการเพื่อขอขยายเวลาท าการ
ก่อสร้าง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจการจา้งจะพิจารณาจากขอ้มูลและเหตุผลท่ีอา้ง การท่ีจะไดรั้บอนุมติั
หรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัเหตุผลดงักล่าวประกอบกบัเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี
วา่ดว้ยการพสัดุ ซ่ึงก าหนดไวว้า่การงดหรือลดค่าปรับใหแ้ก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตาม
สัญญาหรือขอ้ตกลงใหอ้ยูใ่นอ านาจของหวัหนา้ส่วนราชการท่ีจะพิจารณาไดต้ามจ านวนวนัท่ีมีเหตุ
เกิดข้ึนจริง เฉพาะกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของส่วนราชการ 
2. เหตุสุดวสิัย 
3.เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนัหน่ึงอนัใดท่ีคู่สัญญาไม่ตอ้งรับผดิตามกฎหมายใหส่้วนราชการ

นั้นระบุไวใ้นสัญญาก าหนดใหคู้่สัญญาตอ้งแจง้เหตุดงักล่าวใหส่้วนราชการทราบภายใน 15 วนั 
นบัตั้งแต่เหตุนั้นไดส้ิ้นสุด หากมิไดแ้จง้ภายในเวลาท่ีก าหนด คู่สัญญาจะมากล่าวอา้งเพื่อขอลด หรือ
งดค่าปรับหรือขอขยายเวลาในภายหลงัมิไดเ้วน้แต่กรณีตาม  ซ่ึงมีหลกัฐานชดัเจน หรือส่วนราชการ
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ทราบดีอยูแ่ลว้ตั้งแต่ตน้อาจกล่าวโดยสรุปวา่ การขอขยายเวลาในสัญญาก่อสร้าง ตามระเบียบฯ นั้น 
จะตอ้งเป็นการขยายเวลาท่ีสาเหตุเน่ืองจาก 3 กรณี คือ 

1. ความผดิหรือความบกพร่องของผูว้า่จา้ง หรือฝ่ายเจา้ของงาน 
2. เหตุสุดวสิัย 
3. พฤติการณ์อนัหน่ึงอนัใดท่ีผูท้  าการก่อสร้างไม่ตอ้งรับผิดชอบตามกฎหมาย 
1. กรณีทีเ่กดิจากความบกพร่องของเจ้าของงาน 

การขอขยายเวลาการก่อสร้างดว้ยเหตุท่ีเกิดจากความผิด หรือขอ้บกพร่องของเจา้ของงานนั้น ส่วน
ใหญ่จะเป็นสาเหตุเน่ืองมาจากความบกพร่องของแบบรูปและรายการ ทั้งน้ีตอ้งยอมรับวา่ในทาง
ปฏิบติั การจดัท าแบบรูปยอ่มมีขอ้บกพร่องเกิดข้ึนได ้ แบบรูปและรายการดงักล่าวจึงควรท่ีจะไดรั้บ
การแกไ้ขใหถู้กตอ้ง เพื่อความมัน่คงหรือประโยชน์ใชส้อยของอาคาร การแกไ้ขแบบรูปยอ่มส่งผล
กระทบถึงเวลาในการท างานอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ ดงันั้นจึงเป็นเหตุใหผู้ท้  าการก่อสร้างตอ้งขอขยาย
เวลาการท างาน ท าใหเ้วลาในการท างานเพิ่มข้ึนจากท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงในเร่ืองน้ีคณะกรรมการตรวจการ
จา้งจะตอ้งใชดุ้ลพินิจพิจารณาวา่ การเปล่ียนแปลงแบบรูปนั้น มีผลกระทบต่อเวลาในการท างาน
หรือไม่อยา่งไร 
 

2. กรณีทีเ่กดิจากเหตุสุดวสัิย 
ส าหรับ “ เหตุสุดวสิัย ” ในการก่อสร้างนั้นมีความหมายค่อนขา้งกวา้งขวางมาก ตามกฎหมาย

แพง่ และพาณิชย ์มาตรา 8 ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ เหตุใด ๆ อนัจะเกิดข้ึนก็ดี จะใหผ้ลพิบติัก็ดี ไม่มี
ใครจะอาจป้องกนัได ้ แมท้ั้งบุคคลผูต้อ้งประสบ หรือใกลเ้คียงจะตอ้งประสบเหตุนั้นจะไดจ้ดัการ
ระมดัระวงัตามสมควร อนัถึงคาดหมายไดจ้ากบุคคลนั้น ในฐานะ เช่นนั้นนอกจากน้ีหนงัสือส านกั
นายกรัฐมนตรี ท่ี สร. 0101/2214 ลงวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2511 ยงัไดข้ยายความของค าวา่ เหตุสุดวสิัย 
ตามกฎหมายแพง่ และพาณิชย ์ มาตรา 8 น้ีไวช้ดัเจนข้ึนอีกดว้ยวา่ จะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 2 
ประการ คือ 

1. เหตุเกิดข้ึนโดยมิใช่ความผดิของบุคคลผูน้ั้น หรือมิใช่ความผดิท่ีบุคคลผูน้ั้นตอ้งรับผดิชอบ 
อาทิ เหตุเกิดจากธรรมดาโลก เช่น เพลิงไหม ้ ฟ้าผา่ น ้าท่วม หรือเหตุเกิดแต่บุคคลท่ี 3 เช่น โจรสลดั 
โจรปลน้ เป็นตน้ 

2. ตอ้งเป็นเหตุท่ีไม่อาจป้องกนัได ้ ถา้สามารถแต่ไม่ป้องกนัเสีย จะอา้งวา่เป็นเหตุสุดวสิัย
ไม่ไดใ้นการก่อสร้างถา้หากมีเหตุสุดวสิัยเกิดข้ึน ผูท้  าการก่อสร้างจะตอ้งแจง้เหตุดงักล่าวใหผู้ว้า่จา้ง
ทราบภายใน 15 วนั นบัตั้งแต่เหตุนั้นส้ินสุดลง เพราะถา้เกินเวลาดงักล่าวจะถือวา่หมดสิทธ์ิในการน า
เหตุนั้นมาใช ้ ในการขอขยายเวลา ทั้งน้ีจ  านวนวนัท่ีจะขอต่ออายสุัญญา จะตอ้งพิจารณาตามเหตุท่ี
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เกิดข้ึนจริง และมีหลกัฐานอา้งอิงไดโ้ดยส่วนใหญ่ผูท้  าการก่อสร้างจะอา้งถึงสาเหตุของการท างานไม่
เสร็จตามก าหนดเวลา วา่เป็นเพราะเหตุสุดวสิัย ซ่ึงคณะกรรมการตรวจการจา้งจะตอ้งพิจารณาอยา่ง
รอบคอบ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสาเหตุท่ีเกิดข้ึนนั้นจะตอ้งพร้อมดว้ยองคป์ระกอบทั้ง 2 ขอ้ ดงัท่ีกล่าว
ขา้งตน้ เช่น การเกิดเพลิงไหมใ้นหน่วยงานก่อสร้างนั้น ในเบ้ืองตน้นบัเป็นเหตุสุดวสิัยตาม
องคป์ระกอบในขอ้แรก แต่ถา้หากมีการพิสูจน์ไดว้า่ เพลิงไหมท่ี้เกิดข้ึนนั้นเกิดจากความประมาท
เลินเล่อของผูท้  าการก่อสร้างก็จะไม่ถือเป็นเหตุสุดวสิัย เพราะขาดองคป์ระกอบขอ้ท่ี 2 หรือในกรณีน ้า
ท่วม ท าใหไ้ม่สามารถท าการก่อสร้างได ้ แต่ถา้การเกิดน ้ าท่วมนั้นเกิดข้ึนเป็นปกติทุกปี ก็จะอา้งเป็น
เหตุสุดวสิัยไม่ไดเ้ช่นกนั เพราะถือวา่เป็นเร่ืองท่ีผูท้  าการก่อสร้างควรทราบล่วงหนา้ และควรเตรียม
มาตรการในการป้องกนัไวใ้นบางกรณีคณะกรรมการตรวจการจา้ง ก็อาจจะตอ้งพิจารณาจากหลกัฐาน
ตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ประกอบดว้ย เช่น การท่ีผูก่้อสร้างอา้งถึงกรณีฝนตกหนกัติดต่อกนัหลาย
วนัท าใหท้  างานไม่ได ้ คณะกรรมการตรวจการจา้ง ก็จะตอ้งดูจากบนัทึกปฏิบติังานประจ าวนัของผู ้
ควบคุมงานประกอบดว้ย รวมทั้งพิจารณาวา่เป็น ฝนตกท่ีเกิดข้ึนผดิปกติหรือไม่ บางคร้ังอาจตอ้งขอ
เอกสารจากกรมอุตุนิยมวทิยารับรองประกอบ วา่เป็นฝนท่ีตกในระดบัท่ีถือวา่ผดิปกติส าหรับกรณีท่ี
วสัดุขาดแคลน โดยทัว่ไปจะไม่ถือเป็นเหตุสุดวสิัย เวน้แต่จะมีมติคณะรัฐมนตรีก าหนดใหข้ยายเวลา
ท าการไวเ้ป็นกรณีพิเศษไดเ้ท่านั้น 

3. กรณีท่ีวเิคราะห์ไดว้า่เป็นพฤติการณ์อนัหน่ึงอนัใด ท่ีผูท้  าการก่อสร้างไม่ตอ้งรับผดิชอบ
ตามกฎหมายส าหรับการขยายเวลาท าการในกรณีน้ี เป็นการเปิดกวา้งใหส้ าหรับบางกรณีท่ีไม่เขา้ข่าย 
สองกรณีแรกเม่ือมีเหตุสมควรใหข้ยายเวลาท าการก่อสร้างได ้คณะกรรมการตรวจการจา้งจะตอ้ง 
พิจารณาถึงจ านวนวนัท่ีเห็นควรใหข้ยายเวลาท าการได้ ทั้งน้ีใหพ้ิจารณาจากสภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
จริงมีขอ้มูลอา้งอิงได ้
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ใบส่งมอบงาน 
 

ท่ี ......... / .......... 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ......................... 

วนัท่ี .......... เดือน ...................... พ.ศ. .......... 
เร่ือง ส่งมอบงานงวดท่ี ...................... 
เรียน ประธานกรรมการตรวจการจา้ง 

ตามท่ีหา้งฯ ไดเ้ป็นผูรั้บจา้งก่อสร้าง ...................................................... ของ ......................................... 
............................... ตามสญัญาเลขท่ี ......................... ลงวนัท่ี ....................................นั้น บดัน้ี หา้งฯ ไดท้ าการ 

ก่อสร้างแลว้เสร็จตามสญัญาในงวดท่ี .................................................................. ดงัรายละเอียดของสญัญาต่อไปน้ี 
 

งวดท่ี .................... เงิน .........................................( .................................................................................) 
จะจ่ายใหเ้ม่ือผูรั้บจา้งไดท้ าการ ............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดไปตรวจรับมอบงานและโปรดจ่ายเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน ........................................................ 

( ..................................................................................... ) ใหแ้ก่หา้งฯดว้ยจกัเป็นพระคุณยิง่ 
 
                                              ขอแสดงความนบัถือ 

        ....................................... 
( ................................................ ) 
หุน้ส่วนผูจ้ดัการ ( ผูรั้บจา้ง ) 

 
 
 

 
 
 

แบบฟอร์ม ใบส่งมอบงานของโครงการท่ีเจา้ของเป็นหน่วยงานราชการ 
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ใบรายงานผลการตรวจรับงานงวด 
 

เขียนท่ี ........................................... 
 

เรียน ...................................................... 
กรรมการไดต้รวจรับจา้งซ่ึง ( บริษทั, หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ) ........................................................................ 

ผูรั้บจา้งก่อสร้าง ....................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
ตามสญัญาลงวนัท่ี ............................................................................................................ บดัน้ีผูรั้บจา้งไดท้ าการ 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 
เสร็จถูกตอ้งตามสญัญาแลว้ ตั้งแต่วนัท่ี ................................................................................ ผูรั้บจา้งควรไดเ้งิน 
งวดท่ี ........................... ตามสญัญาขอ้ ................................ เป็นเงิน ........................................................ บาท 
( ............................................................................................................................................. ) 

จึงขอรายงานต่อ ............................................................................... เพื่อทราบ 
 

ผูค้วบคุมงาน 
............................................................... ( ลงช่ือ ) ............................................................ ผูค้วบคุมงาน 
................................................................( ลงช่ือ ) ............................................................ ผูค้วบคุมงาน 
................................................................( ลงช่ือ ) ............................................................ ผูค้วบคุมงาน 
................................................................( ลงช่ือ ) .............................................................ผูค้วบคมงาน 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม ใบรายงานของผูค้วบคุมงาน 
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ใบรับรองผลการปฏิบัตงิาน 
 

เขียนท่ี ................................... 
 

1.( บริษทั , หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ) .................................................................................................... ผูรั้บจา้งก่อสร้าง 
.................................................................................................................................................................................. 
................................................ ตามสญัญาลงวนัท่ี .................................................................................................... 
บดัน้ีผูรั้บจา้งไดท้ าการ ............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
เสร็จถูกตอ้งตามสญัญาแลว้ ผูรั้บจา้งควรไดรั้บ เงินงวดท่ี ........................ ( งวดท่ี .................. ) ตามสญัญาขอ้ 4 

เป็นเงิน ............................... บาท ( ....................................................................................................................... ) 

 
2. คณะกรรมการตรวจการจา้งไดด้ าเนินการไปตามขอ้ก าหนดในสญัญา และตามแบบรูปรายการละเอียดถูกตอ้ง 
ครบถว้นแลว้การจา้งรายน้ีไดส่้งมอบงาน โดยมีการเปล่ียนแปลง แกไ้ขเพ่ิมเติม หรือตดัทอนแบบรูปและรายการ คือ
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
หนงัสือส าคญัฉบบัน้ีใหม้า ณ วนัท่ี ........................................................................................................................ 
เพื่อผูรั้บจา้งไดข้อรับเงินงวดท่ี ................................ ตามสญัญา 
 
คณะกรรมการตรวจการจา้ง 
..................................................................... ( ลงช่ือ ) ........................................................ ประธานกรรมการ 
..................................................................... ( ลงช่ือ ) ........................................................ กรรมการ 
..................................................................... ( ลงช่ือ ) ........................................................ กรรมการ 
......................................................................( ลงช่ือ ) ........................................................ กรรมการ 
......................................................................( ลงช่ือ ) ........................................................ กรรมการ 
..................................................................... ( ลงช่ือ ) ........................................................ กรรมการ 
 

แบบฟอร์ม ใบรับรองผลการปฏิบติังานของผูรั้บจา้ง 
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ใบตรวจการจ้าง 
 

เขียนท่ี ........................... 
 

กรรมการไดต้รวจการจา้ง ซ่ึงมี ( บริษทั , หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ) ................................................................... 
..........................................................เป็นผูรั้บจา้งก่อสร้าง ........................................................................................ 
ตามสญัญาลงวนัท่ี .......................................................................................... ผูรั้บจา้งลงมือท างานเม่ือวนัท่ี ......... 
.......................................................... บดัน้ีผูรั้บจา้งไดท้ าการ ................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
ตามหนงัสือส่งงานของผูรั้บจา้งลงวนัท่ี .................................................................................................................... 
เสร็จถูกตอ้งตามสญัญา ตั้งแต ่วนัท่ี .......................................................................................................................... 
ผูรั้บจา้งควรไดรั้บเงิน งวดท่ี ...................... ตามสญัญาขอ้ .................. เป็นเงิน ......................................... บาท 
( ................................................................................................... ) ในการน้ีผูรั้บจา้งไดท้ างานเกินก าหนดสญัญา 
ตั้งแต่วนัท่ี .......................................................... ถึงวนัท่ี ........................................................................................ 
เป็นเวลา ............................. วนั และไดรั้บอนุมติัใหต้่อสญัญาจาก .......................................................................... 
จากวนัท่ี ...............................................................ถึงวนัท่ี ........................................................................................ 
เป็นเวลา ............................. วนั คงท างานเกินก าหนดสญัญาไป ..................................... วนั จะตอ้งเสียค่าปรับ 
วนัละ ................................. บาท ( ......................................................................................................................... ) 
รวมเป็นเงิน .......................................... บาท ( ....................................................................................................... ) 
คงไดรั้บเงินงวดน้ีเป็นจ านวนทั้งส้ิน .................................. บาท ( ......................................................................... ) 
 
คณะกรรมการตรวจการจา้ง 
 
........................................................ ( ลงช่ือ ) ....................................................................... ประธานกรรมการ 
........................................................ ( ลงช่ือ ) ....................................................................... กรรมการ 
........................................................ ( ลงช่ือ ) ....................................................................... กรรมการ 
........................................................ ( ลงช่ือ ) ....................................................................... กรรมการ 
........................................................ ( ลงช่ือ ) ....................................................................... กรรมการ 
........................................................ ( ลงช่ือ ) ....................................................................... กรรมการ 
 
 
 

แบบฟอร์ม ใบตรวจการจา้ง 
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แบบฝึกหัดหน่วยที ่1 
หน้าที่ของผู้ควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง 

 
1. ผูค้วบคุมงานหมายถึง ( 3 คะแนน) 
….............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
2. จงยกตวัอยา่งหนา้ท่ีของผูค้วบคุมงานก่อสร้างมา 5 ขอ้ (5 คะแนน) 
….............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
3. ผูค้วบคุมงานควรมีคุณสมบติัใดบา้งบอกมาอยา่งนอ้ย 5 คุณสมบติั  (4 คะแนน) 
….............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
4. จรรยาบรรณท่ีผูค้วบคุมงานก่อสร้างจ าเป็นตอ้งมีอะไรบา้งบอกมาอยา่งนอ้ย 5 ขอ้ (5 คะแนน) 
….............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
5. จงอธิบายวธีิการตรวจงานก่อสร้างมาใหเ้ขา้ใจ ( 3 คะแนน) 
….............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
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แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน หน่วยที ่1 หน้าทีข่องผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

ค าส่ัง จงท าเคร่ืองหมาย      หนา้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  
1.  การใหค้  าแนะน าในการปฏิบติังานก่อสร้างจดัอยูใ่นประเภทใด 
 ก. คุณสมบติัผูค้วบคุมงาน 
 ข. หนา้ท่ีของผูค้วบคุมงานก่อสร้าง 
 ค. จรรยาบรรณของผูค้วบคุมงานก่อสร้าง 
 ง. จิตวทิยาในการท างานก่อสร้าง 
2. ขอ้ใดจดัเป็นหนา้ท่ีของผูค้วบคุมงานก่อสร้าง 
 ก. ท ารายงานความกา้วหนา้ของงาน 
 ข. มีความยติุธรรมให้ผูร่้วมงานเสมอ 
 ค. ไม่รับสินบน เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูรั้บเหมา 
 ง. ตรวจสอบความประพฤติของคนงาน 
3. การมีวฒิุการศึกษาท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ี จดัอยูใ่นหวัขอ้ใด 
 ก. หนา้ท่ีของผูค้วบคุมงาน 
 ข. ความหมายในการควบคุมงานก่อสร้าง 
 ค. จรรยาบรรณของผูค้วบคุมงาน 
 ง. คุณสมบติัผูค้วบคุมงาน 
4. การเป็นคนช่างสังเกตควรเป็นคุณสมบติัของใคร 
 ก. ผูรั้บเหมาก่อสร้าง 
 ข. ผูค้วบคุมงานก่อสร้าง 
 ค. นายช่างหวัหนา้งาน 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
5. ไม่ท างานเกินจากอ านาจหนา้ท่ี ท่ีมีสิทธ์ิตามกฎหมาย จดัอยูใ่นหวัขอ้ใด 
 ก. หนา้ท่ีของผูค้วบคุมงาน 
 ข. คุณสมบติัของผูค้วบคุมงาน 
 ค. ความหมายของการตรวจงานก่อสร้าง 
 ง. จรรยาบรรณของผูค้วบคุมงาน 
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6. การตรวจงานก่อสร้างมีอยูก่ี่ขั้นตอน 
 ก. 1 ขั้นตอน 
 ข. 2 ขั้นตอน 
 ค. 3 ขั้นตอน 
 ง. 4 ขั้นตอน 
7. เม่ืองานแลว้เสร็จตามสัญญาแต่ละงวด  
 ก. ผูค้วบคุมงานควรตรวจรับงวดงานทนัที 
 ข. ผูค้วบคุมงานจะขอตรวจงวดงาน 
 ค. ผูรั้บเหมาควรมีเอกสารขอใหต้รวจงวดงาน 
 ง. ไม่ตอ้งด าเนินการอะไรเลย 
8. เม่ือพิจารณาเห็นวา่รูปแบบของรายการขดัแยง้กนั ผูค้วบคุมงานควรท าอยา่งไร 
 ก. ปล่อยใหท้ างาน เพราะเป็นความรับผิดชอบของผูอ้อกแบบ 
 ข. สั่งแกไ้ขดว้ยตนเอง 
 ค. สั่งใหผู้รั้บเหมาแสดงวธีิการแกไ้ข 
 ง. สั่งพกังาน และรายงานใหผู้รั้บผดิชอบทราบทนัที 
9. ขอ้ใดเป็นคุณสมบติัของผูค้วบคุมงาน 
 ก. สังสรรคก์บัผูรั้บเหมาทุกวนั 
 ข. ซ่ือสัตยต่์อการท างาน 
 ค. ท าตามค าสั่งเจา้ของงานทุกอยา่ง 
 ง. ช่วยสั่งงานใหผู้รั้บเหมา 
10. ความไม่ช านาญในการก่อสร้าง เม่ือควบคุมงาน คิดวา่จะเกิดอะไรข้ึน 
 ก. งานผดิพลาด 
 ข. ผูรั้บเหมาท ายาก 
 ค. งานไม่แลว้เสร็จตามเวลา 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
 


