
 
 

คู่มือปฏบิัตงิาน 

การควบคุมงานก่อสร้าง 

 

 

โดย 

 

 

นายสาธร     เบญจชาด 

นายพุฒเิศรษฐ ์    ตันตเิมฆนิ 

วิศวกรโยธา 

 

 

งานออกแบบและผังแม่บท 

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหดิล 



คาํนาํ 

 

 ในการปฏิบติังานในตาํแหน่งผูค้วบคมุงานนัน้ ไม่ไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถในทางวิชาชีพเพียงอย่างเดียว 
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ตรวจสอบงาน และรายงานการเรง่รดังานก่อสรา้ง หรอืในกรณีที่มีเหตผิุดปกติเกิดขึน้ในระหวา่งการก่อสรา้ง ก็ไดมี้การ

แสดงตวัอย่างการทาํหนงัสือรายงานเรื่องตา่ง ๆ เพื่อแจง้ประธานกรรมการตรวจการจา้งเพื่อทราบ จะไดมี้การนดั

ประชมุเพื่อแกไ้ขปัญหาตอ่ไป 
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หนงัสือรายงานในกรณีตา่ง ๆ ทาํใหส้ามารถรวบรวมตวัอย่างมาไวใ้นคูมื่อฉบบันีไ้ด ้
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บทที ่1 

บทนาํ 

 

ความเป็นมา 

 ในงานก่อสรา้งและงานปรบัปรุงต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ จะมีบุคคล 2 ฝ่ายที่เก่ียวขอ้งกันนั่นคือ ผูว้่า

จา้งและผูร้บัจา้ง โดยในส่วนของผูร้บัจา้งก็จะมีทีมงานที่ดาํเนินการก่อสรา้ง เช่น ผูจ้ดัการโครงการ วิศวกรสนาม ช่าง 

กรรมกร เป็นตน้ ในขณะที่ผูว้่าจา้งก็จะประกอบดว้ยผูร้บัผิดชอบ 2 ชดุคือ คณะกรรมการตรวจการจา้งหรือกรรมการ

ตรวจรบัพสัดุ และผูค้วบคุมงาน โดยผูค้วบคมุงานจะทาํหนา้ที่ในการตรวจสอบคณุภาพงาน ความถกูตอ้งตามแบบ

ก่อสรา้ง ประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ จนถึงการรายงานผลการดาํเนินงานของผูร้บัจา้งใหก้รรมการตรวจการจา้ง

ทราบ ดงันัน้ผูค้วบคุมงานจึงไม่ไดดู้ในเรื่องของเทคนิคการทาํงาน หรือมีความรูใ้นสายวิชาชีพเพียงอย่างเดียว การ

บรหิารจดัการ ระเบียบขัน้ตอนทางพสัด ุหรือการตอบหนงัสือราชการก็เป็นส่ิงจาํเป็นที่ผูค้วบคมุงานจะตอ้งทราบ และ

สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งงานควบคุมงานนี้เป็นงานหลักที่ ระบุในรายละเอียดการปฏิบัติงาน (Job 

Description) ของตาํแหน่งวิศวกรโยธาดว้ย  

 โดยทั่วไปแลว้การควบคมุงานก่อสรา้งหรืองานปรบัปรุง จะมีความแตกตา่งกนัในเรื่องของเทคนิคการทาํงาน

ในลกัษณะงานตา่ง ๆ เช่น งานถนน หรอืงานก่อสรา้งอาคาร เป็นตน้ แตรู่ปแบบขัน้ตอนการทาํงานในเรื่องของเอกสาร

จะมีความคลา้ยกนั ยกตวัอย่างเช่น ในงานทกุงานเม่ือมีการลงนามในสญัญาจา้งแลว้ขัน้แรกผูร้บัจา้งจะตอ้งมีหนงัสือ

ขอเข้าพืน้ที่ปฏิบัติงานเพื่อให้หน่วยงานอนุมัติพืน้ที่นั้น ๆ ให้ผู้รบัจ้าง ในบางโครงการอาจมีเอกสารขอเช่ือมต่อ

นํา้ประปาและไฟฟ้าชั่วคราว หนงัสือขออนมุติัวสัดตุ่าง ๆ รวมถึง shop drawing และหนงัสืออื่น ๆ จนกระทั่งหนงัสือ

สง่มอบงานงวดสดุทา้ย เพราะฉะนัน้สามารถนาํมาเขียนสรุปเป็นแนวทางและวิธีการในการทาํงานที่เป็นขัน้ตอนใหแ้ก่

ผูค้วบคมุงานได ้ 

  ดงันัน้ การจดัทาํคู่มือปฏิบติังานการควบคมุงานก่อสรา้ง จึงเป็นแนวทางสาํหรบัใหผู้ป้ฏิบติังานในตาํแหน่ง

ผูค้วบคุมงาน ทั้งที่เป็นวิศวกรโยธาหรือเจา้หน้าที่ตาํแหน่งอื่น สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้มีการ

ทาํงานที่เป็นระบบและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดว้ย 

 

วัตถุประสงค ์

 1.เพื่อใชเ้ป็นคูมื่อประกอบการปฏิบติังานควบคมุงานก่อสรา้งสาํหรบัผูค้วบคมุงานก่อสรา้ง 

 2.เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติังานสาํหรบัวิศวกรโยธาหรอืเจา้หนา้ที่ตาํแหน่งอื่นที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นผูค้วบคมุงาน 

ที่ยงัไม่มีประสบการณใ์นการควบคมุงานก่อสรา้ง 

 

ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 
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 1.ไดห้นงัสือคู่มือควบคมุงานก่อสรา้งสาํหรบัผูค้วบคมุงานก่อสรา้งใชป้ระกอบการปฏิบติังาน 

2.วิศวกรโยธาหรอืเจา้หนา้ที่ตาํแหน่งอื่นที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นผูค้วบคมุงาน ที่ยงัไม่มีประสบการณค์วบคมุงาน

ก่อสรา้งสามารถใชคู้มื่อควบคมุงานก่อสรา้งเป็นแนวทางในการควบคมุงานก่อสรา้งได ้

 

ขอบเขตของคู่มือ 

 ในคู่มือฉบบันีจ้ะกล่าวถึงขัน้ตอนหรือกระบวนการในการทาํงานควบคุมงานก่อสรา้ง หรือปรบัปรุงอาคาร 

ตัง้แต่สญัญาเริ่มตน้ไปจนถึงการส่งงานงวดสดุทา้ย โดยจะเนน้ไปที่ตวัอย่างเอกสารที่ผูร้บัจา้งตอ้งทาํเสนอประธาน

กรรมการตรวจการจา้ง และผูค้วบคมุงานตอ้งเขียนตอบเรื่องเพื่อรายงานใหป้ระธานฯ ทราบและพิจารณาดาํเนินการ

ต่อ  เอกสารที่ตอ้งแนบประกอบการขออนุมติัวสัด ุเอกสารอื่น ๆ ที่อาจมีในบางโครงการ เอกสารสอบถามชีแ้จงตาม

ความจําเป็นในแต่ละโครงการ การคํานวณเปอรเ์ซ็นต์ความก้าวหน้าของงาน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่ยังไม่มี

ประสบการณใ์นการปฏิบติังานในตาํแหน่งผูค้วบคมุงาน  
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บทที ่2 

บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบและการบริหารจัดการ 

 

บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบของตาํแหน่ง 

 ตาํแหน่งวิศวกรโยธา สงักดังานออกแบบและผงัแม่บท กองกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัมหิดล มี

รายละเอียดการปฏิบติังานดงันี ้

 1.ออกแบบ ประมาณราคาและกาํหนดรายละเอียดประกอบแบบทางวิศวกรรม โครงการก่อสรา้งหรอื

ปรบัปรุงส่ิงก่อสรา้ง 

 2.ตรวจสอบรูปแบบรายการและราคากลางโครงการก่อสรา้งหรอืปรบัปรุงส่ิงก่อสรา้งของสว่นงานตา่ง ๆ  

 3.ควบคมุงานโครงการก่อสรา้งหรอืปรบัปรุงส่ิงก่อสรา้งของสว่นกลางและสาํนกังานอธิการบดี 

 4.ตรวจสอบเงินชดเชยคา่งานก่อสรา้งตามสญัญาแบบปรบัราคาได ้ (คา่ K) โครงการก่อสรา้งหรอืปรบัปรุง

ส่ิงก่อสรา้งของส่วนงานตา่ง ๆ  

 5.ตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาทางเทคนิคเก่ียวกบัการก่อสรา้งใหแ้ก่สว่นงานตา่ง ๆ 

 6.เป็นกรรมการ ที่ปรกึษา และใหค้าํแนะนาํดา้นวิศวกรรม 

 7.ดาํเนินการและประสานงานโครงการเรง่ดว่นตามนโยบายของมหาวิทยาลยั 

 

ลักษณะงานทีป่ฏบิัต ิ

 ลกัษณะงานที่ปฏิบติัในตาํแหน่งวิศวกรโยธา ทัง้หมดจะเป็นงานที่เก่ียวขอ้งกบัทางดา้นวิศวกรรมโยธา ตัง้แต่

การออกแบบ ประมาณราคาจนถึงงานควบคมุงานก่อสรา้งหรอืปรบัปรุง มีงานที่เพิ่มเติมคือการเป็นกรรมการชดุตา่ง 

ๆ ในขัน้ตอนการดาํเนินงานทางพสัด ุเช่น กรรมการกาํหนดราคากลาง กรรมการจดัหา เป็นตน้ และงานตรวจสอบการ

คาํนวณเงินชดเชยคา่ก่อสรา้งหรอื คา่ K ของงานก่อสรา้งตา่ง ๆ ทัง้ที่เป็นของสว่นกลางและของคณะ สถาบนั 

 

โครงสร้างการบริหารจัดการ 
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รูปที่ 2 – 1 โครงสรา้งองคก์ร 

 

 จากรูปที่ 2 – 1 จะเห็นว่ามีหลายหน่วยงานที่สงักดัอยู่ในกองกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม ซึง่หน่วยงานทัง้หมด

นีจ้ะตอ้งมีการทาํงานและประสานงานร่วมกันอยู่เสมอ เช่น งานออกแบบและผังแม่บทจะดูแลในเรื่องของงาน

ออกแบบและควบคุมงานก่อสรา้งเป็นหลกั แต่ในเนือ้งานก่อสรา้งหลาย ๆ โครงการจะมีงานระบบไฟฟ้าและระบบ

สขุาภิบาลเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย โดยงานระบบเหล่านีจ้ะดูแลโดยงานระบบสาธารณูปโภคและระบบอาคาร หรือใน

ระหว่างการก่อสรา้งอาจตอ้งมีการปรบัเปล่ียนหรือปิดเสน้ทางการจราจร ก็ตอ้งประสานกับงานจราจรและความ

ปลอดภัย เป็นตน้ ในส่วนของการประสานงานนั้นตามหลักแลว้จะส่ือสารกันโดยใชเ้อกสารเป็นหลัก ดังนั้นการมี

ความรูห้รอืทกัษะในการเขียนตอบหนงัสือราชการ จงึเป็นส่ิงจาํเป็นที่ผูค้บคมุงานก่อสรา้งจะตอ้งมี 

 ดงันัน้ เม่ือเวลาคุมงานควรจะตอ้งทราบว่ากรณีนีต้อ้งประสานงานใคร ตอ้งทาํเอกสารหรือไม่ เน่ืองจากใน

บางกรณีจาํเป็นตอ้งมีตน้เรื่องมาจากผูร้บัเหมาโดยผูค้วบคุมงานเป็นผูต้รวจสอบและประสานงานแจง้หน่วยงานที่

เก่ียวขอ้ง แต่ในบางกรณีผูค้วบคมุงานสามารถทาํหนงัสือแจง้เองไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งรอผูร้บัเหมา ซึ่งส่ิงเหล่านีส้ามารถ

เรยีนรูไ้ดจ้ากประสบการณก์ารทาํงาน 
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บทที ่3 

หลักเกณฑว์ิธีการปฏบิัตงิานและเงือ่นไข 
 

หลักเกณฑก์ารปฏบิัตงิาน 

 ตามขอ้บังคับมหาวิทยาลยัมหิดลว่าดว้ยการพัสดุ พ.ศ.2551 หมวดที่ 1 ส่วนที่ 2 ขอ้ 38 ระบุอาํนาจและ

หนา้ที่ของผูค้วบคมุงาน ไวด้งันี ้

 1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กาํหนดไวใ้นสัญญาหรือขอ้ตกลง ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ

ละเอียด ขอ้กาํหนดหรือขอบข่ายงานในสญัญาหรือขอ้ตกลงทุกประการ โดยสั่งเปล่ียนแปลงแกไ้ขเพิ่มเติม หรือตดั

ทอนงานจา้งไดต้ามที่เห็นสมควรและตามหลกัวิชา รวมทัง้สั่งใหผู้ร้บัจดัหาหยดุงานไดเ้ม่ือมีเหตผุลสมควร 

 2) รายงานผลการปฏิบติังานของผูร้บัจดัหาใหค้ณะกรรมการตรวจรบัพสัดทุราบ 

 3) ตรวจสอบผลงานที่ผูร้บัจดัหาส่งมอบใหแ้ลว้เสร็จภายใน 3 วนัทาํการนับจากวนัที่รบัทราบการส่งมอบ

งาน แลว้รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ

 นั่นคือในขอ้ที่ 1 ผูค้วบคมุงานจะตอ้งมีศกึษาและทาํความเขา้ใจแบบรูป สญัญา และรายละเอียดประกอบ

สัญญาต่าง ๆ ให้เข้าใจ ขอบเขตของงานก่อสรา้งต้องทําอะไรบ้าง ต้องมีความรูท้างทฤษฎีสําหรับนํามาใช้

ประกอบการทาํงาน และเม่ือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงแบบ ทั้งส่วนที่เป็นงานลดหรืองานเพิ่ม หรือการสั่งหยุดงาน 

รวมถึงการที่มีเหตกุารณใ์ด ๆ ผิดปกติเกิดขึน้ในโครงการ จะตอ้งทาํหนงัสือแจง้คณะกรรมการตรวจรบัพสัดทุราบดว้ย 

ดงันัน้ผูค้วบคมุงานเองก็จะตอ้งมีทกัษะในการเขียนหนงัสือราชการดว้ย  

 ข้อ 2 ผู้ควบคุมงานจะต้องมีความรูใ้นการคํานวณผลงานของผู้รับเหมา เพื่อที่จะนํามารายงานต่อ

คณะกรรมการไดอ้ย่างถกูตอ้ง ซึง่โดยทั่วไปนิยมรายงานเป็นตวัเลขเปอรเ์ซ็นตก์ารทาํงาน 

 ส่วนขอ้ที่ 3 เม่ือไดร้บัหนังสือส่งงานจากผูร้บัเหมาแลว้ ผูค้วบคุมงานจะตอ้งตรวจสอบผลงานว่าถูกตอ้ง

ครบถว้นตามสญัญาและรายการประกอบแบบหรือไม่ แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจรบัพสัดทุราบภายใน 3 วนั

ทาํการ 

  

ข้อควรระวังในการปฏบิัตงิาน 

 ในการปฏิบติังานในตาํแหน่งผูค้วบคมุงานนัน้ มีหลกัการโดยทั่วไปคือตอ้งควบคมุงานก่อสรา้ง หรอืปรบัปรุง

ต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามแบบรูปสัญญาและรายการประกอบแบบ ประกอบสญัญาทั้งหมด ดังนั้นส่ิงที่สาํคัญมากคือ

เอกสารขออนุมัติวัสดุต่าง ๆ ซึ่งผู้รบัจ้างจะตอ้งส่งเอกสารขออนุมัติวัสดุที่จะใชเ้ขา้มา และผู้ควบคุมงานจะตอ้ง

ตรวจสอบว่าวสัดุนัน้เป็นไปตามที่กาํหนดไวใ้นแบบก่อสรา้งหรือเอกสารประกอบหรือไม่ ยกตวัอย่างเช่น เหล็กเสน้

ก่อสรา้งขอ้ออ้ย DB12 SD40 เอกสารที่ผูร้บัจา้งตอ้งแนบมาประกอบดว้ยใบแสดงมาตรฐานผลิตภัณฑข์องโรงงาน



6 
 

ผูผ้ลิต ที่ระบุว่าเหล็กเสน้ขอ้ออ้ยขนาด 12 มม. โรงงานไดร้บัการรบัรอง มอก. เม่ือตรวจสอบในขัน้ตอนเอกสารแลว้

จะตอ้งตรวจสอบวสัดทุี่จดัสง่เขา้มาดว้ยวา่ เป็นย่ีหอ้เดียวกบัที่เสนอขออนมุติัหรอืไม่ เป็นตน้ 

 วสัดุทัง้หมดที่ใชใ้นโครงการก่อสรา้ง / ปรบัปรุงจะตอ้งทาํการขออนุมติัใชก่้อน เพราะบางอย่างผูอ้อกแบบ

ไม่ไดก้าํหนดรายละเอียดไว ้เช่น ลายกระเบือ้งปพูืน้ หรือสี เป็นตน้ ผูค้วบคุมงานจะตอ้งทาํหนงัสือเสนอผูอ้อกแบบ 

หรอืเสนอประธานคณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุแลว้แตก่รณีเป็นผูพ้ิจารณาอนมุติั  

 วสัดทุี่ใชจ้ะตอ้งไดร้บัมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (มอก.) หรือวสัดตุวัไหนที่ไม่มีผูร้บัจา้งก็จะตอ้งแนบ

แคตตาล๊อกหรอืเอกสารอื่นใดเขา้มาแทน เพื่อใหผู้ค้วบคมุงานตรวจสอบได ้

 

แนวทางการปฏิบัตงิานหรือหลักเกณฑท์ีเ่กี่ยวข้อง 

 นอกจากแบบก่อสรา้ง และเอกสารประกอบสัญญาต่าง ๆ แลว้ ผู้ควบคุมงานจาํเป็นตอ้งมีเอกสารที่ใช้

ประกอบการทาํงานอีกดว้ย เช่น มาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมือง (มยผ.) หรือมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

(มอก.) เป็นตน้ 

 มาตรฐาน มยผ. ที่เก่ียวขอ้งในงานก่อสรา้ง โดยทั่วไปจะเป็น มยผ.1101-52 ถึง 1106-52 ซึ่งเป็นมาตรฐาน

กาํหนดคณุลกัษณะเฉพาะของวสัดใุชใ้นงานโครงสรา้งอาคาร ประกอบดว้ยมาตรฐานงานคอนกรตีและคอนกรตีเสรมิ

เหล็ก มาตรฐานเหล็กเสรมิ มาตรฐานงานฐานรากและเสาเข็มเป็นตน้ มาตรฐาน มยผ.จะเป็นมาตรฐานที่เนน้ในเรื่อง

การทาํงานเช่น งานคอนกรีตเสรมิเหลก็จะกล่าวถึงวิธีการบม่คอนกรตี ระยะหุม้คอนกรตีของโครงสรา้งสว่นต่าง ๆ และ

ระยะเวลาสาํหรบัถอดแบบ เป็นตน้  

 โดยทั่วไปแลว้ รายละเอียดและขอ้กาํหนดที่ระบใุน มยผ. จะอา้งอิงมาจากมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม

ดงันัน้ผูค้วบคมุงานสามารถตรวจสอบจาก มยผ. ไดโ้ดยตรง แต่หากมีส่วนไหนที่ มยผ. ไม่ไดร้ะบหุรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน 

ก็สามารถตรวจทานเทียบจาก มอก. ในเรื่องเดียวกนัได ้

 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ได้

กาํหนดมาตรฐานต่าง ๆ ไวท้ั้งในส่วนของการออกแบบและควบคุมงานก่อสรา้ง เช่น ในส่วนของการคุมงานจะมี

กาํหนดเรื่องของระยะนอ้ยสดุของคอนกรีตที่หุม้เหล็กเสรมิ หรือมีบางขอ้ในกฎกระทรวงฉบบันีร้ะบุส่วนประกอบของ

ช่องทางหนีไฟ ตอ้งไม่เป็นวสัดติุดไฟ ดงันัน้หากผูค้วบคมุงานตรวจสอบแบบพบวา่รายละเอียดระบใุหใ้ชว้สัดปุระกอบ

ช่องทางหนีไฟที่สามารถติดไฟได ้ผูค้วบคมุงานก็จะไดส้อบถามไปยงัผูอ้อกแบบไดว้่าวสัดทุี่ใชเ้ป็นตวัที่กาํหนดหรือไม่ 

หรืออาจจะเป็นขอ้ผิดพลาดจากการเขียนแบบ เพื่อที่จะไดท้าํการแกไ้ขไดท้นัก่อนที่จะดาํเนินการก่อสรา้ง ดงันัน้แลว้ผู้

ควบคมุงานเองก็จาํเป็นที่จะตอ้งศกึษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งเหลา่นีด้ว้ย เพื่อใชป้ระกอบการควบคมุงาน  

 ในการก่อสรา้งโครงการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จะตอ้งปฏิบติัตามประกาศ

มหาวิทยาลยัมหิดล เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละมาตรการดาํเนินงานก่อสรา้งภายในมหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา พ.ศ.2552  

ซึ่งในประกาศฉบบันีจ้ะครอบคลมุตัง้แต่การขออนุญาตก่อสรา้งส่ิงก่อสรา้งใหม่ การปรบัปรุงส่ิงก่อสรา้งเดิม และใน
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ส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการควบคมุงานก่อสรา้งคือหลกัเกณฑก์ารขออนญุาตเขา้ดาํเนินงานก่อสรา้ง และขอ้กาํหนดการ

เขา้ดาํเนินงานก่อสรา้ง ยกตวัอย่างขอ้ปฏิบติัในการเขา้ทาํงานคือ ผูร้บัจา้งตอ้งทาํหนงัสือขออนญุาตเขา้ดาํเนินการต่อ

มหาวิทยาลยั พรอ้มระยะเวลาดาํเนินการ และรายช่ือคนงานที่จะเขา้มาปฏิบติังานในพืน้ที่ หากผูร้บัจา้งไม่ส่งหนงัสือ

ฉบบันีผู้ค้วบคมุงานก็ไม่สามารถอนญุาตใหผู้ร้บัจา้งเขา้ปฏิบติังานได ้อีกขอ้หนึ่งคือหา้มผูร้บัจา้งขนยา้ยทรพัยสิ์นของ

มหาวิทยาลยัออกจากมหาวิทยาลยัโดยเด็ดขาด เช่น ดิน หรือเศษเหล็ก เศษวสัดุอื่น ๆ ผูค้วบคมุงานจึงตอ้งแจง้ผูร้บั

จา้งใหท้ราบและยึดถือปฏิบติัตาม นอกจากนีย้งัมีหลกัเกณฑป์ฏิบติัอีกหลายขอ้ที่ผูค้วบคมุงานตอ้งทาํการศึกษาเพื่อ

ใชป้ระกอบการควบคมุงานก่อสรา้งตอ่ไป 

 โดยทั่วไปแต่ละหน่วยงานมกัจะมีการกาํหนดคณุสมบติั แนวทางปฏิบติัหรอืขอ้ควรปฏิบติัของผูค้วบคมุงาน

ไว้ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในสังกัด ยกตัวอย่างเช่น ในเอกสารคู่มือการควบคุมงานก่อสรา้ง 

บาํรุงรกัษา และอาํนวยความปลอดภยัทางหลวงชนบท โดยกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ไดก้ล่าวถึงขอ้

ควรปฏิบติัของผูค้วบคมุงาน ไวด้งันี ้

 1. ตอ้งมีความยินดี และใหค้วามรว่มมืออย่างเต็มที่ในการที่จะทาํใหง้านเสรจ็ลลุ่วงถกูตอ้งตามรูปแบบและ

รายการ ภายในระยะเวลาที่กาํหนดไว ้โดยยึดถือหลกัที่ว่าใหไ้ดผ้ลงานที่มีคณุภาพที่ดีที่สดุ และเป็นวิธีการที่ถูกตอ้ง

รวมถึงประหยดัคา่ใชจ่้ายดว้ย 

 2. ตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สียกบังานที่ควบคุมอยู่ โดยยึดหลกัความถูกตอ้งตามแบบแปลนและรายการประกอบ

แบบ 

 3. ตรวจสอบการทาํงานของผูร้บัจา้งเป็นระยะๆ หากตรวจพบขอ้บกพร่องหรือขอ้ผิดพลาด จะตอ้งแจง้ให้

ผูร้บัจา้งทาํการแกไ้ขไดท้นัเวลา เพื่อปอ้งกนัการสญูเสียวสัดแุละแรงงานโดยไม่จาํเป็น 

 4. ตอ้งไม่รบัของกาํนลัจากผูร้บัจา้ง ไม่วา่จะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

 5. ไม่แสดงความเห็นหรือออกความเห็นขัดแย้งกันเองต่อหน้าผู้รบัจ้าง ซึ่งจะทาํให้ทีมงานถูกลดความ

น่าเช่ือถือ 

 6. การสั่งหยดุงาน การไม่อนมุติัใหท้าํงานและการไม่ยอมรบังาน (Reject) จะตอ้งมีเหตผุลและไดผ่้านการ

ไตรต่รองอย่างรอบคอบแลว้ และตอ้งชีแ้จงถึงสาเหตขุองการสั่งดงักลา่วใหผู้ร้บัจา้งเขา้ใจและยอมรบัในขอ้สั่งดงักลา่ว 

 7. ตอ้งไม่หน่วงเหน่ียวการตรวจสอบงานก่อสรา้ง หรือการตรวจสอบวสัด ุหรือดาํเนินการเปล่ียนแปลงหรือ

แกไ้ข ซึง่จะทาํใหง้านหยดุชะงกัโดยไม่จาํเป็น 

 หรอืหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัมหิดลเองก็มีการกาํหนดคณุสมบติัของผูค้วบคมุงานไวเ้ช่นเดียวกนั เช่น

ในเอกสารมาตรฐานและขอ้กาํหนดการควบคุมงานก่อสรา้ง โดยหน่วยก่อสรา้ง งานออกแบบและผังแม่บท กอง

กายภาพและส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัมหิดล ไดใ้หค้ณุสมบติัของผูค้วบคมุงานไวด้งันี ้ 

 1.มีมนุษยส์มัพันธดี์ สามารถเขา้กับคนไดทุ้กชัน้ รูจ้ักเคารพกฎเกณฑ ์ศึกษาและเขา้ใจถึงสายการบังคับ

บญัชา 

 2.เป็นผูท้ี่ฟังความคิดของผูอ้ื่น วิเคราะหถึ์งขอ้ดีขอ้เสียเพื่อนาํมาปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้ขา้กบังานที่กระทาํ  
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 3.เขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องงาน ศึกษารายละเอียดของงานเพื่อเตรียมขัน้ตอนการทาํงาน หรือเตรียมการ

แกไ้ขปัญหาลว่งหนา้ 

 4.ใฝ่หาความรูท้ัง้ทางดา้นทฤษฎีและปฏิบติั เพื่อที่จะไดน้าํมาใชใ้นการใหค้าํแนะนาํ และชีเ้จงเหตุผลของ

การกระทาํนัน้ ๆ ได ้

 5.เป็นผูท้ี่มีความบรสิทุธ์ิใจเป็นที่ตัง้ มีความเที่ยงธรรม หนกัแน่น ยติุธรรม ซื่อสตัย ์

 6.เป็นคนช่างสงัเกตและมีความเอาใจใสใ่นงาน และควรจะรูว้า่ส่ิงไหนสาํคญัซึง่ควรเอาใจใสเ่ป็นพิเศษ 

 7.เป็นผูท้ี่สามารถปรบัตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มได ้สามารถทาํงานรว่มกบักบัหวัหนา้งาน บคุลิกลกัษณะจะตอ้ง

เป็นผูท้ี่ไดร้บัความเคารพนบัถือจากคนงานทัง้หลาย 

 8.ไม่เป็นผูท้ี่มั่วสมุในอบายมขุต่าง ๆ เช่น เป็นนกัการพนนั นกัเลงสรุา อนัจะทาํใหข้าดความศรทัธาและยงัมี

ผลทาํใหมี้สว่นเสียกบัผูร้บัจา้งได ้
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บทที ่4 

เทคนิคในการปฏบิัตงิาน 
 

 ในการปฏิบติังานในตาํแหน่งผูค้วบคุมงานนัน้ มีความรบัผิดชอบหลกัคือการควบคุมงานใหแ้ลว้เสร็จตาม

ระยะเวลาที่กาํหนด ถกูตอ้งตรงตามแบบก่อสรา้ง และสามารถใชง้านไดดี้ตามวตัถปุระสงค ์แต่ในการปฏิบติังานจริง

นั้นผู้ควบคุมงานจะต้องมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน กฎระเบียบเป็นส่ิงสาํคัญ แต่การที่อยู่ในกรอบของ

กฎระเบียบมากจนเกินไปอาจทาํใหง้านล่าชา้ หรือไม่แลว้เสร็จตามเป้าหมาย ถ้ามองระเบียบระเบียบพัสดุ และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพและกฎเกณฑอ์ื่น ๆ ที่ผูค้วบคมุงานพึงมีและปฏิบติัตาม เป็นถนนหนึ่งเสน้ คือมีเสน้ซา้ยขวาให้

เราเดินอยู่ในกรอบ โดยทั่วไปคงไม่มีใครเดินตรงกลางถนนอย่างเดียว การเดินหลบมาริมซา้ยหรือขวาย่อมทาํไดห้าก

ยงัไม่เลยเสน้กรอบของระเบียบที่ตีไว ้ยกตวัอย่างเช่น ตามระเบียบของงานพสัดแุลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งเอกสารต่าง ๆ 

ทัง้หมดใหก้บัฝ่ายเลขาหรือเจา้หนา้ที่พัสดุที่ดูแลโครงการนัน้ ๆ อยู่ ก่อนที่เลขาจะส่งเรื่องต่อมายงัผูค้วบคุมงานเพื่อ

พิจารณาหนงัสือฉบบันัน้ ๆ ของผูร้บัจา้ง ซึ่งขัน้ตอนการเดินเอกสารตรงส่วนนีต้อ้งใชเ้วลาอย่างนอ้ยหนึ่งวนั แต่หาก

ลดขัน้ตอนโดยการใหผู้ร้บัจา้งส่งหนงัสือโดยตรงมายงัผูค้วบคุมงานพิจารณาก่อนส่งกลบัไปยงัฝ่ายเลขา ก็จะทาํให้

การพิจารณาหนงัสือนัน้ทาํไดเ้ร็วขึน้ บางครัง้หนังสือที่ผูร้บัจา้งส่งมาอาจมีขอ้ตอ้งแกไ้ข หรือเอกสารไม่ครบ ก็ย่ิงใช้

เวลาส่งกลบัคืนไปมาเพื่อแกไ้ขอีก หรือกรณีการขอใชน้ํา้ประปาหรือไฟฟ้า ขัน้ตอนที่ควรถือปฏิบติัคือการใหผู้ร้บัจา้ง

ทาํหนงัสือเขา้มาและผูค้วบคุมงานเป็นคนนาํเสนอประธานเพื่อประสานหน่วยงานที่ตอ้งการเช่ือมต่อนํา้ประปาหรือ

ไฟฟ้าด้วยเพื่อที่จะให้หน่วยงานนั้นอนุมัติให้เช่ือมต่อได้ กรณีเช่นนี้ผู้ควบคุมงานอาจจะใช้วิธีการประสานงาน

หน่วยงานที่จะขอเช่ือมต่อก่อนเพื่อใหห้น่วยงานรบัทราบและอนุญาตใหต้่อเช่ือมก่อนได ้โดยไม่ตอ้งรอเอกสารอย่าง

เป็นทางการ เป็นตน้ 

 ผูค้วบคมุงานจะตอ้งทาํงานเชิงรุก จะตอ้งคอยประสานงานใหแ้ก่ผูร้บัจา้งเม่ือมีปัญหาเกิดขัน้หนา้งาน ตอ้ง

คอยสงัเกตความผิดปกติในการทาํงาน เช่น เอกสารขออนมุติัวสัดลุ่าชา้ ก็ควรตามเอกสารจากผูร้บัจา้งอย่ารอไปเรื่อย 

ๆ โดยคิดว่าเป็นหนา้ที่ของผูร้บัจา้ง ผูค้วบคมุงานควรคิดอยู่เสมอว่าย่ิงงานแลว้เสรจ็เรว็ และถกูตอ้งตามแบบ มีความ

เรยีบรอ้ยสวยงามมากเท่าไหรย่ิ่งเป็นผลดีตอ่ทกุฝ่ายทัง้ผูว้า่จา้ง ผูร้บัจา้ง หรอืแมแ้ตผู่ค้วบคมุงานเอง 

 ผูค้วบคุมงานควรมีการนาํเทคโนโลยีหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรต์่าง ๆ มาใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุในการ

ทาํงาน เช่นระบบการจดัเก็บเอกสารในงานก่อสรา้งอาจใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟทเ์อกเซล ช่วยในการบนัทึกขอ้มลูได ้ 

หรอืนาํมาใชใ้นการคาํนวลผลการทาํงานของผูร้บัจา้ง  

 

ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน 

 ในการปฏิบติังานในตาํแหน่งผูค้วบคุมงานนัน้ รายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบติังานจะเหมือนกันในทุกงาน 

แตกต่างกนัในเรื่องของรูปแบบงานก่อสรา้งและวิธีการในการดาํเนินงานก่อสรา้งแต่ละงานเท่านัน้ โดยสามารถแสดง
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ขัน้ตอนการควบคุมงานก่อสรา้งไดด้งัตารางที่ 1 ซึ่งหนา้ที่ของผูค้วบคุมงานจะเริ่มตน้ตัง้แต่มีคาํสั่งแต่งตัง้ผูค้วบคุม

งาน เรื่อยไปจนกระทั่งผูร้บัจา้งทาํการส่งมอบงานงวดสดุทา้ย และคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุมีมติตรวจรบังาน จึง

ถือว่าผูค้วบคุมงานเสร็จสิน้ภารกิจในตาํแหน่งผูค้วบคุมงานในงานนัน้ๆ โดยในตารางที่ 1 จะแสดงถึงขัน้ตอนในการ

ปฏิบติังานของผูค้วบคมุงานตัง้แต่เริ่มจนจบงานโครงการ ซึ่งจะมีทัง้ขัน้ตอนที่เป็นงานประจาํตอ้งปฏิบติัซ ํา้ ๆ กันทุก

วัน เช่นการตรวจสอบรูปแบบงานใหต้รงตามแบบ หรือการควบคุมคุณภาพและปริมาณ เป็นตน้ นอกจากนีย้ังมี

ขัน้ตอนที่ตอ้งปฏิบัติในแต่ละกรณี เช่น การตรวจสอบงานแกไ้ขเปล่ียนแปลงเนือ้งาน หรือการรายงานปัญหาและ

อปุสรรคหนา้งาน เป็นตน้ ซึ่งงานเช่นนีอ้าจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได ้ขึน้อยู่กบังานแต่ละโครงการ โดยขัน้ตอนต่าง ๆ 

สามารถอธิบายขยายความไดด้งันี ้

 ขัน้ตอนที่ 1 หนา้ที่ของผูค้วบคมุงานจะเริ่มตน้ตัง้แต่มีคาํสั่งแต่งตัง้ผูค้วบคมุงานและมีการลงนามในสญัญา

จา้งก่อสรา้งของทั้งฝ่ายผูว้่าจา้งและผูร้บัจา้งแลว้ จากนั้นเจา้หนา้ที่พัสดุจะไดจ้ัดส่งแบบก่อสรา้ง สัญญาจา้งและ

เอกสารรายการประกอบแบบก่อสรา้งทัง้หมดใหแ้ก่ผูค้วบคมุงาน เพื่อใชป้ระกอบการปฏิบติังานตอ่ไป 

 ขัน้ตอนที่ 2 หลงัจากผูค้วบคมุงานไดร้บัเอกสารสญัญาจา้ง แบบก่อสรา้งและเอกสารประกอบสญัญาตา่ง ๆ 

แลว้ ผูค้วบคุมงานควรเริ่มศึกษาแบบและรายละเอียดต่าง ๆ ใหเ้ขา้ใจ หรืออาจไปดูหนา้งานจริงเพื่อใหเ้ห็นสภาพที่

เป็นอยู่ เน่ืองจากอาจมีปัญหาหนา้งานไม่ตรงกบัแบบได ้ยกตวัอย่างเช่น มีตน้ไมข้นาดใหญ่อยู่ในพืน้ที่ที่จะตอ้งทาํการ

ก่อสรา้งอาคาร ซึ่งไม่มีระบุอยู่ในแบบก่อสรา้ง กรณีเช่นนีผู้ค้วบคมุงานจะไดน้าํไปเป็นขอ้มลูในการพิจารณาเพื่อหา

วิธีแกไ้ขต่อไปว่าจะตดัทิง้หรอืจะลอ้มยา้ย เป็นตน้ การศกึษาแบบก่อสรา้งใหเ้ขา้ใจนัน้มีความสาํคญัมาก ย่ิงผูค้วบคมุ

งานมีความแม่นยําและเข้าใจในแบบมากเท่าไหร่จะย่ิงทําให้การทํางานง่ายขึน้ เพราะเม่ือผู้ควบคุมงานได้

ทาํการศึกษาแบบแลว้พบว่ามีรายละเอียดบางอย่างในแบบที่ไม่ชัดเจน อาจจะประสานกับผูอ้อกแบบเพื่อความ

ถูกตอ้ง เม่ือผูร้บัจา้งสงสยัในจุดนีผู้ค้วบคุมงานก็สามารถชีแ้จงไดท้ันที โดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการกลับมาปรึกษา

ผูอ้อกแบบอีก หรือในกรณีที่ผูค้วบคมุงานทาํการตรวจสอบหนา้งานอยู่อาจจะพบวา่งานที่ผูร้บัจา้งกาํลงัปฏิบติัอยู่นัน้

คลาดเคล่ือน หรือไม่ตรงกับที่ระบุในแบบ ก็สามารถแจง้ใหผู้ร้บัจา้งทาํการแกไ้ขไดท้นัที โดยที่ไม่ตอ้งรอจนผูร้บัจา้ง

ทาํงานเสรจ็แลว้คอ่ยมาตรวจสอบพบในภายหลงัแลว้คอ่ยสั่งแกไ้ข เป็นตน้  

 ขัน้ตอนที่ 3 ในหลาย ๆ โครงการประธานกรรมการตรวจรบัพสัดมุักจะนัดประชุมคณะกรรมการ รว่มกับผู้

ควบคมุงานและผูร้บัจา้ง ก่อนเริ่มการทาํงานหรือที่เรียกว่า kick off ซึ่งโดยมากจะเป็นการชีแ้จงผูร้บัจา้งเก่ียวกบัเรื่อง

ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ มาตรฐานการทาํงาน หรือหากผูร้บัจา้งมีขอ้สงสัยใดเก่ียวกับแบบ จะไดมี้การให้

ขอ้มูลก่อนเริ่มทาํงานได ้ในการประชุมนีผู้ค้วบคุมงานอาจใชโ้อกาสในการแนะนาํการทาํงานใหแ้ก่ผูร้บัจา้งได ้เช่น 

แจง้ใหผู้ร้บัจา้งนาํเอกสารขออนุมัติต่าง ๆ ส่งมาที่ผูค้วบคุมงานตรวจสอบก่อนส่งต่อไปยังฝ่ายเลขา ทั้งนีเ้ผ่ือมีการ

แกไ้ขเอกสารหรือเอกสารไม่ครบถว้นจะไดท้าํการแกไ้ขก่อนที่จะลงรบัเขา้สู่ระบบ หรือผูค้วบคมุงานสามารถนาํเสนอ

ปัญหาเก่ียวกับการทาํงานที่ไดต้รวจสอบพบไดเ้ช่นกัน ยกตวัอย่างกรณีมีตน้ไมอ้ยู่ในพืน้ที่ก่อสรา้งนอกเหนือจากที่
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ระบใุนแบบ ผูค้วบคมุงานอาจนาํเสนอที่ประชมุเพื่อขอมติที่ประชมุในการดาํเนินการไดว้่าจะตดัหรือจะลอ้มยา้ย เป็น

ตน้ 

 ขัน้ตอนที่ 4 เป็นขัน้ตอนในส่วนของการควบคมุงาน ประกอบดว้ยเนือ้งานต่างๆ ที่ผูค้วบคมุงานควรปฏิบติั 

บางรายการเป็นส่ิงที่ผูค้วบคมุงานตอ้งทาํทกุวนัตลอดการคมุงาน แต่บางรายการจะทาํเม่ือมีความจาํเป็นเท่านัน้ โดย

รายละเอียดตา่ง ๆ มีดงันี ้

 4.1 ผูค้วบคุมงานมีหน้าที่จะตอ้งควบคุมงานและตรวจสอบการทาํงานของผูร้บัจา้งทุกวัน นับตั้งแต่วัน

เริ่มตน้สัญญา จนถึงวนัที่ผูร้บัจา้งส่งงานงวดสุดทา้ย หลังจากเซ็นสัญญาแลว้ผูร้บัจา้งจะเขา้พืน้ที่ทาํงานไดเ้ม่ือมี

หนังสือขออนุมัติเขา้พืน้ที่ก่อสรา้ง ก่อนที่ประธานคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุจะเป็นผูล้งนามอนุมัติให้เขา้พืน้ที่

ก่อสรา้งได ้ผูร้บัจา้งจึงจะสามารถเขา้ดาํเนินการได ้ดงันัน้หนงัสือฉบบัแรกที่ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํคือขออนมุติัเขา้พืน้ที่

ก่อสรา้งหรือขอเขา้ทาํงานก่อน หากผูร้บัจา้งไม่ดาํเนินการผูค้วบคมุงานก็ตอ้งตามเอกสารจากผูร้บัจา้ง โดยผูค้วบคมุ

งานจะเป็นคนตรวจสอบ และใหค้วามเห็นก่อนนาํเสนอประธานคณะกรรมการตรวจรบัพสัดทุราบต่อไป โดยตวัอย่าง

หนงัสือขอเขา้ทาํงานเป็นตามรูปที่ 4 – 1 และ 4 – 2 โดยรูปที่ 4 – 1 เป็นเอกสารขอเขา้พืน้ที่เพียงอย่างเดียว ในขณะที่

รูปที่ 4 – 2 เป็นเอกสารขออนมุติัเขา้พืน้ที่พรอ้มทัง้ส่งรายช่ือคนงานเขา้มาพรอ้มดว้ย ซึ่งสามารถทาํไดท้ัง้ 2 แบบ โดย

ในการส่งรายช่ือคนงานเพื่อดาํเนินการในโครงการนัน้จะตอ้งแนบเอกสารบตัรประชาชนพรอ้มใหเ้จา้ของบตัรลงช่ือ

รบัรองสาํเนามาดว้ย แต่หากเป็นแรงงานต่างดา้วจะตอ้งเป็นแรงงานที่ถกูกฎหมายและแนบเอกสารที่ระบุตวัตนของ

แรงงานเขา้มาดว้ยเช่นกนั 

 ในช่วงเริ่มตน้ทาํงาน บางบรษัิทอาจจะไม่เคยทาํงานกบัหน่วยงานราชการ ทาํใหเ้รื่องรูปแบบเอกสารอาจจะ

ไม่ถกูตอ้งครบถว้นมากนกั ผูค้วบคมุงานอาจจะตรวจสอบรูปแบบเอกสารและแจง้ผูร้บัจา้งใหท้าํการแกไ้ขรูปแบบให้

ถกูตอ้งและเป็นระบบ เพื่อที่การดาํเนินงานในเอกสารฉบบัต่อไปจะไดไ้ม่เกิดปัญหา จากรูปที่ 4 – 1 และ 4 – 2 จะพบ

ส่วนประกอบที่ควรมีในหนังสือของผูร้บัจา้ง เริ่มตัง้แต่ช่ือบริษัท อาจจะมีตราสัญลกัษณข์องบริษัท หรือที่อยู่ เบอร์

โทรศัพทส์าํหรบัติดต่อดว้ยก็ได ้ส่ิงต่อไปที่ตอ้งมีไดแ้ก่วันที่ออกหนังสือ และเลขที่หนังสือ ซึ่งทั้งสองอย่างจะไวใ้ช้

สาํหรบัอา้งถึงในวาระต่าง ๆ ช่ือเรื่องของหนงัสือตอ้งใหก้ระชบัและตรงกบัเนือ้หาที่เขียน ในกรณีงานก่อสรา้งหรืองาน

ปรบัปรุงผูร้บัจา้งตอ้งเรียนถึงประธานคณะกรรมการตรวจการจา้งหรือประธานกรรมการตรวจรบัพัสดุ แลว้แต่กรณี 

โดยอาจใส่วงเล็บว่า ผ่านผูค้วบคุมงาน เพราะโดยทั่วไปแลว้ผูค้วบคุมงานจะตอ้งเป็นผูต้รวจสอบเอกสารและให้

ความเห็น ก่อนนาํเสนอประธานฯ เพื่อพิจารณาตามความเห็นผูค้วบคุมงาน จากนัน้อา้งถึงเลขที่สญัญาสญัญาจา้ง 

หรอืในกรณีที่มีการอา้งถึงเอกสารฉบบัใดก็ใหใ้ส่เพิ่มในรายการเอกสารอา้งถึงนีด้ว้ย หากเป็นเอกสารสง่รายช่ือคนงาน

ควรใสเ่บอรโ์ทรศพัทส์าํหรบัติดต่อไวด้ว้ย และสดุทา้ยในหนงัสือทกุฉบบัจะตอ้งลงนามโดยบคุคลที่มีอาํนาจหรอืบคุคล

ที่ไดร้บัมอบอาํนาจเท่านัน้  
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Process Step ขั้นตอนการดาํเนินการ 

 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. พิจารณาแตง่ตัง้ผูค้วบคมุงาน 

2. ศกึษาแบบคูส่ญัญา  รายละเอียดประกอบแบบ  บญัชี

ประมาณราคา และกฎหมายควบคมุที่เก่ียวขอ้ง 

3. คณะกรรมการตรวจการจา้งนดัประชมุ  

4. ขัน้ตอนการปฏิบติังานหนา้ที่ผูค้วบคมุงาน 

4.1 ควบคมุงาน และตรวจสอบงาน ณ สถานที่

ก่อสรา้งทกุวนั ตลอดระยะเวลาดาํเนินโครงการ ตาม

สญัญาจา้ง 

4.2 จดัทาํเอกสารประสานงานควบคมุโครงการถึง

ประธานกรรมการตรวจการจา้ง 

4.2.1 เอกสารทั่วไป 

4.2.2 ใหค้วามเห็นชอบการใชว้สัด,ุ Shop 

Drawing, ขัน้ตอนการก่อสรา้ง, การทดสอบวสัด ุ

4.2.3 ขออนมุติัปฏิบติังาน 

4.2.4 ขอสง่งวดงาน และเบิกเงินงวด 

4.2.5 ขออนมุติัแกไ้ขงวดงาน 

4.2.6 ขออนมุติังานเพิ่ม/ลด 

4.2.7 ขออนมุติัขยายระยะเวลาการก่อสรา้ง 

4.2.8 แจง้ปัญหา-อปุสรรค และการหยดุงานฯ 

4.3 ตรวจสอบรวบรวมขอ้มลู พรอ้มเสนอความเห็นถึง

ประธานกรรมการตรวจการจา้ง 

4.3.1 รายงานการปฏิบติังาน ณ วนักาํหนดสง่

มอบงานแตล่ะงวด 

4.3.2 รายงานปัญหา – อปุสรรค และการหยดุ

งาน 

4.3.3 รายงานผลการดาํเนินงานก่อสรา้ง/ การ

เบิกจ่ายงบประมาณ 

4.3.4 รายงานการตรวจสอบงวดงาน 

4.3.5 รายงานการแกไ้ขเปล่ียนแปลงรูปแบบ

รายละเอียดและงวดงาน 

4.3.6 รายงานขอ้เท็จจรงิระยะเวลาการ

ก่อสรา้งที่ตอ้งขยาย 

4.3.7 ตรวจสอบและเรง่รดังานก่อสรา้ง 

2. ศกึษาแบบคูส่ญัญา  รายละเอียด

ประกอบแบบ  บญัชีประมาณราคา   

และกฎหมายควบคมุท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

4.2 จดัทาํเอกสารประสานงานควบคมุ

โครงการถึงประธาน 
 

 4.3 ตรวจสอบรวบรวมขอ้มลู                     

พรอ้มเสนอความเห็นถึงประธาน 

1. คาํสั่งแตง่ตัง้ผูค้วบคมุงาน 

4.1 ควบคมุงาน และตรวจสอบงาน            

ณ สถานท่ีก่อสรา้งทกุวนั 
 

3. ประธานฯ  
นดัประชมุคณะกรรมการ 

 

4.4 ควบคมุปริมาณและคณุภาพงานก่อสรา้ง       

ใหเ้ป็นไปตามสญัญา 
 

4.5 ควบคมุระยะเวลาการก่อสรา้ง             

ใหเ้ป็นไปตามสญัญา 
 

7 วนั 

4.6 ควบคมุมลูคา่การก่อสรา้ง                    

ใหเ้ป็นไปตามสญัญา 
 

4.7 ติดตามความกา้วหนา้                        

และเรง่รดัการก่อสรา้ง 
 

 
4.8 ใหค้าํแนะนาํ แกไ้ขปัญหาท่ีบกพรอ่ง 
 

 

4.9 ประสานงานประชาสมัพนัธ ์
 

 
4.10 ควบคมุและตรวจสอบความ

ปลอดภยั    ในการก่อสรา้ง 
 

 

ทกุวนั

จนกวา่

งานจะ

แลว้เสรจ็ 

4. ขัน้ตอนการควบคมุงาน 
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4.3.8 รายงานตรวจสอบขอ้เท็จจรงิการยกเลิก

สญัญาฯ 

4.4 ควบคมุปรมิาณและคณุภาพงานก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตาม

สญัญา 

4.5 ควบคมุระยะเวลาการก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตาม

สญัญา 

4.6 ควบคมุมลูคา่การก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามสญัญา 

4.7 ติดตามความกา้วหนา้และเรง่รดัการก่อสรา้ง 

4.8 ใหค้าํแนะนาํ แกไ้ขปัญหางานที่บกพรอ่ง 

4.9 ประสานงานประชาสมัพนัธ ์

4.10  ควบคมุและตรวจสอบความปลอดภยัในการ

ก่อสรา้ง 

4.11  จดัทาํเอกสารรายงานผลงานการก่อสรา้งประจาํ

สปัดาห ์

4.12  จดัทาํเอกสารรายงานผลงานการก่อสรา้ง

ประจาํเดือน 

4.13  จดัทาํเอกสารรายงานผลการตรวจสอบงาน 

4.14  จดัทาํเอกสารรายงานการแกไ้ขเปล่ียนแปลง

รูปแบบรายละเอียดและงวดงาน 

4.15  จดัทาํเอกสารรายงานขอ้เท็จจรงิระยะเวลาการ

ก่อสรา้งที่ตอ้งขยาย 

4.16  รายงานผลความคืบหนา้ของงานก่อสรา้งตอ่

คณะกรรมการตรวจการจา้งในการประชมุประจาํเดือน 

หรอืประชมุตรวจรบังานประจาํงวดงาน 

5. คณะกรรมการมีมติตรวจรบังานก่อสรา้ง 

6. รายงานผลการตรวจรบังานถึงหวัหนา้สว่นราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4 - 1 กระบวนการในการทาํงาน : ควบคมุงานโครงการก่อสรา้งหรอืปรบัปรุงอาคาร/ส่ิงก่อสรา้งของสว่นกลาง 

4.16 รายงานผลความคืบหนา้ของงาน

ก่อสรา้งต่อคณะกรรมการตรวจการจา้ง

ในการประชมุประจาํเดือน หรอืประชมุ

ตรวจรบังานประจาํงวดงาน 
 

 

5. ประธานฯ  
นดัประชมุคณะกรรมการ 

 

6. รายงานผลการตรวจรบังาน                 

ถึงหวัหนา้ส่วนราชการ 
 

ตรวจรบังาน 

คณะกรรมการมีมติตรวจรบังานก่อสรา้ง 
 

1 วนั 4.11 จดัทาํเอกสารรายงานผลงานการ

ก่อสรา้งประจาํสปัดาห ์
 

 

1 วนั 
4.13 จดัทาํเอกสารรายงาน                           

ผลการตรวจสอบงาน 
 

 

3 วนั 

4.14 จดัทาํเอกสารรายงานการแกไ้ข

เปล่ียนแปลงรูปแบบรายละเอียด       

และงวดงาน 
 

 

3 วนั 
4.15 จดัทาํเอกสารรายงานขอ้เท็จจรงิ

ระยะเวลาการก่อสรา้งท่ีตอ้งขยาย 
 

 

3 วนั 

3 วนั 
4.12 จดัทาํเอกสารรายงานผลงานการ

ก่อสรา้งประจาํเดือน 
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รูปที่ 4 – 1 เอกสารขออนมุติัเขา้พืน้ที่ 

หวักระดาษระบช่ืุอบรษัิท 

ระบเุลขที่หนงัสือ 

ระบวุนัที่ 

อา้งถึงเลขที่สญัญา 
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รูปที่ 4 – 2 เอกสารขออนมุติัเขา้พืน้ที่และสง่รายช่ือคนงาน 

ช่ือเรื่องใหต้รงตามวตัถปุระสงคข์อง

หนงัสือฉบบันัน้ 

ลงช่ือโดยผูท้ี่มีอาํนาจลงนาม 

ระบเุบอรโ์ทรศพัท ์
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 รูปที่ 4 – 3 ตวัอย่างการตอบเอกสารขอเขา้ทาํงานและสง่รายช่ือคนงาน 

 

 

 

ผูค้วบคมุงานตรวจสอบเอกสารและ

ใหค้วามเห็นก่อนนาํเสนอประธาน 
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 ตามรูปที่ 4 – 3 เป็นตวัอย่างแนวทางการตอบเอกสารขอเขา้ทาํงานของผูร้บัจา้ง โดยเนือ้หาหลกัในการตอบ

ของผูค้วบคุมงานควรจะมีระยะเวลาการทาํงาน วนัเริ่มตน้และวนัที่สิน้สดุสญัญา ช่วงเวลาที่ผูร้บัจา้งขอเขา้ทาํงาน 

(ส่วนใหญ่เป็นเวลาราชการ) แตใ่นกรณีที่ผูร้บัจา้งจะทาํงานนอกเวลาใหผู้ร้บัจา้งทาํหนงัสือแจง้เป็นครัง้ไป ในช่วงทา้ย

ควรส่งสาํเนาถึงหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งหรืออาจจะไดร้บัผลกระทบจากกบังานก่อสรา้งนัน้ เช่น หน่วยงานที่อยู่โดยรอบ

พืน้ที่ก่อสรา้ง เป็นตน้  

 เอกสารที่ผูร้บัจา้งตอ้งทาํเขา้มาต่อจากเอกสารขอเขา้พืน้ที่ไดแ้ก่เอกสารขอเช่ือมต่อไฟฟ้าและนํา้ประปา 

โดยทั่วไปแลว้จะติดต่อประสานงานในส่วนงานที่เป็นเจา้ของโครงการก่อน เช่น เป็นงานก่อสรา้งในส่วนกลาง ผู้

ควบคุมงานจะตอ้งประสานไปยงังานระบบสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เพื่อสอบถามจุดเช่ือมต่อทัง้ไฟฟ้าและ

นํา้ประปาชั่วคราว แต่หากบรเิวณพืน้ที่ก่อสรา้งนัน้ไม่มีจดุเช่ือมต่อของส่วนกลาง อาจจะประสานคณะหรือหน่วยงาน

ที่ตัง้อยู่บริเวณใกลเ้คียงพืน้ที่ก่อสรา้งได ้โดยมากมกัจะทาํการติดตัง้มิเตอรแ์ละคิดค่าใชจ้่ายตามปริมาณที่ใชจ้ริงใน

อตัราที่มหาวิทยาลยักาํหนด โดยตวัอย่างหนงัสือขออนมุติัใชไ้ฟฟ้าและนํา้ประปา และตวัอย่างการตอบหนงัสือของผู้

ควบคมุงานเป็นตามรูปที่ 4 – 4 และ 4 – 5  

 นอกเหนือจากการที่ผูค้วบคมุงานตอ้งตรวจสอบเอกสารในช่วงเริ่มงานของผูร้บัจา้งแลว้นัน้ งานติดตัง้รัว้รอบ

โครงการเป็นอีกหนึ่งงานที่ผูค้วบคุมตอ้งใหผู้ร้บัจา้งเรง่ดาํเนินการ โดยตรวจสอบจากแบบหรือรายการประกอบแบบ 

และบญัชีแสดงปรมิาณและราคาวา่ไดก้าํหนดใหต้อ้งติดตัง้รัว้หรอืไม่ และกาํหนดรูปแบบของรัว้ไวห้รอืไม่ เช่น กาํหนด

วสัดุใชท้าํรัว้เป็นสงักะสี เมทัลชีท หรือผา้ใบ โครงรบัแผ่นเป็นวสัดุไมห้รือเหล็ก ความสูงของรัว้ จนถึงขอบเขตการ

ติดตัง้รัว้ ตวัอย่างมาตรฐานการติดตัง้รัว้ดังรูปที่ 4 – 6 หากโครงการใดไม่ไดก้าํหนดมาตรฐานในการติดตัง้รัว้รอบ

โครงการ แต่มีขอ้ความระบุใหติ้ดตัง้รัว้รอบโครงการดว้ย กรณีนีผู้ค้วบคุมงานสามารถแจง้ผูร้บัจา้งไดว้่าใหท้าํการ

ติดตัง้รัว้รอบโครงการ ดว้ยวสัดใุดก็ไดท้ี่ไดม้าตรฐานและมีความแข็งแรงสมกบัราคาที่กาํหนดไวใ้น  BOQ แตห่ากไม่มี

กาํหนดไวใ้นรายละเอียดใด ๆ ว่าโครงการนัน้จะตอ้งติดตัง้รัว้โครงการ กรณีเช่นนีอ้าจจะตอ้งขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้

ควบคมุงานว่างานนัน้ ๆ จาํเป็นที่ตอ้งมีรัว้ปิดกัน้เพื่อความปลอดภยัหรือไม่ ซึ่งอาจตอ้งใชว้ิธีการประสานงานกบัทาง

บรษัิทใหจ้ดัหาและดาํเนินการติดตัง้เพิ่มเติมเพื่อความปลอดภยัก็ได ้

แผนการทาํงานเป็นอีกหนึ่งเอกสารที่ผูร้บัจา้งจะตอ้งนาํเสนอประธานกรรมการตรวจรบัพสัดุ เพื่อพิจารณา

โดยแผนการทาํงานนีจ้ะไวส้าํหรบัผู้ควบคุมงานตรวจสอบและติดตามการทาํงานของผู้รบัจ้าง ก่อนจะนาํเสนอ

ประธานฯ เพื่อใหท้ราบไดว้่างาน ณ วนันัน้เป็นไปตามแผนการทาํงานหรือไม่ ชา้หรือเร็วกว่าแผนอย่างไร ผูค้วบคุม

งานจะตอ้งพิจารณาแผนการทาํงานว่าเหมาะสมหรือไม่ ละเอียดเพียงพอหรือไม่ และที่สาํคญัแผนการทาํงานที่เสนอ

จะตอ้งมีระยะเวลาการทาํงานไม่เกินกวา่ระยะเวลาที่กาํหนดในสญัญา 
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 รูปที่ 4 – 4 ตวัอย่างเอกสารขออนมุติัใชไ้ฟฟ้าและนํา้ประปาชั่วคราว 
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 รูปที่ 4 – 5 ตวัอย่างการตอบหนงัสือขออนมุติัใชไ้ฟฟา้และนํา้ประปาชั่วคราว 
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 รูปที่ 4 – 6 ตวัอย่างขอ้ความมาตรฐานการติดตัง้รัว้รอบโครงการ 
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 4.2 จากที่ได้กล่าวเบือ้งตน้แลว้ในขั้นตอนที่  4 ถึงเรื่องเอกสารทั้งหมดในโครงการก่อสรา้งจะต้องเรียน

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานก่อน ดังนั้น ผู้ควบคุมงานเองจะต้อง

พิจารณาและใหค้วามเห็นก่อนนาํเสนอประธานฯ ซึ่งเอกสารดงักล่าวไดแ้ก่ เอกสารทั่วไป เอกสารขออนุมติัวสัดุ ขอ

อนมุติั shop drawing ผลการทดสอบวสัดตุา่ง ๆ เอกสารสง่มอบงาน เอกสารขอแกไ้ขงวดงาน เอกสารเสนอราคางาน

เพิ่ม / ลด รวมถึงเอกสารแจง้ปัญหาและอปุสรรคในการทาํงาน  

 ตามปกติแลว้เอกสารเหล่านีผู้ร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูร้วบรวมและนาํเสนอประธานพิจารณาตามขัน้ตอน แต่ผู้

ควบคมุงานเองจาํเป็นตอ้งติดตามและแจง้ใหผู้ร้บัจา้งทราบดว้ยว่าตอ้งส่งเอกสารใดบา้ง หรือเอกสารใดที่ยงัขาดอยู่ 

ทัง้นีเ้พื่อใหก้ารทาํงานบรรลผุลสาํเรจ็ลงได ้โดยไม่ติดปัญหาขดัขอ้งเรื่องเอกสาร ยกตวัอย่างเช่น ในแผนการทาํงานที่

ผูร้บัจา้งนาํเสนอ จะมีงานระบบไฟฟ้าในเดือนหนา้ แตใ่นเดือนนีผู้ร้บัจา้งยงัไม่ไดมี้การนาํสง่ขออนมุติัวสัดอุปุกรณข์อง

งานระบบไฟฟ้า หากถึงเวลาแลว้จะไม่สามารถดาํเนินงานในส่วนงานระบบไฟฟ้าได ้ทาํใหต้อ้งเสียเวลาในการส่ง

เอกสารขออนมุติัใหค้รบก่อนถึงจะดาํเนินการตอ่ไปได ้ 

 เอกสารต่าง ๆ ที่ผูร้บัจา้งนาํเสนอ ผูค้วบคุมงานจะตอ้งตรวจสอบความครบถว้นและถูกตอ้งของเอกสารที่

จาํเป็นตอ้งใชป้ระกอบการพิจารณา ซึง่จะยกตวัอย่างเป็นเอกสารไดด้งัตอ่ไปนี ้

 -เอกสารขออนุมัติวัสดุ ตอ้งตรงกับที่ระบุในแบบหรือรายการประกอบแบบ วัสดุใดที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะต้องแนบเอกสารรบัรองจากทางผู้ผลิตดว้ย เช่น เหล็กเสน้ เหล็กรูปพรรณ 

คอนกรีตผสมเสร็จ เป็นตน้ วัสดุใดที่มีหลายสี หลายรูปแบบ จะตอ้งแนบเอกสารที่เป็นแคตตาล็อก หรือตัวอย่าง

ประกอบการพิจารณา เช่น สี แผ่นหลงัคาโพลีคารบ์อเนต เป็นตน้ บางอย่างตอ้งมีการทาํชิน้งานตวัอย่างขึน้มาเพื่อให้

ประธานและคณะกรรมการตรวจการจา้ง รวมถึงผูอ้อกแบบพิจารณา เช่น งานกรวดลา้งทรายลา้ง เป็นตน้ ตวัอย่าง

เอกสารขออนุมัติวัสดุดังรูปที่  4 – 7 ถึง 4 – 9 โดยในรูป 4 – 8 จะเป็นใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม มีจุดที่ผูค้วบคุมงานตอ้งตรวจสอบหลกั ๆ คือช่ือบริษัทที่ไดร้บัใบอนุญาตตอ้งเป็นช่ือบริษัท

เดียวกับที่ผูร้บัจา้งขออนุมติัวสัดุเขา้มา ผลิตภัณฑท์ี่ไดร้บัใบอนุญาตตอ้งเป็นผลิตภัณฑท์ี่เสนอขออนุมัติ และเลขที่ 

มอก. ต้องตรงตามที่กาํหนดในแบบหรือรายการประกอบแบบ และในรูป 4 – 9 จะเป็นรายละเอียดแนบท้าย

ใบอนญุาตในกรณีที่โรงงานนัน้มีหลายผลิตภณัฑ ์เช่น เหลก็เสน้ หรอืเหล็กรูปพรรณ เป็นตน้ ในกรณีตวัอย่างตามแบบ

ใชเ้สาเข็มส่ีเหล่ียมตนั ขนาดหนา้ตดั 180 x 180 มิลลิเมตร ความยาว 6 เมตร ซึ่งในรายละเอียดแนบทา้ยของบรษัิทนี้

มีวสัดุที่ตรงตามแบบดงัรายการที่เนน้สีสม้ไว ้คือเสาเข็มรูปส่ีเหล่ียมจตัุรสัตนั ประเภทไม่มีหวัต่อ ช่ือขนาด S 180 x 

180 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 14 เมตร  จงึถกูตอ้งและสามารถเห็นควรใหอ้นมุติัใชไ้ด ้

 -เอกสารขออนมุติั shop drawing จะใชใ้นกรณีที่ผูร้บัจา้งตรวจสอบแลว้พบว่า แบบขดัแยง้ ไม่ชดัเจน หรือ

กรณีที่หนา้งานจริงไม่สามารถทาํตามแบบไดเ้น่ืองจากเหตุผลใดก็ตาม ดงันัน้เพื่อใหเ้กิดความถกูตอ้งในการทาํงาน 

ผู้ร ับจ้างจึงต้องทําการเสนอ shop drawing เพื่อให้ผู้ออกแบบพิจารณา โดยเอกสารขออนุมัติ shop drawing 

ส่วนมากจะมีแบบประกอบดว้ย ดงัตวัอย่างในรูปที่ 4 – 10 ถึง 4 – 12 ในการตอบเอกสารขออนมุติั shop drawing นี ้
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ผูค้วบคมุงานอาจตอ้งเขียนอธิบายเหตผุลที่มาของการเปล่ียนแปลง จนตอ้งมีการเสนอขออนมุติั shop drawing เขา้

มา เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณาใหแ้ก่ประธานและคณะกรรมการตรวจรบัพสัดทุราบดว้ย 

 -เอกสารนาํส่งผลการทดสอบวสัดุ โดยทั่วไปในงานก่อสรา้งจะมีวสัดุที่ตอ้งทดสอบอยู่ไม่มากนกั เช่น การ

ทดสอบความหนาแน่นของดิน การทดสอบเหล็กเสน้ และการทดสอบกาํลังอัดของคอนกรีต ผูค้วบคุมงานจะตอ้ง

ตรวจสอบผลการทดสอบที่ผูร้บัจา้งนาํเสนอ โดยตอ้งพิจารณาจากหน่วยงานที่ทาํการทดสอบ ตอ้งเป็นหน่วยงาน

ราชการที่ มีความน่าเช่ือถือ ซึ่งหากเป็นงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถทําการทดสอบได้ที่คณ ะ

วิศวกรรมศาสตร ์ 

 ในการตรวจสอบผลการทดสอบวสัดนุัน้ ผูค้วบคมุงานตอ้งตรวจสอบจากแบบหรือรายการประกอบแบบว่า

กาํหนดค่าต่าง ๆ ไวท้ี่เท่าไหร่ และค่าที่ไดอ้อกมาอยู่ที่เท่าไหร่ เช่น ค่ากาํลังอัดของคอนกรีตในแบบกาํหนดไวว้่ามี

กาํลงัอดั 280 กก./ตร.ซม. ที่อาย ุ28 วนั ในการทดสอบแบบรูปทรงกระบอก ผูค้วบคมุงานก็ตอ้งควบคมุตัง้แตก่ารเก็บ

ตวัอย่างจะตอ้งเป็นตวัอย่างรูปทรงกระบอก การบ่มตวัอย่างคอนกรีต จนถึงผลการทดสอบ คา่ที่ไดจ้ะตอ้งสงูกว่า 280 

กก./ตร.ซม. แต่หากค่าที่ไดอ้อกมาไม่ถึงตามที่กาํหนด ใหผู้ค้วบคมุงานตรวจสอบจาก มาตรฐาน มยผ. จะมีเกณฑก์าร

ตรวจสอบผลอธิบายวา่มีคา่ที่ยอมใหไ้ดอ้ย่างไรบา้ง 

 ในการทดสอบเหล็กเสน้ จะตอ้งดูเทียบกับมาตรฐาน มยผ. เช่นกัน เพราะในมาตรฐานจะบอกว่า นํา้หนัก

ของเหล็กเสน้แต่ละขนาดต่อความยาว 1 เมตร เป็นเท่าไหร ่และมีค่าคลาดเคล่ือนที่ยอมใหเ้ท่าไร จากนัน้ดูค่าแรงดึง

ว่าเป็นเท่าไหร ่หากในแบบกาํหนดว่าเป็นเหล็ก SD 40 แสดงว่าค่ารบัแรงดึงไดข้องเหล็กตอ้งมากกว่า 4000 กก./ตร.

ซม. เป็นตน้ โดยตวัอย่างผลการทดสอบเป็นไปตามรูปที่ 4 – 13 ถึง 4 – 15  

 4.3 ในการควบคมุงานก่อสรา้ง บางครัง้ผูค้วบคมุงานสามารถทาํเอกสารรายงานใหป้ระธานคณะกรรมการ

ตรวจรบัพัสดุทราบไดโ้ดยไม่ตอ้งมีหนังสือของผูร้บัจา้งผ่านมา ในการทาํงานมีปัญหาหรืออุปสรรคใดทาํใหง้านไม่

สามารถดาํเนินการต่อไปได ้หรือผูค้วบคุมงานสั่งใหผู้ร้บัจา้งหยุดการทาํงาน หรือผูร้บัจา้งดาํเนินการล่าชา้ทาํใหผู้้

ควบคุมงานตอ้งออกหนังสือเรง่รดังานเพื่อแจง้ใหผู้ร้บัจา้งทราบ เหล่านีข้ึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูค้วบคุมงานในการ

พิจารณาว่าตอ้งทาํเอกสารชีแ้จงหรือรายงานประธานหรือไม่ ตัวอย่างหนังสือรายงานปัญหาและอุปสรรคในการ

ทาํงาน แสดงในรูปที่ 4 – 16 และ 4 – 17 ทัง้นีมี้ขอ้แนะนาํในการเขียนรายงานปัญหาและอปุสรรคคือ ผูค้วบคมุงาน

ควรเขียนรายละเอียดใหช้ดัเจน เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการตดัสินใจของประธานฯ  
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รูปที่ 4 – 7 ตวัอย่างเอกสารขออนมุติัวสัดคุอนกรตีผสมเสรจ็ 
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 รูปที่ 4 – 8 ตวัอย่างใบอนญุาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

ช่ือบรษัิทที่ไดร้บัใบอนญุาต 

ผลิตภณัฑท์ี่ไดร้บัอนญุาต 

เลขที่ มอก. 
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รูปที่ 4 – 9 ตวัอย่างรายละเอียดแนบทา้ยใบอนญุาต 

รายละเอียดแนบทา้ยตอ้งมีรายการ

ที่ตรงตามที่ขออนมุติั 
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 รูปที่ 4 – 10 ตวัอย่างเอกสารขออนมุติั shop drawing 
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 รูปที่ 4 – 11 ตวัอย่างเอกสารประกอบการขออนมุติั shop drawing 

ถา้มีการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งจาก

เดิมตอ้งมีวิศวกรลงช่ือรบัรองมาดว้ย 
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 รูปที่ 4 – 12 ตวัอย่างการตอบเอกสารขออนมุติั shop drawing 

ควรระบรุายละเอียดที่มี

การแกไ้ขแบบก่อสรา้ง 

ความเห็นของผูค้วบคมุงาน 
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 รูปที่ 4 – 13 ตวัอย่างเอกสารขอสง่ผลการทดสอบตวัอย่างคอนกรตี 
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 รูปที่ 4 – 14 ตวัอย่างเอกสารประกอบการขอสง่ผลการทดสอบตวัอย่างคอนกรตี 
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รูปที่ 4 – 15 ตวัอย่างการตอบเอกสารขอสง่ผลการทดสอบตวัอย่างคอนกรตี



32 
 

 
รูปที่ 4 – 16 ตวัอย่างหนงัสือรายงานปัญหาและอปุสรรคในการทาํงาน (1) 
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รูปที่ 4 – 17 ตวัอย่างหนงัสือรายงานปัญหาและอปุสรรคในการทาํงาน (2) 
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 4.4 การควบคุมปริมาณและคุณภาพงานก่อสรา้ง ตอ้งตรวจสอบในการทาํงานทุกขัน้ตอน ตัง้แต่เริ่มงาน

ก่อสรา้ง จะตอ้งมีการตรวจสอบขนาดพืน้ที่ว่าระยะตรงตามแบบหรือไม่ ตาํแหน่งของส่ิงก่อสรา้งต่าง ๆ ตน้ไมข้องเดิม 

อปุสรรคที่กีดขวางการทาํงาน หากมีส่ิงใดที่ผิดพลาดคลาดเคล่ือนจากแบบก่อสรา้ง ผูค้วบคมุงานจะตอ้งประสานงาน

กบัผูอ้อกแบบเพื่อพิจารณาและสรุปแนวทางในการทาํงานที่ถกูตอ้ง ในการตรวจสอบดา้นคณุภาพจะตอ้งตรวจสอบ

จากแบบก่อสรา้งว่าวสัดทุี่กาํหนดนัน้ ผูร้บัจา้งไดข้ออนมุติัใชต้รงตามที่แบบกาํหนด และเม่ือวสัดสุง่เขา้มาในโครงการ

แลว้ เป็นวสัดเุดียวกบัที่ขออนมุติัเขา้มาหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามแบบแลว้ผูค้วบคมุงานสามารถสั่งหา้มใชว้สัดนุัน้ได ้

หรือหากมีการตรวจพบภายหลงัจากที่ไดมี้การติดตัง้ไปแลว้ ก็สามารถสั่งใหด้าํเนินการรือ้ถอนและแกไ้ขใหถ้กูตอ้งได ้

แตใ่นบางกรณีตอ้งตรวจสอบก่อนที่ผูผู้ร้บัจา้งจะดาํเนินการ เน่ืองจากหากดาํเนินการไปแลว้อาจไม่สามารถตรวจสอบ

ในภายหลงัได ้เช่น เหลก็เสน้ที่ใชใ้นงานโครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็ เป็นตน้ 

 4.5 การที่ผูค้วบคมุงานจะสามารถควบคมุระยะเวลาก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามที่สญัญากาํหนดไดน้ัน้ จะตอ้งรู ้

แผนการทาํงานของผูร้บัจา้งก่อน ซึ่งผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอแผนการทาํงานก่อนเริ่มดาํเนินงาน และผูค้วบคุมงานจะ

ตรวจสอบผลการทาํงานไดจ้ากแผนการทาํงานนั้น ผูค้วบคุมงานจะทราบว่าแผนในสัปดาหห์นา้หรือเดือนถัดไปผู้

รบัจา้งจะทาํงานใด ผูค้วบคมุงานจะไดด้วู่าผูร้บัจา้งไดเ้ตรยีมเอกสารเพื่อขออนมุติัวสัดใุนการทาํงานนัน้ ๆ แลว้หรือยงั 

หรือในแผนการทาํงานของผูร้บัจา้งในสปัดาหห์นา้งานโครงสรา้งจะตอ้งแลว้เสรจ็ทัง้หมด แต่ปรากฏว่าในในสปัดาหนี์้

ผูร้บัจา้งไดด้าํเนินการในส่วนงานโครงสรา้งไปเพียง 40 เปอรเ์ซ็นต ์ผูค้วบคมุงานจะไดเ้รง่ประสานงานผูร้บัจา้งใหเ้รง่

ทาํงานเพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนงานทาํวางไวไ้ด ้ตวัอย่างแผนการทาํงานทัง้โครงการแสดงดงัรูปที่ 4 – 18 และ 4 – 19 

ทั้งนีแ้ผนการทาํงานสามารถปรบัปรุงแกไ้ขได ้ในกรณีที่การทาํงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผูร้บัจา้งอาจเสนอขอ

อนมุติัแผนการทาํงานแกไ้ขเปล่ียนแปลงเขา้มาได ้แต่แผนการทาํงานนัน้จะตอ้งสิน้สดุภายในระยะเวลาตามสญัญา 

ตวัอย่างการขออนมุติัแผนการทาํงานแกไ้ขดงัรูปที่ 4 – 20 และ 4 – 21   

 4.6 ในบางงานจะมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงเนือ้งาน ทาํใหอ้าจมีมูลค่างานที่เพิ่มขึน้หรือลดลงได ้ผูค้วบคุม

งานจะตอ้งตรวจสอบเอกสารที่ผูร้บัจา้งนาํเสนอเขา้มา ในเรื่องของปริมาณใหถู้กตอ้งว่ามีงานที่ลดลงก่ีรายการ หรือ

เนือ้งานที่เพิ่มขึน้ก่ีรายการ สว่นจาํนวนเงินที่มีการเปล่ียนแปลงจะเป็นหนา้ที่ของคณะกรรมการกาํหนดราคากลางงาน

เพิ่ม – ลด แต่ผูค้วบคมุงานจะตอ้งทาํการตรวจสอบเบือ้งตน้ว่ามีจาํนวนเงินเปล่ียนแปลงรวมแลว้เป็นเงินเท่าไหร ่โดย

ที่มลูค่าเงินใหต้รวจสอบจากรายการที่อยู่ในสญัญา และเป็นงานที่เพิ่มขึน้มานอกเหนือจากสญัญาก่ีรายการ เป็นเงิน

ทัง้หมดเท่าไหร่ โดยงานที่เพิ่มขึน้มาหากรายการไหนมีอยู่แลว้ในสัญญาเดิมก็ใหใ้ชร้าคาเดิมนั้นเป็นเกณฑใ์นการ

คาํนวณ แต่หากงานไหนที่ไม่มีในงานเดิมก็ตอ้งตรวจสอบราคาในเดือนปัจจุบัน และรวมแลว้งานเปล่ียนแปลงที่

เกิดขึน้มูลค่างานเพิ่มขึน้หรือลดลง เพื่อที่จะนาํเสนอประธานฯ นาํเขา้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุเพื่อ

พิจารณาตอ่ไป นอกจากการตรวจสอบในเรื่องของปรมิาณงานที่มีการเปล่ียนแปลงแลว้ ผูค้วบคมุงานยงัตอ้งพิจารณา

ในส่วนของระยะเวลาการทาํงานด้วย ว่าจาํเป็นตอ้งขยายระยะเวลาทาํงานให้แก่ผู้รบัจ้างหรือไม่ โดยหลักการ

พิจารณาจาํนวนวนัที่จะใหเ้พิ่มจะพิจารณาจากสถิติการทาํงานไดข้องช่าง เช่นมีงานเพิ่มเป็นงานก่ออิฐบลอ็ก 200 ตร.
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ม. ตามมาตรฐานการทาํงานของช่างจะก่อไดป้ระมาณ 8 ตร.ม. ต่อวันสาํหรบัจาํนวนช่าง 1 คนและลูกมือ 1 คน 

ดงันัน้เท่ากบัวา่จะใชเ้วลาก่ออิฐทัง้สิน้ 25 วนั แต่จะตอ้งพิจารณาเพิ่มดว้ยวา่โดยเฉล่ียแลว้โครงการนีมี้ช่างทาํงานอยู่ก่ี

คน หากสมมติมีช่างทาํงานโดยเฉล่ีย 10 คน ผูค้วบคมุงานอาจพิจารณาใหว้นัเพิ่มในส่วนนีเ้พียง 5 วนัได ้โดยตวัอย่าง

สถิติการทาํงานไดข้องช่างในแต่ละงานเป็นไปตามภาคผนวก ก. หรือหากว่างานที่เพิ่มขึน้มานัน้เป็นงานที่มีอยู่แลว้

ตามสัญญาเดิม ผูค้วบคุมงานอาจจะพิจารณาไดจ้ากสถิติการทาํงานที่ผ่านมาของผูร้บัจา้งในส่วนของงานนั้นได้

เช่นกัน หรือในบางกรณีอาจตอ้งพิจารณาในเรื่องสภาพอากาศดว้ย เช่นงานเก่ียวกับงานดินหรืองานถนน เน่ืองจาก

หากมีฝนตกทาํใหดิ้นแฉะ จะไม่สามารถดาํเนินการงานที่เก่ียวกับงานดินไดเ้ลย ผูค้วบคมุงานจะตอ้งตรวจสอบว่าที่

ผ่านมามีฝนตกก่ีวนั ที่ส่งผลใหไ้ม่สามารถทาํงานได ้โดยสามารถตรวจสอบไดจ้ากรายงานประจาํวนัของผูร้บัจา้งที่

จะตอ้งรายงานผูค้วบคุมงานทุกวนั โดยตวัอย่างหนงัสือขออนุมติัมลูค่างานเพิ่มลดและรายงานการตรวจสอบของผู้

ควบคมุงานเป็นดงัรูปที่ 4 – 22 และ 4 – 23 
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รูปที่ 4 – 18 ตวัอย่างหนงัสือขออนมุติัแผนการทาํงาน (1) 
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รูปที่ 4 – 19 ตวัอย่างหนงัสือขออนมุติัแผนการทาํงาน (2) 
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รูปที่ 4 – 20 ตวัอย่างหนงัสือขออนมุติัแผนการทาํงานแกไ้ข (1) 
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รูปที่ 4 – 21 ตวัอย่างหนงัสือขออนมุติัแผนการทาํงานแกไ้ข (2) 
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รูปที่ 4 – 22 ตวัอย่างหนงัสือขอเสนอราคางานเพิ่ม – ลด และขอขยายระยะเวลา 
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รูปที่ 4 – 23 ตวัอย่างการตอบหนงัสือขอเสนอราคางานเพิ่ม – ลด และขอขยายระยะเวลา 
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4.7 ผูค้วบคุมงานมีหนา้ที่ในการรายงานผลการปฏิบติังานของผูร้บัจา้งใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจรบั

พัสดุและคณะกรรมการทราบ โดยผูค้วบคุมงานสามารถคาํนวณตรวจสอบผลงานก่อสรา้งของผูร้บัจา้งไดโ้ดยการ

คาํนวณจากรายการตามบญัชีแสดงปรมิาณวสัดแุละราคาหรือ BOQ ได ้ว่าผูร้บัจา้งทาํงานแต่ละรายการแลว้เสรจ็ไป

เท่าไหรจ่ากปริมาณทัง้หมดที่ตอ้งทาํ โดยการคิดเทียบเป็นเปอรเ์ซ็นตก่์อนที่จะนาํเปอรเ์ซ็นตข์องแต่ละรายการมาคิด

เป็นเปอรเ์ซ็นตร์วมของงานทั้งโครงการ ซึ่งในการรายงานผลการปฏิบติังานของผูร้บัจา้งนั้นจะตอ้งรายงานผลงาน

เทียบกับแผนการทาํงานเสมอ เพื่อใหค้ณะกรรมการทราบว่า ณ เวลานั้นงานที่ผูร้บัจา้งทาํเร็วหรือชา้กว่าแผนการ

ทาํงาน ซึ่งการคาํนวณดว้ยมืออาจจะยุ่งยากและใชเ้วลานานในการคาํนวณเน่ืองจากงานก่อสรา้งแต่ละงานมีหลาย

รายการ ผูเ้ขียนจึงเลือกใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปที่พัฒนาขึน้จากโปรแกรมไมโครซอฟทเ์อกเซลเป็นเครื่องช่วยในการ

คาํนวณผลงานของผูร้บัจา้ง โดยโปรแกรมนัน้มีช่ือวา่ S-Curve CREATER และในการสรา้งไฟลข์อ้มลูสาํหรบัคาํนวณ

ผลงานนั้นทาํไดโ้ดยกรอกขอ้มูลรายการใน BOQ ทุกรายการรวมถึงจาํนวนเงินของแต่ละรายการ แบ่งแยกตาม

หมวดหมู่ตามคาํแนะนาํของโปรแกรม ตรวจสอบวงเงินรวมใหต้รงกบัวงเงินตามสญัญาก่อสรา้ง จากนัน้ทาํการกรอก

แผนการทาํงานที่ผูร้บัจา้งทาํการขออนุมัติเขา้มาในช่วงเริ่มโครงการก่อสรา้งใส่ลงในโปรแกรม จะทาํใหไ้ดก้ราฟ S-

Curve มาหนึ่งกราฟที่จะใชเ้ปรยีบเทียบผลการทาํงานและแผนการทาํงานของผูร้บัจา้ง  

เม่ือไดก้ราฟ S-Curve แลว้ผูค้วบคมุงานสามารถกรอกผลการทาํงานในแต่ละวนัไดโ้ดยดหูน่วยจากรายการ

ใน BOQ แลว้โปรแกรมจะทาํการคาํนวณผลงานออกมาเป็นเปอรเ์ซ็นต์ได้ทันที ซึ่งการใช้โปรแกรมนีจ้ะช่วยลด

ระยะเวลาในการทาํงานของผูค้วบคมุงานไดม้าก สามารถตรวจสอบผลงานที่เป็นปัจจบุนัไดท้นัที และนาํไปใชอ้า้งอิง

ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน หรืออา้งถึงผลงานที่ล่าชา้กว่าแผนการทาํงานในกรณีที่ผูค้วบคุมงานจะตอ้งทาํ

หนงัสือเรง่รดัการทาํงานได ้โดยผูค้วบคุมงานตอ้งเป็นผูท้าํหนงัสือเรง่รดังานเสนอประธาน เพื่อใหป้ระธานสั่งการให้

ฝ่ายเลขาดาํเนินการทาํหนังสือเรง่รดังานส่งถึงผูร้บัจา้งต่อไป โดยหลกัในการพิจารณาว่าควรทาํหนังสือเร่งรดังาน

เม่ือใดนัน้ไม่ไดมี้ขอ้กาํหนดไวช้ดัเจน แตผู่ค้วบคมุงานสามารถพิจารณาในช่วงเวลาที่เห็นสมควรไดโ้ดยมีหลกัเบือ้งตน้

ในการพิจารณาดงันี ้

1.ผูร้บัจา้งไม่ไดมี้การดาํเนินการใดเป็นระยะเวลาติดกนัหลายวนั 

2.มีการดาํเนินการลา่ชา้กวา่แผนการทาํงานมากเม่ือเทียบกบัระยะเวลาที่เหลืออยู่ 

3.ใกลสิ้น้สดุสญัญาจา้งแตเ่หลืองานที่ตอ้งทาํอีกหลายรายการ 

ตวัอย่างการใชง้านโปรแกรม S-Curve CREATER และตวัอย่างหนงัสือเรง่รดังานเป็นตามรูปที่ 4 – 24 ถึง 4 

– 32 
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รูปที่ 4 – 24 ขัน้ตอนการกรอกช่ือโครงการและหมวดงานในโปรแกรม S-Curve CREATER 

  
รูปที่ 4 – 25 รายการตวัเลือกในโปรแกรม S-Curve CREATER 

ใสช่ื่อโครงการก่อสรา้ง 

แยกกลุม่หรอืหมวดงานก่อสรา้ง โดย

สามารถดไูดจ้ากหมวดใน BOQ หรอื

แบง่รายการตามความเหมาะสมในการ

ทาํงาน 
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รูปที่ 4 – 26 กรอกขอ้มลูตามรายการตวัเลือกในโปรแกรม S-Curve CREATER 

 

 
รูปที่ 4 – 27 กรอกแผนการทาํงานตามที่ผูร้บัจา้งขออนมุติั 

ตรวจสอบจาํนวนเงินรวมตอ้งตรงตามสญัญา 

กรอกแผนการทาํงานของแตล่ะรายการ 

แผนงานรวมที่ไดต้อ้งเป็น 100 เปอรเ์ซ็นต ์
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รูปที่ 4 – 28 กราฟ S-Curve ที่ไดห้ลงัจากกรอกขอ้มลู 

 

 

 
 

รูปที่ 4 – 29 กรอกผลงานที่ทาํไดใ้นแตล่ะวนั 

กรอกผลงานที่ทาํไดข้องแต่

ละรายการในแต่ละวนั 
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รูปที่ 4 – 30 กราฟ S-Curve ที่ไดห้ลงัจากกรอกผลการทาํงาน 

 

 

 
 

รูปที่ 4 – 31 ผลการคาํนวณแสดงแผนการทาํงานเทียบกบัผลการทาํงาน 



47 
 

 
รูปที่ 4 – 32 ตวัอย่างหนงัสือเรง่รดังานก่อสรา้ง 

ขอ้ความที่ควรมีในหนงัสือเรง่รดังาน 

(สาํหรบักรณีที่ชา้กวา่แผนการทาํงาน)
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 4.8 ในการทาํงานก่อสรา้งของทุกโครงการมักจะมีรายละเอียดหรือปัญหาหนา้งานเกิดขึน้ ผูค้วบคุมงาน

จะตอ้งทาํหนา้ที่แกไ้ขปัญหาโดยใชค้วามรูค้วามเขา้ใจในวิชาชีพที่เหมาะสม หรือในบางกรณีอาจจะตอ้งประสาน

ผูอ้อกแบบเพื่อหาขอ้สรุปใหแ้ก่ผูร้บัจา้ง เช่น อาจมีตน้ไมอ้ยู่ในตาํแหน่งที่ไม่มีในแบบก่อสรา้ง ผูค้วบคุมงานอาจจะ

ตอ้งทาํหนังสือสอบถามไปยังผูอ้อกแบบว่าควรดาํเนินการกับตน้ไมนี้อ้ย่างไร จะยา้ยหรือตัดทิง้ และมีค่าใชจ้่าย

เพิ่มขึน้หรือไม่ หรือผูร้บัจา้งยินดีดาํเนินการใหโ้ดยไม่คิดเงินเพิ่ม อีกกรณีที่พบบ่อยคือแบบก่อสรา้งไม่ชัดเจนหรือ

ขดัแยง้กันเอง เช่นระยะในแบบโครงสรา้ง บอกความสงูของเสาไวท้ี่ 3 เมตร แต่ระยะในแบบสถาปัตยกรรมแสดงไว้

เป็น 3.20 เมตรกรณีเหลา่นีผู้ค้วบคมุงานจะตอ้งใหค้วามชดัเจนและแกปั้ญหาใหแ้ก่ผูร้บัจา้งได ้

 หรืออาจจะมีกรณีอื่นที่ เกิดขึน้ภายในโครงการ ผู้ควบคุมงานจะต้องเป็นผู้ประสานงานกับบุคคลหรือ

หน่วยงานอื่นที่เก่ียวขอ้ง เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้และผูร้บัจา้งสามารถดาํเนินการต่อไปได ้โดยการประสานงาน

อาจจะใชก้ารประสานโดยวาจาไดใ้นกรณีที่ไม่ใช่เรื่องที่สาํคัญ แต่บางเรื่องอาจจาํเป็นตอ้งทาํเป็นเอกสารส่งถึง

หน่วยงานอื่นดว้ย ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของแตล่ะกรณี 

 4.9 ผูค้วบคมุงานจะตอ้งทาํหนา้ที่เป็นผูป้ระสานงานในโครงการก่อสรา้งสาํหรบัการดาํเนินการในเรื่องตา่ง ๆ 

เช่น ในงานก่อสรา้งมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้ครื่องจักรขนาดใหญ่ ส่งผลใหต้อ้งมีการปิดหรือเบี่ยงการจราจรโดยรอบ

พืน้ที่ก่อสรา้ง กรณีเช่นนีผู้ค้วบคมุงานจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ประธานเพื่อขอความเห็นชอบในการทาํหนงัสือเวียนแจง้

หน่วยงานต่าง ๆ ที่คาดว่าจะได้รบัผลกระทบ ซึ่งควรเผ่ือเวลาให้ฝ่ายเลขาได้ทําหนังสือและประชาสัมพันธ์ให้

หน่วยงานทราบ อย่างนอ้ยควรประมาณ 1 สปัดาห ์ตวัอย่างหนงัสือประสานงานดงัรูปที่ 4 – 33 และ 4 – 34 

 4.10 ควบคุมและตรวจสอบความปลอดภยัในการก่อสรา้ง ในงานก่อสรา้งขนาดใหญ่จะมีเจา้หนา้ที่ความ

ปลอดภยั หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า จ.ป. เป็นผูก้าํหนดและดูแลมาตรการในการดาํเนินงานภายในโครงการก่อสรา้งเพื่อให้

เกิดความปลอดภยัในการทาํงาน แต่งานภายในมหาวิทยาลยัเป็นงานขนาดเล็กผูร้บัจา้งจึงไม่มีเจา้หนา้ที่หลกัในการ

ดาํเนินงานในส่วนนี ้ผูค้วบคุมงานเองจึงตอ้งเป็นผูท้ี่คอยตรวจสอบดูแลความเรียบรอ้ยและความปลอดภัยในการ

ทาํงานของคนงานผูร้บัจา้งและความปลอดภัยของตวัผูค้วบคุมงานเอง โดยจะตอ้งสงัเกตส่ิงของหรือความผิดปกติ

ตา่ง ๆ ที่อาจเป็นอนัตราย เช่นผูร้บัจา้งไม่มีการยดึโยงคํา้ยนันั่งรา้นที่เพียงพอ อาจทาํใหน้ั่งรา้นเอียงหรอืลม้ในขณะใช้

งานได ้ผูค้วบคมุงานก็ตอ้งแจง้ใหผู้ร้บัจา้งแกไ้ขก่อนเกิดเหต ุหรอืการเดินสายไฟเพื่อใชใ้นงานหากพบวา่จดุไหนปลอก

สายไฟถลอกหรือมีการต่อสายที่ไม่แน่นหนา มีการวางสายไฟฟ้าแช่นํา้หรือส่ิงอื่นใดที่พิจารณาแลว้ว่าไม่ปลอดภยั ก็

จาํเป็นที่จะตอ้งแจง้ผูร้บัจา้งหรอืคนงานก่อสรา้งรบีทาํการแกไ้ขโดยเรว็  
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รูปที่ 4 – 33 ตวัอย่างหนงัสือขออนญุาตนาํเครื่องจกัรเขา้พืน้ที่ก่อสรา้ง 
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รูปที่ 4 – 34 ตวัอย่างหนงัสือตอบการขออนญุาตนาํเครื่องจกัรเขา้พืน้ที่ก่อสรา้ง 



51 
 

 4.11 และ 4.12 จะเป็นการจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงาน หรือความกา้วหนา้ของงานก่อสรา้ง หากเป็น

โครงการใหญ่ ๆ จะนิยมทาํรายงานประจาํเดือน เน่ืองจากรายการที่ตอ้งทาํมีจาํนวนมากเปอรเ์ซ็นตค์วามกา้วหนา้ใน

แต่ละวันค่อนข้างน้อย การรายงานในทุกสัปดาห์จะทาํให้เสียเวลาในการจัดเตรียมเอกสารค่อนข้างนาน ซึ่งจะ

แตกต่างจากงานที่มีขนาดเล็กที่ระยะเวลาก่อสรา้งสัน้กว่า เนือ้งานนอ้ยกว่าบางงานมีระยะเวลาดาํเนินการเพียง 60 

หรือ 90 วนัเท่านัน้ หากผูค้วบคุมงานรายงานผลการดาํเนินงานเป็นรายเดือนจะเป็นระยะเวลาที่ห่างเกินไป ทาํให้

ประธานและคณะกรรมการตรวจรบัพสัดไุม่ไดร้บัทราบถึงขอ้มลูการก่อสรา้งที่เป็นปัจจบุนั ดงันัน้ในงานก่อสรา้งขนาด

เลก็มกัจะทาํเป็นรายงานประจาํสปัดาหม์ากกวา่รายงานประจาํเดือน 

 ในรูปเล่มรายงานจะประกอบด้วยเนื ้อหาหลักๆ คือ เนื ้องานที่ผู้รบัจ้างทาํในรอบสัปดาห์ที่ ผ่านมาว่า

ดาํเนินการอะไรไปบา้ง รวมแลว้เป็นเปอรเ์ซ็นตง์านเท่าไหรจ่ากแผนการทาํงานที่กาํหนดไวเ้ท่าไหร ่โดยส่วนนีส้ามารถ

คาํนวณไดจ้ากกราฟ S-Curve ระบุปัญหาและอุปสรรคที่มี อาจเป็นในเรื่องของวสัดุล่าชา้ คนงานไม่พอ หรือสภาพ

อากาศที่มีฝนตกจนผูร้บัจา้งไม่สามารถดาํเนินการได ้หรือเหตุอื่นใดที่ผูค้วบคุมงานพิจารณาแลว้ว่าเป็นอุปสรรคใน

การทาํงานก็สามารถนาํมาใสล่งในรายงาน ได ้

 ตอ้งมีรายงานแยกในแต่ละวันว่าผูร้บัจา้งดาํเนินการดาํเนินงานใดบา้ง มีคนงานลงทาํงานก่ีคน สภาพ

อากาศในแต่ละวนัเป็นอย่างไร เช่น ฝนตกหนกัช่วงเวลาก่ีโมงถึงก่ีโมง เป็นตน้ ส่ิงเหล่านีค้วรทาํการบนัทึกใหล้ะเอียด

ที่สดุเท่าที่ทาํได ้เพราะขอ้มลูต่าง ๆ เหล่านีอ้าจจาํเป็นตอ้งใชใ้นในภายหลงั เช่นการขอขยายเวลาเน่ืองจากฝนตกใน

การทาํงานเก่ียวกบัถนน เป็นตน้ โดยที่ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํรายงานประจาํวนัส่งใหผู้ค้วบคมุงานทาํการตรวจสอบทกุวนั 

ก่อนที่ผูค้วบคุมงานจะรวบรวมรายงานประจาํวนัของผูร้บัจา้งสรุปเป็นรายงานประจาํสปัดาหก่์อนนาํเสนอประธาน

เพื่อรบัทราบต่อไป ทัง้นีผู้ค้วบคมุงานอาจจะมีบนัทึกประจาํวนัของตวัเองไวส้าํหรบัตรวจสอบกบัรายงานของผูร้บัจา้ง

ได ้เช่น ผูค้วบคุมงานไปตรวจสอบหนา้งานแลว้เห็นมีคนงานทาํงานอยู่ 10 คน แต่ในรายงานของผูร้บัจา้งระบุว่ามี

คนงาน 15 คน เม่ือเป็นเช่นนีอ้าจจะตอ้งสอบถามจากผูร้บัจา้งว่าจริง ๆ แลว้มีคนงานจาํนวนเท่าไหร่ เพราะคนงาน

อาจจะไปเขา้หอ้งนํา้หรือไปขนของจากจุดอื่นทาํใหผู้ค้วบคุมงานมองไม่เห็นในเวลานั้นได ้รายงานประจาํวันนีมี้

ความสาํคญัสาํหรบัผูค้วบคมุงานสาํหรบัใชว้ิเคราะหปั์ญหาที่เกิดขึน้กบัผูร้บัจา้งได ้เช่นในรายงานระบุว่ามีคนงานลง

งานวนั 20 คน แตผ่ลงานที่ไดใ้นแตล่ะวนัคืบหนา้เพียงเลก็นอ้ยไม่สมดลุกบัจาํนวนคนงาน ผูค้วบคมุงานจะไดแ้จง้ผูร้บั

จา้งใหร้ีบแกไ้ขปัญหาเพราะอาจเป็นไดว้า่เกิดจากประสิทธิภาพการทาํงานของคนงาน หรอืผูร้บัจา้งไม่สามารถสง่วสัดุ

เขา้มาไดเ้พียงพอต่อการทาํงานของคนงาน หรอืประธานและคณะกรรมการอาจสอบถามไดว้่าคนงานเยอะทาํไมงาน

ไม่กา้วหนา้ ผูค้วบคุมงานจะสามารถชีแ้จงไดว้่าตามจรงิแลว้มีคนงานทาํงานที่ตรวจนบัไดเ้พียงวนัละ 10 คนเท่านัน้

ทาํใหท้าํงานไดผ้ลงานเท่านี ้เป็นตน้ 

 นอกจากเอกสารขา้งตน้แลว้ผูค้วบคมุงานอาจจะแนบรูปถ่ายการทาํงาน และตารางสรุปรายการเอกสารขอ

อนุมติัวสัดุที่ผูร้บัจา้งนาํเสนอขออนุมติัเขา้มาดว้ยได ้เพื่อใหก้รรมการรบัทราบความกา้วหนา้เรื่องงานเอกสารของผู้

รบัจา้ง โดยตวัอย่างรายงานประจาํสปัดาหเ์ป็นตามรูปที่ 4 – 35 ถึง 4 – 42  
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รูปที่ 4 – 35 ตวัอย่างรายงานผลการควบคมุงานก่อสรา้งประจาํสปัดาห ์

รายงานเปอรเ์ซ็นต์

แผนงานและผลงาน 

สรุปเนือ้งานที่ทาํ 

รายงานปัญหาและ

อปุสรรคในการทาํงาน 
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รูปที่ 4 – 36 ตวัอย่างรายงานผลการควบคมุงานก่อสรา้งประจาํสปัดาห ์(2) 
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รูปที่ 4 – 36 ตวัอย่างรายงานผลการควบคมุงานก่อสรา้งประจาํสปัดาห ์(3) 
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รูปที่ 4 – 38 แนบกราฟ S-Curve ประกอบการรายงาน 
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รูปที่ 4 – 39 รายงานการทาํงานแตล่ะวนัที่สรุปมาจากรายงานประจาํวนัของผูร้บัจา้ง 
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รูปที่ 4 – 40 ตวัอย่างตารางเอกสารขออนมุติัวสัด ุ



58 
 

 
รูปที่ 4 – 41 ตวัอย่างรายงานประจาํวนัของผูร้บัจา้ง 
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รูปที่ 4 – 42 ตวัอย่างรูปภาพการทาํงาน 
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 4.13 เป็นการจัดทาํรายงานผลการตรวจสอบงวดงานหลงัจากที่ผูร้บัจา้งมีหนังสือส่งมอบงานแลว้ โดยผู้

ควบคุมงานจะตอ้งตรวจสอบผลงานของผูร้บัจา้งตามรายละเอียดของงานแต่ละงวด ในระยะเวลาไม่เกินจากที่

กาํหนดในระเบียบพัสดุ นั่นคือในงวดทั่วไปที่ไม่ใช่งานงวดสุดทา้ยจะมีเวลาตรวจสอบผลงาน 3 วนัทาํการ นับจาก

วนัที่ไดห้นงัสือสง่งานจากผูร้บัจา้ง และหากเป็นงวดสดุทา้ยจะมีเวลาใหต้รวจสอบ 5 วนัทาํการ  

 โดยขั้นตอนการส่งหนังสือส่งงานของผูร้บัจา้งนั้นจะเป็นไปตามที่กาํหนดในระเบียบพัสดุคือเอกสารงาน

ก่อสรา้งจะตอ้งส่งใหพ้สัดทุาํการลงเลขที่รบัหนงัสือก่อน จากนัน้พสัดจุึงทาํเรื่องถึงผูค้วบคมุงานเพื่อตรวจสอบ แต่ใน

การปฏิบติังานจรงิเพื่อใหก้ารทาํงานสะดวกรวดเรว็มากขึน้ ผูค้วบคมุงานสามารถแจง้ใหผู้ร้บัจา้งส่งเอกสารขออนมุติั

วัสดุ เอกสารขออนุมัติ shop drawing ที่ผู้ควบคุมงานได้ทันที จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินเอกสารลงได้ แต่

เอกสารสง่มอบงาน หรอืเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบังานระเบียบพสัดจุะตอ้งสง่ไปที่งานพสัดเุพื่อลงรบัหนงัสือก่อน 

 ในการทาํหนงัสือสง่งานของผูร้บัจา้งนัน้จะตอ้งลงวนัที่วา่มีการส่งมอบงานวนัที่เท่าไหร ่ซึง่สว่นมากผูค้วบคมุ

งานจะตรวจสอบผลงานเบือ้งตน้กบัผูร้บัจา้งก่อนแลว้วา่สามารถส่งงานในงวดนัน้ ๆ ไดห้รอืไม่ ดงันัน้ผูค้วบคมุงานจึง

ตอ้งตรวจสอบผลการทาํงานของผูร้บัจา้งในวนัที่ผูร้บัสง่หนงัสือส่งงานมา โดยจะทาํการตรวจสอบผลงานและรายงาน

โดยการพับหลังหนังสือส่งงานของผูร้บัจา้งก็ได ้หรือจะตอบเป็นหนังสือฉบับใหม่ที่ออกโดยผูค้วบคุมงานก็ได ้แต่

เนือ้หาที่จาํเป็นตอ้งมีคือ เห็นสมควรตรวจรบังาน หรือ ไม่สามารถตรวจรบังานได ้และวนัที่ที่งานงวดนัน้แลว้เสร็จคือ

วนัที่เท่าไหร ่ซึ่งวนัที่แลว้เสรจ็จะมีผลต่อเน่ืองกบัการโดนปรบักรณีส่งงานล่าชา้และมีผลต่อการคาํนวณเงินชดเชยค่า

ก่อสรา้งตามสญัญาแบบปรบัราคาได ้(ค่า K) ตวัอย่างหนงัสือส่งงานของผูร้บัจา้งและรายงานผลการตรวจสอบงาน

ของผูค้วบคมุงานเป็นตามรูปที่ 4 – 43 ถึง 4 – 45 

 อีกกรณีหนึ่งคือมีการแกไ้ขสญัญา ทาํใหมี้การปรบัแบบปรบัราคา แตข่ัน้ตอนการดาํเนินการแกไ้ขสญัญายงั

ไม่แลว้เสร็จ แต่ผูร้บัจา้งไดด้าํเนินการงานทัง้หมดตามที่ไดร้บัอนุมัติใหมี้การแกไ้ขเปล่ียนแปลงแลว้ ในกรณีเช่นนีผู้้

ควบคุมงานสามารถแจ้งให้ผู้ร ับจ้างทําหนังสือส่งมอบงานเข้ามาในวันที่งานแล้วเสร็จได้ และผู้ควบคุมงานก็

ดาํเนินการตรวจสอบผลงานตามรูปแบบที่ไดร้บัอนมุติัใหมี้การแกไ้ขไดเ้ช่นกนั แต่ในการรายงานผลการตรวจสอบการ

ส่งมอบงานผูค้วบคมุงานจะตอ้งรายงานว่างานแลว้เสรจ็ตามที่ไดร้บัการอนมุติัใหแ้กไ้ข แต่ไม่สามารถตรวจรบังานได้

เน่ืองจากไม่ตรงตามรูปแบบในสญัญา หลงัจากนีผู้ร้บัจา้งจะตอ้งรอจนกวา่สญัญาแกไ้ขจะแลว้เสรจ็จงึคอ่ยทาํหนงัสือ

ยืนยันการส่งงานเขา้มาอีกครัง้โดยอา้งหนังสือส่งงานฉบบัเดิม และผูค้วบคุมงานตอ้งรายงานอีกครัง้ว่าผูร้บัจา้งได้

ดาํเนินการเสรจ็ทัง้หมดแลว้ตามวนัที่ที่อา้งถึงในเอกสารรายงานฉบบัแรก ดตูวัอย่างหนงัสือรายงานผลการตรวจสอบ

การสง่มอบงาน และหนงัสือยืนยนัการสง่มอบงานไดต้ามรูปที่ 4 – 46 ถึง 4 – 48  

 อนึ่ง ก่อนการสง่มอบงานงวดสดุทา้ย ผูค้วบคมุงานจะตอ้งแจง้ผูร้บัจา้งใหท้าํการจ่ายค่านํา้ประปาและไฟฟ้า

ชั่วคราวใหเ้รียบรอ้ย โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งรายงานตวัเลขมิเตอรท์ี่ใชไ้ป และผูค้วบคมุงานตรวจสอบเลขมิเตอรก่์อนส่ง

เอกสารใหผู้ร้บัจา้งนาํไปชาํระค่าใชจ้่ายที่หน่วยงานที่ไดข้อเช่ือมตอ่ในตอนเริ่มโครงการ ถา้เป็นพืน้ที่ส่วนกลางใหช้าํระ

เงินที่กองคลงั สว่นพืน้ที่อื่นใหติ้ดตอ่ชาํระไดท้ี่หน่วยงานนัน้ ๆ  
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รูปที่ 4 – 43 ตวัอย่างหนงัสือสง่มอบงานของผูร้บัจา้ง (1) 
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รูปที่ 4 – 44 ตวัอย่างรายงานผลการตรวจสอบการสง่มอบงานของผูค้วบคมุงาน (กรณีงานแลว้เสรจ็) 
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รูปที่ 4 – 45 ตวัอย่างรายงานผลการตรวจสอบการสง่มอบงานของผูค้วบคมุงาน (กรณีงานไม่แลว้เสรจ็) 
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รูปที่ 4 – 46 ตวัอย่างหนงัสือสง่มอบงานของผูร้บัจา้ง (2) 
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รูปที่ 4 – 47 ตวัอย่างหนงัสือสง่มอบงานของผูร้บัจา้ง (2) (ตอ่) 
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รูปที่ 4 – 48 ตวัอย่างรายงานผลการตรวจสอบการสง่มอบงานของผูค้วบคมุงาน (กรณีงานแลว้เสรจ็แตไ่ม่สามารถ

ตรวจรบังานไดเ้น่ืองจากยงัแกไ้ขสญัญาไม่เรยีบรอ้ย) 
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รูปที่ 4 – 49 ตวัอย่างหนงัสือยืนยนัการสง่มอบงานของผูร้บัจา้ง 
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รูปที่ 4 – 50 ตวัอย่างรายงานผลการตรวจสอบการสง่มอบงานของผูค้วบคมุงาน (กรณียืนยนัการสง่มอบงาน หลงัจา

มีการแกไ้ขสญัญาแลว้) 

อา้งถึงเอกสารที่เคยสง่

มาในครัง้แรก 

รายงานเพิ่มวา่แลว้เสรจ็

ตามสญัญาฉบบัแกไ้ข 
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 4.14 และ 4.15 ในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงงานแต่ละครัง้ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอรายการงานที่เปล่ียนแปลง 

แบบที่มีการแกไ้ข จาํนวนเงินที่เพิ่มขึน้หรือลดลง และจาํนวนวนัที่อาจจะขอขยายระยะเวลาเพิ่มขึน้ เสนอต่อประธาน 

โดยผูค้วบคมุงานจะเป็นคนตรวจสอบรายการทัง้หมดว่าเป็นจรงิตามเอกสารที่ผูร้บัจา้งเสนอมาหรือไม่ และพิจารณา

ระยะเวลาเบือ้งตน้ว่าสมควรใหข้ยายระยะเวลาก่อสรา้งก่ีวนั หรือไม่สมควรขยายระยะเวลา ก่อนนาํเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดพุิจารณา ในส่วนของราคางานเพิ่ม / ลดนัน้ ผูค้วบคมุงานอาจตรวจสอบเบือ้งตน้ก่อนว่า

เป็นราคาที่ตรงตามรายการใน BOQ หรือไม่ และหลังจากผ่านขั้นตอนการอนุมัติงานแก้ไขเปล่ียนแปลงโดยมติ

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดแุลว้ จะมีการแต่งตัง้คณะกรรมการกาํหนดราคากลางงานเพิ่ม - ลด ขึน้มาพิจารณามลูค่า

งานที่เปล่ียนแปลงอยู่แลว้  

 4.16 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแต่ละครั้ง ผู้ควบคุมงานต้องเตรียมรายงานผลการ

ดาํเนินงานของผูร้บัจา้งเสมอ โดยมากจะนิยมนาํเสนอโดยใชโ้ปรแกรม powerpoint เนือ้หาหลกั ๆ ที่จะตอ้งนาํเสนอ

คือเปอรเ์ซ็นตค์วามกา้วหนา้ของงาน เทียบกบัแผนการทาํงาน รูปภาพแสดงการดาํเนินงานของผูร้บัจา้ง ซึ่งผูค้วบคมุ

งานควรเนน้รูปภาพการนาํเสนอที่เป็นขัน้ตอนเพื่อใหค้ณะกรรมการไดท้ราบ เช่น งานก่อสรา้งอาคาร อาจจะเริ่มแสดง

รูปใหเ้ห็นตัง้แต่การตอกเสาเข็ม เรื่อยมาจนถึงการเทคาน เทพืน้ ก่อผนงั มุงหลงัคา เป็นตน้ จะทาํใหค้ณะกรรมการ

มองเห็นภาพรวมของการก่อสรา้งไดดี้ขึน้ รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้หน้างาน หรือผูค้วบคุมงาน

อาจจะมีประเด็นที่ตอ้งการขอหารอืที่ประชมุเพื่อหาขอ้สรุปก็สามารถนาํเสนอในที่ประชมุได ้ในการรายงานนาํเสนอใน

ที่ประชมุนัน้อาจจะใชเ้วลาไม่มากก็ได ้เพียงแตข่อ้มลูที่นาํเสนอนัน้จะตอ้งถกูตอ้งครบถว้น 

 ขัน้ตอนที่ 5 เป็นอาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุที่จะมีมติรบัหรือไม่รบัการส่งมอบงานในแต่

ละงวดได ้โดยผูค้วบคมุงานมีหนา้ที่นาํเสนอผลการทาํงานตามความเป็นจรงิ สว่นมากคณะกรรมการตรวจรบัพสัดจุะ

พิจารณาตามความเห็นของผูค้วบคุมงานอยู่แลว้ แต่ในบางกรณีอาจมีขอ้ซักถามในเนือ้งานบา้งซึ่งผูค้วบคุมงาน

จะตอ้งตอบและใหค้วามเห็นแก่คณะกรรมการได ้

 ขัน้ตอนที่ 6 ตามปกติแลว้การรายงานผลการตรวจรบังานก่อสรา้งจะเป็นหนา้ที่รบัผิดชอบของเจา้หนา้ที่

พสัดุและคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ ซึ่งหนา้ที่ผูค้วบคุมงานจะสิน้สดุลงหลงัจากที่คณะกรรมการมีมติตรวจรบังาน

งวดสดุทา้ยแลว้ 

 

กรณีศึกษา 

 กรณีที่ 1 ผูร้บัจา้งทาํการตรวจสอบวดัระยะพืน้ที่หนา้งานเพื่อเตรียมการวางผงัโครงการ จึงพบว่าระยะใน

แบบก่อสรา้งกับระยะตามหนา้งานจริงไม่ตรงกัน ผูร้บัจา้งจึงไดท้าํหนังสือรายงานประธานคณะกรรมการตรวจการ

จา้งเพื่อสอบถามถึงแนวทางการดาํเนินงาน โดยหนงัสือที่ผูร้บัจา้งสง่เขา้มาเป็นดงัรูปที่ 4 – 51  

 หลังจากที่ผูค้วบคุมงานไดร้บัหนังสือจากผูร้บัจา้งแลว้ จะตอ้งทาํการตรวจสอบหน้างานจริงอีกครัง้เพื่อ

ตรวจสอบว่าเป็นไปตามที่ผูร้บัจา้งแจง้เขา้มาหรือไม่ โดยการตรวจสอบนัน้ควรนัดผูร้บัจา้งไปสาํรวจพืน้ที่พรอ้มกัน 
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เพื่อที่จะไดเ้ขา้ใจตรงกนัในการอา้งอิงระยะและจดุต่าง ๆ เม่ือสาํรวจไดแ้น่ชดัแลว้จึงทาํการตอบหนงัสือเรียนประธาน

คณะกรรมการตรวจการจา้ง โดยเนือ้หาในการตอบควรจะประกอบดว้ยว่าเป็นไปตามเอกสารของผูร้บัจา้งหรือไม่ 

อย่างไร และเม่ือพิจารณาแลว้ผูค้วบคมุงานมีความเห็นใหด้าํเนินการอย่างไร ดงัตวัอย่างรูปที่ 4 – 52 โดยแนวทางที่ผู้

ควบคมุงานนาํเสนอนี ้อาจจะผ่านการปรกึษา สอบถามจากผูอ้อกแบบแลว้ก็ได ้ 

 จากนัน้จึงเป็นอาํนาจหนา้ที่ของประธานและคณะกรรมการตรวจการจา้ง วา่จะพิจารณาตามขอ้เสนอของผู้

ควบคมุงานหรอืไม่ หรอือาจจะพิจารณาตามแนวทางอื่นไดเ้ช่นเดียวกนั 

 กรณีที่ 2 ผูค้วบคมุงานตรวจสอบหนา้งานพรอ้มกบัผูร้บัจา้ง พบว่าไม่สามารถลงตาํแหน่งบ่อพกัระบายนํา้

ในตาํแหน่งที่ตรงตามแบบได ้เน่ืองจากสภาพพืน้ที่ที่มีทั้งแนวท่อประปาใต้ดิน และพืน้ทางเดินในแบบที่จะตอ้ง

ก่อสรา้งและไม่สามารถปรบัแนวทางเดินได ้ดงันัน้ผูค้วบคมุงานจึงไดพ้ิจารณาและตดัสินใจยกเลิกบ่อพกัตาํแหน่งนัน้ 

โดยการยกเลิกบ่อกรณีนี ้ผูค้วบคมุงานสามารถกระทาํไดโ้ดยใชด้ลุยพินิจของผูค้วบคมุงาน และจากนัน้ผูค้วบคมุงาน

จงึตอ้งทาํหนงัสือรายงานใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจรบัพสัดเุพื่อทราบต่อไป ตวัอย่างเอกสารเป็นไปตามรูปที่ 4 – 

53  

 กรณีที่ 3 ผูร้บัจา้งทาํหนงัสือขอสงวนสิทธ์ิการขยายระยะเวลาก่อสรา้งเน่ืองจากฝนตกไม่สามารถทาํงานได ้

โดยมีเอกสารอา้งอิงเป็นรายงานการพยากรณอ์ากาศของกรมอตุนุิยมวิทยา ว่าในช่วงเวลาดงักล่าวมีฝนตก ดงัรูปที่ 4 

– 54  

 ในกรณีนีผู้ค้วบคุมงานไดท้าํการตรวจสอบจากรายงานประจาํวนัที่ไดบ้นัทึกไวว้่าในแต่ละวนัมีคนงานลง

ทาํงานจาํนวนก่ีคน ทาํงานอะไรบา้งและสภาพอากาศในวนันัน้เป็นอย่างไร และจากการตรวจสอบพบว่าช่วงเวลา 7 

วนัที่ผูร้บัจา้งขอสงวนสิทธ์ิเขา้มานัน้ ผูร้บัจา้งเขา้มาดาํเนินการได ้6 วนั มีเพียงแค่หนึ่งวนัเท่านัน้ที่ผูร้บัจา้งไม่สามารถ

เข้ามาดําเนินการได้เน่ืองจากมีฝนตกบริเวณหน้างาน ผู้ควบคุมงานจึงได้ตอบเอกสารรายงานต่อประธาน

คณะกรรมการตรวจการจา้ง โดยมีรายละเอียดตามรูปที่ 4 – 55 ดงันัน้จึงเห็นไดว้่ารายงานประจาํวนันัน้มีความสาํคญั 

ผูค้วบคมุงานควรจะตอ้งทาํการบนัทกึขอ้มลูใหถ้กูตอ้งเพื่อไวใ้ชป้ระกอบการพิจารณาในกรณีเช่นนี ้

  

  



71 
 

 
รูปที่ 4 – 51 กรณีศกึษาที่ 1 ผูร้บัจา้งแจง้ปัญหาหนา้งาน 
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รูปที่ 4 – 52 กรณีศกึษาที่ 1 ผูค้วบคมุงานตอบหนงัสือของผูร้บัจา้ง เพื่อรายงานประธานคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
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รูปที่ 4 – 53 กรณีศกึษาที่ 2 ผูค้วบคมุงานรายงานการแกไ้ขปรบัรูปแบบหนา้งานใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจรบั

พสัดทุราบ 
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รูปที่ 4 – 54 กรณีศกึษาที่ 3 ผูร้บัจา้งมีหนงัสือขอขยายระยะเวลาก่อสรา้ง เน่ืองจากมีฝนตก 
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รูปที่ 4 – 55 กรณีศกึษาที่ 3 ผูค้วบคมุงานพิจารณาขอ้มลูรายงานประจาํวนั และรายงานตอ่ประธานฯ 
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 กรณีที่ 4 ผูร้บัจา้งตรวจสอบแบบและหนา้งานแลว้พบว่า ในแบบกาํหนดใหท้าํการผ่าถนนลาดยางบางส่วน

เพื่อวางท่อรอ้ยสายไฟ ก่อนที่จะปิดผิวคืนดงัเดิม ซึ่งผูร้บัจา้งเสนอความเห็นใหท้าํการเช่ือมต่อไฟฟ้าในแนวอื่นแทน 

เพื่อไม่ใหก้ารทาํงานกระทบตอ่พืน้ที่สว่นอื่น ดงัเอกสารในรูปที่ 4 – 56  

 ในกรณีนีผู้ค้วบคุมงานไม่สามารถพิจารณาใหค้วามเห็นได ้จึงไดต้อบหนังสือพับหลังถึงผูอ้อกแบบงาน

ระบบไฟฟ้า เพื่อพิจารณาตามแนวทางของผูร้บัจา้ง ก่อนที่ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้าจะพิจารณาและตอบกลบัมาที่ผู้

ควบคุมงาน เพื่อรายงานความเห็นนาํเสนอประธานคณะกรรมการตรวจการจา้งเพื่อพิจารณาต่อไป โดยตัวอย่าง

หนงัสือโตต้อบของผูค้วบคมุงานและผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้าเป็นไปตามรูปที่ 4 – 57 

 กรณีที่ 5 ผูค้วบคมุงานตรวจสอบการทาํงานของผูร้บัจา้ง พบว่าเสาเข็มที่ใชไ้ม่ตรงตามที่ขออนมุติั และไม่ได้

มาตรฐาน จงึไดท้าํรายงานแจง้ใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจรบัพสัดทุราบ โดยตอ้งระบรุายละเอียดใหค้รบถว้นและ

ชดัเจน เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุดงัรูปที่ 4 – 58 และ 4 – 59  

 หลงัจากนัน้ผูค้วบคุมงานจึงไดท้าํหนงัสืออีกหนึ่งฉบบัเพื่อเสนอใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ มี

หนงัสือแจง้หยุดการทาํงานของผูร้บัจา้ง จนกว่าจะมีการแกไ้ขปัญหาในเรื่องของเสาเข็มเสร็จเรียบรอ้ย รายละเอียด

หนงัสือดงัรูปที่ 4 – 60  
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รูปที่ 4 – 56 กรณีศกึษาที่ 4 ผูร้บัจา้งเสนอความเห็นแนวทางในการทาํงานตอ่ประธานฯ 
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รูปที่ 4 – 57 กรณีศกึษาที่ 4 ผูค้วบคมุงานทาํหนงัสือขอความเห็นจากผูอ้อกแบบ 
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รูปที่ 4 – 58 กรณีศกึษาที่ 5 ผูค้วบคมุงานทาํหนงัสือรายงานปัญหาและอปุสรรค (1) 
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รูปที่ 4 – 59 กรณีศกึษาที่ 5 ผูค้วบคมุงานทาํหนงัสือรายงานปัญหาและอปุสรรค (2) 
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รูปที่ 4 – 60 กรณีศกึษาที่ 5 ผูค้วบคมุงานทาํหนงัสือแจง้หยดุการก่อสรา้ง 
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วิธีการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 

 ในการควบคมุงานมกัจะมีปัญหาที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายอยู่เสมอ ดงันัน้ผูค้วบคมุงานควรจะตอ้งมี

การตดัสินใจที่ดีสาํหรบัการแกปั้ญหาแต่ละเรื่อง บางปัญหาที่เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพที่ผูค้วบคมุงานสามารถแกไ้ขไดเ้อง

แตใ่นบางเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัแบบก่อสรา้งจาํเป็นที่จะตอ้งมีการหารอืกบัผูอ้อกแบบ เพื่อใหผู้อ้อกแบบเป็นคนพิจารณา

และตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหา บางเรื่องอาจจะเก่ียวขอ้งกบัระเบียบพสัดซุึ่งอยู่นอกเหนืออาํนาจการตดัสินใจของผู้

ควบคมุงาน กรณีเช่นนีค้วรรบีทาํหนงัสือถึงประธานเพื่อขอนดัประชมุคณะกรรมการตรวจรบัพสัดเุพื่อพิจารณาโดยเรว็ 

 กรณีที่ผลการดาํเนินงานลา่ชา้กว่าแผนการทาํงาน ผูค้วบคมุงานจะตอ้งพิจารณาและสืบหาขอ้เท็จจรงิใหไ้ด้

ว่ามีสาเหตมุาจากอะไร เช่น จาํนวนคนงานหรือสภาพคล่องของผูร้บัจา้ง ขอ้มลูเบือ้งตน้ที่ผูค้วบคมุงานจะนาํมาช่วย

ในการพจิารณาไดคื้อรายงานประจาํวนั โดยดจูากจาํนวนคนงานในแตล่ะวนั และเนือ้งานที่ทาํไดใ้นแต่ละวนั เช่น งาน

ขนาดใหญ่แต่มีคนงานอยู่ไม่ถึง 5 คน อาจจะตัง้ขอ้สงัเกตแรกว่าจาํนวนคนงานไม่พอ จากนัน้จึงตอ้งหาสาเหตตุ่อไป

ว่าที่คนงานไม่พอเพราะอะไร โดยอาจจะลองสอบถามจากคนงานดูก่อน แลว้จึงสอบถามจากทางผูร้บัจา้ง ปัญหาที่

แทจ้ริงอาจจะเป็นเพราะช่วงนัน้เป็นช่วงที่คนงานลากลบับา้นเพื่อเก่ียวขา้วทาํนา หรืออาจจะเป็นเพราะสภาพคล่อง

ของบริษัททาํใหไ้ม่สามารถจ่ายเงินค่าจา้งแรงงานได ้ทาํใหค้นงานหายหมด เป็นตน้ เม่ือไดข้อ้มลูแลว้ผูค้วบคุมงาน

อาจจะปรกึษาและใหค้าํแนะนาํผูร้บัจา้งในแนวทางแกไ้ขเท่าที่เป็นไปได ้หากพิจารณาแลว้ไม่สามารถแกไ้ดก็้ใหน้าํ

เรื่องเขา้ที่ประชมุเพื่อใหค้ณะกรรมการรบัทราบถึงปัญหาที่เกิดนัน้ 

 

จรรยาบรรณ / จติสาํนึกในการปฏบัิตงิาน 

 ทุกสาขาอาชีพจะมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพอยู่แลว้ ตาํแหน่งผูค้วบคุมงานเองโดยมากจะเป็น

วิศวกร ก็จะมีจรรยาบรรณวิศวกรเป็นหลกัใหถื้อปฏิบัติในการทาํงานเช่นกัน โดยเอกสารจรรยาบรรณวิศวกร พ.ศ.

2556 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัป์ (วสท.) ไดก้าํหนดความหมายของจรรยาบรรณ ไว้

ว่าหมายถึง หลกัความประพฤติอนัเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดย

ยึดถือปฏิบติัเพื่อรกัษาช่ือเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณของวิชาชีพวิศวกรรม และแบ่งจรรยาบรรณออกเป็น 6 หมวด 

ดงัรายละเอียดดงันี ้

 หมวดที่ 1 วา่ดว้ย วิชาการ และวิชาชีพ 

ขอ้ 1 วิศวกรอาชีพ พงึยดึหลกัปฏิบติัในวิชาชีพดงัตอ่ไปนี ้

 1.ปฏิบติังานที่ไดร้บัทาํอย่างถกูตอ้งตามหลกัวิชาการและหลกัปฏิบติัของวิชาชีพโดยเครง่ครดั 

 2.เพิ่มพนูวิสยัทศัน ์รวมทัง้พฒันาตนเองในดา้นความรู ้ความสามารถในวิชาชีพวิศวกรรม 

 3.สง่เสรมิ เผยแพรค่วามรูแ้ละประสบการณใ์นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากรุน่พี่สูรุ่น่นอ้ง 

 4.สง่เสรมิเผยแพร ่และพฒันาความรูใ้นวิชาชีพวิศวกรรมใหแ้ก่หมู่วิศวกร ทัง้นิสิต นกัศกึษา 

 5.สนบัสนนุสง่เสรมิใหมี้การศกึษาพฒันาอย่างตอ่เน่ือง 
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 6.ใหก้ารยอมรบัสนบัสนนุ และใหเ้กียรติยกย่อง ในวิชาชีพวิศวกรรมและวิศวกรดว้ยกนั 

 7.พงึปฏิบติังานเฉพาะที่ตนมีความรู ้ความสามารถเท่านัน้ 

 8.ใหข้อ้มลู และแสดงความคิดเห็นตามหลกัวิชาการตามที่ตนทราบอย่างถ่องแทแ้ก่สาธารณชนดว้ยความ

สตัยจ์รงิ 

 9.คาํนงึถึงผลกระทบตอ่ผูเ้ก่ียวขอ้ง สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 หมวดที่ 2 วา่ดว้ย คณุธรรม และจรยิธรรม 

ขอ้ 2 การประกอบวิชาชีพของวิศวกรมีผลกระทบตอ่สงัคม เพื่อให�้เกิดการพฒันารว่มกนัในสงัคมให�้ทกุคนอยู่

อย่างมีความสขุได ้ลดความมีอคติ ซึง่กนัและกนั วิศวกรจงึตอ้งมีแนวปฏิบติัทางดา้นคณุธรรมและจรยิธรรมตอ่ไปนี ้ 
 1.มีความขยนัหมั่นเพียร อดทน เท่ียงธรรม ไม่ลาํเอียง ปราศจากอคติ และตรงตอ่เวลา 
 2.ประกอบวชิาชีพดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ไมใ่ชว้ชิาชีพในทางทีผิด 
 3.ไม่ใชอ้าํนาจหนา้ท่ีโดยมิชอบธรรม หรอืใชอ้ทิธิพลเพื่อประโยชนส์ว่นตนหรอืพวกพอ้ง 
 4.ไม่พวัพนัเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ หรอืประกอบการใด ๆ ซึง่เป็นท่ีควรรูว้า่เป็นการหลอกลวงหรอืมิชอบ

ดว้ยกฎหมาย 
 5.พงึใหค้วามเห็นงานทางดา้นวิศวกรรมของผูอ้ื่นดว้ยความสรา้งสรรค ์ และมีมารยาทเพื่อประโยชน์

ของสงัคม 
 6.พงึเสียสละใหก้ารอปุถมัภค์ ํา้จนุ เกือ้กลู และแลกเปล่ียนความคิดประสบการณ ์ ชว่ยเหลือซึง่กนั

และกนั 
 7.มีความละอายในการกระทาํส่ิงท่ีไม่ถกูตอ้ง สาํรวจและปรบัปรุงตนเองอยู่เสมอ 
 8.รกัษาสจัจะโดยไม่ขดักบักฎหมายและศีลธรรม 
 หมวดท่ี 3 วา่ดว้ย ความรบัผิดชอบ 
ขอ้ 3 วิศวกรตอ้งรบัผิดชอบในงานท่ีไดร้บัมอบหมาย และใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัแรก ทัง้ตอ่สวสัดิภาพ 

ความปลอดภยั สขุอนามยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของผูเ้ก่ียวขอ้งตลอดจนสาธารณชน 
 1.ตอ้งรบัผิดชอบลกัษณะงานทางดา้นวิศวกรรมทกุรูปแบบ 
 2.ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ และคาํนงึถึงผลกระทบตอ่สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 3.วิศวกรผูอ้อกแบบ และวิศวกรผูค้วบคมุงาน จะตอ้งรบัผิดชอบผลงานของตนเองท่ีไดด้าํเนินการไว ้
 4.ไม่ละทิง้งานหรอืหนา้ท่ีท่ีไดร้บัผิดชอบโดยไม่มีเหตอุนัควร 
 5.ไม่ลงลายมือช่ือเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวิศวกรรมท่ีตนเองไม่ไดต้รวจสอบหรอืปฏิบติังานจรงิ 
 6.รกัษาความลบัตอ่งานท่ีไดร้บัทาํ เวน้แตไ่ดร้บัอนญุาตจากเจา้ของงาน 
 หมวดท่ี 4 วา่ดว้ยความซื่อสตัยต์อ่วิชาชีพ 
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ขอ้ 4 วิศวกรตอ้งใชค้วามรูแ้ละความชาํนาญในงานวิชาชีพอย่างซื่อสตัย ์เป็นธรรม รกัษาผลประโยชน ์ต่อผูว้่าจา้ง

และ ผูเ้ก่ียวขอ้ง ดงัตอ่ไปนี ้

 1.ตอ้งปฏิบติัหนา้ที่อย่างซื่อสตัยส์จุรติในฐานะที่ตนเป็นตวัแทน หรอืไดร้บัการวา่จา้งจากเจา้ของงาน 

 2.เปิดเผยตนเองตอ่เจา้ของงานและผูเ้ก่ียวขอ้งก่อนรบัดาํเนินการเพื่อความโปรง่ใส 

 3.ปฏิบติัหนา้ที่โดยชอบธรรม ไม่ใชอ้าํนาจหนา้ที่โดยมิชอบ ไม่แอบแฝงดว้ยอิทธิพลหรอืผลประโยชนใ์ด ๆ  

 4.ไม่เรยีก หรอืรบัผลประโยชนอ์ื่นใด นอกเหนือจากคา่งานตามวิชาชีพที่ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

 5.ไม่ปิดบงัหรือซ่อนเรน้ผลประโยชนต์่อเจา้ของงาน หรือผูเ้ก่ียวขอ้งซึ่งตนมีส่วนไดส้่วนเสีย หรือมีผลกระทบ

ตอ่ธุรกิจของเจา้ของงาน หรอืผูเ้ก่ียวขอ้ง หรอืก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 6.ไม่รบัทาํงานเดียวกนักบัที่ผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมอื่นทาํอยู่ เวน้แต่เป็นการทาํงานหรือตรวจสอบตาม

หนา้ที่ หรอืแจง้ใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมอื่นนัน้ ทราบลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรแลว้ 

 7.ไม่รบัทาํงานเดียวกนัใหแ้ก่ผูว้า่จา้งรายอื่น เวน้แตไ่ดแ้จง้ใหผู้ว้า่จา้งรายแรกทราบลว่งหนา้ เป็นลายลกัษณ์

อกัษรและไดร้บัความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูว้่าจา้งรายแรกกับไดแ้จง้เป็นลายลกัษณอ์ักษรใหผู้ว้่าจา้ง

รายอื่นนัน้ทราบลว่งหนา้แลว้ 

 หมวดที่ 5 วา่ดว้ย ช่ือเสียง และผลงาน 

ขอ้ 5 วิศวกรตอ้งสรา้งช่ือเสียงในวิชาชีพจากผลงานโดยปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยคาํนึงถึงช่ือเสียง

และวิชาชีพ  

 1.ไม่แอบอา้ง ไม่คดัลอกหรือไม่ดดัแปลงผลงาน ไม่ว่าทัง้หมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของวิศวกรผูอ้ื่นมาเป็น 

ของตนโดยไม่ไดร้บัอนญุาต 

 2.เปิดเผยขอ้มลูที่ถกูตอ้งเก่ียวกบัคณุสมบติั ประสบการณ ์ผลงานและตาํแหน่งหนา้ที่ของตนเอง 

 3.แขง่ขนัเพื่อใหไ้ดง้านอย่างยติุธรรม 

 4.ไม่เสนอ หรอืรบัส่ิงตอบแทนใดๆ ที่ขดัตอ่หลกักฎหมาย 

 5.มีความศรทัธา รกัษาศกัดิศ์ร ีและสิทธิในวิชาชีพ เพื่อช่ือเสียงและผลงานวิศวกรรมที่ดี 

 6.ไม่โฆษณาหรอืยอมใหผู้อ้ื่นโฆษณาเกินขอบเขตและเกินความเป็นจรงิในความรูค้วามสามารถของตน 

 7.หลีกเล่ียงการกระทาํใด ๆ ที่จะนาํความเส่ือมเสียมาสูเ่กียรติศกัดิแ์ห่งวิชาชีพ 

 หมวดที่ 6 วา่ดว้ย จรรยาบรรณของกรรมการ และอนกุรรมการ 

ขอ้ 6 กรรมการและอนุกรรมการเป็นบุคคลที่มีหนา้ที่และผลกระทบต่อสมาคม สมาชิก และสงัคมโดยตรง สมควรมี

จรรยาบรรณสาํหรบักรรมการและอนกุรรมการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัที่ดี ดงัตอ่ไปนี ้ 

 1.ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ของ วสท. โดยเครง่ครดั 

 2.ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของ วสท. โดยเครง่ครดัเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีตอ่สมาชิก วิศวกร และสงัคม 

 3.รกัษาและสรา้งช่ือเสียงเกียรติคณุของ วสท. ใหเ้ป็นที่ยอมรบัยกย่องโดยทั่วไป 
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 4.ดาํเนินการอย่างเต็มความสามารถใหเ้ป็นไปตามที่ไดแ้ถลงไวใ้นการเสนอตวัเขา้รบัเลือกตัง้หรอืรบัแตง่ตัง้ 

ตามหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย 

 5.มีวินยัในการเขา้ประชมุอย่างสมํ่าเสมอ 

 6.เคารพและปฏิบติัตามมติของที่ประชมุ 

 7.ใชว้าจาทา่ทีที่สภุาพ มีมารยาทใหเ้กียรติ และเคารพสิทธ์ิตอ่ผูอ้ื่น 

 8.สรา้งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดีตอ่กนั 

 9.ตอ้งไม่ใชอ้าํนาจหรอือิทธิพลใด ๆ ตอ่การตดัสินใจ การจาํกดัการตดัสินใจ หรอืจาํกดัการดาํเนินการใด ๆ 

ของกรรมการ อนกุรรมการ และสมาชิกโดยไม่ชอบธรรม 

 



86 
 

บทที ่5 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏบิัตงิาน 

 ในการปฏิบัติงานตาํแหน่งผูค้วบคุมงานนัน้ จาํเป็นตอ้งมีความรูพ้ืน้ฐานทางวิชาการสาํหรบัประกอบการ

ตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาหนา้งาน และความรูท้างดา้นพสัด ุเพื่อใชส้าํหรบัการบรหิารและควบคมุงานใหส้าํเรจ็ลลุ่วง 

ซึ่งรูปแบบการดาํเนินงานสามารถยึดแนวทางปฏิบติัตามที่คู่มือฉบบันีแ้นะนาํได ้ยกตวัอย่างเช่น ผูค้วบคมุงานมีการ

ตรวจสอบพบเสาเข็มไม่ไดม้าตรฐาน ส่ิงที่ผูค้วบคุมงานตอ้งปฏิบติัในส่วนของวิชาชีพคือ ตอ้งมีเหตุผลชีแ้จงผูร้บัจา้ง

ไดว้่าเสาเข็มนั้นผิดปกติอย่างไรจึงไม่ไดม้าตรฐาน ไม่สามารถนาํมาใชไ้ด ้ส่วนคาํแนะนาํในคู่มือก็จะเป็นไปตาม

ขัน้ตอนที่ 6 ของกระบวนการทาํงานควบคุมงานก่อสรา้ง ที่จะตอ้งมีหนังสือรายงานปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้ให้

ประธานและกรรมการไดร้บัทราบ เพื่อที่ประธานจะไดมี้ความเห็นนดัประชมุคณะกรรมการตรวจรบัพสัดเุพื่อพิจารณา

ตอ่ไป เป็นตน้ 

 หรืออีกตวัอย่างเช่นในขัน้ตอนที่ 14 การรายงานผลการปฏิบติังานประจาํสปัดาห ์ตวัอย่างที่แสดงในคู่มือ

เป็นเพียงแนวทางในการนาํเสนอรายงานเท่านั้น ไม่ไดก้าํหนดเป็นรูปแบบมาตรฐานให้ปฏิบัติตามแต่อย่างใด ผู้

ควบคุมงานสามารถจัดรูปแบบเอกสารตามที่แต่ละคนคิดได ้เพียงแต่ในคู่มือไดใ้หค้าํแนะนาํว่าในรายงานประจาํ

สปัดาหน์ั้นควรจะตอ้งมีเนือ้หาหลักใดบา้ง เช่น เปอรเ์ซ็นตผ์ลการทาํงานเทียบกับเปอรเ์ซ็นตแ์ผนการทาํงาน และ

รายงานประจําวัน เป็นต้น เช่นเดียวกับขั้นตอนที่  20 ในการนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานในที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุผูค้วบคมุงานสามารถเลือกใชโ้ปรแกรมใดในการนาํเสนอก็ได ้ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของ

ผูค้วบคมุงาน  

 

แนวทางแก้ไขในการปฏบิัตงิาน 

 จากปัญหาและอปุสรรคขา้งตน้จะเห็นว่า คู่มือเป็นเพียงเครื่องมือช่วยในการแนะนาํแนวทางการปฏิบติังาน

สาํหรบัผูค้วบคมุงานเท่านัน้ แต่การปฏิบติังานเพื่อใหไ้ดผ้ลงานที่ถูกตอ้งจะขึน้อยู่กบัผูค้วบคมุงานเป็นสาํคญั ดงันัน้

เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความถูกตอ้งเรียบรอ้ย ผูค้วบคุมงานเองจะตอ้งหมั่นเพิ่มพูนความรูใ้นสายวิชาชีพ 

และกฎระเบียบขอ้บงัคบัทางพสัด ุและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อนาํมาปรบัใชใ้นการบรหิารจดัการควบคมุงานก่อสรา้งที่

รบัผิดชอบ  
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ปัญหาทีม่กัพบในการควบคุมงาน 

ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

1.ผูร้บัจา้งดาํเนินการลา่ชา้

กวา่สญัญา 

1.ผูร้บัจา้งมีแรงงานไม่

เพียงพอ 

 

 

2.ผูร้บัจา้งขาดสภาพ

คลอ่งทางการเงิน 

1.ผูค้วบคมุงานอาจจะช่วยแนะนาํแผนการทาํงานใหแ้ก่

ผู้ร ับจ้าง เพื่อที่จะให้ได้เนื ้องานมากที่สุดที่ เหมาะกับ

จาํนวนคนงาน แต่อย่างไรก็ตาม ผูค้วบคุมงานก็จะตอ้ง

เรง่รดัผูร้บัจา้งใหร้บีจดัหาคนงานมาเพิ่ม 

2.ผูค้วบคุมงานควรประสานกับผูร้บัจา้ง ในการทาํงาน

ตามงวดงานเพื่อใหส้ามารถเบิกงวดงานไดเ้รว็ขึน้  

 

ที่สาํคญัในกรณีที่ผูร้บัจา้งดาํเนินการล่าชา้กว่าสญัญา ผู้

ค ว บ คุ ม ง า น จ ะ ต้ อ ง ทํ า ร า ย ง า น แ จ้ ง ป ร ะ ธ า น

คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุเพื่อทราบ และจะไดท้าํการ

เรง่รดังานตามระเบียบพสัดตุอ่ไป 

2.ผูร้บัจา้งทาํเรื่องเอกสาร

ลา่ชา้ หรอืไม่ถกูตอ้งตาม

ระเบียบพสัด ุ

1.ผูร้บัจา้งไม่เคยทาํงาน

กบัหน่วย งานราชการ ทาํ

ใหไ้ม่ทราบแนวทาง

ปฏิบติัเรื่องเอกสาร 

2.ผูร้บัจา้งไม่มี

ผูร้บัผิดชอบโดยตรงใน

การทาํงานดา้นเอกสาร 

1.ผูค้วบคุมงานตอ้งเป็นผูแ้นะนาํและแจง้ผูร้บัจา้งใหท้าํ

เอกสารต่าง ๆ ที่จ ําเป็น อาจจะต้องยํ้าหรือติดตามผู้

รบัจา้งมากกว่าปกติ แต่ทัง้นีก็้ขึน้อยู่กบัความรบัผิดชอบ

ของผูร้บัจา้งเองดว้ย 

2.ผู้ควบคุมงานอาจจะช่วยรวบรวมรายการขออนุมัติ

วัสดุ และเอกสารต่าง ๆ ที่ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งขออนุมัติ

ใหแ้ก่ผูร้บัจา้ง เพื่อที่ผูร้บัจา้งจะไดเ้ตรียมเอกสารและส่ง

ขออนมุติัตอ่ไป 

3.รายละเอียดของแบบ

และรายการประกอบแบบ

ขดัแยง้กนั หรอืแบบไม่

ชดัเจน 

1.ผิดพลาดในขัน้ตอน

เขียนแบบ 

1.ผู้ควบคุมงานตอ้งประสานงานไปยังผู้ออกแบบเพื่อ

สอบถามความชดัเจน และนาํมาแจง้ผูร้บัจา้งดาํเนินการ

ต่อไป โดยอาจจะเป็นการสอบถามโดยตรงในกรณีที่เป็น

ความขัดแยง้เล็กนอ้ย เช่นแบบแผ่นหนึ่งระบุความหนา

พื ้น  12 เซนติ เมตร แต่อีกแ ผ่นระบุความหนา 10 

เซนติเมตร ส่วนอีกกรณี อาจจะต้องทําเป็นหนังสือ

สอบถามจากผู้รับจ้างเน่ืองจากมีผลต่อรูปแบบการ

ทํางาน เช่นในแบบระบุใช้ท่อรอ้ยสายไฟฟ้าเป็นท่อ 

HDPE แตใ่น BOQ ระบเุป็นท่อ IMC เป็นตน้ 
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ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

4.ผูร้บัจา้งทาํงานไม่ตรง

ตามแบบ 

1.แบบไม่ชดัเจนแลว้

ตดัสิน ใจทาํเอง โดยไม่

ปรกึษาผูค้วบคมุงาน 

 

 

 

 

 

2.ศกึษาแบบไม่ละเอียด 

ทาํใหต้กรายละเอียด

สาํคญัไป 

1.ผู้ควบคุมงานควรป้องกันปัญหานี ้โดยการชีแ้จงทาํ

ความเขา้ใจกบัผูร้บัจา้งตัง้แต่ก่อนเริ่มการทาํงานว่า หาก

มีรายละเอียดส่วนใดไม่เคลียร ์หรือไม่ชดัเจนจะตอ้งทาํ

การแจง้ผูค้วบคุมงานก่อน อย่าตดัสินใจเองโดยพลการ 

แต่หากเกิดเหตุผิดพลาดขึน้แลว้ ก็จะตอ้งทาํการแก้ไข 

โดยอาจจะตอ้งทบุรือ้ทาํใหม่ทัง้หมด หรือแค่บางส่วน ซึ่ง

ขึน้อยู่กับวิจารณญาณของผู้ควบคุมงานว่าจะแก้ไข

สถานการณน์ัน้ๆ อย่างไร 

2.กรณีเช่นนีผู้ค้วบคมุงานจะตอ้งศกึษาแบบและรายการ

ประกอบแบบมาอย่างละเอียดเพียงพอ เม่ือผูร้บัจา้งทาํ

ผิดพลาดคลาดเคล่ือนจากแบบ จะได้สั่งการแก้ไขได้

ทนัท่วงที เพื่อที่งานจะไดไ้ม่ตอ้งเสียหายมากนกั 

5.ผูร้บัจา้งใชว้สัดไุม่ตรง

ตามที่ขออนมุติั หรอืใชว้สัดุ

ที่ไม่มีคณุภาพ 

1.ผูร้บัจา้งเขา้ใจวา่จะใช้

วสัดย่ีุหอ้ใดก็ได ้

 

 

 

2.ผูร้บัจา้งตอ้งการลด

คา่ใชจ้่าย 

1.ผูค้วบคุมงานตอ้งแจง้ใหผู้ร้บัจา้งส่งเอกสารขออนุมัติ

วสัดุเขา้มาใหป้ระธานพิจารณาก่อนเริ่มดาํเนินการ โดย

ปกติวสัดทุี่ใชจ้ะตอ้งเป็นวสัดุที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม 

(มอก.) หรือวสัดุชนิดใดที่ไม่มีมาตรฐาน มอก. ก็จะตอ้ง

เลือกใชว้สัดทุี่มีคณุภาพเป็นที่ยอมรบัโดยทั่วไป 

2.ผู้ควบคุมงานจะต้องทําการตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ 

อย่างละเอียด โดยเฉพาะวสัดุที่มีหลายรุน่หลายย่ีหอ้ซึ่ง

มักจะมี ปั ญ หาใน เรื่อ งของวัสดุที่ น ํามาใช้ เช่น  สี 

สายไฟฟ้า ท่อนํ้าประปา ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ในกรณี

เช่นนีห้ากผูค้วบคมุงานตรวจสอบพบวา่มีความผิดพลาด

โดยเจตนาบ่อยครั้ง อาจจะทําหนังสือแจ้งประธาน

กรรมการตรวจรับพัสดุ นัดประชุมคณ ะกรรมการฯ 

เพื่อที่จะตกัเตือนหรอืหาบทลงโทษผูร้บัจา้งไดเ้ช่นกนั 
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ข้อเสนอแนะ 

 1.ผูค้วบคุมงานควรศึกษาวิธีใชง้านไมโครซอฟทเ์อกเซลไว ้เน่ืองจากจะช่วยใหก้ารทาํงานเป็นระบบและ

สะดวกมากย่ิงขึน้ เช่นเอาไวใ้ชบ้นัทึกรายการหนงัสือขออนมุติัวสัด ุบนัทึกการเก็บตวัอย่างคอนกรีตเพื่อทดสอบ หรือ

การสรา้งกราฟ S-Curve เพื่อคาํนวณเปอรเ์ซ็นตก์ารทาํงาน  

 2.ผูค้วบคุมงานควรหมั่นศึกษาความรูใ้นสายวิชาชีพเพิ่มเติมเพราะส่ิงต่าง ๆ มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

โดยเฉพาะเรื่องเทคนิคการทาํงาน และวสัดใุนงานก่อสรา้ง 

 3.ในการควบคุมงานก่อสรา้งของหน่วยงานราชการ เอกสารต่าง ๆ จะมีความสาํคัญมาก ในกรณีที่เกิด

ปัญหาขึน้มา ดงันัน้แลว้ผูค้วบคุมงานควรทาํความเขา้ใจในเรื่องรูปแบบเอกสาร การถามตอบ การรายงานเม่ือเกิด

ปัญหา หรอืเหตกุารณต์า่งๆ  
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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก. ตารางแสดงสถิติการทาํงาน 

  รายการ (เฉล่ีย 1 คน / 8 ชม.) งานทีไ่ด ้ หมายเหต ุ

 1. ขดุดินบอ่ 2.5  ลบ.ม.  

 2. ขดุดินฐานราก 3  ลบ.ม. 

 3. ถมกลบดิน 3  ลบ.ม. 

 4. โกยดินลงจากรถ ห่าง 3.00 เมตร 15.0  ลบ.ม. (ทาํเป็นกลุม่แตเ่ฉล่ีย 1 คน) 

  โกยดินลงจากรถ ห่าง 15.00 เมตร 5  ลบ.ม. (ทาํเป็นกลุม่แตเ่ฉล่ีย 1 คน) 

 5. แบกทรายจากที่กองขึน้รถ 8  ลบ.ม. (ทาํเป็นกลุม่แตเ่ฉล่ีย 1 คน) 

 6. แบกหิน 2 จากเรอืขึน้รถ 5  ลบ.ม. (ทาํเป็นกลุม่แตเ่ฉล่ีย 1 คน) 

 7. แบกหินฝุ่ นขึน้รถ ดว้ยบุง้ก๋ี 4  ลบ.ม. (ทาํเป็นกลุม่แตเ่ฉล่ีย 1 คน) 

 8. โกยหิน 2 จากรถลงพืน้ 10  ลบ.ม. (ทาํเป็นกลุม่แตเ่ฉล่ีย 1 คน) 

 9. โกยทรายลงพืน้ขา้งรถ 30  ลบ.ม. (ทาํเป็นกลุม่แตเ่ฉล่ีย 1 คน) 

 10. ตดัหวั – เสีย้มปลายเสาเข็ม 200  ตน้ 

 11. ตอกเข็มไม่เกิน 3.00 เมตร 15 - 20 ตน้ 

  ตอกเข็ม 3.50 – 5.00 เมตร 10  ตน้ 

 12. ไส บาก และแตง่เสาไม ้(เนือ้แข็ง) 2  ตน้ 

 13. ไสเสา 8 นิว้ x 8 นิว้ x 8.00 เมตร 6  ตน้ 

 14. ทาํวงกรอบหนา้ตา่งกระจก 3  บาน ( 2 คน ) 

  (ไมส้กั) (0.90 x 1.10 เมตร) 

 15. ทาํวงกบพรอ้มช่องแสง 3  ช่อง 

  (0.80 x 1.50 เมตร) 

 16. ตัง้เสาไม ้3.00 – 6.00 เมตร 6  ตน้ 

 17. ปพูืน้ไม ้(ตีชิด) 6  ตร.ม. 

 18. ปพูืน้ไมเ้ขา้ลิน้ 4  ตร.ม. 

 19. ตีฝาไมท้บัเกลด็ 6  ตร.ม. 

 20. ตีฝาไมบ้งัใบ 3  ตร.ม. 

 21. ตีฝาตัง้ทบัเกลด็ 5  ตร.ม. 

 22. สานลาํแพน 1.20 x 1.50 เมตร 3  ผืน 
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  รายการ (เฉล่ีย 1 คน / 8 ชม.) งานทีไ่ด ้ หมายเหต ุ

 23. ทาํโครงไมม้งุสงักะสี 10  ตร.ม. 

 24. ทาํโครงไมม้งุกระเบือ้ง 4  ตร.ม. 

 25. ติดคาน วางตง 12  ตร.ม. 

 26. ทาํบานหนา้ตา่ง (ไมส้กั) (0.45 x 0.90) 3  บาน (ช่างเฉพาะ) 

 27. ทาํประตไูม ้(ไมส้กั) (0.90 x 2.00) 1  บาน (ช่างเฉพาะ) 

 28. วางแปและตีขอรบักระเบือ้ง (ลกูฟกู ลอนคู)่ 30  ตร.ม. 

 29. ตัง้วงกบ (0.90 x 1.50 เมตร) 6  ช่อง 

 30. ทาํลกูกรงไม ้(เนือ้แข็ง) 1  เมตร 

 31. ติดบานพบัหนา้ตา่ง ประต ู 8  บาน 

 32. ปรบัประต ูหนา้ตา่ง 12  บาน 

 33. ไสไมฝ้า (แรงคน) 80  ตร.ม.  

 34. ไสไมพ้ืน้ (เนือ้แข็ง) (แรงคน) 40  ตร.ม. 

 35. ทาํแบบหลอ่คอนกรตี (ไม่ติดตัง้) 7  ตร.ม. 

 36. ตีฝา้เพดานไม ้(เนือ้ออ่น) 4  ตร.ม. 

 37. มงุหลงัคาสงักะสี 12  ตร.ม. 

 38. มงุหลงัคากระเบือ้งกระดาษ (ลกูฟกู ลอนคู)่ 20  ตร.ม. 

 39. มงุหลงัคาจาก 250  ตบั 

 40. มงุหลงัคาแฝก 4  ตร.ม. 

 41. ก่อผนงัอิฐครึง่แผ่น (อิฐมอญ) 1,000  แผ่น (มีคนสง่ปนู) 

 42. ก่อผนงัอิฐครึง่แผ่น (ระยะสงู) (อิฐมอญ) 400  แผ่น (มีคนสง่ปนู) 

 43. ก่อผนงัหนึ่งแผ่น (อิฐมอญ) 1,800  แผ่น (มีคนสง่ปนู) 

 44. ก่อผนงัหนึ่งแผ่น (ระยะสงู) (อิฐมอญ) 1,000  แผ่น (มีคนสง่ปนู) 

 45. ก่อกาํแพงหินประดบั (เรยีบ 2 ดา้น) 1  ตร.ม. (มีคนสง่ปนู) 

 46. ก่อซีเมนตบ์ลอ็ก (เซาะรอ่ง) 50  กอ้น (มีคนสง่ปนู) 

 47. ก่อกาํแพงอิฐ บ.ป.ก. (เซาะรอ่ง) 50  กอ้น (มีคนสง่ปนู) 

 48. ย่อยอิฐหกั 2  ลบ.ม. 

 49. ฉาบปนูผนงั 8  ลบ.ม. 

 50. ฉาบปนู คาน เสา ทาํมมุ และบวัฝา้ 4  ตร.ม. 

 51. เทคอนกรตีพืน้ (ผสมแรงคน) 1.5  ลบ.ม. (เป็นหมู่) 
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  รายการ (เฉล่ีย 1 คน / 8 ชม.) งานทีไ่ด ้ หมายเหต ุ

 52. เทคอนกรตีเสา 0.06  ลบ.ม. 

 53. ทาํหินขดัพืน้ 15  ตร.ม. (มีคนช่วย) 

 54. ปกูระเบือ้งพืน้ 8” x 8” 8  ตร.ม. (มีคนช่วย) 

 55. ปโูมเสกพืน้ 4  ตร.ม. (มีคนช่วย) 

 56. ปโูมเสกฝา 2.5  ตร.ม. (มีคนช่วย) 

 57. ปกูระเบือ้งเคลือบ 4” x 4” ฝา 2  ตร.ม. 

 58. ดดัและผกูเหลก็ 25  กก. 

 59. เทคอนกรตีถนน (หนา 0.15 เมตร) 1  ตร.ม. 

 60. ทาสีนํา้ สีพลาสติก (2 ครัง้) 15  ตร.ม. 

 61. ทาสีนํา้มนั (2 ครัง้) 8  ตร.ม. 

 62. ทาเชลแลก็ 6  ตร.ม. 

 63. ทาวานิชพืน้ แลกเกอร ์ 4  ตร.ม. 

 64. ขดูสีนํา้มนัเก่าออก 10  ตร.ม. 

 

ที่มา : รศ.ดร.พิภพ   สนุทรสมยั. การประมาณราคาก่อสรา้ง. 2544. 
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