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สามารถเลือกเปิดอ่านดูเรื่องนั้นได้เลย ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์กับผู้
ควบคุมงานไม่มากก็น้อยหากมีข้อผิดพลาดใด ๆจากหนังสือเล่มนี้ผู้เรียบเรียงก็ขอน้อมรับไปปรับปรุงต่อไป 
สุดท้ายนี้ขอให้ผู้ควบคุมงานมีความสุขกับการทำงานครับ 

 

สุธี มณีอ่อน 

ผู้เรียบเรียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

                                                                                                     แนวทางการควบคุมงาน งานจ้างเหมา  สุธี มณีอ่อน 
 

สารบัญ 
บทที่ 1 ผังองค์กร อำนาจหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการควบคุมงาน      5 

บทที่ 2 เอกสารอ้างอิง คู่มือที่ใช้ประกอบการควบคุมงาน      8 

บทที่ ๓ สัญญาจ้างสิ่งที่ผู้ควบคุมงานต้องรู้        15 

บทที่ ๔ การจัดการสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง       35 

บทที่ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         42 

บทที่ 6 เมื่อได้รับคำสั่งให้เป็นผู้ควบคุมงาน        49 

บทที่ 7 check list การควบคุมงานประจำวัน       58 

บทที่ 8 การจัดทำเอกสารต่าง ๆ         71 

8.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง       71 

8.2 การปรับแบบ         72 

8.3 การปรับเปลี่ยนกม.ดำเนินการ       74 

8.4 การแก้ไขแบบ         76 

8.5 การแก้ไขสัญญา         80 

8.6 การถัวจ่ายงาน         88 

8.7 การจ่ายค่างาน         91 

8.8 การขยายอายุสัญญา งดหรือลดค่าปรับ      94 

8.9 การจัดทำ final report               100 

8.10 เงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)           102 

บทที่ 9 การจัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง               104 

บทที่ 10 ประเด็นอ่ืน ๆ                 105  

บทที่ 11 ข้อควรระวังในการควบคุมงาน               107 

บทที่ 12 บทสรุป                 109 

ภาคผนวก                  110 

เอกสารอ้างอิง                  203 



5 
 

                                                                                                     แนวทางการควบคุมงาน งานจ้างเหมา  สุธี มณีอ่อน 
 

บทที่ ๑ ผังองค์กร และ อาํนาจหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการควบคุมงาน 

ผังองค์กรในการควบคุมงานเป็นดังนี้ 

 

รูปที่ 1-1 แผนผังการบริหารงานผู้ที่เก่ียวข้องในการควบคุมงาน 
 
จากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ข้อ 

178  ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้ 
      (1)  ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้
เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม หรือ
ตัดทอนงานจ้างได้ตามท่ีเห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และ
ข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด
แล้วแต่กรณีไว้ก่อนจนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่
เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที 
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    (2)  ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน หรือเป็นที่
คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จ
แล้วจะไม่ม่ันคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้ว
รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือ
ข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว 
    (3)  จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการ
ปฏิบัติงาน หรือการหยุดงาน และสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับ
พัสดุ ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพ่ือมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด 
โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพ่ือประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่ การบันทึกการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ 
      (4)  ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญา และในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้
รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้าง
ทราบภายใน  3 วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ 

จากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ข้อ 
176 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ 

  (1) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร 
      (2)  ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของ 
หน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุก
สัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 
      (3)  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสม และ
เห็นสมควรและจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานนั้นไว้เพ่ือเป็นหลักฐานด้วย 
      (4)  นอกจากการดำเนินการตาม (1) และ (2) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการ
ละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย หรือไม่เป็นไปตามหลัก
วิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามท่ีเห็นสมควร และตามหลัก
วิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 
      (5)  โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วนัทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับ
ทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
      (6)  เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดใน 
สัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำ
ใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อย  2 ฉบับ  

https://sites.google.com/site/phrbkhwbkhumxakhar/
https://sites.google.com/site/phrbkhwbkhumxakhar/
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มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพ่ือทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐ
และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 
          ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่า ผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามรูป
รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า 
เจ้าหน้าที่เพ่ือทราบและสั่งการ แล้วแต่กรณี 
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บทที่ 2 เอกสารอ้างอิงและคู่มือที่ใช้ประกอบการควบคุมงาน 

 ผู้ควบคุมงานจำเป็นต้องมีคู่มือหรือหนังสือที่ใช้ประกอบการควบคุมงานโดยสังเขปดังนี้ 

1.รายการละเอียดและข้อกําหนดการก่อสร้างทางหลวงเล่มที่ ๑,๒ ฉบับ กันยายน พ.ศ.2535 และ
คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล ฉบับปรับปรุงและแก้ไขครั้งที่ 4 พ.ศ.2547 

 

2.แบบมาตรฐาน STANDARD DRAWINGS ฉบับแก้ไขปี 2018 และมาตรฐานงานทาง 
STANDARDS FOR HIGHWAY CONSTRUCTION 
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3.คู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1,2,3,4 ฉบับ พ.ศ.2550 

 

 



10 
 

                                                                                                     แนวทางการควบคุมงาน งานจ้างเหมา  สุธี มณีอ่อน 
 

4.คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจร ภาค 1 ฉบับ พ.ศ.2531และคู่มือเครื่องหมายควบคุม
การจราจร ภาค 2 ฉบับ พ.ศ.2533 

 

5.คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจร ฉบับ กันยายน 2545 และรายการละเอียดและข้อกำหนดการ
จัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ฉบับ ตุลาคม 2545 
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6.คู่มือติดตั้งป้ายจราจร ฉบับ มีนาคม 2561 ประกอบด้วย 1.คู่มือมาตรฐานป้ายจราจร 2.คู่มือ
มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งป้ายจราจร 3.คู่มือเครื่องหมายการควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งาน
บูรณะและงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน 4.คู่มือการติดตั้งป้ายจราจรและงานก่อสร้าง งานบูรณะและงาน
บำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ 
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7. พระราชบัญญัติทางหลวง 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม 2549 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 2530 ปัจจุบันใช้ปี 2562 

 

10.พระราชบัญญัติการจัดซ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 



13 
 

                                                                                                     แนวทางการควบคุมงาน งานจ้างเหมา  สุธี มณีอ่อน 
 

11.แนวทางเบื้องต้นสำหรับผู้ควบคุมงานจ้างเหมา บำรุงทาง-โครงการย่อย เรียบเรียงโดยนายสานิตย์ 
นพนิช วิศวกรโยธา 8วช. สำนักทางหลวงที่ 15 มีนาคม 2549 

 

 12.แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ งานจ้างเหมาของกรมทางหลวง 
กรมทางหลวง สิงหาคม 2561 
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13.รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวงเล่มที่ 1 และ 2 กรมทางหลวง 2563 
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บทที่ ๓ สัญญาจ้างสิง่ที่ผูค้วบคุมงานต้องรู้ 

บทนี้บางส่วนคัดลอกจากหนังสือแนวทางเบื้องต้นสำหรับผู้ควบคุมงานจ้างเหมา บำรุงทาง-โครงการ
ย่อย เรียบเรียงโดยนายสานิตย์ นพนิช วิศวกรโยธา 8วช. สำนักทางหลวงที่ 15 กรมทางหลวง มีนาคม 2549 

เป็นที่น่าแปลกใจที่ได้พบว่าผู้ควบคุมงานหลายท่านไม่เคยอ่านสัญญามาก่อนจึงต้องพูดเรื่องนี้กันในที่นี้ 
สําหรับท่านผู้ควบคุมงานที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวเชื่อแน่ว่าเมื่อท่านได้อ่านบทนี้ แล้วท่านจะเข้าใจว่าทําไมการที่ผู้
ควบคุมงานไม่อ่านสัญญาถือเป็นเรื่องน่าแปลกใจ 

สัญญาจ้างเป็นนิติกรรมที่ผู้ว่าจ้าง(คือกรมทางหลวง)ได้ทําขึ้นกับผู้รับจ้าง เป็นข้อผูกพัน ระหว่างกันที่
ทั้งสองฝ่ายต้องถือปฏิบัติต่อกันจนบรรลุข้อตกลงจึงจะเลิกแล้วต่อกัน ท่านทั้งหลายย่อมเข้าใจดีว่าก่อนที่ผู้
รับจ้างจะมีสัญญาผูกพันกับผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างย่อมไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ว่าจ้าง เมื่อได้มีสัญญาต่อกันแล้ว 
ท่านไปควบคุมงานท่านสามารถสั่งการผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามก็เพราะเนื่องจากมีสัญญาเป็นข้อผูกมัด ดังนั้นจึง
สมควรอย่างยิ่งที่ผู้ควบคุมงานควรจะรอบรู้สัญญาที่ตนควบคุมงานอย่างลึกซึ้งเพ่ือจะได้รู้ขอบเขต หน้าที่ 
อํานาจ ตลอดจนความ รับผิดชอบที่มีต่อกันว่าเป็นเช่นใด เพ่ือที่ท่านจะได้ควบคุมงาน สั่งการ ต่อผู้รับจ้างได้
อย่างมั่นใจ อย่างผู้รู้ ผู้มีภูมิ จะทําให้ท่านเป็นผู้มีบุคลิกภาพ อันนี้เรื่องจริงนะครับ ได้เคยพบเห็นผู้ควบคุมงาน
บางท่านถามอะไรก็เอ๊อะๆ อ๊ะๆ พูดฟังไม่รู้เรื่อง(พูดไม่เป็นเรื่องเป็นราว) ก็เพราะไม่รู้จริงใน เรื่องท่ีกําลังสนทนา
นั่นเอง 

สัญญาที่ทางราชการทํากับผู้รับจ้างจะมีรูปแบบหรือแบบฟอร์มที่กําหนดไว้แล้ว ดังนั้นสัญญาเราจะ
เพ่ิมเติมเนื้อหาใดๆ ตามแต่จะคิดเองไม่ได้   หรือจะเขียนขึ้นมาเองไม่ได้ ขนาดสัญญาที่ใช้อยู่นี้ผ่านขั้นตอน ผ่าน
การ ใช้มายาวนาน ยังมีบางประเด็นที่ถกเถียงกันไม่รู้จบ แล้วใครจะเขียนสัญญาขึ้นมาใช้เองได้เล่าใน บทนี้จะ
ขอยกเอาสัญญาจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ หมายเลข ๔๒07 สุคิริน – โต๊ะโม๊ะ มาเป็นตัวอย่าง โดยจะยก
มาทีละหน้าแล้วก็ จาระไนประเด็นที่น่าสนใจกันไปเรื่อยๆ โครงการนี้อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวง
นราธิวาส งบประมาณปี ๒๕63 

ต่อไปนี้เราจะพูดกันในรายละเอียดว่าผู้ควบคุมงานควรให้ความสนใจในข้อใดบ้าง    ตามแบบสัญญา
จ้างจะประกอบด้วยเนื้อหา ๒๔ ข้อ ซึ่งจะพูดถึงกันในที่นี้เฉพาะข้อที่ผู้ ควบคุมงานควรทราบดังนี้ 
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ข้อ ๑.  ข้อตกลงว่าจ้าง  สาระคือสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจ้าง-รับจ้างทําอะไร ที่ไหน เรื่อง ทําอะไร
คงไม่มีข้อผิดพลาดว่าจ้างทําอย่างหนึ่งแต่ผู้รับจ้างดันไปทําอีกอย่างหนึ่ง แต่เรื่องจ้างทําที่หนึ่งแต่ผู้รับจ้างภายใต้
การควบคุมงานของผู้ควบคุมงานดันไปทํากันอีกท่ีหนึ่ง(ก็ทําผิดกม.ยังไงครับ)มันเกิดขึ้นจริงมาแล้วครับ
เพราะฉะนั้นจึงขอให้ผู้ควบคุมงานดูด้วยนะครับว่าหน้างานตามสัญญาอยู่ที่กม.ใด อย่าเอาแต่ดูงาน(อย่างเดียว) 
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ข้อ ๒.   เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารเหล่านี้คือเอกสารที่จําเป็นต้องใช้ประกอบสัญญา 
ก็มักจะเป็นแบบ แปลนก่อสร้าง ข้อกําหนด(Specifications)  ข้อกําหนดพิเศษ(Special Provisions) ต่างๆ 
การคํานวณค่า K  ฯลฯ เป็นต้น ข้อนี้ผู้ควบคุมงานต้องดูนะครับว่าเอกสารใด เป็นส่วนประกอบของสัญญาบ้าง 
การเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาถือว่าเอกสารนั้นมีผล บังคับต่อคู่สัญญานั้น มีบ่อย ๆ ที่ผู้รับจ้าง(ซึ่งรู้ดีกว่าผู้ควบคุม
งาน)  นําแบบแปลนมา บอกผู้ควบคุมงานว่างานนี้แบบเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามแบบที่นํามาเสนอต่อผู้ควบคุม 
งาน ความสําคัญของเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ผู้ควบคุมงานต้องจัดหามาให้ครบ ก่อนที่จะเริ่ม
ปฏิบัติงาน อาจมีหลายรายการเป็นคู่มือที่แสดงในบทที่ ๒  นอกจากนี้ ท้ายสัญญาข้อ ๒ มีถ้อยคําท่ีสําคัญกล่าว
ว่า “ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้  ข้อความในสัญญานี้ บังคับและ
ในกรณี ที่ เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผู้ ว่าจ้าง” 

 

ข้อ ๓.  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ข้อนี้อาจไม่เก่ียวกับผู้ควบคุมงานโดยตรงแต่ควรทราบไว้ว่า
ผู้รับจ้างจะต้องวาง หลักประกันไว้เป็นจํานวนเงินตามปรากฏในสัญญาข้อนี้ หลักประกันนี้ในกรณีท่ีกรมฯ 
(อาจจะโดยแขวงฯ) ต้องดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดไปแทนผู้รับจ้างเช่นในระหว่าง ประกันผลงานไฟจราจร
ชํารุด แขวงฯได้แจ้งผู้รับจ้างให้มาซ่อมแซมด่วนแต่ผู้รับจ้าง ชักช้า กรณีนี้การปล่อยทิ้งไว้เป็นอันตราย (ต่อทั้งต่อ
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ผู้ใช้ทางและตําแหน่งผอ.ขท.เอง) แขวงฯอาจตัดสินใจซ่อมแซมเองโดยค่าใช้จ่ายสามารถหักจากหลักประกันนี้ 
ได้ แต่ทุกอย่างมีข้ันตอนนะครับ 
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ข้อ ๔  (ในสัญญาเริ่มด้วยข้อ ๔ ก. นะครับ) ว่าด้วยค่าจ้างและการจ่ายเงิน    ข้อนี้สําคัญมากครับเพราะ
ผู้ควบคุมงานต้องมีหน้าที่จัดทําหลักฐานรับรองผลงานหรือ Payment ถ้าไม่รู้ว่าสัญญาที่ตนดูแลอยู่จ่ายเงินค่า
งานกันอย่างไร แล้วมีหรือจะทํา Payment  ได้ถูกต้อง การจ่ายค่างานของกรมทางหลวงมีอยู่ ๒ วิธี โดยตาม
แบบฟอร์มสัญญาจะแบ่งเป็นข้อ ๔ ก.  และ ๔ ข.  ในการทําสัญญาต้อง เลือกใช้ข้อใดข้อหนึ่ง ข้อที่ไม่ใช้ต้องขีด
ฆ่าออก 

ข้อ ๔ ก.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (กรณีจ่ายเป็นราคาต่อหน่วย) งานก่อสร้างของกรมทางหลวงเกือบ
ทั้งหมดจ่ายเงินโดยวิธีนี้ สาระสําคัญของ การจ่ายเงินด้วยวิธีนี้คือผู้ว่าจ้าง(กรมทางหลวง)จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ
จ้างตามราคาต่อหน่วยตามที่ผู้รับจ้างประมูลงานได้ดังปรากฏในบัญชีปริมาณงานและค่างาน(เอกสาร แนบหรือ 
เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือ B.O.Q (Bill of Quantity))  โดยค่างานที่ปรากฏใน B.O.Q.  ถือว่าได้
รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างไม่ว่าจะ เป็นค่าวัสดุ ค่าแรง ภาษี ฯลฯ ไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะเรียกร้องเพ่ิมเติมอีก
ไม่ได้ .....แต่   มีแต่นะครับ และ แต่ตรงนี้ละครับที่สําคัญซึ่งผู้ทํา Payment ต้องเข้าใจอย่าง แจ่มแจ้งเงื่อนไข
ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ครับ  คือในการประมูลงานแบบราคาต่อหน่วยของ กรมฯ เราจะมี B.O.Q.  ในนั้นจะบอก
ปริมาณงานซึ่งได้คํานวณมาจากแบบ จากข้อมูลที่สํารวจก่อนออกแบบ ปริมาณนี้ถือว่าเป็นไปโดยประมาณ เมื่อ
ก่อสร้างจริง แต่ละรายการทําจริงเท่าใด ผู้รับจ้างก็รับค่างานไปเท่านั้นๆ ที่ว่าคือเอาราคาต่อหน่วยที่ผู้รับจ้าง
ประมูลได้ คูณด้วยปริมาณที่ทําจริง แต่คงเป็นที่ทราบนะครับว่าราคาต้นทุน ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ทําด้วย ถ้า
ปริมาณงานรวมที่ทํามีมาก ราคาต่อหน่วยจะถูกกว่า การทํางานที่มีปริมาณงานน้อย  ดังนั้นตัวเลขปริมาณงาน
ที่ปรากฏใน B.O.Q. ย่อมมีผลต่อราคาต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างยื่นประมูลงาน ครั้นเมื่อเขาทําจริง   ถ้าปริมาณงานที่ 
ทําจริงมากกว่าที่ปรากฏใน B.O.Q.(เรียกว่า Overrun)  ต้นทุนต่อหน่วยก็น้อยกว่าที่ เขาคิดไว้ตอนยื่นซองผู้
รับจ้างก็ควรลดราคาให้ผู้ว่าจ้าง ในทางกลับกัน ถ้าปริมาณงาน ที่ทําน้อยกว่าใน B.O.Q.  (เรียกว่า Underrun)  
ต้นทุนต่อหน่วยก็จะสูงกว่าที่เขาคิดไว้ ตอนยื่นซอง อย่างนี้ผู้รับจ้างเขาเสียกําไรครับผู้ว่าจ้างควรเพิ่มราคาต่อ
หน่วยแก่ผู้รับจ้างสัญญาของกรมทางหลวงเป็นธรรมครับ ต่อกรณีนี้จึงมีการจ่ายค่างานเพ่ิม หรือ ลดค่างาน
เนื่องจากความคลาดเคลื่อนของปริมาณงานโดยมีกติกาดังนี้ครับ 

กรณี Overrun 

ข้อ ๔.๑  ปริมาณงานที่ทําแล้วเสร็จจรงิในส่วนที่เกินจากร้อยละ ๑๒๕ ของ B.O.Q. แต่ไม่เกินร้อยละ 
๑๕๐ ของ B.O.Q. ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้ร้อยละ ๙๐ ของราคาต่อหน่วยใน B.O.Q.ยกตัวอยา่ง  เช่น งาน Clearing 
& Grubbing ปริมาณงานใน B.O.Q. ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ราคา ตร.ม.ละ ๑.๐๐ บาท ปรมิาณงานที่ทําเสร็จจริง 
๑,๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ผู้รับจ้างจะได้รับค่างาน ดังนี้ครับค่างานจาก ๐-๑๒๕% (= ๑,๒๕๐.๐๐ ตร.ม.) จ่าย ตร.ม.
ละ ๑.๐๐ บาท    เป็นเงิน      ๑,๒๕๐.๐๐ x ๑.๐๐ =     ๑,๒๕๐.๐๐บาท   ค่างานจาก ๑๒๕ – ๑๕๐ % (= 
๐.๒๕ x ๑,๐๐๐.๐๐ = ๒๕๐ ตร.ม.) จ่ายค่างาน  ตร.ม.ละ ๐.๙๐ บาท   เป็นเงิน   ๒๕๐ x ๐.๙๐ = ๒๒๕    
บาท   ส่วนที่เหลือดูตอนต่อไปครับ 

ข้อ ๔.๒  ปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐% ผู้รับจ้างจะได้รับเงินค่างานในอัตรา
ร้อยละ ๘๓ ของค่างานต่อหน่วยใน B.O.Q. ตามตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น   ค่างานส่วนทเกินร้อยละ ๑๕๐(= 
๑,๘๐๐.๐๐ – (๑,๐๐๐.๐๐ x ๑.๕๐) = ๓๐๐.๐๐ ตร.ม.) ผู้รับจ้างจะได้รับค่างาน ตร.ม. ละ ๐.๘๓ บาท เป็น
เงิน   ๓๐๐.๐๐ x ๐.๘๓ =     ๒๔๙.๐๐   บาทสรุปว่าตามตัวอย่างกรณี Overrun ที่ยกมานี้ ผู้รับจ้างจะได้รับ
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ค่างาน Clearing & Grubbing เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๕๐.๐๐ + ๒๒๕ + ๒๔๙.๐๐ = ๑,๗๒๔ บาทการจ่ายค่างาน
กรณี Overrun ควรอย่างยิ่งที่จะต้องจ่ายตามเงื่อนไขนี้ หมายความว่า ไม่ใช่จ่ายเต็ม ๑๐๐ % ไปก่อนแล้วค่อย
หักคืนงวดสุดท้าย 

กรณี Underrun  

ข้อ ๔.๓  เมื่อปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของปริมาณงานตาม B.O.Q.ผู้รับจ้างจะ
ได้รับค่างานเป็น ๒ ส่วนดังนี้   ส่วนที่ ๑ จ่ายให้เท่ากับปริมาณงานท่ีทำจริง x ค่างานต่อหน่วยตาม B.O.Q.   ส่วน
ที่ ๒ จ่ายให้เท่ากับ (ปริมาณงานตามสัญญา – ปริมาณงานที่ทําจริง) x ราคาต่อหน่วย x ๐.๑๗   อีกนัยหนึ่งคือ
จ่ายเพิ่มจากส่วนที่๑ เท่ากบั ๑๗% ของค่างาน ส่วนที่ไม่ได้ทํา ตัวอย่าง  โครงการหนึ่งมีงานปลูกหญ้าปริมาณ
งาน ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ราคา ตร.ม.ละ ๑๐.๐๐ บาท ปรากฏว่าเมื่องานเสร็จปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงมีเพียง 
๖๐๐.๐๐ ตร.ม. ผู้รับจ้างจะได้รับค่างานรายการนี้ดังนี้ค่างานส่วนที่ ๑  =   ๖๐๐.๐๐ x ๑๐.๐๐ =  ๖,๐๐๐.๐๐  
บาท   ค่างานส่วนที่ ๒  = (๑,๐๐๐.๐๐ – ๖๐๐.๐๐) x ๑๐.๐๐ x ๐.๑๗  =๖๘๐.๐๐  บาท   สรุปว่าตามตัวอย่าง
นี้ผู้รับจ้างจะได้รับค่างานรายการนี้ทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ + ๖๘๐.๐๐=๖,๖๘๐.๐๐  บาท   การจ่ายค่างานส่วนเพ่ิม
เหตุจาก Underrun นี้จะจ่ายเพ่ิมให้ในงวดสุดท้าย  

ข้อ ๔.๔  การหักเงิน การจ่ายเงินเพิ่ม เนื่องจากเกิด Overrun – Underrun สัญญาข้อนี้บอกว่าผู้ว่า
จ้างจะหัก หรือ เพ่ิมให้ก่อนงวดสุดท้ายก็ได้ 

หมายเหตุ แม้ว่าตามสัญญาข้อ ๔.๔ จะระบุเช่นนั้น แต่ขอแนะนําอย่างแรง(Strongly Recommend) 
ว่า กรณเีกดิ Overrun ให้หักส่วนลดไว้ตั้งแต่งวดแรกท่ีมีจ่ายค่างาน ส่วนที่ Overrun สว่นกรณีท่ีต้องจ่ายเพ่ิม
เนื่องจาก Underrun ขอแนะนําอย่างแรง เช่นกันว่าใหจ่ายเงินส่วนเพิม่ในงวดสุดท้าย 

อีกย่อหน้าของข้อ ๔.๔ จะกําหนดว่าผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน ตามเนื้องานที่เสร็จ 
ดังนี้หมายความวาผู้รับจ้างส่งงานได้เดือนละ ๑ ครั้งนะครับ และ ทางฝ่ายผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ทําหนังสือรับรองการ
รับมอบ ส่งมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง ในประเด็นนี้ปกติระหว่างที่งานยังไม่แล้วเสร็จแขวงฯ จะออกให้เมื่อ
ผู้รับจ้างขอให้ออก หนังสือรับรองให้เท่านั้น อีกย่อหน้าที่สําคัญสําหรับผู้ควบคุมงานครับ  ผู้ว่าจ้างจะจ่าย งวด
สุดท้ายให้แก่ผู้รับจ้างเมื่องานทุกรายการแล้วเสร็จตามสัญญาทุกประการรวมทั้ง การ Clean up ที่ยกประเด็น
นี้มาด้วยก็เพราะว่าบางสัญญาอาจมีเงื่อนไขในการจ่ายงวดสุดท้ายที่แตกต่างออกไปจากนี้เช่นโครงการเงินกู้ 
เป็นต้น ถ้าท่านสนใจใหศึกษากันเอาเองนะครับ 

-เป็นอันจบวิธีการจ่ายเงินแบบราคาต่อหน่วย หรือ ข้อ ๔ ก.เท่านี้-  
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ข้อ ๔ ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน วิธีจ่ายเงินวิธีที่๒ จ่ายแบบเหมาจ่าย (Lump Sum)  ไม่เคยเห็นกรม
ทางหลวงใช้วิธีนี้กับงานก่อสร้างทาง ส่วนมากจะใช้สำหรับงานอาคาร เช่นงานก่อสร้างบ้านพักหรืองานก่อสร้าง
สำนักงานเป็นต้น ฟังตามชื่อก็เข้าใจว่า คือการจ่ายแบบเหมารวม ค่างานท่ีจ่ายรวมทั้งค่าวัสดุ ค่าแรง ภาษี ฯลฯ 
มีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  การจ่ายเงินสามารถแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ เช่นกัน ตามท่ีระบุในแบบฟอร์ม ของสัญญาข้อนี้
การจ่ายเงินค่างานวิธีนี้มีเงือ่นไขแค่นี้ครับ ไม่มีการหัก หรือ ชดเชย Underrun Overrun เหมือนกรณีจ่ายแบบ 
Unit Cost-เป็นอันจบเรื่องวิธีการจ่ายเงิน-  
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ข้อ ๕  เงินค่าจ้างล่วงหน้า ผู้รับจ้างจะได้รับเงินล่วงหน้า ๑๕% เงินจํานวนนี้เบิกหลังจากเซ็นสัญญา 
เบิกได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มงานผู้ควบคุมงานหลายท่านก็เลยไม่ทราบข้อนี้ เจตนาในการจ่ายเงิน ล่วงหน้าแก่ผู้รับจ้างก็
เพ่ือให้ผู้รับจ้างนําไปใช้ในการเตรียมงานเช่นจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สํานักงาน เป็นต้น เท่านั้น (ข้อ๕.๑)  หากผู้
รับจ้างขอหลักฐานการใช้จ่ายว่าใช้ไปในการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือไม่ ผู้รับจ้างต้องนําหลักฐานมาแสดง
ภายใน ๑๕ วัน มิฉะนั้นผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินคืนได้ (ข้อ ๕.๒)  ทราบเช่นนี้แล้วท่านผู้ควบคุมงานคง เข้าใจนะ
ครับว่าตอนเริ่มทํางานหากผู้รับจ้างได้รับเงินล่วงหน้าไปแล้ว ก็ไม่ควรจะอ้าง ว่าไม่มีเงิน แต่ในโลกแห่งความเป็น
จริงเป็นเช่นไรผู้รับจ้างเอาเงินนี้ไปทําอะไรนั้นถ้าท่านอยากทราบคงต้องใช้ความสามารถส่วนตัวไปค้นหากันเอา
เองนะครับ  เงินเบิกล่วงหน้านี้ กรณีจ่ายค่างานเป็นราคาต่อหน่วยผู้ว่าจ้างจะหักคืนเมื่อผู้รับจ้างขอส่งงานร้อย
ละ ๒๐ ของค่างานงวดนั้นจนกว่าจะครบจํานวน ตรงนี้เวลาทํา  Payment  ต้องคอยดูนะครับ ว่าเงินเบิก
ล่วงหน้าหักครบงวดใด รายละเอียดอย่างอ่ืนอ่านเพิ่มเติมจากสัญญานะครับ 

 

ข้อ ๖.  การหักเงินประกันผลงาน เรื่องนี้อ่านหัวข้อแล้วอาจจะเข้าใจผิด มันเป็นอย่างนี้ครับ งานจ้าง
แบบจ่ายค่างานเป็นราคาต่อหน่วยที่กรมฯเซ็นสัญญาว่าจ้างกับผู้รับจ้างนี้ในการส่งงานแต่ละงวด กรมฯจะหัก
เงินคา่งานในงวดนั้น ๆ ไว้ ๑๐% เงินที่หักไว้นจะคืนให้พร้อมกับการจ่ายค่างานงวดสุดท้าย ทั้งนี้ก็เพ่ือเป็นการ
บีบให้ผู้รับจ้างทํางานให้เสร็จโดยเร็ว มิฉะนั้นเงินก้อนนี้จะจมไม่สามารถนําไปใช้หมุนเวียนได้ครับ ตอนทํา 
Payment  ผู้ควบคุมงาน ต้องทําให้ถูกต้องด้วย รายละเอียดอ่ืนๆ อ่านดูเองนะครับ 
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ข้อ ๗  ว่าด้วยกําหนดแล้วเสรจ็และสิทธิของผู้ว่าจ้าง แบ่งเป็น ๒ กรณี คือ ๗ก. และ ๗ข. ต้องเลือกใช้
ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 

ข้อ ๗ ก. กําหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา     ข้อนี้ใช้ในกรณีท่ีในขณะ
ทําสัญญาจ้าง พ้ืนที่ทํางานหรือหน้างานมีปัญหา อุปสรรคเช่นปัญหาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน การย้ายสาธารณูปโภค 
เป็นต้น และ ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะสามารถมอบพ้ืนที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างเข้าก่อสร้างได้เมื่อใด ดังนี้การเริ่ม นับวัน
ทําการแขวงฯต้องจัดการปัญหาข้างต้นเสียก่อน เมื่อสามารถมอบพ้ืนที่ก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างแล้วแขวงฯจะต้อง
ทําหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเริ่มลงมือทํางานภายใน ระยะเวลาที่กําหนดในสัญญานับจากวันที่ผู้รับจ้างรับทราบ
นะครับ ดังนั้นต้องมี หลักฐานว่าผู้รับจ้างรับหนังสือแจ้งนี้เมื่อใดเช่นจากการส่งไปรษณีย์ตอบรับ หรือ หลักฐาน
การเซ็นรับของผู้มีอํานาจของผู้รับจ้างเป็นต้น ในข้อนี้ยังต้องระบุว่าผู้รับจ้าง จะต้องทํางานให้แล้วเสร็จภายในกี่
วัน ส่วนเรื่องการส่งแผนการทํางานให้ผู้รับจ้าง เห็นชอบนั้น ข้อนี้ผู้ควบคุมงานต้องรับผิดชอบติดตามการปฏิบัติ
ตามสัญญาข้อนี้แทนกรรมการตรวจรับพัสดุเมื่อผู้รับจ้างเสนอแผนแล้วต้องตรวจสอบว่าแผนงานที่เสนอ
สอดคล้องกับข้อกําหนดในการตัดสิทธิ์หรือไม่รวมทั้งความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ต่าง ๆ   ของแผน แล้วเสนอ
ความเห็นต่อกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป อย่าลืมหน้าที่ตรงนี้นะครับ ถ้าผู้รับจ้างล่าช้า
ต้องทําหนังสือเร่งรัดหรือเตือนทันที ส่วน เรื่องสิทธิ์ขอผู้ว่าจ้างขอให้อ่านเอาเองนะครับ 

 

ข้อ ๗ ข. กําหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา   ข้อนี้ใช้ในกรณีท่ีสถานที่
ก่อสร้างพร้อมเข้าทํางานอยู่แล้ว การนับวันเริ่มสัญญาจึงนับตามที่กําหนดในสัญญาข้อนี้ซึ่งปกติเป็นวันถัดจาก
วันที่ลงนามในสัญญาครับ นอกจากนี้ในข้อ ๗ ข.  ยังกําหนดสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญากรณีท่ีผู้ 
รับจ้างผิดสัญญาหรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่น่าสนใจเช่น กรณีท่ีงานช้ากว่า แผนเกินกว่า ๓๐% อาจถือ
ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาเป็นต้น ขอให้ท่าน ที่สนใจกรุณาศึกษารายละเอียดจากสัญญาข้อระวัง  
ประเด็นสัญญาข้อ๗ก.  และ ๗ข.นี้มีเรื่องการตีความที่ไม่จบสิ้นว่าที่ถูกต้องคืออะไร เช่นมีการตีความว่าตาม ๗ 
ก.การนับเวลาของสัญญาเริ่มจากวันถัดจากวันเซ็นสัญญา เช่นเดียวกันกับข้อ ๗ ข.  ส่วนในเรื่องของการที่พ้ืนที่
ทํางานไม่พร้อมเป็นเรื่องที่ผู้รับจ้างจะต้องถือเป็นเหตุในการไปขอขยายอายุสัญญา เป็นต้น ที่ยกมากล่าวในที่นี้ 
เป็นการตีความและปฏิบัติกันมาซึ่งไม่รู้ผิดหรือถูกกันแน่ ขอให้ผู้ควบคุมงานกรุณาปรึกษาหารือกับกรรมการฯ 
ด้วยว่าขณะที่ท่านควบคุมงานเขาถือปฏิบัติกันอย่างไร 
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ข้อ ๘   ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง     สัญญาจ้างของกรมทางหลวงมีการ
ประกันความชํารุดจากงานจ้างด้วย งานจ้างแต่ละรายการอาจมีระยะประกันไม่เท่ากัน รายละเอียดให้ดูจาก
เอกสารแนบตามตัวอย่างสัญญานี้ต้องไปดูเอกสารแนบข้อ ๒.๕ ผนวก ๕ เป็นต้น เมื่อเกิดความชํารุดบกพร่อง
ของงานจ้างภายในระยะเวลาประกัน แขวงฯจะแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใน
สัญญา ตามตัวอย่างนี้คือภายใน ๑๕ วัน นับ จากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้ง...  อันนี้หมายความว่าการส่ง
หนังสือควรเป็นแบบ ลงทะเบียนตอบรับ หรือ วิธีอ่ืนที่มีหลักฐานการรับหนังสือ  ในความเป็นจริงที่เห็นกัน ทั่วๆ 
ไป(ในโลกแห่งความเป็นจริง)ไม่ค่อยพบว่ามีผู้รับจ้างรายใดเข้าทําการซ่อมแซม งานที่ชํารุดอย่างทันท่วงที งาน
บางอย่างเมื่อเกิดความชํารุดไม่อาจจะทิ้งไว้ได้นาน ๆ เพราะว่าผู้เดือดร้อนไม่แต่เฉพาะผู้ใช้ทางเท่านั้น
ตัวอย่างเช่นไฟสัญญาณดับ ทําให้รถ ชนกัน มีคนตาย ตัวผู้อํานวยการแขวงฯ ก็เคยโดนเด้งมาแล้ว สัญญาจึง
กําหนดว่าหากผู้รับจ้างล่าช้า บิดพลิ้วไม่ดําเนินการ โดยเร็ว แขวงฯสามารถดําเนินการเอง หรือ จ้างผู้อื่นมา
ดําเนินการแทนผู้รับจ้างได้โดย ผู้รับจ้างต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ทั้งนี้แขวงฯจะหักค่าใช้จ่ายเอาจากเงิน 
ประกันสัญญา ก็แน่นอนนะครับว่าแขวงฯจะต้องทํารายการค่าใช้จ่าย หลักฐานการ จ่ายค่างานซ่อมที่ทําแทน
ผู้รับจ้างไว้ให้เรียบร้อย ชัดเจน 
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ข้อ ๙  การจ้างช่วง   ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 95
นั้นห้ามมิให้ผู้รับจ้างนํางานจ้างไปจ้างช่วงต่อเว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนั้นทั้งนี้ผู้รับ
จ้างจะต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุก อย่างเหมือนเดิม วรรคสองจะเป็นบทลงโทษหากฝ่าฝืนจะต้องชำระค่าปรับครับ 
ทั้งนีผู้้รับเหมาย่อยเข้ามาทําถือว่าทําในฐานะลูกจ้างของผู้รับจ้างนะครับ ผู้รับจ้างรายใด ปัดภาระกับผู้ควบคุม
งานถือว่าไม่ถูกตามกติกานะครับ  

 

ข้อ ๑๐  การควบคุมงานของผู้รับจ้าง     สัญญาข้อนี้กําหนดให้ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีบุคคลที่เป็นตัวแทน
ของผู้รับจ้าง ควบคุมดูแลงานจ้างอย่างดี ตัวแทนนี้เป็นผู้ได้รับมอบอํานาจที่มีการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
ดังนั้นในส่วนของผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาข้อนี้ ด้วยว่าผู้รับจ้างแต่งตั้งใคร ส่งหนังสือ
แต่งตั้งเรียบร้อยหรือไม่ ถ้าไม่เรียบร้อยถือเป็นหน้าที่  ที่จะต้องติดตามทวงถามให้เป็นที่เรียบร้อย คําว่าตัวแทน
นี้ย่อมหมายถึงว่าผู้ควบคุมงานสามารถติดต่อ สั่งการใด ๆ กับตัวแทนเสมือนหนึ่งได้สั่งการหรือติดต่อกับ ผู้รับ
จ้างโดยตรง การแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงตัวแทนต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง ก่อน นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมี
สิทธิ์ที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนได้โดยทําเป็นหนังสือแจ้งต่อ ผู้รับจ้าง อันนี้ก็หมายความว่ากรณีผู้ควบคุมงานหรือ
ตัวแทนของผู้รับจ้างสอบไม่ผ่าน (ต้องมีเหตุอันควรนะครับ ไม่ใช่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเพียงแต่ไม่ชอบ
ขี้หน้า)  ผู้ว่าจ้างก็สามารถเปลี่ยนตัวได้ครับ ในความเป็นจริงก็มีให้เห็นอยู่เหมือนกันแต่เป็น โครงการขนาดใหญ่
ครับ ที่นายช่างโครงการขอเปลี่ยนตัวแทนของผู้รับจ้าง   



28 
 

                                                                                                     แนวทางการควบคุมงาน งานจ้างเหมา  สุธี มณีอ่อน 
 

  

ข้อ ๑๑  ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง   สาระของสัญญาข้อนี้คือในระหว่างที่สัญญาดําเนินอยู่ ผู้รับจ้าง
ต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการทํางานของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้ รับจ้างไม่ว่า
กรณีใด ๆ ข้อนี้เป็นเครื่องมือให้ผู้ควบคุมงานใช้ในการบังคับให้ผู้รับจ้าง ดูแลความปลอดภัยในระหว่างการ
ก่อสร้าง แต่ถึงแม้ว่าตามสัญญาข้อนี้จะกําหนดให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ
ต่าง ๆ ก็ตามผู้ควบคุมงานอย่าได้นิ่งนอนใจหรือละเลยในการดูแลความปลอดภัยในโครงการเป็นอันขาด การที่ 
ท่านจะพ้นผิดจากความรับผิดชอบ ท่านจะต้องทําหน้าที่ของท่านในการกํากับดูแล การบังคับให้ผู้รับจ้างปฏิบัติ
ตามสัญญาด้วย มิฉะนั้นท่านเองอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง และทางอาญาเอาได้นะครับ มีตัวอย่างให้เห็นกัน
มาแล้ว 
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ข้อ ๑๒  การจ่ายเงินแก่ลกจ้าง   สัญญาข้อนี้ถือได้ว่าเป็นความรอบคอบของผู้ร่างสัญญาก็ว่าได้ แต่ใน
ความเป็นจริงยังไม่เคยปรากฏว่าในโครงการที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินแก่ลูกจ้างแล้วผู้ว่าจ้างเคยบังคับเอาเงินค่างาน
ของผู้รับจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างตามสัญญาข้อนี้ ก็เลยทําให้ผู้ควบคุมงานจํานวนมากไม่ทราบว่ามี
สัญญาข้อนี้อยู่ด้วย ที่ว่าผู้ร่างสัญญาเป็นผู้ที่รอบคอบที่เขียนสัญญาข้อนี้ก็คือว่าหากลูกจ้างของผู้รับจ้างไม่ได้รับ
เงินตามสิทธิ์ ตามเวลาที่ตกลงกันย่อมเกิดความเสียหายแก่งานจ้างและอาจจะลุกลามเกิดความ วุ่นวายได้ แต่สิ่ง
หนึ่งที่ผู้ควบคุมงาน(โครงการที่ใช้เงินงบประมาณ)  ไม่ค่อยได้เอาจริง เอาจังกับสัญญาข้อนี้คือการทําประกัน
ให้แก่ลูกจ้างครับ ในโครงการเงินกู้วิศวกรที่ปรึกษาเขาจะจริงจังกับเรื่องนี้มากกว่า เมื่อเริ่มสัญญาจะมีการ
ตรวจสอบการทําประกันภัยตามสัญญาข้อนี้ทุกสัญญา 

 

ข้อ ๑๓   การตรวจงานจ้าง     รายละเอียดของสัญญาข้อนี้ทุกท่านที่อ่านคงเข้าใจได้ จึงไม่ขยายความ
แต่จะชี้ประเด็นให้เห็นว่าข้อผูกพันระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2561 ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ควบคุมงาน แต่นั่นคือเรื่องภายในของทางราชการ ผู้รับจ้างไม่รับรู้ จึง
ต้องมีสัญญาข้อนี้เพ่ือเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างให้ ผู้รับจ้างยอมรับอํานาจของผู้ควบคุมงานที่ผู้
ว่าจ้างแต่งตั้ง 

 

ข้อ ๑๔  แบบรูปและรายการละเอียดที่คลาดเคลื่อน     โครงการที่ทางราชการว่าจ้างผู้รับจ้างให้ทํา
การก่อสร้างนั้นมักจะมีรายละเอียดต่าง ๆ  มากมายซึ่งไม่อาจจะใช้แบบรูปรายการละเอียดกำหนดได้อย่างถี่ถ้วน
ไปเสียทุกอย่าง จึงเป็นธรรมดาที่อาจจะมีข้อผิดพลาด มีรายละเอียดที่ตกหล่นไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาด
คลาดเคลื่อนนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้ ทั้งนี้ถือว่าผู้รับจ้างได้รับทราบและพิจารณาแบบ
รูปรายการละเอียดแนบท้ายสัญญาอยางถี่่ถ้วนแล้ว 
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ข้อ ๑๕  การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง   สัญญาข้อนี้เช่นเดียวกันกับข้อ ๑๓ คือการให้ผู้รับจ้างยอมรับ
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ตลอดจนบริษัทที่ปรึกษา ตามพรบ.การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561 นั่นเอง 

 

ข้อ ๑๖  งานพิเศษและการแก้ไขงาน   สัญญาข้อนี้ผู้ว่าจ้างขอสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพ่ิมเติม ตัดทอนงาน จาก
สัญญาเดิมได้สั่งให้ทํางานพิเศษท่ีไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาได้แต่ทั้งนี้งานพิเศษที่ว่าต้องเป็นงานที่อยู่ในข่ายของ
วัตถุประสงค์ของสัญญา มิได้หมายความว่าผู้ว่าจ้างจะสั่งให้ทํางานพิเศษอะไร ก็ได้นะครับ เมื่อมีงานพิเศษเพ่ิม
จากสัญญาเดิมถ้าไม่มีอัตราค่าจ้างหมายถึงว่างานพิเศษที่ว่านี้ไม่มีในรายการ B.O.Q. ของสัญญาเดิมก็ให้ทั้งสอง
ฝ่ายตกลงราคากันใหม่ รวมถึงเวลาทำการเพ่ิม(ถ้ามี) กรณีที่ตกลงกันไม่ได้ให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้พิจารณาสั่งการ และ
ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้จะเห็นว่าผู้ว่าจ้างมักจะได้สิทธิ์เหนือผู้รับจ้างในกรณีมีข้อขัดแย้ง แต่ไม่ใช่สิทธิ์ขาด 
ก็คงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ราชการและส่วนรวม คือให้งานของทางราชการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์  
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ข้อ ๑๗  ค่าปรบั สัญญาข้อนี้ทุกท่านคงทราบกันดีว่าถ้างานไม่แล้วเสร็จผู้รับจ้างจะถูกปรับรายวันอัตรา
การปรับขึน้อยู่กับมูลค่าของโครงการ จํานวนวันที่ปรับนับจากวันที่สิ้นสุดสัญญา หรือ วันสิ้นสุดสัญญาที่ได้รับ
การขยายอายุสัญญาแล้ว นับจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จ หรือจนกว่าผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญา ในทางปฏิบัติหาก
ใกล้ถึงกําหนดสิ้นสุดสัญญา แล้วผู้ควบคุมงานประเมินได้ว่างานไม่แล้วเสร็จต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุทราบ เมื่อหมดสัญญาต้องทําหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเรื่องสิทธิ์ในการคิดค่าปรับ ในระหว่างที่ผู้รับจ้างถูก
ปรับถ้าหากมีการส่งมอบงานจะต้องมี การหักค่าปรับทุกงวดงาน ดังนั้นถ้าผู้รับจ้างมีเหตุที่ขอขยายอายุสัญญา
ได้และอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายอายุสัญญาผู้รับจ้างมักจะไม่ขอรับเงินค่างานจนกว่าการพิจารณาขยาย
อายุสัญญาจะสิ้นสุด ทั้งนี้เนื่องจากว่าการปรับหักเอาเงินจากค่างานงวด แต่ถ้าถูกปรับไปแล้วต่อมาภายหลัง
ได้รับการขยายอายุสัญญาหรือยกเว้นค่าปรับ การเรียกค่าปรับคืนนั้นไม่ง่ายครับ ว่ากันว่าต้องตั้งงบประมาณ
และใช้เวลาเป็นปี 

 

ข้อ ๑๘  สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา   สัญญาข้อนี้ความหมายสั้นๆ คือว่าถ้าผู้รับจ้างผิด
สัญญาแล้วผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างไม่สิ้นสุดครับ งานที่เหลือผู้ว่าจ้างจะทําเอง
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ต่อไป ให้เสร็จ หรือจะจ้างผู้อ่ืนมาทําต่อก็ได้ คงนึกออกนะครับว่าตอนบอกเลิกสัญญาอาจจะมีงบประมาณค่า
งานเหลืออยู่บางส่วน ถ้างบประมาณนี้ไม่พอสําหรับทํางานที่เหลือต่อ ให้เสร็จค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นผู้รับจ้างต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบ ผู้รับจ้างมีสิทธิ์ที่จะริบเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือวงเงินอ่ืนใดที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่าย
ให้แก่ผู้รับจ้าง และ ใช้เครื่องมือ วัสดุ สิ่งปลูกสร้างของผู้รับจ้างเพื่อทํางานต่อได้ด้วย ทั้งนี้ก็ต้องพิจารณา ถึง
ความเหมาะสมด้วย จะเห็นว่าถ้าผู้รับจ้างของทางราชการถูกบอกเลิกสัญญาเป็น เรื่องใหญ่มาก เรียกว่าเจ๊งกัน
ไปเลยทีเดียว ไหนจะต้องถูกถือเป็นผู้ละทิ้งงานอีกด้วย ส่วนค่าเสียหายก็ต้องเป็นคดีความกันไปนานกว่าจะจบ
สิ้น เหนื่อยกันตั้งแต่ศาล ผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ดังนั้นการควบคุมงานที่ดีควรมุ่งให้งานแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย พึงให้คําแนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับจ้างในอันที่จะทําให้งานลุล่วงตาม เป้าหมายของการ
จ้าง 

 

ข้อ ๑๙  การกําหนดค่าเสียหาย   สัญญาข้อนี้ก็ว่ากันชัดๆ ว่าบรรดาค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับสัญญานี้
และผู้ว่าจ้างต้องริบเงินประกัน หรือหักเอาจากค่าจ้างฯลฯ ถ้ามีเงินคงเหลือจากค่าเสียหายแล้ว ผู้ว่าจ้างจะคืน
ให้ผู้รับจ้างทั้งหมด 

 

ข้อ ๒๐  การทําสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย     สาระสัญญาข้อนี้ไม่มีอะไรต้องอธิบาย ขอคอมเมนท์
แต่เพียงว่าในฐานะผู้ควบคุมงานจงอย่าละเลยการ Clean up ก่อนงานแล้วเสร็จ 
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ข้อ ๒๑  การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา   ข้อนี้สําคัญมากผู้ควบคุมงานต้องอ่านครับเนื่องจากการ
ขยายเวลาทําการเป็นเรื่องยุ่งยากเพราะผู้เกี่ยวข้องต้องรอบรู้ รอบคอบ และใช้ความระมัดระวังอย่างสูงและ 
การขยายเวลาทําการจุดเริ่มต้นของหลักฐาน เรื่องราวต่าง ๆ จะเริ่มจากผู้ควบคุมงานครับ เรื่องการขยายเวลา
ทําการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 102 และระเบียบ
กระทรวงการคลังฯข้อ ๑82 สรุปได้ว่า การขยายอายุเวลาทําการหรืองดเว้นค่าปรับให้เป็นอํานาจของหัวหน้า
ส่วนราชการ ทั้งนี้ผู้ควบคุมงานสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากบทที่ 8 หัวข้อ 8.6 การขยายอายุสัญญา งดหรือ
ลดค่าปรับ 
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ข้อ ๒๓ เป็นการกำหนดมาตรฐานฝีมือช่างว่าผู้รับจ้างจะต้องมีช่างแต่ละสาขาใดจำนวนเท่าใดครับ 

 

ข้อ ๒๔ เป็นการปรับราคาค่าจ้างก็คือค่า k นั่นเองทั้งนี้ผู้ควบคุมงานสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากบท
ที่ 8 หัวข้อ 8.9 เงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) 
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บทที่ ๔ การจัดการสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง 

บทนี้บางส่วนคัดลอกจากหนังสือแนวทางเบื้องต้นสำหรับผู้ควบคุมงานจ้างเหมา บำรุงทาง-โครงการ
ย่อย เรียบเรียงโดยนายสานิตย์ นพนิช วิศวกรโยธา 8วช. สำนักทางหลวงที่ 15 กรมทางหลวง มีนาคม 2549 

สาธารณูปโภคท่ีติดขัดการก่อสร้างเป็นความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างที่จะต้องแก้ไข ปัญหาเพื่อให้ผู้รับ
จ้างสามารถทําการก่อสร้างได้ ถ้าหากไม่สามารถดําเนินการได้ตามกําหนดเวลาที่ควรจะเป็นถือเป็นความผิด
ของผู้ว่าจ้างซึ่งผู้รับจ้างสามารถถือเป็นเหตุในการ ขยายเวลาทําการได้ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 102 และระเบียบกระทรวงการคลังฯข้อ ๑82  ความรับผิดชอบต่อ
การจัดการแก้ปัญหาสาธารณูปโภคนี้ในบางยุค  (บางอธิบดี)  ถือเป็นเรื่องจริงจังมากท่ีแขวงฯใดไม่สามารถ
จัดการได้ทันทําให้ต้องต่อสัญญาด้วยเหตุนี้ถือเป็นความบกพร่องในหน้าที่ ดังนั้นเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสําคัญที่ผู้
ควบคุมงานต้องสํารวจตรวจตราปัญหา เรื่องนี้เป็นอันดับแรกก่อนเริ่มงาน 

หลักการทั่วไปและเงื่อนไขในการให้อนุญาตก่อสร้างสิ่งใด ๆ  ในเขตทางหลวง ในการที่เอกชน 
หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดต้องการก่อสร้างสิ่งใดในเขตทางหลวง ตาม พ.ร.บ. ทางหลวง  ๒๕๓๕  
มาตรา ๓๗,๔๗ และ ๔๘  ต้องได้รับอนุญาตจาก ผู้อํานวยการทางหลวงซึ่งก็คืออธิบดีกรมทางหลวงโดยตําแหน่ง 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยจะ กําหนดเงื่อนไขอย่างไรก็ได้  ในการให้อนุญาตต่าง ๆ ปกติกรมฯ จะกําหนดให้
ผู้ขออนุญาตเสนอ แบบรูปรายละเอียดการก่อสร้างเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเสียก่อน เงื่อนไขต่าง ๆ  ที่ผู้ขอ 
อนุญาตต้องยอมรับปฏิบัติเริ่มตั้งแต่ตอนขออนุญาต  

เมื่อพิจารณาตั้งแต่คําขออนุญาตฯ ตลอดจนเงื่อนไขในการอนุญาตจะเห็นว่ากรมทางหลวงมีอํานาจ
เต็มที่ในการกําหนดเงื่อนไขต่าง ๆ  หากผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก็มีอํานาจที่จะเพิกถอนเสียก็ได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายได้มอบอํานาจ หน้าที่ ในการดูแลทาง หลวงให้แก่กรมทางหลวงนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตาม
พึงเข้าใจว่าทางหลวง หรือ เขตทางหลวงของ ประเทศเรานั้นหาใช่สมบัติส่วนตัวของกรมทางหลวงไม่ ประเทศ
ของเราจําเป็นต้องใช้ที่ดินเขตทางเพ่ือการอื่น ๆ อีกมาก ที่ชัดๆ ก็ได้แก่เพ่ือสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพียงแต่ให้กรม
ทางหลวงเป็น เจ้าภาพดูแลเท่านั้น โดยหลักท่ีว่าที่ดินเขตทางหลวงนั้นใช้เพ่ืองานทางเป็นหลัก ในกรณีที่กรม
ทางหลวงจําเป็นต้องขยายทางหลวงแล้วติดขัดสาธารณูปโภคต่าง ๆ จึงชอบที่จะสามารถสั่งการ ให้เจ้าของ
สาธารณูปโภค หรือ แม้แต่เอกชนต้องรื้อถอน แก้ไขให้ตามความต้องการ กระนั้นก็ตามในการรื้อย้าย
สาธารณูปโภคใด ๆ  ผู้ควบคุมงานต้องดําเนินการเป็นขั้นเป็นตอนตามหลักนิติศาสตร์ ตั้งแต่การแจ้งให้หน่วยงาน
เจ้าของสาธารณูปโภคทราบโดยเร็ว ให้มีเวลาดําเนินการตามสมควรแก่กรณี หากล่าช้าต้องมีการทวงถาม 
เร่งรัด เป็นลําดับ ทั้งโดยลายลักษณ์อักษร และ โดยการประสานงานด้วยวาจาอย่างมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กรณีท่ี
ถึงท่ีสุดถ้า จะต้องเข้าดําเนินการก่อสร้างโดยไม่อาจรั้งรอได้พึงยึดหลักรัฐศาสตร์ว่าความเสียหายที่เกิดข้ึนจะทํา
ให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อนหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ท่านได้ดําเนินการตามข้ันตอนใน การเร่งรัดย้ายท่อ
ประปา แต่การดําเนินการก็ไม่ก้าวหน้าจนหากรอต่อไปงานจะไม่แล้วเสร็จตามสัญญา แขวงฯได้ทําหนังสือถึง
การประปาว่าหากไม่ดําเนินการตามกําหนดจะอนุญาตให้ผู้รับจ้างเข้าดําเนินการโดยการประปาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น กรณีเช่นนี้ถามว่า เมื่อถึงกําหนดแล้วการประปายังไม่ดําเนินการท่านจะอนุญาตให้
ผู้รับจ้างเข้าทําการก่อสร้างโดยไม่ต้องคํานึงว่าท่อประปาจะเสียหายได้หรือไม่ คําตอบคือไม่ได้ครับ เนื่องจากท่อ
ประปาแตก ชํารุด ประชาชนจะเดือดร้อน ชอบด้วยหลักนิติศาสตร์ แต่ไม่ชอบด้วยหลักรัฐศาสตร์ครับ หนังสือ
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นั้นทําเพื่อเร่งรัด บีบรัดนั้นถูกต้องแล้วแต่อย่าไปเอาจริงโดยไม่ดูตาม้าตาเรือละครับ ที่ ถูกที่ชอบคือ  ถ้าผู้รับจ้าง
คิดว่าความล่าช้านั้นเป็นต้นเหตุให้ได้รับความเสียหายก็ต้องไป ฟ้องร้องเอา ดังนั้นในการทํางานจริงมันไม่ได้
ง่ายๆ อย่างที่คิด 

อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้คือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสาธารณูปโภคท่ีอยู่ใต้ดิน หรือมองไม่
เห็นโดยไม่ได้ตั้งใจ(แต่อาจจะโดยไม่ได้ระมัดระวัง) ลักษณะนี้ท่านผู้ควบคุมงานต้อง สํารวจตรวจสอบว่ามีอะไร 
ฝังอยู่ที่ไหนบ้าง เมื่อรู้แล้วต้องดําเนินการตามข้ันตอนดังกล่าวแล้วข้างต้น นอกจากนี้ยังต้องหาทางระวังป้องกัน
ปัญหาทางแพ่งด้วย วิธีการก็คือขอ AsBuilt Plan มา อันนี้ผู้ขออนุญาตต้องทําส่งแขวงฯตอนงานเสร็จอยู่แล้ว 
ถ้าตรวจสอบได้ว่าไม่ทําส่งก็ให้ทําหนังสือทวงถาม (แต่ต้องรู้ไว้ในใจว่าของจริงมักจะไม่ตรงกับ AsBuilt Plan) 
อย่าทะเร่อทะร่ายึดถือมันมาก เอามาไว้อ้างอิงตอนที่เกิดปัญหา อีกประการคือต้องแจ้งเจ้าของสาธารณูปโภค 
มาชี้จุดและอยู่เฝ้าระวังกับเราด้วยในขณะที่เราทํางานในจุดเสี่ยง การเชิญเจ้าของฯมาร่วมเฝ้า ระวังนี้ต้องทํา
เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับ พิมพ์เป็นแบบฟอร์มไว้เลย และให้มีการบันทึกในบันทึกประจําวันเป็นหลักฐานให้
ละเอียดว่าตัวแทนเจ้าของฯมาหรือไม่ ถ้ามาเป็นใครเป็นผู้ มาร่วมดําเนินการ มาถึงเวลาใด กลับเวลาใด เน้นนะ
ครับ เพราะพอมีการฟ้องร้องหลักฐานพวกนี้สําคัญมาก ปัจจุบันนี้มีกล้องดิจิตอลถ่ายภาพได้ง่ายๆ ถ่ายไว้ด้วยก็
จะดีมาก ในการก่อสร้างที่กระทบกระเทือนสาธารณูปโภคต้องทําด้วยความระมัดระวังเสมือนเป็นสมบัติของเรา
เอง การทําให้เกิดความเสียหายโดยไม่ระมัดระวังเมื่อเรื่องถึงโรงถึงศาลผู้รับจ้างของเราแพ้ให้ เห็นมาหลาย
รายการแล้วครับ 

วิธีการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

ไฟฟ้า 

ไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคท่ีมีความสําคัญต่อประชาชนอย่างมากเป็นที่สุด และมีอันตราย มากต่อผู้ที่ไม่
มีความรู้เกี่ยวกับมัน ประกอบกับมีอุปกรณ์ต่างๆ มากมาย ซึ่งจะถูกติดตั้งภายใน เขตทางหลวงเป็นส่วนใหญ่ ผู้
ควบคุมงานมักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้าง ขยายตัวคันทางจะพบว่าเสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง ซึ่ง
จะพบบ่อยมากเป็นปัญหาและอุปสรรค จําเป็นจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายและเกิด
อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกี่ยวกับไฟฟ้าดังนี้ 

-  เสาไฟฟ้าจําเป็นต้องรื้อย้ายออกไปให้พ้นอย่าให้กีดขวางการก่อสร้าง 

  -  สายไฟฟ้าแรงสูงเป็นอันตรายอย่างมากต่อผู้ปฏิบัติงานจําเป็นต้องป้องกันหรือย้ายออกเป็นการ
ชั่วคราว  

-  สายไฟฟ้าที่พาดข้ามถนนจําเป็นต้องยกให้สูงพ้นการจราจร  

-  ถ้าเกิดความเสียหายต้องรีบแก้ไขโดยเร็ว เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน  
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ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  

๑. ตรวจสอบแบบและรายละเอียดของสัญญาต่างๆ โดยละเอียดและสถานที่ก่อสร้างเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น เช่น สิ่งกีดขวางที่เป็น อุปสรรคต่อการก่อสร้าง เป็นอุปสรรคต่อการจราจร และ
อาจเกิดความ เสียหายต่อการก่อสร้าง โดยร่วมตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าใน พื้นที่ 

๒. ให้จัดทําแผนที่รายละเอียดต่าง ๆ และชี้แจงต่อการไฟฟ้าระดับท้องที่เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
๓. ติดตามเร่งรัดการดําเนินการการแก้ไขกับการไฟฟ้าในพ้ืนที่  
๔. ถ้าเกินขีดกําลังความสามารถของการไฟฟ้าในพ้ืนที่ให้รายงานหน่วยเหนือรับทราบปัญหา เพ่ือจะได้

ประสานงานกับหน่วยงานระดับสูงต่อไป 

ประปา    

ประปาก็เป็นสาธารณูปโภคท่ีสําคัญสําหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งส่วนมากจะติดตั้งอยู่ใต้ดิน ไม่สามารถ
มองเห็นได้และจะเกิดความเสียหายได้ง่าย ก่อนจะเข้าดําเนินการก่อสร้างต้องทําการสํารวจอย่างละเอียดและ
ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษสภาพปัญหาที่มักจะพบย่อยครั้ง มี ดังนี้ 

-  มีท่อประปาอยู่ในเขตทางหรืออยู่ใต้ตัวคันทางจําเป็นต้องรื้อย้ายออกไป 

  -  มีอุปกรณ์และท่อประปาอยู่ในบริเวณท่ีจะก่อสร้างสะพานจําเป็นต้องรื้อหรือย้ายเป็นการชั่วคราว
ก่อน 

  -  กรณีขณะที่ก่อสร้างท่อประปาแตกหักชํารุดหลุดต้องมีการป้องกันและแก้ไขโดยเร็ว  

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  

๑.  ตรวจสอบแบบก่อสร้างและแบบแผนผังการวางท่อประปา และตรวจสอบในพ้ืนที่จริง ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ของประปา  

๒.  การทําแผนที่รายละเอียดและคําชี้แจงให้กับประปาในพ้ืนที่ เพื่อแก้ไขปัญหา  

๓.  ติดตามเร่งรัดการดําเนินการแก้ไขของหน่วยงานประปาในพ้ืนที่ และอาจขอเจ้าหน้าที่จากประปา
ในพ้ืนที่มาช่วยควบคุมงานด้วย หากมีความจําเป็น  

๔.  หากเกินขีดกําลังความสามารถของประปาในพ้ืนที่ให้รายงานหน่วยเหนือเพ่ือประสานงานกับ
หน่วยงานระดับสูง เพ่อแกื ้ไขปัญหาต่อไป 

โทรศัพท์    

ระบบโทรศัพท์ปัจจุบันมีความสําคัญต่อการสื่อสารและเศรษฐกิจนอกเหนือจากการใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารของประชาชนทั่วไป และยังไปใช้ในการรับส่งข้อมูลข่าวสาร ในแบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ
และธุรกิจเอกชน เช่นธนาคารด้วยระบบสายโทรศัพท์จะติดตั้งไว้ เหนือพ้ืนดินและใต้ดิน โดยเฉพาะระบบ
สายใยแก้วซึ่งใช้สําหรับการส่งข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์โดยจะฝังไว้ใต้ดินเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะมองไม่เห็นจะ
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เกิดความเสียหายได้ง่ายในขณะที่ก่อสร้าง จะเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแพงมากและทําให้การใช้งานขัดข้อง
อีกด้วย สภาพปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์มีดังนี้     

-  อุปกรณ์สายโทรศัพท์กีดขวางการก่อสร้างจําเป็นต้องรื้อย้ายออกไป      

-  เมื่อการชํารุดเสียหายต้องรีบดําเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว 

-  เป็นอุปสรรคต่อการจราจร กรณีสายโทรศัพท์พาดข้ามถนน แก้ไขโดยการยกให้สูงขึ้น 

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  

๑.  ตรวจสอบแบบก่อสร้างและในพ้ืนที่ที่จะก่อสร้าง และแบบแผนผังของการวางสายโทรศัพท์ โดย
ร่วมกับเจ้าหน้าของโทรศัพท์  

๒.  จัดทําแผนที่และแสดงรายละเอียดและชี้แจงปัญหาต่อโทรศัพท์ในพ้ืนที่ 

๓.  ติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานการแก้ปัญหาของหน่วยงานโทรศัพท์ในพ้ืนที่  

๔.หากเกินขีดกําลังความสามารถของหน่วยงานโทรศัพท์ในพ้ืนที่ให้รายงานหน่วยเหนือรับทราบ
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะได้ ประสานงานในระดับสูงต่อไป 

รถไฟ    

รถไฟเป็นการคมนาคมทางบก มีความสัมพันธ์และต่อเนื่องกับระบบทางหลวง การ ก่อสร้างบางครั้งจะ
มีการก่อสร้างตัดผ่านทางรถไฟ หรือมีการก่อสร้างในพ้ืนที่ของการรถไฟ ซึ่ง จะต้องได้รับอนุญาตจากการรถไฟ
แห่งประเทศไทยก่อน จึงจะดําเนินการได้ ประกอบกับกรม ทางหลวงและการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มี
ข้อตกลงวิธีการปฏิบัติในการแก้ปัญหาบางกรณี แล้ว สภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับรถไฟ สรุปได้ดังนี้ 

- การก่อสร้างหรือปรับปรุงทางหลวงบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟจําเป็นต้องมี การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงสภาพของจุดตัด 

-  การขอใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพ่ือก่อสร้างทาง การดําเนินการใดๆ ในพ้ืนที่ของการ
รถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องขออนุญาตในระดับกรมฯ   

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  

๑.  ตรวจสอบแบบและสํารวจรายละเอียดบริเวณสถานที่ ที่จะดําเนินการในพ้ืนที่ของการรถไฟฯ  

๒.  ประสานงานกับหน่วยงานรถไฟในพื้นที่ เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดของทางรถไฟ และขอทราบวิธี
ปฏิบัติ  

๓.  สรุปรายละเอี ยดที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงและทางรถไฟบริเวณท่ีจะดําเนินการก่อสร้างพร้อมแผน
ที่ประกอบ รวมทั้งวิธีการดําเนินการเสนอผ่าน แขวงฯ ไปสํานักทางหลวง เพ่ือเสนอกรมฯ ขออนุญาตการรถไฟ
ฯ ต่อไป 
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๔.  ติดตามผลการขออนุญาต  

๕.  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วติดต่อประสานงานกับหน่วยรถไฟในพ้ืนที่ เพ่ือแจ้งใหทราบขั้นตอนในการที่
จะดําเนินการก่อสร้างต่อไป  

๖.  ติดตามการดําเนินการในส่วนที่การรถไฟดําเนินการเอง เพ่ือที่งานก่อสร้างทั้งสองหน่วยงานจะได้
ต่อเนื่องกัน 

เขตชลประทาน     

ในกรณีที่จะก่อสร้างในพ้ืนที่เขตชลประทาน บริเวณคลองส่งน้ำ จะต้องขออนุญาตจาก กรชลประทาน
ก่อน     

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ตรวจสอบแบบและสถานที่ก่อสร้างในเขตชลประทาน ส่วนที่กีดขวางการ ก่อสร้างทาง และส่วนที่กีด
ขวางทางระบายน้ำของชลประทาน 

๒. จัดทําแผนผังส่วนที่กีดขวางทั้ง ๒ กรณีพร้อมรูปแบบทางในเขตชลประทาน  
๓. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานชลประทานในพ้ืนที่ เพื่อขอทราบข้อมูลแนวทางในการปฏิบัติการขอ

อนุญาต  
๔. ทํารายละเอียดและวิธีปฏิบัติเสนอผ่านแขวงฯ  ไปสํานักงานทางหลวง เพื่อเสนอกรมฯ ขออนุญาต

กรมชลประทานต่อไป 

เขตเทศบาลและสุขาภิบาล     

ในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาล ซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่น และมีสาธารณูปโภคมากเช่น ไฟฟ้า ประปา 
โทรศัพท์ ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ซึ่งมีเขตทางน้อย ดังนั้นสาธารณูปโภคต่าง ๆ ดังที่กล่าวข้างตนจะเป็นปัญหาและ
อุปสรรคต่องานก่อสร้างทางหลวง จําเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเป็นพิเศษมีให้เกิดความเสียหายแก่
สาธารณูปโภค ถ้าเกิดความเสียหายต้องรีบดําเนินการแก้ไขโดยเร็วเพ่ือไม่ให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อน และ
จะต้องจัดเรื่องเกี่ยวกับการจราจรให้ดี เพราะส่วนมากจะเป็นย่านชุมชนที่หนาแน่น 

สภาพปัญหาและการประสานงานในการแก้ไขปัญหาสรุปได้ดังนี้  

๑. สาธารณูปโภคกีดขวางการก่อสร้าง ส่วนที่รื้อย้ายได้ให้ประสานงานขอให้รื้อย้ายกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ส่วนกรณี ที่ไม่สามารถรื้อย้ายได้ ต้อง ตรวจสอบรายละเอียดตําแหน่งที่แท้จริง เพ่ือทําการป้องกันมิ
ให้เกิดความเสียหาย หรือหากจําเป็นอาจต้องเสนอขอแก้ไขแบบต่อไป 

๒. การก่อสร้างอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ต้องประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่
และเจ้าหน้าที่ดูแล เพ่ือชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบแผนงานก่อสร้างและอาจจําเป็นขอกําลังตํารวจ 
เพ่ือจัดการจราจร 

๓. การรบัมอบเส้นทางเพ่ือการก่อสร้าง ในกรณีที่ก่อสร้างทางในส่วนที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานอื่นจะต้องรับมอบสถานที่จากหน่วยงานนั้นมาทําการก่อสร้าง และส่งมอบคืนเมื่อก่อสร้างเสร็จโดย
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ประสานงานให้หน่วยงานนั้นทราบขั้นตอนและเสนอขออนุมัติให้ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเป็นตัวแทนในการ
รับมอบและส่งมอบทาง 

เขตป่าสงวนแห่งชาติของกรมป่าไม้     

การเข้าไปดําเนินการก่อสร้างทางในพ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ วนอุทยานหรือพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าของ
กรมป่าไม้ จะต้องได้รับอนุญาตก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ป่าซึ่งเป็นแหล่งน้ำ จะต้องมีการพิจารณาเป็น
กรณีพิเศษ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรตามนัยมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะต้องรีบดําเนินการขออนุญาตก่อน
ล่วงหน้าที่จะเข้าไปดําเนินการก่อสร้าง เนื่องจากมีขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตมากเพราะต้องใช้เวลานาน
ในการพิจารณาอนุญาต 

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  

๑.  ตรวจสอบแบบและจัดทําแผนที่แสดงแนวทางหลวงที่จะก่อสร้างในเขตป่าสงวนฯ  

๒.  สํารวจรายละเอียดของทางในเขตป่าสงวนและจัดทํารายละเอียด 

- เขตทางที่จําเป็นต้องใช้ในการก่อสร้างทาง  

- รูปตัดทางบริเวณท่ีต้องใช้เขตทางเกินกว่าข้างละ ๑๐ เมตร  

- พ้ืนที่ป่าสงวนฯ ที่ใช้ในการก่อสร้าง  

- ต้นไม้ที่ต้องตดัฟันออกเพ่ือการก่อสร้างทาง 

๓.  แขวงทางหลวงในฐานะผู้รับมอบอํานาจดําเนินการขออนุญาตทําประโยชน์ ในพ้ืนที่เขตป่าสงวนฯ 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ของกรมป่าไม้ และแจ้งสํานักงานป่าไม้เขตส่งเจ้าหน้าที่สํารวจสภาพป่าและ
ตีตราไม้ที่จะต้องตัดฟัน 

๔.  เมื่อกรมป่าไม้โดยสํานักงานป่าไม้เขตอนุญาตให้ทําประโยชน์ได้แล้วผู้แทนกรมทางหลวง (แขวง
ทางหลวงผู้รับมอบอํานาจ)  ทําบันทึกปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมป่าไม้ 

๕.  เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบอนุญาตให้ ออป.  ทําการตัดฟันไม้ที่กีดขวางการก่อสร้างออก
หมดแล้ว จึงจะเริ่มเข้าทําการก่อสร้างได้ 

ท่อส่งก๊าซและน้ํามัน   

ปัจจุบันมีการวางท่อส่งก๊าซและน้ำมัน ทั้งท่ีอยู่ในเขตทางหลวงและนอกเขตทางหลวงซึ่งส่วนมากจะ
วางไว้ใต้ดิน จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคเป็นอย่างมาก เพราะนอกเหนือจากเกิดความเสียหายต่อระบบท่อ
และผู้ใช้แล้ว  ยังอาจเกิดอุบัติภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนทั่วไปอย่างรุนแรง ดังนั้นหาก
จําเป็นต้องก่อสร้างทางในบริเวณท่ีมีระบบท่อส่งก๊าซหรือน้ำมันจะต้องมีการประสานงานและวิธีปฏิบัติที่
รดักุมเข้มงวดที่สุด การรื้อย้ายเป็นเรื่องใหญ่จะต้องใช้เวลามาก ต้องประสานงานตั้งแต่การสํารวจและ
ออกแบบ     
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ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

๑. ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซหรือน้ำมันของการปิโตรเลี่ยมฯ เพ่ือขอ
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบและตําแหน่งของท่อ 

๒. ร่วมกันกําหนดมาตรการในการควบคุมงานก่อสร้างทาง เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 
และจําเป็นต้องขอเจ้าหน้าที่ของการปิโตรเลี่ยมฯ ร่วมประสานงานและควบคุมงานอย่างใกล้ชิด
ขณะเวลาทําการก่อสร้าง 

๓. ชี้แจงวิธีการปฏิบัติงานและข้อควรระวังในการก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับและทุกฝ่ายทราบ
และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้นําท้องถิ่นในบริเวณที่จะดําเนินการก่อสร้างให้ทราบทั่วกัน 
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บทที่ ๕ ขั้นตอนการปฏิบตัิงานและรายการตรวจสอบ 

ก.ช่วงก่อนเริ่มโครงการ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการตรวจสอบการปฏิบัติงานบริหารโครงการ(Checklists) 

ลำดับ งาน  หมายเหตุ 
1 เบิกแบบก่อสร้าง   
2 ตรวจสอบสัญญาจ้าง   
3 ศึกษาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

ฯ งานสารบรรณ งานพัสดุ 
  

4 ศึกษาแบบก่อสร้าง   
5 ประสานงานกับส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทาง

วิศวกรรมเพ่ือขอผู้ควบคุมงานด้านวัสดุ 
  

6 เบิกเครื่องมือ และอุปกรณ์ แบบฟอร์มต่างๆ  พ.1-02(A-1) 
7 ส่งมอบพ้ืนที่ก่อสร้างพร้อมบัญชีทรัพย์สิน   
8 เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างประจำโครงการฯ

ศึกษาแบบโดยละเอียด 
  

 

 

แจกจ่ายเอกสารสัญญา 1 

เบิกแบบก่อสร้าง/ 

รายละเอียดควบคุมงาน 

ก่อสร้าง 

2 

ศึกษาแบบ/สญัญา/กฎระเบยีบ 

ทำเรื่องขอเจ้าหน้าท่ีควบคุมโครงการฯ 

เบิกเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 

(ใบเบิก พ.1-02)/เบิกแบบฟอรม์ 

ส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้างพร้อมบญัชีทรัพย์สิน 6 

5 

4 

3 

จบกระบวนการ 



43 
 

                                                                                                     แนวทางการควบคุมงาน งานจ้างเหมา  สุธี มณีอ่อน 
 

ข.ช่วงโครงการ 

 

 

  

 

      ไม่อนุมัต ิ

 อนุมัติ 

 

 

 

 

  

 

 ยังไม่เข้าดำเนินการ 

 

  

 

            เขา้ดำเนินการแล้ว 

  

 

 

 

  

 

 

 

-ประชาสัมพันธ์โครงการกับหน่วยงานทอ้งถิ่นและผู้มีส่วนได้/เสีย 
-ตรวจสอบสาธารณูปโภคที่ติดขัดการกอ่สร้าง 
-ตรวจสอบการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
-ตรวจสอบเขตเส้นทางที่ตัดทางข้ามทางรถไฟ ข้ามคลอง
ชลประทาน ปา่สงวน เขตทางของส่วนราชการอื่น 

ตรวจสอบแผนงานบัญชีเครื่องจักรอัตรากำลัง 
คุณสมบัติบุคลากรของผู้รับจ้าง 

เสนอ ผส.ทล./
ผอ.ขท./ผอ.บท./ 

ผู้รับจ้างแก้ไข 
ดำเนินการควบคุมและตรวจสอบวัสดุสร้างทาง 

ควบคุมตรวจสอบการบังคับใช้ป้ายอำนวยการจราจรระหว่างงานกอ่สร้างตามทีไ่ด้รับรับอนุมัติ 

จัดทำสมุดบัญชีลงเวลาปฏบิัติราชการ และรายงานประจำวัน/เดือน/สัปดาห์ 

จัดทำบัญชีควบคุมการจ่ายค่างาน (Payment Control) 

ตรวจสอบการเข้าดำเนินการของ
ผู้รับจ้างหลังลงนามสัญญาตาม
ระเบียบ(ไม่เกิน 3 วันทำการ) 

-รายงานผส.ทล./ผอ.ขท./ผอ.บท./และ
คณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อทราบ 

-เร่งรัดผู้รับจ้าง 
 

รายงานผส.ทล./ผอ.ขท./ผอ.บท. และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
เพื่อทราบ 

ตรวจสอบและศึกษาแบบก่อสรา้ง รายละเอียดควบคุมก่อสรา้งและ
สัญญาอีกครั้งก่อนกอ่สร้างจริง 

จบกระบวนการ 

1 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 
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รายการตรวจสอบการปฏิบัติงานบริหารโครงการฯ(Checklists) 

 
 

 

ลำดับ งาน  หมายเหตุ 
1 จัดเจ้าหน้าที่ไปประชาสัมพันธ์กับหน่วยงาน

ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ แจกเอกสาร แผ่น
พับ 

  

2 ตรวจสอบการจัดกรรมสิทธิ์เขตทาง   
3 ตรวจสอบสาธารณูปโภค/ต้นไม้/สิ่งที่กระทบต่อ

งานก่อสร้าง 
  

4 ตรวจสอบสาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์ 

  

5 ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในขอบเขต
ก่อสร้างทั้งหมด เช่น การรถไฟฯ กรมป่าไม้ กรม
ชลประทาน การไฟฟ้า การประปา 
องค์การโทรศัพท์ 

 ควรประสานงานก่อนการ
ก่อสร้างจริงประมาณ 1-2 
เดือนเป็นอย่างน้อย 

6 ตรวจสอบแผนงาน/บัญชีเครื่องจักร/อัตรากำลัง/      
คุณสมบัตินายช่างโครงการของผู้รับจ้าง 

  

7 จัดทำรายงานตรวจสอบแผนงานฯ ของผู้รับจ้างแก่
ผู้บังคับบัญชา 

  

8 ดำเนินการควบคุมและตรวจสอบวัสดุสร้างทาง   
9 ควบคุม/ตรวจสอบการบังคับใช้ป้ายอำนวยการ

จราจรระหว่างงานก่อสร้างตามที่ได้รับอนุมัติ 
  

10 จัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการบังคับใช้ป้าย
อำนวยการจราจรระหว่างงานก่อสร้าง 

  

11 จัดเตรียมแบบฟอร์มรายงานประจำวัน/สัปดาห์/
เดือน 

  

12 ทำบัญชีควบคุมการจ่ายค่างาน (Payment 
Control) 

  

13 ตรวจสอบการเข้าดำเนินการของผู้รับจ้างหลังลง
นามสัญญา (ตามระเบียบฯจะต้องไม่เกิน 3 วันทำ
การ) 

  

14 หากผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้าให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาและเร่งรัด 

  

15 ตรวจสอบและศึกษาแบบก่อสร้าง รายละเอียด
ควบคุมก่อสร้างและสัญญาอีกครั้งก่อนก่อสร้างจริง 
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ค.ช่วงก่อสร้าง 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 เปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 ไม่เปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มงานก่อสร้าง 

ตรวจสอบอุปสรรคระหว่างการก่อสร้าง (ถ้ามี) เช่น 
สาธารณูปโภค กรรมสิทธ์ิ 

ตรวจสอบสภาพของทาง/โครงสรา้งเดิมเพื่อพิจารณา
รูปแบบในการก่อสร้าง(โดยยึดหลกัความมั่นคงแข็งแรงตาม

หลักวิศวกรรม และประหยัด) 

ตรวจสอบปริมาณงานใน
สนามเทียบกับปริมาณ

งานในสัญญา 

จบกระบวนการ 

เปลี่ยนแปลงไปจากปริมาณงานใน
สัญญาขออนุมัติถัวจ่าย 

1 

3 

2 
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รายการตรวจสอบการปฏิบัติงานบริหารโครงการฯ(Checklists) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ลำดับ งาน  หมายเหตุ 
1 วางแผนการดำเนินงาน/แนะนำ/เร่งรัด

ผู้รับจ้าง 
  

2 ตรวจสอบและกำหนดแนวศูนย์กลาง
ทางท่อและสะพาน 

  

3 ตรวจสอบอุปสรรคในการก่อสร้าง (ถ้า
มี) เช่น สาธารณูปโภค กรรมสิทธิ์ที่ดิน 

  

4 ตรวจสอบเขตเส้นทางที่ตัดทางข้ามทาง
รถไฟข้ามคลองชลประทาน ป่าสงวน 
เขตทางของส่วนราชการอ่ืน 

  

5 ตรวจสอบสภาพของทาง/โครงสร้างเดิม   
6 ตรวจสอบปริมาณงานในสนามเทียบกับ

ปริมาณในสัญญา 
  

7 หากปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไปจาก
สัญญาขออนุมัติถัวจ่าย 

  

8 พิจารณา/ตรวจสอบใบแจ้งรายละเอียด
การทำงานประจำวันของผู้รับจ้าง 

 แบบฟอร์ม C-3 

9 ตรวจสอบรายงานปฏิบัติงานประจำวัน/
สัปดาห์ 

 แบบฟอร์ม C-1,C-2 

10 ตรวจสอบสรุปผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน 

 แบบฟอร์ม C-4,C-5 

11 ตรวจสอบ/จัดทำรายงานประจำเดือน  ตัวอย่าง EX-15 
12 บันทึกการจ่ายเงินค่างาน(Payment 

control) 
 แบบฟอร์ม A-4 

13 กำกับดุแลการติดตั้งป้ายจราจร/
เครื่องหมาย/สัญญาณไฟ/อุปกรณ์อ่ืนๆ 

  

14 จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่างาน  -แบบฟอร์มการจ่ายเงินค่างาน
(A-4) 
-แบบฟอร์มบัญชีค่างาน (C-6) 
-ตัวอย่างที่ EX-17,EX-18 

15 ตรวจรับงาน   
16 ประชุม/นำเสนอโครงการฯ  - 
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ง.ช่วงก่อนปิดโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการตรวจสอบการปฏิบัติงานบริหารโครงการฯ(Checklists) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ งาน  หมายเหตุ 
1 ตรวจรับงานงวดสุดท้าย   
2 ผู้รับจ้างส่งมอบงาน   
3 ผู้รับจ้างส่งมอบพ้ืนที่   

งวดสุดท้าย 

ตรวจรับงาน 

ส่งมอบงาน 

ผู้รับจ้างส่งมอบพ้ืนท่ี 

จบกระบวนการ 

1 

3 

2 
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จ.ช่วงปิดโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการตรวจสอบการปฏิบัติงานบริหารโครงการฯ(Checklists) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ งาน  หมายเหตุ 
1 จัดทำรายงานเสร็จโครงการ 

(Final Report) 
  

2 ส่งมอบเอกสารทั้งหมดในโครงการให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

 -คู่สัญญา 
-ประธานกรรมการตรวจการ
จ้าง 
-ห้องสมุดกลางที่ สทล./สำนักฯ 

งานงวดสุดท้ายเรียบร้อย 

จัดทำรายงาน Final Report 

ส่งมอบเอกสารแก่ผูเ้กี่ยวข้อง 

จบกระบวนการ 

1 

2 
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บทที่ 6 เมื่อได้รับคำสั่งให้เป็นผู้ควบคุมงาน 

ข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้ควบคุมงาน 

ถนนเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทำให้ยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาวะที่
ประเทศประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ การก่อสร้างถนน จึงเป็นทางเลือกท่ีสำคัญในการสร้างงานและกระจาย
รายได้สู่ชุมชน ผู้ควบคุมงานจึงต้องให้ความสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ทำให้งานก่อสร้างถนน
มีความม่ันคงแข็งแรงเป็นไปตามแบบแปลน และรายการประกอบแบบ รวมทั้ง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 
ประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุงถนน ฉะนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานก่อสร้างของผู้ควบคุมงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงมีข้อแนะนำแก่ผู้ควบคุมงานดังนี้ 

1 ศึกษารายละเอียดโครงการ 

ผู้ควบคุมงานต้องศึกษารายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน ทั้งในส่วนของสัญญาจ้าง แบบแปลน และ
รายการประกอบแบบ สถานที่ รวมถึงเอกสารประกอบอ่ืน ๆ เพ่ือให้เข้าถึงเจตนารมณ์ของการออกแบบ และ
วิธีการที่จะดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลน และยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับ
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน รวมถึงวิธีการแก้ไข ตลอดจนผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อ
ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ก่อสร้างด้วย โดยจะต้องมองงานให้ออกท้ังเชิงเทคนิค และการบริหารจัดการอย่างมีกล
ยุทธ์ดังคำกล่าวของชุนวู นักปราชญ์ชาวจีน ในยุคประมาณ 600 ปีก่อนคริสต์ศักราช ที่ว่า "รู้เขา รู้เรารบร้อย
ครั้ง ชนะร้อยครั้ง" ฉะนั้น การศึกษารายละเอียดโครงการก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างจริงจะเป็นประโยชน์ทำ
ให้มองเห็นภาพ และมีจินตนาการ ซึ่งเป็นปัจจัยของความสำเร็จในงานก่อสร้างถนน จึงควรที่จะมีการ
เตรียมการ ดังนี้ 

1.1 การจัดเตรียมและศึกษาแบบแปลน ประมาณราคา รวมถึงรายการประกอบแบบบ่อยครั้งที่ผู้
ควบคุมงานขาดความรอบคอบไม่ได้มีการดำเนินการจึงทำให้ตัดสินใจผิดพลาด ทำให้เป็นปัญหาและข้อขัดแย้ง
ระหว่างผู้รับจงและผู้ว่าจา้ง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ เช่น กรณีการกำหนดตำแหน่งวางท่อระดับน้ำเช้า-ออก 
หรือความยาวท่อระบายน้ำย่อมมีผลกระทบต่อประชาชน ทำให้เกิดการรกุล้ำเขตที่ดิน เนื่องจากความยาวท่อ
มากเกินไป หรือก่อให้เกิดปัญหาน้ำไหลเข้าท่วมพ้ืนที่เพาะปลูก หรือวางท่อแล้วน้ำไม่สามารถระบายได้ เป็นต้น 
ซึ่งการศึกษารูปแบบและรายการประกอบจะทำให้การทำงานราบรื่น สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคในหนงานได้
อย่างทันท่วงที 

1.2 การตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง เนื่องจากงานก่อสร้างถนนส่วนใหญ่ จะดำเนินการในพ้ืนที่ที่เป็น
ทางสาธารณประโยชน์หรือได้รับการอุทิศท่ีดินจากประชาชน ซึ่งกรณีดังกล่าว มักเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ว่าจ้าง 
ผู้รับจ้างและประชาชนในพ้ืนที่ก่อสร้างที่เก่ียวข้องบ่อยครั้ง ดังนั้นผู้ควบคุมงาน จึงต้องมีการตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้าง ทั้งในส่วนที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์และพ้ืนที่ที่ได้รับการอุทิศท่ีดินหรือพ้ืนที่ที่ยินยอมให้ส่วน
ราชการเข้าไปดำเนินการก่อสร้างว่ามีเอกสารหลักฐานการอนุญาตจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วน
หรือไม่ 
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1.3 การตรวจสอบสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ จะเกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นท่ี
ก่อสร้างโดยตรุง จึงต้องมีการเตรียมการตรวจสอบเพ่ือวางแผนงาน ลดผลกระทบกับประชาชนและไม่ให้เป็น
อุปสรรคต่องานก่อสร้าง อันจะเป็นสาเหตุของการขยายระยะเวลาก่อสร้างโดยไม่จำเป็น บางกรณีอาจจะต้องมี
การจัดทำเป็นหนังสือแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือขอให้เข้ามาดำเนินการรื้อถอนก่อนที่จะดำเนินการ
ก่อสร้างในระยะเวลาที่เหมาะสม 

1.4 การประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กรณีท่ีจำเป็นต้องดำเนินการก่อสรา้งในพ้ืนที่ของส่วน
ราชการอ่ืน เช่น จำเป็นต้องมีการก่อสร้างในเขตพ้ืนที่ของกรมทางหลวงชนบท พ้ืนที่ราชพัสดุ หรือพ้ืนที่ของกรม
ชลประทาน กรมเจ้าท่า เป็นต้น ก็จะต้องมีการขออนุญาตดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ และวิธีปฏิบัติของ
หน่วยงานนั้น ๆ ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง 

2. คุณสมบัติท่ีดีของผู้ควบคุมงาน 

นอกจากอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว ผู้ควบคุมงานที่ดีจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

2.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านงานทางเป็นอย่างดี โดยควรจะมีพ้ืนฐานการศึกษา
ทางดา้นวิศวกรรมงานทาง หรือเทคนิคงานก่อสร้างเคยผ่านการควบคุมงานก่อสร้างถนนมาแล้วซึ่งจะมีส่วนให้
งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

2.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เนื่องจากงานก่อสร้างมีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ผู้ควบคุมงานเป็น
เสมือนหนึ่งศูนย์กลางการขับเคลื่อนการทำงาน จำเป็นต้องติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพ่ือให้
เกิดความราบรื่นในการทำงาน 

2.3 มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีในการทำงาน โดยที่งานก่อสร้างที่รับผิดชอบ จำเป็นต้องทำงาน
ร่วมกันและเกี่ยวข้องกับบุคลากรต่าง ๆ หลายประเภท จึงจำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีแนวคิดในเชิงบวก มองโลกในแง่
ดีและมีการแสดงออกอย่างสุภาพชน 

2.4 มีความวิริยะและอุตสาหะ เนื่องจากการควบคุมงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายฯ พัสดุและประจำ
อยู่ ณ สถานที่ก่อสร้าง และจดบันทึกการปฏิบัติงานทุกวันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพ่ือให้ทราบความ
คืบหน้าของงานเป็นระยะ ๆ 

2.5 มีความรับผิดชอบสูง (Responsibility) งานก่อสร้างถนนแต่ละโครงการมึงบประมาณค่อนข้างสูง 
ส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชน ดังนั้น ผู้ควบคุมงานจึงต้องให้ความสำคัญและตระหนักในความรับผิดชอบ
ต่อราชการและประชาชน ไม่ปล่อยปละละเลย ให้งานเกิดความเสียหาย 

2.6 มีการทำงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ (Transparency & Accountabiity) ผู้ควบคุมงานและผู้
รับจ้าง มักจะมีคำครหาในทางลบบ่อยครั้ง และผู้ควบคุมงานจะตกเป็นจำเลย ในกรณีท่ีงานเกิดความเสียหาย 
อาจจะต้องรับผิดชอบตามระเบียบของทางราชการและไม่ได้รับการยอมรับจากภาคสังคมด้วย เพ่ือหลีกเลี่ยง
จากสถานการณ์ดังกล่าว กระบวนการควบคุมงานจึงต้องมีการดำเนินการทั้งด้านเอกสาร หลักฐานประกอบ 
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3 ข้อควรปฏิบัติของผู้ควบคุมงาน 

นอกจากผู้ควบคุมงานจะมีอำนาจหน้ที่ และคุณสมบัติดังกล่าวข้างตันแล้ว การที่จะทำงานให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีข้อควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

3.1 ต้องมีความยินดี และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการที่จะทำให้งานสำเร็จลุล่วงถูกต้องตาม
รูปแบบและรายการ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยยึดถือหลักท่ีว่าให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด และเป็น
วิธีการที่ถูกต้องรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย 

3.2 ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานที่ควบคุมอยู่ โดยยึดถือหลักความถูกต้องตามแบบแปลนและ
รายการประกอบแบบ 

3.3 ตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างเป็นระยะ ๆ หากตรวจพบข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดจะต้อง
แจ้งให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขได้ทันเวลา เพื่อป้องกันการสูญเสียวัสดุและแรงงานโดยไม่จำเป็น 

3.4 ต้องไม่รับของกำนัลจากผู้รับจ้าง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

3.5 ไม่แสดงความเห็นหรือออกความเห็นขัดแย้งกันเองต่อหน้าผู้รับจ้าง ซึ่งจะทำให้ทีมงานถูกลด
ความน่าเชื่อถือ 

3.6 การสั่งหยุดงาน การไม่อนุมัติให้ทำงานและการไม่ยอมรับงาน (Reject) จะต้องมีเหตุผลและได้
ผ่านการไตร่ตรองแล้วอย่างรอบคอบแล้ว และต้องชี้แจงถึงสาเหตุของการสั่งการดังกล่าวให้ผู้รับจ้างเข้าใจและ
ยอมรับในข้อสั่งการดังกล่าว 

3.7 ต้องไม่หน่วงเหนี่ยวการตรวจสอบงานก่อสร้าง หรือการตรวจสอบวัสดุ หรือดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ซึ่งจะทำให้งานหยุดชะงักโดยไม่จำเป็น 
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แบบฟอร์มการตรวจสอบ (Check List) 
เมื่อได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ดังนี้ 

1. จัดเตรียมแบบแปลนก่อสร้าง พร้อมศึกษารายละเอียดรูปแบบ เงื่อนไข ประกอบกับสัญญาจ้างงาน 
โดยละเอียดให้ครบถ้วน 

2. ตรวจสอบแผนปฏิบัติงาน (WORK SCHEDULE) ของผู้รับจ้างให้สอดคล้องกับสัญญาจ้างและแบบ
แปลนก่อสร้างตามเงื่อนไขต่าง ๆ  
 วันเริ่มต้นสัญญา,วันสิ้นสุดสัญญา,ระยะเวลาทำการ,เลขท่ีสัญญา 
 รายละเอียดค่างานและปริมาณงานแต่ละรายการ  ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ฯลฯ 
 ค่างานก่อสร้างตามสัญญา,ค่าปรับรายวันตามสัญญา 
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ,ผู้ควบคุมงานฯ 

เปอร์เซ็นต์แผนงานแต่ละรายการ,เปอร์เซ็นต์แผนงานรวมแต่ละเดือน และเปอร์เซ็นต์
แผนงานสะสมแต่ละเดือน 
ตรวจสอบลำดับขั้นตอนและปริมาณงานของงานต่าง ๆ ตามแผนงานมีความเหมาะสมให้
สอดคล้องและสัมพันธ์กัน 
ตรวจสอบแผนงานตามข้อกำหนดเกณฑ์การตัดสิทธิ์ซื้อแบบของกรมทางหลวง คือ 

ภายในระยะเวลา ¼ ของอายุสัญญา แผนงานรวม ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของงานทั้งหมด 
ภายในระยะเวลา 1/2 ของอายุสัญญา แผนงานรวม ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 ของงานท้ังหมด 

แผนปฏิบัติงานต้องได้รับการความเห็นขอบจากผู้ว่าจ้างก่อน 
3. ตรวจสอบบัญชี อัตรากำลัง / สภาพเครื่องจักร,เครื่องมือ, โรงงานฯ ของผู้รับจ้าง และต้องได้รับการ

ความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน 
4. รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  ในวันกำหนดลงมือทำการของ

ผู้รับจ้างตามสัญญา และ ในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ
ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ  

5. ทำการสำรวจเพื่อการก่อสร้างฯ 
ตรวจสอบแนวทาง (ALIGNMENT) และลักษณะโครงสร้างต่าง ๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง
กับในสนามให้ถูกต้อง 
ตรวจสอบหมุดพยานของแนวทาง (REFERENCE  POINT) ตามจุดสำคัญต่าง ๆ เช่น จุด 
PI., PC.,PT., POT. 
ตรวจสอบค่าระดับ หมุดหลักฐาน ตามแบบแปลนก่อสร้างกับในสนามให้ถูกต้อง 
เก็บรายละเอียด ค่าระดับรูปตัดขวางคันทางเดิม (CROSS SECTION) 

6. ตรวจสอบสิ่งก่อสร้าง, สิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ติดขัดการดำเนินการก่อสร้างฯ ทั้งนี้เพื่อให้การ
ดำเนินการก่อสร้างฯ สามารถดำเนินการไปได้พร้อมแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่อยู่ใกล้หน้างาน 
ดำเนินการโดยเร็ว เช่น 
 เสาไฟฟ้า, สายไฟฟ้าแรงสูง, แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 ท่อส่งน้ำประปา แจ้ง การประปาส่วนภูมิภาค หรือประปาท้องถิ่น 

สายโทรศัพท์ แจ้งองค์การโทรศัพท์ประจำอำเภอ ประจำเขต 
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 ต้นไม้หวงห้าม แจ้งป่าไม้อำเภอ หรือ ป่าไม้เขต 
รวมทั้งงานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

7. แจ้งให้ผู้รับจ้างจัดให้มีมาตรการในการอำนวยความปลอดภัยในระหว่างก่อสร้าง และบำรุงรักษา
ดูแลจนงานแล้วเสร็จ เข่น 

ไฟสัญญาณ, ไฟเตือน, อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย 
ป้ายเตือน, ป้ายบังคับ, ป้ายแนะนำ 
เครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง ตามคู่มือของกรมทางหลวง ฉบับ กันยายน 

2545 
8. ประสานงานกับผู้รับจ้าง ส่วนราชการอื่น ๆ และเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 

ตำรวจ  อำเภอ  เทศบาล อบต. 
กิจการสาธารณูปโภค 

9. ถ่ายรูปภาพเปรียบเทียบสภาพหน้างาน และทุกขั้นตอนการก่อสร้าง 
ก่อนดำเนินการ    ขณะดำเนินการ      งานแล้วเสร็จ 

รวมทั้งจุดท่ีมีปัญหา-อุปสรรค เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไข การขยายอายุสัญญา ฯลฯ 
10. ตรวจสอบและเปรียบเทียบปริมาณงานและค่างานแต่ละรายการที่จะดำเนินการก่อสร้างตามท่ี

กำหนดไว้ในแบบ เข่น 
งานถางป่าขุดตอ (CLEARING & GRUBBING)  
งานดินตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)  
งานดินถมคันทาง (EARTH EXCAVATION) 
งานลูกรังรองพื้นทาง (SOIL AGGREGARE SUBBASE) 
งานหินคลุกพื้นทาง (CRUSHED ROCK BASE) 
งานผิวทาง (SURFACE)  
งานระบบระบายน้ำ (DRAINAGE SYSTEM) 
งานขอบทาง ทางเท้า (CURB & GUTTER, SIDEWALK) 
งานทางเชื่อม (SIDE ROAD) 
งานอำนวยความปลอดภัย (HIGHWAY SAFETY) 
ฯลฯ 

ในกรณีปริมาณงานในสนามมากกว่าหรือน้อยกว่าในสัญญาให้จัดทำรายละเอียดแสดงบัญชีรายการ 
นำเสนอ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา เพื่อขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ 

11. ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีความขัดแย้งกันหรือเป็นท่ี
คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา 
แต่เมื่อสำเร็จแล้วไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีหรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงาน
นั ้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบโดยเร็ว พร้อมจัดทำรายละเอียด
ข้อเสนอแนะในการขอแก้ไขแบบก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพและข้อเท็จจริงในสนาม นำเสนอด้วย 

12. จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อมทั้งผลการ
ปฏิบัติงานหรือการหยุดงานและสาเหตุที ่มีการหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ  เพื ่อรายงานให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อ
เสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มี
หน้าท่ี 
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    การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
วัสดุท่ีใช้ด้วย แบบการรายงานมีดังนี้ 

รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน  (DAILY REPORT) เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานส่ง
พร้อมรายงานประจำทุกสัปดาห์ 
รายงานผลงานก้าวหน้าประจำสัปดาห์ (WEEKLY  REPORT) เสนอคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง 
รายงานผลงานก้าวหน้าประจำเดือน (MONTHLY  REPORT) เสนอคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง 
รวมทั ้ง รายงานปัญหา-อ ุปสรรค  ต่าง ๆ และ งานอื ่น ๆ ที ่ เก ี ่ยวข้อง เสนอ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  และผู้เกี่ยวข้อง 

13. ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวัน ให้
เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดให้สัญญาทุกประการ  โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เพิ ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามสมควร และตามหลักวิชาช่าง เพื ่อให้เป็นไปตามแบบรูป
รายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วน
หนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน  จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่ง และ
ให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที 
  ตรวจสอบ ตำแหน่ง,แนว,ความกว้าง,ความยาว,ค่าระดับ ของแต่ละงาน 

แจ้งเก็บตัวอย่างไปทดสอบคุณภาพวัสดุ,ออกแบบส่วนผสม ก่อนนำมาใช้งาน เช่น 
GENERAL, CONTROL, JOB MIX ฯลฯ 
ควบคุมคุณภาพวัสดุขณะทำการก่อสร้างฯ (PROCESSING)  รวมทั้งน้ำหนักบรรทุก 
การขนส่งวัสดุ ให้อยู่พิกัดของกฎหมาย 
ตรวจสอบการบดอัดแน่นของวัสดุในสนาม (FIELD DENSITY TEST) ของงานแต่ละชั้น
ทาง 
ตรวจสอบแนว ความกว้าง ความยาว ค่าระดับก่อสร้างแล้วเสร็จ (FINISHED GRADE) 
ของงานแต่ละชั้นทาง 
ควบคุมการตกแต่งบริเวณก่อสร้างเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนส่งมอบงาน (FINAL CLEAN-
UP)  
ติดตามผลทดลองคุณภาพแต่ละรายการท่ีระบุไว้ตามสัญญา 

14. จัดทำรายละเอียดการเบิกจ่ายค่างานประจำงวด (PAYMENT)   
จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายค่างาน  (PAYMENT CONTROL) 

15. จัดทำรายละเอียดการก่อสร้างจริงในสนาม (ASBUILT DRAWING) )ประวัติสายทาง (ROAD 
INVENTORY) บัญชีสะพาน/ท่อระบายน้ำ 

16. ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบพื้นท่ีคืนผู้ว่าจ้าง เมื่องานแล้วเสร็จ ครบถ้วน ตามแบบรูปรายละเอียด 
หรือข้อกำหนดในสัญญา 

17. จัดทำรายงานสรุปงานแล้วเสร็จท้ังโครงการฯ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
และ ผอ.ขท. ที่รับผิดชอบพื้นท่ี 
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ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 

 ชื่อโครงการ งาน.... 
 ปรังปรุงย่านชุมชน 
 ลาดยางย่านชุมชน 
 ลาดยางทางหลวง 
 ปรังปรุงทางหลวงเพ่ือการท่องเที่ยว 
 ก่อสร้างบูรณะและปรับปรุงสะพาน / ท่ออุโมงค์  คสล. 

 ทางหลวงหมายเลข................................................................ ................................................................ 
 ระหว่าง กม............................................ถึง กม..............................................ระยะทาง ....................กม. 
 ผู้ว่าจ้าง (ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง)............................................................... ..... 
 ผู้รับจ้าง บริษัท / หจก ..........................................................................................  
 สัญญาเลขท่ี.................................................ลงวันที่...............เดือน............................... พ.ศ............... ... 
 วันเริ่มต้นสัญญา วันที่................เดือน..........................พ.ศ.................. 
 วันสิ้นสุดสัญญา วันที่................เดือน...........................พ.ศ.................    รวมเวลาทำการ................วัน 
 ค่างานก่อสร้างตามสัญญา...............................................บาท (จำนวน ................................................) 
 ค่าปรับวันละ..............................................บาท (จำนวน.....................................................................)  
 รายนามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผส. /รส.ทล.................................................................) 
 กรรมการฯ (ผอ.ขท.....................................................) 
 กรรมการฯ (ชก.ทล.....................................................) 
 กรรมการฯ (รอ.ขท.....................................................) 
 กรรมการฯ (ชมท........................................................) 

 รายชื่อนายช่างควบคุมงาน   จาก... 
 ส่วนก่อนสร้างทาง           นาย........................................ตำแหน่ง................................      
 แขวงทางหลวง               นาย........................................ตำแหน่ง................................ 
 ส่วนตรวจสอบวัสดุฯ        นาย........................................ตำแหน่ง................................  

(ชื่อลง)...................................................ผู้ควบคุม                  (ลงชื่อ) ........................................ ผู้ตรวจสอบ                                                                          

         (................................................)                                   (................................................) 

ตำแหน่ง....................................................                             ตำแหน่ง................................................... 

              ............/................../..............                                   ............./ ................../ .............. 
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รายการตรวจสอบแบบแปลนก่อสร้าง 

 ตรวจสอบแนวศูนย์การทาง จุดเริ่มต้นโครงการฯหรือจุดเริ่มต้นการก่อสร้าง 
 ตรวจสอบแนวศูนย์กลางทาง จุดสิ้นสุดโครงการฯหรือจุดสิ้นสุดการก่อสร้าง 
 ตรวจสอบข้อมูล(DATA)โค้งดิ่งและโค้งราบ(Vertical Curve & Horizontal Curve) 
 ตรวจสอบค่าหมุดระดับ(BM.) และหมุดหมายพยาน(Reference Point) 
 ตรวจค่าระดับก่อสร้าง(PROFILE GRADE) 
 ถอดแบบแปลน ตรวจสอบปริมาณงานตาม Summary of Quantities เปรียบเทียบกับปริมาณงานใน

สัญญา 
 บันทึกรายละเอียดข้อมูล(DATA) ต่าง ๆลงใน FIELD BOOKS 
รายการตรวจสอบงานในสนาม 

 ตรวจสอบแนวศูนย์กลางทาง(Alignment) และหมุดพยาน (Reference Point) ที่จุดต่าง ๆตลอดแนวการ
ก่อสร้าง 

 ตรวจสอบค่า BM. , TBM. พร้อมเก็บค่าระดับสภาพทางเดิม (Existing Cross Section) 
 ตรวจสอบปริมาณงานดินตัด – ดินถมโดยวิธี Co-Ordinate / ใช้ Programs ของกรมทางหลวงคำนวณ 
 แจ้งเก็บตัวอย่างวัสดุเพ่ือทดสอบคุณภาพ (General Test) และทำการออกแบบ (Job – mixed Design) 
 นำส่งตัวอย่างวัสดุเพ่ือทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานทางหลวง เช่น เหล็กเส้น,โคนเสาไฟฟ้าแสงสว่าง,โคม

ไฟฟ้า 
 ตรวจสอบรายละเอียด สิ่งกีดขวาง  Obstruction และสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่มีอยู่ตลอดแนวการ

ก่อสร้าง 
 ตรวจสอบรายละเอียด ทางเชื่อม ทางสาธารณะฯ และเอกชน (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) 
 ตรวจสอบรายละเอียดต้นไม้ใหญ่ ที่ติดแนวการก่อสร้าง 
 ตรวจสอบรายละเอียดเขตทางหลวง (R.O.W.) ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ที่ต้องจัดกรรมสิทธิ์ 
 ตรวจสอบปริมาณงานในสนามกับในสัญญา และดูว่ารายการใดอยู่ในเกณฑ์ของค่า Overrun Underrun 
 จัดทำบัญชีถัวจ่ายค่างานและปริมาณงานทั้งโครงการฯ 
 จัดทำบัญชีการจ่ายเงินงวดของงานแต่ละงวด(Payment),Control Payment 
 จัดทำรายละเอียดประวัติสายทาง(Road inventory)บัญชีสะพาน/ท่อน้ำ 
 จัดทำรายละเอียดงานแล้วเสร็จลงในแบบก่อสร้างจริง(ASBUILT PLAN) 

                                                               

                                 (ลงชื่อ)………………………………ผู้ควบคุมงาน 

                                                        (...........................................) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 ถึงวันกำหนดลงมือการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญา รายงานคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ ภายใน 3 
วัน 

 ถึงวันกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ภายใน 3 วัน 
 รายงานการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้าง (รวบรวมส่งพร้อมรายงานประจำสัปดาห์และเมื่อส่งมอบ

งาน) 
 ผลงานประจำสัปดาห์ 

 สัปดาห์ที่........ 
 ผลงานประจำเดือน               (ส่งภายใน วันที่ 25 ของเดือน) โดยมีสาระดังนี้ 

 แผน / ผลงาน ประจำเดือน 
 แผน / ผลงานรวม ถึงสิ้นเดือน 
 ผลงาน เร็ว หรือ ช้า กว่าแผนงาน กรณี ช้า กว่าแผนงาน ให้รายงานเหตุผลของความล่าช้าด้วย 
 สามารถคาดการณ์ได้ว่า งานจะแล้วเสร็จเมื่อได ให้รายงานให้ทราบด้วย 

 ผลงานแล้วเสร็จตามระยะ (Work done Bar Chart) 
 ผลงาน เมื่อถึงระยะเวลา 1/4 ของสัญญา ได้ผลงานรวม..................%  
 ผลงาน เมื่อถึงระยะเวลา 1/2 ของสัญญา ได้ผลงานรวม..................% 
 ผลงานรวม ที่แล้วเสร็จได้น้อยกว่า 90 % ของงานที่คาดว่าทำจริง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาแต่งานยัง

ไม่แล้วเสร็จ โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 ผลงานแล้วเสร็จทั้งโครงการ (FINAL REPORT) 

 แบบก่อสร้างจริง (ASBUILT PLAN) 
 ประวัติสายทาง (ROAD INVENTORY) 
 บัญชีสะพาน/ท่อระบายน้ำ 
 รายละเอียด ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งโครงการ 
 รวบรวม จัดส่ง แขวงการทาง / สำนักงานบำรุงทาง (คู่สัญญา) 
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บทที่ 7 check list การควบคุมงานประจำวัน 

รายการตรวจสอบการควบคุมงานก่อสร้างทาง 

งานถางป่าขุดต่อ(Clearing & Grubbing) - กำจัดต้นไม้ พุ่มไม้ ตอไม้ ขยะ วัชพืช และสิ่งไม่พึงประสงค์ 

 ตรวจสอบแนวขอบเขตการก่อสร้าง ความกว้าง-ความยาว ด้านซ้ายทางและขวาทาง 
 ตรวจสอบระดับรูปตัดขวาง (Cross-section )ตามสภาพพ้ืนดินเดิมไว้สำหรับตรวจสอบปริมาณงาน 

ดินตัด-ดินถม 
 ตรวจสอบปริมาณงานในสนามแล้วเปรียบเทียบกับปริมาณงานตามสัญญา 
 การอำนวยความสะดวก-ปลอดภัย และควบคุมการจราจร 
 ตรวจสอบชุดเครื่องจักร มีความเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
 ควบคุมงานถางป่าขุดตอและสิ่งไม่พึงประสงค์ต่าง ๆออกให้พ้นขอบเขตการก่อสร้างถึงแนวเขตทาง 

หรือไม่น้อยกว่า 2 เมตร จากจุด Toe Slope เกลี่ย กลบแต่งหลุมบ่อ บดทับให้แน่นและเรียบร้อย
ก่อนที่จะเริ่มงานดินถมคันทาง 

 ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่างาน (Payment) แบ่งจ่าย 2 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 ร้อยละ 80 ของปริมาณงานที่แล้วเสร็จแต่ละงวด จ่ายเมื่อส่งงานในงวดนั้น ๆ 
 ส่วนที่ 2 ร้อยละ 20 ของปริมาณงานแล้วเสร็จแต่ละงวด จ่ายเมื่อได้ทำการเกลี่ยแต่งแล้วเสร็จ 

(Final Clean-up) 
งานตัดคันทาง(Roadway Excavation)– งานตัดดิน ตัดหินผุ, หนิแข็ง, ขุดวัสดุไม่เหมาะสม, ขุดบริเวณดินอ่อน 

 เก็บค่าระดับดินเดิมของคันทาง(Cross Section)ในสนามก่อนทำงาน Clearing ทุกๆ ระยะไม่เกิน 
25.00 ม. 

 ทำการ Plot ค่าระดับดินเดิมและค่าระดับ Finished Subgrade แต่ละ Sta. ถึงจุด Toe Back Slope 
 ตรวจสอบพื้นท่ีหน้าตัดขวางแต่ละ Sta.ด้วยวธิีคูณไขว้ (Co-Ordinate Method)ได้พ้ืนที่หน้าตัดเฉลี่ย

เป็น ตร.ม. แล้ว คูณด้วยความยาวระหว่าง Sta. ได้ปริมาณงาน หน่วยเป็น ลบ.ม. 
 ตรวจสอบปริมาณงานในสนามแล้วเปรียบเทียบกับปริมาณงานตามสัญญา 
 สุ่มเก็บตัวอย่างดินตัด นำส่ง ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สทล. เพื่อทดสอบคุณภาพ 
 การอำนวยความสะดวก-ปลอดภัย และควบคุมการจราจร พรมน้ำให้ชื้นตลอดเวลา ป้องกันฝุ่นฟุ้ง

กระจายเป็นมลภาวะ 
 ตรวจสอบชุดเครื่องจักร มีความเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
 ควบคุมงานขุดดินออกถึงระดับงานดิน (FINISHED SUBGRADE)แล้วลงคราด (SCARIFY) ลึก 0.15 ม.

และบดอัดให้ได้ความแน่นตามรูปแบบกำหนด 
 ตรวจสอบแนวและระดับ (Alignment & Elevation Checked) 
 ตรวจสอบความแน่นในสนาม (Field Density Test) ไม่น้อยกว่า 95% แบบ Standard Proctor 
 ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่างาน (Payment) 
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งานถมคันทาง(Embankment) 

งานทรายถมคันทาง (Sand Embankment) 
 ปราศจากก้อนดินเหนียว(Clay Lump) หน้าดิน(Top Soil) และสิ่งไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ 
 เป็น Non Plastic ขนาดโตไม่เกิน 9.5 มม.(3/8”) ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ไม่เกิน 25% 
 มีค่า CBR. ไม่น้อยกว่า 10 % Optimum Moisture Content + / - 3% 
 ห้ามนำทรายที่ไม่ผ่านการทดสอบคุณภาพมาใช้ 
 ทรายถมไล่เลน ให้ระดับทรายพ้นระดับน้ำไม่เกิน 200 มม. 
 ความหนาชั้นทรายแต่ละชั้นหลังบดทับไม่เกิน 200 มม. ค่าความแน่นไม่น้อยกว่า 95% แบบ 

Modify Proctor 
 การป้องกันการกัดเซาะทรายถมลาดคันทาง(Side Slope) ให้ปิดด้วยดินเหนียวหนาไม่น้อยกว่า 

200 มม.แล้วปลูกหญ้า 
 มีวัสดุชั้นวัสดุคัดเลือก หรือชั้นรองพ้ืนทาง ตามที่ระบุในแบบ ปิดทับหน้าหนา 5-10 ซม. ทันทีท่ี

คุณภาพผ่านข้อกำหนด 
งานวัสดุคัดเลือก “ก” (Selected Material”A”) 

 คำนวณหาค่า Constants ของงาน หน่วยเป็น ลบ.ม. / ม. 
 ตรวจสอบปริมาณงานในสนามแล้วเปรียบเทียบกับปริมาณงานตามสัญญา 
 สุ่มเก็บตัวอย่างวัสดุที่จะนำมาใช้ นำส่ง ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สทล.เพ่ือทดสอบ

คุณภาพเป็นวัสดุมวลรวม(Soil Aggregate)มีความคงทน ปราศจากก้อนดินเหนียวและวัชพืชอ่ืน ๆ มี
ส่วนหยาบผสมกับส่วนละเอียดมีคุณสมบัติเชื้อประสานที่ดี                        ห้ามใช้ทรายแม่น้ำ 
 ขนาดเม็ดโตไม่เกิน 50 มม.                        ห้ามใช้ทรายที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 40 เกิน 80 
 ผ่านเบอร์ 200 ≤ 30%                          ห้ามใช้ทรายที่ผ่านตะแกรงเบอร์200น้อยกว่า          

8%หรือเกิน30% 
 มีค่า CBR. > 10%                                  มีค่า LIQUID LIMIT ≤ 40% 
 ค่าการขยายตัว ≤ 3%                              มีค่า PLASTIC INDEX ≤ 20% 
 มีค่า Durability Index > 30%                   NON PLASTIC ผ่านตะแกรงเบอร์ 10 > 90% 

 การอำนวยความสะดวก-ปลอดภัย และควบคุมการจราจร พรมน้ำให้ชื้นตลอดเวลา ป้องฝุ่นฟุ้งกระจาย
เป็นมลภาวะ 

 ตรวจสอบชุดเครื่องจักร มีความเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
 ควบคุมการปู (Mix & Process) และการบดอัด (Compaction) ความหนาเกิน 0.15 ม.ให้เกลี่ย บด

อัดเป็น 2 ชิ้น 
 ตรวจสอบแนวและระดับ (Alignment & Elevation Checked) ค่าระดับแตกต่างไม่เกิน 1.5 ซม. 
 ตรวจสอบความแน่นในสนาม (Field Density Test) ค่าความแน่น > 95% แบบ Modify Proctor 

ทุกระยะ 100 ม. /1ช่องจราจร / 1 หลุดตัวอย่าง หรือ พ้ืนที่ 500 ตร.ม. / 1 หลุมตัวอย่าง 
 ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่างาน (Payment) 
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งานลูกรังรองพื้นทาง (Soil Aggregate Subbase) 

 คำนวณหาค่า Constant ของงาน หน่วยเป็น ลบ.ม. / ม. 
 ตรวจสอบปริมาณงานในสนามแล้วเปรียบเทียบกับปริมาณงานตามสัญญา 
 สุ่มเก็บตัวอย่างวัสดุที่จะนำมาใช้ นำส่ง ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สทล.เพ่ือทดสอบ

คุณภาพเป็นวัสดุมวลรวม(Soil Aggregate) มีเม็ดแข็งทนทานปราศจากก้อนดินเหนียวและวัชพืชอ่ืนๆ 
เม็ดโตเกิน 50 มม. ต้องกำจัดทิ้งไป 
 มีขนาดคละที่ดี เม็ดโต ≤ 50 มม.                       ค่าความสึกหรอ (Abrasion) ≤ 60% 
 มีค่า LIQUID LIMIT ≤ 35%                            มีค่า PLASTIC INDEX ≤ 11% 
 มีค่า CBR. > 25%                                        มีค่า DURABILITY INDEX > 35% 

 การอำนวยความสะดวก-ปลอกภัย และควบคุมการจราจร พรมน้ำให้ชื้นตลอดเวลา ป้องกันฝุ่นฟุ้ง
กระจายเป็นมลภาวะ 

 ตรวจสอบชุดเครื่องจักร มีความเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
 ควบคุมการปู(Mix & Process)และกันบดอัด(Compaction)ความหนาเกิน 0.15 ม.ให้เกลี่ยบดดัด

เป็น 2 ชั้น 
 ตรวจสอบแนวและระดับ(Alignment & Elevation Checked) ค่าระดับแตกต่างไม่เกิน 1 ซม. 
 ตรวจสอบความแน่นในสนาม (Field Density Test) ค่าความแน่นไม่น้อยกว่า 95% แบบ Modify 

Proctor ทุกระยะ 100 ม. / 1 ช่องจราจร / 1 หลุมตัวอย่าง หรือ พ้ืนที่ 500 ตร.ม. / 1 หลุมตัวอย่าง 
 ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่างาน (Payment) 

 
งานพื้นดินซีเมนต์(Soil Cement Base) 
 คำนวณหาค่า Constant ของงาน หน่วยเป็น ลบ.ม. / ม. 
 ตรวจสอบปริมาณงานในสนามแล้วเปรียบเทียบกับปริมาณงานตามสัญญา 
 สุ่มเก็บตัวอย่างวัสดุพ้ืนทางที่จะนำมาใช้ นำส่ง ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สทล.เพ่ือ

ทดสอบคุณภาพเป็นวัสดุดินผสมกับปูนซีเมนต์ชนิดปอร์ตแลนด์ และน้ำ และปราศจากวัชพืช หรือ
อินทรีย์วัตถุอ่ืนๆ 
 มีขนาดคละที่ดี เม็ดโตสุดไม่เกิน 50 มม. ผ่านเบอร์ 10 ไม่เกิน 70%และผ่านเบอร์ 200≤ 

25% 
 มีค่า LIQUID LIMIT ≤40%                    มีค่า PLASTIC INDEX≤ 15% 
 ค่าความสึกหรอ≤ 60%                           ปูนซีเมนต์ชนิดปอร์ตแลนด์ มอก.15 ประเภท 

1=3-8% 
          น้ำที่ใช้ผสมต้องสะอาด ปราศจากสารต่างๆเช่น เกลือ น้ำมัน กรด ด่าง และอินทรีย์หรือสาร
อ่ืนใดค่าPH. ระหว่าง 5-8.5 ค่าSulphate Conten น้อยกว่า 100 ppm.              ห้ามใช้น้ำทะเล    

 การอำนวยความสะดวก-ปลอดภัย และควบคุมการจราจร พรมน้ำให้ชื้นตลอดเวลา ป้องกันฝุ่นฟุ้งกระ
จาเป็นมลภาวะ 
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 ตรวจสอบเครื่องจัก รถเกรด รถบดล้อยาง-ล้อเหล็ก รถบดสั่นสะเทือน รถน้ำ รถบรรทุก และต้อง
Calibration Plant ด้วย 

 ควบคุมการปู(Mix & Process)และการบดอัด(Compaction)ความหนาเกิน 0.15 M. ใหเ้กลี่ย บดอัด
เป็น 2 ชั้นห้ามผสมบนถนน ต้องใช้โรงงานผสม มี 2 แบบคือ แบบชุด(Batch Mixer) และ 
แบบต่อเนื่อง(Continuous Mixer) 

 ตรวจสอบแนวและระดับ เมื่อตัดFine Grade บดอัดได้ระดับแล้ว ไม่ควรให้บดอัดอีกจะเกิดOver 
Compaction 

 ตรวจสอบความแน่นในสนาม(Field Density Test )ค่าความแน่นไม่น้อยกว่า 95% แบบ Modify 
Proctor ทุกระยะ 100 ม. /1ช่องจราจร/1หลุมตัวอย่าง Unconfined Compressive Strength ไม่
น้อยกว่า 17.5 Ksc. 

 บ่มโดยพ่นน้ำให้ผิวหน้าชุ่มชื้นตลอดเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน แล้วจึงให้ Prime Coat 
 

งานลาดยาง Prime Coat เป็นการลาดยางบนพ้ืนทางที่ทำเสร็จ ภายใน 7 วัน 

 คำนวณหาค่า Constant ของงาน หน่วยเป็น ตร.ม. / ม. 
 ตรวจสอบปริมาณงานในสนามแล้วเปรียบเทียบกับปริมาณงานตามสัญญา 
 ตรวจสอบใบนำส่งปริมาณยาง ใบรับรองผลิตภัณฑ์ สภาพหมายเลขซีล ทะเบียนและน้ำหนักรถ 
 ตรวจสอบอัตราการพ่นยางของรถลาดยาง ตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท.401/2515 และ 402/2515 

 บน Base Course ใช้ Rate 0.8 – 1.4 ลิตร / ตร.ม. 
 บน Soil Cement Base ใช้ Rate 0.6 – 1.0 ลิตร / ตร.ม. 
 คัทแบคแอสฟัลท์ คุณภาพตาม มาตรฐาน ตาม มอก. 865-2532 
 ยาง MC-30 ใช้อุณหภูมิ 30 – 90C° หรือ 85 – 190 F° 
 ยาง MC-70 ใช้อุณหภูมิ 50 – 110C° หรือ 120 – 225 F° 
 แอสฟัลท์อีมัลชัน คุณภาพตาม มาตรฐาน ตาม มอก.371-2530 
 ยางน้ำ CSS – 1 ใช้อุณหภูม ิ20 – 70C° หรือ 70 – 160F° 
 ยางน้ำ CSS  - 1h ใช้อุณหภูมิ 20 – 70C° หรือ 70 – 160F° 

 การอำนวยความสะดวก-ปลอดภัย และควบคุมการจราจร 
 ตรวจความสะอาดของผิวทางก่อนทำการลาดยาง โดยใช้เครื่องกวาดฝุ่น(Rotary Broom)และเครื่องเป่า

ลม 
 ควบคุมการลาดยาง และตรวจสอบปริมารการใช้ยางจริง 
 ปิดการจราจร อย่างน้อย 24 ชั่วโมง – อากาศดี เกิน 24 ชั่วโมง สาดทรายเปิดการจราจรได้ 
 ทิ้งไว้อย่างน้อย 48 ชั่วโมง จึงจะทำชั้นผิวทางได้และต้องทำชั้นผิวทางให้เสร็จภายใน 1เดือน 
 ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่างาน(Payment)  
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งานลาดยาง Tack Coat เป็นการลาดยางบนผิวทางเดิม, พ้ืนทางเดิม หรือบน Prime Coat เดิมที่แห้งทิ้งไว้
นาน ทำหน้าที่เป็นตัวยึดเหนี่ยวชั้นทางเดิมกับผิวทางที่จะก่อสร้างใหม่ 

 ตรวจสอบอัตราการพ่นยางของรถลาดยาง ตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท.401/2515 และ 402/2515 
 ยาง R.C. -70, ช่วงอุณหภูมิที่ใช้ลาด 50 – 110 องศา C 
 ยางน้ำ CRS-1,CRS-2 ผสมน้ำในอัตรา 1:1 .ใช้ Rate 0.2-0.6 ลิตร / ตร.ม. มอก.371 

 กรณีท่ีพ้ืนเดิมเป็น ผิวทางชนิดเซอร์เฟสทรีตเมนต์ หรือ เพนเนเตรชันแมคคาดัม ใช้ 
 ยาง R.C.-70, R.C.-250 ใช้ Rate 0.1-0.3 ลิตร / ตร.ม. 

 การอำนวยความสะดวก-ปลอดภัย และควบคุมการจราจร 
 ตรวจความสะอาดของผิวทางก่อนทำการลาดยาง โดยใช้เครื่องกวาดฝุ่น และเครื่องเป่าลม 
 ควบคุมการลาดยาง และตรวจสอบปริมาณการใช้ยางจริง 
 ปิดการจราจร อย่างน้อย 24 ชั่วโมง-อากาศดี เกิน 24 ชั่วโมง สาดทรายเปิดการจราจรได้ 
 ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่างาน (Payment) 
 
งานผิวทางแบบ Asphaltic Concrete or Hot-Mix Asphalt คือ วัสดุผสมร้อนระหว่างมวลรวม  
( Aggregate) กับ แอสฟัลท์ซีเมนต์ ที่โรงงานผสม ให้ปูผิวทางหลังจาก Prime Coat เสร็จภายใน 7 วัน 
 คำนวณค่า Constant ของงาน หน่วยเป็น ตร.ม./ม. หรือคิด น้ำหนักเป็น ตัน(TON) 
 ตรวจสอบปริมาณงานที่ก่อสร้างจริงในสนามเปรียบเทียบกับปริมาณงานในสัญญา 
 สุ่มเก็บตัวอย่างวัสดุที่จะนำมาใช้ นำส่ง ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สทล.เพ่ือออกแบบ

ส่วนผสม JOB MIXED FORMULA ใช้ยาง AC.60 – 70 ตามข้อกำหนด ทล.-ก.401 / 2531 
 ใช้ยาง AC. 60 – 70 ตามข้อกำหนด ทล.-ก.401 / 2531 
 ศึกษาคู่มือและตรวจสอบชุดหรือเครื่องมือเครื่องจักรที่ใชดำเนินการฯ ตามมาตร ทล.-ม.408 / 2532 
 ระยะขนส่งจาก Plant ถึงหน้างานเฉลี่ยภายในระยะ 80 กม. หรือระยะที่สามารถควบคุมอุณภูมิได้ตาม

ข้อกำหนด 
 อุณหภูมิของส่วนผสม AC.ขณะปูไม่ควรคลาดเคลื่อนกับขณะออกจากโรงผสมเกิน 14 C แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 

120 C 
 การอำนวยความสะดวก-ปลอดภัย และควบคุมการจราจร ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง 
 ทำความสะอาดผิวชั้นทางให้อยู่ในสภาพที่แห้งก่อนทำการปูผิว Asphaltic concrete 
 ห้ามปูส่วนผสม AC. ขณะฝนตก หรือพ้ืนผิวยังเปียกชื้นอยู่ 
 ควบคุมการปูและบดอัด ปูหนาแต่ละชั้นไม่เกิน 5 ซม. การบดอัดให้บดทับด้านต่ำหรือด้านขอบไหล่เข้าหา

แนว CL. 
 ตรวจสอบความแน่นในสนาม (Field density test)     (หนา 5 ซม.(แน่น) 1 ตัน Paved ได้ 8.33 ตร.ม.) 
 ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่างาน(Payment)              (ตั้งBAR สูง 6.3-6.5  1ลบ.ม. Paved ได้ 20 ตร.ม.) 
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งานผิวทางคอนกรีต (Concrete Pavement) 

 ตรวจสอบแหล่งวัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีต (ทราย,กวาด) และต้องใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตาม มอก.15 
เท่านั้น 

 น้ำที่ใช้ผสมหรือบ่มคอนกรีตได้ต้องสะอาด ปราศจากสารต่าง ๆเช่น เกลือ น้ำมัน กรด ด่าง และอินทรีย์
หรือสารอื่นใด 

 เก็บตัวอย่างมวลรวม ส่งส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม เพื่อออกแบบอัตราส่วนผสม (Mix-
Design) 

 เก็บตัวอย่างเหล็กเสริมส่งทดสอบคุณภาพตามมาตรฐาน ที่สำนักวิเคราะห์ฯ กรมทางหลวง 
 ตรวจสอบการหล่อคานคอนกรีตส่งทดสอบคุณภาพตามมาตรฐาน ที่สำนักวิเคราะห์ฯ กรมทางหลวง 
 คำนวณปริมาณงานท่ีก่อสร้างจริงในสนามเปรียบเทียบกับปริมาณงานในสัญญา 
 การอำนวยความสะดวก-ปลอดภัย และควบคุมการจราจร 
 ตรวจสอบแนวทางและระดับ (Alignment & Elevation Checked) 
 ตรวจสอบการยึดแน่นของแบบ (Form Work) ก่อนทำการเทคอนกรีต 
 ตรวจสอบช่วงระยะของรอยต่อ (Joint) 
 ตรวจสอบขั้นตอนการเทคอนกรีตและการจัดวางเหล็กเสริม (Tie Bar, Dowel Bar, Wire Mesh) 
 ตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีตในสนาม 

 ค่าการยุบตัวของคอนกรีต (Slump Test) ไม่น้อยกว่า 3 ซม. และไม่มากกว่า 7 ซม. 
 หล่อแท่งตัวอย่างคอนกรีตแบบลูกบาศก์ (15*15*15 ซม.) 3แท่ง / ชุด / คอนกรีต 50 ลบ.ม. 
 นำส่งแท่งตัวอย่างคอนกรีตทดสอบ Compressive Strength เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 325 กก. / ซม.² 

เมื่อมีอายุครบ 28 วัน ที่ ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักทางหลวง 
 ตรวจสอบการบ่มคอนกรีต (Curing) ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง 
 ตรวจสอบการถอดแบบ 
 ตรวจสอบเซาะร่องและยาแนวรอยต่อของแผ่นคอนกรีต 
 ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่างาน (Payment) 

 

รายการตรวจสอบการวางท่อกลม ค.ส.ล. (RC.PIPE CULVERT) 

 ตรวจสอบตำแหน่งของท่อ กม. ................... 
 วางแนวศูนย์กลางท่อ (CL) ท่อ CROSS ในสนาม 
 ตรวจสอบหน้าตัดตามขวาง (Cross Section) คันทางเดิมเพ่ือหาระดับและความยาวของท่อ 
 นำค่าระดับไป PLOT ในสมุดกราฟเพ่ือตรวจสอบหาความยาวท่อด้านว้ายทาง,ขวาทาง 
 ตรวจสอบปริมาณงานในสนามกับแบบแปลนตามสัญญา 
 ขอเจ้าหน้าที่ไปควบคุมงานหล่อท่อ ณ โรงผลิตที่ผู้รับจ้างแจ้ง 
 ท่อต้องหล่อตามแบบมาตรฐานโดยวิธี Placing and Compacting Concrete ใช้ CLASS 2 



64 
 

                                                                                                     แนวทางการควบคุมงาน งานจ้างเหมา  สุธี มณีอ่อน 
 

 ท่อต้องผ่านการทดสอบความแข็งแรง ตามแบบมาตรฐานการทดลองที่ ทล.-ท.301/2517 ด้วยวธิ ี
Tree-edge-bearing และจำนวนท่อที่ทดสอบให้เป็นไปตาม มอก. 128 

 การอำนวยความสะดวก-ปลอดภัย และควบคุมการจราจร 
 ควบคุมการขุดดินตรงที่จะวางท่อให้ได้ความลึกตามที่ระบุบในแบบ หรือที่ช่างควบคุมกำหนด 
 การเตรียมพ้ืนฐานรองรับท่อ (Bedding) ดูข้อกำหนดในแบบ 

 ดินเดิมเป็นดินอ่อนให้ใช้คอนกรีตหยาบ 1:3:5 เทปรับระดับ (Concrete Cradle Bedding) 
 ดินเดิมเป็นดินแข็ง ควรใช้ Ordinary Bedding ใช้วัสดุที่เหมาะสม เช่น ทราย หรือ ลูกรัง ปรับ

ระดับ หนา 20 ซม. บดทับให้ได้ความแน่นที่ 95 % 
 ดินเดิมเป็นหินให้ใช้ Bedding For Rock or Unyielding Foundation 

 ควบคุมการวางท่อให้เป็นไปตามท่ีระบุในแบบก่อสร้าง ให้ได้แนว ระดับ จำนวนแถว และความยาว 
 ควบคุมการยาแนวรอยต่อท่อโดยรอบตามแบบมาตรฐาน อุดร่องภายในท่อและภายนอก ขนาด 12 x 

4 ซม. 
 ควบคุมการถมข้างท่อ (Side Fill) ข้างละ 50 ซม. และการถมหลังท่อ(Back Fill) เป็นชั้นๆชั้นละไม่

เกิน 20 ซม. 
 ควบคุมการบดอัด โดยใช้ Mechanical Tamper หรือ  Vibratory Compactor เป็นชั้นๆ 
 ดินถมหลังท่อหนาอย่างน้อย 30 ซม. จึงจะนำเครื่องจักรหนักเข้าดำเนินการได้ 
 ตรวจสอความแน่น (Field Density Test) ของแต่ละชั้น ความแน่นไม่น้อยกว่า 95% แบบ Standard 
 ปลูกหญ้า หรือ ทำกำแพงหน้าท่อ (Head Wall) ตามแบบกำหนด 
 ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่างาน (Payment) 

Ø 0.60 M. = 7.5 CM.

Ø 0.80 M. = 9.5 CM.

Ø 1.00 M. = 11.5 CM.

Ø 1.20 M. = 12.5 CM.

Ø 1.50 M. = 15 CM.

ความหนาของท่อกลม คสล.CLASS 2

 

                                                              (ลงชื่อ)......................................ผู้ควบคุมงาน 
                                                       (......................................) 

 

รายการตรวจสอบการวางท่อ ค.ส.ล. ทางเชื่อม 

 กำหนดตำแหน่งและจุดวางท่อ กม. .............................ด้าน ซ้าย / ขวาทาง 
 CHECK ระดับพ้ืนร่องน้ำ STA. ของท่อ 
 กำหนดจำนวนแต่ละจุด จากการครอบรูปตัดคันทาง 
 ท่อทางเชื่อมสาธารณะทั่วไปใช้มาตรฐาน CLASS 2 
 ท่อใต้ทางเท้าใช้มาตรฐาน CLASS 3 
 การอำนวยความสะดวก-ปลอดภัย และควบคุมการจราจร 
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 ตรวจแนวร่อง(Trench)ขุดวางท่อให้ได้ตามระดับ Bedding ความกว้างข้างท่ออย่างน้อยข้างละ 50 
ซม. 

 บดอัดชั้น Bedding ของท่อ หรือเทคอนกรีตหยาบ 1:3:5 หรือท่ีระบุในแบบ 
 ตรวจสอบระดับ และความแน่น (Field Density Test) ของชั้น Bedding ท่อ 
 ตรวจสอบการวางท่อตามจำนวนที่ต้องใช้จริงในสนาม และท่อได้รับการรับรองผ่านการตรวจสอบแล้ว 
 ตรวจสอบขั้นตอนการถมข้างท่อ (Side Fill) ความหนาเมื่อบดอัดแน่นแล้ว ชั้นละ 20 ซม. 
 ตรวจสอบความแน่น (Field Density Test) ของชั้น Side Fill ท่อ ทุกชั้นความหนา 20 ซม. 
 ตรวจสอบขั้นตอนการถมหลังท่อ (Back Fill) ความหนาเมื่อบดอัดแน่นแล้ว ชั้นละ 20 ซม. 
 ตรวจสอบความแน่น (Field Density Test) ของชั้น Back Fill ท่อ ทุกชั้นความหนา 20 ซม. 
 ตรวจสอบระดับปากท่อทั้งสองข้าง 
 ปลูกหญ้า หรือทำกำแพงหน้าท่อ (Head Wall) ตามแบบกำหนด 
 ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่างาน (Payment) 
                                                              (ลงชื่อ)...............................................ผู้ควบคุมงาน 

                                                                      (...............................................) 

รายการตรวจสอบ งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGN) 

 ตรวจสอบตำแหน่งและจุดติดตั้งป้ายแต่ละประเภท ในสนามกับในแบบก่อสร้าง 
 ตรวจสอบปริมารงานในสนามและปริมาณงานตามสัญญา 
 ขอเจ้าหน้าที่ไปควบคุมการผลิตป้าย ณ โรงผลิตที่ผู้รับจ้างแจ้ง 
 ชนิดของป้าย 

 ชั้น 1 แผ่นอลูมิเนียม  ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.ติดแผ่นสะท้อนแสง 
 ชั้น 2 แผ่นเหล็กอาบสังกะสี ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.ติดแผ่นสะท้อนแสง 

 แผ่นสะทอ้นแสง มีค่าสะท้อนแสงไม่ต่ำกว่าระดับ 1 ตาม มอก.606-2529 
 ตรวจสอบมาตรฐาน  รูปแบบ  ตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายสัญลักษณ์ให้ได้ตามมาตรฐานของ

กรมทางหลวง ฉบับ พ.ศ.2533 และคู่มือติดตั้งป้ายจราจร กรมทางหลวงฉบับ มีนาคม 2561 
 ตรวจสอบการผลิตเสาป้าย จำนวน ขนาด ให้ได้ตามข้อกำหนด 
 ตรวจสอบการติดตั้งป้าย ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
 ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่างาน(Payment) 
                                                 (ลงชื่อ).........................................................ผู้ควบคุมงาน 

                                                        (.........................................................) 

 

 



66 
 

                                                                                                     แนวทางการควบคุมงาน งานจ้างเหมา  สุธี มณีอ่อน 
 

รายการตรวจสอบงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ROAD MARKINGS) 

 ตรวจสอบปริมาณงานต่อหน่วย (Constant  of  Values) ตร.ม. / ม. 
 ตรวจสอบตำแหน่ง, ขนาด และความยาว 
 ตรวจสอบปริมาณงานในสนามกับปริมาณงานตามสัญญา 
 ศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ของกราทางหลวง ฉบับ 

ตุลาคม 2545 
 ตรวจสอบชนิดของสีที่จะใช้ และได้รับการรับรองมี มอก. พร้อมใบนำส่งสี ใบกำกับภาษี 
 งานสีจราจร (TRAFFIC PAINT)                                          งานสีเทอร์โมพลาสติก 
 แสดง มอก.415-2541 ชนิดท่ี 2 และผลิตจากโรงงานที่ได้                   มอก. 542-2530     ระดับ 

มอก.9002                                                                            1,มอก.9002 
 วัดค่าความหนา(Micrometer)เมื่อแห้ง ไม่น้อยกว่า 0.2 มิลลิเมตร             ไม่น้อยกว่า 3.0 มิลลิเมตร 

ในปริมาณงาน 100 ตร.ม. วัดอย่างน้อย 3 ค่า ต่อ 1 ตัวอย่าง               ห้ามนำท่ีหลอมเหลว >      6                            
                                                                                         ชั่วโมงมาใช้ 

 วัดค่าการสะท้อนแสง(Retroreflectivity) ในเวลากางคืน หลังเวลากลางคืน หลังจากโรยลูกแก้วแล้ว 
1 ชั่วโมง เป็นต้นไป วัด 1 ชุดตัวอย่าง จำนวน 10 ตำแหน่งๆละอย่างน้อย 3 ค่า หน่วยวัดเป็น 
mcd./lx sq.m. 
 สีขาว  > 300 ประกัน 12 เดือน > 150             > 300 ประกัน 24 เดือน > 150 
 สีเหลือง > 200 ประกัน 12 เดือน > 100            > 200 ประกัน 24 เดือน > 100 

 เทียบ สี (Color) 
 สีเหลือง ใกล้เคียงกับ Highway Yellow # 33538 หรือ       Highway Yellow # 13538 
 ลูกแก้ว(Glass Bead)ได้ มอก.543-2528 และโรงงาน มอก.9002 หรือ 9001:2000 
 อัตราการใช้ลูกแก้ว(โรยจากเครื่อง) ไม่น้อยกว่า 400 กรัม / ตร.ม. 
 วัสดุรองพ้ืน ต้องมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดของผู้ผลิตวัสดุเทอร์โมพลาสติคท่ีใช้แต่ละยี่ห้อ 
 ตรวจสอบเครื่องมือ-อุปกรณ์ที่จะใช้ ทดลองทำในแปลนทดลองหาอัตราวัสดุที่พ่นและความเร็วของ

เครื่องจักร 
 การอำนวยความสะดวก-ปลอดภัย และควบคุมการจราจร ตามแบบมาตรฐาน ของกรมทางหลวง 
 ตรวจสอบการดำเนินการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง พ้ืนผิวต้องสะอาด 
 ห้ามปฏิบัติงานทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางท่ีมีผิวทางเปียก หรือชื้น โดยเด็ดขาด 
 ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่างาน(Payment) 
 ตรวจคุณลักษณะหลังใช้งาน(ระยะเวลาประกัน) 

 6 เดือน 1 ครั้ง                          12 เดือน 1 ครั้ง                     24 เดือน 1 ครั้ง 
                                                                       (ลงชื่อ).............................................ผู้ควบคุมงาน 

                                                                             (.................................................) 
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รายการตรวจสอบงานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่ 9.00 m. (Mounting Height) 
tapered Steel Pole Double / Single Brackets with Pressure Sodium Lamp 250 Watts cut 
off 

 ศึกษารายละเอียดรูปแบบก่อสร้าง ส่วนขยาย และแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง 
 ตรวจสอบตำแหน่ง กม. ที่จะทำการติดตั้งตอม่อเสาไฟฟ้า 
 ตรวจสอบแนว ที่จะทำการเดินสายไฟ 
 ตรวจสอบปริมาณงานในสนามกับแบบก่อสร้าง 
 ทำหนังสือนำส่งโคนเสาไฟฟ้า ไปทดลองที่สำนักวิเคราะห์ฯ กรมทางหลวง 
 ทำหนังสือนำส่งดวงโคมไฟฟ้า ไปทดลองที่การไฟฟ้านครหลวง กทม. 
 ตรวจสอบการหล่อตอม่อเสาไฟฟ้าและเก็บตัวอย่างคอนกรีตแบบลูกบาศก์ (15*15*15ซม.) 3

แท่ง/ชุด     
 การอำนวยความสะดวก-ปลอดภัย และควบคุมการจราจร 
 ตรวจสอบการขุดฝังตอม่อ ขุดร่องวางสายไฟฟ้าและวางแผ่น COVER 
 ตรวจสอบขนาดสายไฟ ไม่น้อยกว่า 310 Sq.mm. N.Y.Y. 
 ตรวจสอบการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 
 ตรวจสอบการติดตั้ง แผ่นเหล็กตัวนาต่อกับ GROUND ROD 5/8 ยาว 2.40 m. 
 ตรวจสอบดินถมฐานโคนเสา 150 1.50 m. SIDE SLOPE 2:1 
 ตรวจสอบการ ทาสีสะท้อนแสง หรือติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง สีขาว-สีดำ-สีส้ม ที่โคมเสาไฟฟ้า 
 ทำหนังสือถึงการไฟฟ้าฯ เพ่ือของติดตั้งหม้อแปลงพร้อมขอต่อเชื่อมไฟฟ้า 
 ตรวจสอบค่าความเข้มของการส่องสว่างในแนวราบโดยเฉลี่ย ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ
ก่อสร้าง 
  ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่างาน (Payment) 

 

 

                                                       (ลงชื่อ)..........................................ผู้ควบคุมงาน 

                                                              (........................................) 

 

 

 

 

 



68 
 

                                                                                                     แนวทางการควบคุมงาน งานจ้างเหมา  สุธี มณีอ่อน 
 

รายการตรวจสอบ งานรื้อย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่างเดิม (RELOCATED EXISTIHG ROADWAY LIGHTING 
POLE) 

 ตรวจสอบสภาพเสาไฟฟ้าเดิมและดวงโคมเดิม 

 ตรวจสอบการรื้อถอนเสาไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าเดิม 

 ตรวจสอบการรื้อตอม่อเสาไฟฟ้าเดิม 

 ตรวจสอบการรื้อสายไฟฟ้าและแผ่น  COVER เดิม 

 ตรวจสอบสถานที่เก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าเดิมให้ถูกต้องและปลอดภัย 

 การอำนวยความสะดวก-ปลอดภัย และควบคุมการจราจร 

 ตรวจสอบการติดตั้งตอม่อเสาไฟฟ้าตาม กม. ที่กำหนดในแบบ 

 ตรวจสอบการติดตั้งเสาไฟฟ้า การเดินสายไฟ พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่ 

 ทำหนังสือถึงการไฟฟ้าฯ เพ่ือขอติดตั้งหม้อแลงพร้อมขอต่อเชื่อมไฟฟ้า 

 ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่างาน (Payment) 
 

 

 

                          (ลงชื่อ)................................................ผู้ควบคุมงาน 

                  (.......................................) 
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เครื่องหมายควบคุมจราจร 

ในงานก่อสร้าง บูรณะและการบำรุงรักษาทางหลวง รวมทั้งการก่อสร้างทาง ซ่อมแซม สาธารณโภค 
ในเขตทางหลวง จำเป็นต้องมีการจัดตั้งเครื่องหมายควบคุมการจราจร เพื่อ บังคับ เตือน และ แนะนำผู้ขับข่ี 
ยวดยานมากกว่าทางหลวงที่เปิดใช้งานตามปกติ เนื่องจากการปฏิบัติงานและสภาพทางเป็นอุปสรรค ต่อ
การจราจร 
เครื่องหมายควบคุมการจราจรดังกล่าว จะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยตลอด เพื่อให้ผู้ขับข่ียวดยานไม่สับสน 
หรือ ลังเลที่จะปฏิบัติตามเม่ือพบเห็น โดยทั่วไป แยกประเภทได้ดังนี้ 
ป้ายจราจร (Traffic Sing)แบ่งออกเป็น 3 ชนิด เช่นเดียวกับป้ายจราจรทั่วไปที่ติดตั้งบนทางหลวงคือ 

ป้ายบังคับ   เป็นการบังคับให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามความหมายของเครื่องหมายที่ปรากฏอยู่ในป้ายนั้น 
ป้ายเตือน    เป็นการเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบล่วงหน้าถึงสภาพทางหรือข้อมูลอย่างอ่ืนที่เกิดขึ้นในทาง 
ป้ายแนะนำ รวมถึงป้ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน เช่นป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการฯ 
ลักษณะของป้ายจะเน้นให้ผู้ขับขี่เพ่ิมความระมัดระวังมากขึ้น จึงกำหนดให้ใช้สีป้ายเตือนและป้าย

แนะนำเป็นสีส้ม เป็นส่วนมาก ยกเว้น ป้ายโครงการ หรือ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
แผ่นวัสดุสะท้อนแสงที่ใช้ต้องมีค่าสะท้อนแสงไม่ต่ำกว่า ค่าสะท้อนแสง ระดับ 1 ตามมาตรฐาน มอก.606-
2529 ตัวอักษรและตัวเลข และการจัดระยะห่างตัวอักษร ใช้ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวง 
อุปกรณ์จราจร (Traffic Devices) ได้แก่ สิ่งใด ๆที่แสดงติดตั้งหรือทำให้ปรากฏไว้ในเขตทางหรือทางหลวง 
เป็นประโยชน์ต่อการจัดการหรือควบคุมการจราจรเป็นการเฉพาะหน้าชั่วคราว หรือทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือน 
หรือเครื่องจัดช่องจราจร (Traffic Sing) ซึ่งใช้เป็นเครื่องหมายนำทาง (Delineators) ด้วย มีดังนี้ 

แผงกั้น (Barricades) ทาสีแถบเฉียงแสด/ส้ม สลับขาวใช้ในการปิดกั้นการจราจร 
กรวย  (Cones) เป็นกรวยยาง หรือพลาสติก สีส้ม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรถยนต์ 
ผังลม  (Drums) ค่อนข้างถาวร ทาสีแสด/ส้มสลับสีขาวใช้ร่วมกับป้ายเตือน หรือ ไฟกระพริบ 
แผงตั้ง  (Vertical Panel ) เป็นแผ่นป้าย ทาสีแถบแสด/ส้ม สลับขาว 
หลักนำทาง  (Guide Post) เป็นแผ่นป้ายตั้งขนาด 7.5125 ซม. ทาสีส้มสลับขาวแบ่ง 7 ส่วน 
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง (Pavement Markings) 

อุปกรณ์ส่องสว่าง (Lighting Devices) 
          ไฟกระพริบ (Flashers) สีเหลือง มองเห็นได้กว่า 500 เมตร เคลื่อนย้ายได้ ใช้ร่วมกับแผงกั้น 

ไฟส่องป้ายจราจร (Sign Light) ที่ติดทางโค้ง จุดที่ไม่ถูกแสงไฟจากรถส่องได้ ป้ายแขวนสูง 
แสงสว่างแรงสูง (Floodlight) ใช้ในการปฏิบัติงานตอนกลางคืน ส่องจุดกีดขวาง / อันตราย 
แสงสว่างแรงต่ำ ( Low Wattage Electric Lamps) สีเหลอืง ติดเป็นแนวเครื่องหมายนำทาง 
โคมไฟและตะเกียง (Lanterns And Torches)  ใช้กรณีจำเป็นเร่งด่วน 

เครื่องให้สัญญาณ  (Signalizing Devices 
-สัญญาณธง (Flagging) กรณีต้องใช้ช่องจราจรร่วมกัน ผู้ให้สัญญาณมองเห็นกัน ธงสีแดงให้รถหยุดรอ และ ธง
สีเขียว ให้รถผ่านไปได้ 
-สัญญาณทางสะดวก ใช้กรณีผู้ให้สัญญาณธงมองไม่เห็นซึ่งกันและกัน โดยมอบธง หรือ ของอื่นใดให้กับ
คนขับรถคันสุดท้าย ไปส่งมอบให้เจ้าหน้าที่อีกด้านได้รู้ 
- ไฟสัญญาณจราจร (Traffic Signal) ใช้กับทางแยกมีการจราจรหลายทิศทาง ปริมาณจราจรสูง 

*หมายเหตุ   ดูรายละเอียดเพิ่มเตมิได้จาก คู่มือเครื่องหมายควบคมุการจราจร ฉบับ ปี พ.ศ.2545 ของกรมทางหลวง 
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รายการตรวจสอบงานสำรวจเพื่อการก่อสร้างทาง 

 ตรวจสอบแบบก่อสร้าง กับสภาพจริงในสนาม เขตทางหลวง อาคาร สิ่งสาธารณูปโภค 
 ตรวจสอบจุดหมุดอ้างอิง (REFERENCE POINT) ที่หน้างานทุกจดุ 
 ตรวจสอบรายการคำนวณข้อมูลแนวโค้งตัง้ - โค้งนอน (DATA CURVE) 
 ตรวจสอบเครื่องมือ – อุปกรณ์ ที่ใช้ในการสำรวจ 
 สมุดบันทึกข้อมูลงานสำรวจ (FIELD BOOKS) 
 ตรวจสอบแนวศูนย์กลางทาง (CL) และจัดทำหมุดอ้างอิง ( REFERENCE POINT) เพิ่มเติม 
 ตรวจสอบความยาวก่อสร้างในสนาม กบัแบบแปลนก่อสร้าง 
 ตรวจสอบหมุดระดับหลักฐาน (BM.)  และ จัดทำหมุดระดับย่อย (TBM.) เพิ่มเติม 
 ตรวจสอบค่าระดบัตามแนวศูนย์กลางทาง (PROFILE GRADE), ระดับดินเดิม และระดับก่อสรา้งต่างๆ 
 ตรวจสอบค่าระดบันำ้สูงสุด – ตำ่สุด และทิศทางการไหลของนำ้ ของงานสะพานและท่อระบายน้ำ 
 จัดทำรูปตัดตามขวางคันทาง (CROSS - SECTION) 
 คำนวณหาปริมาณงานดนิตัด – ดินถม จากรูปตัดตามขวาง  (X-SECTION) โดยวิธีคูณไขว้ (Co-Ordinate) 
 กำหนดขอบเขตแนวระดับการกอ่สร้างของคันทาง (TOE SLOPE) โดยการทำ SLOPE STAKE 
 ตรวจสอบปริมาณงานก่อสร้างจริงในสนาม เปรียบเทียบกับปริมาณงานตามแบบก่อสร้าง 
 ตรวจสอบความกว้าง / ระดบั FINISHED GRADE ของชั้นงานคนัทาง ( EMBANKMENT) 
 ตรวจสอบความกว้าง / ระดบั FINISHED GRADE ของชั้นงานวสัดุคัดเลือก (SELECTED MATERIAL) 
 ตรวจสอบความกว้าง / ระดบั FINISHED GRADE ของชั้นงานรองพื้นทาง (SUBBASE) 
 ตรวจสอบความกว้าง / ระดบั FINISHED GRADE ของชั้นงานพืน้ทาง (BASE) 
 ตรวจสอบความกว้าง / ระดบั FINISHED GRADE ของชั้นงานผวิทาง (SURFACE) 
 ตรวจสอบ ระดับ / ตำแหน่ง และความยาว ปริมาณท่อระบายน้ำ  (R.C.PIPE CULVERT) 
 ตรวจสอบ ระดับ / ตำแหน่ง ขนาดและจำจำนวนบ่อพักน้ำฯ  (MANHOLE) 
 ตรวจสอบ แนว ระดบั ความกวา้ง และความยาวรางระบายน้ำ (R.C.DITCH) สะพาน 
 ตรวจสอบระดับ / แนวขอบทางคอนกรีต (CURB & GUTTER) 
 ตรวจสอบระดับ / แนวทางเท้า (SIDE WALK)  และกำแพงกันดนิ (RETAINING WALL) 
 ตรวจสอบงานทางสาธารณะ – ทางเชื่อมเอกชน (SIDE ROAD & PRIVATE DRIVE) 
 ตรวจสอบตำแหน่ง  ประเภทเคร่ืองหมายควบคุมการจราจร จุดติดตั้งปา้ย 
 ตรวจสอบตำแหน่ง จุดติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสวา่ง , ไฟสัญญาณจราจร , ไฟเตือน 
 ตรวจสอบตำแหน่ง จุดติดตั้งหมดุสะท้อนแสง (ROAD STUD) 

 ตรวจสอบแนว / ระยะ ปริมาณงานสีตีเส้น (ROAD MARKING) 

 ตรวจสอบตำแหน่ง ศาลาทางหลวง(BUS STOP SHEL TER) 

 รายงานผลงาน ประจำวัน / สปัดาห์ เดือน และ ผลงานแล้วเสรจ็ 

 ลงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของงานที่ก่อสร้างเสร็จในแบบ ASBUILT PLAN 
                                                                       (ลงชื่อ)............................................ผู้ควบคุมงาน 

                                                                                (........................................) 
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บทที่ 8 การจัดทำเอกสารต่างๆ 

8.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

 ถึงวันกำหนดลงมือการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญา รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ภายใน 3 วัน 
 ถึงวันกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด รายงานคณะกรรมการตรวจตรวจรับพัสดุ  ภายใน 3 วัน 
 รายงานการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้าง (รวบรวมส่งพร้อมรายงานประจำสัปดาห์และเมื่อส่งมอบ

งาน) 
 ผลงานประจำสัปดาห์ 

 สัปดาห์ที่........ 
 ผลงานประจำเดือน               (ส่งภายใน วันที่ 25 ของเดือน) โดยมีสาระดังนี้ 

 แผน / ผลงาน ประจำเดือน 
 แผน / ผลงานรวม ถึงสิ้นเดือน 
 ผลงาน เร็ว หรือ ช้า กว่าแผนงาน กรณี ช้า กว่าแผนงาน ให้รายงานเหตุผลของความล่าช้าด้วย 
 สามารถคาดการณ์ได้ว่า งานจะแล้วเสร็จเมื่อได ให้รายงานให้ทราบด้วย 

 ผลงานแล้วเสร็จตามระยะ (Workdone Bar Chart) 
 ผลงาน เมื่อถึงระยะเวลา 1/4 ของสัญญา ได้ผลงานรวม..................%  
 ผลงาน เมื่อถึงระยะเวลา 1/2 ของสัญญา ได้ผลงานรวม..................% 
 ผลงานรวม ที่แล้วเสร็จได้น้อยกว่า 90 % ของงานที่คาดว่าทำจริง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาแต่งานยัง

ไม่แล้วเสร็จ โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 ผลงานแล้วเสร็จทั้งโครงการ (FINAL REPORT) 

 แบบก่อสร้างจริง (ASBUILT PLAN) 
 ประวัติสายทาง (ROAD INVENTORY) 
 บัญชีสะพาน/ท่อระบายน้ำ 
 รายละเอียด ข้อมูลต่างๆ ทั้งโครงการ 
 รวบรวม จัดส่ง แขวงการทาง / สำนักงานบำรุงทาง (คู่สัญญา) 
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8.2 การปรับแบบ 

การปรับแบบ (ไม่ต้องแก้ไขสัญญา) 

กรณีต่อไปนี้ เป็นการปรับปรุงแบบแปลน และปริมาณงานในงานจ้างเหมาเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพภูมิ
ประเทศและข้อเท็จจริงในสนาม กรณีท่ีไม่ถือเป็นการแก้ไขแบบที่ต้องแก้ไขแบบที่ต้องแก้ไขสัญญา มีลักษณะ
งานและวิธีการดังนี้ 

 

 

 

 

 การเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง 
กรณีท่ีไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขแบบ และไม่ต้องทำสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมมีกรณีดังนี้ 
1. ในแบบได้มีหมายเหตุไว้ หรือกำหนดเป็นรายละเอียดหรือได้ระบุไว้เป็นเงื่อนไขต่อท้ายสัญญาหรือ

ข้อกำหนดขอบเขตของงานที่ให้ปรับปรุงไว้ในแบบก่อสร้างแล้ว 
2. ไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับ จุด ตำแหน่ง ที่จะก่อสร้างไว้ในแบบอย่างแน่นอน เช่น การวางท่อทางเชื่อม 

การสร้างทางเชื่อมสาธารณะ การติดตั้งหลักกันโค้ง ป้าย เป็นต้น 
3. เมื่อสภาพในสนามเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีกำหนดไว้ในแบบ ไม่เหมาะสมที่จะก่อสร้างหรือหากก่อสร้าง

ไปแล้วจะมีปัญหา จำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพในสนาม 
การเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างทาง 
1. ให้โครงการฯ พิจารณาแก้ไขรายการโค้งราบเล็ก ๆ น้อย ๆ ภายในเขตทางได้ เช่น Compound 

Curves , Broken Back Curves , Reverse Curves เพ่ือให้แนวถนนมีผลดีทางด้าน Geometric 
โดยไม่ขัดกับแผนในอนาคตที่กำหนดไว้แล้ว และถูกต้องเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในสนาม 
ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวง 

2. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือ เขตทาง ให้โครงการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขแนว 
ภายในเขตทางได้ โดยไม่ขัดกับแผนงานในอนาคตท่ีกำหนดไว้แล้ว โดยความเห็นชอบของส่วนสำรวจ
และออกแบบ สำนักงานทางหลวง 

3. การดำเนินงานดังข้อข้างต้นอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระดับก่อสร้างโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
โครงการฯ ทั้งนี้ปริมาณงานเฉพาะในช่วงที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขนี้ จะต้องไม่มากกว่า 5% ของปริมาณ
งานในช่วงนี้ 

4. รายละเอียดอ่ืน ๆ งานวางท่อกลม ท่อเหลี่ยม สะพาน งานระบายน้ำ สิ่งสาธารณูปโภค อุปกรณ์
อำนวยความปลอดภัย ปรากฏตามแบบก่อสร้างแนบครับ 

 

 

งานท่ีอยู่นอกเหนือจากหวัขอ้ 

“การเปล่ียนแปลงรูปแบบท่ีไม่ตอ้งแกไ้ขสญัญา” 

จะตอ้งท าการสญัญาแกไ้ขเพิ่มเติม 
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8.3 การปรับเปลี่ยนกม.ดำเนินการ 

การปรับเปลี่ยนกม.ดำเนินการ (ไม่ต้องแก้ไขสัญญา) 

เมื่อผู้ควบคุมงานตรวจสอบแบบก่อสร้างแล้วปรากฏว่าสภาพความเสียหายหรือตำแหน่งของโครงการฯ
ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมหน้างานหรืออาจเป็นเพราะเมื่อคำนวนปริมาณงานแล้วมีเงินคงเหลือในสัญญา
ต้องการยืดระยะทางออกไปอีกอันเป็นประโยชน์กับส่วนราชการแล้วสามารถกระทำได้โดยขออนุมัติ
ปรับเปลี่ยนกม.ดำเนินการดังต่อไปนี้  

 
 

ขั้นตอนการขออนุมัติปรับเปลี่ยนกม.ดำเนินการ  

 
 
ผู้ควบคุมงาน 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 
 
 
ผอ.ขท. 
 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ผู้ควบคุมงาน 
ผู้รับจ้าง 
 
 
ผู้ควบคุมงาน 
 
 
 
 
 

ขอปรับเปลี่ยนกม.
ดำเนินการ 

รวบรวมข้อเท็จจริง 
และสรุป พิจารณาสรุปข้อเสนอ/ความเห็น 

ด้านวิชาการและเสนอความเห็น 

อนุมัติ 

รับทราบการปรับเปลี่ยนกม.
ดำเนินการ 

จัดทำแบบ As built 

2 

1 

3 

4 

5 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน/กิจกรรม วิธีปฏิบัต ิ
1. ผู้ควบคุมงาน รวบรวมข้อเท็จจริงและ

ขอปรับเปลี่ยนกม.
ดำเนินการ 

-จัดทำรายงานข้อสรุปข้อเท็จจริง และเสนอความเห็น
พร้อมแนบแบบก่อสร้างที่ขอปรับเปลี่ยนกม.ดำเนินการ 

2. คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 

พิจารณาข้อสรุป
ข้อเสนอ/ความเห็นด้าน
วิชาการและเสนอ
ความเห็น 

-คณะกรรมการฯประชุมพิจารณา -กรณีมติเห็นชอบ
ตามความเห็นผู้ควบคุมงาน ให้จัดทำบันทึกรายงานการ
ประชุมแล้วรายงานสรุปมติที่ประชุม รวมทั้งความเห็น
อ่ืนๆ เสนอ ผอ.ขท. 
-กรณีมีมติไม่เห็นชอบ เสนอ ผอ.ขท. ให้ส่งเรื่องคืน แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
-กรณีจำเป็นจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงประกอบการ
พิจารณาด้วยก็ได้ 

3. ผอ.ขท. พิจารณาอนุมัติ/ไม่
อนุมัติ 

เห็นด้วยกับข้อเสนอ/ความเห็นของผู้ควบคุมงาน/
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือไม่ 
อย่างไร -กรณีอนุมัติให้ส่งเรื่องให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
ดำเนินการตามระเบียบต่อไป 
-กรณีไม่อนุมัติให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

4. คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ผู้
ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง 

รับทราบการ
ปรับเปลี่ยนกม.

ดำเนินการ 
 

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป 

5. ผู้ควบคุมงาน จัดทำแบบ As built 
 

จัดทำแบบ As built เมื่องานแล้วเสร็จ 
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8.4 การแก้ไขรูปแบบ 

 แบบก่อสร้างเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหากมีการแก้ไขแบบก็เท่ากับเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญา ดังนั้น
ขอให้ผู้ควบคุมงานศึกษาการแก้ไขสัญญาประกอบด้วย 

ขั้นตอนการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 

 
ผู้รับจ้าง/ผู้ควบคุมงาน 
 
 
ผู้ควบคุมงาน 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 
 
 
ผอ.ขท. 
 
 
คณะกรรมการพิจารณา 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
 
 
 
ผส.ทล. 
 ไม่อนุมัต ิ
 อนุมัต ิ
 
วบ.ทล. 
 
 
คระกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ผอ.ขท. 
ผู้ควบคุมงาน 
 
 
ผู้รับจ้าง 

ขอแก้ไขแบบ 

รวบรวมข้อเท็จจริง 
และสรุปการขอแก้ไข 

พิจารณาสรุปข้อเสนอ/ความเห็น 
ด้านวิชาการและเสนอความเห็น 

สรุปข้อเท็จจริง 
และเสนอความเห็น 

พิจารณาการแก้ไขแบบ 
และให้ความเห็นทางวิชาการ 

พิจารณา

อนมุติั 

จัดทำแบบแก้ไข 

รับทราบการแก้ไขแบบ 

รับแจ้งผลการพิจารณา 

แจ้งผอ.ขท. 
เพ่ือแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

1 

3 

2 

5 

4 

7 

6 

8 

9 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน/กิจกรรม วิธีปฏิบัต ิ

1. ผู้รับจ้าง/ผู้ควบคุม
งาน 

ขอแก้ไข(แบบ) -มีหนังแจ้งผู้ควบคุมงาน(ผู้วา่จ้าง) พร้อมแนบรูปแบบที่ขอ
แก้ไข พร้อมระบุเหตุผลความจำเป็น 

2. ผู้ควบคุมงาน รวบรวมข้อเท็จจริงและ
ระบุการขอแก้ไข 

-ตรวจแก้รูปแบบให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงในสนามและ
ตามหลักวิชาการ 
-จัดทำรายงานข้อสรุปข้อเท็จจริง และเสนอความเห็น
พร้อมแนบรูปแบบที่ขอแก้ไข 

3. คณะกรรมการตรวจ
รับพัสด ุ

พิจารณาข้อสรุปข้อเสนอ/
ความเห็นด้านวชิาการ
และเสนอความเห็น 

-คณะกรรมการฯประชุมพิจารณา -กรณีมติเห็นชอบตาม
ความเห็นผู้ควบคุมงาน ให้จัดทำบันทึกรายงานการประชุม
แล้วรายงานสรปุมติที่ประชุม รวมทั้งความเห็นอ่ืนๆ เสนอ 
ผอ.ขท. 
-กรณีมีมติไม่เห็นชอบ เสนอ ผอ.ขท. ให้ส่งเร่ืองคืน แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
-กรณีจำเป็นจะเชญิผู้เก่ียวข้องมาชี้แจงประกอบการ
พิจารณาด้วยกไ็ด ้

4. ผอ.ขท. สรุปข้อเท็จจริงและเสนอ
ความเห็น 

เห็นด้วยกับข้อเสนอ/ความเห็นของผู้ควบคุมงาน/
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือไม่ อย่างไร 
พร้อมความเห็นและเหตุผลประกอบ 
-จัดทำบนัทึกรายงาน สำนักงานทางหลวง เพื่ออนุมัติแก้ไข
รูปแบบพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

5. คณะกรรมการ
พิจารณาแก้ไขเปลีย่น
รูปแบบ 

พิจารณาการแก้ไขแบบ
และให้ความเห็นทาง
วิชาการ 

-ผส.ทล. ให้คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รูปแบบเปน็ผู้พิจารณาตรวจสอบ และให้ความเห็นทาง
วิชาการ รายการก่อสร้างที่ขอแก้ไข 
-รายงานสรุปความเห็นเสนอ ผส.ทล. 

6. ผส.ทล. พิจารณาอนุมัต/ิไม่อนุมัติ -กรณีอนุมัติให้ส่งเร่ืองให้ ผอ.ขท. ดำเนินการตามระเบียบ
ต่อไป 
-กรณีไม่อนุมัติให้ส่งเร่ืองคืนแขวงฯ   เพื่อแจ้งผู้เก่ียวข้อง
ทราบ 

7. วบ.ทล.  จัดทำแบบแก้ไข -ส่วนสำรวจและออกแบบจดัทำแบบแก้ไข ตามรายงาน
การประชุมของคณะกรรมการ พิจารณาแก้ไขเปลีย่นแปลง
รูปแบบ 
-เสนอลงนามอนุมัติแก้ไขแบบ 

8. ผอ.ขท. 
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ผู้ควบคุมงาน 

รับทราบการแก้ไขแบบ -สำเนาแจง้ผู้เก่ียวข้อง 
-จัดส่งให้ สตง. 1 ชุด 
-แจ้งผู้รับจ้าง (คู่สัญญา) เพื่อดำเนินการตามแบบแก้ไข
เพิ่มเติม 

9. ผู้รับจ้าง (คูส่ัญญา) รับแจ้งผลการพิจารณา -รับทราบการแจ้งผลการพิจารณาจากแขวงฯ  ผู้ควบคุม
งาน 
-ดำเนินการตามแบบแก้ไขเพิ่มเติม 
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8.5 การแก้ไขสัญญา 

คำนิยาม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะเก้ไขไม่ได้
เวันแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไข หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโชน์ หรือเป็นการ
แก้ไขเพ่ือประโชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโขชน์สาธารณะ ให้อยู่ในดุณยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณา
อนุมัติให้แก้ไขใด้ โดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ. 2560 
มาตรา 97 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ข้อ 165 คำสั่งกรมทางหลวงที่บ.1/119/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจการ
อนุมัติแก้ไชเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในงานซื้อ/จ้างทีป่รึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้
อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุติให้แก้ไขได้ 

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า 

(๒) ในกรณีท่ีมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสีย
ประโยชน์ 

(๓) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 

(๔) กรณีอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีการแก้ไขสัญญาทีห่น่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอก็ให้
ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการแก้ไขสัญญาหรืข้อตกลง
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
หากมีความจำเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตก
ลงพร้อมกันไป ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือเพ่ิมวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลง
เดิมและวงเงินที่เพ่ิมข้ึนใหม่แล้วหากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าเปลี่ยนแปลง
ไปจะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงด้วย ในกรณีท่ีมีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตาม
วงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิม
ของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียด
ของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลงด้วย ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง
จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือ
สามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่
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กรณีด้วยเมื่อผู้มีอำนาจอนุติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น 

ผังกระบวนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญางานจ้างก่อสร้าง กรณีโดยท่ัวไป 
 
ผู้รับผิดชอบ                                          กิจกรรม                                 
 
 
 
 
ผู้ควบคุมงาน/ผู้รบัจ้าง 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
 
 
 
หน่วยงานเจ้าของสัญญา 
 
 
 
 
หน่วยงานผู้มีอำนาจอนมุัต ิ

แก้ไขสัญญา 
 
 
 
 
ผู้มีอำนาจ 
 
 
 
หน่วยงานเจ้าของสัญญา 
 
 
 
สำนักกฎหมาย/ส่วนกฎหมาย 
 
 
 
 
ผู้มีอำนาจ 
 
 
 
 
หน่วยงานเจ้าของสัญญา 
 

เริ่มต้น 

เสนอปัญหาการแก้ไข 

เสนอความเห็น 

รับบันทึกสรุปความเห็นพร้อมเอกสาร 

ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

ตรวจสอบรายละเอียดฯ 

พิจารณา 

จัดทำบันทึกขออนุมัติแก้ไขสัญญา 

ตรวจสอบร่างสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติม 

พิจารณา 

จัดทำสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติม 

สิ้นสุด 

เห็นชอบ 

ไม่ถกูตอ้ง 

ถกูตอ้ง ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ผู้เรียบเรียงได้คัดลอกผังกระบวนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญางานจ้างก่อสร้าง มาจากขั้นตอนการ
ดำเนินงานด้านการพัสดุ 32 กระบวนงาน แจ้งเวียนตามหนังสือกองการพัสดุ ที่ กพ.2/2252 ลงวันที่ 27 
สิงหาคม 2561 กรมทางหลวง สำหรับงานก่อสร้างซึ่งแขวงทางหลวงเป็นเจ้าของสัญญาเป็นหน่วยงานใน
ภูมิภาคปรับกระบวนการได้ดังนี้ 

1 ผู้ควบคุมงาน/ผู้รับจ้าง เสนอปัญหา การเก้ใขปัญหา รวบรวมข้อมูลสรุปปัญหาข้อเท็จจริงพร้อม
รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอความเห็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นัดประชุมพิจารณาสรุป
ความเห็นของผู้ควบคุมงานพร้อมเหตุผลประกอบและจัดทำบันทึกสรุปความเห็นพร้อมเอกสารที่เกี่ขวข้องเสนอ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจ(ผส.ทล.) 

3 หน่วยงานเจ้าของสัญญา (แขวงทางหลวง)รับบันทึกสรุปความเห็นพร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง/ผู้ควบคุมงาน 

3.1 ตรวจสอบเหตุในการแก้ไขสัญญา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุกภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 97 กำหนดว่าสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ใด้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนาจที่จะ
พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ 
(1)เป็นการเก้ไขตามมาตรา93 วรรคห้า กำหนดว่า"ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ทำสัญญาให้สำนักงาน
อัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือตามมาตรา 97 วรรคหนึ่งแล้แต่
กรณี ให้หน่วยงานของรัฐส่งสัญญานั้นให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบในภายหลังได้ เมื่อ
สำนักงานอยัการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว หรือเมื่อสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาเห็นชอบแต่ให้
แก้ไขสัญญา ถา้หากหน่วยงานของรัฐแก้ไขสัญญานั้น ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสูดแล้วให้
ถือว่าสัญญานั้นมีผลสมบูรณ์ 
(2) ในกรณีท่ีมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสีย
ประโยชน์ 
(3) เป็นการแกไ้ขเพ่ือประโชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
(4) กรณีอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์ หรือไม่รัดกุมพอ 
ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน การแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่
เกีย่วข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบ หรือระยะเวลาในการ
ทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพสัดุภาครัฐพศ.2560 ข้อ 165การ
แก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา97 ต้องอยู่กายในขอบข่ายของวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลง
นั้น โดยหน่วยงานของรัฐด้องพิจารณาเปรียบทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของ
พัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย ในกรณีท่ี
เป็นการจัดซื้อจดัจ้างที่เกีย่วกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างจะต้องได้รับการรับรองจาก
วิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒ ิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณลักษณะ
เฉพาะแบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วย เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
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สั่งซื้อหรือสั่งของแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลง
นามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น 

3.2 หน่วยงานเจ้าของสัญญา(แขวงทางหลวง)ทำบันทึกสรุปความเห็นเสนอผู้มีอำนาจ(ผส.ทล.) พร้อม
เอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ือขออนุมัติในหลักการแก้ไขสัญญา ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
เพ่ือเพ่ิมวงเงินเมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินทีเ่พ่ิมขึ้นใหมแ่ล้วหากวงเงินรวมดังกล่าวมี
ผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งของเปลี่ยนแปลงไปจะต้องดำเนินการให้อำนาจขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่ง
ของตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการเก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงดัวย ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงเพ่ือลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

3.3 หน่วยงานเจ้าของสัญญา(แขวงทางหลวง)จัดทำบันทึกขออนุมัติแก้ไขสัญญาและจัดทำร่างสัญญา
แก้ไขเพ่ิมเติม 

4 หน่วยงานผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญา(สำนักงานทางหลวง) ให้คณะกรรมการแก้ไขแบบรูปและ
สัญญาตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานและความเห็นของหน่วยงานเจ้าของสัญญา ตรวจสอบร่างสัญญา
แก้ไขเพ่ิมเติม กรณีถูกต้อง เสนอผู้มีอำนาจ(ผส.ทล.) พิจารณา กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนหน่วยงานเจ้าของสัญญา
(แขวงทางหลวง)ทบทวน 

5 ผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขสัญญา กรณีไม่เห็นขอบ ส่งเรื่องคืนหน่วยงานเจ้าของสัญญาเพ่ือ
ทบทวน กรณีเห็นขอบ ลงนามอนุมัติและแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของสัญญาดำเนินการต่อไป 

6 หน่วยงานเจ้าของสัญญา(แขวงทางหลวง) จัดทำสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างลงนาม
สัญญาแก้ใขเพ่ิมเติม 

7 สำเนาแจกจา่ยผู้ที่เก่ียวซ้องทราบ 
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ผังกระบวนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญางานจ้างก่อสร้าง 

กรณีแก้ไขแบบและมีรายการก่อสร้างเพิ่ม 
 
ผู้รับผิดชอบ                                          กิจกรรม                                               
 
 
 
 
ผู้ควบคุมงาน/ผู้รับจ้าง 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 
 
 

หน่วยงานเจ้าของสัญญา 
 
 
 
 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผูม้ีอำนาจ 
 
 
 
 

หน่วยงานเจ้าของสัญญา 
 
 
 
 
 

ผู้มีอำนาจ 
 
 
 
 

หน่วยงานเจ้าของสัญญา 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

เสนอปัญหาการแก้ไข 

เสนอความเห็น 

พิจารณารูปแบบฯ
รูปแบบ 

ขออนุมัติแก้ไขสัญญา 
-ตกลงกับผู้รับจ้าง 

พิจารณา 

จัดทำสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติม 

สิ้นสุด 

เริ่มต้น 

พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม่ถกูตอ้ง 

ไม่เห็นชอบ 

ถกูตอ้ง 

ถกูตอ้ง 

ไม่ถกูตอ้ง 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1 ผู้ควบคุมงาน/ผู้รับจ้าง เสนอปัญหา การแก้ไขปัญหา กรณีเห็นว่ารายละเอียด ข้อกำหนดสัญญา
ขัดกัน คาดหมายว่าแม้เป็นไปตามรูปแบบก็จะไม่ม่ันคงเข็งแรง ไม่ปลอดภัย ไม่เป็นไปดามหลักวิชาช่าง ผู้รับจ้าง
แจ้งปัญหาในการดำเนินการก่อสร้าง รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผ่านผู้ควบคุมงาน 

2 คณะกรรมการตรวงรับพัสดุ เสนอความเห็น เห็นด้วยกับข้อเสนอความเห็นของผู้ควบคุมงานหรือไม่
อย่างไร พร้อมเหตุผลประกอบ จัดทำบันทึกเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงาน
เจ้าของสัญญา(แขวงทางหลวง) 

3 หน่วยงานเจ้าของสัญญา(แขวงทางหลวง) พิจารณา กรณีไม่ถูกต้อง ทักท้วงให้ผู้เกี่ขวข้องแก้ไขหรือ
ชี้แจง กรณีถูกต้อง เสนอผู้มีอำนาจ(ผส.ทล.) พิจารณาการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบและปริมาณงาน 

4 หัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจ(ผส.ทล.) พิจารณารูปแบบและปริมาณงานผ่านการตรวจสอบและ
พิจารณาโดยคณะกรรมการแก้ไขแบบรูปและสัญญา กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนหน่วยงานเจ้าของสัญญา(แขวงทาง
หลวง)ทบทวน กรณีถูกต้อง อนุมัติแก้ไขรูปแบบ (ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.1/119/2560 ลว. 29 ส.ค.
2560) 

5 หน่วยงานเจ้าของสัญญา(แขวงทางหลวง) กรณีไม่มีรายการงานเพ่ิมข้ึน ขออนุมัติเก้ใขสัญญาและ
รา่งสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมเสนอผู้มีอำนาจ(ผส.ทล.)  กรณีมีรายการงานเพ่ิมขึ้น แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคา
กลาง/เจ้าหน้าที่คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางเสนอผู้มีอำนาจ(ผส.ทล.) อนุมัติราคา
กลาง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตกลงราคาและเวลาทำการเสนอผู้มีอำนาจ(ผส.ทล.)  ขออนุมัติรับราคา
และเวลาทำการ และขอแก้ไขสัญญา พร้อมเห็นชอบร่างสัญญาแก้ใขเพ่ิมเติม 

6 ผู้มีอำนาจ(ผส.ทล.)  พิจารณา ผ่านการตรวจสอบและพิจารณาโดยคณะกรรมการแก้ไขแบบรูปและ
สัญญา กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนแก้ไขหรือชี้แจง กรณีเห็นขอบ อนุมัติรับราคาและเวลาทำการ อนุมัติแก้ไขสัญญา
และเห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติม 

7 หน่วยงานเจ้าของสัญญา(แขวงทางหลวง)  จัดทำสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

7.1. ผูว้่าจ้างและผู้รับจ้างลงนามสัญญาแก้ไขเพ่ิมเดิม 

7.2. สำนาแจกจ่ายผู้เกี่ขวข้อง 

  7.3. จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด ภายใน 30 วัน 

7.4 เผยแพร่ราคากลางในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในกรณีมีราขการงานเพ่ิมเติม และมีการ
คิดราคางานเพ่ิมเติม 

7.5 เผยแพร่สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติม ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางและระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงาน 
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8.6 การถัวจ่ายงาน 

เมื่อผู้ควบคุมงานตรวจสอบแบบก่อสร้างกับสภาพความเสียหายหรือสภาพแวดล้อมแล้วไม่สอดคล้องกัน
อาจต้องปรับเปลี่ยนกม.ดำเนินการหรือแก้ไขแบบ เป็นผลให้เมื่อคำนวนปริมาณงานแล้วคลาดเคลื่อนไปจาก
เดิมบางรายการมีปริมาณเพ่ิมขึ้นบางรายการมีปริมาณลดลงดังนั้นการจ่ายค่างานก่อสร้างต้องยึดตามสัญญาข้อ 
4 ผู้ควบคุมงานจึงต้องขออนุมัติถัวจ่ายเพื่อมีเงินที่เหลือจากรายการงานที่เหลือมาชดเชยกับรายการงานที่ขาด
ทั้งนี้วงเงินต้องอยู่ในวงเงินงบประมาณเดิม กระทำได้โดยขออนุมัติถัวจ่ายดังต่อไปนี้  

ขั้นตอนการถัวจ่ายงาน (สำนักงานทางหลวง/แขวงทางหลวง) 
 
ผู้รับจ้าง/ผู้ควบคุมงาน 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจรับวัสดุ 
 
 
 
ผอ.ขท. 

 
 

คณะกรรมการถัวจ่าย 
สำนักงานทางหลวง 
 
 
 
ผส.ทล.18 
  
คระกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ผอ.ขท. 
ผู้ควบคุมงาน/ผู้รับจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอถัวจ่าย รวบรวมข้อเท็จจริง สรปุปริมาณ
งาน 

และสรุปการขอแกไ้ข 
 

 
พิจารณาสรุปข้อเสนอ/ความเห็น 

ด้านวิชาการและเสนอความเห็น 

สรุปข้อเท็จจริง 

และเสนอความเห็น 

พิจารณาการขอถัวจ่าย 

และให้ความเห็นทางวิชาการ 

พิจารณาอนมุตั ิ

รับทราบการถัวจา่ย 

1 

2 

4 

3 

5 

6 

พิจารณาอนมุตั ิ

กรณีผอ.ขท.อนมุตัิ 

กรณีเสนอผส.ทล.อนมุตัิ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน/กิจกรรม วิธีปฏิบัต ิ

1. ผู้ควบคุมงาน ขอถัวจ่าย รวบรวม
ข้อเท็จจริง สรุปปริมาณ 

-ตรวจสอบข้อเท็จจริงในสนาม 
-จัดทำรายงานข้อสรุปข้อเท็จจริง และเสนอความเห็น
พร้อมสรุปปริมาณงานร่วมกับผู้รับจ้าง 

2. คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 

พิจารณาข้อสรุป
ข้อเสนอ/ความเห็นด้าน
วิชาการและเสนอ
ความเห็น 

-คณะกรรมการฯประชุมพิจารณา -กรณีมติเห็นชอบ
ตามความเห็นผู้ควบคุมงาน ให้จัดทำบันทึกรายงานการ
ประชุมแล้วรายงานสรุปมติที่ประชุม รวมทั้งความเห็น
อ่ืนๆ เสนอ ผอ.ขท. 
-กรณีมีมติไม่เห็นชอบ เสนอ ผอ.ขท. ให้ส่งเรื่องคืน แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
-กรณีจำเป็นจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงประกอบการ
พิจารณาด้วยก็ได้ 

3. ผอ.ขท. สรุปข้อเท็จจริงและ
เสนอความเห็น 

เห็นด้วยกับข้อเสนอ/ความเห็นของผู้ควบคุมงาน/
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือไม่ 
อย่างไร พร้อมความเห็นและเหตุผลประกอบ 
-จัดทำบันทึกรายงาน สำนักงานทางหลวง เพื่อขอ
อนุมัติถัวจ่ายพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 
-หากเป็นงานในวงเงินอำนาจของแขวงทางหลวง
สามารถพิจารณาอนุมัติ 

4. คณะกรรมการถัว
จ่าย สำนักงานทาง
หลวง 

พิจารณาปริมาณงาน
และให้ความเห็นทาง
วิชาการ 

-ผส.ทล. ให้คณะกรรมการถัวจ่ายพิจารณาการถัวจ่าย
ของโครงการฯ และให้ความเห็นทางวิชาการ -รายงาน
สรุปความเห็นเสนอ ผส.ทล. 

5. ผส.ทล. พิจารณาอนุมัติ/ไม่
อนุมัติ 

-กรณอีนุมัติให้ส่งเรื่องให้ ผอ.ขท. ดำเนินการตาม
ระเบียบต่อไป 
-กรณีไม่อนุมัติให้ส่งเรื่องคืนแขวงฯ   เพื่อแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

6. ผอ.ขท. 
คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน 
ผู้รับจ้าง 

รับทราบการถัวจ่าย -ดำเนินการต่อไป 
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8.7 การจ่ายค่างาน 

การจ่ายค่างานเป็นรายเดือน ให้จัดทำใบรับรองการปฏิบัติงาน (แบบ พ.1-37) ตามคำสั่งกรมทาง
หลวงที่ จ.110/2531ลงวันที่ 4 มีนาคม 2531 เรื่องให้ใช้แบบฟอร์ม โดยจ่ายค่างานให้ผู้รับจ้างเดือนละหนึ่ง
ครั้ง ตามผลงานที่ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ และมีผลการทดลองถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ( โดยคิดผลงานตาม
หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้างซึ่งต้องลงวันที่ปลายเดือนเนื่องจากมีผลเบิกจ่ายค่า K ) ยกเว้นงวดสุดท้าย อาจ
จ่ายค่างานภายในเดือนเดียวกับงวดรองสุดท้ายได้ เนื่องจากงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา 

1.1. การหักเงินจ่ายล่วงหน้า (ในกรณีที่ผู้รับจ้างขอเบิกล่วงหน้า 15 % ของค่าตามสัญญา) ให้หักคืน ตั้งแต่
การจ่ายเงินค่างานงวดที่ 1 เป็นต้นไป หรือตามเงื่อนไขสัญญาจนกว่าจะครบตามจำนวนเงินที่ผู้รับจ้าง
เบิกล่วงหน้าในจำนวน 20 % ของเงินค่างานที่จ่ายประจำเดือนและการหักครั้งสุดท้าย ให้ครบเงิน
เบิกล่วงหน้า (น้อยกว่า 20 % ของเงินค่างานจ่ายประจำเดือน) ให้เพ่ิมข้อความ “ครั้งสุดท้าย” 
ต่อท้ายข้อความ หักเงินจ่ายล่วงหน้าด้วย 

1.2. กระดาษสำหรับใช้พิมพ์ใบรับรองผลการปฏิบัติงาน ควรเป็นกระดาษขนาด A4 และเป็นกระดาษท่ี
พิมพ์แล้วอ่านได้ชัดเจนไม่เลอะเลือน และเอกสารต้นฉบับต้องไม่ใช่แบบฟอร์มที่ได้จากการถ่าย
เอกสาร 

1.3. ให้รวมใบรับรองผลการปฏิบัติงาน(พ.1-37) และเอกสารใบรับรองผลการปฏิบัติงาน1รวมกัน / พิมพ์
เลขลำดับจำนวนแผ่นทั้งหมดที่มุมบนขวาทุกแผ่น ส่วนเอกสารแนบใบรับรองผลการปฏิบัติงาน 2 
แยกรวมเป็นชุด แล้วพิมพ์เลขลำดับแผ่น / จำนวนแผ่นทั้งหมดของ เอกสารใบรับรองผลการ
ปฏิบัติงาน 2 ที่มุมบนขวาทุกแผ่นต่างหาก 

1.4. ให้ระบุวันที่แล้วเสร็จของงานที่จะส่งแต่ละงวด ก่อนเสนอประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นัด
หมายโดยผู้ควบคุมงานรับรองว่างานแล้วเสร็จจริง และหากเป็นการส่งงานงวดรองสุดท้าย หรืองวด
สุดท้ายให้ระบุเพ่ิมเติมท้ายงวดที่ส่งงาน เช่นงวดที่ 10 (งวดรองสุดท้าย) งวดที่ 11 (งวดสุดท้าย) 

1.5. งานรายการต่าง ๆ ให้ระบุเลขลำดับประจำรายการ และชื่อรายการให้ครบถ้วนต้องตรงตามท่ีระบุใน
สัญญา 

1.6. การใช้จำนวนทศนิยมควรใช้ดังนี้ 
-ปริมาณงาน                                       ทศนิยม     3     ตำแหน่ง 
-ค่างาน                                             ทศนิยม     2     ตำแหน่ง 
-การปัดเศษให้พิจารณาตัวเลขต่อจากทศนิยมที่ต้องการ 1 ตำแหน่ง เท่านั้น หากเป็น 6 หรือมากกว่า
ให้ปัดขึ้น และหาก 5 หรือน้อยกว่าให้ปัดทิ้ง 

1.7. การจัดทำเอกสารแนบใบรับรองผลการปฏิบัติงาน 2 
1.7.1 “หน่วย” ให้ใช้หน่วยแสดงปริมาณงานตามสัญญาในรายการนั้น ๆ ตามแต่กรณี 
1.7.2 ให้ลงรายเอียดซึ่งจำเป็นต่อการตรวจสอบ 

(1) ช่อง กม.-กม. ให้ลงช่วง กม. ที่ขอส่งงานโดยแยกแต่ละส่วนเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ 
เช่น 
 ส่วนของ คันทาง , ทางเชื่อม , ส่วนขยายต่าง ๆ ฯลฯ 

(2) ช่องหมายเหตุให้ลงหมายเหตุที่จำเป็นเพื่อการตรวจสอบ คือ 

-แสดงการได้มาของปริมาณงานแต่ละส่วน เช่น งานรายการที่มีรูปตัดคงที่ให้ระบุ 
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ปริมาณงานคงท่ี สำหรับส่วนที่มีรูปตัดไม่คงที่ให้ระบุตามความเหมาะสม 

-ระบุรับรองผลการทดลองคุณภาพวัสดุ โดยแสดงอันดับการทดลองด้วยตามความเหมาะสม 

-ระบุการอนุมัติถัวจ่าย เปลี่ยนแปลงปริมาณงานและค่างานโดยระบุเลขที่หนังสือ และ วันที่
ของการอนุมัติ 

1.8. การลงนามของกรรมการตรวจตรวจรับพัสดุ 
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกท่านรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการ(อย่างน้อยต้องมี 
ประธานฯ ) ลงนามในใบรับรองผลการปฏิบัติงาน เอกสารแนบใบรับรองผลการปฏิบัติงาน2 ทุกแผ่น หาก
มีการแก้ไขใด ๆ ที่เกี่ยวกับปริมาณงาน, ค่างาน หรือ จำนวนเงิน คณะกรรมการตรวจตรวจรับพัสดุรวมกัน
อย่างน้อย 2 ใน 3 ของ คณะกรรมการทั้งหมด ต้องลงชื่อกำกับการแก้ไขทุกแห่งให้ครบถ้วน 
1.9.   การจัดทำเอกสารเพ่ือเบิกจ่ายค่างาน 
✓ ใบรับรองผลการปฏิบัติงาน และเอกสารแนบใบรับรองผลการปฏิบัติงาน 1 จำนวน อย่างน้อย 3 

ชุด 
✓ เอกสารแนบใบรับรองผลการปฏิบัติงาน 2 จำนวน อย่างน้อย 3 ชุด 
✓ หนังสือขอส่งงานของผู้รับจ้าง เรียน ผอ.ขท.............ผ่านผู้ควบคุมงาน ผอ.ขท............บันทึก เรียน 

ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บันทึกนัดหมายการตรวจรับ 
✓ หนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างรับทราบ กรณีงานล่วงเลยกำหนด

อายุสัญญาอย่างน้อย 3 ชุด 
✓ หนังสือส่งมอบงาน (เฉพาะงวดสุดท้าย งานแล้วเสร็จ) จำนวนอย่างน้อย 3 ชุด 
✓ ใบแจ้งหนี้ของผู้รับจ้าง (ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขทะเบียนการค้า) จำนวน 2 ชุด สง่ผู้ว่าจ้าง 
 ในกรณีของสัญญาที่มีการคิดปรับค่างาน (ค่า K) โครงการต้องพิจารณาด้วยคาวมรอบคอบเป็น
พิเศษ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภค และดัชนีค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้ต้องปรับ
ราคาค่างานเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้แล้วดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาและ
ระเบียบของทางราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 
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รายการเอกสารประกอบการจ่ายค่างาน (PAYMENT) 

1. หนังสือ ขอส่งงาน ของผู้รับจ้าง เรียน ผอ.ขท...................ผ่านผู้ควบคุมงานผอ.ขท..................เรียน 
ประธานคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุเพื่อนัด วัน เวลา ตรวจรับงาน (ท้ายหนังสือขอส่งงาน) 

2. ใบรับรองผลการปฏิบัติงาน พ.1-37 กรมทางหลวง 
3. บัญชีค่างานต่าง ๆ 
4. เอกสารแนบใบรับรองการปฏิบัติงาน 
5. ใบตรวจรับงานงวดที่..... 
6. รายละเอียด การคำนวณ ปริมาณงาน ค่างาน (BACKUP SHEET) 
7. PAYMENT CONTROL 
8. ผลการตรวจสอบระดับ (ถ้ามี) 
9. ผลการทดลองแท่งคอนกรีตทดลอง (ถ้ามี) 
10. ผลการตรวจสอบความแน่น (DENSITY) (ถ้ามี) 
11. ผลการตรวจสอบ วัดค่าสะท้อนแสง งานสีตีเส้น (ถ้ามี) 
12. ผลการตรวจสอบ วัดค่าความสว่าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ถ้ามี) 
13. บิลยาง ซีลยาง ใบรับรองคุณภาพ (งานผิว) 
14. หนังสือรับรองสหกรณ์การยาง (งานผิวพารา) 
15. บัญชีการแสดงการถัวจ่ายค่างานก่อสร้าง (ถ้ามี) 
16. บันทึกขออนุมัติถัวจ่ายค่างาน (ถ้ามี) 
17. บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ (ถ้ามี) 
18. บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญา (ถ้ามี) 
19. รายละเอียดอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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8.8 การขยายอายุสัญญา งดหรือลดค่าปรับ 

นิยาม การขยายอายุสัญญา หมายถึง การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้แก่ผู้รับจ้างซึ่ง
เป็นการพิจารณาอนุมัติให้ก่อนที่จะครบกำหนดตามสัญญาและค่าปรับยังไม่เกิดข้ึน การงดหรือลดค่าปรับ 
หมายถึง การพิจารณางดหรือลคค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างในเวลาที่ล่วงเลยกำหนดเวลาทำการตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงไปแล้ว และเป็นกรณีที่มีค่าปรับเกิดข้ึนแล้ว 

กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หนังสือเวียนและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 

2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 182 

3.คำสั่งกรมทางหลวงที่ บ./202/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 

4.แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง 

สิงหาคม 2561 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 การงดหรือลด
ค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะ
พิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริง เฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 

(๒) เหตุสุดวิสัย 

(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 

(๔) เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

หลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือ
ข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 182 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 
๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก
พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้
คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุ
ไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัด
จากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลงหรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยก
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มากล่าวอ้างเพ่ือของดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือ
ความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ตัน 

 

 
 
 
 
 
หน่วยงานเจ้าของสัญญา 

(แขวงทางหลวง) 
 
 
ผู้ควบคุมงาน 
 
 
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
 
 
หน่วยงานเจ้าของสัญญา 

(แขวงทางหลวง) 
 
 
 
ส่วนบริหาร 

(ผบ.ทล.) 
 
 
 
คณะกรรมการพิจารณาขยาย 

ระยะเวลาทำการฯ 
 
 
 
ผู้มีอำนาจ 

(ผส.ทล.) 
 
 
 
หน่วยงานเจ้าของสัญญา 

(แขวงทางหลวง) 
  
 

 

 

 

รับหนังสือขอขยายอายสุัญญา.งด/ลดค่าปรับของผูร้ับจ้าง 

สรุปข้อเท็จจริง.สรุปปัญหาอุปสรรค 

พิจารณา 

แจ้งผลการพิจารณาให้ผูร้ับจ้างทราบ 

สิ้นสุด 

เริ่มต้น 

พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ถกูตอ้ง 

ไม่ถกูตอ้ง 

เสนอความเห็น 

ตรวจสอบรายงาน/หลักฐาน 

รับเรื่อง,เสนอคณะกรรมการพจิารณา
ขยายระยะเวลาทำการฯ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.หน่วยงานเจ้าของสัญญา(แขวงทางหลวง) รับหนังสือขอขยายอายุสัญญางดหรือลคค่าปรับ 

1.1 ลงรับหนังสือขอขยายขอายุสัญญา งดหรือลดค่าปรับของผู้รับจ้าง 

1.2 แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

2.ผู้ควบคุมงาน สรุปข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค เมื่อได้รับแจ้งจากหน่วยงานเจ้าของสัญญาว่าผู้รับจ้างมีหนังสือ
ขอขยายอายุสัญญา งดหรือลดค่าปรับแล้วดำเนินการตรวจสอบปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถ
ดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาได้แล้ว สรุปรวบรวมปัญหาอุปสรรค และข้อเท็จจริงเสนอคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ 

3.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสนอความเห็น จัดทำบันทึกเสนอความเห็นพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจ 

4.หน่วยงานเจ้าของสัญญา(แขวงทางหลวง) ตรวจสอบรายงาน/หลักฐาน ตรวจสอบรายงานและหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาๆ 

- กรณีถูกต้อง จัดทำบันทึกขออนุมัติขยายอายุสัญญา งดหรือลดค่าปรับผู้รับจ้าง พร้อมสรุปรายงานของผู้ที่
เกี่ขวข้อง และหลักฐานประกอบทั้งหมด เสนอผู้มีอำนาจตามคำสั่ง 

- กรณีไม่ถูกต้อง ส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาใหม่ 

5.ส่วนบริหาร(ผบ.ทล.) รับเสนอเรื่องเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลาทำการฯ 

5.1ลงรับหนังสือขอขยายอายุสัญญา งดหรือลดค่าปรับ 

5.2นำเสนอประธานคณะกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลาทำการฯเพ่ือนัดประชุมคณะกรรมการฯ 

6.คณะกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลาทำการฯ พิจารณา คณะกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลาทำการฯ 
และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพ่ือพิจารณา 

- กรณีเห็นชอบ สรุปความเห็นเสนอผู้มีอำนาจ 

- กรณีไม่เห็นชอบ หากต้องการข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม แจ้งหน่วยงานเจ้าของสัญญา
ดำเนินการ 

7.ผู้อำนาจ(ผส.ทล.) พิจารณา กรณีเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็ตาม แจ้งให้หน่วยงานเจ้าของสัญญาทราบเพ่ือ
แจ้งผู้รับจ้างทราบ 

8.หน่วยงานเจ้าของสัญญา(แขวงทางหลวง) 

8.1แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับจ้างทราบ 

8.2สำเนาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  8.3รวบรวมเรื่องแนบท้ายสัญญาไว้เป็นหลักฐาน 
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8.๙ การจัดทำ final report 

การรายงานแล้วเสร็จโครงการ (FINAL REPORT) 
ประกอบด้วย 

1 รายละเอียดโครงการฯ (SUMMARY OF PROJECT) 
2 รายละเอียดโครงการฯ ที่มีการแก้ไขแบบก่อสร้าง  
3 ลักษณะโครงการฯ (PROJECT DESCRIPTION) 
4 ความเป็นมาของโครงการฯ (BACK GROUND) 
5 แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ 
6 แผนที่สังเขปแสดงทางหลวงโครงข่าย 
7 แผนที่แนวทางและระดับก่อสร้าง (PLAN&PROFILE) 
8 รูปตัดโครงสร้างทาง (TYPICAL CROSS SECTION) 
9 BAR CHART 
10 รายงานแผนและผลงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 
11 แหล่งวัสดุ 
12 แผนที่แสดงแหล่งวัสดุ 
13 ผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
14 ผังการบริหารงานของโครงการฯ 
15 ผังการบริหารงานของฝ่ายผู้รับจ้าง 
16 บันชีสรุปการเบิกจ่ายค่างาน 
17 บันชีค่างานงวด 
18 บันชีเครื่องจักร 
19 แผนภูมิอากาศ 
20 ภาพถ่ายก่อนการก่อสร้าง และภาพถ่ายงานแล้วเสร็จ 

 
การทำ Asbuilt Plan 

ในการก่อสร้างถนน ในบางครั้งจะต้องมีการแก้ไขแปลนให้ถูกต้อง หรือเหมาะสมตามสภาพของจุดที่
ทำงาน ซึ่งการแก้ไขนี้อาจจะเล็กน้อย พอที่จะควบคุมงานจะแก้ไขได้ด้วยตนเอง โดยความเห็นชอบของผู้
ควบคุมงาน หรือการแก้ไขอาจจะมากเกินขอบเขตความรับผิดชอบของโครงการฯ ก็เป็นหน้าที่ของส่วนสำรวจ
และออกแบบ สำนักงานทางหลวงดำเนินการแก้ไข 

ตัวอย่างของกรณีท่ีต้องแก้ไขแบบก่อสร้างและการลงบันทึกใน Asbuilt Plan 
1. ระยะทางของแนวทางจากแบบผิดจากความจริงในสนาม เช่น ระยะจากแบบเป็น 1+500 แต่ระยะ

วัด จริง ๆในสนามได้เป็น 1+450 ก็ต้องแก้ไขแบบโดยใส่ Station Equation เป็น 1+450 
BK/1+500AH. ลงในแบบเพื่อให้ทราบ ว่าระยะจริงสั้นกว่าในแบบ 50 เมตร และ เพ่ือปรับให้เข้า
แนวสำรวจตามแบบเพ่ือระยะสั้นลง ค่า Percent Garde ของ แนวทางก็ต้องเปลี่ยนไปตามระยะ ต้อง
คำนวณระดับของแต่ละจุดใหม่ตาม Percent Garde ใหมท่ี่หาได้ลงในแบบ ให้เรียบร้อย แล้วให้ระดับ
แนวทางตามค่าใหม่นี้ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน 

2. มุมของจุด PI. จริงในสนามผิดจากแบบ ก็แก้ไขโดยใส่โค้งใหม่ตามมุมที่วัดได้ใหม่ โดยใช้รัศมีความโค้ง
ตาม Design Speed ของแบบโดยความเห็นของนายช่างโครงการ แล้วคำนวณค่า Super Elevation 
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หาค่า Station Equation (เพ่ือแสดงระยะที่ผิดไป และปรับให้เข้าแนวสำรวจตามแบบ) คำนวณระดับ
ใหม่ เพราะระยะผิดไปจากเดิม 

3. ตำแหน่งของท่อระบายน้ำ ไม่เหมาะสมตามสภาพภูมิประเทศ เช่น ไม่อยู่ในทางน้ำและไม่มีการแสดง
ในแบบว่ามีการขุดร่องน้ำจริงไปยังตำแหน่งที่กำหนดท่อในแบบ ตำแหน่งของท่อที่ถูกต้องอยู่ที่ทางน้ำ
นั้นหรือไม่แค่เคียงกับจุดต่ำสุดในกรณีระบายน้ำในที่ลุ่ม ก็ต้องย้ายตำแหน่งท่อมายังจุดต่ำสุดนั้น  เมื่อ
ย้ายตำแหน่งแล้วก็ต้องกำหนดระดับปากท่อด้วย โดยปกติก็เท่ากับระดับดินที่ปากท่อ หรืออาจจะต่ำ
กว่าเพื่อให้หลังท่อมีชั้นดินรวมชั้นลูกรังถมหนาอย่างน้อย 50 ซม. ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้
ควบคุมงานก่อน และแก้ไขลงในแบบให้เรียบร้อย 

4. ตำแหน่งของสะพานไม่อยู่ในทางน้ำ หรืออยู่ในตำแหน่งที่ถูกกัดเซาะง่าย ต้องสำรวจและเก็บข้อมูลต่าง 
ๆ ของภูมิประเทศเพ่ิมเติม เช่น ตำแหน่งรูปร่างของทางน้ำ เพ่ือให้ผู้ควบคุมงานดำเนินการเสนอให้ส่วน
สำรวจและออกแบบดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างต่อไป 

5. การแก้ไขแนวทางเดิมให้เหมาะกับภูมิประเทศ โดยเบนออกจากแนวเดิมไม่มากนัก เช่น การเปลี่ยน
แนวกลางถนนให้อยู่กลางถนนจริงๆเพราะมีแนวบังคับ หน่วยสำรวจทำได้โดยการวัดระยะใหม่ ใส่โค้ง
ใหม่ คำนวณ super Elevation ใหม่ หาค่า Station Equation คำนวณระดับใหม่ลงในแบบให้
เรียบร้อยแล้วทำไปตามแบบใหม่ต่อไปโดยความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน และแจ้งให้ส่วนสำรวจและ
ออกแบบเห็นชอบก่อน ถ้าการแก้ไขแนวทางเดิมเปลี่ยนไปจากเดิมมาก เช่น กรณีเจ้าของที่ไม่ยินยอม
ให้ก่อสร้างตามแนวเดิม ในกรณีนี่หน่วยสำรวจจะต้องเก็บข้อมูลตามวิธีการสำรวจเพื่อออกแบบแล้วส่ง
ข้อมูลให้ผู้ควบคุมงานเพ่ือให้ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงพิจารณาแก้ไขต่อไป 

6. การแก้ไขระดับถนนไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องใหส้่วนสำรวจและออกแบบพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
แล้วแก้ไขลงในแบบแปลน 

7. ค่าระดับ B.M. ที่ใช้จริงในสนามให้ใส่ไว้ในแบบให้ครบ 
8. หมุดอ้างอิงต่างๆ เช่น POT., PC., PI.หรือ PT. ที่ใช้งานในสนาม ให้ทำหมุดพยาน (Reference Point) 

แล้วใส่ไว้ในแบบให้ครบ 
9. ความยาวเสาเข็มทุกสะพานต้องใส่ไว้ในแบบให้ครบ 

หมายเหตุ      ทุกแห่งที่มีการแก้ไขแบบแปลน ต้องเขียนลงในแบบแปลนที่หน่วยใช้อยู่ เพ่ือสะดวกในการ
ทำงานข้ันต่อไป   
 
ประวัติสายทาง (ROAD INVENTORY) 
เป็นการบันทึกข้อมูลของสายทาง ทุก ๆ 1 กิโลเมตร ประกอบด้วย 
สภาพสองข้างทาง    ความกว้างเขตทาง 
ความกว้างไหล่ทาง    ความกว้างผิวทาง 
ชนิดของผิวทาง     ชั้นพื้นทาง คุณสมบัติวัสดุ ความหนา 
ชั้นรองพ้ืนทาง คุณสมบัติวัสดุ ความหนา  ชั้นวัสดุคัดเลือก คุณสมบัติวัสดุ ความหนา 
สะพาน ขนาด ความกว้าง ยาว จำนวนช่วง  ท่อระบายน้ำ ขนาด ความยาว 
เคยถูกน้ำทว่มหรือไม่    ค่าบำรุงรักษา ต่อ ปี 
สถิติอุบัติเหตุ     มีโค้งทางราบ 
มีโค้งทางตั้ง     ระดับหลังทาง % Profile Grade 
ฯลฯ 
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8.10 เงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) 

กองการเงินและบัญชีได้มีคณะทำงานจัดการความรู้ในองค์กรโดยจัดทำเอกสารคู่มือเพ่ือใช้ในการ 

เบิกเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) เมื่อ กรกฎาคม 2552 โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ 

1.สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่ง
เบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอ่ืนที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและค่าก่อสร้างที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้ 

2.สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพ่ิมหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนี
ราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดซองประกวด
ราคา สำหรับกรณีท่ีจัดจ้างโดยวิธีอ่ืนให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน 

3.การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่นประกาศ
ประกวดราคาฯ และสัญญาจ้างต้องระบุว่างานจ้างเหมานั้น ๆเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนด
ประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจนในกรณีที่มีค่างาน
ก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ขัดเจนตาม
ลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้ 

4.การขอเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้อเรียกร้อง
ภายในกำหนด 90 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มี
สิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจาก
ผู้รับจ้างให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หัก
เงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี 

5.การพิจารณาคำนวณเงินเพ่ิมหรือลด และการจ่ายเงินเพ่ิมหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเง่ือนไข
ของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการ
พิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด 

สูตรการคำนวณค่า K และความหมายของดัชนีราคา 

ในการพิจารณาเพ่ิมหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้ 

P =(Po)x(K) 

กำหนดให้  P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง 

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญา
แล้วแต่กรณี 
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K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพ่ิมค่างานหรือบวกเพ่ิม4% เมื่อต้อง
เรียกค่างานคนื 

วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 

1.การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ 
โดยใช้ฐานปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 

2.การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้องแยกค่างาน
ก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้ 

3.การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอน โดยไม่มีการปัดเศษและกำหนดให้ทำเลข
สัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขท่ีหน้าเลขสัมพันธ์นั้น 

4.ให้พิจารณาเงินเพ่ิมหรือลดราคาค่างานจากราคาท่ีผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตร
สำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ  ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า Kในเดือนเปิดซองราคามากกว่า 4% 
ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้) 

5.ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K 
ตามสูตรต่าง ๆที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบ
งานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า 

6.การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อนส่วนค่างานเพ่ิมหรือ
ลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวด   
นั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพ่ิมได้ให้ทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณหรือหัวหน้า
ส่วนราชการ 
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บทที่ 9 การจัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง 

แนวทางการปฏิบัติงาน 

การติดตั้งแผ่นป้าย เครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติตาม
แนวทางดังนี้ 

1. ผู้ควบคุมงานและคณะกรมการตรวจรับพัสดุเข้มงวดกวดขัน เคร่งครัดการติดตั้งป้ายเครื่องหมาย
จราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้ครบถ้วน เพียงพอเหมาะสมอย่างน้อยที่สุดให้เป็นไปตามเงื่อนไขใน
สัญญาและหรือคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้างบูรณะรักษาทางหลวง ฉบับปี 2545 และ
คู่มือติดตั้งป้ายจราจร กรมทางหลวงฉบับ มีนาคม 2561 เล่มที่ 3 คู่มือเครื่องหมายการควบคุมการจราจรใน
งานก่อสร้าง งานบูรณะและงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน (ในกรณีจำเป็นที่ต้องเพ่ิมเติมจากคู่มือให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของโครงการฯ และหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) 

2. ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำเป็น Check List การติดตั้งป้าย เครื่องหมาย
จราจรฯ ประกอบการบันทึกการตรวจการจ้างแต่ละงวด แต่ละครั้ง 

3. ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาการบริหารจัดการการจราจร ระหว่าง
ก่อสร้างบูรณะทางหลวง ให้การจราจรผ่านไปมาได้อย่างสะดวก และปลอดภัย ตามความเหมาะสม เช่นการ
ทำทางเบี่ยงการจัดช่องจราจรการให้สัญญาณการจราจรแต่ละทิศทางในกรณีท่ีจำเป็น ฯลฯ 

หน้าที ่

1.ตรวจสอบให้มีการติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจรให้ถูกต้องเป็นไปตามแบบ
ก่อสร้างซึ่งได้กำหนดไว้แล้วสอดคล้องกับราคากลาง มาตรฐานของกรมทางหลวงเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 

2. ตรวจสอบการดูแลรักษาทางให้การจราจรผ่านได้สะดวกและปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง 

3.ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายละเอียดแนบสัญญา 

4.ตรวจตราป้ายและเครื่องหมายการราจรให้ครบถ้วน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งเวลากลางวัน
และกลางคืน 

5. เสนอปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
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บทที่ 10 ประเด็นอื่น ๆ 

จากบทท่ี 1 ถึงบทที่ 9 ผู้เรียบเรียงได้ปูพ้ืนฐานในการควบคุมงานไว้เกือบครบแล้วมีบางประเด็นที่ต้องเก็บตก 
ซึ่งจะชี้แนะให้ผู้ควบคุมงานไปศึกษาต่อดังนี้ 

1.การควบคุมคุณภาพวัสดุสร้างทาง ถ้าดูจากแผนผังการบริหารงาน ไม่ว่าเป็นงานของแขวงทาง
หลวงหรือสำนักงานทางหลวง ผู้ควบคุมงานอาจจะคิดว่าการควบคุมคุณภาพวัสดุสร้างทางไม่ใช่หน้าที่ของผู้
ควบคุมงาน ถูกต้องครับแต่ผู้ควบคุมงานก็ต้องรู้กระบวนการขั้นตอนในการทำงานของผู้ควบคุมงานด้านวัสดุ
ด้วยครับ หลักการคือคุณภาพวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง จะต้องมีคุณภาพตามข้อกำหนดในแบบก่อสร้าง
 รายการละเอียดควบคุมการก่อสร้าง และข้อกำหนดพิเศษต่าง ๆของแต่ละโครงการ การ
ทดลองคุณภาพวัสดุสามารถดำเนินการได้โดยห้องปฏิบัติการของส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 
สำนักงานทางหลวง สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ หรือหน่วยงานอื่นตามแต่กรณี ผู้ควบคุมงานจะต้อง
ประสานงานกับผู้ควบคุมด้านวัสดุตลอดจนถึงส่งงานงวดสุดท้ายละครับ 

2.การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมทางหลวงให้นโยบายไว้ดังนี้ “จำเป็นต้องลบล้างข้อครหาของประชาชน
ที่ร้องเรียนว่าจ่ายเงินค่าทดแทนล่าช้าโดยเร่งรัดจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินด้วยการลดขั้นตอนต่าง ๆ ทางการ
บริหารให้กระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้นโปร่งใสมากขึ้น นำกฎหมายเวนคืนที่มีอยู่มาใช้ให้ครบถ้วนทั้งหมด เพ่ือขจัด
การร้องเรียนของประชาชนว่าได้รับเงินค่าทดแทนต่ำและไม่เป็นธรรมการดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินจะ
เป็นไปในเชิงรุก โดยนำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางได้ออกไปช่วยเสาะ
แสวงหาจากท้องที่ เพ่ือให้คณะกรรมการกำหนดราคาซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวแทนของประชาชน ให้
ประกอบการพิจารณากำหนดราคาค่าทดแทนให้ตรงกับความต้องการ และความพึงพอใจของผู้ถูกเวนคืน” 
ทั้งนี้หากโครงการใดมีปัญหาด้านจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือการรุกล้ำเขตทาง ผู้ควบคุมงานต้องประสานเจ้าหน้าที่
จัดกรรมสิทธิ์อย่างต่อเนื่องให้ทราบขั้นตอนการทำงาน หากมีปัญหาถึงกับผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้ ก็ต้องให้
ผู้รับจ้างทำหนังสือขอสงวนสิทธิ์ไว้ก่อนครับ 

3.การจัดการต้นไม้ในเขตทางหลวง หากโครงการใดมีต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้างให้ผู้ควบคุม
งานตรวจสอบ รายงานเจ้าของสัญญาโดยกรมทางหลวงให้นโยบายไว้ดังนี้  ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง 
มอบหมายผู้อำนายการแขวงทางหลวงอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแจ้งยืนยังไม่มีความประสงค์จะ
ทำไม้ หรือนำต้นไม้ในเขตทางหลวงไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ โดยขอสละสิทธิ์การใช้ประโยชน์จากไม้ และ
กรณีหน่วยงานที่รับแจ้งมิได้ดำเนินการใด ๆ ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรมทางหลวงให้
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ทำหนังสือแจ้งเตือน ทุก 15  วัน จนครบ 3 ครั้ง มีปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับ
การทำไม้หวงห้ามในเขตทางหลวงกรณีติดขัดการก่อสร้าง หรือหน่วย งานอ่ืนที่รับแจ้งยังมิได้ดำเนินการเพ่ือให้
มีการทำไม้ ให้แขวงทางหลวง รายงานข้อเท็จจริง สภาพปัญหา  อุปสรรค  ผลกระทบโดยเฉพาะเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการให้เป็นไปตามสัญญาจ้างให้สำนัก เจ้าของโครงการทราบ ทั้งนี้ผู้ควบคุมงานสามารถศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมได้จาก องค์ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับต้นไม้ในเขตทาง สำนักทางหลวงที่ 8(นครราชสีมา) 
กรมทางหลวง 
 4.การจดัทำบันทึกผลการออกตรวจงาน จากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 178 (3)  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือท่ีตกลงให้
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ทำงานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสม และเห็นสมควรและจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานนั้นไว้เพ่ือเป็น
หลักฐานด้วย นั้น ให้ผู้ควบคมุงานจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานให้คณะกรรมการตรวจรับได้ลงนาม ตาม
เวลาที่เหมาะสม ในที่นี้อาจหมายถึงห้วงเวลาในการส่งงานในแต่ละงวด อาจจะประมาณ1-2เดือนต่อครั้งครับ 
 5.การประสานงานกับกรมชลประทานหรือกรมเจ้าท่า หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 คือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง  “สิ่งล่วงล้ำ
ลำน้ำ” เนื่องจากปัจจุบัน     มีการปลูกสร้างอาคาร หรือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ โดยไม่ได้รับอนุญาตเพิ่มมากขึ้น จึงมี
การเพ่ิมเติมบทบัญญัติสำหรับเจ้าท่า ในการดำเนินการ กับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ผิดกฎหมาย และมีการเพ่ิม
บทลงโทษ ให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน ดังนั้นการก่อสร้างสะพานจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลำน้ำ
นั้นก่อนเสมอ  
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บทที่ 11 ข้อควรระวังในการควบคุมงาน 

จากบทท่ี 1 ถึงบทที่ 10 เป็นแนวทางในการควบคุมงานของผู้ควบคุมงานที่เป็นความรู้ทางวิชาการเป็นพ้ืนฐาน 
ในบทนี้จะพูดถึงข้อควรระวังในการควบคุมงาน ดังนี้ 

 1.ราคากลาง ผู้ควบคุมงานโดยส่วนมากที่ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าหมวดทางหลวงอาจไม่ทราบเรื่องการ
ทำราคากลางหรือการทำแผน เพราะไม่ใช่สายงานโดยตรง ถามว่าการควบคุมงานทำไมต้องรู้เรื่องราคากลาง 
ดังนี้ครับการควบคุมงานต้องได้งานตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบโดยตรวจรับงานตามปริมาณงานและ
คุณภาพ งานบางอย่างมีที่มาของราคาค่างานครับ ยกตัวอย่างเช่นงาน Prime coat ตามทล.ท.402/2533 
กำหนดปริมาณแอสฟัลท์ที่ใช้ประมาณ 0.8-1.4 ลิตรต่อตารางเมตร แต่ราคากลางใช้ 1.0 ลิตรต่อตารางเมตร
ในการคำนวณหาค่างาน ดังนั้นในการตรวจรับงานผู้ควบคุมงานต้องแสดงให้ได้ว่าใช้ปริมาณแอสฟัลท์ไม่น้อย
กว่า 1.0 ลิตรต่อตารางเมตร หรืองานโครงสร้างใด ๆที่ใช้เหล็กกลม RB9 ผู้รับจ้างนำเหล็ก DB10 มาใช้แทน
โดยอ้างว่าเหล็กใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าไม่ได้น่ะครับ อันนี้ต้องตรวจสอบราคาก่อน เพราะเหล็ก DB10 อาจจะมี
ราคาถูกกว่าเหล็ก RB9 ครับ ขอยกอีกหนึ่งตัวอย่าง งานอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด C สำหรับท่อขนาด 
Ø 1.00 ม. พร้อมฝาปิดคอนกรีต (RC. MANHOLE TYPE C) ตามแบบความสูงไม่ได้กำหนดตายตัวปรับได้ตาม
ความเหมาะสม แต่ราคากลางกำหนดความสูงไว้ที่ 2.75 เมตรดังนั้นในการควบคุมงานต้องระวังและต้องรู้เท่า
ทันผู้รับจ้างด้วยครับไม่ใช่ว่าหน้างานไม่มีปัญหาเรื่องการระบายน้ำ ผู้รับจ้างสั่งผลิตบ่อพักและวางเรียบร้อยแล้ว
ความสูงเฉลี่ยไม่ได้ 2.75 เมตรแล้วท่านจะอธิบายกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้อย่างไรครับ 

 2.ผู้รับจ้าง งานก่อสร้างจะมีคุณภาพดีหรือไม่ดีส่วนมากก็ข้ึนกับคุณภาพของผู้รับจ้างอีกส่วนก็เป็นผู้
ควบคุมงานอีกส่วนคือส่วนอื่น ๆที่เก่ียวข้อง ดังนั้นโดยเนื้อความแล้วผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ต้องควบคุมการ
ทำงานของผู้รับจ้างให้ได้ การพูดคุยกับผู้รับจ้างหรือตัวแทนจำเป็นต้องคุยให้เข้าใจในหลักการและเหตุผล ที่ไป
ที่มาให้ครบถ้วน ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำงาน ไม่ประสานกัน การพูดคุยต้องเป็นภาษาดอกไม้ไม่ชวนทะเลาะ หาก
คุยกันไม่รู้เรื่องในเบื้องต้นจำเป็นต้องปรึกษากับผู้ที่เก่ียวข้องอาจเป็นผู้บังคับบัญชาหรือกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ไม่ควรปล่อยให้ปัญหาหมักหมมเป็นดินพอกหางหมู ที่ผ่านมาก็มีน่ะครับที่ผู้ควบคุมงานคุยกับผู้รับจ้างไม่รู้เรื่อง
ถึงข้ันเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงาน 

3.ผู้บังคับบัญชา ในที่นี้จะรวมถึงกรรมการตรวจรับพัสดุ ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องทุกคน ในการควบคุม
งานก่อสร้างผู้ควบคุมงานจำเป็นต้องประสานงานกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นหัวหน้าพัสดุเป็นต้น 
ดังนั้นในการประสานงานต่าง ๆต้องศึกษาก่อนว่าผู้ที่เราจะประสานด้วยนั้นมีนิสัยอย่างไร บางท่านชอบให้
ลูกน้องนำปัญหามาปรึกษา บางท่านก็ไม่ชอบ มีผู้ควบคุมงานท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าได้นำปัญหาหน้างานมา
ปรึกษากับกรรมการตรวจรับพัสดุท่านหนึ่ง ท่านกลับบอกว่าปัญหาแค่นี้คุณก็จัดการไปเองไม่จำเป็นต้องมาบอก
ผมหรอก ดังนั้นผู้เรียบเรียงจึงขอแนะนำผู้ควบคุมงานว่าหากมีปัญหาใด ๆเกิดข้ึนให้ศึกษาหาตำรามาอ่านก่อน
ครับ ทำตามทฤษฏีก่อนหากปํญหายังไม่จบ ก็ต้องปรึกษาผู้บังคับบัญชา ไม่ใช่ปรึกษาอย่างเดียวน่ะครับ ควรหา
ทางออกวิธีแก้ปัญหาด้วยครับ 

4.ข้อร้องเรียน การควบคุมงานบางงานจะกระทบกับสิ่งรอบด้านหลายประการโดยเฉพาะงาน
โครงการย่อย หากมีข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วละก็ผู้ควบคุมงานต้องประสานงานให้ดีและประสาน
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กับผู้รับจ้างให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป ข้อร้องเรียนส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านการก่อสร้างที่มีผลกระทบ
กับชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันเช่น หน้างานฝุ่นเยอะ หน้างานเป็นหลุมบ่อ หน้างานฝนตกน้ำท่วมขัง รถติด เป็น
ต้น หากถึงขั้นร้องเรียนด้วยหนังสือก็ต้องตอบหนังสือให้ชัดเจนครอบครุมครับ 

5.นโยบาย ผู้ควบคุมงานต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารในขณะนั้นด้วยครับ 
อาจจะเป็นนโยบายระดับประเทศ กระทรวง กรม จนถึงสำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง กรรมการตรวจรับ
พัสดุ ยกตัวอย่างการเปลี่ยนผิวทางจากพาราแอสฟัลท์เป็นเอซีธรรมดาเพ่ือนำเงินส่วนที่เหลือไปก่อสร้างแผ่น
ยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต และหลักนำทางยางธรรมชาติ อันนี้เป็นนโยบายระดับชาติเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกร หากสัญญาเดินหน้าแล้วก็จำเป็นต้องแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญาเว้นเสียแต่ผู้รับจ้างได้สั่งซื้อยางแล้ว
ครับ หรือการทำถัวจ่ายก็เป็นนโยบายระดับสำนักงานทางหลวง ถ้าดูข้ันตอนการทำถัวจ่ายจากบทที่ 8 นั้นจะ
เห็นว่าผู้ควบคุมงานสรุปปริมาณงานเสนอผู้อำนวยการแขวงทางหลวง หากงานนั้นเป็นอำนาจของผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงก็สามารถอนุมัติได้เลย แต่บางสำนักงานทางหลวงจะให้ผู้ควบคุมงานสรุปปริมาณงานเสนอ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนถึงผู้อำนวยการทางหลวงและหากอยู่ในวงเงินของผู้อำนวยการ
สำนักงานก็เสนอต่อสำนักงานทางหลวงพิจารณาโดยผ่านคณะกรรมการถัวจ่ายก่อนถึงมือของผู้อำนวยการ
สำนักงานทางหลวงอนุมัติครับ จะเห็นได้ว่าผู้ควบคุมงานจะต้องเป็นผู้ที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ จากบทที่1-
บทที่ 10นั้นเป็นหลักการเบื้องต้นโดยทั่วไปเท่านั้นครับ 
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บทที่ 12 บทสรุป 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจนถึงบทนี้ ผู้ควบคุมงานคงมีวิชาไปควบคุมงานได้อย่างมั่นใจเพ่ิมข้ึน แต่ทั้งนี้หาก
ยังไม่เข้าใจตรงใหนก็ขอให้ศึกษาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ หากยังไม่รู้เรื่องอีกถามเพ่ือนร่วมงาน 
ผู้บังคับบัญชา กรรมการตรวจรับพัสดุ เจ้าของสัญญา ตามลำดับ อย่าทำอะไรลงไปโดยที่ไม่รู้เรื่องนะครับจะเป็น
ปัญหาในภายหน้าได้ ทั้งนี้ขอย้ำอีกครั้งน่ะครับว่าผู้เรียบเรียงได้นำบทความจากท่ีต่าง ๆ มาเรียบเรียงเป็น
หลักการในการทำงานเท่านั้น อาจไม่ครบถ้วนท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมจากเอกสารอ้างอิงหรือ
จากแหล่งความรู้อ่ืน นอกเหนือจากนี้จะเป็นระดับนโยบายของผู้บริหารในแต่ละยุคสมัยครับ ผู้ควบคุมงานเป็น
หน้าที่ที่มีเกยีรติน่ะครับ เพราะเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของท่านได้ดี ท่านควรภูมิใจที่ท่านได้รับเกียรติ
จากผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ควบคุมงาน เพราะผู้บังคับบัญชามองเห็นว่าท่านเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ 
เป็นคนทีไ่ว้ใจได้ ผู้บริหารบางท่านก็ยังไม่ได้เป็นผู้ควบคุมงานเลย ดังนั้นท่านต้องตอบแทนด้วยการทุ่มเทให้กับ
การทำงานให้ผู้บังคับบัญชาได้สมหวังกับการทำงานของท่าน สุดท้ายนี้ขอให้ผู้ควบคุมงานมีความสุขกับการ
ทำงาน ขอให้โชคดีครับ 
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เนื่องจากการขยายอายุสัญญา งดหรือลดค่าปรับ กรณีหยุดงานเนื่องจากติดขัดสาธารณูปโภค มีเนื้อหา
รายละเอียดเยอะมาก ไม่สามารถแสดงในหนังสือเล่มนี้ได้หมด ขอให้ผู้ควบคุมงานศึกษาเพ่ิมเติมจาก
เอกสารอ้างอิงซึ่งผู้เรียบเรียงได้แนบไฟล์ให้แล้ว 
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ตัวอย่างการจ่ายค่างาน 
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ตัวอย่างการจัดทำ final report 

เนื่องจากการจัดทำ final report มีเนื้อหาจำนวนหลายหน้า ผู้ควบคุมงานสามารถดูตัวอย่างได้จาก
ไฟล์แนบครับ 
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