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ค าน า 
 

  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเป็นวาระเร่งด่วน ที่
รัฐบาลให้ความส าคัญและเร่งรัดให้ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ 
ราชการมีความโปร่งใส โดยการวางระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน คุณธรรม  
จริยธรรม ความคุ้มค่า พัฒนากระบวนการติดตามตรวจสอบลงโทษผู้ทุจริตอย่างเด็ดขาด เปิดเผยข้อมูล 
ข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสนับสนุนการมีส่วนร่วม  
ปลูกฝังส านึกและค่านิยมร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  
  กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงได้จัดท าคู่มือแนวทางการตรวจสอบการบริหารสัญญาจ้าง 
ก่อสร้างและควบคุมงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ส าหรับเป็นคู่มือการ 
ตรวจสอบการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างส าหรับปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด และ
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์อย่างโปร่งใส  
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บทที่ 1 
บทน า 

ความเปนมา  
 การบริหารสัญญาจางกอสราง ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปนไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบการจางและการ 
ควบคุมงานกอสรางเปนกระบวนการที่ส าคัญ ที่ผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจรับพัสดุและ ผู
ควบคุมงานจะตองมีความรูความเขาใจในอ านาจหนาที่ของตน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร พัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎ กระทรวง และประกาศคณะกรรมการตางๆ รวมถึงระเบียบขอบังคับและ คูมือ
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ตามท่ีก าหนดไว และเขาใจในเงื่อนไขขอก าหนดที่ระบุไว
ใน สัญญาเปนอยางดี เพราะหากไมเขาใจ หรือเขาใจคลาดเคลื่อนในหนาที่ความรับผิดชอบตามอ านาจ หน
าที่ที่ตนเองไดรับการแตงตั้งใหท าหนาที่แลวอาจท าใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ หรือบุคคลอ่ืน 
นอกจากนี้ อาจจะตองรับผิดชอบในทางแพง อาญาวินัยฯ หรืออาจถูกฟองรองตอศาลปกครองได  
 ดวยเหตุดังกลาวขางตน กลุมตรวจสอบภายใน จึงไดจัดท าคูมือแนวทางการตรวจสอบ การบริหาร
สัญญาจางกอสรางและควบคุมงาน เพ่ือใหเจาหนาที่กลุมตรวจสอบภายใน ไดใชเปน แนวทางในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบการบริหารสัญญาและการควบคุมงาน  
 

วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือใหเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง มีแนวทางการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบการบริหารสัญญาจางกอสรางและควบคุมงาน ใหเปนแนวทางเดียวกันและมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ  
 2. เพ่ือใหหนวยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง มีการปฏิบัติงานดานการบริหารสัญญาจ
างกอสราง และควบคุมงาน อยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ โปร่งใส 
และคุมคา 
 

ขอบเขตของเนื้อหา  
  ศึกษา วิเคราะหการบริหารสัญญาจางกอสรางและควบคุมงาน ก าหนดแนวทางการ 
ตรวจสอบ ประกอบดวย ประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ  
 

ปจจัยแหงความส าเร็จ  
  1. ผูตรวจสอบภายในของสวนราชการสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได เปน 
แนวทางเดียวกันและมีคุณภาพตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ  
  2. งานตรวจสอบภายในสามารถชวยใหการปฏิบัติงานดานการบริหารสัญญาจางกอสราง 
มีการปฏิบัติงานและการรายงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎระเบียบขอบังคับ  
 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และขอมูลที่เกี่ยวของ 
  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสัญญาจางกอสราง สามารถศึกษา และรวบรวมขอมูล 
ไดจากกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ หนังสือเวียนและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งควรศึกษา และ
ติดตามใหมีความเปนปจจุบันอยูเสมอ ในเบื้องตนกฎ ระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑตางๆ ที่ ส าคัญ อาทิ
เชน 
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 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
 - พระราชบัญญัติ  ควบคุมอาคาร  พ.ศ.๒๕๒๒ 
 - พระราชบัญญัติ  ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘ 
 - กฎกระทรวง  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๓  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒ 
 - กฎกระทรวง  ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่
ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 - หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว ๑๑๐  ลงวันที่  ๕  มีนาคม  256๑ เรื่อง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการ
ก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง 
 - หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว ๑๑2  ลงวันที่  ๕  มีนาคม  256๑ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยาม
ความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 - หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 2๕๙  ลงวันที่  ๔  มิถุนายน  256๑ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยาม
ความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 - หนังสือส านักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๑๐๔  ลงวันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เรื่อง  ซ้อม
ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการค านวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้  (ค่า K) 
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๓๐๓๐ ลงวันที่ ๒๕ 
กันยายน  ๒๕๖๑  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างก่อสร้าง 
 - หนังสือจังหวัดนครราชสีมา  ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๔/ว ๐๗๔๔๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
 - หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว52 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง ซ้อมความ เข้าใจเกี่ยวกับการงด
หรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2)  
 - หนงัสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง ซ้อมแนวทาง ปฏิบัติในการ
ก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง  
 - หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว ๔52  ลงวันที่  1๗  กันยายน  2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
พิจารณางานจ้างก่อสร้าง  กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา  และใบบัญชีรายการก่อสร้าง 
 
 

 



๓ 
 

 - หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 52๑  ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม  2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
ก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการก าหนดผลงาน 
 - หนังสือคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 
(กวจ) 04๓๓.๓/ว ๑๗๓  ลงวันที่  ๒๗  เมษายน  256๓ เรื่อง  การก าหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงาน
ก่อสร้าง 
 - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 04๓๓.๒/ว ๒๘๑  ลงวันที่  ๑๙  มิถุนายน  256๓ เรื่อง  
การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส าหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  และปรับปรุง
ตาราง  Factor F  ใหม ่
 - หนังสือส านักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๗๓  ลงวันที ่ ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง 
โปรแกรม Cucem-K version ๓.๐ ส าหรับค านวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 2 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง 

หนาที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสรา้ง 
 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 
176 ไดก าหนดหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างไวดังนี้  
   (1) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย การ
ควบคุมอาคาร  
   (2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  และเหตุการณแวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน  ของ 
หนว่ยงานของรัฐรายงาน  โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือ  ข้อตกลง
ทุกสัปดาห์  รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน  หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแลว  รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป  
   (3) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ  ตรวจรับ
พัสดุออกตรวจงานจ้าง  ณ สถานที่ที่ก าหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้นๆ  ตามเวลาที่
เหมาะสมและเห็นสมควร  และจัดท าบันทึกผลการออกตรวจงานนั้นไวเพ่ือเป็นหลักฐานด้วย  
   (4) นอกจากการด าเนินการตาม (1) และ (2)  ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบ  รูป
รายการละเอียด  และข้อก าหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย  หรือไมเป็นไป
ตามหลักวิชาการช่างใหม้ีอ านาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติม  หรือตัดทอนงานจ้างไดตามที่เห็นสมควรและ
ตามหลักวิชาการช่าง  เพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  
   (5) โดยปกติใหต้รวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันท าการ  นับแต่วันที่ประธานกรรมการ
ไดรับทราบการสงมอบงาน  และให้ท าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด  
   (6) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามรูปรายการละเอียดและข้อก าหนด ใน
สัญญาหรือข้อตกลงแลว  ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น  และให้ท า
ใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด  แล้วแต่กรณี  โดยลงชื่อไวเป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 
ฉบับ  มอบให้แกผู้รับจ้าง 1 ฉบับ  และเจา้หน้าที่ 1 ฉบับ  เพ่ือท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วย  การ
เบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน  และรายงานให้หัวหนาหน่วยงานรับทราบ  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม  เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนด
ในสัญญาหรือข้อตกลง  ให้รายงานหัวหนาหน่วยงานผ่านหัวหนาเจ้าหน้าที่เพ่ือทราบและสั่งการ  แล้วแต่
กรณ ี 
   (7) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับงานโดยท าความเห็นแย้งไว  ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานเพ่ือพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหนาหน่วยงานสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้น  ไวจึงด าเนินการ
ตาม (6) 
 สรุป  จะต้องท าการตรวจการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน  ผู้รับจ้างและตรวจการจ้างให้  เป็นไป
ตามแบบรูปรายละเอียด  และข้อก าหนดในสัญญาให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด  หากมีปัญหาหรือขัดข้อง  ใน
การปฏิบัติให้รายงานให้หัวหนา้ส่วนราชการทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณ ี
 
 
 
 
 



๕ 
 

 2. ข้อก าหนดเงื่อนไขในสัญญา 
     คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดรับแต่งตั้งจากผู้ว่าจ้างให้ท าหน้าที่นอกจากจะต้องปฏิบัติ  ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 สรุป  กรรมการตรวจรับพัสดุมีอ านาจเข้าไปตรวจในสถานที่ก่อสร้างไดทุกเวลา  โดยผู้รับจ้าง
จะตอ้งใหค้วามร่วมมือ  กรณีท่ีการตรวจรับพัสดุหรือมีการรับงานจ้างตามที่ผู้รับจ้างส่งงานแลว  ไมไดท าให้
ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามเงื่อนไขในสัญญาแต่อย่างใด 
 

หน้าที่ของผูค้วบคุมงานซึ่งสอบทานจากรายงานประจ าวัน 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 
178  ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ดังนี้ 
   (1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่ก าหนดไวในสัญญา  หรือที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้นๆ  ทุก
วันใหเ้ป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อก าหนดในสัญญาทุกประการ  โดยสั่งเปลี่ยนแปลง  แกไข
เพ่ิมเติม  หรือตัดทอนงานจ้างไดตามที่เห็นสมควร  และตามหลักวิชาช่างเพ่ือให้เป็นไปตามแบบ  รูป
รายการละเอียด  และข้อก าหนดในสัญญา  ถาผู้รับจ้างขัดขืนไมปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ  สวน
หนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไวก่อนจนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามค าสั่งและให้  รายงาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  หรือผู้ที่ไดรับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา  หรือ
ข้อตกลง  และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันท ี
   (2) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด  หรือข้อก าหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน  หรือ
เป็นที่คาดหมายไดวาถึงแม้วางานนั้นจะไดเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อก าหนดใน  สัญญา
แตเ่มื่อส าเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง  หรือไมเป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี  หรือไมปลอดภัย  ให้สั่ง  พักงาน
นั้นไวก่อน  แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  หรือผู้ที่ไดรับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการ
บริหารสัญญา  หรือขอ้ตกลง  และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว 
   (3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณแวดล้อมเป็นรายวัน  พรอมทั้งผล
การปฏิบัติงาน  หรือการหยุดงาน  และสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ  เพ่ือรายงานให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  หรือผู้ที่ไดรับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา  หรือ
ข้อตกลง  และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์  และเก็บรักษาไวเพ่ือมอบให้แก่
เจ้าหน้าที ่ เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด  โดยถือว่าเป็นเอกสารส าคัญของทางราชการเพ่ือประกอบการตรวจสอบ
ของผู้มีหน้าที ่
 การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย 
   (4) ในวันก าหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญา  และในวันถึงก าหนดส่งมอบงานแต่ละงวด  ให้
รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รบัจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  หรือ  ผู้
ที่ไดรับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง  และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงาน 
จ้างก่อสร้างทราบภายใน 3 วันท าการ  นับแต่วันถึงก าหนดนั้นๆ 
 สรุป  ผู้ควบคุมงานจะต้องศึกษาสัญญา  รปูแบบรายละเอียดหรือข้อก าหนดในสัญญาควบคุม  การ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตลอดเวลาอายุสัญญา  มีอ านาจสั่งเปลี่ยนแปลง  แกไขเพ่ิมเติมไดตามที่  เห็นสมควร
พรอมบันทึกการปฏิบัติงานตลอดสัญญาเป็นรายวัน  และท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ  ระหว่าง
ผู้รับจ้าง  และคณะกรรมการตรวจการจ้างขณะปฏิบัติงานและในการตรวจรับงานแต่ละครั้ง 
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 การรับ –ส่งหนังสือระหว่างผู้รับจ้าง  ผู้ควบคุมงาน  ประธานกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงาน 
ตองด าเนินการตามระเบียบงานสารบรรณทุกครั้ง  เพ่ือไมให้เกิดปญัหาในทางปฏิบัติ  
 

ตรวจสอบการตรวจรับพัสดุ 
 

ตรวจสอบการสงมอบ หรือการตรวจรับพัสดุ 
 การตรวจรับพัสดุและการรับมอบงานนั้นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัด
จา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ขอ 176 และ 178  หลักนั้นต้องตรวจรับ ณ ที่ท าการ ของ
ผู้ใช้พัสดุหรือสถานที่กอ่สร้างนั้น  โดยพัสดุหรืองานต้องถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาที่ไดตกลงกันไว  ในกรณี
ที่เป็นงานจ้างจะต้องถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดของสัญญา  ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องท าการตรวจพัสดุ  โดยปกติให้  ตรวจ
รับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่งและด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว  สวนงานจ้าง  ก่อสร้าง
ต้อง ตรวจภายใน 3 วันท าการ  นับแต่วันที่ประธานกรรมการไดรับการสงมอบงาน  เมื่อตรวจรับ  พัสดุหรือ
งานกอ่สร้างถูกตอ้งครบถว้นเรียบร้อยแลวจะมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน า  พัสดุมาส่งหรือ
วันที่ผู้รับจ้างก่อสร้างส่งมอบงานก่อสร้างนั้น 
 

การงดหรือลดค่าปรับ  หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญา 
 การงดหรือลดคา่ปรับ  หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญา  ย่อมเปน็ไปตามขอ้ก าหนดที่ตกลงกัน
ในสัญญา  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ขอ 181 และ ขอ 182  ไดก าหนดไวดังนี้ 
   ขอ 181 กรณีท่ีสัญญาหรือข้อตกลงไดครบก าหนดส่งมอบแล้วและมีค่าปรับเกิดขึ้นให้หน่วยงาน
ของรัฐแจง  การเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคูสัญญาภายใน 7 วันท าการ  นับถัดจากวัน  ครบ
ก าหนดส่งมอบ  และเมื่อคูสัญญาไดสงมอบพัสดุ  ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับใน
ขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย 
   ขอ 182 การงดหรือลดค่าปรับให้แกคูสัญญา  หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือ
ข้อตกลง  ตามมาตรา 102  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหน่วยงานของรัฐ  หรือ
เหตุสุดวิสัย  หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย  หรือเหตุอ่ืน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ท าให้คู สัญญาไมสามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข  และ
ก าหนดเวลาแห่งสัญญาได  ให้หนว่ยงานของรัฐระบุไวในสัญญาหรือข้อตกลงก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุ
ดังกล่าวให้หนว่ยงาน  ของรัฐทราบภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่เหตุนั้นไดสิ้นสุดลงหรือตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  หากมิไดแจ้งภายในเวลาที่ก าหนด  คูสัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพ่ือของดหรือลดค่าปรับหรือ
ขอขยาย  เวลาในภายหลังมิได  เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหน่วยงานของรัฐ  
ซึ่งมีหลักฐานชัดแจง  หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแตต้่น 
 
การบอกเลิก / การรับประกันความช ารุดบกพรอง / ค่าเสียหาย 
 เหตุแห่งการบอกเลิก/ตกลงกันเลิก สัญญา หรือข้อตกลง  ระเบียบฯ ขอ 183 ถึง 189 ให้เป็น 
ดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณา ดังนี้  
 

 



๗ 
 

การบอกเลิก 
 ขอ 183  นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 103 หากปรากฏว่าคูสัญญา ไม
สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได  และจะต้องมีการปรับตามสัญญา หรือข้อตกลงนั้น หากจ านวน
เงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา  ด าเนินการบอก
เลิกสัญญาหรือข้อตกลง  เว้นแต่คูสัญญาจะไดยินยอมเสียค่าปรับให้แกหน่วยงานของ  รัฐโดยไมมีเงื่อนไข
ใดๆท้ังสิ้น  ให้หัวหนาหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได  เทา่ที่จ าเป็น 
 ขอ 184  ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา  ระหว่างที่อยู่ในระหว่างระยะเวลารับประกันความช ารุด  บก
พรอง  ให้หัวหนาหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ  หรือผู้ที่ไดรับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบ ารุง  รักษา
และตรวจสอบความช ารุดบกพรองของพัสดุ  เว้นแต่กรณีที่ไมมีผู้ครอบครองพัสดุ  หรือมีหลายหน่วยงาน
ครอบครอง  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบ ารุงรักษาและตรวจสอบความช ารุด  บกพรองของ
พัสดุนั้น 
 ขอ 185  ในกรณีที่ปรากฏความช ารุดบกพรองของพัสดุภายในระยะเวลาของการรับประกัน  
ความช ารุดบกพรองตามสัญญา  ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ 184  รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างด าเนินการแกไขหรือซ่อมแซมทันที  พรอมทั้งแจ้งให้ผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) ทราบ
ด้วย 
 ขอ 186  เมื่อไดด าเนินการตามข้อ 185 แลว กรณีที่สัญญาจะครบก าหนดรับประกันความ  
ช ารุดบกพรอง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความช ารุดบกพรองของพัสดุ  เพ่ือป้องกันความเสียหาย  
จากนั้นให้คืนหลักประกันสัญญาต่อไป 
 

ค่าเสียหาย 
 ขอ 187  กรณีที่หน่วยงานของรัฐมิไดเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  หรือการบอกเลิก 
สัญญา  หรือข้อตกลงนั้น  เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิไดเรียกค่าปรับแล้วแต่กรณี  หากคูสัญญาเห็นว่า 
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  คูสัญญาจะยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐ  ให้พิจารณาชดใช้
ค่าเสียหายก็ได  ตามความในมาตรา 103 วรรคสาม  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   (1) ให้คูสัญญายื่นค าขอมายังหน่วยงานของรัฐคสูัญญาภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ได  มีการ
บอกเลิกสัญญา 
   (2) ค าขอต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้อง  และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่ง
การเรียกรอ้งใหช้ัดเจน  พรอมแนบเอกสารหลักฐานที่เกีย่วข้องไปด้วย 
   (3) หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับค าขอให้ไวเป็นหลักฐานและพิจารณาค าขอนั้นให้แลว  เสร็จ
ภายใน 60 วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับค าขอ  หากไมอาจพิจารณาไดทันในก าหนดนั้น  ให้ขอขยาย 
ระยะเวลาออกไปต่อหัวหนาหน่วยงานของรัฐไดไมเกิน 15 วัน  นับถัดจากวันครบก าหนดเวลาดังกล่าว 
   (4) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย และให้ท าหน้าที่ ตามข้อ 
189  
   (5) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือไปยังคูสัญญา  เมื่อพิจารณาค าร้องแล้ว
เสร็จภายใน 7 วันท าการ  นับถัดจากวันที่หัวหนาหน่วยงานของรัฐเห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณา  เมื่อ
หนว่ยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแลว  หากคูสัญญายังไมพอใจ  ในผลการพิจารณา 
ก็ให้มีสิทธิฟอ้งคดีตอ่ศาลเพ่ือเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป 

 



๘ 
 

 ขอ 188  ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณา 
ความเสียหาย” ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอย่างน้อย 2 คน  โดยให้แต่งตั้ง จาก
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ภายใน
ของหน่วยงานของรัฐนั้น  ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชนในการพิจารณาวินิจฉัยจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนอีกไม
เกิน 2 คนร่วมเป็นกรรมการด้วยกไ็ด 
 ขอ 189  คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย มีหน้าที่ดังนี ้
   (1)  ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงตามค ารอ้งของคูสัญญา 
   (2)  ในกรณีจ าเป็นจะเชิญคูสัญญาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น มาสอบถามหรือให้ 
ข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 
   (3)  พิจารณาคา่เสียหายและก าหนดวงเงินคา่เสียหายที่เกิดข้ึน (ถ้ามี) 
   (4)  จัดท ารายงานผลการพิจารณาตาม (1) ถึง (3) พรอมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงาน ของ
รัฐ 
 การพิจารณาค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
วินิจฉัยก าหนด  และในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่า  หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหาย  และมี
วงเงินค่าเสียหายครั้งละเกิน 50,000 บาท  ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานความเห็นเสนอ 
กระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการรายงาน  ให้เป็นไปตามที่ 
กระทรวงการคลังก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
แนวทางการตรวจสอบการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง 

 แนวทางการตรวจสอบการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง  เป็นแนวทางการตรวจสอบตามกระบวนการ
การปฏิบัติงานการจ้างงานก่อสร้างในประเด็นที่อาจท าให้ไม่เป็นไปตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและ
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งเพ่ือให้การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างเปน็ไปอย่าง มีประสิทธิภาพ โดยมีวิธีการ
ตรวจสอบ ดังนี้ 
วิธีการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน 
1. ตรวจสอบแผนปฏิบัติงาน แผนเครื่องจักรเครื่องมือ และแผนอัตราบุคลากร
ของผู้รับจ้าง 
    - ผู้รับจ้างจะต้องท าแผนปฏิบัติงานตามแบบที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้เสนอต่อผู้
ว่าจ้างเพ่ือพิจารณา  ภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  และให้
ผู้รับจ้างด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบแลว 

เอกสารแผนงาน 
แผนเครื่องมือ 
เครื่องจักร 
แผนบุคลากร 
 

2. ตรวจสอบกรณีที่ผู้รับจ้างยังไมเขาปฏิบัติงานตามสัญญาภายในระยะเวลา
อันควรคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

เอกสารหนังสือเร่งรัด
เข้าด าเนินการ 

3. ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน  ของ
ผู้ว่าจา้ง 

เอกสารค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจ 
รับพัสดุและช่าง 
ควบคุมงาน 

4. ตรวจสอบมีการจัดท ารายงานประจ าวัน  ประจ าสัปดาห์ ประจ างวดพรอม
การลงนามครบถว้นถูกต้อง 

เอกสารรายงาน 
ประจ าวัน / ประจ า 
สัปดาห์/ ประจ าเดือน 

5. ตรวจสอบเอกสารผู้รับจ้างมีการจัดท ารายการประจ างวด พรอมลงนาม 
ครบถว้นถูกต้อง 

เอกสารประจ าเดือน 

6. ตรวจสอบในกรณีผลการปฏิบัติงานล่าช้าไมเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
มีการออกหนังสือเร่งรัดงานผู้รับจ้าง 

เอกสารหนังสือเร่งรัด 
งาน /หนังสือแจง 
ปัญหาอุปสรรคการ 
ด าเนินงาน 

7. ตรวจสอบเมื่อครบก าหนดอายุสัญญา  แตง่านไมแล้วเสร็จ  มีการออก 
หนังสือแจ้งเรียกคา่ปรับ 

เอกสารหนังสือแจง 
เตือนเรียกค่าปรับ 

8. ตรวจสอบการสงมอบพัสดุ/งาน และการตรวจรับพัสดุ/งาน เอกสารการเบิกงวด 
งาน (ใบส าคัญ ของ 
ฝ่ายการเงินฯ) 

9. ตรวจสอบงานที่ต้องมีผลทดสอบ มีรายงานผลการทดสอบประกอบ 
รายงานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

เอกสารผลทดสอบ/ 
คณะกรรมการตรวจ 
รับพัสดุลงความ 
คิดเห็น 
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วิธีการตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน 
10. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างใช้เวลา....5....วัน นับถัดจากวันที่ 
คณะกรรมการลงนามตรวจรับเรียบร้อยแลว 

เอกสารเบิกงวดงาน 
(ใบส าคัญ) ระยะเวลา 
คณะกรรมการตรวจ 
รับจนถึงเบิกจ่ายใช้ 
เวลากี่วัน 

11. ตรวจสอบงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จมีการจัดท ารายงานผลการตรวจรับ
พัสดุงานก่อสร้าง 

เอกสารขออนุมัติ 
โครงการ ภายใน 30 
วัน นับตั้งแต่ 
คณะกรรมการตรวจ 
รับงานงวดสุดท้าย 

12. ตรวจสอบในกรณีมีการยกเลิกสัญญา ขยายอายุสัญญา มีการปรับและ 
งดหรือลดคา่ปรับ 

เอกสารแจ้งยกเลิก 
สัญญา ขยายอายุ 
สัญญา มีการปรับและ 
งดหรือลดค่าปรับ 

13. ตรวจสอบรูปถ่าย ก่อน – ระหว่าง – หลัง เอกสารรูปถ่าย 
โครงการ 

14. ตรวจสอบการค านวณค่า K ตัวเลขดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของค่า 
งาน ณ ระยะเวลาที่ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

เอกสารการค านวณ 
คา K เมื่อมีการส่งงาน 
แตล่ะงวดงาน + ดัชนี 
ในเดือนถัดไป 
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ขัน้ตอนการตรวจสอบการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง 
 

 การตรวจสอบขั้นตอนการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง  เริ่มต้นหลังจากลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง
จนถึงการสงมอบงานงวดสุดท้าย  เพ่ือตรวจสอบด าเนินงานว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาและ
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หรือไมโ่ดยมีขั้นตอนการตรวจสอบ  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบสัญญาจ้างเหมา
ก่อสร้าง 

ตรวจสอบหนังสือแจ้งเข้าปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการ 
แผนเครื่องจักรเครื่องมือและแผนบุคลากรของ 

ผู้รับจ้าง 

ตรวจสอบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ 
รับพัสดุและผู้ควบคุมงาน 

ตรวจสอบรายงานประจ าวัน 
ตรวจสอบรายงานประจ าสัปดาห์ 
ตรวจสอบรายงานประจ าเดือน 

 

ตรวจสอบผลการทดสอบวัสดุโครงการ 

ตรวจสอบใบส าคัญการเบิกจ่ายงวดงาน 

 

ตรวจสอบการจัดท าค่า K เงินชดเชยค่าก่อสร้าง 

 

ตรวจสอบการจัดท ารายงาน 
การข้ึนทะเบียนสิ่งก่อสร้าง 
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รายงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้าง 
 

 เพ่ือให้การบริหารโครงการก่อสร้างด าเนินการไปดว้ยความเรียบร้อยสมบูรณ  และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันถูกต้องตามหลักวิชาการ  ช่างควบคุมงานจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมเอกสาร  แบบฟอร์ม
หนังสือ  และรายงานตา่งๆ  ในการด าเนินงานแต่ละข้ันตอน  ดังนี้ 
 

ขั้นตอนเตรียมการก่อนก่อสร้าง ประกอบด้วย  
 1. เอกสารประกอบการจ้าง  เป็นเอกสารฉบับที่ใช้ประกอบในการท าสัญญาระหว่าง  ผู้ว่าจ้าง กับ
ผู้รับจ้าง  ประกอบด้วย 
     1.1 สัญญาจ้างเหมา  ซึ่งไดลงนามโดยผู้มีอ านาจ  ทั้งฝ่ายผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 
     1.2 ข้อก าหนดการก่อสร้างโครงการ 
     1.3 แบบแปลนโครงการและแบบมาตรฐานที่ใช้ในโครงการ 
     1.4 บัญชีแสดงปริมาณงานและค่างาน 
  ใบเสนอราคา / บัญชีแสดงปริมาณงานคางานฉบับคสูัญญา 
 2. คูมือประกอบ 
     2.1 คูมือการคิดปริมาณงาน 
     2.2 คูมือการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
     2.3 คูมือการใช้แบบมาตรฐาน 
 

ขั้นตอนระหว่างด าเนินการก่อสร้าง ประกอบด้วย  
 1. ก่อนการขอเขาด าเนินการของผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงานจะต้องติดต่อและท าหนังสือแจ้งให้ 
หน่วยงาน  เจาของพ้ืนที่ทราบเพ่ือสะดวกต่อการด าเนินการ  และหากพบหรือเกิดปัญหาในระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้าง  ผู้ควบคุมงานจะไดติดต่อประสานงาน  เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหานั้นๆ  ไดอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ  
 2. ผู้ควบคุมงานจะตอ้งตรวจสอบคุณสมบัติวิศวกรและผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้รับจ้าง ดังนี้ 
     2.1 วุฒิการศึกษาและประสบการณตามที่ก าหนดในสัญญา  โดยปกติจะต้องมีประสบการณ 
ควบคุมงานไมนอ้ยกว่า ปวช. 5 ป, ปวส. 3 ป 
     2.2 เครื่องมือส าหรับงานส ารวจ 
     2.3 เครื่องมือทดสอบความแน่นของดินในสนาม 
     2.4 วิศวกรของผู้รับจ้างจะตอ้งตรวจสอบงานก่อสร้างเปน็ประจ า และสม่ าเสมอ 
     2.5 เครื่องมืออ่ืนๆ ที่จ าเป็น  
 3. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ควรแต่งตั้งหน่วยตรวจสอบคุณภาพเพ่ือท าการตรวจสอบคุณภาพ 
ว่ามีการปฏิบัติตามแบบรูปและข้อก าหนดหรือไม  และเสนอตอ่ผู้บังคับบญัชาต่อไป  
 4. ผูควบคุมงานจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายประกาศโครงการ  ไมเกิน 7 วัน  นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญาฯ  ซึ่งการติดตั้งป้ายประกาศโครงการจะต้องติดตั้งในที่ที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน  ตาม
รูปแบบรายละเอียดใน  หนา ค 45 – ค 46 
 6. การน าส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ  ผู้ควบคุมงานจะต้องด าเนินการควบคุมให้ผู้รับจ้างเก็บตัวอย่าง
วัสดุตามวิธีการมาตรฐาน  เพ่ือน าไปทดสอบในหอ้งทดสอบ  และในระหว่างการก่อสร้าง  หากมีข้อสงสัยว่า
วัสดุที่น ามาใช้ไมตรงกับตัวอย่างวัสดุที่เคยน าส่งห้องทดสอบ  ให้เก็บตัวอยา่งวัสดุนั้นไปท าการทดสอบใหม่ 
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ซึ่งการน าวัสดุไปทดสอบให้ใช้แบบฟอร์ม ดังนี้ 
     6.1 หนังสือน าส่งวัสดุหน่วยงานภายนอก 
     6.๒ ใบส่งตัวอย่างวัสดุกอ่สร้าง 
     6.๓ ใบน าส่งตัวอย่างลูกบาศกคอนกรีต 
 

ก าหนดระยะเวลาในการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง 
 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ด าเนินการตามระเบียบฯ 
ผู้ควบคุมงาน ๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 178 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 176 
กองคลัง ๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง 

การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน า 
เงินส่งคลัง 

 

 7. รายงานผลการก่อสร้างต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 178 ว่าด้วยผู้ควบคุมงาน มีหน้าทีด่ังนี้ 
     7.1 ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่ก าหนดไวในสัญญา  หรือที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้นๆทุก
วันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อก าหนดในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแกไข
เพ่ิมเติม  หรือตัดทอนงานจ้างไดตามที่เห็นสมควร  และตามหลักวิชาช่างเพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียด  และข้อก าหนดในสัญญา  ถาผู้รับจ้างขัดขืนไมปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วน
ใดหรือทั้ งหมดแล้วแต่กรณีไว ก่อนจนกว่าผู้ รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามค าสั่ งและให้รายงาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  หรือผู้ที่ไดรับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง 
และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันท ี
     7.2 ในกรณีทีป่รากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด  หรือขอ้ก าหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือ
เป็นที่คาดหมายไดวาถึงแมว้างานนั้นจะเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อก าหนดในสัญญาแต่เมื่อ
ส าเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง  หรือไมเป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี  หรือไมปลอดภัย  ให้สั่งพักงานนั้นไว
ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  หรือผู้ที่ไดรับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหาร
สัญญาหรือข้อตกลง  และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว 
     7.3 จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณแวดล้อมเป็นรายวัน  พรอมทั้ง
ผลการปฏิบัติงาน  หรือการหยุดงาน  และสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ  เพ่ือรายงานให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  หรือผู้ที่ไดรับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา  หรือ
ข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์  และเก็บรักษาไวเพ่ือมอบให้แก
เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด  โดยถือว่าเป็นเอกสารส าคัญของทางราชการเพ่ือประกอบการตรวจสอบ
ของ  ผู้มีหน้าที ่
  การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รบัจ้างใหร้ะบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ 
ใช้ด้วย  ให้รายงานหัวหนาหน่วยงานผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  เพ่ือทราบและสั่งการ 
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     7.4 ในวันก าหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญา  และในวันถึงก าหนดส่งมอบงานแต่ละงวด 
ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  หรือ
ผู้ที่ไดรับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง  และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงาน
จา้งก่อสร้างทราบภายใน 3 วันท าการ  นับแต่วันถึงก าหนดนั้นๆ  โดยใช้แบบฟอร์มปฏิบัติ ดังนี้ 
  7.4.1 แผนปฏิบัติงาน  ผู้รับจ้างจะต้องท าแผนปฏิบัติงานตามแบบที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้
เสนอ  ต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  และให้ผู้รับจ้างด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน  ที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเห็นชอบแลว  
  7.4.2 รายงานผลการปฏิบัติงานในการรายงานความก้าวหนา ช่างควบคุมงานจะต้อง 
จัดเตรียมเอกสารประกอบการรายงาน 
   (1) บันทึกสรุปภาพรวม  
   (2) รายงานประจ าวัน 
   (3) รายงานประจ าสัปดาห์ 
   (4) รายงานประจ าเดือน 
   (5) บันทึกการเทคอนกรีต 
   (6) ผลการทดสอบวัสดุ 
 8. หน่วยด าเนินการจะต้องรายงานผลการก่อสร้างต่อองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงทราบ ดังนี้ 
     8.1 แผนการปฏิบัติงาน 
     8.2 สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน 
  รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการทุกโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  อย่างช้าภายใน
สัปดาห์สุดท้ายของเดือน  ในกรณีที่โครงการใดผลการปฏิบัติงานต่ ากว่าแผนงาน  หรือผลการด าเนินการ
งานไมก้าวหนา  ให้รายงานปัญหา, อุปสรรค และวิธีหรือแนวทางในการแกไขไว  ในช่องหมายเหตุเพ่ือเป็น
ข้อมูลเบื้องตน้  ในการน าเสนอผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป  
 9. เอกสารการตรวจรับงาน 
     9.1 บันทึกการสงมอบงาน 
     9.2 และเอกสารประกอบ ดังนี้ 
  9.2.1 รายการค านวณปริมาณงานตามรายการที่ส่งงวด  
  9.2.2 ใบสรุปปริมาณงานและค่างานที่ส่งงวด 
   - ใบสรุปราคางานและราคาตามผลงาน 
   - สรุปปริมาณงานและราคาตามผลงาน 
   - ตารางใช้ส าหรับสัญญาที่เป็น Unit cost แสดงปริมาณงานและราคาที ่ 
     เปลี่ยนแปลง เนื่องจากปริมาณงานลดลง (UNDERRUN) 
   - ตารางใช้ส าหรับสัญญาที่เป็น Unit cost แสดงปริมาณงานและราคาที ่ 
     เปลี่ยนแปลง เนื่องจากปริมาณงานเพ่ิมข้ึน (OVERRUN) 
  9.2.3 หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง  
  9.2.4 ใบตรวจรับงานจ้างเหมา  
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  9.2.5 แบบกอ่สร้างจริงแสดงส่วนที่ส่งงาน  
  9.2.6 เอกสารผลการทดสอบวัสดุจากห้องทดสอบ  
  9.2.7 เอกสารผลการทดสอบวัสดุจากสนาม  
 หมายเหตุ  ในกรณีที่สัญญาเป็น UNIT COST และมีปริมาณงานเพ่ิม / ลดจากสัญญาฯ ใคิดเงิน
เพ่ิมหรือหักลดในงวดสุดท้าย  หรือก่อนงวดสุดท้าย  ของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร 
 10. การสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 
       10.1 บันทึกเสนอการสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 
       10.2 หนังสือขอสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ  
 

ขั้นตอนการด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ ประกอบด้วย  
 รายงานการตรวจสภาพก่อนคืนหลักประกัน ผู้ควบคุมงานจะต้องด าเนินการตรวจสอบสภาพ
โครงการฯที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ  อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  หากพบความเสียหายจะต้องรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ  เพ่ือแจ้งใหผู้้รับจ้างซ่อมโดยทันทีหากผู้รับจา้งไมด าเนินการ  ให้ปฏิบัติตามสัญญาอย่าง
เครง่ครัด ในกรณีไมพบความเสียหาย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับกอ่นคืนหลักประกันสัญญา 
 การก าหนดค่า K ตามสัญญาแบบปรับราคาได  ในกรณีที่สัญญาก่อสร้างเป็นสัญญาแบบปรับราคา
ได  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินชดเชยค่างานสิ่งกอ่สร้าง (คา K) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 
2532  ช่างควบคมุงานจะต้องด าเนินการตรวจสอบ (คา K)  ทันทีตามเงื่อนไข  หลักเกณฑ์สูตรและวิธีการ
ค านวณให้ตรงตามประเภท  ลักษณะงานและดัชนีราคา  ซึ่งจัดท าขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์หากดัชนีมีการ
เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือ ลดลงจากเดิม  ให้ด าเนินการดังนี้ 
 1 เมื่อมีการสงมอบงานในแต่ละงวด  ให้ช่างควบคุมงานหรือผู้ที่ไดรับมอบหมายด าเนินการ 
ตรวจสอบ (คา K)  ทันทีโดยด าเนินการตรวจสอบรายการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานและท ารายการ 
ค านวณตามสูตรและวิธีที่ก าหนดไว  หากพบว่าค่างานลดลงให้ผู้อ านวยการกองช่าง  รับรองความถูกต้อง
และสง่เอกสารที่เกีย่วขอ้งไปยัง  กองคลังที่มีหนา้ที่ตรวจสอบท าการตรวจสอบว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง  ตามสัญญาแบบปรับราคา  ไดหรือไมหากถูกต้องจึงรายงานไปยัง
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น   เพ่ือด าเนินการต่อไป  (กรณีไมถูกต้อง  ให้ส่งเอกสารคืนไปยังกองช่าง  เพ่ือ
แกไขให้ถูกต้อง)  หากด าเนินการตรวจสอบแลว  พบว่าค่างานลดลงจากเดิมผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจาก
ผู้รับจ้าง  ให้ผู้ว่าจ้างเป็นคูสัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็วหรือให้หักค่างานของงวดต่อไปหรือให้
หักเงินจาก  หลักประกันสัญญา  
 2 กรณีที่ตรวจสอบแล้วค่างานเพ่ิมขึ้นจากสัญญาจ้าง  ผู้รับจ้างที่จะต้องขอเงินชดเชยค่า  งาน
สิ่งก่อสร้าง  ภายในก าหนด 90 วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างไดสงมอบงานงวดสุดท้าย (ให้เริ่มนับถัด จาก
วันที่ผู้รับจ้างมีหนังสือส่งมอบงานงวดสุดท้าย  จนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างประทับตรารับหนังสือที่ผู้รับจ้าง  ขอ
ชดเชยค่า งานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได  โดยให้ช่างควบคุมงานหรือผู้ที่ไดรับมอบหมาย
ตรวจสอบ  
 3 ในการค านวณ (คา K) ตามข้อ 1 และ 2  ช่างควบคุมงานหรือผู้ที่รับมอบหมายต้อง  ตรวจสอบ
งานกอ่สร้างแตล่ะรายการตามสัญญาจ้าง  และแยกประเภทลักษณะงานให้ตรงตามหมวดงาน  ตามเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์การขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (คา K)  หากรายการใดไมเข้าหลักเกณฑ์  จะไมน ามา
พิจารณาในการจา่ยเงินชดเชย  ซึ่งในแต่ละหมวดงานจะมีสูตรการค านวณหา (คา K)  
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 4 เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาสัญญาแบบปรับราคาไดในการขอเงินชดเชย  คางานสิ่ง 
ก่อสร้าง (คา K)   
 
การเตรียมการและข้ันตอนในการตรวจรับงาน  
 1. ช่างควบคุมงานต้องเตรียมเอกสารที่จ าเป็นส าหรับประกอบการตรวจรับงานก่อสร้าง เพ่ือให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  สามารถตรวจสอบความถูกต้องของงานที่จะส่งในงวดนั้นๆ  เอกสารที่จะต้อง
เตรียมส าหรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือตรวจสอบ ในกรณีที่สัญญาเป็นสัญญาแบบจ่ายค่างานตาม
ปริมาณงานที่ท าจริง (UNIT COST) ประกอบด้วย 
     1.1 สัญญากอ่สร้างและตารางแสดงปริมาณงานและราคาคา่งานตามสัญญา 
     1.2 แบบกอ่สร้างและขอ้ก าหนดทางเทคนิค 
     1.3 ปริมาณงานที่ผู้รับจ้างส่งงานที่ไดรับการตรวจสอบ  ลงนามรับรองจากผู้ควบคุมงาน ฝ่าย
ผู้รับจ้างและฝ่ายผู้ว่าจ้าง 
     1.4 ผลการทดสอบวัสดุของแต่ละงานในงวดนั้นๆ  ตามเงื่อนไขขอ้ก าหนดการก่อสร้าง 
     1.5 รายก าปริมาณงาน พรอมแบบแปลน, รูปตัด ประกอบการค านวณ ทุกรายการ ที่มีการส่ง
งานในงวดนั้นๆ 
     1.6 แบบแปลนและรูปตัดของงานที่ส่ง  พรอมระบายสีในส่วนที่ส่งงาน  (แต่ละงวดให้ใช้สี 
ประจ างวดนั้นๆ  เพ่ือมิใหเ้กิดความสับสนและป้องกันการส่งงานซ้ าซ้อนกับงวดก่อน)  
 

 2. ขั้นตอนในการตรวจรับงานก่อสร้าง 
     2.1 ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง  ประสานงานกับผู้ควบคุมงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ส าโรง  ท าการตรวจสอบปริมาณงานที่จะส่ง  เมื่อผู้ควบคุมงานขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  เห็นว่า
ใหส้ง่งานได  ใหจ้ัดท าเอกสารอย่างน้อย  ประกอบด้วยใบส่งงาน  ตารางแสดงปริมาณงาน  รายการค านวณ
ปริมาณงาน  (ผู้ควบคุมงานทั้ง 2 ฝ่าย ลงนามรับรองร่วมกัน)  ส่งถึงประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ  
เพ่ือให้ประธานฯ  แจกจ่ายเอกสารดังกล่าว  ให้กรรมการตรวจรับพัสดุก่อนที่จะท าการตรวจรับพัสดุอย่าง
น้อย 3 วัน  ทั้งนี้เพ่ือให้กรรมการฯ ไดตรวจเอกสารล่วงหนา  และไดมีโอกาสซักถามข้อสงสัยในระหว่าง
การตรวจรับพัสดุ  
     2.2 ผู้ควบคุมงานจัดเตรียมเอกสารประกอบการส่งงวดงาน เช่น ใบส่งงาน ตารางแสดง 
ปริมาณงานที่จะส่ง  พรอมรายการค านวณปริมาณงาน  แบบแปลนที่แสดงการสงงวดงานเอกสารการ 
ทดสอบ/รับรองวัสดุต่างๆ  ภาพถา่ยขณะกอ่สร้าง  เป็นต้น 
     2.3 เมื่อเดินทางไปถึงบริเวณโครงการก่อสร้าง  ให้ผู้ควบคุมงาน  บรรยายสรุปความก้าวหน้า 
และรายละเอียดของงานที่จะส่งงวดนั้นๆ  รวมถึงอุปสรรคและปัญหาที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างก่อน  เพ่ือที่ 
คณะกรรมการไดรับทราบการปฏิบัติงานก่อสร้างในภาพรวมและท าการตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสาร
ประกอบการตรวจรับกอ่นตรวจงาน 
     2.4 น าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตรวจงานในสถานที่ก่อสร้าง  โดยน าตรวจในรายละเอียด
ของงาน  ที่จะส่งและในภาพรวมของโครงการฯ 
     2.5 เมื่อตรวจงานที่สนามเรียบร้อยแลว  ควรกลับมาสรุปและรับฟังค าแนะน าจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  และตอบขอ้ซักถาม  จนเป็นที่พอใจแล้วจึงพิจารณาการตรวจรับงาน 
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