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และผูรับจาง ไดนําไปปฏิบัติเปนแนวทางที่ถูกตอง และเปนไปในทิศทางเดยีวกัน 
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ที่เกี่ยวของกับเร่ืองนี้  หากมีขอแนะนํา หรือผิดพลาดประการใด ผูจัดทําขอนอมรับไว  และขออภัยมา 

ณ ที่นี้ดวย 
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1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 1 

1.6 นิยาม 2 

1.7 โครงสรางของสวนอาคารสถานที่ 3 

2. สวนที่ 1 หลักการและแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ กับการควบคุมงานกอสรางของ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4 

2.1 ผูควบคุมงานภายในมหาวิทยาลัย 4 

2.2 สิ่งที่ผูควบคุมงานควรทราบและปฏิบัติเบ้ืองตน 5 

2.2.1 ศึกษาสัญญา แบบรูป และรายการ 5 
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ค 
 

2.5.2 การตรวจสอบผังอาคาร 12 

2.5.3 การตรวจสอบวัสดุท่ีจะนํามาใชงาน 13 

2.5.4 การขออนุมัติ แบบแกไขจริง 14 

2.5.5 การเสนอขออนุมัติแบบแกไขจรงิ 15 

2.5.6 การพิจารณาแกไขแบบ 15 

2.6 สรปุข้ันตอนการจัดสงเอกสารควบคุมงานภายในมหาวิทยาลัย 16 

2.7 ตัวอยางหัวขอการทําเลมสงงวดงาน 18 

3. สวนที่ 2  หลักและแนวทาง  การตรวจสอบงานกอสรางอาคาร 19 

3.1 รายการตรวจสอบงานกอสรางอาคาร 19 

3.1.1 งานตรวจสอบสําหรบัชวงเร่ิมงาน (Job Mobilization) 20 

3.1.2 งานตรวจสอบการวางผัง 20 

3.1.3 งานตรวจสอบงานขุดดินและงานดินของอาคาร 20 

3.1.4 งานตรวจสอบงานฐานราก 21 

3.1.5 งานตรวจสอบงานตอกเข็ม 21 

3.1.6 งานตรวจสอบเข็มเจาะขนาดเล็กระบบเจาะแหง 23 

3.1.7 งานตรวจสอบเข็มเจาะขนาดใหญระบบเจาะเปยก 24 

3.1.8 งานตรวจสอบเข็มเจาะขนาดใหญระบบเจาะแหง 25 

3.1.9 งานตรวจสอบงานกอนการเทคอนกรีต (แบบหลอ เหล็กเสริม  26 

และการเตรียมการ) 

3.1.10 งานตรวจสอบงานเทคอนกรีต 27 

3.1.11 งานตรวจสอบงานหลังเทคอนกรีต 27 

3.1.12 งานตรวจสอบงาน 28 

3.1.13 งานตรวจสอบงานโครงสรางเหล็ก 28 

3.1.14 งานตรวจสอบงานพื้นสําเร็จรูป 29 

3.1.15 งานตรวจสอบงาน Post-tensioned Flat Slab 30 

3.1.16 งานตรวจสอบงานนั่งราน (Scaffolds) 35 

3.1.17 งานตรวจสอบงานกออิฐ คอนกรตีบล็อก 36 

3.1.18 งานตรวจสอบงานฉาบปูน 37 

3.1.19 งานตรวจสอบงานปูกระเบ้ือง พ้ืนและหินขัด 37 

3.1.20 งานตรวจสอบงานวงกบ ประตูหนาตางไม และโลหะ 38 

3.1.21 งานตรวจสอบงานกระจก 39 



ง 
 

3.1.22 งานการตรวจสอบงานฝาเพดาน 39 

3.1.23 งานตรวจสอบงานหลังคากระเบ้ือง 40 

3.1.24 งานตรวจสอบงานทาสี 40 

3.1.25 งานตรวจสอบงานรั้ว 41 

4. สวนที่ 3 หลักและแนวทางการตรวจสอบงานกอสรางถนนลาดยางและถนนคอนกรตี 43 

4.1  รายการการตรวจสอบงานกอสรางถนน 43 

4.1.1 งานตรวจสอบสําหรบัชวงเร่ิมงาน 43 

4.1.2 งานตรวจสอบการวางผัง 44 

4.1.3 งานตรวจสอบงานขุดดิน ดินถมคันทาง 44 

4.1.4 การตรวจสอบชั้นรองพื้นทางหรือชั้นลูกรงั 45 

4.1.5 การตรวจสอบชั้นพ้ืนทางหินคลุก 45 

4.1.6 งานตรวจสอบผิวลาดยาง 45 

4.1.7 งานตรวจสอบผิวจราจรแบบคอกรีตเสริมเหล็ก 45 

4.1.8 งานตรวจสอบงานตีเสนจราจรและปาย 46 

5. สวนที่ 4 หลักและแนวทางการตรวจสอบ งานระบบความเย็น และระบบไฟฟา 47 

5.1 รายการตรวจสอบงานระบบความเย็นและความรอน 47 

5.1.1 รายการตรวจสอบเคร่ืองสงลมเย็น (Air Handling Unit) 47 

5.1.2 รายการตรวจสอบเคร่ืองทําน้ําเย็น และอุปกรณนํ้ายา (เครื่องอัดน้ํายา 48 

แบบลูกสูบหรือแบบเซ็นตรฟูกอล) Chillers and Refrigerator  

Equipment (Reciprocating or Centrifugal compressor) 

5.1.3 รายการตรวจสอบระบบทอลม (Ductwork System) 49 

5.1.4 รายการตรวจสอบหอผึ่งนํ้า (Cooling Tower) 50 

5.1.5 รายการตรวจสอบเคร่ืองปรับอากาศแบบ Split Type, 51 

 Package Air Conditioner 

5.1.6 รายการตรวจสอบระบบดับเพลิงฉีดน้ําฝอยอัตโนมัติ (Sprinkler System) 52 

5.1.7 รายการตรวจสอบงานเดินทอเหล็กดําและทออาบสังกะสี 52 

5.1.8 รายการตรวจสอบงานเดินทอเหล็กหลอ 53 

5.2 รายการตรวจสอบระบบไฟฟาและแสงสวาง 54 

5.2.1 รายการตรวจสอบหมอแปลง (Transformer) 54 

5.2.2 รายการตรวจสอบแผงเมน สวิทชบอรด 54 

5.2.3 รายการตรวจสอบเคร่ืองกําเนิดไฟฟาสํารองและแผงควบคุม 54 



จ 
 

5.2.4 รายการตรวจสอบรางและทอรอยสายไฟฟา (Wire Ways and  55 

Conduits) 

5.2.5 รายการตรวจสอบอุปกรณดวงโคม, ปลั๊กไฟฟา, สวิทช ฯลฯ 56 

5.2.6 รายการตรวจสอบระบบแจงสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm) 56 

5.2.7 รายการตรวจสอบระบบลิฟตและการติดตั้ง (Elevator)  56 

5.3 รายการตรวจสอบงานประปา และสาธารณูปโภค 58 

5.3.1 รายการตรวจสอบระบบกรองน้ําเพ่ือผลิตนน้ําประปา  58 

(Water Treatment System) 

5.3.2 รายการตรวจสอบปมน้ําสําหรับงานท่ัวไป 59 

5.3.3 รายการตรวจสอบระบบทอจายน้ําประปาและดับเพลิง  60 

(Water Supply Distribution and Fire Hydrant System) 

5.3.4 รายการตรวจสอบระบบทอระบายน้ําฝน (Storm Drainage System) 61 

5.3.5 รายการตรวจสอบรางระบายน้ําและทอระบายน้ํา 61 

5.3.6 รายการตรวจสอบระบบกําจัดน้ําเสีย (Sewage Treatment System) 62 

เอกสารอางอิง 64 

ภาคผนวก 65 

 แบบฟอรมการชําระเงินประกันไฟฟาและประปา 66 

 แบบฟอรมการขออนุมัติวัสดุอุปกรณ 67 

 แบบฟอรมตัวอยางปายโครงการ 68 

 แบบฟอรมใบตรวจสอบงาน 69 

 แบบฟอรมรายงานการทํางานประจําวัน 70 

 แบบฟอรมการขออนุมัติเทคอนกรีต 71 

 แบบฟอรมตรวจสอบการสงงวดงาน 72 

 แบบฟอรมขอสงรายงานประจําวัน 73 

 แบบฟอรมการสงงานของผูควบคุม 74 

 แบบฟอรมตัวอยางแผนงาน 75 

ประวัติผูเขียน 76 

  



ฉ 
 

สารบัญตาราง 

 

 หนา 

 

ตารางที่  

2.1 งานจางกอสรางแบบราคาเหมารวม (Lump Sum) 10 

2.2 งานจางกอสรางแบบราคาตอหนวย (Unit Cost) 10 
 

  



ช 
 

สารบัญรูป 

 

 หนา 

 

รูปที่  

1.1 โครงสรางการบริหารงานสวนอาคารสถานที่ 3 

2.1 แผนผังแผนผังแสดงแนวทางการตรวจสอบการใชวัสดุ 14 

2.2 แผนผังแสดงแนวทางการขออนุมัติแบบแกไขจริง 16 

 
 

 



1 
 

บทที่ 1 
ความส าคัญของคู่มือ 

 

1.1 บทน า 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่อยู่ในก ากับของรัฐบาลแห่งแรกของ
ประเทศไทย ส่งเสริมทางด้านวิชาการและเป็นแหล่งเรียนรู้  แหล่งรวบรวมผู้รู้ ผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ต่อบุคคลสังคมภายนอก พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสรรค์ภูมิรู้ ภูมิปัญญา เพ่ือพัฒนา
มนุษยชาติเข้าสู่โลกแห่งนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือเป็นเอการแบบอย่างที่ดูได้ง่ายในการควบคุมงาน 
1.2.2 เพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงเบื้องต้นทั้งผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างภายในมหาวิทยาลัย 
1.2.3 เพ่ือให้ทราบถึงล าดับขั้นตอนการก่อสร้างแต่ละประเภทการก่อสร้าง 
1.2.4 เพ่ือให้ทราบถึงขึ้นตอนการจัดส่งเอกสารในการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย 
1.2.5 เพ่ือรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย 

 

1.3 ความหมายองการก่อสร้าง  
1.3.1 งานเคลื่อนย้ายอาคาร ปลูกสร้างอาคารประเภทต่างๆ รวมถึงงานวางท่อ ถนน และงาน

สะพาน 
1.3.2 งานดัดแปลงต่อเติม  งานรื้อถอนทั้งโครงไม้ เหล็ก คอนกรีต และงานซ่อมแซม 
1.3.3 งานขุด ขน บดอัดแน่น และยังรวมถึงการจัดท าวัสดุ ความสะอาดต่างๆ ในโครงการ 

   

1.4 เป้าหมาย 

 การควบคุมงานมีเป้าหมายเพ่ือให้งานนั้น มีคุณภาพสูงสุดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้
งานและแล้วเสร็จตามก าหนดเวลาสัญญา โดยยึดหลักความถูกต้องตามหลักวิศวกรรมรูปแบบสัญญา 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.5.1 เพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงเบื้องต้นแก่ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างภายในมหาวิทยาลัย 
1.5.2 เพ่ือเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและบุคคลภายนอกหรือผู้เกี่ยวข้อง 
1.5.3 เพ่ือเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 

  

 



2 
 

1.6 นิยาม 
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และให้หมายความรวมถึง

หน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย 

หมายถึง ส านักงานอธิการบดี ส านักวิชา สถาบัน ศูนย์ สว่นงาน 
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 

อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลสุรนารี ให้หมายความ
รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี 

หัวหน้าส่วนอาคาร
สถานที่ 

หมายถึง หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี และให้หมายความถึงบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งจากอธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับ
หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ 

พนักงาน หมายถึง พนักงานและหรือลูก้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
และให้หมายรวมถึงพนักงานตามสัญญาจ้างพิเศษด้วย 

ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ควบคุมงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และให้
หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับ
ผู้ควบคุมงาน 

การจ้างออกแบบ หมายถึง การจ้างบริหารจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบ
ธุรกิจบริการด้านออกแบบก่อสร้างและหรือตกแต่งภายใน 

การจ้างควบคุม
งาน 

หมายถึง การจ้างบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบ
ธุรกิจบริการด้านการออกแบบและหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างอาคาร และหรืองานตกแต่งภายใน 

การจ้างแบบ
เบ็ดเสร็จ 

หมายถึง การสร้างอาคารตั้งแต่ขั้นการออกแบบ การควบคุมงาน 
และการลงมือก่อสร้าง  จนถึงการส่งมอบโดยผู้รับเหมาราย
เดียวหรือหลายรายในสัญญาฉบับเดียวกัน 

งานก่อสร้าง หมายถึง งานที่สร้างหรือท าขึ้นมีลักษณะมั่นคงและหรือถาวรได้แก่ 
อาคารและระบบสาธารณูปโภค และให้หมายรวมถึงการ
เคลื่อนย้ายอาคาร งานดัดแปลง งานต่อเติม งานรื้อถอน 
งานปรับปรุง และงานซ่อมแซมที่เห็นว่ามีความจ าเป็น
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จะต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
ตลอดเวลาด าเนินการตามความเหมาะสมด้วย 

อาคาร หมายถึง สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้เช่น 
อาคารที่ท าการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีน า
ร่อง เป็นต้น  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนทีมีลักษณะท านอง
เดียวกัน และรวมตลอดถึงสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคารนั้นๆ เช่น เสาธง รั่ว ท่อ
ระบายน้ า หอถังน้ า ถนน ประปา เป็นต้น และสิ่งอ่ืนๆ ซึ่ง
เป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ 
ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์ ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เป็นต้น และ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ซึ่งเป็นสิ่งเชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรม
หรือสถาปัตยกรรม เช่น อนุสาวรีย์ หรืองานที่ต้องใช้
เทคโนโลยีชั้นสูง 

  

1.7 โครงสร้างของส่วนอาคารสถานที่ 

 
รูปที่ 1.1 โครงสร้างการบริหารงานส่วนอาคารสถานที่   

นายวิจักร ศรีสมภาร 
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บทที่ 2 
ส่วนที่ 1 หลักการและแนวทางปฏิบัตทิี่เกี่ยวข้อง กบัการควบคุมงานก่อสร้าง 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

2.1 ผู้ควบคุมงานภายในมหาวิทยาลัย 
 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการพัสดุปี 2554 ข้อ 73 (หน้า 27) งาน
ก่อสร้างทุกประเภทให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน 
 โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดผู้ควบคุมงานที่มีความรู้และมีความช านาญงานการก่อสร้างให้
เหมาะสมกับสภาพงานการก่อสร้างนั้นๆ  
 ข้อ 74 ผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ท างานจ้าง
นั้น ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดไว้ในสัญญาทุกประการ โดยสั่ง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพ่ือให้
เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาและให้รายงานคณะกรรมการตรวจการ
จ้างทราบ 

การสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนงานจ้างดังกล่าว  ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่
ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่ว่นหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อนจนกว่าผู้รับจ้างจะ
ยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามค าสั่ง และให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที 

(2) ในกรณีที่ปรากฎว่าแบบรูปรายการละเอียดหรือข้อก าหนดในสัญญามีข้อความ
ขัดกันหรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามรูปรายละเอียดและข้อก าหนดใน
สัญญา  แต่เมื่อส าเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างก็ดีหรือไม่ปลอดภัย
ให้สั่งหยุดงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวการจ้างทันที 

(3) จดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อม
ทั้งผลการปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์
จ านวน 1 ฉบับ และผู้ควบคุมงานเก็บรักษาไว้ 1 ฉบับ  โดยถือเป็นเอกสารส าคัญของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
รายละเอียดวัสดุที่ใช้ด้วย 

(4) รายงานผลและสรุปความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตาม
สัญญาหรือไม่ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่ถึงก าหนดลงมือท าการ
ของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงก าหนดส่งมอบงานแต่ละงวด 
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การส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างให้ผู้รับจ้างท าหนังสือส่งหัวหน้าพัสดุเพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 
 
2.2 สิ่งท่ีผู้ควบคุมงานควรทราบและปฏิบัติเบื้องต้น 

2.2.1 ศึกษาสัญญา แบบรูปและรายการประกอบแบบ 
2.2.2 หนังสือขอเข้าพ้ืนที่ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
2.2.3 หนังสือขอใช้น้ าใช้ไฟฟ้า 
2.2.4 อาคารส านักงานและสิ่งอ านวยความสะดวกประจ าสถานที่ก่อสร้าง 
2.2.5 การจัดท าป้ายสถานที่ก่อสร้าง 
2.2.6 การจัดท าแผนงานก่อสร้าง 
2.2.7 ตารางแสดงระยะเวลาในการตรวจการจ้าง 

 
2.2.1 ศึกษาสัญญา แบบรูป และรายการ 

เมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นผู้ควบคุมงานใดๆ ก็ตาม  สิ่งแรกที่ควรกระท าคือ 
การศึกษาสัญญาแบบรูปและรายการประกอบแบบให้เข้าใจทั้งหมด  ก่อนเริ่มงาน  โดยในที่นี้ขอ
แนะน ารายการที่ควรศึกาและจดจ าไว้ดังนี้ 

1. รายละเอียดสัญญา ได้แก่ เลขสัญญาที่ ลงวันที่ ชื่องาน ผู้รับจ้าง วงเงิน ก าหนด
เริ่มงาน ก าหนดแล้วเสร็จระยะเวลาด าเนินการ ค่าปรับ ระยะเวลาค้ าประกัน หลักประกัน เป็นสัญญา
ปรับราคาได้หรือไม่  ชื่อผู้ติดต่อประสานงานของผู้รับจ้าง สถานที่ก่อสร้าง หน่วยงานเจ้าของงาน 

2. เนื้องานทั้งหมด และปริมาณงาน เช่น ก่อสร้างอาคารใดบ้าง แต่ละอาคารมี
ลักษณะอย่างไร จ านวนเท่าใด มีงานระบบอื่นๆ ด้วยหรือไม่ เป็นต้น 

3. ศึกษารายละเอียดในแบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยพยายามจดจ ารายละเอียดให้
มากที่สุด 

4. ศึกษารายการประกอบแบบ และข้อก าหนดที่ต้องปฏิบัติตาม  โดยอ่านให้ผ่าน
ตาทั้งหมดและจดจ าไว้ให้ได้มากท่ีสุด 

5. ปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบรูปและรายการ 
6. รายการวัสดุและแบบแก้ไขจริง ที่ต้องขออนุมัติและเสนอให้ตรวจสอบ พร้อมทั้ง

สถาบันวิศวกร 
7. พยายามจดจ า สัญญา เนื้องาน แบบ และรายการฯ ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมาก

ได้ หากจ าไม่หมดควรจ าบันทึกไว้ในสมุดช่วยจ า 
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2.2.2 การขออนุญาตเข้าท างานภายในอาคาร และภายนอกอาคาร 
เนื่องจากเพ่ือเป็นการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ของ

มหาวิทยาลัย  ซึ่งอาจเป็นสถานที่ท างานของผู้บังคับบัญชา หรือมีทรัพย์สินที่ส าคัญ  หรือที่ที่มี
ความลับ  ดังนั้นเพ่ือป้องกันและรักษาความปลอดภัย  มหาวิทยาลัยจึงสั่งการให้หน่วยงานเจ้าของ
สัญญา จัดเจ้าหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานอยู่ในเฉพาะพ้ืนที่เกี่ยวข้อง และให้
หน่วยงานเจ้ายองพ้ืนที่ ควบคุมการผ่านเข้า-ออกพ้ืนที่  ให้เป็นไปตามระเบียบ รักษาความปลอดภัย 
โดยมี รปภ. เป็นผู้ตรวจการเข้าออกของผู้รับจ้าง พร้อมทั้งกรองใบอนุญาตขอเข้าอาคาร  โดยผู้รับจ้าง
ต้องแนบหลักฐาน 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น 
ใบขับข่ี เป็นต้น  โดยบัตรนั้นต้องมีรูปถ่ายที่ชัดเจน 

- ส าเนาทะเบียนรถ 
หน่วย รปภ. ดูแลพ้ืนที่ ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
- ตรวจสอบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ผู้รับจ้างเสนอ ดังนี้ 

 บัตรประจ าตัวต้องไม่หมดอายุ หรือใกล้หมดอายุ 
 รูปถ่ายต้องชัดเจน 

- ท าบันทึก เสนอ ผู้มีอ านาจลงนาม  ขออนุญาตให้คนงานและยานพาหนะของผู้
รับจ้างเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของทางราชการ  โดยขอตั้งแต่วันที่อนุมัติ จนถึงวันสิ้นสุดดสัญญา  โดย
ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ส าหรับเวลาการท างานควรระบุให้ชัดเจน 

- ควบคุมการผ่านเข้า-ออกพ้ืนที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัย ห้ามอนุญาตให้คนงานต่างด้าวเข้าพ้ืนที่โดยเด็ดขาด 

- ต้อ้งมีลายเซ็นของผู้ควบคุมงานทุกครั้งที่ขอเข้าอาคารตามแบบฟอร์มเอกสารของ
หน่วย รปภ. มทส. (ดังแบบฟอร์มภาคผนวก) 

2.2.3 การขอใช้น้ าประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์ในสถานที่ก่อสร้าง 
ในรายการประกอบแบบ ชื่อ รายการและเงื่อนไขและข้อผูกพันในการก่อสร้างของ

ก าหนดให้ ผู้รับจ้างต้องการขอใช้น้ าประปา ไฟฟ้าชั่วคราว และโทรศัพท์จากหน่วยงานผู้ด าเนินกิจการ 
โดยตรง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวง ดังนั้นในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจึงควรต้องติดตั้ง
มาตรวัดแยกจากของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน 

การขอน้ าประปาชั่วคราว 
1. ผู้ขอ 

- ขอโดยผู้รับจ้าง หรือตัวแทน 
2. อัตราค่ าน้ า 10 บาท 



7 
 

3. เงินประกันการขอใช้น้ าประปา 500 บาท ต่อ 1 มิเตอร์ 
- ผู้รับจ้างด าเนินการเองท้ังหมด ตามท่ีมหาวิทยาลัยชี้แจงไป 

4. ระยะเวลาที่จะท าการติดตั้งหลังการขออนุญาต 
- หลังจากการช าระเงิน 3 วันท าการ 
- ถ้ากรณีที่ต้องขออนุญาต ขุดถนนหรือทางเท้า 15 วัน 

5. ถ้าพ้ืนที่อยู่ไกลท่อเมนต้องให้ผู้รับจ้างเดินท่อมาเชื่อมที่จุดท่อเมนเอง 
6. ตามแบบฟอร์มเอกสารของมหาวิทยาลัย (ในภาคผนวก) 

 การขอใช้ไฟฟ้า 
 ตามข้อบังคับการไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย ว่าด้วยอัตราค่าบริการการใช้ไฟฟ้า 
ค่าธรรมเนียมในการขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวแรงต่ าตามตัวเอกสารที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

1. 5(15) แอมป์ 1 เฟส  จ านวนเงิน 1,000/มิเตอร์ 
2. 15(45) แอมป์ 1 เฟส  จ านวนเงิน 2,000/มิเตอร์ 
3. 30(300) แอมป์ 1 เฟส  จ านวนเงิน 5,000/มิเตอร์ 
4. 15(45) แอมป์ 3 เฟส  จ านวนเงิน 6,000/มิเตอร์ 
5. 30(100) แอมป์ 3 เฟส  จ านวนเงิน 15,000/มิเตอร์ 

 ตามแบบฟอร์มเอกสารของมหาวิทยาลัย (ก าหนด) 
2.2.4 อาคารส านักงานและสิ่งอ านวยความสะดวกในส านักงานประจ า สถานที่ก่อสร้าง 

อาคารสถานที่ก่อสร้าง ที่ควรมี  ได้ก าหนดไว้ในรายการประกอบแบบ  ชื่อ รายการ 
และเงื่อนไขและข้อผูกพันในการก่อสร้างของ มหาวิทยาลัยฯ พอสรุปได้ดังนี้ 

1. อาคารส านักงานก่อสร้างมีห้องแบ่งเป็น 2 โซน โดยมีห้องของผู้รับจ้าง 1 ห้อง 
และผู้ควบคุมงาน 1 ห้อง มีขนาด 400x800 ม. ตามความเหมาะสม 

2. พิมพ์เขียนแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้างทั้งหมด  เรียงตามล าดับเก็บไว้
เป็นเล่ม จ านวน 1 ชุด 

3. ส าเนาสัญญาจ้างเหมา พร้อมรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง จ านวน 1 ชุด 
4. สมุดบันทึกฯ การตรวจงานของคณะกรรมการการตรวจการจ้าง  และเจ้าหน้าที่

ผู้เกี่ยวข้องเป็นสมุดปกแข็ง มีหมายเลขประจ าหน้า จ านวน 1 เล่ม 
5. ไม้สเกล เทปวัดระยะความยาวไม่น้อยกว่า 40 เมตร 
6. โต๊ะส าหรับใช้อ่านแบบ ขนาดกว้างประมาณ 1.00 ม. ยาว 2.00 ม. สูง 0.75 ม. 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว 
7. หมวกนิรภัยชนิดใช้ในการตรวจงานก่อสร้าง จ านวนไม่น้อยกว่า 10 ใบ 

เฉพาะงานก่อสร้างที่มีค่างานตั้งแต่ 5 ล้านบาทข้ึนไป) 
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8. กระดานไวท์บอร์ด ขนาดเหมาะสม จ านวน 
9. กระดานส าหรับติดแผนงานและภาพถ่ายแสดงความก้าวหน้าการก่อสร้าง 
10. แฟ้มแข็ง จ านวน พร้อมตู้เก็บขนาดเหมาะสม 
11. จัดท าแผงไม้ติดตั้งตัวอย่างหรือแคตตาล็อกของวัสดุ  หรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในการ

ก่อสร้างตามท่ีก าหนด ในตารางวัสดุหรืออุปกรณ์ หรือวัสดุที่ผู้ว่าจ้างอนุมัติให้ใช้ได้แล้ว 
2.2.5 การท าแผ่นป้ายสถานที่ก่อสร้าง 

ในรายการประกอบแบบ ชื่อ รายการและเงื่อนไขและข้อผูกพันในการก่อสร้างของ 
มหาวิทยาลัยก าหนดว่า ผู้รับจ้างจะต้องท าแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ณ 
สถานที่ก่อสร้าง ซึ่งต้องมีความสูงและอยู่ในต าแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนจากทางเข้าโดยมีรายละเอียด
ดังนี้ คือ 

1. ท าด้วยไม้อัดทนน้ าหนา 10 มม. หรือแผ่นโลหะ ขนาดป้าย 1.2x2.4 ม. พ้ืนทาสี
เขียวตัวหนังสือสีขาวสูง 10 ซม. หรือแผ่นไวนิลตามความเหมาะสม 

2. ข้อความ “ก าลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน” ให้ใช้เฉพาะงานที่
ด าเนินการโดยใช้งบประมาณของทางราชการเท่านั้น 

3. หากเป็นงานก่อสร้างถนนหรือคลองส่งน้ าให้ท า 2 ป้าย ณ จุดเริ่มต้น และสิ้นสุด
ของโครงการ 

การจัดท าป้ายประจ าสถานที่ก่อสร้าง 
 
 

 ตรา ชื่อหน่วยงานคู่สัญญา 
 หน่วยงาน สถานท่ีติดต่อ พร้อมเบอร์โทร 
สัญญา เลขท่ี ลงวันท่ี    
งาน   ปริมาณงาน   
ผู้รับจ้าง  โทร    
ก าหนดเริ่มงาน  ก าหนดแล้วเสร็จ  รวม วัน 
วงเงิน  บาท ค่าปรับวันละ  บาท  
ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง   หมายเลขใบ ประกอบวิชาชีพ โทร 
ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง   หมายเลขใบ ประกอบวิชาชีพ โทร 

ก าลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน 

 
ขยายแผ่นป้ายแสดงสถานที่ก่อสร้าง 

 
หมายเหตุ ไม่น้อยไปกว่านี้ 

2.4 เมตร 

1.2  
เมตร 
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2.2.6 การจัดท าแผนงานและการควบคุมแผนกับงาน 
การวางแผนงานก่อสร้าง คือ การคิดค้นแสวงหาวิธีการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

ทันเวลาอยู่ในงบประมาณท่ีก าหนด และมีคุณภาพ การวางแผนงานก่อสร้าง 
ในรายการเงื่อนไขและข้อผูกพันในการก่อสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ก าหนดเกี่ยวกับการจัดท าแผนงานไว้ ดังนี้ 
1. ส าหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือรื้อถอน มีการแบ่งงวดการจ่ายเงิน

มากกว่า 1 งวด  ขึ้นไป หรือ 1 งวด หรือเป็นงานเร่งด่วนที่ก าหนดให้จัดท าแผนงาน นั้น เมื่อผู้รับจ้าง
ลงนามในสัญญาแล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องท าแผนงานก่อสร้างจ านวน 1 ชุด ส่งให้ผู้ว่าจ้าง (ผ่านผู้ควบคุม
งานและปราศจากกรรมการตรวจการจ้าง) ตรวจสอบและใช้ในการก ากับดูแลงานก่อสร้างนั้นต่อไป 

2. แผนงานที่ผู้รับจ้างจัดท า  ต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
2.1 การแบ่งกิจกรรมให้แบ่งตามงวดงานที่ผู้ว่าจ้างก าหนด หรืออาจแบ่งย่อยลง

ไปอีกก็ได้ แต่ต้องคงงวดงานใหญ่ที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
2.2 ระยะเวลาในการด าเนินการของแต่ละกิจกรรม หาได้จากสถิติในการท างาน

ทั่วไป หรือจากประสบการณ์ของผู้รับจ้าง หรือ เป็นระยะเวลาที่ผู้รับจ้างคาดการณ์ไว้ ตามเหตุที่คาด
ว่าจะเร่งรัดงานได้ 

2.3 ระบุมูลค่างานแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน 
2.4 ระบุก าหนดเริ่มงาน ก าหนดแล้วเสร็จ ของแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน 
2.5 ระบุวันหยุดงานหรือวันที่คาดว่าจะหยุดให้ชัดเจน 
2.6 ระบุกิจกรรมที่ต่อเนื่อง (ถ้ามี) ให้ชัดเจน 
2.7 แสดงเวลาการท างานที่เหมาะสม 
2.8 แสดงอยู่ในรูปของ BAR CHART หรือ GRANT CHART หรือ CPM โดยใช้

เครื่องมือจัดท าที่เหมาะสม เช่น MICROSOFT PROJECT หรือ EXCEL เป็นต้น 
2.9 ต้องติดอผนงานดังกล่าวไว้ในที่ที่ เห็นได้ชัด และจัดให้มีการติดตาม

ความก้าวหน้าที่ท าจริงลงไปทุกๆ เดือน หรือตามผู้ว่าจ้างก าหนด 
 ดังนั้นการจัดท าแผนงานจึงเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง หากผู้รับจ้างละเลยไม่ปฏิบัติ ผู้
ควบคุมงานมีหน้าที่เตือนหรือสั่งให้ผู้รับจ้างท า โดยแผนงานที่ควรจะกระท า มีดังนี้ 

1. BAR CHART หรือ GRANT CHART 
2. PROGRESSIVE CHART ในรูปตาราง 
3. PROGREESIVE CHART ในรูป GRAPHIC 
4. ดังแสดงตัวอย่างในภาคผนวก 
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2.2.7 ระยะเวลาการตรวจการจ้างก่อสร้าง 
ระยะเวลาในการตรวจการจ้างก่อสร้าง 

ตารางที่ 2.1 งานจ้างก่อสร้างแบบราคาเหมารวม (Lump Sum) 
ราคาค่างาน ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

 งวดงาน งวดสุดท้าย งวดงาน ตรวจรับงาน 
ราคาค่างาน 3 วัน 3 วัน 3 วัน 3 วัน 

 

ตารางที่ 2.2 งานจ้างก่อสร้างแบบราคาต่อหน่วย (Unit Cost) 
ราคาค่างาน ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

 งวดงาน งวดสุดท้าย งวดงาน ตรวจรับงาน 
ไม่เกิน 30 ล้าน 4 วัน 8 วัน 3 วัน 5 วัน 
ไม่เกิน 60 ล้าน 8 วัน 12 วัน 3 วัน 5 วัน 
ไม่เกิน 100 ล้าน 12 วัน 16 วัน 3 วัน 5 วัน 
ไม่เกิน 100 ล้าน 16 วัน 20 วัน 3 วัน 5 วัน 

 

2.3 การจัดท าเอกสารในงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย 
2.3.1 การจัดท าแฟ้มหนังสือเข้า หนังสือออก 
2.3.2 รายงานประจ าวัน 
2.3.3 รายงานประจ าสัปดาห์ 
2.3.4 รายงานประจ าเดือน 

(ดูภาคผนวก) 
2.4 การจัดท าเอกสารในงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง 

2.4.1 การจัดท าแฟ้มหนังสือเข้า – หนังสือออก 
2.4.1 รายงานประจ าวัน 
2.4.2 รายงานประจ าสัปดาห์ 
2.4.3 รายงานประจ าเดือน 
2.4.4 รายงานประจ างวดงาน 
2.4.5 แผนงานก่อสร้าง 
2.4.6 เอกสารการอนุมัติวัสดุต่างๆ และวัสดุตัวอย่าง 
2.4.7 เอกสารการขออนุมัติแจ้งการตรวจสอบงาน 
2.4.8 เอกสารการขออนุมัติเทคอนกรีต 
2.4.9 เอกสารผลทดสอบวัสดุต่างๆ 
2.4.10 เอกสารคู่มือการทดสอบต่างๆ 



11 
 

2.4.11 เอกสารการประกันวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
2.4.12 เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับงานก่อสร้างนั้น 

(ดูในภาคผนวก) 
 

2.5 ขั้นตอนการประสานงานและควบคุมงาน 
2.5.1 ขั้นตอนการประสานงานและสั่งงานของผู้รับจ้างกับผู้ควบคุมงาน 
2.5.2 ขั้นตอนการตรวจสอบอาคารและสถานที่ก่อสร้าง 
2.5.3 ขั้นตอนการตรวจสอบวัสดุที่น ามาใช้งาน 
2.5.4 ขั้นตอนการตรวจสอบขออนุมัติรูปแบบก่อสร้างจริง 
2.5.5 สรุปขั้นตอนการจัดส่งเอกสารการควบคุมงานภายในมหาวิทยาลัย 
 

2.5.1 การประสานงานและสั่งงานของผู้รับจ้าง 
การประสานงานกันในสถานที่ก่อสร้าง ระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ควบคุมงาน มีดังนี้ 
1. ใบ Request หรือใบตรวจสอบงานในภาคผนวก  เมื่อสิ้นสุดการท างานแต่ละวัน  

ผู้รับจ้างควรต้องวางแผนว่าในวันพรุ่งนี้จะท างานอะไรต่อไป และท าบริเวณใด ซึ่งผู้รับจ้างควรต้องแจ้ง
ให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อน  เพ่ือเตรียมการตรวจงานหรือสั่งงานเพ่ิมเติมในส่วนนั้นอย่างน้อยล่วงหน้า 
1 วัน 

2. การสั่งงานขณะท าการก่อสร้าง  เมื่อผู้ควบคุมงานได้สั่งงานผู้รับจ้างไปแล้ว  เมื่อ
ผู้ควบคุมงานตรวจงานประจ าวันแล้วพบข้อผิดพลาด จะต้องบอกให้ผู้รับจ้างแก้ไขหน้างานในทันที ไม่
รอให้ผู้รับจ้างท าเสร็จก่อนแล้วจึงบอก  โดยการสั่งงานอาจสั่งงานกับหัวหน้าช่างหรือโฟร์แมน โดยต้อง
แนะวิธีแก้ไข พร้อมทั้งอธิบายวิธีการที่ถูกต้อง  รู้จักเทคนิคในการส่งงาน เจรจาหว่านล้อมให้ดี 
หลีกเลี่ยงการใช้โทสะ ต้องควบคุมอารมณ์ มีความอดกลั้น อดทน ไม่ใช้วาจาหยาบคาย โดยเฉพาะใน
กรณีท่ีมีการสั่งให้รื้องานนั้น แล้วท าใหม่ทั้งหมด ผู้ปฏิบัติอาจเกิดความไม่พอใจและเกิดโทสะ ดังนั้นจึง
ต้องหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้ง  พยายามชี้แจงให้เห็นว่าช่างของผู้รับจ้างท าผิดจริงๆ พยายามท า
ให้ผู้รับจ้างเต็มใจในการแก้ไขงาน  และหลังจากการสั่งงานด้วยวาจาแล้ว  ควรไปเขียนบันทึกช่วยจ า 
ถึงผู้รับจ้างเพ่ือกันลืมและใช้ในการติดตามแก้ไขงาน เมื่อมีการแก้ไขงานที่ถูกต้องแล้วจะต้องมาเขียน
แบบฟอร์มใบขออนุมัติเทคอนกรีตเพ่ือตรวจสอบก่อนเทคอนกรีตอีกครั้งหนึ่ง 

3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวันของผู้รับจ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานใน
แต่ละวัน  ผู้รับจ้างควรต้องรายงานผลการปฏิบัติงานว่าท างานอะไรไปบ้าง  ใช้คนงานแต่ละส่วนเท่าไร 
ได้ปริมาณงานมากน้อยเพียงไร  เป็นไปตามใบ Request และใบอนุมัติเทคอนกรีต หรือไม่ มีอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานหรือไม่ เป็นต้น  ซึ่งในส่วนนี้ ผู้ควบคุมงานจะต้องลงมือจดบันทึกอย่างละเอียดเอง 
พร้อมตรวจสอบร่วมกับผู้รับจ้างในการเซ็นเอกสารต่อไป 
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4. การสั่งหยุดงานหรือพักงาน ผู้ควบคุมงานจ าเป็นต้องสั่งหยุด หรือพักงานในกรณี
ต่อไปนี้ 

4.1 กรณีท่ีผู้ควบคุมงานตรวจและควบคุมงาน แล้วพบว่างานไม่เป็นไปตามแบบ
รูป รายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาแล้ว ให้สั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนตามที่
เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา 
ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม  ก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้
ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามค าสั่งและรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ทันท ี

4.2 กรณีที่ปรากฎว่าแบบรูป รายการละเอียด หรือข้อก าหนด ในสัญญามี
ข้อความขัดกัน หรืเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้งานนั้นจะได้เป็นไปตาม แบบรูป รายการละเอียด หรือ
ข้อก าหนดในสัญญา แต่เมื่อส าเร็จ แล้วจะไม่ม่ันคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่
ปลอดภัยให้สั่งพักงานไว้ก่อน แล้วรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว 

กรณีตาม 4.1 และ 4.2 ให้ผู้ควบคุมงานรายงานเป็นหนักสือถึงประธานกรรมการ
ตรวจการจ้าง และเมื่อผู้ควบคุมงานรายงานถึงกรรมการฯ แล้ว ขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว  หากจ าเป็นต้องหยุดหรือพักงานแล้วให้คณะกรรมการฯ เสนอความเห็นให้คู่สัญญามี
หนังสือสั่งหยุดหรือพักงานต่อไป 

5. รายงานการประชุมภายในสถานที่ก่อสร้างเมื่อมีการประชุมภายในสถานที่
ก่อสร้างทุกครั้ง  ควรมีการท าบันทึกการประชุมไว้ด้วยทุกครั้ง และต้องจดมติที่ประชุมที่เป็นที่รับรอง
ของทุกฝ่าย เพ่ือเป็นหลักฐานในการปฏิบัติต่อไป 

2.5.2 การตรวจสอบผังอาคาร 
แนวทางปฏิบัติ 
เมื่อผู้รับจ้างท าการปักผังที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ  ต้องเสนอเรื่องให้คู่สัญญาหรือเสนอ

ส่วนพัสดุคู่สัญญา (ผ่านประธานกรรมการตรวจการจ้าง) ให้จัดเจ้าหน้าที่ท าการตรวจผังดังกล่าว  และ
เพ่ือความรวดเร็วควรประสานกับผู้ออกแบบผู้ควบคุมงานโดยตรงเพ่ือนัดวันเวลาในการตรวจผัง (ควร
ปรับปรุงระบบการนัดให้มีใบนัดหมายต่อไป  เพื่อเป็นหลักฐาน) 

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจผังเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ควบคุมงานบันทึกผลการตรวจผังไว้ใน
บันทึกการควบคุมงาน และสมุดบันทึกประจ าสถานที่ก่อสร้าง  รวมทั้งเสนอผลการตรวจผังถึงหน่วย
คู่สัญญา และ/หรือ ผู้รับจ้างต่อไป แล้วแต่กณี 

กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจผังแล้วพบว่า ผังไม่ถูกต้อง  ให้บอกผู้รับจ้างให้แก้ไขให้ถูกต้อง  
และให้ผู้ควบคุมงานบันทึกผลการตรวจผังไว้ในบันทึกการควบคุมงาน  และสมุดบันทึกประจ าสถานที่
ก่อสร้างรวมทั้งเสนอผลการตรวจผังถึงหน่วยคู่สัญญา  และ/หรือ ผู้รับจ้างต่อไป แล้วแต่กรณี 
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กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจผังแล้วพบว่า สถานที่ก่อสร้างจริงไม่สามารถก่อสร้างอาคาร
หรือสิ่งก่อสร้างได้ตามที่ออกแบบหรือวางผังไว้ ท าให้มีผลต่อเลื่อนผังจากที่ก าหนดไว้เดิม ให้เจ้าหน้าที่
ตรวจผังรายงานผลการตรวจผังรวมทั้งแนวทางแก้ไข ถึงหน่วยคู่สัญญารายงานประธานกรรมการ
ตรวจการจ้าง (ผ่านเลขากรรมการ) ส่วนพัสดุ มทส. เพื่อพิจารณาแก้ไขต่อไปโดยเร็ว 

2.5.3 การตรวจสอบวัสดุที่จะน ามาใช้งาน 
การอนุมัติวัสดุ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุตามรายการละเอียดในสัญญา  

เป็นการตรวจสอบวัสดุที่ต้องน ามาใช้งานก่อสร้างว่าวัสดุที่น ามาใช้เป็นวัสดุที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติ 
เช่น ต้องเลือกรุ่น เลือกสี เลือกขนาด เป็นไปตามที่ผู้ออกแบก าหนดหรือไม่ จึงได้วางระบบไว้ว่าหาก
เป็นวัสดุที่จะน ามาก่อสร้าง หากผู้ออกแบบระบุว่าให้เสนอขออนุมัติก่อนด าเนินการ หรือเป็นวัสดุที่
ต้องเลือกสี เลือกรุ่น เลือกขนาด หรือก าหนดคุณสมบัติของวัสดุไว้ไม่ละเอียดหรือไม่ชัดเจนพอ หรือ
เป็นวัสดุใหม่ มีคุณสมบัติซับซ้อนที่ผู้ควบคุมงานไม่มีความรู้พอที่จะตรวจสอบได้  ให้ผู้รับจ้างท าเรื่อง
เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาต่อไป 

กรณีท่ี 1 หากวัสดุนั้นเป็นวัสดุที่ก าหนดรายละเอียดไว้ชัดเจนในแบบแล้ว แลไม่ต้องมี
การเลือก/สี/รุ่น/ขนาดแล้ว  ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้ตรวจสอบหน้างาน และให้จัดท าหลักฐานผลการ
ตรวจสอบที่ชัดเจนพร้อมส าเนาให้ผู้เกี่ยวข้อง เสนอประธานกรรมการตรวจการจ้าง ทราบด้วย 

กรณีที่ 2 หากเป็นวัสดุที่ต้องมีการเลือก สี/รุ่น/ขนาด หรือก าหนดรายละเอียดไว้ไม่
ชัดเจน ควรให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น  แล้วส่งให้ผู้ออกแบบพิจารณาเลือก แล้วจึงส่งให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาต่อไป โดยส่งที่ แผนก 

กรณที่ 3 กรณีที่ผู้รับจ้างขอใช้วัสดุตราอักษรที่ต่างออกไปจากที่ก าหนดในแบบ  ให้
เสนอขอเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย พร้อมทั้งราคาจัดส่งเอกสารน าเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
พิจารณาร่วมกับผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานต่อไป 
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รูปที่ 2.1 แผนผังแผนผังแสดงแนวทางการตรวจสอบการใช้วัสดุ 
 

2.5.4 การขออนุมัติ แบบแก้ไขจริง 
แบบแก้ไขจริง คือ แบบละเอียดที่ท าขึ้นเพ่ือใช้แสดงแนวทางหรือรายละเอียดในการ

ก่อสร้างโดยมากการท าแบบแก้ไขจริงจะท าต่อเมื่อกรณีดังนี้ 
1. ในแบบก าหนดให้จัดท า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ออกแบบก าหนดแนงทางก่อสร้าง

ไว้อย่างกว้างๆ และต้องการให้ผู้รับจ้างเป็นผู้คิดแนวทางก่อสร้างอย่างละเอียด หรือต้องการให้ผู้
รับจ้างเข้าใจแบบของงานระบบต่างๆ ไม่ให้เกิดอุปสรรคกีดขวางซึ่งกันและกัน 

2. ผู้รับจ้างพบอุปสรรคในการก่อสร้าง และต้องการเสนอแนวทาง ซึ่งอาจแตกต่าง
จากที่ก าหนดในแบบ ให้ผู้ออกแบบเห็นชอบก่อนด าเนินการ 

หลังจากมีการอนุมัติแนวทางปฏิบัติดังกล่าว  ในรายการประกอบแบบ จึงก าหนด
เกี่ยวกับการเสนอให้ตรวจสอบแก้ไขจริง ไว้ดังนี้ 

3. ก่อนจะด าเนินการก่อสร้างส่วนหนึ่งส่วนใด ให้ผู้รับจ้างเสนอขออนุมัติแบบแก้ไข
จริงในกรณีดังต่อไปนี้ 

3.1 ในแบบหรือรายการประกอบแบบ หรือ งวดงาน หรือสัญญา ก าหนดให้
จัดท า 

3.2 กรณีพบอุปสรรคในการก่อสร้าง และต้องเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหรือใน
แบบก าหนดไว้ไม่ชัดเจนให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนด าเนินการ 
  

ผู้รับจ้าง 

พัสดุ 

ผู้ควบคุมงาน 

ส่วนอาคาร 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
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2.5.5 การเสนอขออนุมัติแบบแก้ไขจริง มีวิธีด าเนินการดังนี้ 
1. ให้จัดท าแบบพิมพ์เขียวขนาดกระดาษ A1 หรือ A2 ขยายแสดงรายละเอียดต่างๆ 

จ านวน 3 ชุด พร้อม ตัวอย่างหรือแคตตาล็อคของวัสดุหรืออุปกรณ์ก่อสร้าง เสนอผู้ว่าจ้าง (ผ่านผู้
ควบคุมงาน และประธานกรรมการตรวจการจ้าง) ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในงวดงาน (หากใน
งวดงานไม่ก าหนดไว้ ให้ส่งก่อนลงมือด าเนินการ ตามแบบขยายฯ อย่างน้อย 30 วัน) 

2. แบบพิมพ์เขียวขยายแสดงรายละเอียดต่างๆ ต้องแสดงรายละเอียดวิธีติดตั้งและ
อ่ืนๆ ที่เหมาะสม ซึ่งจะต้องด าเนินการโดยบุคคลที่มีคุณวุฒิที่ทางราชการรับรอง ตามสาขาของงาน
นั้นๆ โดยแสดงชื่อผู้ด าเนินการสถานที่ท างานเบอร์โทรศัพท์  ที่สามารถติดต่อได้จริง  พร้อมวันที่ที่
จัดท าลงในแบบและแบบเอกสารรับรองคุณวุฒิผู้ด าเนินการมาด้วย 

3. หากแบบและสิ่งอ่ืนๆ ที่ผู้รับจ้างเสนอมานั้น  ไม่ถูกต้องตรงตามความมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค์หรือหลักวิชาที่ถูกต้องให้ผู้รับจ้างเสนอใหม่ ตามวิธีข้างต้น 

4. เมื่อได้รับอนุมัติ ให้ผู้รับจ้างน าแบบต้นฉบับพร้อมหลักฐานการอนุมัติทั้งหมดให้ผู้
ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนด าเนินการ 

5. ห้ามผู้รับจ้างด าเนินการก่อนได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง 
6. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการทั้งหมดรวมอยู่ในระยะเวลาของการก่อสร้ างที่

ก าหนดในสัญญา และผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าแบบขยายแสดง
รายละเอียดทั้งหมด  โดยผู้รัจ้างจะน าเอาเหตุดังกล่าวมาขอขยายเวลามิได้หรือเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพ่ิม
มิได้ 

7. การเปลี่ยนแปลงที่ปรากฎในแบบ แบบแก้ไขจริงให้อยู่ ในดุลยพินิจของ
มหาวิทยาลัยคู่สัญญา ว่าต้องแก้ไขสัญญาหรือไม่ 

8. ต้องมีการแก้ไขแบบแก้ไขจริงส่งให้ส่วนอาคารสถานที่  ในรูปแบบ File บันทึกลง
แผ่น CD หรือ Flash Drive จ านวน 3 ชุด 

2.5.6 การพิจารณาแก้ไขแบบ แก้ไขจริงผู้พิจารณาควรพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย 
1. พิจารณาว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ มากน้อยอย่างไร เพราะเหตุใด 
2. วัตถุประสงค์การใช้งานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ 
3. หากมีการเปลี่ยนแปลง  ให้พิจารณาว่าจ าเป็นที่ต้องเปลี่ยนหรือไม่ 
4. ผลกระทบต่องานอ่ืนๆ 
5. ผลกระทบค้านราคา 
6. เป็นกรณีใด ระหว่าง “จ าเป็นและมหาวิทยาลัยไม่ เสียประโยชน์ ” หรือ 

“มหาวิทยาลัยได้ประโยชน์” 
7. ควรแก้ไขสัญญาหรือไม่ และอยู่ในอ านาจใคร 
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ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบเอกสารแล้วพบว่า ขาดเอกสาร หรือต้อง
ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากผู้รับจ้างนั้น  ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติใช้หนังสือทวงถามผู้รับจ้าง ผ่านประธาน
กรรมการตรจการจ้างต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2.2 แผนผังแสดงแนวทางการขออนุมัติแบบแก้ไขจริง 

 
 

2.6 สรุปขั้นตอนการจัดส่งเอกสารควบคุมงานภายในมหาวิทยาลัย 
2.6.1 ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งขออนุญาตเข้าพ้ืนที่ก่อสร้าง  ก าหนดที่ตั้งส านักงานชั่วคราว ที่พัก

คนงาน และขอใช้สาธารณูปโภคชั่วคราว (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์)  ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ภายในระยะเวลา 7 วัน นันบจากวันเซ็นสัญญา หากล่าช้าผู้ควบคุมรายงานคณะกรรมการตรวจการ
จ้างต่อไป 

2.6.1 ผู้รับจ้างจัดท าผังองค์กรการบริหารงานก่อสร้าง และรายชื่อผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด  
พร้อมทั้งจัดท าแผนงานก่อสร้าง เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา 

ผู้รับจ้าง 

ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง 

ส่วนอาคารสถานที่ 
(เมื่อมีข้อสงสัย) 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
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2.6.2 ผู้รับจ้างส่งรายงานประจ าวันให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบทุกวัน (ตามแบบ สอส./อก-
03) และรวบรวมสรุปเป็นรายงานประจ าสัปดาห์ (ตามแบบ สอส./อก-02) เสนอคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง 

2.6.3 ผู้ควบคุมงานตรวจสอบรายงานการก่อสร้างประจ าวัน หากมีข้อบกพร่องต้องแก้ไขให้
แจ้งผู้รับจ้าง  โดยใช้แบบฟอร์มแก้ไขงานก่อสร้าง (สอส./อก-05) และรายงานการแก้ไขพร้อมกับ
รายงานประจ าสัปดาห์ 

2.6.4 การตรวจสอบงานก่อสร้างที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่ผู้รับจ้างจะด าเนินการ เช่น 
การตอกเสาเข็ม การเทคอนกรีต การเดินสายระบบไฟฟ้า การวางท่อระบบสุขาภิบาล ให้ผู้รับจ้างแจ้ง
ตรวจสอบงานตามแบบฟอร์ม (สอส./อก-04) หากเป็นงานเทคอนกรีตให้แจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมตาม
แบบฟอร์ม (สอส./อก-07) 

2.6.5 การตรวจสอบอนุมัติวัสดุ อุปกรณ์ ก าหนดไว้ในรูปแบบรายการให้ใช้แบบฟอร์มการ
ขออนุมัติ (สอส./อก-08) โดยผู้ควบคุมงานตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเสนออนุมัติจากผู้ออกแบบ หาก
จ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ให้เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาต่อไป 

2.6.6 ผู้รับจ้างรายงานผลการก่อสร้างประจ าเดือน ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบเสนอ
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา หากพบว่างานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานที่ก าหนดมาก หรือ
อาจจะไม่แล้วเสร็จตามสัญญาให้ผู้ควบคุมงานสรุปสาเหตุ ปัญหา อุปสรรครายงานคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างโดยด่วน 

2.6.7 การตรวจสอบส่งงวดงาน  ให้ผู้ควบคุมงานรายงานผลและสรุปความเห็นในการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าแล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจ
การจ้างทราบภายใน 3 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหนังสือแจ้งการปฏิบัติงานแล้วเสร็จในแต่
ละงวด 

2.6.8 ผู้ควบคุมงานจะต้องตรวจสอบงานเป็นประจ าโดยละเอียด  ให้ถูกต้องตามรูปแบบ
รายการ และหลักวิชาหากพบข้อบกพร่องต้องแจ้งผู้รับจ้างแก้ไขทันที ก่อนที่จะเกิดความเสียหายไป
มาก  หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทันที การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการรูปแบบใดๆ ในกรณีที่รูปแบบไม่ชัดเจนหรือเพ่ือความเหมาะสมให้ผู้ควบคุมงานประสานงาน
กับผู้ออกแบบ  แล้วเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา  ก่อนที่จะด าเนินการใดๆ  

2.6.9 ผู้ควบคุมจะต้องตรวจสอบงานก่อสร้างในระยะเวลาประกันผลงานตามสัญญา  โดย
การตรวจสอบประจ าเดือน และรับแจ้งจากผู้ใช้หรือผู้รับผิดชอบดูแลอาคาร หากพบว่ามีความเสียหาย
อันเดินจากความบกพร่องของการก่อสร้างให้แจ้งผู้รับจ้างด าเนินการแก้ไขซ่อมแซมโดยด่วน  และ
รายงานผลให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบต่อไป 
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2.7 ตัวอย่างหัวข้อการท าเล่มส่งงวดงาน 
2.7.1 รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 
2.7.2 ข้อมูลโครงการ  โดยสังเขป 

2.7.2.1 สถานที่ตั้งโครงการ 
2.7.2.2 แผนผังก่อสร้างโครงการ 
2.7.2.3 ข้อมูลโครงการโดยทั่วไป 

2.7.3 องค์กรและบุคลากรหลักของผู้รับจ้างงานก่อสร้าง 
- แผนภูมิหลักแสดงบุคลากรหลักของผู้รับจ้างงานก่อสร้าง 

2.7.4 รายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง 
2.7.4.1 รายงานความคืบหน้าประจ าสัปดาห์ที่ 1 
2.7.4.2 รายงานความคืบหน้าประจ าสัปดาห์ที่ 2 
2.7.4.3 รายงานความคืบหน้าประจ าสัปดาห์ที่ 3 
2.7.4.4 รายงานความคืบหน้าประจ าสัปดาห์ที่ 4 

2.7.5 แผนงานโครงการก่อสร้าง 
- แผนงานหลัก 

2.7.6 ปัญหา อุปสรรค วิธีแก้ไข และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
2.7.7 ตารางแสดงจ านวนบุคลากรและเครื่องจักรประจ าเดือน 

2.7.7.1 ตารางแสดงจ านวนบุคลากร 
2.7.7.2 ตารางแสดงจ านวนเครื่องจักร 

2.7.8 ภาพถ่ายงานประจ าเดือน 
2.7.9 สภาพภูมิอากาศ 
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บทที่ 3 
ส่วนที่ 2  หลักและแนวทาง  การตรวจสอบงานก่อสร้างอาคาร 

 
3.1  รายการตรวจสอบงานก่อสร้างอาคาร 

3.1.1 งานตรวจสอบส าหรับช่วงเริ่มงาน (Job Mobilization) 
3.1.2 งานตรวจสอบการวางผัง 
3.1.3 งานตรวจสอบงานขุดดินและงานดินของอาคาร 
3.1.4 งานตรวจสอบงานฐานราก 
3.1.5 งานตรวจสอนงานตอกเข็ม 
3.1.6 งานตรวจสอบเข็มเจาะขนาดเล็กระบบเจาะแห้ง 
3.1.7 งานตรวจสอบเข็มเจาะขนาดใหญ่ระบบเจาะเปียก 
3.1.8 งานตรวจสอบเข็มเจาะขนาดใหญ่ระบบเจาะแห้ง 
3.1.9 งานตรวจสอบงานก่อนการเทคอนกรีต 
3.1.10 งานตรวจสอบงานเทคอนกรีต 
3.1.11 งานตรวจสอบงานหลังเทคอนกรีต 
3.1.12 งานตรวจสอบงาน Prestressed/Precast Concrete) 
3.1.13 งานตรวจสอบงานโครงสร้างเหล็ก (Structural Steel) 
3.1.14 งานตรวจสอบงานพื้นส าเร็จรูป 
3.1.15 งานตรวจสอบงาน Post-tensioned Flat Slab 
3.1.16 งานตรวจสอบงานนั่งร้าน (Scaffolds) 
3.1.17 งานตรวจสอบงานก่ออิฐ, คอนกรีตบล็อก 
3.1.18 งานตรวจสอบงานฉาบปูน 
3.1.19 งานตรวจสอบงานปูกระเบื้อง พ้ืน หินขัด 
3.1.20 งานตรวจสอบงานวงกบประตู หน้าต่างไม้และโลหะ 
3.1.21 งานตรวจสอบงานกระจก 
3.1.22 งานตรวจสอบงานฝ้าเพดาน 
3.1.23 งานตรวจสอบงานหลังคา กระเบื้อง 
3.1.24 งานตรวจสอบงานทาสี 
3.1.25 งานตรวจสอบงานรั้ว 
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3.1.1 งานตรวจสอบส าหรับช่วงเริ่มงาน (Job Mobilization) 
1. การประกันภัย 
2. Performance Bond, Advance Payment Bond 
3. การเตรียมแบบฟอร์มเอกสารที่จะใช้ 
4. แผนการด าเนินงานทั้งโครงการ แผน 3 เดือน 1 เดือน 
5. ก าหนดการส่งมอบงานแต่ละงวด 
6. แผนการส่งอนุมัติ Shop Drawing 
7. แผนการส่งรายละเอียด วัสดุ เพ่ือขอรับความเห็นชอบ 
8. แนการส่งและการน าวัสดุเข้าสถานที่ก่อสร้าง 
9. Concrete Mix Design 
10. เอกสารอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การขอไฟฟ้า น้ าประปา 
11. แต่งตั้งตัวแทนประจ าสถานที่ก่อสร้าง 
12. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย 
13. รายชื่อผู้รับเหมาช่วง 
14. ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว ตามกฎหมาย 
15. รายละเอียดแบบฟอร์มการส่งมอบงานงวดแต่ละงวด 
16. จัดเตรียมวิธีการ และแบบฟอร์มเอกสารการผ่านเข้า-ออกบริเวณก่อสร้าง 
17. รายละเอียดการรักษาควาปลอดภัยในบริเวณก่อสร้าง 
18. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างเป็นชาวต่างประเทศให้แสดงหลักฐานการขอ

อนุญาตประกอบอาชีพตามพระราชบัญญัติแรงงาน 
19. แบบฟอร์มเอกสารอ่ืนๆ เช่น แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้วัสดุ การท าล่วงเวลา 

เป็นต้น 
20. ตรวจการเตรียมการเรื่องการทดสอบเสาเข็ม (ถ้ามี) 

3.1.2 งานตรวจสอบการวางผัง 
1. ตรวจสอบหมุดหลักเขตที่ดินกับโฉนดที่ดิน โดยตรวจสอบกับเจ้าของสถานที่

ข้างเคียง 
2. ตรวจสอบแนวเขตท่ีดิน กับแบบแปลน 
3. ตรวจสอบกับแนวเขตที่ดิน 
4. ตรวจสอบระดับต าแหน่งและความม่ันคงของหมุดระดับ 
5. ตรวจสอบส่วนยื่นขององค์ประกอบอาคารตามแบบ กับแนวเขตท่ีดิน 

3.1.3 งานตรวจสอบงานขุดดินและงานดินของอาคาร 
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1. ตรวจสอบสภาพดินที่จะขุด ความลาดเอียงที่เหมาะสมและการป้องกันดินฟัง 
2. ตรวจสอบระยะและระดับในการขุดดินต้องตรงกับรูปแบบที่ได้ระบุไว้ 
3. ตรวจสอบระดับก้นหลุมของงานขุดดินและความกว้างยาว 
4. ตรวจสอบการบดอัด เพ่ือรองรับพื้นคอนกรีต 
5. ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ขุดและบดอัดเพ่ือไม่ให้เป็นอันตรายต่อโครงสร้างอ่ืน 

หรืออาคารที่อยู่ใกล้เคียง 
6. ตรวจสอบวัสดุที่ใช้ถม 
7. ตรวจสอบระดับที่บดอัด เพ่ือตรวจสอบการทรุดตัว 
8. ตรวจระยะระดับสุดท้ายให้ตรงตามรูปแบบ 
9. ตรวจสอบดินถมใหม่ 
10. ในกรณีที่ขุดดินลึก ซึ่งต้องใช้ Sheet Pile ตรวจให้เป็นไปตามรายละเอียดการ

ค านวณ 
11. ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของผนังหลุมเพียงพอหรือไม่ ในกรณีที่มีเสาเข็มอยู่

ชิดหลุมที่ขุด 
12. ตรวจสอบการเตรียมการก าจัดน้ าก่อนการเทคอนกรีต 

3.1.4 งานตรวจสอบงานฐานราก 
1. ต าแหน่ง แนวศูนย์กลางของฐานราก ศูนย์เสา 
2. ขนาดเสาเข็ม และจ านวนต้นของแต่ละฐานราก 
3. ต าแหน่งของเสาเข็ม หากคลาดเคลื่อนจากแบบให้ปรึกษาผู้ออกแบบทันที 
4. ระดับหัวเสาเข็ม 
5. ระดับความลึกของหลุม พร้อมทรายหยาบและคอนกรีตหยาบ 
6. เหล็กเสริม ขนาดและระยะห่าง และระยะห้ม  
7. ไม้แบบ ต าแหน่งและความม่ันคง 
8. งานเคคอนกรีต (ดูรายการตรวจสอบเรื่องการเทคอนกรีต) 
9. ตรวจสอบการฝังวัสดุอื่นๆ เช่น ท่อร้อยสายไฟ สายดิน ฯลฯ 
10. การบดอัดดินเพื่อกลบหลุม 

3.1.5 งานตรวจสอบงานตอกเข็ม 
ผู้ควบคุมการก่อสร้างควรตรวจสอบตามรายการต่อไปนี้ 
3.1.5.1 ก่อนตอก 

1. การขนส่งเขาเข็ม 
2. การกองเสาเข็ม และการชักลากเสาเข็ม 
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3. การจัดล าดับขั้นตอนการตอกเข็ม และทางเดินปั้นจั่น 
4. ขนาด รูปร่าง ความยาว อายุเข็ม ถูกต้องตามรูปแบบและรายการ

ประกอบแบบก่อสร้าง 
5. หัวเข็มได้ฉากกับแนวแกนหรือไม่ เอียงเกินข้อก าหนดหรือไม่ 
6. หัวเข็มมีโผล่ซึ่งอาจเป็นอันตรายขณะตอกหรือไม่ 
7. หัวเข็มตามแบบมี Dowel หรือไม ่
8. คุณภาพของคอนกรีต และเหล็กเสริมในตัวเข็ม รอย Crack 
9. การโก่งตัวของตัวเข็ม 
10. ปั่นจั่นเหมาะสมกับการตอกหรือไม ่
11. น้ าหนักลูกตุ้มเหมาะสมกับการตอกเข็มหรือไม่ 
12. มีเสาส่งยาวพอใช้หรือไม่ 
13. หมวกครอ กระสอบรองหัวเข็ม 
14. นั่งร้านแข็งแรงดีหรือไม ่
15. ในกรณีตอกใกล้สายไฟแรงสูงต้องหุ้มสายไฟ 
16. ต าแหน่งศูนย์เสาเข็ม โดยเฉพาะเข็มเอียงต้อง Offest 
17. อุปกรณ์ส าหรับต่อเข็มในกรณีเข็มต่อ 
18. การเตรียมจดข้อมูลในการตอกเข็ม 
19. เงื่อนไขสัญญาตอกเข็ม ก าหนดด้วยความยาว หรือ Blow Coount 
20. รายการก่อสร้างมีการทดสอบเสาเข็มหรือไม่ 
21. เตรียมแบบฟอร์มการจด Blow Count และข้อมูลอ่ืน น้ าหนักตุ้ม สูตร

ที่จะใช้ค านวณ 
3.1.5.2 ขณะตอก 

1. การชักล้าง และการยก 
2. ด่ิง 
3. ต าแหน่งหลังจากปกเสาเข็มแล้ว โดยวัดจากระยะ Offset 
4. ลูกตุ้มและเสาเข็มตรงศูนย์หรือไม่ 
5. ระยะยกลูกตุ้ม 
6. การรองหัวเข็ม หมวกครอบ 
7. มีการจดรายงานครบหรือไม่ 
8. Blow Count ผิดปกติหรือไม่ 
9. วิธีการต่อเสาเข็ม 
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10. ความปลอดภัยขณะตอก 
11. ระดับหัวเสาเข็ม 
12. หากเข็มตอกไม่ลง หรือหัก หรือ Blow Count ต่ าผิดปกติต้องรีบ

รายงานวิศวกรผู้รับผิดชอบทราบทันที 
3.1.5.3 หลังตอก 

1. หากปักหมุดไว้หลายๆ หมุด หมุดที่ปักไว้ล่วงหน้าเสียหาย หรือถูกดินดัน
หรือไม ่

2. Tolerance ทั้งต าแหน่งและแนวดิ่ง 
3. ต าแหน่งที่ท าได้จริง ท าเครื่องหมายแสดงต าแหน่งเสาเข็มที่ตอกเสร็จ

แล้วในแต่ละวันลงในแบบเพ่ือเป็นหลักฐาน และป้องกันการสับสน 
4. ตรวจการเตรียมการทดสอบเสาเข็ม 

- มาตรฐานการทดสอบ 
- เวลาในการทดสอบ 
- วิธีการทดทอบ 
- การเตรียมจดข้อมูลและการท ารายงาน 

 หมายเหตุ : รายการเข็มตอกอาจมีข้อเพ่ิมเติมมากกว่านี้ ถ้ามีปัญหาอุปสรรคเพ่ิมขึ้นแล้วแต่
พ้ืนที่โซนนั้นๆ  

3.1.6 งานตรวจสอบเข็มเจาะขนาดเล็กระบบเจาะแห้ง 
1. ก่อนเจาะ 

1.1 ตรวจสอบศูนย์กลาง ระดับ ขนนาดและรูปร่างของเข็ม 
1.2 ตรวจสอบต าแหน่งความมั่นคงของจุดยืดของ Rig. 
1.3 ตรวจสอบระยะหลุมที่จะเจาะใหม่กับท่ีเทคอนกรีตเสร็จใหม่ๆ  
1.4 ตรวจสอบรอยต่อของปลอกเหล็กเพ่ือป้อนกันน้ าซึม 

2. การเจาะ 
2.1 ตรวจสอบแนวดิ่งของปลอกเหล็กสม่ าเสมอระหว่างเจาะ 
2.2 ตรวจสอบและวัดความลึกของชั้นดินที่เปลี่ยนไปของหลุมเจาะระหว่างขุดเจาะ 
2.3 อย่าน าดินที่ขุดมากองไว้ข้างหลุมเจาะ 
2.4 สังเกตว่ามีดินข้างหลุมพังหรือไม ่
2.5 วัดระดับก้นหลุมเจาะและความลาดเอียงเมื่อความลึกของหลมเจาะได้ตาม

ต้องการ 
2.6 หาทางป้องกันมิให้น้ าใต้ดินซึมเข้าหลุมเจาะ 



24 
 

2.7 ให้รีบด าเนินการขั้นต่อไปโดยเร็ว อย่าทิ้งหลุมเจาะไว้นาน 
3. การเทคอนกรีต 

3.1 ตรวจสอบต าแหน่งเหล็กเสริมในหลุมเจาะให้เป็นไปตามแบบ และตรวจการ
ยึดเหล็กให้แข็งแรง 

3.2 ตรวจวิธีการเทคอนกรีตเพ่ือลดการแยกตัว 
3.3 ตรวจสอบต าแหน่งของท่อส่งคอนกรีต  อย่าให้ชิดกับเหล็กเสริม 
3.4 ตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีต 
3.5 ตรวจสอบระดรับของคอนกรีตที่เทได้ในหลุมเจาะแต่ละครั้ง  เปรียบเทียบ

กับปริมาณคอนกรีตตามแบบ 
3.6 ตรวจสอบระยะเผื่อของระดับคอนกรีตหัวเข็ม 
3.7 การถอนปลอกเหล็กต้องกระท าก่อนคอนกรีตเริ่ม SET ตัว และต้องระวังมิให

ปลอกเหล็กเก่ียวเหล็กเสริมขึ้นมาด้วย 
3.8 ขณะเทคอนกรีตต้องควบคุมมิให้วัสดุแปลกปลอมหล่นลงไปในหลุม เช่น 

จาระบีที่ทารอยต่อ  เป็นต้น   
3.1.7 งานตรวจสอบเข็มเจาะขนาดใหญ่ระบบเจาะเปียก 

1. ก่อนเจาะ 
1.1 ตรวจสอบศูนย์กลาง ระดับ ขนาดและรูปร่างของเข็ม 
1.2 ตรวจสอบต าแหน่งความมั่นคงของจุดยืนของเครื่องขุด และรถล าเลียงดินอก 
1.3 ตรวจสอบระยะหลุมที่จะเจาะใหม่กับหลุมเข็มท่ีเทคอนกรีตเสร็จใหม่ๆ 

2. การเจาะ 
2.1 ตรวจสอบแนวดิ่งของเครื่องเจาะตลอดเวลา 
2.2 ตรวจสอบคุณภาพของ Drilling Liquid และเติม Drilling liquid ในหลุม

เจาะเม่ือระดับลดลง 
2.3 ตรวจสอบและวัดความลึกของชั้นดินที่เปลี่ยนไปของหลุมเจาะระหว่างขุดเจาะ 
2.4 สังเกตว่ามีดินข้างหลุมพังหรือไม่ และอย่าน าดินที่ขุดขึ้นมากองไว้ข้างหลุม 
2.5 วัดระดับก้นหลุมเจาะ ความลาดเอียงและสภาพของหลุม 
2.6 ให้รีบด าเนินการข้ึนต่อไปโดยเร็วอย่าทิ้งหลุมเจาะไว้นาน 

3. การเทคอนกรีต 
3.1 ท าความสะอาดก้นหลุมเจาะอีกครั้ง 
3.2 ตรวจสอบต าแหน่งเหล็กเสริมในหลุมเจาะให้เป็นไปตามแบบ 
3.3 ตรวจข้อต่อของท่อส่งคอนกรีตอย่าให้น้ าซึมได้ พร้อมทั้งตรวจสอบความยาว 
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3.4 ตรวจสอบต าแหน่งและปลายท่อส่งคอนกรีต อย่าให้ห่างจากก้นหลุมเจาะ
มากนัก เพ่ือป้องกันคอนกรีตแยกตัว 

3.5 ตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีต 
3.6 ตรวจสอบวัสดุน าคอนกรีตในท่อส่งคอนกรีตเมื่อเริ่มเทคอนกรีตใหม่ๆ  
3.7 ตรวจสอบระดับของคอนกรีตที่เทได้ในหลุมเจาะแต่ละครั้งเปรียบเทียบกับ

ปริมาณตามแบบ 
3.8 ตรวจสอบระยะฝังในคอนกรีตของท่อส่งคอนกรีต 
3.9 ตรวจสอบระยะเผื่อของระดับคอนกรีตหัวเข็ม 

3.1.8 งานตรวจสอบเข็มเจาะขนาดใหญ่ระบบเจาะแห้ง 
1. ก่อนเจาะ 

1.1 ตรวจสอบศูนย์กลาง ระดับ ขนาดและรูปร่างของเข็ม 
1.2 ตรวจสอบต าแหน่งความมั่นคงของจุดยืนของเครื่องขุด และรถล าเลียงดินออก 
1.3 ตรวจสอบระยะหลุมที่จะเจาะใหม่กับหลุมเข็มท่ีเทคอนกรีตเสร็จใหม่ๆ 
1.4 ตรวจสอบสภาพและรอยต่อของปลอกเหล็ก 

2. การเจาะ 
2.1 ตรวจสอบแนวดิ่งของปลอกเหล็ก ตลอดเวลาขณะตอก 
2.2 ตรวจสอบความลึกของปลอกเหล็ก เมื่อตอกเสร็จแล้วให้เท่าความลึกเข็ม 
2.3 ตรวจสอบและวัดความลึกของชั้นดินที่เปลี่ยนไปของหลุมเจาะระหว่างขุดเจาะ 
2.4 สังเกตว่ามีดินข้างหลุมพังหรือไม่ และอย่าน าดินที่ขุดขึ้นมากองไว้ข้างหลุม 
2.5 ตรวจสอบวิธีการและท าให้หลุมเจาะแห้ง 
2.6 วัดระดับก้นหลุมเจาะ ความลาดเอียงและสภาพของหลุมเจาะเมื่อความลึก

ของหลุมเจาะได้ตามต้องการ 
2.7 ให้รีบด าเนินการข้ึนต่อไปโดยเร็วอย่าทิ้งหลุมเจาะไว้นาน 

3. การเทคอนกรีต 
3.1 ตรวจสอบความสะอาดก้นหลุมเจาะอีกครั้ง 
3.2 ตรวจสอบต าแหน่งเหล็กเสริมในหลุมเจาะให้เป็นไปตามแบบ 
3.3 ตรวจสอบต าแหน่งและปลายท่อส่งคอนกรีต อย่าให้ห่างจากก้นหลุมเจาะ 

หรือระดับของคอนกรีตในหลุมเจาะมากนัก เพ่ือป้อนกันคอกรีตแยกตัว 
3.4 ตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีต 
3.5 ตรวจสอบระดับของคอนกรีตที่เทได้ในหลุมเจาะแต่ละครั้งเปรียบเทียบกับ

ปริมาณตามแบบ 
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3.6 ตรวจสอบระยะเผื่อของระดับคอนกรีตหัวเข็ม 
3.7 ดึงปลอกเหล็กออกก่อนคอนกรีตก่อตัว 

3.1.9 งานตรวจสอบงานก่อนการเทคอนกรีต (แบบหล่อ เหล็กเสริม และการเตรียมการ) 
1. ตรวจส่วนผสม กระบะตวง หรือเครื่องชั่ง 
2. ตรวจชนิดของปูนซีเมนต์ใช้ให้ถูกต้องตามรายการก่อสร้าง 
3. ตรวจคุณสมบัติของส่วนผสม คือ หิน ทราย น้ า และสารผสม เพ่ิมให้ถูกต้องตาม

รายการก่อสร้าง 
4. ควบคุมการร่อนหินหรือกรวด ทราย และการท าความสะอาด 
5. ตรวจสอบต าแหน่งของแบบหล่อ ดิ่ง ฉาก ต าแหน่งและระดับที่จะหยุดเท

คอนกรีต 
6. ตรวจผิวของแบบหล่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของแบบ 
7. ตรวจสอบความแข็งแรงของค้ ายัน กรณีท่ีใช้ Form Tie ตรวจ ให้ขันน๊อตแน่นทุก

ตัว และจ านวนเพียงพอหรือไม่ 
8. น้ ามันทาไม้แบบต้องได้รับความเห็นขอบก่อนใช้ 
9. ตรวจระดับว่าเผื่อผิวตกแต่งถูกต้องหรือไม่ 
10. ตรวจรอยรั่วของไม้แบบ กรณีเนไม้ ถ้ารั่วให้อุดก่อน 
11. พรมน้ าไม้แบบก่อนเทเพ่ือป้องกันไม้แบบดูดน้ าจากส่วนผสมคอนกรีต 
12. กรณีห้องใต้ดินหรือหลังคาที่ไม่สามารถเทต่อเนื่องทั้งผืนได้ รองต่อต้องใส่ Water 

Stop 
13. ตรวจสภาพของแบบว่ายังเหมาะสมในการใช้งานหรือไม่ ในกรณีใช้หลายครั้ง 
14. ตรวจการเก็บเหล็ก อย่าให้กองติดกับดิน หรือใกล้กับน้ ามัน 
15. ตรวจชนิด ขนาด จ านวนของเหล็กเสริมให้ถูกต้อง  พร้อมทั้งตรวจดูว่าเหล็กมี

คราบโคลนหรือคราบปูนทรายที่หลุดง่ายติดอยู่หรือไม่ ถ้ามีต้องท าความสะอาดก่อน 
16. ตรวจ Covering ให้ตรงตามรายการประกอบแบบ 
17. ตรวจต าแหน่งต่อเหล็กเสริมให้ตามแบบหรือข้อก าหนดและหลักวิชา 
18. ตรวจอุปกรณ์ที่ต้องฝัง และช่องเจาะต่างๆ ให้มีครบถ้วนตามแบบ เช่น เหล็ก

เสียบก่ออิฐ ท่อร้อยสายไฟ Concrete Insert, Sleeves. 
19. การเตรียมเครื่องมือ เช่น เครื่องจี้ให้พอเพียและมีอะไหล่เครื่องจี้ส ารองในกรณณี

เกิดการเสีย 
20. ตรวจจ านวนคนงานและช่างให้พอเหมาะกับลักษณะงาน 
21. ตรวจการเตรียมการเก็บตัวอย่าง การตรวจสอบความข้นเหลว (Slump Test) 
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22. ตรวจความสะอาดครั้งสุดท้ายก่อนเท ตรวจการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันกรณีฝนตก
ขณะเท 

23. ก่อนการเทคอนกรีตต้องอนุมัติก่อนทุกครั้ง 
24. พ้ืนชั้นหลังคาควรยกโครงสร้างให้ลาดเอียงไปยังจุดระบางน้ า ไม่ควรท าระดับ

เรียบแล้วพอกปูนทรายหนาเกินไป 
25. การใช้สารผสมเพิ่ม จะต้องมีการทดสอบก่อนทุกครั้ง 

3.1.10  งานตรวจสอบงานเทคอนกรีต 
1. ตรวจส่วนผสมให้เป็นไปตาม Mix Design 
2. ตรวจที่ Mixing Plant หากจ าเป็นพร้อมทั้งตรวจ Mixing Time ด้วย 
3. ตรวจสอบ ควบคุม ระยะเวลาการรับก าลังแข็งตัวของคอนกรีต 
4. ตรวจการเทให้ใช้เครื่องมือให้ถูกต้อง เช่น Tremie, Belt Conveyor หรือวิธีอ่ืน 
5. ตรวจสอบการขนส่งคอนกรีต จากรถ Mixer ไปยังจุดที่จะเทโดยไม่เกิดการ

แยกตัว และในกรณีใช้เครื่อง Pump Concrete ต้องตรวจสอบ Mix Design ว่าเหมาะสมกับเครื่องมือ
หรือไม ่

6. ตรวจสอบระยะปล่อยคอนกรีต ไม่ควรสูงกว่ามาตรฐานโดยปกติไม่ควรสูงกว่า
2.00 เมตร และการเทต้องตามวิธีมาตรฐานเพ่ือป้องกันการแยกตัว ถ้าจ าเป็นให้ใช้กรวยช่วยในการเท 

7. ตรวจความข้นเหลวให้พอเหมาะ (Slump) 
8. ตรวจสอบให้มีการจี้คอนกรีตที่ถูกวิธีตามมาตรฐาน และไม่ควรจี้ถูกเหล็กเสริม 

และไม้แบบ 
9. ห้ามจี้คอนกรีตที่เซ็ตตัวหรือก าลังแข็งตัวแล้ว 
10. การเก็บชิ้นตัวอย่างเขียน วัน เดือน ปี และท าเครื่องหมายก ากับ 
11. แต่วผิวหน้าให้เป็นไปตามข้อก าหนด 
12. คอนกรีตเก่ากับใหม่ให้ราดน้ าปูนหรือ ปูน : ทราย 1 : 1 หรือวิธีอ่ืนตามรายการ

ประกอบแบบ 
13. ดูให้ Water Stop ไม่พับขณะเท 
14. ปริมาณที่เทอย่าให้น้ าหนักไม้แบบเกินความจ าเป็น 
15. ขณะที่เทคอนกรีตต้องคอยตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่ฝังไว้มีการเคลื่อนที่จากเดิม

หรือไม ่
16. ทันทีท่ีคอนกรีตแข็งตัวให้เริ่มบ่มทันที 

3.1.11 งานตรวจสอบงานหลังเทคอนกรีต 
1. การบ่มคอนกรีต ต้องครบถ้วนตามรายการประกอบแบบ หรือมาตรฐาน 
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2. การถอดแบบ เมื่อคอนกรีตครบอายุ หรือครบตามข้อก าหนด ควรถอดไม้แบบ
และค้ ายันออกให้หมด 

3. ติดตามผลการทดลองก าลังของคอนกรีตที่เทแล้ว 
4. การซ่อมผิวช ารุด 
5. การป้องกันความเสียหาย 

3.1.12  งานตรวจสอบงาน 
1. ก าหนดตรวจสอบและอนุมัติสถานที่หรือสถาบันที่จะทดสอบวัสดุที่จะใช้ 
2. ตรวจสอบและจดบันทึกการดึงเหล็ก 
3. ตรวจสอบแบบก่อนเทคอนกรีต 
4. ตรวจสอบขนาดของโครงสร้าง ต าแหน่งของเหล็กดึงการเสริมเหล็ก วัสดุอ่ืนๆ 

และช่องเปิดต่างๆ 
5. ตรวจสอบการเทคอนกรีต 
6. ตรวจสอบการถอนแรงดึง การถอดแบบ การขนส่ง และการเก็บ 
7. ตรวจสอบสภาพทั่วไปของโรงงาน สภาพการท างาน สภาพอากาศ และสิ่งอ่ืนๆ ที่

มีผลต่องาน 
8. ตรวจสอบชิ้นงานที่หล่อเสร็จแล้วให้เป็นไปตามข้อก าหนด 
9. ตรวจสอบนั่งร้านให้เป็นไปตามรายการค านวณ 
10. ตรวจสอบเอกสารรายการค านวณ ของบริษัทท่ีท าการออกแบบ 

3.1.13 งานตรวจสอบงานโครงสร้างเหล็ก 
1. ตรวจสอบลักษณะของวัสดุ เช่น ตรง สนิม โก่ง การโค้งงอ 
2. ตรวจสอบขนาดความหนา และพ้ืนที่หน้าตัดของเหล็ก 
3. ตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดท่ีก าหนดให้ 
4. ตรวจสอบชนิดของเหล็ก โดยให้น าชิ้นตัวอย่างไปทดสอบ 
5. ตรวจสอบหมุดย้ า ทั้งรูปร่างและชนิดที่ใช้ 
6. ตรวจสอบระยะห่างระหว่างหมุดย้ า 
7. ตรวจสอบสลักเกลียว รูปร่างและชนิดที่ใช้ 
8. ตรวจสอบแป้นเกลียว และวงแหวน 
9. ตรวจสอบเครื่องมือขันสลักเกลียวที่รับแรงพิเศษ 
10. ตรวจสอบวิธีการขันสลักเกลียวที่รับแรงพิเศษ 
11. ตรวจสอบการเจาะรูทั้งถาวรและชั่วคราว 
12. ตรวจสอบต าแหน่ง การจัดระยะ และความยาวของเหล็ก 
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13. ตรวจสอบประเภทของธูปเชื่อม 
14. ตรวจสอบคุณสมบัติของช่างเชื่อม ควรมีการทดสอบก่อน 
15. ตรวจสอบผิวที่เชื่อมและการเชื่อมทับผิวเดิม 
16. ตรวจสอบการเชื่อมแบบต่างๆ เช่น ทาบโลหะ ตรึง และแนวสั้นๆ 
17. ตรวจสอบการเผื่อระยะ ส าหรับหดตัว การผิดรูปหรือการยึดเหนี่ยวในการเชื่อม 
18. ตรวจสอบการเชื่อมภายหลังของปลายสุดของรอยต่อ ที่ขอบของมุมจุดเริ่มและจุดจบ 
19. ตรวจสอบนั่งร้าน ส าหรับการเชื่อม 
20. ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า และการลัดวงจรไฟฟ้าขณะเชื่อม (เครื่องป้องกันไฟไหม้) 
21. ตรวจสอบความหนาของรอยเชื่อม 
22. ตรวจสอบการตัดเหล็ก 
23. ตรวจสอบการท าความสะอาดผิวเหล็กก่อนการเชื่อม 
24. ตรวจสอบการประกอบ Plate & Gusset-Plate รูปโครงเหล็กต่างๆ ในโรงาน

ประกอบ 
25. ตรวจสอบการขนย้ายและการขนส่ง 
26. ตรจสอบการประกอบติดตั้งจริงในสถานที่ก่อสร้าง 
27. ตรวจสอบการทาสีรองพ้ืนป้องกันสนิม 
28. ตรวจสอบการป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดจากสะเก็ดไฟเชื่อม โดยเฉพาะ

อาจท าให้เกดิไฟไหม้ และสะเก็ดไฟถูกกระจายจะเสียหาย 
29. ตรวจสอบระดับ แนวราบ แนวดิ่ง ต าแหน่ง ระยะห่างของโครงเหล็ก ส่วนต่างๆ 

ให้ตรงตามระบุในแบบ  
30. ตรวจสอบระยะห่างของชิ้นงานที่จะเชื่อมติดกันให้เป็นไปตามระเบียบ โดยเฉพาะ

กรณีท่ีไม่มี Gusset Plate 
31. สายดินห้ามใช้เหล็กเสริมโครงสร้างมาต่อแทนสายดินเด็ดขาด ให้ใช้สายไฟ

เท่านั้น 
3.1.14 งานตรวจสอบงานพื้นส าเร็จรูป 

1. ตรวจสอบชนิดของพ้ืนที่ใช้ตามระบุในแบบหรือรายการ 
2. ตรวจสอบรอยแตกหัก 
3. ตรวจสอบวิธีการติดตั้ง  ทิศทางการวางและค้ ายัน 
4. ต้องมีการค านวณพร้อมกับการทดสอบการรับน้ าหนักของพ้ืน 
5. ตรวจสอบปลอยของคานที่นั่งอยู่บนคานถูกต้องตามข้อก าหนดหรือไม่ 
6. ตรวจสอบการเสริมเหล็ก 
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7. พ้ืนส าเร็จรูปชั้นบนสุด (ดาดฟ้า) ควรผสมน้ ายากันซึมกับคอนกรีตทับหน้า และ
ควรมีเหล็กกันแตกเนื่องจากอุณหภูมิ 

8. ตรวจสอบพื้นท่ีจะต้องเส้นไว้เปิดช่อง และพ้ืนที่ยังเหลือเศษจากการปู 
9. ตรวจสอบควาหนาของพ้ืนคอนกรีตทับหน้า 
10. ตรวจสอบขนาดและระยะห่างของเหล็กที่เสียบไว้ส าหรับดวงโคม และท่อต่างๆ 

ตามแนวที่ก าหนด 
11. ตรวจสอบการขนส่ง 
12. ตรวจสอบการกองวัสดุ ให้เป็นไปตามท่ีออกแบบไว้ 
13. เตรียมผิวหน้าพื้นไว้เพ่ือการตกแต่งผิวระบุในแบบ 
14. ตรวจสอบระดับให้แน่นอน ตรงกับที่ระบุในแบบ 
15. ขณะเทคอนกรีต ต้องไม่เทรวมกันเป็นจุดเดียว เนื่องจากน้ าหนักอาจมากเกินไป 
16. ในกรณีที่ผิวตกแต่งเป็นหินขัด อาจแตกร้าวได้ที่รอยต่อพ้ืนส าเร็จรูปหลังคาน ให้

ปรึกษากับผู้ออกแบบเพื่อการแก้ไขก่อน 
17. การยึดอุปกรณ์อ่ืนติดกับตงของระบบพ้ืนส าเร็จรูป ให้ปรึกาวิธีการยึดกับ

ผู้ออกแบบก่อนเสมอ 
3.1.15  งานตรวจสอบงาน Post-tensioned Flat Slab 

ขั้นตอนการท า 
1. ตั้ง ค้ ายัน และแบบพื้น 
2. จัดวางเหล็กเสริมล่าง ตามแบบ 
3. ติดตั้งสมอยึด 
4. ติดตั้งจัดแนวระดับ ของลวดอัดแรง 
5. จัดวางเหล็กเสริมบน 
6. เทคอนกรีต 
7. บ่มน้ า ถอดแบบข้าง 
8. ถอด plastic former, ใส่ลิ่มจับลวด 
9. ดึงลวดอัดแรง และยึด 
10. ตัดลวดอัดแรง 
11. ถอดแบบพ้ืน (ยังคงค้างค้ ายันไว้)  

  หมายเหตุ 
1. ในกรณีที่มีการเว้นช่องรอบเสา (Column pocket หรือ Sliding joint) หรือ Column 

Hinge) ให้ปรึกษา และขอค าแนะน าจากผู้ออกแบบ 



31 
 

2. งานนี้โดยส่วนใหญ่แล้วจะเหมือนกับงาน R.C. Flat Slab 
ก. รายการตรวจสอบงาน Unbonded Strands 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. ลวดอัดแรง Unbonded Strands 
1.1 ตรวจดูว่าทุกๆ เส้นจะมีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงประเภทเนื้อเหล็ก 

ขนาดลวดอัดแรง จ านวนเส้นลวดในสายและความยาวให้ตรงตามที่ระบุไว้ในแบบและของจริง 
1.2 วัสดุที่ห่อหุ้ม (ท่อ Polyethylene) อยู่ในสภาพดีไม่ฉีกขาดหรือมีรอยช ารุด 
1.3 ลวดอัดแรง (Strand) ไม่คดงด โดยม้วนเป็นขด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่

น้อยกว่า 1.30 ม. 
1.4 ตัดตัวอย่างของ Prestressing strand เพ่ือส่งไปทดสอบหา Modulus of 

Elasticity และ Stress-Stran Curve โดยสุ่ มตัวอย่ าง  Specimen ทุกๆ 18 ต้น ของน้ าหนัก 
Prestressing strands (ตาม ASTM A 416-74) 

1.5 ถ้ามีจารบี ให้ตรวจสอบจารบีที่เคลือบเนื้อ Strands พร้อมทั้งเช็คคุณสมบัติ
ของจารบีนั้นด้วย 

1.6 ห้ามไม่ให้มีการเชื่อม เผาให้ร้อน หรือชุบความร้อนต่อลวดอัดแรงเป็นอัน
ขาด 

1.7 ถ้ามีการเก็บลวดอัดแรงไว้ที่หัวงานเป็นเวลานานจะต้องสอบทานขนาด 
และความถูกต้องอีกก่อนจะน าไปใช้งาน 

2. สมอยึด (Anchorage) 
2.1 สมอยึด (Anchorage) ต้องมีสภาพสมบูรณ์ตามที่ออกแบบไม่มีรูโพรง หรือ

รอยแตกร้าวท าด้วยวัสดุที่ทนทานตามท่ีทดสอบไว้ 
2.2 ลิ่มจับลวด (Jaws) ต้องมีความแข็งมากกว่าเหล็กลวดในสายเอ็นมีขนาด

กระชับกับเหล็กสายเอ็น และสมอยึดพอดี 
2.3 Plastic Form ต้องไม่แตกร้าวจนปล่อยให้น้ าปูนรั่วไหลเข้าไปจับกับสมอยึด

และลิ่มจับลวดได้ 
2.4 กรณีท่ีปลายข้างหนึ่งมีสมอยึดตายอยู่ (Dead end Anchorage) ให้ตรวจดู

ต าแหน่งและสภาพความแข็งแรงของสมอยึดด้วย 
3. Shop Drawing 

ก่อนที่จะเริ่มท างาน ควรศึกษา Shop Drawing ให้เข้าใจพร้อมทั้งตรวจระดับ
ของ Strands และ Mild Steel ที่บริเวณ Column และ Mid-Span ให้เป็นไปตามที่ผู้ออกแบบได้
ค านวณไว้ และเสนออนุมัติก่อนลงมือท างาน 
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ข. รายการตรวจสอบ 
การติดตั้ง Unbonded Strands และ Anchorage 
การติดตั้ง 
1. สมอยึด (Anchorage) 

1.1 ตรวจสอบต าแหน่งสมอยึดที่แบบข้างตามแบบ และท าเครื่องหมายว่าเป็น
ปลายดึง หรือเป็นปลายตายตัว 

1.2 วัด และก าหนดต าแหน่งและระดับของศูนย์ลวดอัดแรงที่จะโผล่ให้ละเอียด
ถึง 0.5 มม. แล้วเจาะรู 

1.3 ประกอบเบ้าพลาสติกเข้ากับสมอให้ตรงกับรูที่เจาะเบ้าพลาสติกซ่ึงจะถูกรื้อ
ออกภายหลังเพื่อให้ปากแม่แรงยื่นเข้าไปยันกับแป้นสมอได้ 

1.4 ยึดเบ้าและสมอเข้ากับแบบข้างต้องรักษาระนาบแป้นสมอให้ได้ฉากกับแกน
ตามยาวของสายเหล็กดึง 

1.5 ป้องกันไม่ให้คอนกรีต และน้ าปูนรั่วไหลเข้าไปในเบ้าได้ 
2. ลวดอัดแรง (Prestressing Tendons) 

2.1 การติดตั้งลวดอัดแรงจะท าภายหลังที่จัดวางเหล็กเสริมล่างตามแบบ
เรียบร้อยแล้ว 

2.2 คลี่ขดลวดอัดแรงไปตามยาวตามทิศของสมอ ตัดสายและร้อยสายเข้าตามคู่
สมอท่ีถูกต้อง 

2.3 การตัด ต้องใช้เลื่อจานคาโบรันดันรอบสูงตัดเท่านั้น  ห้ามใช้ไฟแก๊สตัด และ
ต้องเผื่อความยาวให้ยื่นโผล่จากสมอให้เพียงพอที่แม่แรงจะท าการดึงได้ (ให้สอบระยะโผล่กับผู้จัดหา
แม่แรง) 

2.4 วัสดุที่ห่อหุ้ม (ท่อ Polyethylene) ต้องอยู่ในสภาพดี ถ้ามีรอยฉีกขาดให้รีบ
พ้นซ่อมด้วยเทปทันทีเพ่ือป้องกันปัญหาเรื่องน้ าปูนไหลซึมเข้าไปขณะเทคอนกรีต 

2.5 การจัดแนวระดับ และยึดลวดอัดแรงให้มั่นคงในต าแหน่งต้องมีความ
แข็งแรงเพียงพอที่จะไม่คลาดเคลื่อนไปเกิน 1 ซม. ขณะเทคอนกรีตต้องใช้แคร่เหล็กแบกรับสายไป
ห่างประมาณทุกๆ 1.00 ม. 

2.6 นับจ านวนเส้นทั้งหมด ครบตามแบบ 
2.7 ตรวจสอบแนวระดับ (profile) โดยไม่ให้มีความคลาดเคลื่อนเกินก าหนด 

ดังนี้ 
- แนวดิ่ง คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน  ±2 มม. 
- แนวราบ คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ±5 มม. 
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2.8 รอยต่อระหว่างสมอยึด (Anchorage) กับลวดอัดแรงต้องพันด้วยเทปกาว
ให้เรียบร้อยเพ่ือป้องกันน้ าปูนรั่วเข้าไปจับระหว่างสมอกับลวดอัดแรง 

2.9 ห้ามให้ลวดอัดแรง (prestressing tendons) เป็นสายดินในการเชื่อมด้วย
ไฟฟ้าเป็นอันขาด 

2.10 ตรวจสอบว่าลวดอัดแรงยื่นโผล่จากสมอเพียงพอส าหรับปลายที่ต้องดึง 
และตรวจสอบการยึดตายของสายเหล็ก อันปลายที่ไม่มีการตัด 

2.11 ห้ามคนเดินเหยียบย่ าบนลวดอัดแรงที่จัดแนวระดับไว้เรียบร้อยแล้ว 
ค. รายการตรวจสอบ การเทคอนกรีต 

1. การเท 
1.1 ท าความสะอาดแบบหล่อ เก็บเศษลวดและถุงพลาสติก ก้นบุหรี่ และสิ่ง

แปลกปลอมอ่ืนๆ ออกไปให้หมด 
1.2 ต้องพาดสะพานให้รถเข็นเข้าไปเทคอนกรีตได้ห่างจุดที่ต้องการไม่เกิน 1 เมตร 
1.3 ตรวจสอบความถูกต้องของลวดอัดแรง และเหล็กเสริมเป็นครั้งสุดท้ายก่อน

เท ให้แก่ระยะแนว ระดับ และความสมบูรณ์ของวัสดุหุ้มลวดอัดแรง หากยังมีความบกพร่อง ให้แก้ไข
ให้เรียบร้อย 

1.4 ต้องไม่กระแทก และชนเหล็กเสริม และลวดอัดแรงให้คลาดเคลื่อนจาก
ต าแหน่งที่จัดไว้ แล้วถ้าเคลื่อนให้รีบจัดเข้าท่ีเดิมโดยการวัดสอบระยะด้วย 

2. การเขย่าให้แน่น 
2.1 ต้องใช้เครื่องจี้สั่นแหย่ให้ทั่ว 
2.2 แผ่กระจายส่วนผสมหิน และทรายให้สม่ าเสมอกัน คือ อย่าให้หินแยกกลุ่ม

จากทราย 
2.3 ให้เพ่ิมความแน่นของคอนกรีตบริเวณหุ้มสมอเป็นพิเศษ 
2.4 ห้ามไม่ให้แช่หัวจี้สั่นที่จุดเดิมอยู่นานเกิน 15 วินาที 
2.5 ใกล้หัว Anchorage ห้ามจี้คอนกรีตให้ไหลเข้าไป ให้เทที่จุดบริเวณนั้น แล้วจี้ 

3. รายการตรวจสอบอืน่ๆ  
3.1 เหมือนงานคอนกรีต ควรระวัง ระดับที่หัวเสา ห้ามเทหัวเสาสูงเกินพ้ืน

เด็ดขาด เนื่องจากแรงเฉือนที่จุดนั้นสูงมาก 
3.2 ตรวจสอบว่าในแบบระบุให้เว้นหัวเสา หรือบริเวณที่รองรับไว้ก่อนหรือไม่ 

และให้ด าเนินการให้เป็นไปตามนั้น 
ง. รายการตรวจสอบ การดึงลวดอัดแรง จะท าการดึงได้ต่อเมื่อคอนกรีตมีอายุครบ

ตามท่ีวิศวกรก าหนดไว้แล้วเท่านั้น 
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1. แม่แรง 
1.1 ต้องสอบทานความเที่ยงตรงของแม่แรงกับ Calibration Curve และ 

Proving Ring ทุกวันก่อนน าแม่แรงไปใช้งาน 
1.2 หากแม่แรงเกิดความคลาดเคลื่อน ห้ามน าไปใช้งาน และให้รายงานวิศวกร

ทันที แม่แรงมีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน  ±2% 
2. บัญชีการดึง 

2.1 รับบัญชีการดึงจากวิศวกร 
2.2 สอบทานล าดับการดึงของลวดอัดแรงตามหมายเลข 
2.3 สอบทานระยะยืดแรงอัดในแม่แรงและค านวณไว้ส าหรับแรงดึงในลวดอัด

แรงแต่ละสาย 
3. ความปลอดภัย 

3.1 ตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของราวกันแตก 
3.2 ตั้งแผงกั้นด้านปลายลวดอัดแรงที่จะใช้แม่แรงดึง เพ่ือป้องกันอันตราย

รุนแรง อันอาจจะเกิดจากสายเหล็กขาด 
4. การดึง 

4.1 จัดลิ่มจับลวดยึดลวดอัดแรง และสมอให้กระชับด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้
ลิ่มจับลวดขบลวดอัดแรงขาด ในขณะที่ดึงได้เป็นอันขาด 

4.2 ท าความสะอาดแป้นสมอ ซึ่งปากแม่แรงจะยันให้รวมทั้งลิ่มจับลวดให้
สะอาดหมดจดปราศจากข้ีปูนเกาะอยู่ 

4.3 สวมแม่แรงเข้ากับลวดอัดแรง จัดลิ่มจับลวดยึดให้กระชับ แล้วดึงลวดอัด
แรงโดยการอ่านมาตรแรงอัดของน้ ามันไฮดรอลิคขึ้นไปประมาณ 10% ของแรงที่ก าหนด หาก
กระบอกสูบเลื่อนมาก โดยที่แรงดันน้ ามันไม่ขึ้นให้ตรวจสอบสมอ  หากแรงดันขึ้นถึง 10% แล้ว ให้
คลายแรงดันให้หมด ต้องระวังไม่ให้เกิดแรงบิด แรงดัดอ่ืนๆ ที่ไม่ต้องการอันอาจจะเกิดจากการดึงนี้
ด้วย 

4.4 ท าเครื่องหมายขีดเริ่มวัดความยืดไว้บนลวดอัดแรงด้วยปากกาสักหลาด 
และเตรียมไม้บรรทัดเหล็กซ่ึงวัดได้ละเอียดถึงมิลลิเมตร 

4.5 เดินเครื่องอัดน้ ามันเริ่มดึงใหม่  การอ่านแรงในสายดึงใช้วัดโดยตรงด้วย 
Load cell หรืออ่านจากมาตตรความดันน้ ามันซึ่งมีการเทียบแรงไว้ก่อนแล้ว  พร้อมกับวัดระยะยึดให้
ได้ตามบัญชีการดึงด้วยความคลาดเคลื่อนของแรงซึ่งวัดจาก  มาตรความดันได้ไม่เกิน 2% หรือความ
ยึดไม่เกิน 2 มม. หรือตามที่วิศวกรก าหนดให้ 
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4.6 เมื่อได้แรงตามที่ก าหนดแล้ว  ให้อัดลิ่มจับลวดยึดลวดอ้ดแรงจนแน่น  นอก
เสียจากระยะยืดของสายเหล็กเกินระยะเลื่อนของกระบอกสูบให้อัดลิ่มจับลวดไว้พอให้ยึดอยู่แล้วจัด
กระบอกสูบแม่แรงเพื่อดึงต่อไปใหม่ 

4.7 ต้องวัดและบันทึกระยะลู่ตามของลิ่มจับลวดเมื่อปล่อยแม่แรงส าหรับลวด
อัดแรงทุกสายระยะลู่ตามนี้จะต้องไม่เกินที่วิศวกรก าหนดให้  หากเกินจะต้องท าการดึง ซ่อมแรง 

4.8 คลายแรงภายหลังการยึดสมอแล้วนั้น  จะต้องกระท าไปด้วยอาการราบรื่น 
ปราศจากแรงกระตุก กระแทกใดๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในลวดอัดแรง หรือสมอเป็นอันขาด 

5. การตัดและการอุดอัด 
5.1 ตรวจสอบระยะโก่งต่างๆ ตามที่วิศวกรก าหนด หากไม่ได้ระยะตามเกณฑ์

ห้ามด าเนินการต่อไปและให้รายงานวิศวกรทราบทันที 
5.2 การตัดลวดอัดแรงที่ยื่นโผล่เกินต้องการให้ใช้เลื่อยจานคาโบรันดัม ความเร็ว

สูงตัด  ห้ามใช้ไฟความร้อนตัด 
5.3 พ่นสีกันสนิมที่สมอยึด 
5.4 คลี่ลวดอัดแรงแล้วพับงอเข้าไปไว้ในเบ้า 
5.5 อุดอัดเบ้าเสมอให้เต็มด้วยปูนทราย 

6. การถอดแบบ 
6.1 ห้ามถอดแบบ จนกว่าจะท าการดึงลวดอัดแรงเสร็จเรียบร้อย 
6.2 ในกรณีที่น้ าหนักคงตัวของชั้นถัดขึ้นไปเกินน้ าหนักจรที่ออกแบบวิศวกร

จะต้องตรวจสอบน้ าหนักท่ีนั่งร้านและค้ ายันให้เรียบร้อยเสียก่อน โดยค้ ายันมากกว่า 1 ชั้น 
3.1.16  งานตรวจสอบงานนั่งร้าน (Scaffolds) 

1. ชนิดของนั่งร้านที่ใช้ให้ความเหมาะสมของงานแต่ละประเภท 
2. ตรวจสอบชนิดนั่งร้านให้เหมาะสมกับความสูงของอาคาร 
3. ตรวจสอบการขยายชั้นทางด้านสูง 
4. ตรวจสอบการขยายต่อทางด้านข้าง 
5. ตรวจสอบการต่อเสานั่งร้านให้ปลอดภัย 
6. ตรวจสอบว่านั่งร้านจะต้องมีทางเดินระหว่างชั้นหรือไม้ (บันได) และชนิดของ

บันไดควรจะมีการป้องกันการลื่นตก 
7. ตรวจสอบฐานที่รองรับนั่งร้าน 
8. ตรวจสอบบริเวณพ้ืนที่ใต้นั่งร้านว่าจะมีคนเดินผ่านได้หรือไม่ (กรณีที่แคบๆ) 
9. ตรวจสอบการยึด Bracing 
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10. ตรวจสอบน้ า หนั ก  Live load และ  Dead load รวมถึ ง  Moving load 
(เครื่องมือ) ที่ตั้งอยู่บนนั่งร้าน 

11. ตรวจสอบชนิดของนั่งร้านที่ออกแบบใช้งานเฉพาะเป็นพิเศษ กรณีท่ีไม่ใช้นั่งร้าน
ธรรมดา 

12. ตรวจสอบไฟฟ้ารั่วได้กับชนิดของนั่งร้าน 
13. ตรวจสอบนั่งร้านลอย (Swing Scaffold) 

13.1 ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้เลื่อนขึ้นหรือลง และเลื่อนไปทางแนวนอน 
13.2 ตรวจสอบชนิดของ Platform ที่ใช้ เช่น ไม้ อลูมิเนียม 
13.3 ตรวจสอบจ านวนคนที่ไปท างานพร้อมอุปกรณ์ท่ีติดไปด้วย 
13.4 ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) 
13.5 ตรวจสอบวัสดุหิ้ว (Platform Life-Line) 
13.6 ตรวจสอบราวกันตก และวัสดุที่ใช้ปิดราวกันตกกับพ้ืนของ Platform 

14. ตรวจสอบ Base plate, cross bracing 
15. ตรวจสอบ ข้อต่อยึดระหว่างท่อน (Interlocking tubing or pipe) 
16. ตรวจสอบข้อต่อสลักเกลียว ข้อหมุนส าหรับปรับมุมฉาก และปรับมุมเอียง 
17. ตรวจสอบลูกล้อ Caster (ล็อกได้หรือไม่) 
18. ตรวจสอบความปลอดภัยในการยึดนั่งร้านสูงๆ เพ่ือมิให้ล้ม 
19. ตรวจสอบวิธีการป้องกันอันตรายอันเกิดจากของตกจากที่สูงลงสู่เบื้องล่าง 
20. ตรวจสอบวิธีการป้องกันอันตรายให้กับคนงานในการท างานในระดับสูง เช่น ใช้

เข็มขัดนิรภัย (Safety belt) 
3.1.17 งานตรวจสอบงานก่ออิฐ คอนกรีตบล็อก 

1. ตรวจสอบชนิดและขนาดที่ใช้ 
2. ตรวจสอบรอยแตกหรือต าหนิ 
3. ตรวจสอบเสาเอ็น ระยะห่างความหนา และการเสริมเหล็ก 
4. ตรวจสอบการเปิดช่อง (opening) 
5. ตรวจสอบก าแพงลอย ต้องมีท่ีรองรับ 
6. ตรวจสอบส่วนผสมของปูนก่อน (Mortar) 
7. ตรวจสอบแนวก าแพงที่ก่อระดับความสูง ดิ่ง ฉากและรอยต่อ และแนวให้เป็นไป

ตามแบบ 
8. ตรวจสอบวิธีการก่อ 
9. ตรวจสอบบชนิดอิฐทนไฟ 
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10. ตรวจสอบงานวางท่อ สายไฟ พุกไม้ ตลอดจนสิ่งของต่างๆ ที่จะต้องฝังในหรือติดผนัง 
11. ตรวจสอบผนังที่ต้องการโชว์ เช่น แบ่งให้ลงตัว 
12. ตรวจสอบผนังที่มีการกระทบกระเทือน ภายหลังก่อเสร็จใหม่ 
13. ตรวจสอบฝีมือของช่างที่ใช้ท างาน อิฐและคอนกรีตบล๊อกโชว์แนว ให้ก่อแผง

ตัวอย่างเพ่ืออนุมัติก่อน 
3.1.18 งานตรวจสอบงานฉาบปูน 

1. ตรวจสอบผิวผนังที่จะฉาบปูน 
2. ตรวจสอบผนังและความแข็งแรงของผนัง 
3. ตรวจสอบการดูดซึมของผนังก่อนฉาบ 
4. ตรวจสอบการฉาบปูนที่กรอบไม้หรือโลหะ ต้องชักร่อง 
5. ตรวจสอบการฉาบปูนเพดานใต้กันสาด (การเซาะร่องที่บริเวณดังกล่าวจะช่วยกัน

น้ าได้) 
6. ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ในการฉาบปูน 
7. ตรวจสอบช่วงเวลาในการฉาบปูน (แสงแดด) 
8. ตรวจสอบการฉาบปูนผนังถังเก็บน้ า 
9. ตรวจสอบอุปกรณ์สุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ท่อก่อนฉาบปูน 
10. ตรวจสอบส่วนผสมของปูนฉาบ และสถานที่ท่ีจะฉาบเป็นผนังขัดมันกันซึมหรือไม่ 

ฯลฯ 
11. ฝีมือของช่าง 
12. ตรวจสอบชนิดของผิวปูนฉาบให้เป็นไปตามระบุในแบบ เช่น ฉาบปูนเรียบ สลัด

ปูนเม็ด ฉาบปูนดึงเกรียง ฯลฯ 
13. ควรให้ท าการฉาบผนังตัวอย่างให้ผู้เกี่ยวข้องอนุมัติฝีมือ และลักษณะงานก่อน 

3.1.19 งานตรวจสอบงานปูกระเบื้อง พื้นและหินขัด 
1. ตรวจสอบผิวผนังและบริเวณพื้นท่ีระบุให้เป็นไปตามก าหนดในแบบและรายการ 
2. ตรวจสอบแนวกระเบื้องพร้อมรอยต่อ 
3. ตรวจสอบความสูงที่จะต้องปูกระเบื้อง 
4. ตรวจสอบบัวเชิงผนัง พร้อมมุม และกาบกล้วย 
5. ตรวจสอบชนิดกระเบื้องพร้อมขนาดสีและลวดลาย 
6. ตรวจสอบวิธีการปูพร้อมระดับผิวเดิม 
7. ตรวจสอบการกดทับ เช่น รอยต่อที่อาจเกิดข้ึน 
8. ตรวจสอบมุมกระเบื้อง 
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9. ตรวจสอบวัสดุประสานที่ใช้ 
10. ตรวจสอบวัสดุเคลือบผิว 
11. ตรวจสอบความประณีต การยกแนวกระเบื้องอย่าให้อมแนว 
12. การจัดจ านวนแผ่นต่อด้าน และการจัดเศษ (แนวเส้นแบ่งควรค านึงถึงการโก่งตัว

ของพ้ืนที่ด้วย) 
13. ในกรณีบริเวณกว้าง ต้องปูกระเบื้องเป็นแนวหลัก (ท าสะพาน) ไว้ก่อน 
14. รายการตรวจสอบหินขัด 

14.1 ตรวจสอบสีและการแบ่งช่องตามท่ีระบุ 
14.2 ตรวจสอบชนิดและขนาดของเส้นแบ่ง 
14.3 ตรวจสอบสีที่ใช้ผสม 
14.4 ตรวจสอบความหนาของหินขัด 
14.5 ตรวจสอบการขัด 
14.6 ตรวจสอบการเคลือบผิว 
14.7 ตรวจสอบบัวเชิงผนัง และรอยต่อกับผิวตกแต่งอ่ืน 
14.8 ตรวจสอบหลังจากเสร็จแล้ว เช่น ความสม่ าเสมอของสี รอยด่าง รอย

แตกร้าว เส้นแบ่งแนวไม่ตรง 
14.9 ควรท าแผงตัวอย่างเพ่ือการอนุมัติก่อน 

3.1.20 งานตรวจสอบงานวงกบ ประตูหน้าต่างไม้ และโลหะ 
1. ตรวจสอบชนิดวัสดุที่ใช้ 
2. ตรวจสอบขนาดและชิ้นส่วนขององค์ประกอบ 
3. ตรวจสอบการเซาะร่องหรือบังใบ 
4. ตรวจสอบการยึด และติดตั้ง 
5. ตรวจสอบการติดตั้งกระจก และชนิดวัสดุที่ใช้อุดยาแนวร่องกระจกกับตัวบาน 
6. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น กลอน บานพับ กุญแจ และ Door Closer เป็นต้น 
7. ตรวจสอบการขนส่งและเก็บรักษา 
8. ตรวจสอบการป้องกันน้ ารั่วซึมตามรอยต่อรอบๆ วงกบ ประตู หน้าต่าง ทั้ง

ภายในและภายนอก 
9. ตรวจสอบความประณีตของช่าง 
10. ตรวจสอบมุ้งลวด 
11. ตรวจสอบการทาสี 
12. ตรวจสอบการเข้าไม้ที่รอยต่อ 
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13. ตรวจสอบระดับประตู หน้าต่าง 
14. ตรวจสอบ เหล็ก ถ้าเป็นประตูเหล็กม้วนพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง 
15. ตรวจสอบอุปกรณ์ และวิธีการในการติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง 
16. วงกบไม้ เมื่อติดตั้งแล้วต้องป้องกันไม้วงกบดูดน้ าด้วย 
17. ให้จัดมาตรการป้องกันวงกบเสียหาย หลังจากติดตั้งแล้วด้วย 

3.1.21 งานตรวจสอบงานกระจก 
1. ตรวจสอบชนิดของกระจกที่ใช้ (Sheet, Float, Plate, Glass) 
2. ตรวจสอบความหนาของกระจก 
3. ตรวจสอบต าหนิของกระจก 
4. ตรวจสอบของกระจกที่ถูกตัด 
5. ตรวจสอบัสดุที่ใช้อุดยาแนวร่อง 
6. ตรวจสอบสีของกระจกและคุณสมบัติตาม Specification 
7. ตรวจสอบกระจกที่ติดตั้งในที่สูงรับแรงปะทะของลม 
8. ตรวจสอบกระจกที่วางกองไว้ หลังจากการขนส่ง 
9. ตรวจสอบอุปกรณ์ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ และวิธีในการติดตั้งกระตก 
10. ตรวจสอบความประณีตของช่าง 
11. ตรวจการป้องกันกระจกเสียหายหลังติดตั้งแล้ว เช่น การป้องกันการกระแทก 

และป้องกันสะเก็ดไฟจากงานเชื่อม เป็นต้น 
3.1.22 งานการตรวจสอบงานฝ้าเพดาน 

1. ตรวจสอบชนิดของโครงฝ้า 
2. ตรวจสอบแผ่นวัสดุฝ้า เช่น ขนาด ชนิด 
3. ตรวจสอบการยึดของโครงฝ้า 
4. ตรวจสอบระดับและต าแหน่งของฝ้าเพดาน พร้อมแนวของโครงและงานแผ่นฝ้า 
5. ตรวจสอบงานระบบบนฝ้าที่เก่ียวข้อง เช่น ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อสุขาภิบาล ท่อลม 
6. ระบบปรับอากาศ ฯลฯ 
7. ตรวจสอบบัวของฝ้า และมุมฝ้า 
8. ตรวจสอบช่องเปิด (Opening) 
9. ตรวจสอบต าแหน่งการยึดดวงโคมท่อลมระบบปรับอากาศ และอ่ืนๆ ด้วย

อุปกรณ์ท่ีระบ ุ
10. ตรวจสอบงานฝ้าลดระดับ (Drop Ceiling) 
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11. ตรวจสอบแบบรายการวาง Grid Line จะใช้ Main วางตามแนวสกัด หรือตาม
แนวยาว 

12. ชนิดและขนาดของ Hanger พร้อมระยะที่จะติดตั้ง Hanger 
13. สีของแผ่นฝ้าและลวดลาย จะวางสลับลายหรือวางเหมือนกันหมด 
14. ตรวจสอบการเจาะช่องที่แผ่นฝ้า ส าหรับการติดตั้ง Air Dif fuser, Smoke 

Detector, Heat Detector, Loudspeaker, Lighting Fixture. 
15. ตรวจสอบวิธีการในการติดตั้งแผ่นฝ้า และล าดับการท างานก่อน-หลัง 
16. ตรวจสอบการเตรียมการเพ่ือการซ่อมบ ารุงรักษาในภายหลัง 
17. ก่อนปิดฝ้า ควรตรวจสอบและทดสอบงานระบบในฝ้าให้เรียบร้อยก่อน 

3.1.23 งานตรวจสอบงานหลังคากระเบื้อง 
1. ตรวจระนาบของโครงหลังคาให้เป็นระนาบเดียวกัน 
2. ตรวจระยะแป หรือระแนงให้ได้ระยะห่างๆ กัน หรือให้เป็นไปตามแบบในกรณีที่

ระยะแปไม่เท่ากัน โดยเหลือเศษไว้ด้านที่ก าหนดในแบบ 
3. ตรวจการโก่ง หรือแอ่นตัวของแป และปรึกษาผู้ออกแบบถ้าโก่งมาก 
4. ตรวจการโก่งของจันทัน และปรึกษาผู้ออกแบบหากเชิงชายยื่นมาก 
5. ตรวจชนิด เครื่องหมายการค้า และสีของกระเบื้อง 
6. ตรวจแผ่นกระเบื้องว่าโก่งงอ หรือไม่ ระยะลอนเท่ากันหรือไม่ 
7. ตรวจทิศทางการมุง การทับซ้อน ให้ดูทิศทางลมด้วย 
8. ตรวจการทับซ้อนของแผ่นกระเบื้องให้เป็นไปตามค าแนะน าของผู้ผลิต 
9. ตรวจการยึดแผ่นกระเบื้องให้เป็นไปตามค าแนะน าของผู้ผลิต ในกรณียึดด้วยสลัก

เกลียว ทุกจุดควรให้สลักเกลียวยึดกระเบื้อง 2 แผ่น และยึดให้แน่น 
10. การเจาะรูแผ่นกระเบื้องให้ใช้สว่าน ห้ามใช้ตะปูเจาะ 
11. การตัดมุมแผ่นกระเบื้องให้เท่าๆ กัน 
12. การยึดด้วยตะปูเกลียว ให้ใช้ขัน ห้ามใช้ค้อนตอก 
13. ตรวจแหวนและยางรองสลักเกลียว หรือตะปูเกลียวให้เรียบร้อย 
14. ตรวจแนวกระเบื้องให้ตรงกัน เพ่ือความสวยงาม 
15. ตรวจ FLASHING และรายละเอียดปีกนกในกรณีแนวหลังคาชนผนัง 
16. ควรทดสอบด้วยว่าเมื่อมุงเสร็จแล้วหลังคารั่วหรือไม่ 

3.1.24 งานตรวจสอบงานทาสี 
1. ตรวจสอบวัสดุสีชนิดและยี่ห้อท่ีน ามาใช้ตาม มาตรฐานของผู้ผลิต 
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2. ตรวจสอบการเตรียมงานและรองพ้ืน เช่น ผิวไม้ ผิวปูน และผิวโลหะ เป็นต้น สี
รองพ้ีนจะต้องเป็นชนิดที่เหมาะกับชิดของวัสดุที่จะทาตามค าแนะน าของผู้ผลิต 

3. ตรวจสอบความอ่อนแก่ของสีตามก าหนด 
4. ตรวจสอบปริมาณของสีที่ใช้ตามอัตราท่ีก าหนด 
5. ตรวจสอบความชื้นของผิวพ้ืนที่ 
6. ตรวจสอบว่าส่วนใดของอาคารเป็นการใช้สาภยในและภายนอก 
7. ตรวจสอบสีอ่ืน ๆ ซึ่งได้ก าหนดไว้เป็นกรณีพิเศษ เช่น การเคลือบผิว 
8. ตรวจสอบระยะเวลาสีแห้งก่อนจะทาทับครั้งต่อไป 
9. ตรวจสอบการเก็บรักษาสี 
10. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของช่าง 
11. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของช่าง 
12. ตรวจสอบสีที่ใช้ขณะปฏิบัติงานจากช่าง 
13. ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ขณะปฏิบัติงาน รวมถึงความปลอดภัย

ขณะปฏิบัติงานด้วย 
14. ตรวจสอบคุณสมบัติของสีที่น ามาใช้ตามข้อก าหนดของบริษัทผู้ผ ลิต เช่น 

ระยะเวลาตั้งแต่บรรจุสี จนถึงเริ่มเปิดกระป๋องสีใช้ เนื้อสีหมดสภาพหรือยัง 
15. การทาสีควรเป็นไปตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 
16. สีพ่นทุกชนิด ควรให้พ่นแผงตัวอย่างก่อน 
17. การทาสีทับกันหลายครั้ง  แต่ละครั้งควรให้สีต่างกันเล็กน้อยเพื่อให้สังเกตง่าย 

3.1.25 งานตรวจสอบงานรั้ว 
1. แนวเขตที่ดิน 

- สอบหมุดหลักเขตที่ดิน 
- สอบแนวเขตที่ดิน 
- สอบความยาวของรั้วแต่ละด้าน 
- สอบความกว้างยาวของฐานราก กับแนวเขตท่ีดิน 

2. ตรวจสอบบริเวณพ้ืนที่ท างาน 
- ถางป่าบริเวณท่ีจะก่อสร้างรั้วโดยรอบ 

3. ท าแนวรั้ว 
- ตรวจสอบระดับดินเพ่ือให้ส่วนบนของเสารั้วสูง (เท่ากันถ้าท าได้) 
- ตรวจสอบจุดเสารั้วตามแบบ 
- ตรวจสอบความกว้าง ยาว ลึกของหลุม 
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- ตรวจขนาดและชนิดของรั้ว เช่น รั้วเหล็ก รั้วคอนกรีต รั้วคอนกรีตส าเร็จรูป 
รั้วคอนกรีตหล่อกับท่ี ฯลฯ เป็นต้น 

- ตรวจสอบการตั้งเสารั้วให้ได้แนวและได้ดิ่ง 
- ตรวจสอบการใส่เสาค้ ายัน 
- ตรวจสอบการขึงลวดหนาม 
- ตรวจการใส่หมุดยึดลวดหนามติดกับเสา 
- การ Grout ปูน ยึดลวดหนาม 
- ตรวจสอบงานตกแต่งผิว 
- ตรวจสอบงานทาสี (ดูรายการตรวจสอบงานทาสี) 
- ตรวจสอบงานตกแต่งผิว 
- ตรวจสอบงานเชื่อม 
- ตรวจสอบงานเหล็กดัด 
- ตรวจสอบระบบการเปิด-ปิดประตู และวัสดุในการท าประตู 

4. การใช้รั้วร่วมกับอาคารข้างเคียงควรท าการตกลงยินยอมกับเจ้าของอาคาร
ข้างเคียงด้วย 
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บทที่ 4 
ส่วนที่ 3 หลักและแนวทางการตรวจสอบงานก่อสร้างถนนลาดยางและถนนคอนกรีต 

 
4.1  รายการการตรวจสอบงานก่อสร้างถนน 

4.1.1 งานตรวจสอบช่วงเริ่มต้น 
4.1.2 งานตรวจสอบการวางผัง 
4.1.3 งานตรวจสอบงานดินขุด – ดินถมคันทาง 
4.1.4 งานตรวจสอบงานดินลูกรังคันทาง 
4.1.5 งานตรวจสอบงานหินคลุก 
4.1.6 งานตรวจสอบงานผิวทางลาดยาง 
4.1.7 งานตรวจสอบงานผิวทางคอนกรีต 
4.1.8 งานตรวจสอบงานการตีเส้นจราจรและป้าย 

 
4.1.1 งานตรวจสอบส าหรับช่วงเริ่มงาน 

1. การประกันภัยและการป้องกันภัย 
2. Performance Bond, Advance Payment Bond 
3. การเตรียมแบบฟอร์มเอกสารที่จะใช้ 
4. แผนการด าเนินงานทั้งโครงการ แผน 3 เดือน 1 เดือน ฯลฯ 
5. ก าหนดการส่งมอบงานแต่ละงวด 
6. แผนการส่งอนุมัติ Shop Drawing 
7. แผนการส่งรายละเอียด วัสดุ เพ่ือขอรับความเห็นชอบ 
8. แผนการส่งและการน าวัสดุเข้าสถานที่ก่อสร้าง 
9. Concrete Design, Job Mix Design 
10. เอกสารอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การขอไฟฟ้า น้ าประปา 
11. แต่งตั้งตัวแทนประจ าสถานที่ก่อสร้าง 
12. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย 
13. รายชื่อผู้รับเหมาช่าง 
14. ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว ตามกฎหมาย ฯลฯ 
15. รายละเอียดแบบฟอร์มเอกสารการผ่านเข้า-ออกบริเวณก่อสร้าง 
16. จัดเตรียมวิธีการ และแบบฟอร์มเอกสารการผ่าน-เข้าออกบริเวณก่อสร้าง 
17. รายละเอียดการรักษาความปลอดภัยในบริเวณก่อสร้าง 
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18. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างเป็นชาวต่างประเทศให้แสดงหลักฐานขออนุญาต
ประกอบตามพระราชบัญญัติแรงงาน 

19. แบบฟอร์มเอกสารอ่ืนๆ เช่น แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้วัสดุ การท าล่วงเวลา 
เป็นต้น 

20. ตรวจสอบระบบป้องกันการจราจร เส้นทางเพียงพอ 
4.1.2 งานตรวจสอบการวางผัง 

1. ตรวจสอบหมุดหลักเขตเส้นทางขอบเขตทางจุดเริ่มต้น-จุดสิ้นสุดโครงการ 
2. ตรวจสอบแนวเขตท่ีดิน กับแบบแปลนเส้นทางส ารวจ 
3. ตรวจสอบ หาค่าระดับดินเดิม (Prifite Elevetion) 
4. ตรวจสอบหาค่าระดับ (Gossection) 
5. ตรวจต าแหน่งที่ต้องมีการวางท่อหรือท่ออ่ืนๆ ที่อยู่ใต้ถนน 
6. ตรวจสภาพพ้ืนที่เพ่ือจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
7. ตรวจสอบการวางหมุด Slope Stake 
8. ตรวจสอบค่าระดับ และต าแหน่งการไหลของทางน้ า 

4.1.3 งานตรวจสอบงานขุดดิน ดินถมคันทาง 
1. ตรวจสอบสภาพดินที่จะขุด ความลาดเอียงที่เหมาะสมและการป้องกันดินฟัง 
2. ตรวจสอบระยะและระดับในการขุดดินต้องตรงกับรูปแบบที่ได้ระบุไว้  โดยการ

ถมเป็นชั้นๆ  
3. ตรวจสอบระดับความกว้าง ความยาวของถนน 
4. ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ขุด และบดอัดเครื่องจักรต่างๆ ให้เหมาะสม 
5. ตรวจสอบวัสดุที่น ามาใช้ถมต้องได้มาตรฐาน 
6. ตรวจสอบระดับที่บดอัด  เพื่อตรวจสอบการทรุดตัว 
7. ตรวจสอบระดับที่บดอัด เพ่ือตรวจสอบการทรุดตัว 
8. ตรวจระยะระดับสุดท้ายให้ตรงตามรูปแบบ 
9. ตรวจสอบค่าระดับดินถม-ติดตัด 
10. ในกรณีที่ขุดดินลึก ซึ่งต้องใช้ Sheet Pile ตรวจให้เป็นไปตามรายละเอียดการ

ค านวณ 
11. ตรวจสอบวัชพืชที่มีการผสมมากับดินถมให้เก็บออก 
12. ตรวจสอบผลทดสอบความแน่นในแต่ละชั้น 
13. ตรวจสอบ Side Slope และ Crown Slope ให้ถูกต้อง 
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4.1.4 การตรวจสอบชั้นรองพ้ืนทางหรือชั้นลูกรัง 
1. ตรวจสอบวัสดุลูกรังท่ีมีคุณภาพตามข้อก าหนด 
2. ตรวจสอบค่าระดับ หลังคันทางตามแบบ 
3. ตรวจสอบการบดอัด แต่ละชั้น 
4. ตรวจสอบการราดน้ าความชื้น 
5. ตรวจสอบความลาดเอียงของผิวลูกรัง ตามแบบ 
6. ตรวจสอบผลการทดสอบต่างๆ ตามข้อก าหนด 
7. ตรวจผลทดสอบตามข้อก าหนด 

4.1.5 การตรวจสอบชั้นพื้นทางหินคลุก 
1. ตรวจสอบหินคลุกมวลหยาบ มวลละเอียดให้ได้คุณสมบัติตามข้อก าหนด 
2. ตรวจสอบขอบเขตทาง และค่าระดับให้ได้ตามรูปแบบ 
3. ตรวจสอบการบดอัดแน่น แต่ละชั้น 
4. ตรวจสอบการราดน้ า ความชื้น 
5. ตรวจสอบความลาดเอียงของผิวทางตามรูปแบบ 
6. ตรวจสอบผลการสดทอบต่างๆ ตามข้อก าหนด 

4.1.6 งานตรวจสอบผิวลาดยาง 
1. ตรวจสอบแนวเส้นกลางและความยาวถนน  พร้อมค่าระดับ Prafite และ 

Gossection 
2. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร เช่น อัตราการพ่นยาง 
3. ตรวจสอบการซ่อมหลุมบ่อด้วยหินคลุก ตามแบบ 
4. ตรวจสอบการท าความสะอาดผิวพ้ืนทาง 
5. ตรวจสอบอัตราการลาดยาง ประมาณ 0.8-1.4 ลิตร/ตร.ม. (Prime Coat)  
6. ตรวจสอบการพ่นยางงานแทคโคท (Tack Coat) ตามข้อก าหนด 
7. ตรวจสอบงานผิวลาดยางแต่ละชนิดให้ได้ตามแบบ เช่นงานผิวเซอร์เฟสตรีตเมนท์ 

งานผิวแคพซีล งานผิวแอสฟัสล์ติก ฯลฯ เป็นต้น 
8. ตรวจสอบผลการทดสอบ 
9. ตรวจสอบท่อไฟฟ้า ประปาที่แสดงไว้ในแบบ 

4.1.7 งานตรวจสอบผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
1. ตรวจสอบแนวเส้นกลางและความยาวถนน 
2. ตรวจสอบค่าระดับ Profite, Gossection 
3. ตรวจสอบการปรับทรายหยาบ 
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4. ตรวจสอบการปูแผ่นยางพลาสติก อ่ืนๆ  
5. ตรวจสอบแบบก่อนเท และการเทคอนกรีต 
6. ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ  
7. ตรวจสอบความลาดเอียง (Crown Slope) 
8. ตรวจสอบต าแหน่งรอยต่อคอนกรีต (Joint) 
9. ตรวจสอบร่องรอยต่อคอนกรีต และการปิดรอยต่อ 
10. ตรวจสอบเหล็กเสริม 
11. ตรวจสอบเหล็ก Dowel Bar 
12. ตรวจสอบผลการทดสอบต่างๆ  
13. ตรวจสอบการฝังท่องลวดในจุดที่แสดงในแบบ (ท่อไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) 
14. ตรวจสอบระยะห่างของเหล็กตะแกรงจากผิวบน 

4.1.8 งานตรวจสอบงานตีเส้นจราจรและป้าย 
1. ตรวจสอบคุณสมบัติคุณลักษณะวัสดุให้ถูกต้องตามข้อก าหนด 
2. ตรวจสอบประเภท รูปร่าง สี ขนาด เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตัวอักษร ตัวเลข 

เส้นขอบป้ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
3. ตรวจสอบต าแหน่งที่ติดตั้ง ความสูง มุมเอียงให้ถูกต้อง 
4. ตรวจสอบจ านวนให้ครบถ้วน 
5. ตรวจสอบควบคุมการโรยเม็ดลูกแก้ว และมาตรฐานคุณภาพ คุณสมบัติ 
6. ตรวจสอบค่าความสะท้อนแสงของสีจราจร 
7. ตรวจสอบก่อนการตีเส้นและหลังการตีเส้นให้ถูกต้อง ไม่ท าในผิวทางท่ีเปียกชื้น 
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บทที่ 5 
ส่วนที่ 4 หลักและแนวทางการตรวจสอบ งานระบบความเย็น และระบบไฟฟ้า 

 
5.1 รายการตรวจสอบงานระบบความเย็นและความร้อน 

5.1.1 งานตรวจสอบเครื่องส่งลมเย็น (Air Handling Unit) 
5.1.2 งานตรวจสอบเครื่องท าน้ าเย็นและอุปกรณ์น้ ายา (Chillers and Refrigerator 

Equipment) 
5.1.3 งานตรวจสอบระบบท่อลม (Ductwork System) 
5.1.4 งานตรวจสอบหอผึ่งน้ า (Cooling Tower) 
5.1.5 งานตรวจสอบเครื่องปรับอากาศแบบ Split type, Package Air Conditioner 
5.1.6 งานตรวจสอบระบบดับเพลิงฉีดน้ าฝอยอัตโนมัติ (Sprinkler System) 
5.1.7 งานตรวจสอบงานเดินท่อเหล็กด าและท่ออาบสังกะสี 
5.1.8 งานตรวจสอบงานเดินท่อเหล็กหล่อ 

 
5.1.1 รายการตรวจสอบเครื่องส่งลมเย็น (Air Handling Unit) 

1. ตรวจสอบสถานที่ติดตั้งให้ถูกต้องตามแบบ มีพ้ืนที่รอบเครื่อง เพ่ือความสะดวก
ในการเดินเครื่อง และบ ารุงรักษาซ่อมแซม ฯลฯ 

2. ตรวจสอบน้ าหนักของเครื่องว่าเกินก าลังรับน้ าหนักของพ้ืนที่ห้องเครื่องหรือไม่ 
และตรวจสอบขนาดความแข็งแรง และระยะห่างของที่แขวน (Hanger) หรือแท่นรอง (Support) 
ของเครื่องและท่อ 

3. ตรวจสอบวัสดุส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องที่จะน าเข้ามาติดตั้ง  ให้ตรงกับ
มาตรฐานที่ก าหนด (Specification) ของผู้ออกแบบและตามสัญญา 

4. ให้ตรวจสอบให้แน่ใจถึงชนิดของมอเตอร์ที่ใช้ขับพัดลมนั้น เป็นแบบที่ต้องการใช้ 
ณ ที่ติดตั้งนั้นๆ (ตัวอย่าง เช่น มอเตอร์ชนิดป้องกันไม่ให้มีการระเบิดมอเตอร์ชนิดป้องกันฝุ่นเข้า
มอเตอร์ชนิดปิดหมด)  

5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีช่องเปิดหรือประตูซึ่งสามารถเข้าไปซ่อมและบ ารุงรักษา
ภายในเครื่องส่งลมเย็นได้ 

6. ให้ตรวจสอบดู Fire Damper และสวิตซ์ควบคุมความปลอดภัย ถ้ามีในระบบติดตั้ง 
7. ตรวจสอบดูการตั้งศูนย์ของมอเตอร์ขับและพัดลม่าอยู่ในแนวเดียวกันหรือไม่ 
8. ตรวจสอบดูสายพานและมู่เล่ ว่าอยู่ในแนวที่ถูกต้องก่อนการทดลองเครื่อง 
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9. ตรวจสอบการใส่น้ ามันหล่อลื่น ในจุดที่ผู้ผลิตให้ใส่ เช่น การอัดจารบีที่ลูกปืน
ต่างๆ 

10. ตรวจสอบทิศทางการหมุนของพัดลม เมื่อท าการทดลองครั้งแรก และทุกครั้งที่ม
มีการแก้ไขการเดินสายไฟฟ้าเข้ามอเตอร์ 

11. ตรวจสอบเรื่องการสั่นสะเทือน หรือเสียงดังที่เกิดข้ึนเมื่อเดินเครื่องไปแล้ว 
12. ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ควบคุมการท างาน ควบคุมอุณหภูมิต่างๆ ให้

ถูกต้อง 
13. ตรวจสอบท่อน้ าทิ้งของเครื่องให้ไหลได้สะดวก ไม่อุดตัน 
14. ตรวจสอบการปรับแต่งการกระจายลมที่จ่ายเข้าในบริเวณต่างๆ ให้ถูกต้องตามแบบ 

5.1.2 รายการตรวจสอบเครื่องท าน้ าเย็น และอุปกรณ์น้ ายา (เครื่องอัดน้ ายาแบบลูกสูบ
ห รื อ แ บ บ เ ซ็ น ต ร ฟู ก อ ล ) Chillers and Refrigerator Equipment ( Reciprocating or 
Centrifugal compressor) 

1. ตรวจสอบสถานที่ติดตั้งท าน้ าเย็นให้ถูกต้องตามแบบ มีพ้ืนที่รอบเครื่องท าน้ าเย็น 
เพ่ือความสะดวกในการเดินเครื่องและการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ฯลฯ 

2. ตรวจสอบน้ าหนักของเครื่องท าน้ าเย็นว่าเกินก าลังรับน้ าหนักของพ้ืนห้องเครื่อง
หรือไม ่

3. ตรวจสอบทางท่ีจะน าเครื่องท าน้ าเย็นมายังห้องเครื่อง 
4. ตรวจสอบรายละเอียดของเครื่องท าน้ าเย็นที่จะน ามาติดตั้งให้ตรงกับมาตรฐานที่

ก าหนด (Specification) ของผู้ออกแบบและตามสัญญา 
5. ตรวจสอบ การติดตั้งของเครื่องท าน้ าเย็น และอุปกรณ์ที่ต่อเข้าเครื่องท าน้ าเย็น

ให้สะอาดเรียบร้อย รวมทั้งความแข็งแรงในการยึดอุปกรณ์และแขวนท่อ 
6. ตรวจสอบดูเกจ์ (Gauge) ของระบบควบคุมและมาตรวัดต่างๆ ว่าติดตั้งถูกต้อง

ตามข้อก าหนดของผู้ผลิตหรือไม่ 
7. ตรวจสอบหารอยรั่วตามข้อต่อต่างๆ ของเครื่องท าน้ าเย็นและอุปกรณ์ซึ่งจะต้อง

ไม่มีการรั่วซึมก่อนที่จะท าการทดลองเครื่อง 
8. ตรวจสอบ ชนิด ปริมาณน้ ายาที่ต้องใช้ในระบบและก าจัดความชื้นของน้ ายาให้

แห้งที่สุด 
9. ตรวจสอบอุปกรณ์ผ่อนความดันต่างๆ เช่น Repture dise, Thermal plug ได้

ติดตั้งเข้าที่และท างานได้ตามข้อก าหนดของผู้ผลิต 
10. ในการเริ่มเดินเครื่องท าน้ าเย็น ให้ตรวจสอบดูความดันของน้ ามันหล่อลื่นของ

ระบบทางด้านดูดและด้านส่งระหว่างการเดินเครื่อง 
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11. ตรวจสอบการท างานของสวิทซ์ควบคุมความดันของน้ ามันหล่อลื่นของระบบ
ทางด้านดูด และด้านส่ง (Low and High Pressure Oil Cut-off Switch) 

12. ตรวจสอบความดันของน้ ายาทางด้นดูดและด้านส่ง 
13. ปั้มน้ ายามาเก็บไว้ในคอนเดนเซอร์ ตรวจสอบความดันน้ าย าปกติเมื่อไม่

เดินเครื่อง 
14. ตรวจสอบอุปกรณ์เก็บเสียงและสั่นสะเทือนของเครื่องท าน้ าเย็นระหว่าง

เดินเครื่อง 
15. ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ปรับสมรรถนะเครื่องท าน้ าเย็น (Capacity 

Control) 
16. ตรวจสอบความเร็วของการหมุนของเครื่องอัดน้ ายา (Compressor) 
17. ตรวจสอบระดับน้ ายาที่อยู่ในที่เก็บน้ ายา 
18. ตรวจสอบระดับน้ ามันที่อยู่ในอ่างเก็บน้ ามัน (Crankcase Oil) 
19. ตรวจสอบความร้อนที่หัวลูกสูบไม่ให้เกินข้อก าหนดของผูผลิต 
20. ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ไล่น้ ายาจากน้ ามัน (Automatic Crankcase 

Oil Heater) 
5.1.3 รายการตรวจสอบระบบท่อลม (Ductwork System) 

1. ตรวจสอบขนาดและทิศทางการเดินท่อ ต าแหน่งหัวจ่ายลมส่ง ลมกลับ ให้
สัมพันธ์กับงาน 

2. โครงสร้าง และงานระบบอ่ืนๆ ถ้ามีท่อลมหรือหัวจ่ายผ่านก าแพง จะต้องใส่วงกบ
เป็นช่อง  

3. ให้ผ่าน แต่จะต้องไม่มีผลเสียกับโครงสร้าง 
4. ตรวจสอบขนาดของท่อลม รวมทั้งความหนาของสังกะสีและความหนาในการ

เคลือบสังกะสีให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
5. ตรวจสอบชนิดของหัวจ่ายลมส่ง ลมกลับ 
6. ตรวจสอบชนิด ขนาด น้ าหนัก หรือ Density ของฉนวนให้ถูกต้องตามข้อก าหนด 
7. ตรวจสอบความแข็งแรงของตัวท่อลม ถ้ามีความกว้างมากๆ การท า Cross 

Breaking เพ่ือป้องกันการสั่นของท่อลมท าหรือไม่ 
8. ตรวจสอบการต่อระหว่างท่อลมกับท่อลมแต่ละช่วงของการต่อเหล็กเสียบยึด

ระหว่างท่อลมเสียบไว้ยาวเพียงพอหรือไม่ 
9. ตรวจสอบการบุฉนวนภายในท่อลมหรือกล่องลม ขนาดชนิดของฉนวนลวดตา

ข่ายการยึดเหนี่ยว การทาฟลิ้นโค้ตให้ถูกต้องและแข็งแรง 
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10. ตรวจสอบดูฉนวนหุ้มท่อ และวัสดุบุภายในท่อกันเสียง ณ จุดที่ต้องการภายในท่อ 
11. ตรวจสอบดูว่าการทาฟลิ้นโค้ต การหุ้มฉนวน และการปิด Duct Tape ว่า

เรียบร้อยหรือไม่ ช ารุดหรือไม่ 
12. ตรวจดูขนาดและความแข็งแรงของที่แขวนท่อ (Hanger) 
13. ตรวจดูต าแหน่งของ Turning Vane ณ จุดต่างๆ ที่ต้องการโดยดูการติดตั้งเทียบ

ดับแบบ 
14. ตรวจดูตะเข็บรอยต่อของท่อลมว่าไม่เกิดรอยรั่ว ของลมจากท่อ 
15. ตรวจดูการติดตั้ง Fire Dmper, หัวจ่ายลมส่ง, ลมกลับ 
16. ตรวจสอบการปรับระบบท่อลม ระบบท่อน้ า 
17. ระหว่างการท างาน ให้ตรวจสอบการท างานของ Damper ว่าถูกต้องหรือไม่ 
18. ถ้าเป็นท่อลมเปลือย จะมีการทาสี สีอะไร ชนิดไหน การทาสีผิววัสดุ เช่น สังกะสี 

ท าอย่างไรถึงจะไม่ลอกหลุดออก ดูข้อก าหนดของบริษัทผู้ผลิตสี แล้วควบคุมตามนั้น 
19. ตรวจสอบเสียงลมที่วิ่งในท่อลม และหัวจ่ายลม 
20. ตรวจการทดสอบตาม Spec. 
21. ท่อลมที่ท าค้างไว้ต้องปิดปลายท่อชั่วคราว เพ่ือป้องกันฝุ่น 

5.1.4  รายการตรวจสอบหอผึ่งน้ า (Cooling Tower) 
1. ตรวจสอบสถานที่ติดตั้งหอผึ่งน้ าให้ถูกต้องตามแบบ บริเวณรอบหอผึ่งน้ าจะต้อง

สะดวก และไม่มีวัสดุใดๆ มาขวางทางลมเข้า-ออก ของลมที่ผ่านหอผึ่งน้ า 
2. ตรวจสอบน้ าหนักหอผึ่งน้ าขณะใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ว่าเกินก าลังรับน้ าหนักของ

พ้ืนที่ตั้งหรือไม ่
3. ตรวจสอบรายละเอียดหอผึ่งน้ าและอุปกรณ์ให้ตรงกับมาตรฐานที่ก าหนดของ

ผู้ออกแบบและสัญญา 
4. ตรวจสอบการติดตั้งหอผึ่งน้ า และอุปกรณ์กันสั่นสะเทือนในกรณีที่จ าเป็นต้องมี

อุปกรณ์กันสั่นสะเทือนให้แข็งแรงและสะอาดเรียบร้อย 
5. ตรวจสอบการรั่วซึมของถังหลังจากติดตั้งเสร็จให้มีการรั่วซึม 
6. ตรวจสอบท่อน้ าที่เข้ามาต่อถังให้ครรบ เช่น ทางน้ าเข้า-ออก น้ าเติม น้ าทิ้ง และ

น้ าล้น รวมทั้งท่อน้ าปรับระดับของถังในกรณีที่มีหลายถัง 
7. ตรวจสอบการยึดขาพัดลม ขามอเตอร์ให้แข็งแรง 
8. ตรวจสอบการปรับมุมใบพัดลมให้ถูกต้องทุกใบ 
9. ตรวจสอบการปรับแต่งสายพานให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
10. ตรวจสอบการเติมน้ ามันเกียร์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
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11. ตวรจสอบการล้างถังน้ าให้สะอาดก่อนการทดลองเครื่อง 
12. ตรวจสอบการท างานของพัดลมและอุปกรณ์ให้เรียบร้อยตามมาตรฐานที่ก าหนด

ของผู้ออกแบบและผู้ผลิต 
13. ตรวจสอบการสั่นสะเทือนและเสียงที่เกิด่าผิดปกติหรือไม่ 

5.1.5 ร า ยก า ร ต ร วจสอบ เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ แ บบ  Split Type, Package Air 
Conditioner 

1. ตรวจสอบสถานที่ติดตั้ง Condensing unit ให้ถูกต้องกับแบบ มีพ้ืนที่รอบเครื่อง
เพ่ือสะดวกในการบ ารุงรักษาซ่อมแซมบริเวณรอบ Condensing unit จะต้องสะอาดและไม่มีวัสดุใดๆ 
มาขวางทางเข้า-ออก ของลมที่ผ่าน Condenser coil 

2. ตรวจสอบสถานที่ติดตั้ง Evaporator Fan coil unit ให้ถูกต้องกับแบบ มีพ้ืนที่
รอบเครื่องเพ่ือความสะดวกในการเดินเครื่อง และบ ารุงรักษา-ซ่อมแซม 

3. ตรวจสอบรายละเอียดของเครื่องและอุปกรณ์ที่จะน ามาติดตั้งให้ตรงกับ
มาตรฐานที่ก าหนด (Specification) ของผู้ออกแบบ และตามสัญญา 

4. ตรวจสอบ ขนาด ความหนา ชนิดของท่อทอแดงและอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามแบบ
และสัญญา 

5. ตรวจสอบการติดตั้งของเครื่องและอุปกรณ์ที่ต่อเข้าเครื่องให้สะอาดเรียบร้อยทั้ง
ความแข็งแรงในการยึดและแขวนท่อและอุปกรณ์ 

6. ตรวจสอบวิธีการบัดกรี เชื่อมต่อท่อทองแดงและอุปกรณ์ให้สะอาดที่สุด  มิให้มี
เขม่าเกิดข้ึนภายในท่อ 

7. ตรวจสอบหารอยรั่วตามข้อต่อต่างๆ ของท่อทองแดงที่ต่อเข้าเครื่องและภายใน
เครื่อง ซึ่งจะต้องไม่มีการรั่วซึม 

8. ตรวจสอบชนิด ความหนา ของฉนวนหุ้มท่อน้ ายาด้านดูดให้ถูกต้อง  และให้ปิด
รอยต่อของฉนวนให้สนิท 

9. ตรวจสอบการดูดไล่อากาศภายในระบบให้ออกให้หมด 
10. ตรวจสอบชนิด ปริมาณน้ ายาที่ใช้ในระบบและก าจัดความชื้นของน้ ายาให้แห้ง

ที่สุดก่อนท าการทดลองเครื่อง 
11. ระหว่างทดลองให้ตรวจสอบการท างานของเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ถูกต้อง

ตามมาตรฐานที่ก าหนด และตามข้อก าหนดของผู้ผลิต 
12. ตรวจสอบอุปกรณ์เก็บเสียงและสั่นสะเทือนของเครื่องว่าผิดปกติหรือไม่ 
13. ตรวจสอบท่อน้ าทิ้งให้ไหลได้สะดวก 
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5.1.6 รายการตรวจสอบระบบดับเพลิงฉีดน้ าฝอยอัตโนมัติ (Sprinkler System) 
1. ตรวจสอบรายละเอียดอุปกรณ์ในระบบ เช่น ปั๊มน้ าดับเพลิง วาล์ว หัวฉีดน้ า ท่อ

น้ า และอุปกรณ์อ่ืนๆ ให้ตรงกับมาตรฐานที่ก าหนดของผู้ออกแบบ 
2. ตรวจสอบสถานที่ติดตั้งปั้มน้ าดับเพลิง ให้ใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว 
3. ตรวจสอบที่ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ให้ติดขัดกับงานอ่ืนๆ และสามารถใช้งานได้

ถูกต้องตามแบบ 
4. ตรวจสอบการติดตั้งท่อน้ า และอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามแบบ และตามมาตรฐาน

การติดตั้งท่อน้ า 
5. ตรวจสอบการทดสอบความดันของท่อน้ า  และหัวฉีดน้ าให้ได้ตามมาตรฐานที่

ก าหนดของผู้ออกแบบ 
6. ตรวจสอบการท างานของปั๊มน้ า และหัวฉีดน้ าให้ได้มาตรฐานที่ก าหนดของ

ผู้ออกแบบ 
7. ตรวจสอบการล้างท่อของระบบให้สะอาดขณะที่ท าการทดลอง และปล่อยน้ าไว้

ใช้งานต่อไป 
8. ตรวจสอบการทาสีตามสัญลักษณ์ชนิดของงาน 
9. ตรวจต าแหน่งหัวฉีดน้ าให้ประสานงานกับระบบฝ้า 

5.1.7 รายการตรวจสอบงานเดินท่อเหล็กด าและท่ออาบสังกะสี 
1. ตรวจสอบชนิดความหนา และขนาดท่อ (งานระบบประปา, ท่อน้ าทิ้ง, ท่อน้ า

ระบบปรับอากาศ, ท่อน้ าร้อน ฯลฯ) ให้ถูกต้องตามมาตรฐานข้อก าหนดของผู้ออกแบบ 
2. ตรวจสอบการเก็บท่อ, อุปกรณ์ต่างๆ ให้สะอาด ไม่ท าให้ท่อและอุปกรณ์เสียหาย 
3. ตรวจสอบความสะอาดของท่อก่อนใช้ และการทาสี หรือวัสดุป้องกันสนิม 
4. ตรวจสอบอุปกรณ์ วาล์วและท่อน้ า ขนาด ชนิด ความดัน ที่ต้องการตามประเภท

ของการใช้ให้ถูกต้องตามมาตรฐานข้อก าหนดของผู้ออกแบบ 
5. ตรวจสอบขนาด ชนิดของ Hanger ที่ยึดท่อพร้อมต าแหน่งระยะห่างและวัสดุที่ใช้ 
6. ตรวจสอบแนวการเดินท่อที่ผ่านโครงสร้าง พ้ืน, ก าแพง จะต้องมี Sleeve หรือ 

Opening ให้ตรวจสอบการเสริมเหล็กกับวิศวกร รวมทั้งต าแหน่งของ Sleeve และ Opening นั้นๆ 
ด้วยว่า มีผลกับโครงสร้างหรือไม่  ระวังอย่าให้ Sleeve อยู่ในต าแหน่งที่โครงสร้างรับแรงเฉือนสูงสุด 

7. ตรวจการเชื่อมต่อท่อ การยึดท่อ และฝีมือช่างเชื่อม ในกรณีที่ต่อท่อกับแบบ
เชื่อม ซึ่งการต่อท่อจะต้องคว้านตรงรอยต่อให้เรียบร้อย 

8. ตรวจการต่อท่อแบบเกลียวให้จ านวนเกลียวที่ต่อมีความแข็งแรง 
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9. ตวรจสอบการติดตั้ง ความเรียบร้อย ในขณะปฏิบัติงาน เช่น ระดับการเดินท่อจุด
เปลี่ยนแนวและปลายท่อที่เปิดอยู่จะต้องมีฝาครอบปิด 

10. ถ้าเป็นส่วนที่ต้องฝังดิน หรือฝังคอนกรีต ควรตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนการถม
ดินหรือเทคอนกรีต เช่น อยู่ในดิน ต้องมีการป้องกันโดยการทาสารกันสนิมทาเคลือบภายนอกท่อก่อน
ฝังหรืออยู่ในคอนกรีต ไม่ควรมีรอยต่อหรือถ้ามีรอยต่อควรมีวิธีการป้องกันการรั่วซึม และทดสอบว่า
ป้องกันได้จริง 

11. ทดสอบรอยรั่วซึมต่างๆ ของท่อ และรอยเชื่อมเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ ท่อที่ทดสอบ
แล้ว ปลายท่อมีการเปิดอยู่จะต้องมีฝาครอบปิดไว้ตลอดเวลา 

12. ตรวจสอบการทาสีตามสัญลักษณ์ชนิดของการใช้งานของท่อนั้นๆ  
13. ถ้ามีการหุ้มฉนวน ตรวจสอบขนาด, ชนิดความหนาของฉนวนที่ใช้ และตรวจสอบ

รอยต่อฉนวนให้ปิดรอยต่อให้สนิท 
5.1.8 รายการตรวจสอบงานเดินท่อเหล็กหล่อ 

1. ตรวจสอบชนิด ความหนา และขนาดท่อ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานข้อก าหนดของ
ผู้ออกแบบ 

2. ตรวจสอบการเก็บท่อ  อุปกรณ์ต่างๆ ให้สะอาด ไม่ท าให้ท่อและอุปกรณ์เสียหาย 
3. ตรวจสอบท่อและอุปกรณ์ก่อนน าไปติดตั้ง  ว่ามีตอยแตกร้าวช ารุดหรือไม่ ให้ท า

ความสะอาดและทาสีวัสดุป้องกันสนิม 
4. ตรวจสอบ ขนาด ชนิดของ Hanger ที่ยึดท่อ วิธีการยึด พร้อมต าแหน่ง และ

ระยะห่าง และวัสดุที่ใช้ 
5. ตรวจสอบแนวการเดินท่อที่ผ่านโครงสร้าง พ้ืน ก าแพง จะต้องมี Sleeve หรือ 

Opening ให้ตรวจสอบการเสริมเหล็กกับวิศวกรโครงสร้าง รวมทั้งต าแหน่งของ Sleeve และ 
Opening นั้น ๆ มีผลกับโครงสร้างหรือไม่ 

6. ตรวจสอบการเชื่อมด้วยตะกั่วหรือสารเชื่อมท่ออ่ืนๆ จะต้องให้อัดท่อกับข้อต่อให้
ตรงและแน่นก่อนที่จะกรอกตะกั่วหรือสารเชื่อมท่อ 

7. ตรวจสอบการติดตั้ง ความเรียบร้อยในขณะปฏิบัติงาน เช่น ระดับการเดินท่อจุด
เปลี่ยนแนว 

8. ทดสอบรอยรั่วซึมต่างๆ ของท่อและรอยเชื่อมเม่ือติดตั้งแล้วเสร็จ 
9. ส่วนที่ท่อต้องฝังหินหรือฝังคอนกรีต ควรตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนการถมดิน

หรือเทคอนกรีต เช่น อยู่ในดินป้องกันโดยการทาสารกันสนิม ทาเคลือบภายนอกท่อก่อนฝังหรืออยู่ใน
คอนกรีตไม่ควรมีรอยต่อหรือถ้ามีรอยต่อควรมีวิธีการป้องกันการรั่วซึม และทดสอบว่าป้องกันได้จริง 

10. ตรวจสอบการทาสีตามสัญลักษณ์ชนิดของการใช้งานของท่อนั้นๆ  
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5.2 รายการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
5.2.1  งานตรวจสอบหม้อแปลง 
5.2.2  งานตรวจสอบแผงเมนสวิทช์บอร์ด 
5.2.3  งานตรวจสอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองและแผงควบคุม 
5.2.4  งานตรวจสอบรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า  
5.2.5  งานตรวจสอบอุปกรณ์ดวงโคม, ปลั๊กไฟฟ้า, สวิทช์ ฯลฯ 
5.2.6  งานตรวจสอบระบบแจ้งสัญญาณเตือนอัคคีภัย 
5.2.7  งานตรวจสอบระบบลิฟท์และการติดตั้ง 
 
5.2.1 รายการตรวจสอบหม้อแปลง (Transformer) 

1. ตรวจสอบชื่อผลิตภัณฑ์และ Model ให้ตรงตามที่อนุมัต ิ
2. ตรวจสอบชนิดและก าลังของหม้อแปลง 
3. ตรวจสอบน้ าหนักและขนาดของหม้อแปลง 
4. ตรวจสอบแนวทางการน าหม้อแปลงติดตั้งเข้าท่ีแท่น 
5. ตรวจสอบระยะห่างของหม้อแปลงกับแนวก าแพงหรือแนวรั้ว 
6. ตรวจสอบการระบายอากาศภายในห้องหม้อแปลง 
7. ตรวจสอบสภาพของหม้อแปลงเนื่องจากการขนส่ง 

5.2.2 รายการตรวจสอบแผงเมน สวิทช์บอร์ด 
1. ตรวจสอบขนาดและน้ าหนักของแผงว่าเหมาะสมกับบริเวณท่ีตั้งอย่างไร 
2. ตรวจสอบเนื้อท่ีในการซ่อมบ ารุงรักษาภายหลัง 
3. ตรวจสอบขนาดของแผ่นเหล็ก 
4. ตรวจสอบความเรียบร้อย และสวยงามในการประกอบ 
5. ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในแผง เช่น Circuit Breaker ว่าถูกต้องและจ านวนครบ

หรือไม ่
5.2.3 รายการตรวจสอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองและแผงควบคุม 

1. ตรวจสอบชื่อผลิตภัณฑ์ และ Model ให้ตรงตามที่อนุมัต ิ
2. ตรวจสอบขนาดและน้ าหนักของเครื่องและแผงควบคุม 
3. ตรวจสอบชนิดและก าลังผลิตของเครื่อง 
4. ตรวจสอบแนวทางการน าอุปกรณ์เข้าติดตั้งที่แท่น 
5. ตรวจสอบการะบบายอากาศภายในห้องติดตั้ง 
6. ตรวจสอบแนวทางเดินของ Exhaust pipe 
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7. ตรวจสอบการบุวัสดุกันเสียงและติดตั้งอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือน (ถ้ามี) 
8. Test load, No load, 50%, 75% Full load (หรือตามระบุใน Specification) 

5.2.4 รายการตรวจสอบรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า (Wire Ways and Conduits) 
1. ตรวจสอบวัสดุตาม Specification 

1.1 ชนิดของท่อ Conduit เป็นแบบชนิดบางหรือหนาให้ตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดของผู้ออกแบบ (Specification) 

1.2 ตรวจสอบวัสดุที่ใช้เคลือบภายในของท่อ Conduit 
1.3 ตรวจสอบดูภายในท่อ Conduit มีตะเข็บมากน้อยเพียงใด จะเป็นอันตราย

ต่อสายหรือไม่ 
2. ตรวจสอบฝีมือการท างาน 

2.1 การตัดท่อจะต้องไม่บุบ หรือบี้แบน 
2.2 การตัดท่อ จะต้องคว้านตรงรอยตัดไม่ให้มีคม 
2.3 การท า Offset ท่อ จะต้องแนบสนิทกับผิวโครงสร้าง (เพ่ือหลบคารหรือเสา 

หรือใต้เพดานคนละระดับ) 
2.4 การฝังท่อ Conduit จะต้องโผล่ให้เห็นเฉพาะส่วนที่เป็นแนวตรงและตั้งฉาก

กับผิวโครงสร้าง 
2.5 การยึดกับท่อโครงสร้างท่อจะต้องแข็งแรงไม่ขยัยเขยื้อนได้ในขณะที่ดึง

สายไฟ 
2.6 การต่อท่อ จะต้องยึดกับโครงสร้างให้แน่น และต้องใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม 

เช่น ใช้อุปกรณ์แบบกันน้ าส าหรับภายนอกอาคาร หรือในส่วนที่น าจะเข้าได้ 
2.7 การใช้เครื่องมือ จะต้องให้เหมาะสมและถูกต้องตามขนาด และชนิดของท่อ 

3. ท่อ Conduit ที่เดินเรียบร้อยแล้ว จะต้องท าความสะอาดก่อนเดินสายไฟ 
4. การเดินสายไฟจะต้องระมัดระวังไม่ให้ฉนวนของสายไฟเสีย เนื่องจากการดึงที่

แรงเกินไป (สาเหตุเนื่องจากช่วงยาวเกินไป โค้งหลายจุด หรือจ านวนสายมากกว่าข้อก าหนด 
5. ก่อนดึงสายไฟ  ต้องตรวจสอบต าแหน่งของ Junction box ต้องอยู่ ในที่

เหมาะสม (สามารถเข้าท างานได้สะดวก) 
6. ต้องตรวจสอบท่อ Conduit หลังจากเดินสายไฟแล้วท่อ Conduit จะต้องไม่หลุด

ตามข้อต่อ เพ่ือประโยชน์ส าหรับ grounding 
7. พยายามหลีกเลี่ยงการต่อท่อต่างชนิดกัน เช่น ท่อบางต่อกับท่อหนา หรือท่อ

เหล็กกับท่อพลาสติก 
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8. ในกรณีที่จะต้องเดินสายไฟไปยังห้องที่มีแก๊สหรือน้ ามัน หรือห้องที่มีอันตรายจาก
ประกายไฟ (Hazardous Classes) จะต้องใช้อุปกรณ์แบบกันระเบิดที่มี seal เรียบร้อย และผ่านการ
รับรองจากสถาบันตรวจสอบมาตรฐาน เช่น U.L. 

9. ตรวจสอบขนาด และทิศทางการเดินท่อให้สัมพันธ์กับงานโครงสร้างและงาน
ระบบอ่ืนๆ  

10. ตรวจจ านวนการดัดโค้งงดของท่อไม่ให้เกินที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 
5.2.5 รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดวงโคม, ปลั๊กไฟฟ้า, สวิทช์ ฯลฯ 

1. ตรวจสอบบริษัทผู้ผลิตและ Model ให้ตรงตามที่อนุมัต ิ
2. ตรวจสอบชนิดและขนาดของอุปกรณ์ 
3. ตรวจสอบความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งหรือติดตั้ง 
4. ตรวจสอบวิธีการยึดอุปกรณ์เก่ียวกับความแข็งแรงและต าแหน่งที่ติดตั้ง 
5. ตรวจสอบต าแหน่งเก็บอุปกรณ์ก่อนการติดตั้ง (Store) เพ่ือความปลอดภัย  

5.2.6 รายการตรวจสอบระบบแจ้งสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm) 
1. อุปกรณ์ Smoke & Heat Detector, Pull Station และ Bell 

1.1 ตรวจสอบบริษัทผู้ผลิต และ Model ให้ตรงตามที่อนุมัต ิ
1.2 ตรวจสอบ Rating ของการใช้งาน 
1.3 ตรวจสอบความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งและติดตั้ง 
1.4 ตรวจสอบต าแหน่งที่ติดตั้งและความแข็งแรงภายหลังการติดตั้ง 
1.5 ตรวจสอบการใช้งานจริง โดยการพ่นควันและให้ความร้อน และการดึง 

2. แผงควบคุม 
2.1 ตรวจสอบบริษัทผู้ผลิต แล Model ให้ตรงตามที่อนุมัต ิ
2.2 ตรวจสอบ Rating การใช้งาน 
2.3 ตรวจสอบความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่ง 
2.4 ตรวจสอบต าแหน่งที่ติดตั้งและความแข็งแรงภายหลังการติดตั้ง 
2.5 ตรวจสอบ Battery ส ารอง และ Charger 
2.6 ตรวจสอบจ านวน Zone และ Lamp บอก Zone 
2.7 ตรวจสอบการท างานจริง โดยการพ่นควัน และให้ความร้อนแก่ Smoke & 

Heat Detector พร้อมทั้งดูผลการท างานที่แผงควบคุม 
5.2.7 รายการตรวจสอบระบบลิฟต์และการติดตั้ง (Elevator)  

1. ตรวจสอบรายละเอียดและขนาดของ Lift Pit, Sump และปล่อยลิฟต์จาก
รายละเอียดในแบบโครงสร้างเปรียบเทียบกับขนาดและความต้องการของระบบลิฟต์ที่จะใช้ติดตั้งจริง 
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2. ตรวจสอบรายละเอียดโดยการวัดขนาด (Dimension) และ Lift Pit, Sump 
ในช่วงขณะที่ก าลังด าเนินการติดตั้งไม้แบบ และในช่วงที่มมีการเทคอนกรีตระหว่างชั้นทุกชั้นควร
ตรวจสอบปล่องลิฟท์ให้อยู่ในแนวดิ่ง โดยมีความคลาดเคลื่อนไม่เกินที่ก าหนด 

3. ตรวจสอบรายละเอียดที่ต้องเตียมการไว้ก่อนเพ่ือความสะดวกในการติดตั้ง
ภายหลัง 

3.1 ขนาดของช่องเปิด (Openings) เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับติดตั้งประตู  ปุ่มกด
เรียกและป้ายแสดงชั้น ฯลฯ เป็นต้น 

3.2 ขนาดของ Inserts ที่ต้องฝังไว้ส าหรับยึด Guide Rail และยกเครื่องจักร
ต่างๆ เข้าแท่น 

4. ตรวจสอบบริษัทผู้ผลิต และ Model ให้ตรงตามที่อนุมัต ิ
5. ตรวจสอบสายไฟฟ้าที่จะใช้ติดตั้งให้ตรงตามรายละเอียดที่ระบุในรายการ 

(Specification) 
6. การเดินสายไฟฟ้าทั้งหมดส าหรับระบบลิฟท์จะต้องเดินในท่อ หรือรางร้อย

สายไฟฟ้านอกจากจะระบุไว้ในรายการ (Specification) หรือแบบเป็นอย่างอ่ืน 
7. ตรวจสอบขนาดและความแข็งแรงของ Guide Rails 
8. ตรวจสอบการติดตั้ง Guide Rails และความม่ันคงแข็งแรงภายหลังติดตั้ง 
9. ตรวจสอบการติดตั้ง (Stranded Steel Cables) ที่ใช้ยกห้องโดยสาร (Lift Car) 

ต้องไม่มีการตัด-ต่อ 
10. ตรวจสอบน้ าหนักของตุ้มเหล็ก (Counter Weight) ให้ตรงตามระบุในรายการ 

(Specification) 
11. ตรวจสอบระบบเบรคฉุกเฉิน (Safety Shoes) ว่าใช้งานได้ดีก่อนการเปิดให้ใช้

งานจริง 
12. ตรวจสอบวัสดุตกแต่งภายในห้องโดยสารให้เป็นไปตามรายการ (Specification) 
13. ตรวจสอบระบบส าหรับช่วยเหลือภายในลิฟท์ เช่น ปุ่มกด แจ้งเหตุ โทรศัพท์ 

หรือ Intercom ติดต่อ ฯลฯ ให้เป็นไปตามรายการ (Specification) 
14. ตรวจสอบระบบระบายอากาศ และหรือระบบปรับอากาศภายในห้องเครื่อง ให้มี

อุณหภูมิและความชื้นถูกต้องตามมาตรฐาน และหรือตามข้อแนะน าของผู้ผลิต 
15. ช่วงการทดลอง 

15.1 ในช่วงทดสอบนี้  ผู้ควบคุมงานควรจะทดสอบการใช้งานของระบบลิฟท์
จากสภาพความจริง โดยเปรียบเทียบกับรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในรายการ (Specification) 

15.2 ทดสอบความเร็ว (Speed) 
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15.3 ทดสอบช่วงระยะเวลาในการปิด-เปิดประต ู
15.4 ทดสอบความมั่นคงขณะที่ Lift Car มีการเคลื่อนที่ (มีการกระตุกหรือ

กระชากหรือไม่) 
15.5 ทดสอบการจอดของลิฟท์ทุกชั้นว่าจอดตรงตามชั้นที่ต้องการขณะที่ประตู

เปิดออก 
15.6 ตรวจสอบระบบการควบคุมลิฟท์ให้เป็นไปตามรายการ (Specification) 
15.7 ทดสอบรายการอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทผู้ผลิตแนะน ามา 

 
5.3 รายการตรวจสอบงานประปา และสาธารณูปโภค 

5.3.1 งานตรวจสอบระบบกรองน้ าเพื่อผลิตน้ าประปา (Water Treatment System) 
5.3.2 งานตรวจสอบปั้มน้ าส าหรับงานทั่วไป 
5.3.3 งานตรวจสอบระบบท่อจ่ายน้ าประปาและดับเพลิง 
5.3.4 งานตรวจสอบระบบท่อระบายน้ าฝน (Storm Drainage System) 
5.3.5 งานตรวจสอบรางระบายน้ าและท่อระบายน้ า 
5.3.6 งานตรวจสอบระบบก าจัดน้ าเสีย (Sewage Treatment System) 
5.3.7 งานตรวจสอบระบบท่อระบายน้ าโสโครก (Sanitary Sewage System) 

 
5.3.1 รายการตรวจสอบระบบกรองน้ าเพื่อผลิตนน้ าประปา (Water Treatment 

System) 
1. ตรวจสอบต าแหน่งที่ตั้งและการจัดวางผังระบบกรองน้ าและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้

ถูกต้องตามแบบและรายการ 
2. ตรวจสอบความถูกต้องมั่นคง แข็งแรง ของฐานรากรองรับตัวถึงตกตะกอน 

(Precipitator) ถึงกรอง (Filter) และถังเก็บน้ า (Clear well) 
3. ตรวจสอบความถูกต้อง มั่นคง แข็งแรง ของฐานรองรับตัวถังตะกอน ถังกรอง 

และถังเก็บน้ า 
4. ตรวจสอบคุณภาพและความหนาของวัสดุที่ใช้ท าตัวถังตกตะกอน ถังกรอง และ

ถังเก็บน้ า ให้ได้มาตรฐานที่ก าหนด 
5. ตรวจสอบงานเชื่อม  และการประกอบตัวถังตกตะกอนและถังกรองให้ได้

มาตรฐานงานเชื่อมตามที่ระบุไว้ในแบบและรายการ 
6. ตรวจสอบการติดตั้งตัวถังตกตะกอน ถังกรองและถังเก็บน้ าให้เป็นไปตามแบบ

และรายการ 
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7. ตรวจสอบการจัดเตรียมช่อง/จุดบรรจบ ซึ่งจ าเป็นต้องต่อประสานกับงานท่อ 
และอุปกรณ์อ่ืนๆ ให้ถูกต้องตามต าแหน่ง ขนาด และรายละเอียดที่ต้องการ 

8. ตรวจสอบการติดตั้งใบกวนและอุปกรณ์ภายในถังตกตะกอน 
9. ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม และเครื่องวัดต่างๆ ที่เก่ียวข้องใน

ระบบ 
10. ตรวจสอบคุณภาพและการบรรจุวัสดุกรอง (Filter Media) ให้ได้ตามท่ีก าหนด 
11. ตรวจสอบคุณภาพงานประกอบ ติดตั้ง และประสานท่อในระบบ 
12. ตรวจสอบงานติดตั้งเครื่องสูบน้ า มอเตอร์ และเครื่องอ่ืนๆ ในระบบ 
13. ตรวจสอบและทดสอบการเดินระบบ (Test Run) 
14. ทดสอบสมรรถนะของเครื่อง อุปกรณ์ และการท างานทั้งระบบ 
15. ตรวจสอบการเก็บท าความสะอาด และความเรียบร้อยครั้งสุดท้าย 
16. ตรวจสอบการเก็บท าความสะอาด และความเรียบร้อยครั้งสุดท้าย 
17. ตรวจสอบการจัดเตรียมคู่มือใช้งาน และบ ารุงรักษาเครื่อง และอุปกรณ์ในระบบ

ก าจัดน้ าเสีย 
18. ประสานงานเพ่ือฝึกเจ้าหน้าที่เจ้าของงานให้สามารถใช้เครื่องเดินระบบ และ

บ ารุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3.2 รายการตรวจสอบปั๊มน้ าส าหรับงานทั่วไป 

1. ตรวจสอบสถานที่ติดตั้งปั๊มนน้ าให้ถูกต้องตามแบบ มีพ้ืนที่รอบเครื่องเพ่ือความ
สะดวกในการตรวจสอบ การเดินเครื่อง บ ารุงรักษาและซ่อมแซม ฯลฯ 

2. ตรวจสอบน้ าหนักของปั๊มน้ าและแท่นปั๊มน้ าพร้อมอุปกรณ์ว่าเกินก าลังรับน้ าหนัก
ของพ้ืนห้องเครื่องหรือไม่ 

3. ตรวจสอบรายละเอียดของปั๊มน้ าและอุปกรณ์ให้ตรงกับมาตรฐานที่ก านหดของ
ผู้ออกแบบและสัญญา 

4. ตรวจสอบรายละเอียดชนิดของมอเตอร์ที่ใช้ขับปั๊มน้ าเป็นแบบที่ต้องการใช้งาน 
ณ ที่ติดตั้งนั้น (เช่น มอเตอร์ชนิดป้องกันฝุ่นเข้า แบบปิดหมด) 

5. ตรวจสอบการติดตั้งปั๊มน้ าและอุปกรณ์กันสั่นสะเทือนในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการ
ป้องกันการสั่นสะเทือน ให้แข็งแรงสะอาดเรียบร้อย 

6. ตรวจสอบอุปกรณ์อุปกรณ์ประกอบท่อที่ต่อเข้าปั๊มน้ าให้อยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้อง 
เช่น ประตูน้ า วาล์วน้ า เช็ควาล์ว สเตนเนอร์ และมาตรวัดความดัน ฯลฯ เป็นต้น 

7. ตรวจสอบศูนย์ของมอเตอร์ขับและปั๊มน้ าให้อยู่ในแนวเดียวกัน 
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8. ตรวจสอบการต่อสายไฟฟ้าเข้ามอเตอร์ให้ถูกต้องตามระบบสตาร์ทเตอร์ของ
มอเตอร์ 

9. ตรวจสอบความดันของน้ าในภาวะปกติเพ่ือใช้เปรียบเทียบกับความดันของน้ า
เมื่อเดินเครื่อง 

10. ตรวจสอบการใส่น้ ามันหล่อลื่นในจุดที่จ าเป็น และตามที่ผู้ผลิตให้ใส่ เช่น อัดจาร
บีตามลูกปืน เพลาฯ เป็นต้น 

11. ตรวจสอบก าลังขับของมอเตอร์เมื่อใช้งานไม่ให้เกินขีดจ ากัดของมอเตอร์ 
12. ตรวจสอบการปรับแต่งระบบน้ าให้ถูกต้องมาตรฐานที่ก าหนดของผู้ออกแบบและ

สัญญา 
13. ตรวจสอบท่อน้ าทิ้งจากปั๊มน้ าให้ไหลได้สะดวก ไม่อุดตัน 
14. ตรวจสอบอุปกรณ์เก็บเสียงและสั่นสะเทือนของปั๊มระหว่างใช้งาน 
15. ในกรณีที่ปั๊มน้ าที่จะต้องหุ้มฉนวน ตรวจสอบขนาด ชนิด ความหนาของฉนวนที่

ใช้ และตรวจสอบรอยต่อฉนวนให้ปิดรอยต่อให้สนิท 
16. ตรวจสอบ การทาสีตามสัญลักษณ์ชนิดของการใช้งานของปั๊มนั้นๆ 

5.3.3 รายการตรวจสอบระบบท่อจ่ายน้ าประปาและดับเพลิง (Water Supply 
Distribution and Fire Hydrant System) 

1. ตรวจสอบต าแหน่ง และแนวการวางท่อให้เป็นไปตามแบบและรายการ 
2. ตรวจสอบวัสดุและคุณภาพของท่อ และอุปกรณ์ท่อ (Fitting) ที่จะน ามาใช้งานให้

ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  
3. ตรวจสอบการขุดร่องดินวางท่อให้ได้ขนาดความลึกตามแบบที่ก าหนด 
4. ตรวจสอบการใช้วัสดุรองพ้ืนรองดินวางท่อให้ถูกต้องตามแบบและรายการ 
5. ตรวจสอบระดับและแนวการวางท่อให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนด 
6. ตรวจสอบการใช้วัสดุ การกลบทับท่อ และการบดอัด ให้ถูกต้องตามแบบและ

รายการ 
7. ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้ง  และประกอบท่อให้ได้ตามมาตรฐานก าหนด และ

ข้อแนะน าของผู้ผลิต 
8. ตรวจสอบงานก่อสร้างโครงสร้างรับท่อแท่นรับท่อ (Anchorage) และอ่ืนๆ ที่

จ าเป็นในระบบประปาและดับเพลิง 
9. ตรวจสอบการทดสอบแรงดันในท่อทุกขั้นตอน 
10. ตรวจสอบการล้างท่อและฆ่าเชื้อโรคในท่อ 
11. ตรวจสอบการติดตั้งจุดบรรจบประสานท่อต่างๆ ให้ถูกต้องตามต าแหน่ง 
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12. ตรวจสอบการติดตั้งหัวดับเพลิง (Fire Hydrant) ให้ถูกต้องตามต าแหน่งที่ระบะ
ตามแบบ 

5.3.4 รายการตรวจสอบระบบท่อระบายน้ าฝน (Storm Drainage System) 
1. ตรวจสอบต าแหน่งและแนวทางการวางท่อให้เป็นไปตามแบบและรายการ 
2. ตรวจสอบวัสดุและคุณภาพของท่อ และอุปกรณ์ท่อ (Fittings) 
3. ตรวจสอบการขุดร่องดินวางท่อให้ได้ขนาด ความลึก ตามแบบท่ีก าหนด 
4. ตรวจสอบการใช้วัสดุรองพ้ืนร่องดินวางท่อ และการบดอัดให้ถูกต้องตามแบบ

และรายการ 
5. ตรวจสอบระดับและแนวการวางท่อให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนด 
6. ตรวจสอบการใช้วัสดุ การกลบทับท่อ่ และการบดอัดให้ถูกต้องตามแบบและ

รายการ 
7. ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้ง  และวางท่อให้ได้มาตรฐานก าหนด และข้อแนะน า

ของผู้ผลิต 
8. ตรวจสอบงานก่อสร้างโครงสร้างรับท่อแท่นรับท่อ (Anchorage) และอ่ืนๆ ที่

จ าเป็นในระบบท่อระบายน้ าฝน 
9. ตรวจสอบการท าความสะอาดภายในท่อ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางเพ่ือให้สามารถระบาย

น้ าได้โดยสะดวก 
10. ตรวจสอบการก่อสร้างและติดตั้งหัวรับน้ าฝนเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ าฝน ให้

ถูกต้องตามแบบและรายการ 
5.3.5 รายการตรวจสอบรางระบายน้ าและท่อระบายน้ า 

1. ตรวจสอบแนวท่อระบายน้ า ตามแบบเป็นหลัก 
2. ตรวจสอบระดับของท่อระบายน้ า 
3. ตรวจสอบต าแหน่งขนาดและจ านวนท่อที่ใช้ลอดพ้ืนคอนกรีตของแต่ละ Cross-

section 
4. ตรวจสอบระดับและความลาดเอียงของงานขุดดิน ทราย รองพ้ืน และคอนกรีต

หยาบทุกระยะ 50 เมตร 
5. วางท่อต้องให้ได้แนวพร้อมกับต้องมีการยาข้อต่อท่อ (Grout) 
6. การกลบข้างท่อ (Side fill) และหลังท่อ (Back fill) พร้อมกับการตรวจสอบความ

หนาแน่นที่ก าหนดในแบบหรือรายการก่อสร้าง 
7. งานบ่อพักน้ า (Sump) ต าแหน่ง และระดับของบ่อพัก พร้อมชนิดฝาปิดบ่อพักที่

ระบุในแบบ 
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8. ตรวจสอบ ขนาด ความลึก การฝังเหล็กฉากท่ีฝารับ ฝาปิด บ่อพักน้ า (Sump) 
9. ตรวจสอบ ขนาด ชนิด ประเภทของท่อที่ใช้ เช่น ลอดถนน กับไม่ลอดถนน ท่อ

จะต่างชนิดและต่างประเภทกัน 
10. ตรวจสอบ รอยร้าว หรือข้อเสียอ่ืนๆ เช่น บิดงดไม่ได้ฉาก  อาจเนื่องจากการถอด

แบบก่อนเวลาเพื่อเร่งผลิตให้ทันเวลา 
11. ตรวจสอบงานตอกเข็ม ขนาดเข็ม ระยะการตอก ระดับการส่งหัวเข็ม 
12. ตรวจสอบจุดบรรจบของระบบระบายน้ าของหน่วยงานกับของสาธารณะ มีการ

ป้องกันการไหลกลับหรือมีวิธีอ่ืนๆ อย่างไร  ถ้ามีในแบบข้อก าหนดก็ควบคุมให้เป็นไปตามนั้น ถ้าไม่มี
จะแก้ปัญหาอย่างไร 

13. ถ้ามีการติดตั้งปั๊มเพ่ือสูบน้ าในบ่อพัก ควรตรวจสอบขนาดของปั๊มและก าลังไฟฟ้า
ที่จะใช้ด้วย 

14. กรณีเป็นรางระบายน้ าจะต้องมีฝาตะแกรงหรือฝาปูน ตรวจสอบดูว่าจะต้องเป็น
ส่วนที่ของหนักตัดผ่านบ่อยครั้งหรือไม่ การรับน้ าหนักของฝารางนั้นจะรับน้ าหนักได้หรือไม่ 

15. ตรวจสอบระยะห่างของบ่อพัก ให้ตรงตามระบะในแบบ 
16. ตรวจสอบวิธีการดักเศษขยะที่บ่อพัก และระดับแตกต่างระหว่างก้นท่อระบายน้ า 

กับก้นบ่อพัก 
5.3.6 รายการตรวจสอบระบบก าจัดน้ าเสีย (Sewage Treatment System) 

1. ตรวจสอบต าแหน่ง ที่ตั้ง และการจัดวางผังระบบก าจัดน้ าเสีย และอ่ืนๆ ให้
ถูกต้องตามแบบและรายการ 

2. ตรวสอบขนาดและลักษณะบ่อก าจัดน้ าเสียให้ถูกต้องตามแบบและรายการ 
3. ตรจสอบความมั่นคง แข็งแรงทั้งด้านงานดิน และโครงสร้างของตัวบ่อก าจัดน้ า

เสียให้เป็นไปตามแบบและรายการ  
4. ตรวจสอบการก่อสร้างโครงสร้างส าหรับติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ใน

ระบบก าจัดน้ าเสีย 
5. ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง ติดตั้ง และประสานท่อต่างๆ ในระบบก าจัดน้ าเสีย 
6. ตรวจสอบคุณภาพและงานติดตั้ง เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบก าจัดน้ าเสีย 
7. ตรวจสอบคุณภาพและงานติดตั้งไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมและเครื่องวัดต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องในระบบก าจัดน้ าเสีย 
8. ตรวจสอบและทดสอบการเดินระบบ  
9. ตรวจสอบสมรรถนะของเครื่อง อุปกรณ์ และการท างานทั้งระบบก าจัดน้ าเสีย 
10. ตรวจสอบงานอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับงานระบบก าจัดน้ าเสีย 
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11. ตรวจสอบการเก็บท าความสะอาด และความเรียบร้อยครั้งสุดท้าย 
12. ตรวจสอบการจัดเตรียมคู่มือใช้งาน และบ ารุงรักษา เครื่องและอุปกรณ์ในระบบ

ก าจัดน้ าเสีย 
13. ประสานงานเพ่ือฝึกเจ้าหน้าที่ของเจ้าของงานให้สามารถใช้เครื่องเดินระบบ และ

บ ารุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 
แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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บันทึกข้อความ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
หนว่ยงาน    ส่วนอาคารสถานที่ ส านักงานอธิการบดี โทรศัพท์  1423  โทรสาร 4120 
ที่ ศธ 5602(5)/      วันที่      
เรื่อง การช าระเงินประกันการใช้ไฟฟ้าและเงินประกันการใช้น้ าประปา    
 
เรียน หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี 
 
 เพ่ือโปรดเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้า และเงินประกันการใช้น้ าประปา (ชื่อผู้ประกอบการ)  
      ที่อยู่      
      โทรศัพท์     
ซึ่งได้ด าเนินการ     ณ      
ตามสัญญาเลขที ่     รายละเอียดดังนี้    

1. เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 
ขนาดมิเตอร์ (แอมป์) สถานที่ติดตั้ง จ านวน

มิเตอร์ (ตัว) 
จ านวนเงิน/

มิเตอร์ 
เป็นเงิน 

5(5) แอมป์ 1 เฟส   1,000.00  
15(45) แอมป์ 1 เฟส   2,000.00  
30(300) แอมป์ 1 เฟส   5,000.00  
15(45) แอมป์ 3 เฟส   6,000.00  
30(100) แอมป์ 1 เฟส   15,000.00  

รวมเป็นเงิน  
หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 30 แอมป์ 1 เฟส คิดเพิ่มแอมป์ละ 100 บาท ขนาดสูงกว่า 3 เฟส คิดเพิ่มแอมป์ละ 300 
บาท 

2. เงินประกันการใช้น้ าประปา 
รายการ สถานที่ติดตั้ง จ านวน

มิเตอร์ (ตัว) 
จ านวนเงิน/

มิเตอร์ 
เป็นเงิน 

เงินประกันการใช้น้ าประปา   500.00  
รวมเป็นเงิน  

 
ลงชื่อ         
       (       ) 

ผู้รับจ้าง 

ลงชื่อ         
       (       ) 

ผู้ควบคุมงาน 
วันที่      

 

เอกลักษณ์ มทส. : มหาวิทยาลยัแห่งการสร้างสรรค์ 
อัตลักษณ์ มทส. : บัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา 
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แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้าง/ปรับปรุง 
 

บริษัท/ห้างหุ่นส่วนจ ากัด       
โครงการ            วันที่       
เรียน  ผู้ควบคุมงาน          อาคาร       
ผู้ขอเสนอ       
  (     ) 
รายการ รายละเอียด 

(ชื่อ ชนิด ขนาด และ
รายการจ าเพาะอื่นๆ 

ชื่อผู้ผลิต หรือ
ผู้ออกแบบ 

เลขท่ี 
เอกสารอ้างอิง 

จ านวนแผ่น 
ส าเนา 

รายละเอียด  
ประกอบแบบข้อท่ี 

แบบก่อสร้าง 
แผ่นท่ี 

รหัสค าสั่ง ผู้ตรวจสอบ 

         
         
         
         
         

 

ขอรับรองว่ารายการที่ส่งมาเพื่ออนุมัติเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้รับจ้างและยืนยันตามข้อก าหนดต่างๆ ยกเว้นตามที่ได้หมายเหตุไว้ 

 
ส าหรับผู้ควบคุมงาน           อนุมัติ      
รหัสค าสั่ง              หัวหน้าผู้ควบคุมงาน 
1. ยอมรับได้   3. แก้ไขปรับปรุงและส่งมาใหม่ 
2. แก้ไขตามเหตุเหตุ  4.  ไม่ยอมให้ใช้ 

 

หมายเหตุ    ก. การก่อสร้างด าเนนิต่อไปได้เฉพาะรหสัค าสั่ง 1 และ 2 เท่านั้น 

      ข. รหัสค าสั่ง 3 ให้น าไปแก้ไขและส่งมาเพื่ออนุมัติใหมต่ามก าหนดเวลาในสัญญา 

      ค. การตรวจสอบของผู้ควบคมุงานิได้เป็นการลดความรับผดิชอบของผู้รับเหมาลงไปจาก
ความรับผิดชอบท่ีได้ก าหนดไว้ในเอกสารสญัญาแต่อย่างใด   

67 
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(ตัวอย่างป้ายโครงการ) 

 
 

โครงการ :                 
สัญญาเลขท่ี :                
ราคาค่าก่อสร้าง :    (ตัวเลข)          (ตัวอักษร) 
อัตราค่าปรับวันละ :    (ตัวเลข)          (ตัวอักษร) 
ผู้รับจ้าง :                 
วันเริ่มสัญญาก่อสร้าง :               
ก าหนดแล้วเสร็จ :                
จ านวนงวดงานตามสัญญา               
 
          ผู้ควบคุมงาน 
          นาย     หัวหน้าผู้ควบคมงาน
          นาย     ผู้ควบคุมงาน 
          นาย     ผู้ควบคุมงาน 
(ขนาดป้าย 12 x 240 ซม.) 
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ส่วนอาคารสถานที่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 
แบบฟอร์มใบตรวจสอบงาน 

 
โครงการ           
สถานที่             
ตั้งแต่วันที่     ถึงวันที่      

ล าดับ รายละเอียด หมายเหตุ 

   
   
   
   
   
   
   
   

  
สรุปปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะ 
           
           
            
            
 
 

              
     (      ) 
       ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
     วันที่      

              
      (      ) 

      ผู้ควบคุมงาน 
วันที่       

             
       (                   ) 

    ผู้ควบคุมงาน 
วันที่       

           

แบบ สอส/อก-03 
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ส่วนอาคารสถานที่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

แบบฟอร์มรายงานท างานประจ าวัน 
 
โครงการ :         
 

สถานที่  :         
 

สภาพอากาศ :         
 

วันที่ :         
 
 
          อากาศแจ่มใส   ฝนตกเล็กน้อย   ฝนตกหนัก 
 

ที ่ รายละเอียด ต าแหน่ง เวลา 
    
    
    

 

หมายเหตุ           
 

ผู้ปฏิบัติ เครื่องจักรทุ่นแรง 
ประเภท จ านวน ชนิด จ านวน 

    
    
    

 

สรุปปัญหา  อุปสรรค  หรือข้อเสนอแนะ       
           
            

              
     (      ) 
       ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
     วันที่      

              
      (      ) 

      ผู้ควบคุมงาน 
วันที่       

             
       (                   ) 

ผู้ควบคุมงาน 
วันที่       

แบบ สอส/อก-02 

12 

6 

9 3 
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โครงการก่อสร้าง 
เรียน  :  ผู้ควบคุมงาน 

หนังสือขออนุมัติเทคอนกรีต 
 

ขออนุมัติเทคอนกรีตวันที่    / / สัญญาเลขท่ี     
สถานที่ :           
ชนิดงาน : (     ) ฐานราก  (     ) คาน    (     ) เสา    (     ) พ้ืน   (     ) ผนัง  (     ) อ่ืนๆ  
ต าแหน่ง :  ชนิดคอนกรีต    Ksc.      จ านวน         ลูกาศก์เมตร 
เริ่ม   น.   แล้วเสร็จ  น. 
 

รายการตรวจสอบ 
ลักษณะงาน โดย โดย หมายเหตุ 

- ระดับ     
- ต าแหน่ง     
- แบบหล่อคอนกรีต     
- เหล็กเสริมคอนกรีต     
- ความสะอาด     
- วัสดุที่ฝังในโครงสร้าง     
- ช่องเปิด     
- เครื่องมือส าหรับเทคอนกรีต     
- แรงงาน     
- สภาพภูมิอากาศ     
- อ่ืนๆ      

 

 

ลงชื่อ      
       (     ) 
 วันที่      /         /             

เรียน ผู้จัดการโครงการ 
 (     )  อนุมัติ 
 (     )   ไม่อนุมัติ  เพราะ          
 

ลงชื่อ      
       (     ) 
 วันที่      /         /             
            ผู้ควบคุมงาน 

แบบ สอส/อก-07 
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บันทึกข้อความ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
หน่วยงาน งานออกแบบและสิ่งก่อสร้าง ส่วนอาคารสถานที่ ส านักงานอธิการบดี โทรศัพท์  4124  โทรสาร 4120 
ที ่ศธ 5602(5)/      วันที่      
เรื่อง ตรวจสอบการส่งงวดงาน          

 
เรียน  ประธานกรรมการตรวจการจ้าง (      ) 
 
 
ชื่อโครงการ  
สัญญาเลขท่ี  
ราคาค่าก่อสร้าง  
อัตราค่าปรับวันละ  
ผู้รับจ้าง  
เริ่มสัญญาก่อสร้าง  
ก าหนดแล้วเสร็จ  
จ านวนงวดงานตามสัญญา  
งวดงานที่จะเบิก  
 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการตรวจรับต่อไป 
 
 

(    ) 
    ผู้ควบคุมงาน 

 
 
 

(    ) 
    ผู้ควบคุมงาน 

 
 
 

(    ) 
 หัวหน้าผู้ควบคุมงาน 
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บันทึกข้อความ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
หน่วยงาน งานออกแบบและสิ่งก่อสร้าง ส่วนอาคารสถานที่ ส านักงานอธิการบดี โทรศัพท์  4124  โทรสาร 4120 
ที ่ศธ 5602(5)/      วันที่      
เรื่อง ขอส่งรายงานประจ าวัน          

 
เรียน  ประธานกรรมการตรวจการจ้าง (      ) 
 
  ตามสัญญาเลขที่   ลงวันที่    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ได้ว่าจ้างเหมา    ด าเนินก่อสร้าง      นั้น 
บัดนี้ทางผู้ควบคุมงานประกอบด้วย 

1.        หัวหน้าควบคุมงาน 
2.      ผู้ควบคุมงาน 
3.       ผู้ควบคุมงาน 

 
ได้จัดท ารายงานประจ า ระหว่างวันที่   ถึง         จ านวน  1  ฉบับ 
มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว 
 
สรุปผลการด าเนินการก่อสร้าง 
เริ่มสัญญาก่อสร้าง   
ระยะเวลาก่อสร้าง  วัน 
ก าหนดแล้วเสร็จ    
ขณะนี้ก าลังด าเนินงานอยู่ในงวดที ่   
มูลค่างานก่อสร้างตามสัญญา  บาท 
สิ้นระยะเวลาก่อสร้างไปแล้ว      วัน คงเหลือเวลา     วัน 
มูลค่างานก่อสร้างที่ท าได้ในขณะนี้  บาท 
คิดเป็นร้อยละ ของมูลค่างานก่อสร้างทั้งหมด 
ตามแผนงานก่อสร้างถึงขณะนี้จะต้องท าได้ร้อยละ   
แผนงานท่ีท าได้เมื่อเปรียบเทียบกับแผนงาน   
ปัญหาอุปสรรค (ถามี)     

 
 
  
 

 
 

 

(   ) 
 ผู้ควบคุมงาน 

 
 

(   ) 
 ผู้ควบคุมงาน 

 
 
 

      (นายธานี  คล่องณรงค์) 
      หัวหน้าส่วนอาคารสถานท่ี 
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คณะท างานโครงการ 
 
ผู้ด าเนินการ         
 
ผู้ว่าจ้าง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ผู้ออกแบบ  ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ผู้รับจ้าง   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด        
   ที่อยู่         
            
 
สัญญาจ้าง 
ชื่อสัญญาจ้าง  โครงการ        
สถานที่ก่อสร้าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนารี 
   อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
สัญญาจ้างเลขที ่       /25  ลงวันที่       
เริ่มสัญญาจ้าง  วันที่         
สิ้นสุดสัญญาจ้าง  วันที่         
ระยะเวลาก่อสร้าง จ านวน   วัน 
จ านวนงวดงาน  จ านวน   งวด 
ราคาก่อสร้าง  จ านวนเงิน  บาท 
   (       บาทถ้วน) 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

1.       ประธานกรรมการ 
2.        รองประธานกรรมการ 
3.        กรรมการ 
4.       กรรมการและเลชานุการ 

คณะผู้ควบคุมงาน 
1.        หัวหน้าผู้คุมงาน 
2.       ผู้ควบคุมงาน 
3.       ผู้ควบคุมงาน 
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สัญญาเลขท่ี      
จ านวนวันท างาน   วัน  โครงการก่อสร้าง     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   บริษัท/หจก.     
ล าดับ รายการ หน่วย ปริมาณ % มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน   

     10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 100 งวดที่ 1 
1 งานขุดลอกบ่อ 3 แล้วเสร็จ 

ร้อยละ 50 
เหมา 1 100              

 
80 

 

2 งานขุดลอกบ่อ 5 แล้วเสร็จ เหมา 1 100           
 

  งวดที่ 2 

3 งานขยายบ่อ 3 และขุดลอกบ่อ 3 
แล้วเสร็จ 

เหมา 1 90              
 
60 

 

4 งานปรับ SLOPE บ่อ 6 แล้วเสร็จ 
 

เหมา 1 100             งวดที่ 3 

5 
 

งานขุดลอกบ่อ 5 และงานขุดแต่ง
คลองผันน้ า แล้วเสร็จ 

เหมา 1 90              งวดที ่4 

6 งานปรับเกรดถนน หินคลุก สันบ่อ 
2 แล้วเสร็จ 

เหมา 1              40 งวดที ่5 

7 งานเทคอนกรีต สันฝาย แล้วเสร็จ เหมา 
 

1               งวดที ่6 

8 งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เหมา 1              20 งวดที ่7 

                 0  
 

 

แผนงานที่ก าหนด 
แผนงานรายเดือน %       
แผนงานสะสม %       

 

 

แผนงานที่ท าได้จริง 
แผนงานรายเดือนจริง       
แผนงานจริงสะสม %       

 

75 
แผนงานก่อสร้าง 

 

ผู้ตรวจ       
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ประวัติผู้เขียน 
 
 นายวิจักร  ศรีสมภาร  ต าแหน่งงานปัจจุบัน นายช่างเทคนิค  การศึกษา  พ.ศ. 2529 
โรงเรียนเทคโนโลยี นครราชสีมา สาขาวิชาช่างส ารวจ  พ.ศ. 2531 โรงเรียนเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาช่างโยธา  พ.ศ. 2545 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2555  วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารงานก่อสร้าง
และสาธารณูปโภค สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   การท างาน  1 ตุลาคม 
2530  นายช่างส ารวจชลประทาน  1 ตุลาคม 2532 นายช่างโยธา (โฟแมน) บริษัท ช. การช่าง จ ากัด 
20 พ.ค. 36 ถึงปัจจุบัน นายช่างเทคนิค หน่วยงานออกแบบก่อสร้าง ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
 
 
 
 
 




