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คูมือการปฏิบัติงาน 
 

เร่ือง กระบวนงานตรวจงาน 
ตรวจการจางกอสราง 

 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-07-003-003   
การแกไขคร้ังท่ี : 
วันท่ีเร่ิมใช : 12 ตุลาคม 2552 

กลุมพัฒนาและตรวจสอบ

ทางเทคนิค 

หนาท่ี :  1 จาก 4 

1. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหงานกอสรางอาคารตางๆของกรมสรรพสามิต ดําเนินการอยางถูกตองตาม

หลักวศิวกรรมโยธาและตรงตามแผนท่ีวางไว และการตรวจงานกอสรางนั้นจะทําใหเราทราบถึง

ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในแตละงาน ความคืบหนาของงาน แลวทําใหเราไดเก็บรวบรวมขอมูล

ตางๆมาใชแกไขปรับปรุงไดตอไปในอนาคต 

2. ขอบเขต 
 2.1 ดําเนินการสงเจาหนาท่ีเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจการจางกับ

คณะกรรมการตรวจการจางของแตละจังหวัด  
2.2 ดําเนินการตรวจสอบรูปแบบ และรายละเอียดประกอบแบบกอสราง เพ่ือให

การดําเนินการเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรมโยธา และตามท่ีไดออกแบบ 
2.3 คณะกรรมการตรวจการจางทําบันทึกการตรวจสอบ เพ่ือประกอบการ

พิจารณาในการดําเนินงานกอสรางใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว 

3. คําจํากัดความ 
  3.1 เจาหนาท่ี หมายถึง เจาหนาท่ีสวนมาตรฐานการออกแบบ ปฏิบัติงานตรวจสอบ

รูปแบบ และรายการประกอบแบบตัวอาคาร             
3.2 วิศวกร หมายถึง วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ 
3.3 ผูควบคุมงานกอสราง หมายความวา บคุคลหรือบริษัทผูควบคุมงานท่ี             

กรมสรรพสามิตแตงต้ังเปนผูควบคุมงานกอสรางแทนกรมสรรพสามิต  
3.4 คณะกรรมการตรวจการจาง หมายความวา คณะกรรมการท่ีกรมสรรพสามิต  

แตงต้ังข้ึนในคราวเดียวหรอืเปนครั้งคราวใหเปนผูแทนควบคุมดูแล ในขณะระหวางการกอสราง  
เพ่ือใหการกอสรางดําเนินไปตามเง่ือนไขแหงสัญญาแทนกรมสรรพสามิต 

3.5 ผูรับจาง หมายความวา ผูประกวดราคาท่ีไดทําสัญญาจางเหมากับกรม

สรรพสามิต 
3.6 รูปแบบ หมายความวา แบบแปลนท่ีรวมอยูในเอกสารประกอบสัญญา 

และใหหมายความรวมถงึแบบแปลนท่ีออกเพ่ิมโดยกรมสรรพสามิต 
  3.7 รายละเอียดประกอบแบบ หมายความวา ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ

งานกอสราง 
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4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

4.1 วิศวกรเชี่ยวชาญ หมายถึง วิศวกรเช่ียวชาญปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเช่ียวชาญ

เฉพาะดานวิศวกรรมท่ัวไป สังกัดกลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค มีหนาท่ีพิจารณาใหความ

เห็นชอบ ในการสงเจาหนาท่ีรวมเปนคณะกรรมการตรวจการจาง 
 4.2 วิศวกรชํานาญการพิเศษ หมายถึง วิศวกรชํานาญการพิเศษ สวนมาตรฐาน 

การออกแบบ กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค มีหนาท่ีพิจารณาใหความเห็นชอบ ในการสง
เจาหนาท่ีรวมเปนคณะกรรมการตรวจการจาง และปฏิบัติงานเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจการ

จาง สิ่งกอสรางของกรมสรรพสามิต เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบรูปแบบ 
 4.3 วิศวกรโยธาชํานาญการ หมายถึง วิศวกรโยธาปฏิบัติการหรือชํานาญการ 

สวนมาตรฐานการออกแบบ กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค มีหนาท่ีเขารวมเปน

คณะกรรมการตรวจการจาง สิ่งกอสรางของกรมสรรพสามิต เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบรูปแบบ 
 4.4 นายชางโยธาชํานาญงาน หมายถึง มีหนาท่ีเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจ

การจาง สิ่งกอสรางของกรมสรรพสามิต เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบรปูแบบ 
  4.5 ชางโยธาชํานาญงาน หมายถึง มีหนาท่ีเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจการ

จาง สิ่งกอสรางของกรมสรรพสามิต เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบรูปแบบ 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 ชางโยธาชํานาญงาน นายชางโยธาชํานาญงาน วิศวกรโยธาชํานาญการ วิศวกร

ชํานาญการพิเศษ วิศวกรเชี่ยวชาญ มีหนาท่ีดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 5.1 หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และผูรับจาง ยื่นหนังสือแจงขอสงงวดงานการกอสราง 

 5.2 วิศวกรเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานในฐานะผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมท่ัวไป 

มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหสวนมาตรฐานการออกแบบ 
 5.3 วิศวกรชํานาญการพิเศษ พิจารณาสั่งการ มอบหมายใหคณะกรรมการตรวจ

การจางท่ีไดรับการแตงต้ังตามแตละจังหวัดดําเนินการ 
 5.4 คณะกรรมการตรวจการจาง ดําเนินการเดินทางไปตรวจสอบความถูกตอง ณ 

สถานท่ีกอสรางตามแตละจังหวัด             
 5.5 ผูควบคุมงาน สงรายงานผลการปฏิบัติงาน ความกาวหนา ปญหาการ

ดําเนินการ แลวเสนอคณะกรรมการตรวจการจาง 
 5.6 คณะกรรมการตรวจการจาง ดําเนินการทําบันทึกการตรวจรบังาน 
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แผนผังแสดงข้ันตอนกระบวนงานตรวจงาน ตรวจการจางกอสราง 

 

ผูรับจางสงหนังสือแจงขอสงงวดงานกอสราง 
 

คณะกรรมการตรวจการจาง 
 

 

 
 

ผูรับจาง สงหนังสือแจงการ

ขอสงงวดงานการกอสรางฯ 

ผูควบคุมงานของผูวาจางตรวจสอบ

งานแลวเสร็จตามงวดงาน/รวมถึง

ขอกําหนดหรือรายงานตาง ๆ 

ประธานกรรมการตรวจการจาง 

 
แจงคณะกรรมการตรวจการจาง 

นัดวันตรวจรับงาน 

กรณีกรรมการสังกัดสวนกลาง

หัวหนาสวนราชการ แจงกรรมการ 

พรอมวันเวลาตรวจรับงาน 

กรรมการตากสวนกลางทํา

หนังสือขออนุมัติ / กรมฯ 

เดินทางตรวจรับงาน 

คณะกรรมการตรวจการจางตรวจ

การจาง ณ สถานท่ีกอสรางตาม

วัน และเวลาที่กําหนด 

บันทึกการตรวจรับใหผู

วาจาง 1 ชุด ทําการเบิกจาย

คากอสรางใหผูรับจางฯ ตาม

งวดงาน / ตามสัญญาจาง 

คณะกรรมการเห็นถูกตอง
ตรวจรับงานฯ ทําบันทึกการ

ตรวจรับ 2 ชุด 

บันทึกการตรวจรับ
ใหผูวาจาง 1 ชุด 

กรรมการ 1 

กรรมการ 2 

กรรมการ 3 
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6.  เอกสารอางอิง 
- 

7.  แบบฟอรมท่ีใช 
- 

8.  เอกสารบันทึก 

ชื่อเอกสาร ผูจัดเก็บ  สถานท่ี ระยะเวลา  วิธีการจัดเก็บ 

1. การแตงต้ัง

คณะกรรมการและ

สัญญาการกอสราง 
เจาหนาท่ี 

สวนมาตรฐานการออกแบบ

กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค ตลอดไป  ‐ 

2. บันทึกการตรวจ

รับงานแลวเสร็จ 
เจาหนาท่ี 

สวนมาตรฐานการออกแบบ

กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
ตลอดไป  ‐ 
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