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คำสั่งกองแบบแผน กรนสนับส บุบบริการสุขภาพ
ที่

เรื่อง

รพ/๒๕๕๖

แต่งตั้งคณะทํา
งานดําเนินการกํากับ
ควบคุมการก่อสร้างให้มคี ุณภาพมาตรฐาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ด้วยใบปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๗ กองแบบแผน มีแผนงาน การกํากับ
ควบคุมการก่อ สร้างให้มี
คุณภาพมาตรฐาน ชี่งํจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใบเดอน กันยายน ๒๕๕๗

เพื่อให้การคําเนินงานดังกล่าวบรรลุวัตลุประสงค์ และ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ กองแบบแผน
จึงแต่งตั้งคณะทํางาน ประกอบด้วยผู้มรี ายนามดังต่อไปบี้
๑. ผูอ
การกองแบบแผน
ที่บ่รกี ษาคณะทํางาน
้ ํานวย
๒. นายสมชาติ
ตันติรุ่งกิจ
ประธานคณะทํางาบ
๓. นายขาตรี
คณะทํางาน
ปีญญาพรวิทยา
โกสินทร์
คณะทํางาน
๔. นายสุวิทย์
๕. นายสรพงษ์
ทัพภวิมล
คณะทํางาน
๖. บายพิเซฐ
เชี่ยวภาษา
คณะทํางาบ
๗. นายวับชัย
ปภาทัสสิ
คณะทํางาน
๘. นายไพรัช
พงศธรกุล
คณะทํางาน
สิงหนาท
๙. นายฺวร่วิขญ์
คณะทํางานและเลขาบุการ
๑๐. นายอนิวฒน์
ั
อารีย์กิจ
คณะทํางาบและผูช้ ่วยเลขาบุการ
๑๑. นางสาวจารุวัลย์
สมานอารีย์
คณะทํางานและผูช้ ่วยเลขานุการ
โดยมีหน้าที่ ดังบี้
๑. จัดทําเอกสารและเครื่องมีอการกํากับ
ควบคุมการก่อสร้างให้มคี ุณภาพมาตรฐาน
๒. ทดลองใช้เครื่องมีอ
๓. ลงพื้นทีเ่ พื่อตรวจสอบประเนินผลการใช้เครื่องมีอโดยการล่มตัวอย่าง
๔. สรุปผลการดําเนินงาบ
ทั้งบี้ ตั้งแต่วันนีเ้ ป็นด้นไป
สั่ง ณ วัน'ที่ 'รฟ

ร้นวาคม

พ.ศ. ๒๕๕๖

/Qs.

-�

(นายสุโชติ สุค้มภรานนทํ)

สถาปนกเชี่ยวชาญ (ด้านสถาปีตยกรรม)

นไเjmโกองแบบแพน
รักษาราชการแหบผูอ
้ ํา
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สารบัญ
บทนํา

หน้าที่ 1-5

หมวดการเตรียมการก่อสร้าง

หมวดที่1 หน้าที่ 1-3

หมวดงานวิศวกรรมโยธา
ฐานราก
งานเสาเข็ม
งานดิน
งานติดตั้งไม้ร้านหน้าแบบ
งานติดตั้งเหล็กเสริม
งานติดตั้งปลอกท่อ และช่องเปิด
งานเทคอนกรีต
งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
งานพื้นคอร.สําเร็จรูป
งานพื้นคอนกรีตอัดแรง

หมวดที่ 2 หน้าที่ 1-3
หมวดที่ 2 หน้าที่ 4-6
หมวดที่ 2 หน้าที่ 7-9
หมวดที่ 2 หน้าที่ 10-11
หมวดที่ 2 หน้าที่ 12-13
หมวดที่ 2 หน้าที่ 14-15
หมวดที่ 2 หน้าที่ 16-17
หมวดที่ 2 หน้าที่ 18-19
หมวดที่ 2 หน้าที่ 20-21
หมวดที่ 2 หน้าที่ 22-23

หมวดงานสถาปัตยกรรม
งานก่ออิฐ ฉาบปูน ผิวบุกระเบื้อง
งานมุงหลังคา
งานวัสดุกันซึม เสียง ความร้อน
งานติดตั้งนัง่ ร้าน ไม้แบบ
งานฝ้าเพดาน
งานสุขภัณฑ์
งานทาสี

หมวดที่ 3 หน้าที่ 1-3
หมวดที่ 3 หน้าที่ 4-5
หมวดที่ 3 หน้าที่ 6-7
หมวดที่ 3 หน้าที่ 8-9
หมวดที่ 3 หน้าที่ 10-11
หมวดที่ 3 หน้าที่ 12
หมวดที่ 3 หน้าที่ 13

หมวดงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
งานระบบประปา
งานระบบระบายน้ําฝนและระบายน้ําทิ้ง
งานระบบป้องกันอัคคีภัย (ระบบดับเพลิง)
งานระบบบําบัดน้ําเสีย
งานระบบสุขาภิบาล ห้องปฏิบัติการ

หมวดที่ 4 หน้าที่ 1-2
หมวดที่ 4 หน้าที่ 3-4
หมวดที่ 4 หน้าที่ 5-6
หมวดที่ 4 หน้าที่ 7-8
หมวดที่ 4 หน้าที่ 9-10
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หมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล
งานระบบปรับอากาศ
งานระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์
ระบบขนส่งแนวดิ่ง (ลิฟต์)
หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า
งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
งานระบบแจ้งเพลิงไหม้
งานระบบโทรศัพท์
งานระบบเรียกพยาบาล
งานระบบเสียง
งานระบบป้องกันฟ้าผ่า
งานระบบทีวีรวม ทีวีวงจรปิด ป้องกันการเข้า-ออก สื่อสารด้วยความเร็วสูง
(และระบบไฟฟ้าอื่นๆ)
หมวดงานมัณฑนาการ
งานครุภัณฑ์ตดิ ตัง้ กับที่ (Built in furniture)
งานครุภัณฑ์สําเร็จรูป (ลอยตัว)
งานครุภัณฑ์แตนเลสสตีล (เหล็กกล้าไร้สนิม)
งานตกแต่งภายใน
งานภูมทิ ัศน์

หมวดที่ 5 หน้าที่ 1-2
หมวดที่ 5 หน้าที่ 3-4
หมวดที่ 5 หน้าที่ 5-6

หมวดที่ 6 หน้าที่ 1-5
หมวดที่ 6 หน้าที่ 6-8
หมวดที่ 6 หน้าที่ 9-10
หมวดที่ 6 หน้าที่ 11-13
หมวดที่ 6 หน้าที่ 14-15
หมวดที่ 6 หน้าที่ 16-17
หมวดที่ 6 หน้าที่ 18-25

หมวดที่ 7 หน้าที่ 1-4
หมวดที่ 7 หน้าที่ 5
หมวดที่ 7 หน้าที่ 6-7
หมวดที่ 7 หน้าที่ 8-10
หมวดที่ 7 หน้าที่ 11-13
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คู่มือรายการกากับควบคุมงานก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กองแบบแผน
พ.ศ.2557
การก่อสร้างอาคารของทางราชการ มีผู้เกี่ยวข้องที่ทาให้ผลการก่อสร้างอาคารมีคุณภาพมาตรฐานอยู่ 2 ภาคส่วน
(ผู้ใช้งานคู่มือ) คือส่วนผู้ว่าจ้าง ประกอบด้วย ผู้ว่าจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ออกแบบก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
และส่ ว นผู้ รั บ จ้า ง ประกอบด้ ว ย ผู้ รั บ จ้ าง ตั ว แทนหรือ ผู้ ค วบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง ส่ ว นส าคั ญ ในการบริ ห ารสัญ ญาจ้ า ง คื อ
กระบวนการในการกากับและควบคุมการก่อสร้าง กองแบบแผนจึงจัดทา “คู่มือการกากับการควบคุมงานก่อสร้างให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน” เพื่อให้กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และกากับการควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ก่อสร้างเป็นไปตามลาดับขั้นตอนที่ถูกต้องและลดความขัดแย้ง การก่อสร้างได้อาคารคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน รวดเร็ว เสร็จทัน
ตามข้อกาหนดของสัญญา
คู่มือการกากับการควบคุมงานก่ อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน ( คู่มือ ) แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ หนึ่งส่วนรายการ
กากับควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน (รายการฯ) หรือ Checklist และสองส่วนคู่มือรายการกากับควบคุมการ
ก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน (คู่มือรายการฯ) หรือ Handbook เพื่อความสะดวกแก่ ผู้ใช้งานคู่มือ โดยคู่มือรายการฯจะ
อธิบายรายละเอียดของรายการฯเพื่อเป็นแนวทาง ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนั้นผู้ใช้งานคู่มือ จะมีคู่มือรายการฯเพียงฉบับ
เดียว แต่อาจมีรายการฯ Checklist หลายฉบับตามจานวนอาคารหรือจานวนสัญญาที่ได้รับมอบหมาย
การกากับการควบคุมการก่อสร้างเป็นการปฏิบัติงานตามคาสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยราชการ โดยผู้มีหน้าที่
ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการและบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกากับดูแลต้องยึดหลัก การ
ดาเนินการให้เป็นไปตามข้อกาหนดของสัญญา และความถูกต้องเหมาะสมในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงประโยชน์หรือ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอาคารของทางราชการ และการใช้อานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีคุณธรรมและยุติธรรม
นิยาม ความหมาย
“มาตรฐาน” หมายความว่า ข้อความระเบียบวิธี ข้อบังคับ หรือเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบยอมรับตามแนวทางเฉพาะแห่ง
กิจกรรม ถือเอาเป็นหลักสาหรับเปรียบเทียบเกณฑ์กาหนด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหรือบ่งชี้แนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด จนบรรลุความสาเร็จสูงสุดของงาน
“อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าไปอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ ทาการ โรงพยาบาล โรงเรียน
สนามกีฬา สถานีนาร่อง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกัน และรวมถึงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ใช้สอยสาหรับอาคารนั้นๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้า หอถังน้า ถนน ประปา และสิ่งอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ
ตัวอาคาร เช่นเครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ
“การก่อสร้าง” หมายถึง การสร้างสิ่งปลูกสร้างอาคารขึ้นใหม่ และหมายความรวมถึง การดัดแปลง รื้อถอน ปรับปรุง ติดตั้ง
ต่อเติม อาคารหรืออุปกรณ์ประกอบอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
“สถานที่ก่อสร้าง” หมายถึง บริเวณที่กาหนดให้ก่อสร้างอาคารตามสัญญา
“กรรมการตรวจการจ้าง”หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง จากผู้ว่าจ้าง การ
อานวยการ การกากับควบคุมการก่อสร้าง และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ สอดคล้องตามมาตรฐาน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองแบบแผน พ.ศ.2557
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“การควบคุม” หมายความว่า การติดตามการปฏิบัติงาน ทั้งการเตรียมการ ระหว่างการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงาน ว่า
เป็นไปตามแผนหรือถูกต้องตามข้อกาหนดของสัญญาหรือไม่ หากมีปัญหาสามารถดาเนินการเพื่อแก้ไขได้ทันท่วงที
“ผู้ควบคุมงาน” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบการควบคุมดูแลการก่อสร้าง จากผู้ว่าจ้าง การสั่งการได้ตาม
ขอบเขตของอานาจที่มี เป็นผู้ให้คาแนะนา เพื่อให้การก่อสร้างถูกต้องตามข้อกาหนดของสัญญา ปฏิบัติงานตามระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ สอดคล้องตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
“รายละเอียด รายการประกอบแบบ Specification” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดของแบบรูปเกี่ยวกับ
ข้อกาหนดในการก่อสร้าง ชนิดวัสดุ คุณสมบัติ จานวน ตลอดจนวิธีการก่อสร้างหรือมาตรฐานที่ใช้กากับการก่อร้าง เพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแบบแปลนหรือตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
“แบบ แบบรูป แบบรูปสัญญา แบบก่อสร้าง Drawing” หมายถึง แผ่นภาพเขียน ผ่านภาพลานเส้น ภาพถ่าย ภาพ 3 มิติ
แสดงองค์ประกอบในการก่อสร้างอาคาร แบบแปลน รูปด้าน รูปตัด แบบขยายส่วนต่างๆ รายละเอียดข้อกาหนดประกอบ
แบบ แสดงส่วนสาคัญที่ใช้ในการก่อสร้าง
“แบบรูปขยายรายละเอียด Shop Drawing” หมายความว่า แบบรูปที่แสดงและรายละเอียดบางส่วน หรือทั้งหมดของงานที่
กาลังจะดาเนินการก่อสร้าง จัดทาขึ้นก่อนการก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นแบบรูปสาหรับการก่อสร้างจริง แสดงแบบรูปหรือแบบขยาย
ในกรณีที่แบบรูปฉบับสัญญาไม่แสดงรายละเอียดที่ครบถ้วนชัดเจน แสดงแบบรูปงานก่อสร้างที่ซ้อนทับกับงานระบบต่างๆที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต หรือแคตตาล้อคผลิตภัณฑ์ ที่แสดงภาพ/รายละเอียดการติดตั้ง เพื่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความเข้าใจในแบบ
รูปที่ถูกต้องเดียวกัน ตรงตามวัตถุประสงค์ของแบบรูปฉบับสัญญา หรือเพื่อแสดงแบบรูปในการแก้ไขปัญหาแบบรูปสัญญาที่
ขัดแย้ง หรือแสดงแบบรูปตามข้อตกลงแนบท้ายสัญญาที่ทาขึ้นภายหลัง หรือแสดงแบบรูปหรือแบบขยายเพื่อให้ ผู้ว่าจ้าง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ผู้รับจ้างและผู้เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน ก่อนการก่อสร้าง
“แบบรูปการก่อสร้างจริง As-Built Drawing” หมายความว่า แบบที่แสดงแบบรูป ตามที่ได้ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามสภาพความเป็นจริง รายละเอียดที่ควรมี อาทิ เลขที่เอกสารที่ได้รับการอนุมัติ ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของวัสดุ/อุปกรณ์
การติดตั้ง การใช้งาน อื่นๆ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจการจ้าง และเพื่อให้ผู้ว่าจ้างใช้สาหรับการบารุงรักษาอาคาร
ต่อไป
“แผนงานก่อสร้าง” การวางแผนงานก่อสร้าง ( Construction planning and scheduling) หมายถึง การกาหนดขั้นตอน
วิธีการก่อสร้าง หรือแผนในการปฏิบัติงาน การกาหนดระยะเวลาการดาเนินงานก่อสร้างและการจัดลาดับความสาคัญของงาน
ก่อสร้างที่จะดาเนินการก่อนหรือหลังให้มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน หรือสอดคล้องกับงวดงาน/งวดเงินตามสัญญา
เพื่อให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่สัญญากาหนด ประกอบไปด้วย
“แผนงานหลัก”( Master project schedule ) หมายถึง แผนการในการปฏิบตั ิงาน การกาหนดระยะเวลาการดาเนินงาน
ก่อสร้างและการจัดลาดับความสาคัญของงานก่อสร้างทั้งโครงการ การดาเนินการก่อนหรือหลังให้มีความสอดคล้องและ
สัมพันธ์กันกับงวดงาน/งวดเงินตามสัญญา ตามระยะเวลาที่สญ
ั ญากาหนด
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“แผนงานย่อย หรือแผนงานติดตั้ง” ( Work schedule ) หมายถึง แผนงานที่แตกออกมาจากแผนงานหลัก เพื่อขยาย
รายละเอียดลาดับขั้นตอนการทางาน ทรัพยากรและช่วงเวลาให้ชัดเจนขึ้น เช่นแผนงานก่อสร้างฐานราก แผนงานก่อสร้างคาน
พื้น คสล. แผนงานก่ออิฐฉาบปูน แผนงานติดตั้งเครื่องสูบน้า อื่นๆ
“ผังองค์กร” ( organization Chart ) หมายถึง ผังแสดงโครงสร้างการบริหารจัดการงานก่อสร้าง แสดงชื่อ/ตาแหน่ง
ผู้รับผิดชอบ สายการบังคับบัญชา ลาดับการสั่งการ
“การตรวจผลงาน” หมายถึ ง การตรวจสอบ การตรวจวั ด การพิ สูจ น์ การทดสอบ การทดลอง เที ยบตามเกณฑ์ ห รื อ
รายละเอียดข้อกาหนด การตรวจผลงานต้องมีการบันทึกเป็นเอกสาร ภาพถ่าย(ควรมี) รายงานสรุป ถึงคุณสมบัติ การติดตั้ง
ตาแหน่ง สถานสภาพการใช้งานของชิ้นงาน อุปกรณ์ เครื่องจักรกล และสาระของงานที่ตรวจอย่างชัดเจนว่ามีความถูกต้อง
ความสวยงาม การใช้งาน ความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย หรือสามารถดาเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ เป็นตามข้อกาหนดของ
แบบรูปสัญญาหรือไม่
คาว่า”ถ้ามี” หมายความว่า กรณีที่แบบรูป หรือข้อกาหนดในแบบรูป สัญญามิได้กาหนดให้ดาเนินการอย่างใด การดาเนินการ
หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้มีหน้าที่กาหนดหรือสั่งการตามข้อกาหนดของสัญญา ให้ผู้รับจ้างดาเนินการ เช่นการจัดทา
แผนงาน การทาแบบ Shop Drawing การพิจารณาวัสดุ การตรวจ/ทดสอบงาน/วัสดุ หรืออื่นๆ โดยมีเกณฑ์/แนวทางการ
พิจารณาดังนี้
ขนาด/ประเภทอาคาร
แนวทางหลัก
แนวทางรอง
ในการดาเนินการ
ในการดาเนินการ
กลุ่มงานอาคารบริการ อาคารสนับสนุน อาคารพักอาศัย
งานขนาดอาคารมูลค่าน้อยกว่า 20 ล้านบาท)
ไม่ดาเนินการ
ตามความจาเป็น
งานขนาดอาคารมูลค่า 20 – 40 ล้านบาท
ตามความจาเป็น
-งานขนาดอาคารมูลค่า 40 ล้านบาทขึ้นไป
ดาเนินการ
-กลุ่มงานอาคารบาบัดรักษา และที่ยุ่งยากซับซ้อน (เช่น OPD. OR. ER. ICU. CCU. X-Ray สูติ ผู้ป่วย กายภาพ ระบบฯ อื่นๆ)
งานขนาดอาคารมูลค่าน้อยกว่า 10 ล้านบาท)
ไม่ดาเนินการ
ตามความจาเป็น
งานขนาดอาคารมูลค่า 10 – 20 ล้านบาท
ตามความจาเป็น
-งานขนาดอาคารมูลค่า 30 ล้านบาทขึ้นไป
ดาเนินการ
-งานอาคารอื่นๆ หรือ อาคารการก่อสร้างเทคนิคพิเศษ ( รังสีมะเร็ง อาคารจอดรถ อาคารงานระบบฯ อื่นๆ)
งานอาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารสูง หรืออาคารเทคนิคพิเศษ
ดาเนินการ
-งานติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในวิชาชีพต่างๆ
ตามความจาเป็น
-งานที่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่มีความรู้
ดาเนินการ
-เพียงพอในวิชาชีพ หรือเทคนิคพิเศษ
ตาราง เกณฑ์/แนวทางการพิจารณาของผู้มีหน้าที่กาหนดหรือสั่งการ ให้ผู้รับจ้างดาเนินการ

งานที่กฎหมายอื่นๆมีข้อกาหนดให้ดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทางาน ผู้มีหน้าที่กากับหรือผู้ควบคุมงาน
หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างควรสั่งให้ดาเนินการ เช่น
 การจัดทาแผนงานการก่อสร้างหลัก แผนงานย่อย แผนงานด้านความปลอดภัย
 การให้จัดทา/รับรองแบบ Shop Drawing และการติดตั้งแนวป้องกันดินของงานชั้นใต้ดินโดยวิศวกร
 การจัดทา/รับรองแบบ Shop Drawing และการประกอบติดตั้งนั่งร้านค้ายันสาหรับอาคารสูงโดยวิศวกร
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 การจัดทา/รับรองแบบ Shop Drawing และการประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กที่มีความกว้างมากกว่า 30 เมตร
โดยวิศวกร
 การทดสอบ/การรับรองผลการทดสอบวัสดุ ด้านความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย
 การขออนุมัติใช้วัสดุ /อุปกรณ์/เครื่องจักรกลที่เห็นว่างานส่วนนั้น ๆมีความสาคัญ หรือมีข้อบังคับตามกฎหมายอื่น
เช่นไม้แบบสาหรับงานเปลือยผิว ,ลวดแรงดีงสูง ,เครื่อง Generator ,Water Pump ,การติดตั้ง Tower Crane
,Gondolar ,Passenger Lift ,Material Hoist
งานในลักษณะดังตัวอย่าง แม้บางรายการจะเป็นงานติดตั้งใช้งานชั่วคราว ก็เห็นควรให้มีการจัดทาแผนงาน แบบขยาย การขอ
อนุมัติวัสดุ และรับรองการประกอบติดตั้งงานดังกล่าวโดยวิศวกรและ/หรือควรมีการนาเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อ
ทราบตามที่กฎหมายกาหนด หรือพิจารณาให้ความเห็นก่อนดาเนินการต่อไป
เอกสารที่ผู้กากับการควบคุมงานก่อสร้าง ควรมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร รวบรวมเป็นหมวดดังนี้
1.1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (พ.ศ. 2522) และประกาศ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับอาคาร
1.2. กฎหมายวิชาชีพ พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2543
1.3. กฎหมายกรรมสิทธิ์ การใช้ประโยชน์ หรือสิ่งปลูกสร้างเกี่ยวเนื่องกับที่ดิน เช่น พระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 ประกาศกรมทางหลวง ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกาศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เช่นเรื่องสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินซึ่งสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน)
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พระราชบัญญัติเดินอากาศ พ.ศ. 2497
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องกาหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2517 ระเบียบกรมเจ้าท่า
1.4. กฎหมายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานอาคาร ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
1.5. กฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.2554
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1.6. กฎหมายท้องถิ่น กฎระเบียบของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
2. ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
2.1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.2. คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสาหรับการก่อสร้างตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
2.3. ระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.4. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
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3. สัญญาจ้าง
3.1. สัญญาจ้างก่อสร้าง
3.2. แบบก่อสร้างและเอกสารประกอบแบบ
จัดทํา
คู่มือ

ขั้นตอน/กระบวนการ
ในการก่อสร้าง

มาตรฐานเดียวกัน

เ1เาหมาย

1*\

|Vÿ

วิธีการ การกํากับ/การ

ผู้ ใช้ งานคู่มือ

อาคารทม

«]

ทํา
หนาท ตามบทบาท
1/

คุณภาพ

ของ ตนได้ อย่างถูก ต้อง

ไปในทิศ ทางเดียวกัน

ควบคุมงาน/ตรวจสอบ

มาตรฐานเดียวกัน

A

มาตรฐาน
ทองน1นบแผน

ภาพแสดงการทางานที่มีมาตรฐาน ตามบทบาทหน้าที่ จะทาให้บรรลุเป้าหมาย

“คู่มือการกากับการควบคุมงานก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน” กองแบบแผน พ.ศ.2557 เป็นคู่มือกากับการควบคุม
งานก่อสร้าง และเป็นเครื่องมือช่วยเตือนให้ ผู้ใช้งานคู่มือ ไม่หลงลืมขั้นตอนที่ควรปฏิบัติ และทราบถึงลาดับของงานก่อสร้าง
ในหมวดวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่การเตรียมงาน การติดตามระหว่างดาเนินการ และตรวจผลการดาเนินการก่อสร้าง
งานนั้นๆ
บทบาทหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคารให้มีคุณภาพมาตรฐาน “ผู้ใช้งานคู่มือ”
1. ส่วนผู้ว่าจ้าง
1.1. ผู้กากับ หรือผู้ตรวจตรวจสอบ ( Auditor ) ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทน กรรมการตรวจการจ้าง สถาปนิก วิศวกร ผู้
ตรวจสอบ ผู้ทดสอบ ผู้มีหน้าที่ตรวจผลงานการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ใช้คู่มือในการกากับ การ
ตรวจสอบ ติดตามการก่อสร้าง การทางานของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง
1.2. ผู้ควบคุมงาน ของผู้ว่าจ้าง อาทิ สถาปนิก วิศวกร นายช่างโยธา นายช่างเทคนิค นายช่างสาขาวิชาชีพต่างๆ
หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ควบคุมดูแลการก่อสร้างตามสัญญา ใช้คู่มือในการกากับ การตรวจสอบ การควบคุม
งานก่อสร้าง การทางานของผู้รับจ้างหรือตัวแทนหรือผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง
2. ส่วนผู้รับจ้าง
2.1. ผู้รับจ้าง หรือตัวแทน สถาปนิก วิศวกร ใช้คู่มือในการกากับ การตรวจสอบ การควบคุมงานก่อสร้าง การ
ทางานของผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้รับเหมาช่วง และใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างที่ถูกต้อง เพื่อทราบลาดับ
ขั้นตอนล่วงหน้าว่าการก่อสร้างนั้นจะถูกควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการก่อสร้างอย่างไร ช่วยในการวางแผน
งานและลดความขัดแย้งลงได้
2.2. ผู้ควบคุมงาน ของผู้รับจ้างทุกระดับ ใช้คู่มือในการควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อทราบขั้นตอนในการก่อสร้างที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และเพื่อความพร้อมในการถูกตรวจสอบติดตามการทางานก่อสร้าง
กองแบบแผน พ.ศ.2557
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สรุปว่าผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีบทบาทหน้าที่หนึ่งในฐานะ “ผู้ใช้งานคู่มือ”
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ภาพแผนภูมิบทบาทหน้าที่ การกากับควบคุมการก่อสร้าง

คาแนะนาการใช้คู่มือ
1. ศึกษาสัญญาจ้างก่อสร้าง แบบก่อสร้างและเอกสารประกอบแบบ ให้มีความเข้าใจ
2. ศึกษารายการฯและคู่มือฯ ควบคู่กันอย่างละเอียด ให้มีความเข้าใจเป็นอย่างดี
3. “รายการกากับควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน” เป็นรายการติดตามตรวจสอบ (Checklist) ตามลาดับ
ขั้นตอนการก่อสร้างอาคารทั่วไป
4. “คู่มือรายการกากับควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน” เป็นคู่มืออธิบายรายละเอียดรายการฯ ( Handbook )
ตามข้อ 3 เรียงตามลาดับหมวดงาน และลาดับ /ขั้นตอน เหมือนกันทุกประการ เพื่อให้มีระดับความเข้าใจ และความมุ่ง
หมายในการติดตาม/ตรวจสอบ ตรงกัน
5. การจดบันทึกผลการติดตาม/ตรวจสอบในช่อง “การกากับควบคุมงาน” ควรจดบันทึกลงเป็นวันที่/เดือน/ปี ลงในช่อง
“การกากับควบคุมงาน” และจดบันทึกข้อความรายละเอียดที่เกี่ยวข้องลงในช่อง “บันทึก”
6. การบันทึกข้อความลงในช่อง “บันทึก” ควรจดบันทึก ผลการติดตาม กับใคร เมื่อไร เหตุผล ปัญหาอุปสรรค เพื่อเป็น
บันทึกช่วยจา สามารถอ่านทบทวน/ติดตามต่อได้ในภายหลัง
7. ช่อง “บันทึก” ด้านล่าง สามารถบันทึกข้อความเพิ่มเติม ภาพสเก็ต ภาพร่างแบบขยาย อื่นๆตามต้องการ
8. กรณีที่การก่อสร้างอาคารมีหลายชั้น หรือชั้นเดียวกันแต่มีการแบ่งเป็นหลายส่วน ให้ ผู้ใช้งานคู่มือ จัดทาสาเนารายการฯ
ในหมวดที่ต้องการ เพิ่มขึ้นตามจานวนชั้น เพื่อการติดตาม/ตรวจสอบในชั้นนั้นๆ เพิ่มเติม
หมายเหตุ
การบันทึกรายการติดตาม/ตรวจสอบของ ผู้ใช้งานคู่มือ แต่ละคน ในการก่อสร้างอาคารเดียวกัน หรือสัญญาเดียวกัน ย่อมมี
ข้อความบันทึกหรือเห็นความแตกต่างกันได้ ไม่ควรนามาเปรียบเทียบกัน หรือการแสดงความแตกต่างไม่ถือเป็นนัยสาคัญ อัน
เนื่องมาจากหลายสาเหตุ อาทิ
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1. ผู้ใช้งานคู่มือ บางคนมีความรู้ทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง แต่อาจมีประสบการณ์ ทักษะและความชานาญที่
มากน้อยแตกต่างกัน ย่อมมีมุมมองความเห็นที่แตกต่างกันได้
2. ผู้ใช้งานคู่มือ แต่ละคนมีความแตกต่างในวิชาชีพ หรือ บางคนไม่มีความรู้ด้านการก่อสร้างเลย แต่ได้รับการแต่งตั้ง
หรือมอบหมายให้ตรวจการจ้าง กากับหรือควบคุมการก่อสร้าง ดังนั้นการติดตาม/ตรวจสอบและบันทึก เป็นไปตาม
ระดับความรู้ความเข้าใจของตนเอง
3. การติดตาม/ตรวจสอบของ ผู้ใช้งานคู่มือ เข้าหน่วยงานก่อสร้างคนละวัน/เวลากัน ดังนั้นความแตกต่างของการ
บันทึกด้านวัน/เวลา การบันทึกผลสาเร็จของงาน และปัญหา/อุปสรรค ณ วันนั้นๆ ย่อมแตกต่างกันได้
4. ระดับความยึดมั่นในตัวตน หรือการมีอคติ
ทุกบั นทึ กจึงมีค วามถูก ต้องตามเหตุก ารณ์ ความส าคัญ อยู่ ที่ เมื่อ ทุกๆคนที่เกี่ ยวข้องตามภาพแผนผั งบทบาทหน้าที่ ได้
ดาเนินการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ตามลาดับขั้นตอนและมาตรฐานเดียวกันแล้ว เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จตามขั้นตอนของ
หมวดงาน จะได้ผลงานก่อสร้างอาคารที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน

“คู่มือการกากับการควบคุมงานก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน” เป็นเครื่องมือสาคัญที่จะ
ช่ว ยในการบริ ห ารจั ด การงานก่ อ สร้ า ง ให้ ไ ด้ อ าคารที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน ถู ก ต้ อ งตาม
วัตถุประสงค์ของแบบรูปสัญญา และยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ส่วนประกอบที่สาคัญที่ แม้ไม่ได้
บรรจุอยู่ในคู่มือ อันได้แก่ จิตสานึกด้านความปลอดภัย จิตสานึกด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน จะอยู่เป็นคู่ใจในการทางานของทุกท่านเสมอ
กองแบบแผน
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หมวดการเตรียมการก่อสร้าง
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หมวด งานเตรียมการก่อสร้าง

หมวด
งาน
ลําดับ

คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน

กิจกรรม

ขั้นตอน

หมวดที่ 1 หน้าที่ 1

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

หมวดการเตรียมการก่อสร้าง
1.การศึกษาแบบรูปและสัญญา

เตรียมงาน ตรวจสอบแบบรูปและเอกสารประกอบสัญญาให้ถูกต้อง มีจํานวนครบถ้วน
ตามข้อกําหนดของสัญญา
ติดตามงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบ มาตรฐานการก่อสร้าง
พ.ศ.2553 และข้อกําหนดของสัญญาสัญญา ประมวล/สรุปข้อมูลทั้งหมดให้
เข้าใจ จดบันทึกช่วยจําส่วนที่สาํ คัญ
ตรวจผลงาน ประชุมชี้แจงผู้รับจ้างให้ทราบถึงรายละเอียดของสัญญา ขัน้ ตอนการก่อสร้าง
ระเบียบของทางราชการ มาตรการความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาการแต่งตั้งตัวแทนทุกฝ่ายถูกต้องตามสัญญา

DCD

2.การตรวจสอบตําแหน่งที่ตั้ง
อาคาร

เตรียมงาน ตรวจสอบแบบรูป เอกสารประกอบสัญญา พิจารณาตําแหน่งการก่อสร้าง
อาคารว่ามีปัญหาเกี่ยวข้องกับอาคารข้างเคียง แนวเขตที่ดินหรือไม่

ติดตามงาน ตรวจสอบเอกสารการส่งมอบสถานที่กอ่ สร้างให้แก่ผู้รบั จ้าง ตรวจสอบ
สถานที่ก่อสร้างว่าตําแหน่งอาคารตรงตามข้อกําหนดของสัญญา หรือบันทึก
การชี้สถานที่ก่อสร้าง

3.การเตรียมพื้นที่กอ่ สร้าง

ตรวจผลงาน หากพบว่ามีปัญหาให้ผู้ควบคุมงาน ทําบันทึกแจ้งต่อกรรมการตรวจการจ้าง
เตรียมงาน ตรวจสอบสถานที่เพื่อเตรียมการก่อสร้าง ต้องปราศจากต้นไม้ วัชพืช ร่องน้ํา
บ่อน้ํา หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ พิจารณาว่าควรมีการปรับสภาพพื้นที่ หรือปรับ
ระดับดินก่อนดําเนินการก่อสร้าง จัดทําแผนการรื้อถอน/การเคลื่อนย้าย
อาคารและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
ติดตามงาน ควบคุมการปรับพื้นที่ ระดับดิน การถอน/ย้ายต้นไม้ การรื้อถอน/การ
เคลื่อนย้ายอาคารและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ การขนย้ายวัสดุจากการ
รื้อถอนให้เป็นไปตามแผน ด้วยความระมัดระวัง การก่อสร้างรั้วชั่วคราว
กําหนดทางเข้า/ออก การก่อสร้างอาคารสนับสนุนการก่อสร้าง ให้เป็นไป
ตามแผนงาน

ตรวจผลงาน บันทึก/สรุปรายงานการเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง ต่อคณะกรรมการ
บันทึก

ฉบับ DCD-Web 001/2014
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หมวด งานเตรียมการก่อสร้าง

หมวด
งาน
ลําดับ

คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน

กิจกรรม
4.การตรวจสอบผังก่อสร้าง
อาคาร

ขั้นตอน

หมวดที่ 1 หน้าที่ 2

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษาแบบรูป กําหนดตําแหน่งอาคาร ปักผัง ตรวจสอบระดับอ้างอิง ±
0.00 ให้ถกู ต้องตามกําหนด
ติดตามงาน ตรวจสอบตําแหน่งที่ตั้งอาคาร ให้ได้ระยะห่างจากแนวอ้างอิงตามที่กําหนด
ไว้ในผังหลัก เอกสารประกอบแบบ หรือเอกสารชี้สถานที่ เช่น แนวเสา ควร
ห่างจากแนวรั้วหรือแนวอาคารข้างเคียงเท่าใดถูกต้องตามที่กาํ หนดหรือไม่
พิจารณาส่วนยื่นอาคาร เช่นกันสาด ระเบียง เทียบกับแนวเขตที่ดนิ หรือ
อาคารข้างเคียง ว่ามีระยะห่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

ตรวจผลงาน บันทึก/รวมทั้งปัญหาและสาเหตุของปัญหา(ถ้ามี)/รายงานสรุป ต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อตรวจสอบผัง และกําหนดแนวทางแก้ไข
ต่อไป

DCD

5. การตรวจสอบตามข้อกําหนด
อื่นๆ

เตรียมงาน ศึกษาข้อกําหนดการเตรียมการอื่นๆ ตามสัญญา เช่นสํานักงานชั่วคราว
ห้องน้ํา ป้ายชื่อโครงการ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

6. การพิจารณาผลการเจาะ
สํารวจดินและการอนุมัติชนิด
ฐานราก

ติดตามงาน ตรวจการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสัญญา
ตรวจผลงาน บันทึก/รายงานสรุปการปฏิบัติงาน
เตรียมงาน ศึกษาข้อกําหนดของฐานราก คุณสมบัติการรับน้ําหนักของดิน กรรมวิธีการ
สํารวจดิน การรายงานผลและการรับรองผลการวิเคราะห์ดิน ตาม
ข้อกําหนดของสัญญา(กองแบบแผน)
ติดตามงาน ตรวจติดตามการดําเนินการเจาะสํารวจคุณสมบัตขิ องดินในตําแหน่งที่
ถูกต้อง นําส่งรายงานและเอกสารรับรองผลการวิเคราะห์ดิน ข้อเสนอแนะ
เพื่อกําหนดชนิดของฐานราก หรือเสาเข็ม ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ตรวจผลงาน เมื่อรับทราบผลการพิจารณา กําหนดชนิดของฐานราก หรือเสาเข็ม จาก
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จึง
สามารถดําเนินการก่อสร้างต่อไปได้
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7. การจัดทําแผนงานหลัก

ขั้นตอน

หมวดที่ 1 หน้าที่ 3

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบ มาตรฐานการก่อสร้าง
พ.ศ.2553 การแบ่งงวดงาน/งวดเงิน ปฏิทินฤดูกาล ระยะเวลาการก่อสร้างที่
เหลือ ผลการพิจารณากําหนดชนิดของฐานราก หรือเสาเข็ม จาก
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และข้อกําหนดของสัญญาสัญญา

ติดตามงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของการจัดทําแผนงานก่อสร้างหลัก ประกอบด้วย
งานก่อสร้างอาคารทุกหลัง ทุกรายการ ทุกหมวดงาน มีความครบถ้วนตาม
สัญญา แสดงถึงแผนการก่อสร้าง แรงงาน เครื่องจักร แผนการเงิน ตั้งแต่
เริ่มต้นจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ
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ตรวจผลงาน ตรวจสอบแผนงานก่อสร้างหลัก ว่าสามารถดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
อย่างมีคณ
ุ ภาพ ตามข้อกําหนดของสัญญา ตามลําดับการก่อสร้างที่ถกู ต้อง
ตามหลักวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการบริหารจัดการ

8. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

เตรียมงาน ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่นกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทํางาน ระเบียบพัสดุ
กฎระเบียบข้อบังคับของราชการส่วนท้องถิ่น ประกาศ กฎกระทรวงต่างๆ

ติดตามงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ
การก่อสร้างต่างๆ
ตรวจผลงาน ตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
บุคคลผู้ปฏิบัติงาน ให้ถือเป็นเรื่องสําคัญที่ตอ้ งเคร่งครัด
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1) งานฐานราก
1.1 การจัดทําแผนงานก่อสร้าง
ฐานราก (ถ้ามี)

ขั้นตอน

หมวดที่ 2 หน้าที่ 1

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงาน
ฐานราก งานโครงสร้างต่อเนื่อง ปฏิทินฤดูกาล มาตรการความปลอดภัย
และผลการพิจารณา กําหนดชนิดของฐานราก หรือเสาเข็ม จาก
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ติดตามงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของการจัดทําแผนงานก่อสร้างฐานราก ประกอบ
ไปด้วยแผนการก่อสร้าง วัสดุ แรงงาน เครื่องจักร ตั้งแต่เริ่มต้นจนการ
ก่อสร้างฐานรากแล้วเสร็จ
ตรวจผลงาน ตรวจสอบแผนงานก่อสร้างฐานราก ว่าสามารถดําเนินการก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จได้อย่างมีคุณภาพ ไม่ขดั แย้งกับแผนงานหลัก เป็นไปตามลําดับของ
การก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และ
การบริหารจัดการ
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1.2 การจัดทํา Shop Drawing
(ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงานฐานราก งาน
โครงสร้างต่อเนื่อง ระดับอาคาร และผลการพิจารณา กําหนดชนิดของฐาน
ราก หรือเสาเข็ม จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing ว่ามีความชัดเจน ขนาดเหล็กเสริม
ระยะห่าง ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก ชนิดของเหล็กเสริม ตําแหน่งการติดตั้ง
ชัดเจน ระบุกําลังคอนกรีต รายละเอียดคุณสมบัติตา่ งๆครบถ้วน หรือแบบ
ขยายมีมาตราส่วนที่เหมาะสมหรือขยายใหญ่ขึ้น ในงานที่สําคัญหรือจําเป็น
หากไม่มีขอ้ กําหนดของแบบรูปหรือสัญญาให้สง่ แบบShop Drawing ก็ให้
พิจารณาว่าสมควรนําส่งคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาอนุมติ
ก่อนการก่อสร้างจริงหรือไม่

ตรวจผลงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing ว่ารายละเอียดประกอบแบบมีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ขดั แย้งกับแบบก่อสร้างตามสัญญา เป็นแบบที่อ่าน
เข้าใจง่ายขึ้น หรือมองเห็นงานก่อสร้างที่ซ้อนทับกับงานอื่นๆที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต การก่อสร้างมีความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักวิชาชีพทาง
วิศวกรรม และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือสั่งให้มี
การดําเนินการอื่นใด(ถ้ามี)
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1.3 การขออนุมัติใช้วัสดุ

ขั้นตอน

หมวดที่ 2 หน้าที่ 2

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูป เอกสารประกอบแบบ และคุณสมบัติของ
วัสดุงานฐานราก งานโครงสร้างต่อเนื่อง และผลการพิจารณา กําหนดชนิด
ของฐานราก หรือเสาเข็ม จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ติดตามงาน ตรวจสอบรายการวัสดุที่จะขออนุมัติ ในเบื้องต้นว่า มีลักษณะทางกายภาพ
มีคุณสมบัติถูกต้อง ตรงตามชื่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้รับมาตรฐานตามที่กําหนด
มีการรับรองเอกสารโดยการลงนามหรือประทับตราอย่างถูกต้อง หากไม่มี
ข้อกําหนดของแบบรูปหรือสัญญาให้ขออนุมัติใช้วัสดุ ก็ให้พิจารณาว่า
สมควรส่งคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาอนุมติกอ่ นการก่อสร้าง
จริงหรือไม่
ตรวจผลงาน ตรวจสอบรายการวัสดุที่ขออนุมัติ ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ไม่
ขัดแย้งกับแบบก่อสร้างตามสัญญา และ/หรือถูกต้องตรงกันกับรายการที่
ได้รับอนุมัติการใช้วสั ดุจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง หริอมีคําสั่งอื่นใด
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1.4 การกําหนดตําแหน่งฐานราก เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงานฐานราก

1.5 การตั้งแบบฐานราก

ติดตามงาน ตรวจสอบตําแหน่งศูนย์กลางเสา ศูนย์กลางของฐานราก และตําแหน่ง
ศูนย์กลางเสาเข็ม(ถ้ามี)
ตรวจผลงาน ตรวจสอบทิศ แนวขนาน แนวตั้งฉาก ระดับความลึกฐานราก
เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูป เอกสารประกอบแบบ และแบบShop
Drawing งานฐานราก (ถ้ามี) การพิจารณาเลือกใช้วัสดุทําแบบหล่อให้
เหมาะสม คู่มือหมวดงานติดตั้งนั่งร้านไม้แบบ
ติดตามงาน ตรวจสอบการใช้วสั ดุทําแบบหล่อต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมในทางเทคนิค
การก่อสร้าง ขนาดฐานราก ตรวจสอบผิวไม้แบบ ขนาด ระยะ ระดับ
รูปทรงและสัดส่วนถูกต้อง

1.6 การผูกเหล็กงานฐานราก

ตรวจผลงาน ตรวจสอบความแข็งแรงของแบบหล่อ ค้ํายัน ไม่เกิดการโก่ง ทรุดตัว และ
รอยรั่วไหลที่อาจมีระหว่างการเทคอนกรีต
เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูป เอกสารประกอบแบบ รายการอนุมัติวัสดุ
และแบบShop Drawing งานฐานราก (ถ้ามี) คู่มือหมวดงานติดตั้งเหล็กเสริม
ติดตามงาน ตรวจสอบขนาดเหล็กเสริมถูกต้อง วางตรงตามตําแหน่ง ระยะห่าง การโยง
ยึด การงอขอ การต่อทาบเหล็ก การวางเหล็กเสริมพิเศษ
ตรวจผลงาน ตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุ และตรวจสอบเช่นเดียวกับการติดตามงาน
อีกครั้งก่อนการเทคอนกรีต
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1.7 การเทคอนกรีตฐานราก

ขั้นตอน

หมวดที่ 2 หน้าที่ 3

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูป เอกสารประกอบแบบ รายการอนุมัติวัสดุ
และแบบShop Drawing งานฐานราก (ถ้ามี) ผู้รับจ้างแจ้งปริมาณ วิธีการ
และกําหนดการเทคอนกรีต (Request) คู่มือหมวดงานเทคอนกรีต
ติดตามงาน ตรวจสอบความแข็งแรงของแบบหล่อ ความนาของคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม
และความถูกต้องงานเหล็กเสริมฐานราก ทบทวนคุณสมบัติของคอนกรีตที่
ถูกต้อง วิธีการเทคอนกรีต เครื่องเขย่าคอนกรีตและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
เตรียมการบ่มคอนกรีตเมื่อเทคอนกรีตเสร็จ

1.8 การบันทึกรายงานการ
ก่อสร้างงานฐานราก

ตรวจผลงาน ตรวจสอบคุณสมบัตคิ อนกรีต Strength , Slump ควรเทคอนกรีตให้
ต่อเนื่อง และเขย่าคอนกรีตอย่างถูกวิธี บ่มคอนกรีตทันที
เตรียมงาน เตรียมสมุดบันทึกช่วยจํา และแบบฟอร์มรายงานการก่อสร้าง
ติดตามงาน จดบันทึก การกํากับควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจสอบ ลงสมุดบันทึกช่วย
จํา โดยบันทึกเหตุการณ์ คําสั่ง คําเตือน แบบร่างที่สเก็ตด้วยมือ บันทึกทุกๆ
เรื่อง ทุกครั้งหรือทุกๆวันให้มากที่สุด การบันทึกภาพถ่าย งานที่มองไม่เห็น
เมื่อแล้วเสร็จ เช่นงานเหล็กเสริมคอนกรีต ปลอกท่องานระบบ การต่อเหล็ก
เสริม
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ตรวจผลงาน จัดทําบันทึกรายงานการก่อสร้าง ตามแบบฟอร์มของทางราชการ เพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง

บันทึก

ฉบับ DCD-Web 001/2014

กองแบบแผน พ.ศ.2557

www.yotathai.com

หมวดงานวิศวกรรมโยธา

หมวด
งาน
ลําดับ

คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม

2) งานเสาเข็ม
2.1 การจัดทําแผนงานก่อสร้าง
เสาเข็ม (ถ้ามี)

ขั้นตอน

หมวดที่ 2 หน้าที่ 4

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงาน
ฐานราก ปฏิทินฤดูกาล มาตรการความปลอดภัย และผลการพิจารณา
กําหนดชนิดของฐานราก หรือเสาเข็ม จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง การ
ขนส่ง การกองเก็บ กรรมวิธีการก่อสร้างเสาเข็ม เช่น กรณีเสาเข็มตอก
กําหนดวิธีการตอก นน.ตุ้มตอก Blow Count หรือกรณีเสาเข็มเจาะ
กําหนดวิธีการเจาะและรายละเอียดเสาเข็ม
ติดตามงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของการจัดทําแผนงานการก่อสร้างเสาเข็ม
ประกอบไปด้วยแผนการก่อสร้าง ลําดับเสาเข็ม วัสดุ แรงงาน เครื่องจักร
ตั้งแต่เริ่มต้นจนการก่อสร้างเสาเข็มแล้วเสร็จ
ตรวจผลงาน ตรวจสอบแผนงานก่อสร้างเสาเข็ม ว่าสามารถดําเนินการก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จได้อย่างมีคุณภาพ ไม่ขดั แย้งกับแผนงานหลัก เป็นไปตามลําดับของ
การก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม และการบริหารจัดการ
โดยไม่มีผลกระทบกับอาคารข้างเคียงหรือสภาพแวดล้อม

DCD

2.2 การส่ง Shop Drawing
(ถ้ามี

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงานเสาเข็ม ผัง
ตําแหน่งเสาเข็ม ระดับอาคาร และผลการพิจารณา กําหนดชนิดของเสาเข็ม
จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง กรรมวิธีการก่อสร้างเสาเข็ม เช่น กรณี
เสาเข็มตอกกําหนดวิธีการตอก นน.ตุ้มตอก Blow Count หรือกรณีเสาเข็ม
เจาะกําหนดวิธีการเจาะและรายละเอียดเสาเข็ม

ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing ว่ามีความชัดเจน ขนาดเหล็กเสริม
ระยะห่าง ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก ชนิดของเหล็กเสริม ตําแหน่งการติดตั้ง
ชัดเจน ระบุกําลังคอนกรีต รายละเอียดคุณสมบัติตา่ งๆครบถ้วน หรือแบบ
ขยายมีมาตราส่วนที่เหมาะสมหรือขยายใหญ่ขึ้น ในงานที่สําคัญหรือจําเป็น
หากไม่มีข้อกําหนดของแบบรูปหรือสัญญาให้ส่งแบบShop Drawing ก็ให้
พิจารณาว่าสมควรนําส่งคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาอนุมติ
ก่อนการก่อสร้างจริงหรือไม่

ตรวจผลงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing ว่ารายละเอียดประกอบแบบมีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ขัดแย้งกับแบบก่อสร้างตามสัญญา เป็นแบบที่อ่าน
เข้าใจง่ายขึ้น หรือมองเห็นงานก่อสร้างที่ซอ้ นทับกับงานอื่นๆที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต การก่อสร้างมีความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักวิชาชีพทาง
วิศวกรรม และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือสั่งให้มี
การดําเนินการอื่นใด(ถ้ามี)
บันทึก

ฉบับ DCD-Web 001/2014

กองแบบแผน พ.ศ.2557

www.yotathai.com

หมวดงานวิศวกรรมโยธา

หมวด
งาน
ลําดับ

คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม

2.3 การขออนุมัติใช้วัสดุ

ขั้นตอน

หมวดที่ 2 หน้าที่ 5

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูป เอกสารประกอบแบบ และคุณสมบัติของ
วัสดุงานเสาเข็ม งานโครงสร้างต่อเนื่อง และผลการพิจารณา กําหนดชนิด
ของเสาเข็ม จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ติดตามงาน ตรวจสอบรายการวัสดุที่จะขออนุมัติ ในเบื้องต้นว่า มีลักษณะทางกายภาพ
มีคุณสมบัติถูกต้อง ตรงตามชื่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้รับมาตรฐานตามที่กําหนด
มีการรับรองเอกสารโดยการลงนามหรือประทับตราอย่างถูกต้อง หากไม่มี
ข้อกําหนดของแบบรูปหรือสัญญาให้ขออนุมัติใช้วัสดุ ก็ให้พิจารณาว่า
สมควรส่งคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาอนุมติก่อนการก่อสร้าง
ตรวจผลงาน ตรวจสอบรายการวัสดุที่ขออนุมัติ ว่ามีคุณสมบัตคิ รบถ้วน ถูกต้อง ไม่
ขัดแย้งกับแบบก่อสร้างตามสัญญา และ/หรือถูกต้องตรงกันกับรายการที่
ได้รับอนุมัติการใช้วัสดุจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง หริอมีคําสั่งอื่นใด
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2.4 การกําหนดตําแหน่งเสาเข็ม

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงานเสาเข็ม และ
ผลการพิจารณา กําหนดชนิดของฐานราก หรือเสาเข็ม จากคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง

ติดตามงาน ตรวจสอบตําแหน่งศูย์กลางเสา ศูย์กลางของฐานราก และตําแหน่งศูย์กลาง
เสาเข็ม
ตรวจผลงาน ตรวจสอบทิศ แนวขนาน แนวตั้งฉาก ระยะ ระดับความลึกฐานราก ระดับ
หัวเสาเข็ม
2.5 การดําเนินการก่อสร้างตาม เตรียมงาน ศึกษาแผนงาน รายละเอียดผลการอนุมัติเสาเข็ม และShop Drawing ของ
ชนิดของเสาเข็ม
เสาเข็ม
ติดตามงาน ตรวจสอบคุณสมบัตเิ สาเข็ม วิธีการก่อสร้างตามชนิดของเสาเข็ม ก่อสร้าง
เสาเข็มตามลําดับและตามแผนงานที่วางไว้ การก่อสร้างถูกต้องตามหลัก
วิชาชีพทางวิศวกรรม
ตรวจผลงาน ตรวจสอบตําแหน่งศูนย์กลางเสาเข็ม ความผิดปกติระหว่างการก่อสร้าง(ถ้า
มี) บันทึก/รายงานผลการก่อสร้างงานเสาเข็มของผู้ควบคุมงาน และ
รายงานผลการก่อสร้าง/การรับรองเสาเข็มของผู้รบั จ้าง ต่อคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง
บันทึก

ฉบับ DCD-Web 001/2014

กองแบบแผน พ.ศ.2557

www.yotathai.com

หมวดงานวิศวกรรมโยธา

หมวด
งาน
ลําดับ

คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม

2.6 การทดสอบเสาเข็ม

ขั้นตอน

หมวดที่ 2 หน้าที่ 6

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษาแบบรูปและข้อกําหนดของสัญญา ผู้ทดสอบ วิธีการทดสอบ กําหนด
ตําแหน่งเสาเข็มทดสอบ เสาเข็มสมอ
ติดตามงาน ตรวจสอบการทดสอบเสาเข็มให้เป็นไปตามข้อกําหนด และวิธีการทดสอบ
โดยเคร่งครัด
ตรวจผลงาน ตรวจสอบผลการทดสอบเสาเข็มให้เป็นไปตามข้อกําหนด ตรวจสอบ/บันทึก
ความผิดปกติ(ถ้ามี) และรายงานผลการทดสอบเสาเข็ม ต่อคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง

2.7 การบันทึกรายงานการ
ก่อสร้างเสาเข็ม

เตรียมงาน เตรียมสมุดบันทึกช่วยจํา และแบบฟอร์มรายงานการก่อสร้าง
ติดตามงาน จดบันทึก การกํากับควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจสอบ ลงสมุดบันทึกช่วย
จํา โดยบันทึกเหตุการณ์ คําสั่ง คําเตือน แบบร่างที่สเก็ตด้วยมือ บันทึกทุกๆ
เรื่อง ทุกครั้งหรือทุกๆวันให้มากที่สุด การบันทึกภาพถ่าย งานที่มองไม่เห็น
เมื่อแล้วเสร็จ เช่นงานเหล็กเสริมเสาเข็ม การต่อเสาเข็ม การทดสอบเสาเข็ม

DCD

ตรวจผลงาน บันทึก/รายงานผลการก่อสร้าง/ผลการทดสอบเสาเข็มของผู้ควบคุมงาน
และรายงานผลการก่อสร้าง/ผลการทดสอบ/การรับรองผลการทดสอบ
เสาเข็มของผู้รับจ้าง ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง

บันทึก

ฉบับ DCD-Web 001/2014

กองแบบแผน พ.ศ.2557

www.yotathai.com

หมวดงานวิศวกรรมโยธา

หมวด
งาน
ลําดับ

คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม

ขั้นตอน

หมวดที่ 2 หน้าที่ 7

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

3) งานดิน (งานขุด ตัด ถม ปรับระดับดิน)
3.1 จัดทําแผนการก่อสร้างงาน
ดิน (ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงาน
ฐานราก งานโครงสร้าง/งานระบบฯที่อยู่ต่ํากว่าระดับดิน ระดับอ้างอิง+0.00
ปฏิทินฤดูกาล มาตรการความปลอดภัย และการวิเคราะห์ผลการเจาะ
สํารวจดิน
ติดตามงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของการจัดทําแผนงานก่อสร้างงานดิน ประกอบไป
ด้วยแผนการขุดดินป้องกันการพังทะลายของดิน วัสดุ แรงงาน เครื่องจักร
ปริมาณดิน การขนถ่ายดิน การสูบ/ระบายน้ํา ระยะเวลาสอดคล้องกับ
แผนงานหลัก เหมาะสมกับฤดูกาล
ตรวจผลงาน ตรวจสอบแผนงานก่อสร้างงานดิน ว่าสามารถดําเนินการก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขัดแย้งกับแผนงานหลัก เป็นไปตามลําดับ
ของการก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม และการบริหาร
จัดการ มีแผนการป้องกันผลกระทบ มาตรการความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มต้น
ขุดดินจนถมดินปรับพื้นที่แล้วเสร็จ
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3.2 การจัดทํา Shop Drawing
(ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงานฐานราก แบบ
รูป/ระดับงานโครงสร้าง/ระบบฯที่อยู่ต่ํากว่าระดับดิน มาตรการความ
ปลอดภัยและการวิเคราะห์ผลการเจาะสํารวจดิน

ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing ว่ามีความครบถ้วน แนวการป้องกันการ
พังทะลายของดิน ชนิดของวัสดุที่ใช้ในการป้องกัน การใช้ Sheet Pile ค้ํา
ยัน ถูกต้องตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม แบบขยายมีมาตราส่วนที่
เหมาะสมหรือขยายใหญ่ขึ้นในงานที่สําคัญหรือจําเป็น หากไม่มีข้อกําหนด
ของแบบรูปหรือสัญญาให้ส่งแบบShop Drawing หรือควรมีวิศวกรรับรอง
การออกแบบแนวป้องกันดิน ก็ให้พิจารณาว่าสมควรนําส่งคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาอนุมติก่อนการก่อสร้างจริงหรือไม่

ตรวจผลงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing ว่ารายละเอียดประกอบแบบมีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ขัดแย้งกับแบบก่อสร้างตามสัญญา เป็นแบบที่อ่าน
เข้าใจง่ายขึ้น หรือมองเห็นงานก่อสร้างที่ซ้อนทับกับงานอื่นๆ/งานระบบฯที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต การก่อสร้างมีความปลอดภัยและถูกต้องตามหลัก
วิชาชีพทางวิศวกรรม และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
หรือสั่งให้มีการดําเนินการอื่นใด(ถ้ามี)
บันทึก

ฉบับ DCD-Web 001/2014

กองแบบแผน พ.ศ.2557

www.yotathai.com

หมวดงานวิศวกรรมโยธา

หมวด
งาน
ลําดับ
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3.3 การขออนุมัติใช้วัสดุ (ถ้ามี)

ขั้นตอน

หมวดที่ 2 หน้าที่ 8

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูป เอกสารประกอบแบบ คุณสมบัติของวัสดุใช้
กับงานปรับสภาพดิน วัสดุแผ่นหรือแผ่นใยประสาน
ติดตามงาน ตรวจสอบรายการวัสดุที่จะขออนุมัติ ในเบื้องต้นว่า มีลักษณะทางกายภาพ
มีคุณสมบัติถูกต้อง ตรงตามชื่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้รับมาตรฐานตามที่กําหนด
มีการรับรองเอกสารโดยการลงนามหรือประทับตราอย่างถูกต้อง หากไม่มี
ข้อกําหนดของแบบรูปหรือสัญญาให้ขออนุมัติใช้วัสดุ ก็ให้พจิ ารณาว่า
สมควรส่งคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาอนุมติก่อนการก่อสร้าง
จริงหรือไม่
ตรวจผลงาน ตรวจสอบรายการวัสดุที่ขออนุมัติ ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ไม่
ขัดแย้งกับแบบก่อสร้างตามสัญญา และ/หรือถูกต้องตรงกันกับรายการที่
ได้รับอนุมัติการใช้วัสดุจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง หริอมีคําสั่งอื่นใด
(ถ้ามี)

DCD

3.4 การกําหนดขอบเขต/ระดับ
งานดิน

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานดิน รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงาน
ฐานราก งานโครงสร้างที่อยู่ต่ํากว่าระดับดิน ระดับอ้างอิง+0.00 แบบ Shop
Drawing งานดิน

ติดตามงาน ตรวจสอบระดับงานดินสําหรับฐานราก ระดับงานโครงสร้างที่อยู่ต่ํากว่า
ระดับดิน ระดับอ้างอิง+0.00 ขอบเขตงานดินที่ต้องเผื่อพื้นที่สาํ หรับการ
ก่อสร้าง พิจารณาจาก แบบ Shop Drawing งานป้องกันดิน

ตรวจผลงาน ตรวจสอบขอบเขต/ระดับงานดินสําหรับงานโครงสร้างที่อยู่ต่ํากว่าระดับดิน
ให้พิจารณาจากความเป็นจริงที่สามารถทํางานได้ แบบ Shop Drawing
งานดิน เป็นเพียงแนวทาง การก่อสร้างจริงอาจต้องใช้พื้นที่มากกว่าหรือ
น้อยกว่า ลึกกว่าหรือตื้นกว่า

3.5 การดําเนินการก่อสร้างงาน
ดิน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงานโครงสร้างที่อยู่
ต่ํากว่าระดับดิน แผนงาน Shop Drawing และผลการพิจารณาอนุมัติวัสดุ
(ถ้ามี)
ติดตามงาน ตรวจสอบขอบเขต/ระดับขุดแต่งงานดิน การติดตั้งแนวป้องกันดิน การขน
ถ่ายดิน ให้เป็นไปตามแผนงาน
ตรวจผลงาน ตรวจสอบการก่อสร้างงานดินที่ถูกต้องตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม ที่
สําคัญการตรวจกํากับ การป้องกันผลกระทบ มาตรการความปลอดภัยตั้งแต่
เริ่มต้นขุดดินจนถมดินปรับพื้นที่แล้วเสร็จ หากแนวป้องกันเกิดความเสียหาย
อาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ให้ยา้ ยคนงานออกจากพื้นที่และแก้ไขให้มี
ความปลอดภัยในทันที
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3.6 การทดสอบงานดิน(ถ้ามี)

ขั้นตอน

หมวดที่ 2 หน้าที่ 9

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบที่เกี่ยวข้องกับงาน
ดิน ให้มีการทดสอบงานดิน หรือพิจารณาว่าควรมีการทดสอบงานดินให้
เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณา
ติดตามงาน ตรวจสอบการทดสอบงานดินตามข้อกําหนดของสัญญา หรือหากมิได้
กําหนดในสัญญาหากคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นควรให้มีการทดสอบ
งานดิน ให้ดําเนินการทดสอบตามคําสั่งและเป็นไปตามหลักวิชาชีพทาง
วิศวกรรม
ตรวจผลงาน ตรวจสอบการทดสอบงานดินตามข้อกําหนดของสัญญา โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยเป็นสําคัญ และควรพิจารณาว่าควรมีการทดสอบงานระบบฯ
ก่อน/หลังการฝังกลบงานดิน(ถ้ามี)

3.7 การบันทึกรายงานผลการ
ก่อสร้างงานดิน

เตรียมงาน เตรียมสมุดบันทึกช่วยจํา และแบบฟอร์มรายงานการก่อสร้าง
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ติดตามงาน ตรวจสอบการทดสอบงานดินตามข้อกําหนดของสัญญา หรือหากมิได้
กําหนดในสัญญาหากคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นควรให้มีการทดสอบ
งานดิน ให้ดําเนินการทดสอบตามคําสั่งและเป็นไปตามหลักวิชาชีพทาง
วิศวกรรม

ตรวจผลงาน ตรวจสอบการทดสอบงานดินตามข้อกําหนดของสัญญา โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยเป็นสําคัญ และควรพิจารณาว่าควรมีการทดสอบงานระบบฯ
ก่อน/หลังการฝังกลบงานดิน(ถ้ามี)
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ขั้นตอน

หมวดที่ 2 หน้าที่ 10

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

4) งานติดตั้งนั่งร้าน ไม้แบบ
4.1 จัดทําแผนการติดตั้งนั่งร้าน
ไม้แบบ (ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงาน
โครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบฯต่างๆ ที่ต้องมีการใช้นั่งร้านไม้
แบบ หลักวิชาชีพทางวิศวกรรม และมาตรการด้านความปลอดภัย
ติดตามงาน ตรวจสอบการจัดทําแผนการใช้นั่งร้าน ไม้แบบ การติดตั้ง การรื้อถอน การ
เคลื่อนย้าย วัสดุที่ใช้ให้มีความเหมาะสมกันลักษณะงาน โดยเฉพาะอาคาร
ขนาดใหญ่ อาคารสูง ต้องมีการออกแบบนั่งร้านค้ํายันให้มีความแข็งแรง
ปลอดภัย

4.2 การจัดทํา Shop Drawing
(ถ้ามี)

ตรวจผลงาน ตรวจสอบการจัดทําแผนการใช้นั่งร้าน ไม้แบบ ให้มีความปลอดภัย มีความ
มั่นคงแข็งแรงถูกต้องตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม
เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงานโครงสร้าง งาน
สถาปัตยกรรม งานระบบฯต่างๆ ที่ต้องมีการใช้นั่งร้านไม้แบบ
ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing งานนั่งร้าน ไม้แบบ โดยเฉพาะอาคารขนาด
ใหญ่ อาคารสูง ต้องมีการออกแบบการติดตั้งนั่งร้านค้ํายัน ราวกันตก ให้มี
ความแข็งแรงปลอดภัย แบบขยายแบบหล่อคอนกรีตสําหรับงานเปลือยผิว
งานที่มีระดับต่ํากว่าระดับผิวดิน งานอื่นๆที่ควรมีการทําแบบขยาย หากเห็น
ว่างานส่วนนั้นมีความสําคัญควรพิจารณาให้มีการรับรองแบบดังกล่าวโดย
วิศวกรและ/หรือควรมีการนําเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อ
พิจารณาก่อนดําเนินการต่อไป
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ตรวจผลงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing งานนั่งร้าน ไม้แบบ ให้มีความแข็งแรง
ปลอดภัย โอกาสในการโค้งงอหรือเสียรูป หรือการทรุดตัวของนั่งร้านค้ํายัน
และมีการรับรองโดยวิศวกรหรือผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรม
ตรวจการจ้าง(ถ้ามี)
4.3 การขออนุมัตใิ ช้วัสดุ/
อุปกรณ์ (ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงานโครงสร้าง งาน
สถาปัตยกรรม งานระบบฯต่างๆ กรณีที่ต้องมีการขออนุมัติใช้นั่งร้านไม้แบบ

ติดตามงาน ตรวจสอบความเหมาะสมในการขออนุมัติใช้วสั ดุนั่งร้านไม้แบบ
รายละเอียดคุณสมบัตขิ องวัสดุที่ขออนุมัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และควร
เสนอประกอบกับแบบ Shop Drawing ส่วนที่มีการขออนุมัตใิ ช้วัสดุ
ตรวจผลงาน ตรวจสอบการใช้วสั ดุนั่งร้านไม้แบบให้เหมาะสมกับงาน ผลการพิจาณา
วัสดุ/อุปกรณ์จากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนดําเนินการต่อไป
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4.4 การติดตั้งนั่งร้าน ไม้แบบ

ขั้นตอน

หมวดที่ 2 หน้าที่ 11

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงานโครงสร้าง งาน
สถาปัตยกรรม งานระบบฯต่างๆ กรณีที่ต้องมีการใช้นงั่ ร้านไม้แบบ
ติดตามงาน ตรวจสอบการประกอบติดตั้งนั่งร้านไม้แบบ ระยะ ขนาด รูปทรง ถูกต้อง
ตามแบบรูป ความสะอาด มีทางเดิน ทางขึ้นลง ไม่มีรูร่องรั่วไหลขณะเท
คอนกรีต
ตรวจผลงาน ตรวจสอบวัสดุที่ใช้ทํานั่งร้านไม้แบบมีความเหมาะสม การประกอบติดตั้งมี
ความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย โดยคํานึงถึงการถอดแบบที่สะดวก และมี
ความปลอดภัยในการใช้งาน

4.5 การบันทึกรายงานการ
ติดตั้งนั่งร้าน ไม้แบบ

เตรียมงาน เตรียมสมุดบันทึกช่วยจํา และแบบฟอร์มรายงานการก่อสร้าง
ติดตามงาน จดบันทึก การกํากับควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจสอบ ลงสมุดบันทึกช่วย
จํา โดยบันทึกเหตุการณ์ คําสั่ง คําเตือน แบบร่างที่สเก็ตด้วยมือ บันทึกทุกๆ
เรื่อง ทุกครั้งหรือทุกๆวันให้มากที่สุด การบันทึกภาพถ่าย การประกอบ
ติดตั้ง/การถอดนั่งร้านไม้แบบ
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ตรวจผลงาน บันทึก/รายงานผลการก่อสร้างของผู้ควบคุมงาน
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ขั้นตอน
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5) งานติดตั้งเหล็กเสริม
5.1 จัดทําแผนงานติดตั้งเหล็ก
เสริม (ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงาน
โครงสร้าง มาตรฐานและหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม และมาตรการด้าน
ความปลอดภัย
ติดตามงาน ตรวจสอบการจัดทําแผนการติดตั้งเหล็กเสริม โดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่
อาคารสูง เหล็กเสริมมีขนาดใหญ่ ต้องมีการวางแผนการนําเหล็กเข้า การ
กองเก็บ การตัด การดัด การต่อ การขนย้าย การประกอบ
ตรวจผลงาน ตรวจสอบการจัดทําแผนการติดตั้งเหล็กเสริม ให้ถกู ต้องตามแบบรูปสัญญา
มีความปลอดภัย มีความมั่นคงแข็งแรงถูกต้องตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม

5.2 การจัดทํา Shop Drawing
(ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงาน
โครงสร้าง มาตรฐานงานเหล็กเสริมตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม และ
มาตรการด้านความปลอดภัย
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ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing การติดตั้งเหล็กเสริม โดยเฉพาะโครงสร้าง
อาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง อาคารเขตแผ่นดินไหว แบบขยายการติดตั้ง
เหล็กเสริมถูกต้องแบบรูปสัญญา และเป็นไปตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม
เพื่อให้โครงสร้างมีความแข็งแรงปลอดภัย และหากเห็นว่างานส่วนใดมี
ความสําคัญ ควรพิจารณาให้มีการรับรองแบบดังกล่าวโดยวิศวกรและ/หรือ
ควรมีการนําเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาก่อนดําเนินการ
ต่อไป

ตรวจผลงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing การติดตั้งเหล็กเสริม มีรายละเอียด
ครบถ้วน ระยะ ขนาด และชนิดของเหล็กเสริมถูกต้อง และมีการรับรองโดย
วิศวกรหรือผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมตรวจการจ้าง(ถ้ามี)
5.3 การขออนุมัติใช้วัสดุ

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา และเอกสารประกอบแบบงาน
โครงสร้าง มาตรฐานงานเหล็กเสริมตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม
ติดตามงาน ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเหล็กเสริม ขนาด คุณสมบัติ มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง ผลการทดสอบวัสดุ(ถ้ามี) นําเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง
เพื่อพิจารณาก่อนดําเนินการต่อไป
ตรวจผลงาน ตรวจสอบเอกสารการอนุมัติการใช้เหล็กเสริม จากคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง ผลการทดสอบและเอกสารรับรองผลการทดสอบกําลังเหล็กเสริมตาม
ขนาดต่างๆ(ถ้ามี) ก่อนดําเนินการต่อไป
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เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา และเอกสารประกอบแบบงาน
โครงสร้าง รายการอนุมัติวัสดุ และแบบShop Drawing งานติดตั้งเหล็ก
เสริม(ถ้ามี) มาตรฐานงานเหล็กเสริมตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม
ติดตามงาน ตรวจสอบการติดตั้งเหล็กเสริมให้ถูกต้องตาม ขนาด ระยะ การวางตําแหน่ง
ระยะห่าง การโยงยึด การงอขอ การต่อเหล็ก การวางเหล็กเสริมพิเศษ
การหนุนลูกปูน

ตรวจผลงาน ตรวจสอบการติดตั้งเหล็กเสริมให้ถกู ต้อง ยึดแน่นตามตําแหน่ง ไม่เลื่อน
หลุดหรือเลื่อนออกจากตําแหน่ง ขณะเทคอนกรีต
5.5 การบันทึกรายงานการติดตั้ง เตรียมงาน เตรียมสมุดบันทึกช่วยจํา และแบบฟอร์มรายงานการก่อสร้าง
เหล็กเสริม
ติดตามงาน จดบันทึก การกํากับควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจสอบ ลงสมุดบันทึกช่วย
จํา โดยบันทึกเหตุการณ์ คําสั่ง คําเตือน แบบร่างที่สเก็ตด้วยมือ บันทึกทุกๆ
เรื่อง ทุกครั้งหรือทุกๆวันให้มากที่สุด การบันทึกภาพถ่าย การติดตั้งเหล็ก
เสริม ถือได้ว่าสําคัญมาก เพราะเป็นงานที่มองไม่เห็นเมื่อเทคอนกรีตแล้ว
เสร็จ
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ตรวจผลงาน บันทึก/รายงานผลการก่อสร้างของผู้ควบคุมงาน ต่อคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง

บันทึก

ฉบับ DCD-Web 001/2014

กองแบบแผน พ.ศ.2557

www.yotathai.com

หมวดงานวิศวกรรมโยธา

หมวด
งาน
ลําดับ

คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม

ขั้นตอน

หมวดที่ 2 หน้าที่ 14

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

6) งานติดตั้งปลอกท่อ (Sleeve) และช่องเปิด
6.1 จัดทําแผนงานติดตั้งปลอก เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงาน
ท่อ (Sleeve) และช่องเปิด (ถ้ามี)
สถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบต่างประกอบอาคาร งานครุภณ
ั ฑ์
มาตรฐานและหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และมาตรการด้าน
ความปลอดภัย
ติดตามงาน ตรวจสอบการจัดทําแผนการติดตั้งSleeve และช่องเปิด โดยเฉพาะอาคาร
ขนาดใหญ่ อาคารสูง อาคารที่มีงานระบบต่างๆจํานวนมาก ต้องมีการวาง
แผนการติดตั้งSleeve และช่องเปิด
ตรวจผลงาน ตรวจสอบการจัดทําแผนการติดตั้งSleeve และช่องเปิด ให้ถกู ต้องตามแบบ
รูปสัญญา เพื่อเตรียมพร้อมล่วงหน้า ทันต่อการใช้งาน ไม่หลงลืม ถูกต้อง
ตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม
6.2 การส่ง Shop Drawing
(ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงาน
สถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบต่างประกอบอาคาร งานครุภัณฑ์
มาตรฐานงานเหล็กเสริมตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม และมาตรการด้าน
ความปลอดภัย
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ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing การติดตั้งSleeve และช่องเปิด แบบขยาย
การติดตั้งเหล็กเสริมพิเศษ สําหรับงานทุกวิชาชีพ ถูกต้องแบบรูปสัญญาและ
เป็นไปตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม เพื่อไม่ให้มีการเจาะสกัดโครงสร้างใน
ภายหลัง หรือมีให้น้อยที่สุด และหากเห็นว่างานส่วนใดมีความสําคัญ เช่น
อาคารที่โครงสร้างเป็นระบบ Postension ควรพิจารณาให้มีการรับรอง
แบบดังกล่าวโดยวิศวกรและ/หรือควรมีการนําเสนอคณะกรรมการตรวจ
การจ้างเพื่อพิจารณาก่อนดําเนินการต่อไป

ตรวจผลงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing การติดตั้ง Sleeve และช่องเปิด การติดตั้ง
เหล็กเสริมพเศษ มีรายละเอียดครบถ้วน ระยะ ขนาด และชนิดของเหล็ก
เสริมถูกต้อง และมีการรับรองโดยวิศวกรหรือผ่านการพิจารณาอนุมัตจิ าก
คณะกรรมตรวจการจ้าง(ถ้ามี)
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เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา และเอกสารประกอบแบบงาน
โครงสร้าง มาตรฐานงานเหล็กเสริม ข้อกําหนดเกี่ยวกับช่องเปิดตามหลัก
วิชาชีพทางวิศวกรรมโครงสร้าง (Sleeve และช่องเปิดขนาดปกติทั่วไป ไม่
ติดตั้งในส่วนสําคัญของโครงสร้างที่มีข้อห้ามหรือระวัง ไม่ต้องขออนุมัติวัสดุ)
ติดตามงาน ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติวสั ดที่ใช้ทําSleeve และช่องเปิด ในกรณี
พิเศษ เช่นช่องเปิด Sleeveท่อที่มีขนาดใหญ่ วัสดุชอ่ งเปิด/ท่อวัสดุต้องมี
คุณสมบัติในการรับแรงแทนโครงสร้างในส่วนที่หายไป หรือการเสริมกําลัง
โครงสร้างโดยวิธีหนึ่งวิธใี ดเพื่อทดแทนกําลังในส่วนที่หายไป ขนาด
คุณสมบัติของวัสดุ รายการคํานวณโครงสร้าง มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ผลการ
ทดสอบวัสดุ(ถ้ามี) นําเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาก่อน
ดําเนินการต่อไป
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6.4 การติดตั้งปลอกท่อ
(Sleeve) และช่องเปิด

ตรวจผลงาน ตรวจสอบเอกสารการอนุมัติการใช้วัสดุ Sleeve และช่องเปิด จาก
คณะกรรมการตรวจการจ้าง(ถ้ามี) ก่อนดําเนินการต่อไป
เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา และเอกสารประกอบแบบงาน
โครงสร้าง รายการอนุมัติวัสดุ แบบShop Drawing งานระบบต่างๆ แบบ
Shop Drawingงานติดตั้งSleeve และช่องเปิด(ถ้ามี) มาตรฐานตามหลัก
วิชาชีพทางวิศวกรรม
ติดตามงาน ตรวจสอบการติดตั้งSleeve และช่องเปิดให้ถกู ต้องตาม ชนิดของวัสดุ ขนาด
การวางตําแหน่ง ระยะห่าง การยึดแน่น การวางเหล็กเสริมพิเศษ การอุด/
ปิดช่องเปิดก่อนการเทคอนกรีต

ตรวจผลงาน ตรวจสอบการติดตั้งเหล็กเสริมให้ถกู ต้อง ยึดแน่นตามตําแหน่ง ไม่เลื่อน
หลุดหรือเลื่อนออกจากตําแหน่ง ขณะเทคอนกรีต
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7) งานเทคอนกรีต
7.1 จัดทําแผนงานเทคอนกรีต
(ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงาน
โครงสร้าง วิธีการเทคอนกรีต มาตรฐานและหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม และ
มาตรการด้านความปลอดภัย
ติดตามงาน ตรวจสอบการจัดทําแผนการเทคอนกรีต โดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่
อาคารสูง มีการใช้คอนกรีตปริมาณมาก ต้องมีการวางแผนวิธีการเท
คอนกรีต และการบ่มคอนกรีต
ตรวจผลงาน ตรวจสอบการจัดทําแผนการเทคอนกรีต การบ่มคอนกรีตโดยวิธีที่เหมาะสม
มีความปลอดภัย มีความมั่นคงแข็งแรงถูกต้องตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม

7.2 การขออนุมัติใช้วัสดุ (ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงาน
โครงสร้าง คุณสมบัติของคอนกรีต
ติดตามงาน ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติให้ครบถ้วน ชนิดของซีเมนต์ กําลังคอนกรีต
ความข้นเหลว การใช้สารผสมพิเศษ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
และการรับรองส่วนผสมคอนกรีตโดยวิศวกร นําเสนอคณะกรรมการตรวจ
การจ้างเพื่อพิจารณา(ถ้ามี) ก่อนดําเนินการต่อไป
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7.3 การเทคอนกรีต

ตรวจผลงาน ตรวจสอบเอกสารการอนุมัติการใช้คอนกรีต จากคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง(ถ้ามี) ก่อนดําเนินการต่อไป
เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงานโครงสร้าง
คุณสมบัตขิ องคอนกรีต Shop Drawing งานนั่งร้านไม้แบบ งานเหล็กเสริม
งานวาง Sleeve ช่องเปิด
ติดตามงาน ตรวจสอบการติดตั้งงานนั่งร้านไม้แบบ งานเหล็กเสริม งานวาง Sleeve ช่อง
เปิด การเตรียมแรงงาน เครื่องมือ จักรกลพร้อมสําหรับวิธกี ารเทคอนกรีตที่
เลือกไว้ตามแผน การเตรียมบ่มคอนกรีต ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องคอนกรีต
ก่อนการเท การเทคอนกรีตตามเทคนิดการก่อสร้างและหลักวิชาชีพทาง
วิศวกรรม
ตรวจผลงาน ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องคอนกรีตสด การเก็บตัวอย่างแท่งคอนกรีต อายุ
คอนกรีตสด การเทคอนกรีตตามแผน การจี้เขย่าคอนกรีต การบ่ม
ตลอดจนการทดสอบ/รับรองตัวอย่างแท่งคอนกรีตโดยวิศวกร
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7.4 การบันทึกรายงานการเท
คอนกรีต

ขั้นตอน

หมวดที่ 2 หน้าที่ 17

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน เตรียมสมุดบันทึกช่วยจํา และแบบฟอร์มรายงานการก่อสร้าง
ติดตามงาน จดบันทึก การกํากับควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจสอบ ลงสมุดบันทึกช่วย
จํา โดยบันทึกเหตุการณ์ คําสั่ง คําเตือน แบบร่างที่สเก็ตด้วยมือ บันทึกทุกๆ
เรื่อง ทุกครั้งหรือทุกๆวันให้มากที่สุด การบันทึกภาพถ่าย ก่อนการเท
คอนกรีต การทดสอบคอนกรีตสด การเทคอนกรีต การบ่มคอนกรีต
ตรวจผลงาน บันทึก/รายงานผลการก่อสร้างของผู้ควบคุมงาน ต่อคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง

บันทึก
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คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม

ขั้นตอน
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รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

8) งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
8.1 จัดทําแผนงานติดตั้ง
โครงสร้างเหล็ก (ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงาน
โครงสร้าง
ติดตามงาน ตรวจสอบการจัดทําแผนการติดตั้งโครงสร้างเหล็ก โดยเฉพาะอาคารขนาด
ใหญ่ อาคารสูง โครงสร้างเหล็กมีขนาดใหญ่ ต้องมีการวางแผนการนําเหล็ก
เข้า การกองเก็บ การตัด การดัด การต่อ การขนย้าย และการประกอบ
โครงสร้างเหล็ก การใช้เครื่องจักรกลในการยกประกอบติดตั้ง
ตรวจผลงาน ตรวจสอบการจัดทําแผนการเชื่อมประกอบ การติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ให้
ถูกต้องตามแบบรูปสัญญา การใช้เครื่องจักรกลในการยกประกอบติดตั้ง มี
มาตรการกํากับให้มีความปลอดภัย มีความมั่นคงแข็งแรงถูกต้องตามหลัก
วิชาชีพทางวิศวกรรม

8.2 การจัดทํา Shop Drawing
(ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงาน
โครงสร้าง มาตรฐานงานเหล็กรูปพรรณ มาตรฐานการประกอบโครงสร้าง
เหล็กตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม และมาตรการด้านความปลอดภัย
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ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing การติดตั้งโครงสร้างเหล็ก โดยเฉพาะ
โครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง อาคารเขตแผ่นดินไหว แบบขยาย
การติดตั้งโครงสร้างเหล็กถูกต้องแบบรูปสัญญา และเป็นไปตามหลักวิชาชีพ
ทางวิศวกรรม เพื่อให้โครงสร้างมีความแข็งแรงปลอดภัย และหากเห็นว่า
งานส่วนใดมีความสําคัญ ควรพิจารณาให้มีการรับรองแบบดังกล่าวโดย
วิศวกรและ/หรือควรมีการนําเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อ
พิจารณาก่อนดําเนินการต่อไป

ตรวจผลงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing การติดตั้งโครงสร้างเหล็ก มีรายละเอียด
ครบถ้วน ระยะ ขนาด และชนิดของเหล็กรูปพรรณถูกต้อง และมีการรับรอง
โดยวิศวกรหรือผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมตรวจการจ้าง(ถ้ามี)
8.3 การขออนุมัตใิ ช้วัสดุ

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา และเอกสารประกอบแบบงาน
โครงสร้าง มาตรฐานงานเหล็กรูปพรรณ
ติดตามงาน ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเหล็กเสริม ขนาด คุณสมบัติ มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง ผลการทดสอบวัสดุ(ถ้ามี) นําเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง
เพื่อพิจารณาก่อนดําเนินการต่อไป
ตรวจผลงาน ตรวจสอบเอกสารการอนุมัติการใช้เหล็กรูปพรรณ จากคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง ผลการทดสอบและเอกสารรับรองผลการทดสอบกําลังเหล็ก
รูปพรรณตามขนาดต่างๆ(ถ้ามี) ก่อนดําเนินการต่อไป

บันทึก

ฉบับ DCD-Web 001/2014

กองแบบแผน พ.ศ.2557

www.yotathai.com

หมวดงานวิศวกรรมโยธา

หมวด
งาน
ลําดับ

คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม

8.4 การติดตั้งงานติดตั้ง
โครงสร้างเหล็ก

ขั้นตอน

หมวดที่ 2 หน้าที่ 19

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา และเอกสารประกอบแบบงาน
โครงสร้าง รายการอนุมัติวัสดุ และแบบShop Drawing งานติดตั้งโครงสร้าง
เหล็ก(ถ้ามี) มาตรฐานงานโครงสร้างเหล็กตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม
ติดตามงาน ตรวจสอบการติดตั้งโครงสร้างเหล็กให้ถูกต้องตาม ขนาดเหล็ก การวาง
ตําแหน่ง ระยะห่าง การโยงยึด การเชื่อม การต่อเหล็ก การติดตั้งแผ่นเหล็ก
เสริมพิเศษ การใช้เครื่องจักรกลในการยกประกอบติดตั้ง มีมาตรการกํากับ
ให้มีความปลอดภัย
ตรวจผลงาน ตรวจสอบการติดตั้งโครงสร้างเหล็กให้ถูกต้อง ยึดแน่นตามตําแหน่งกับ
โครงสร้างอาคาร โดยช่างฝีมือประกอบและติดตั้งตามมาตรฐานงาน
โครงสร้างเหล็กและหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม และมาตรการด้านความ
ปลอดภัย
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8.5 การบันทึกรายงานการติดตั้ง เตรียมงาน เตรียมสมุดบันทึกช่วยจํา และแบบฟอร์มรายงานการก่อสร้าง
เหล็กเสริม
ติดตามงาน จดบันทึก การกํากับควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจสอบ ลงสมุดบันทึกช่วย
จํา โดยบันทึกเหตุการณ์ คําสั่ง คําเตือน แบบร่างที่สเก็ตด้วยมือ บันทึกทุกๆ
เรื่อง ทุกครั้งหรือทุกๆวันให้มากที่สุด การบันทึกภาพถ่าย การประกอบ
โครงสร้างเหล็ก การยก การติดตั้งโครงสร้างเหล็ก
ตรวจผลงาน บันทึก/รายงานผลการก่อสร้างของผู้ควบคุมงาน ต่อคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง
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กิจกรรม

ขั้นตอน

หมวดที่ 2 หน้าที่ 20

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

9) งานพื้นคอร.สําเร็จรูป
9.1 จัดทําแผนงานพื้นคอร.
สําเร็จรูป (ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงาน
โครงสร้าง งานพื้นคอร.สําเร็จรูป
ติดตามงาน ตรวจสอบการจัดทําแผนงานติดตั้งงานพื้นคอร.สําเร็จรูป ต้องมีการวาง
แผนการนําเข้า การกองพัก การขนย้าย การใช้เครื่องจักรกลในการยก
ประกอบติดตั้ง
ตรวจผลงาน ตรวจสอบการจัดทําแผนงานติดตั้งพื้นคอร.สําเร็จรูป ให้ถกู ต้องตามแบบรูป
สัญญา การใช้เครื่องจักรกลในการยกประกอบติดตั้ง มีมาตรการกํากับให้มี
ความปลอดภัย มีความมั่นคงแข็งแรงถูกต้องตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม

9.2 การจัดทํา Shop Drawing
(ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงาน
โครงสร้าง งานพื้นคอร.สําเร็จรูป งานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้น หลักวิชาชีพทางวิศวกรรม และมาตรการด้านความปลอดภัย
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ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing งานติดตั้งพื้นคอร.สําเร็จรูป การติดตั้ง
นั่งร้านค้ํายัน เหล็กเสริม Topping การวาง Sleeve ช่องเปิด เป็นไปตาม
หลักวิชาชีพทางวิศวกรรม เพื่อให้โครงสร้างมีความแข็งแรงปลอดภัย และ
หากเห็นว่างานส่วนใดมีความสําคัญ ควรพิจารณาให้มีการรับรองแบบขยาย
ดังกล่าวโดยวิศวกรและ/หรือควรมีการนําเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง
เพื่อพิจารณาก่อนดําเนินการต่อไป

ตรวจผลงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing งานติดตั้งพื้นคอร.สําเร็จรูป มีรายละเอียด
คุณสมบัติครบถ้วน ระดับ นั่งร้านค้ํายัน ชนิดของพื้นคอร.สําเร็จรูปถูกต้อง
และมีการรับรองโดยวิศวกรหรือผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรม
ตรวจการจ้าง(ถ้ามี)

9.3 การขออนุมัตใิ ช้วัสดุ

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา และเอกสารประกอบแบบงาน
โครงสร้าง มาตรฐานพื้นคอร.สําเร็จรูป
ติดตามงาน ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติพื้นคอร.สําเร็จรูป ขนาด คุณสมบัติ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง แบบ Shop Drawing (ถ้ามี) ผลการทดสอบวัสดุ(ถ้ามี)
นําเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาก่อนดําเนินการต่อไป
ตรวจผลงาน ตรวจสอบเอกสารการอนุมัติการใช้พื้นคอร.สําเร็จรูป จากคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง มาตรฐาน เอกสารรับรองผลการทดสอบพื้นคอร.สําเร็จรูป
ตามขนาดต่างๆ(ถ้ามี) ก่อนดําเนินการต่อไป
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9.4 การติดตั้งงานพื้นคอร.
สําเร็จรูป

ขั้นตอน
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รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา และเอกสารประกอบแบบงาน
โครงสร้าง รายการอนุมัติวัสดุ และแบบShop Drawing งานติดตั้งพื้นคอร.
สําเร็จรูป(ถ้ามี) หลักวิชาชีพทางวิศวกรรม
ติดตามงาน ตรวจสอบการติดตั้งพื้นคอร.สําเร็จรูป มีคุณสมบัติถูกต้อง การติดตั้งเหล็ก
เสริม การวาง Sleeve ช่องเปิด ระดับ นั่งร้านค้ํายัน การใช้เครื่องจักรกลใน
การยกประกอบติดตั้ง การเทคอนกรีต ให้มีแข็งแรง ความปลอดภัย
ตรวจผลงาน ตรวจสอบการติดตั้งพื้นคอร.สําเร็จรูปให้ถูกต้อง นั่งร้านค้ํายัน ตลอดจนการ
เท/การบ่มคอนกรีต ติดตั้งตามมาตรฐานงานและหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม
และมาตรการด้านความปลอดภัย

9.5 การบันทึกรายงานการ
ติดตั้งพื้นคอร.สําเร็จรูป

เตรียมงาน เตรียมสมุดบันทึกช่วยจํา และแบบฟอร์มรายงานการก่อสร้าง
ติดตามงาน จดบันทึก การกํากับควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจสอบ ลงสมุดบันทึกช่วย
จํา โดยบันทึกเหตุการณ์ คําสั่ง คําเตือน แบบร่างที่สเก็ตด้วยมือ บันทึกทุกๆ
เรื่อง ทุกครั้งหรือทุกๆวันให้มากที่สุด การบันทึกภาพถ่าย การติดตั้งพื้น
คอร.สําเร็จรูป การยก นั่งร้านค้ํายัน การติดตั้งเหล็กเสริม การเท/การบ่ม
คอนกรีต โดยเฉพาะงานที่มองไม่เห็นเมื่อเทคอนกรีต/ถอดแบบหล่อแล้วเสร็จ

DCD

ตรวจผลงาน บันทึก/รายงานผลการก่อสร้างของผู้ควบคุมงาน ต่อคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง

บันทึก

ฉบับ DCD-Web 001/2014

กองแบบแผน พ.ศ.2557

www.yotathai.com

หมวดงานวิศวกรรมโยธา

หมวด
งาน
ลําดับ

หมวดที่ 2 หน้าที่ 22

คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม

ขั้นตอน

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

10) งานพื้นคอนกรีตอัดแรง
10.1 จัดทําแผนงานพื้น
คอนกรีตอัดแรง

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแบบงาน
โครงสร้าง งานพื้นคอนกรีตอัดแรง
ติดตามงาน ตรวจสอบการจัดทําแผนงานติดตั้งงานพื้นคอนกรีตอัดแรง ต้องมีการ
วางแผนในภาพรวมของ การทํา Shop Drawing การติดตั้งนั่งร้านไม้แบบ
การติดตั้งเหล็กเสริม การติดตั้งลวดแรงดึงสูง การวาง Sleeve การติดตั้ง
เหล็กเสริมพิเศษ การใช้เครื่องจักรกลในการยกประกอบติดตั้ง วิธีการเท/
การเท/การบ่มคอนกรีต การอัดซีเมต์เหลว ระยะเวลาการถอดนั่งร้านค้ํายัน
ตรวจผลงาน ตรวจสอบการความครบถ้วนของการจัดทําแผนงานติดตั้งพื้นคอนกรีตอัด
แรง ถูกต้องตามแบบรูปสัญญา การใช้เครื่องจักรกลในการยกประกอบติดตั้ง
มีมาตรการกํากับให้มีความปลอดภัย มีความมั่นคงแข็งแรงถูกต้องตามหลัก
วิชาชีพทางวิศวกรรม

DCD

10.2 การจัดทํา Shop Drawing

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสาร

ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing งานติดตั้งพื้นคอนกรีตอัดแรง งานระบบที่
เกี่ยวข้อง การติดตั้งนั่งร้านค้ํายัน เหล็กเสริม/เหล็กเสริมพิเศษ Topping
การวาง Sleeve ช่องเปิด เป็นไปตามหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม เพื่อให้
โครงสร้างมีความแข็งแรงปลอดภัย งานพื้นคอนกรีตอัดแรงเป็นงานที่ต้องให้
ความสําคัญ ควรให้มีการรับรองแบบขยายดังกล่าวโดยวิศวกรและ/หรือ
ควรมีการนําเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาก่อนดําเนินการ
ต่อไป

ตรวจผลงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing งานติดตั้งพื้นคอนกรีตอัดแรง มี
รายละเอียดคุณสมบัติครบถ้วน เหล็กเสริม/เหล็กเสริมพิเศษ ระดับ นั่งร้าน
ค้ํายัน ชนิดของพื้นคอนกรีตอัดแรง และมีการรับรองโดยวิศวกร และผ่าน
การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมตรวจการจ้าง ก่อนการดําเนินการต่อไป
10.3 การขออนุมัติใช้วัสดุ

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา และเอกสารประกอบแบบงาน
โครงสร้าง มาตรฐานพื้นคอนกรีตอัดแรง
ติดตามงาน ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติพื้นคอนกรีตอัดแรง คุณสมบัติ มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง แบบ Shop Drawing (ถ้ามี) ผลการทดสอบวัสดุ(ถ้ามี) นําเสนอ
คณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาก่อนดําเนินการต่อไป
ตรวจผลงาน ตรวจสอบเอกสารการอนุมัติการใช้พื้นคอนกรีตอัดแรง จากคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง มาตรฐาน เอกสารรับรองผลการทดสอบวัสดุ ทีเ่ กี่ยวข้อง(ถ้า
มี) ก่อนดําเนินการต่อไป

บันทึก

ฉบับ DCD-Web 001/2014

กองแบบแผน พ.ศ.2557

www.yotathai.com

หมวดงานวิศวกรรมโยธา

หมวด
งาน
ลําดับ

คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม

10.4 การติดตั้งงานพื้นคอนกรีต
อัดแรง

ขั้นตอน

หมวดที่ 2 หน้าที่ 23

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา และเอกสารประกอบแบบงาน
โครงสร้าง รายการอนุมัติวัสดุ และแบบShop Drawing งานติดตั้งพื้น
คอนกรีตอัดแรง หลักวิชาชีพทางวิศวกรรม
ติดตามงาน ตรวจสอบการติดตั้งงานพื้นคอนกรีตอัดแรง ในภาพรวมของ การติดตั้งตาม
แบบ Shop Drawing การติดตั้งนั่งร้านไม้แบบ การติดตั้งเหล็กเสริม การ
ติดตั้งลวดแรงดึงสูง การวาง Sleeve การติดตั้งเหล็กเสริมพิเศษ การใช้
เครื่องจักรกลในการยกประกอบติดตั้ง วิธีการเท/การเท/การบ่มคอนกรีต
การอัดซีเมต์เหลว ระยะเวลาการถอดนั่งร้านค้ํายัน
ตรวจผลงาน ตรวจสอบการก่อสร้างพื้นคอนกรีตอัดแรง มีการดําเนินการตามแบบ Shop
Drawing ตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุ การใช้เครื่องจักรกลในการยก
ประกอบติดตั้ง ติดตั้งตามมาตรฐานงานและหลักวิชาชีพทางวิศวกรรม และ
มาตรการด้านความปลอดภัย
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10.5 การบันทึกรายงานการ
ติดตั้งพื้นคอนกรีตอัดแรง

เตรียมงาน เตรียมสมุดบันทึกช่วยจํา และแบบฟอร์มรายงานการก่อสร้าง

ติดตามงาน จดบันทึก การกํากับควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจสอบ ลงสมุดบันทึกช่วย
จํา โดยบันทึกเหตุการณ์ คําสั่ง คําเตือน แบบร่างที่สเก็ตด้วยมือ บันทึกทุกๆ
เรื่อง ทุกครั้งหรือทุกๆวันให้มากที่สุด การบันทึกภาพถ่าย การติดตั้งพื้น
คอนกรีตอัดแรง การยก นั่งร้านค้ํายัน การติดตั้งเหล็กเสริม การเท/การบ่ม
คอนกรีต โดยเฉพาะงานที่มองไม่เห็นเมื่อเทคอนกรีต/ถอดแบบหล่อแล้วเสร็จ

ตรวจผลงาน บันทึก/รายงานผลการก่อสร้างของผู้ควบคุมงาน ต่อคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง
บันทึก

ฉบับ DCD-Web 001/2014

กองแบบแผน พ.ศ.2557

www.yotathai.com

หมวดงานสถาปัตยกรรม

DCD

www.yotathai.com

หมวดงานสถาปัตยกรรม

คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน

หมวด
งาน
กิจกรรม
ขั้นตอน
ลําดับ
หมวดงานสถาปัตยกรรม
1) งานก่ออิฐ,ฉาบปูน,ผิวบุกระเบื้อง
1.1 การจัดทําแผนงานก่ออิฐ,
ฉาบปูน,ผิวบุกระเบื้อง

หมวดที่ 3 หน้าที่ 1

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก แบบรูปและเอกสารรายละเอียดประกอบแบบสัญญา
ปฏิทินฤดูกาล มาตรการความปลอดภัย
ติดตามงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของการจัดทําแผนงานก่ออิฐ,ฉาบปูน,ผิวบุกระเบื้อง
ประกอบไปด้วยแผนการก่อสร้าง เวลา ลําดับงาน วัสดุ แรงงาน
เครื่องจักรกล
ตรวจผลงาน ตรวจสอบแผนงานก่ออิฐ,ฉาบปูน,ผิวบุกระเบื้อง ว่าสามารถดําเนินการ
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้อย่างมีคุณภาพ ไม่ขดั แย้งกับแผนงานหลัก เป็นไป
ตามลําดับของการก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ และการบริหารจัดการ

1.2 การจัดทํา Shop Drawing
(ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูป เอกสารประกอบแบบ และคุณสมบัติของ
วัสดุงานก่ออิฐ,ฉาบปูน,ผิวบุกระเบื้อง งานโครงสร้าง งานระบบต่างๆที่
เกี่ยวข้อง และผลการพิจารณา/คําสั่งแก้ไขแบบรูป จากคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง (ถ้ามี)

DCD

ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing ให้สอดคล้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ
แบบรูปสัญญาหรือคําสั่งแก้ไขแบบรูปสัญญา กําหนดตําแหน่งแนวงานก่ออิฐ
,ฉาบปูน แนวเส้นผิวบุกระเบื้องที่มีความชัดเจน ชนิดของวัสดุและ
รายละเอียดคุณสมบัติตา่ งๆ หรือแบบขยายมีมาตราส่วนที่เหมาะสมหรือ
ขยายใหญ่ขึ้น ในงานที่สําคัญหรือจําเป็น หากไม่มีข้อกําหนดของแบบรูป
หรือสัญญาให้ส่งแบบShop Drawing ก็ให้พิจารณาว่าสมควรนําส่ง
คณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาอนุมติก่อนการก่อสร้างจริงหรือไม่

ตรวจผลงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing ว่ารายละเอียดประกอบแบบมีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ขัดแย้งกับแบบก่อสร้างตามสัญญา เป็นแบบที่อ่าน
เข้าใจง่ายขึ้น หรือมองเห็นงานก่อสร้างที่ซอ้ นทับกับงานอื่นๆที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต การก่อสร้างมีความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักวิชาชีพทาง
สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการ
จ้างหรือสั่งให้มกี ารดําเนินการอื่นใด (ถ้ามี)
บันทึก

ฉบับ DCD-Web 001/2014
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คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม

1.3 การขออนุมัตใิ ช้วัสดุ (ถ้ามี)

ขั้นตอน

หมวดที่ 3 หน้าที่ 2

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารรายละเอียดประกอบแบบงาน
สถาปัตยกรรม กรณีที่ต้องมีการขออนุมัติใช้วัสดุงานก่ออิฐ ฉาบปูน
กระเบื้องบุผิว
ติดตามงาน ตรวจสอบความเหมาะสมในการขออนุมัติใช้ซเี มนต์และวัสดุกอ่ อิฐฉาบปูน,
ผิวบุกระเบื้อง รายละเอียดคุณสมบัตขิ องวัสดุที่ขออนุมัติ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ และควรเสนอประกอบกับแบบ Shop Drawing ส่วนที่มีการขอ
อนุมัติใช้วัสดุ
ตรวจผลงาน ตรวจสอบการอนุมัติใช้ซเี มนต์และวัสดุก่ออิฐ,ฉาบปูน,กระเบื้อง ให้ถกู ต้อง
ตามข้อกําหนดของสัญญา หรือผลการพิจาณาวัสดุ/อุปกรณ์จาก
คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนดําเนินการต่อไป

1.4 การตรวจสอบการ
ดําเนินงานก่ออิฐ,ฉาบปูน

เตรียมงาน การศึกษาและทําความเข้าใจในแบบรูป รายการข้อกําหนด เอกสาร
ประกอบ ตามคู่สัญญา แบบ Shop Drawing และเอกสารการอนุมัติใช้วัสดุ
จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง

DCD

ติดตามงาน การทําความสะอาด เตรียมพื้นผิว
1.ตรวจสอบการวางเส้นแนวก่ออิฐผนัง ฉาบปูน ให้เป็นไปตามแบบรูปสัญญา
2.ตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุกอ่ ผนัง และวัสดุฉาบผนังถูกต้องเหมาะสมตาม
วัสดุที่ใช้ก่อ หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง (ถ้ามี)
3.ตรวจสอบงานก่ออิฐ ฉาบปูน ต้องได้แนวระดับ ดิ่ง ฉาก ความหนา และ
ถูกต้องตามตําแหน่ง
4.ตรวจสอบคานเอ็นและทับหลังค.ส.ล.ทุกช่องเปิดและทุกระยะแนวนอนไม่
เกิน ๒ ม.,แนวตั้งไม่เกิน ๓ ม.
5.ตรวจสอบการติดตั้งท่อของงานระบบต่างๆ ที่ฝังหรือเกี่ยวข้องกับงานก่อ
อิฐ ฉาบปูน ไม่ควรมีการสลัดหรือเจาะผนังที่ฉาบปูนแล้วในภายหลัง

ตรวจผลงาน ตรวจสอบผลงานก่ออิฐ ฉาบปูนให้ได้งานคุณภาพ ผิวราบเรียบ ไม่แตกร้าว
เทคนิคและการทํางานเป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ถูกต้องตรงตามแบบรูป
สัญญา
บันทึก
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คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม

1.5 การตรวจสอบการ
ดําเนินงานผิวบุกระเบื้อง

ขั้นตอน

หมวดที่ 3 หน้าที่ 3

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน การศึกษาและทําความเข้าใจในแบบรูป รายการข้อกําหนด เอกสาร
ประกอบ ตามคู่สัญญา แบบ Shop Drawing และเอกสารการอนุมัตใิ ช้วัสดุ
จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ติดตามงาน การทําความสะอาด เตรียมพื้นผิวเบื้องต้น
1.ตรวจสอบการเตรียมพื้นผิว ปรับระดับ แนวเอียงลาด ให้เป็นไปตามแบบ
รูปสัญญาวัสดุที่ใช้ ได้แก่ กระเบื้องโมเสค เซรามิค หินอ่อน หินแกรนิต
กระเบื้องเคลือบ กระเบื้องดินเผาความร้อนสูง กระเบื้องหินขัดสําเร็จรูป
อื่นๆ
2.ตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุประสาน คุณภาพ ขนาด สีงานบุผิวกระเบื้อง
ถูกต้องเหมาะสมตามแบบรูป หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง (ถ้ามี)
3.ตรวจสอบงานบุผิวกระเบื้อง ต้องได้แนวระดับ แนวเอียงลาด ดิ่ง ฉาก
ความหนา ถูกต้องตามแบบรูป หรือแบบขยาย (ถ้ามี)
4.ยาแนวแต่งแนวด้วยซีเมนต์สําหรับยาแนว ตามประเภทของกระเบื้อง
5.ตรวจสอบการติดตั้งงานระบบต่างๆ ที่ฝัง,ยึดติดหรือเกี่ยวข้องกับงานบุ
กระเบื้อง ไม่ควรมีการสลัดหรือเจาะผิวกระเบื้องที่บุแล้วเสร็จ

DCD

ตรวจผลงาน ตรวจสอบผลงานก่ออิฐ ฉาบปูนให้ได้งานคุณภาพ ผิวราบเรียบ ไม่แตกร้าว
เทคนิคและการทํางานเป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ถูกต้องตรงตามแบบรูป
สัญญา

บันทึก

ฉบับ DCD-Web 001/2014

กองแบบแผน พ.ศ.2557
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หมวดงานสถาปัตยกรรม

หมวด
งาน
ลําดับ

คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม

ขั้นตอน

หมวดที่ 3 หน้าที่ 4

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

2) งานมุงหลังคา
2.1 การจัดทําแผนงานมุงหลังคา เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก แบบรูปและเอกสารรายละเอียดประกอบแบบ สัญญา
(ถ้ามี)
ปฏิทินฤดูกาล มาตรการความปลอดภัย
ติดตามงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของการจัดทําแผนงานหลังคา ประกอบไปด้วย
แผนการก่อสร้าง การขนส่ง กองเก็บ เวลาติดตั้ง ลําดับงานก่อน/หลัง วัสดุ
แรงงาน เครื่องจักรกล
ตรวจผลงาน ตรวจสอบแผนงานหลังคา ว่าสามารถดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้
อย่างมีคณ
ุ ภาพ ไม่ขดั แย้งกับแผนงานหลัก เป็นไปตามลําดับของการ
ก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ และการบริหารจัดการ โดยไม่มี
ผลกระทบกับอาคารข้างเคียงหรือสภาพแวดล้อม
2.2 การจัดทํา Shop Drawing
(ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูป เอกสารประกอบแบบ และคุณสมบัติของ
วัสดุงานหลังคา งานโครงสร้าง งานระบบกันร้อน/กันเสียง/อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
และผลการพิจารณา/คําสั่งแก้ไขแบบรูป จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
(ถ้ามี)

DCD

ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing ให้สอดคล้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ
แบบรูปสัญญาหรือคําสั่งแก้ไขแบบรูปสัญญา กําหนดแนวเอียงลาดหลังคา
วัสดุมุงหลังคาและอุปกรณ์ยดึ แผ่นมุงหลังคา เทคนิค รายละเอียดคุณสมบัติ
ต่างๆ หรือแบบขยายมีมาตราส่วนที่เหมาะสมหรือขยายใหญ่ขึ้น ในงานที่
สําคัญหรือจําเป็น หากไม่มีข้อกําหนดของแบบรูปหรือสัญญาให้สง่ แบบ
Shop Drawing ก็ให้พิจารณาว่าสมควรนําส่งคณะกรรมการตรวจการจ้าง
เพื่อพิจารณาอนุมติก่อนการก่อสร้างจริงหรือไม่

ตรวจผลงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing ว่ารายละเอียดประกอบแบบมีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ขัดแย้งกับแบบก่อสร้างตามสัญญา เป็นแบบที่อา่ น
เข้าใจง่ายขึ้น ถูกต้องตามหลักวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือสั่งให้มีการดําเนินการ
อื่นใด (ถ้ามี)
บันทึก
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คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม

2.3 การขออนุมัตใิ ช้วัสดุ (ถ้ามี)

ขั้นตอน

หมวดที่ 3 หน้าที่ 5

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารรายละเอียดประกอบแบบงาน
สถาปัตยกรรม กรณีที่ต้องมีการขออนุมัติใช้วัสดุงานหลังคา
ติดตามงาน ตรวจสอบความเหมาะสมในการขออนุมัติใช้วัสดุงานหลังคา รายละเอียด
คุณสมบัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และควรเสนอประกอบกับแบบ Shop
Drawing ส่วนที่มีการขออนุมัติใช้วัสดุ หรือแคตตาล้อควัสดุมุง
ตรวจผลงาน ตรวจสอบการใช้วสั ดุงานหลังคาให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของสัญญา หรือ
ผลการพิจาณาวัสดุ/อุปกรณ์จากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน
ดําเนินการต่อไป

2.4 การตรวจสอบการ
ดําเนินงานมุงหลังคา

เตรียมงาน การศึกษาและทําความเข้าใจในแบบรูป รายการข้อกําหนด เอกสาร
ประกอบ ตามคู่สัญญา แบบ Shop Drawing และเอกสารการอนุมัติใช้วัสดุ
จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง

DCD

ติดตามงาน 1.ตรวจสอบการติดตั้งแป วัสดุกันความร้อน/เสียง (ถ้ามี) ตามแบบรูป ก่อน
การมุงหลังคา
2.ตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุอุปกรณ์งานมุงหลังคา ถูกต้องตามแบบรูปสัญญา
หรือผลการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
3.ตรวจสอบงานมุงหลังคา ต้องได้แนวระดับ แนวเอียงลาด การยึดแน่นโดย
อุปกรณ์ที่ถูกต้องตามชนิดของวัสดุมุง ตามวัตถุประสงค์ของแบบรูปสัญญา
4.ตรวจสอบการติดตั้งขอบกันน้ํา Flashing โอกาสการรั่ว การไหลย้อน
5.การบันทึกภาพถ่าย การติดตั้ง ภาพบนหลังคาที่มองไม่เห็นเมื่อแล้วเสร็จ

ตรวจผลงาน ตรวจสอบงานมุงหลังคา ให้ได้งานคุณภาพ ไม่รั่ว เทคนิคการติดตั้งเป็นไป
ตามหลักวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ
แบบรูปสัญญา
บันทึก
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คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม

ขั้นตอน

หมวดที่ 3 หน้าที่ 6

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

3) งานวัสดุกันซึม/เสียง/ความร้อน
3.1 การจัดทําแผนงานวัสดุกัน
ซึม/เสียง/ความร้อน (ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก แบบรูปและเอกสารรายละเอียดประกอบแบบ สัญญา
ปฏิทินฤดูกาล มาตรการความปลอดภัย
ติดตามงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของการจัดทําแผนงานวัสดุกันซึม/เสียง/ความร้อน
ประกอบไปด้วยแผนการก่อสร้าง ลําดับงานก่อน/หลัง ตามประเภทของ
พื้นผิวหรือชนิดหลังคา
ตรวจผลงาน ตรวจสอบแผนงานหลังคา ว่าสามารถดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้
อย่างมีคุณภาพ ไม่ขัดแย้งกับแผนงานหลัก เป็นไปตามลําดับของการ
ก่อสร้างที่ถกู ต้องตามหลักวิชาชีพ และการบริหารจัดการ โดยไม่มี
ผลกระทบกับอาคารข้างเคียงหรือสภาพแวดล้อม

3.2 การจัดทํา Shop Drawing
หรือแคตตาล้อคที่มีรายละเอียด
การติดตั้ง (ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูป เอกสารประกอบแบบ และคุณสมบัติของ
วัสดุกันซึม/เสียง/ความร้อน ตามประเภทของพื้นผิวหรือชนิดหลังคา ที่
เกี่ยวข้อง และผลการพิจารณา/คําสั่งแก้ไขแบบรูป จากคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง (ถ้ามี)
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ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing หรือแคตตาล้อคที่มีรายละเอียดการติดตั้ง
ให้สอดคล้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของแบบรูปสัญญาหรือคําสั่งแก้ไข
แบบรูปสัญญา เทคนิคการติดตั้งแต่ละชั้นหรือแต่ละขั้นตอน ติดตั้งด้านบน
หรือด้านใต้ของผิวงาน รายละเอียดคุณสมบัติวัสดุ หรือแบบขยายมีมาตรา
ส่วนที่เหมาะสมหรือขยายใหญ่ขึ้น ในงานที่สาํ คัญหรือจําเป็น หากไม่มี
ข้อกําหนดของแบบรูปหรือสัญญาให้ส่งแบบShop Drawing ก็ให้พจิ ารณา
ว่าสมควรนําส่งคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาอนุมติก่อนการ
ก่อสร้างจริงหรือไม่

ตรวจผลงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing ว่ารายละเอียดประกอบแบบมีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ขัดแย้งกับแบบก่อสร้างตามสัญญา เป็นแบบที่อา่ น
เข้าใจง่ายขึ้น ถูกต้องตามหลักวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือสั่งให้มีการดําเนินการ
อื่นใด (ถ้ามี)
บันทึก
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คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม

3.3 การขออนุมัตใิ ช้วัสดุกนั ซึม/
เสียง/ความร้อน (ถ้ามี)

ขั้นตอน

หมวดที่ 3 หน้าที่ 7

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารรายละเอียดประกอบแบบงาน
สถาปัตยกรรม กรณีที่ต้องมีการขออนุมัติใช้วัสดุกันซึม/เสียง/ความร้อน
ติดตามงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในการขออนุมัติใช้วัสดุกนั ซึม/เสียง/
ความร้อน รายละเอียดคุณสมบัติ/ผลทดสอบวัสดุ เทคนิดการติดตั้ง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขตามที่กําหนดในแบบรูปสัญญา และควรเสนอ
ประกอบกับแบบ Shop Drawing หรือแคตตาล้อคที่มีรายละเอียดการ
ติดตั้ง หรือรายละเอียดอื่นที่จาํ เป็น
ตรวจผลงาน ตรวจสอบการขออนุมัติใช้วัสดุกันซึม/เสียง/ความร้อนให้ถูกต้องตาม
ข้อกําหนดของสัญญา หรือผลการพิจาณาวัสดุ/อุปกรณ์จากคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างก่อนดําเนินการต่อไป

3.4 การตรวจสอบการ
ดําเนินงานติดตั้งงานวัสดุกนั ซึม/
เสียง/ความร้อน

เตรียมงาน การศึกษาและทําความเข้าใจในแบบรูป รายการข้อกําหนด เอกสาร
ประกอบ ตามคู่สัญญา แบบ Shop Drawing และเอกสารการอนุมัติใช้วัสดุ
กันซึม/เสียง/ความร้อนจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง

DCD

ติดตามงาน การทําความสะอาด เตรียมพื้นผิวเบื้องต้น
1.ตรวจสอบการเตรียมพื้นผิวเหมาะสม ถูกต้อง ตามขั้นตอนเทคนิคการติดตั้ง
2.ตรวจสอบคุณสมบัติกนั ซึม/เสียง/ความร้อน ถูกต้องตามแบบรูปสัญญา
หรือผลการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
3.ตรวจสอบเทคนิคการติดตั้งวัสดุกันซึม/เสียง/ความร้อน การใช้วัสดุแต่ละ
ชนิดในการติดตั้งเป็นไปตามลําดับขั้นตอน อย่างถูกต้อง หรือตามเอกสารที่
ได้รับการอนุมัติ
4.การบันทึกภาพถ่าย การติดตั้ง งานที่มองไม่เห็นเมื่อแล้วเสร็จ

ตรวจผลงาน ตรวจสอบงานติดตั้งงานวัสดุกนั ซึม/เสียง/ความร้อน ให้ได้งานคุณภาพตาม
ชนิดของการใช้งาน ความหนา เทคนิคการติดตั้งเป็นไปตามหลักวิชาชีพ
การทดสอบ/การรับประกัน(ถ้ามี) การใช้งานถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ
แบบรูปสัญญา
บันทึก
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คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรม

ขั้นตอน

หมวดที่ 3 หน้าที่ 8

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

4) งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง
4.1 การจัดทําแผนงานติดตั้งวง
กบประตู-หน้าต่าง (ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก แบบรูปและเอกสารรายละเอียดประกอบแบบ สัญญา
ปฏิทินฤดูกาล มาตรการความปลอดภัย
ติดตามงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของการจัดทําแผนงานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง
ประกอบไปด้วยแผนการก่อสร้าง เวลา ลําดับงาน วัสดุ แรงงาน
เครื่องจักรกล
ตรวจผลงาน ตรวจสอบแผนงานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ว่าสามารถดําเนินการ
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้อย่างมีคุณภาพ ไม่ขัดแย้งกับแผนงานหลัก เป็นไป
ตามลําดับของการก่อสร้างที่ถกู ต้องตามหลักวิชาชีพ และการบริหารจัดการ

4.2 การจัดทํา Shop Drawing
(ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูป เอกสารประกอบแบบ เช่นงานติดตั้งวงกบ
ประตู-หน้าต่างเหล็กอบสี งานอลูมิเนียม และคุณสมบัติของวัสดุงานวงกบ
ประตู-หน้าต่าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง และผลการ
พิจารณา/คําสั่งแก้ไขแบบรูป จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง (ถ้ามี)

DCD

ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing ให้สอดคล้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ
แบบรูปสัญญาหรือคําสั่งแก้ไขแบบรูปสัญญา แสดงรูปด้าน ขยายหน้าตัด
กําหนดระยะ ตําแหน่ง ชนิดของวัสดุ อุปกรณ์ และรายละเอียดคุณสมบัติ
ต่างๆของงานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง หรือแบบขยายมีมาตราส่วนที่
เหมาะสมหรือขยายใหญ่ขึ้น ในลักษณะงานที่สาํ คัญหรือจําเป็น หากไม่มี
ข้อกําหนดของแบบรูปหรือสัญญาให้ส่งแบบShop Drawing ให้พิจารณาว่า
สมควรนําส่งคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาอนุมติก่อนการ
ก่อสร้างจริงหรือไม่

ตรวจผลงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing ว่ารายละเอียดประกอบแบบมีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ขัดแย้งกับแบบก่อสร้างตามสัญญา เป็นแบบรูปที่อา่ น
เข้าใจง่ายขึ้น หรือผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือสั่ง
ให้มีการดําเนินการอื่นใด (ถ้ามี)
บันทึก
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4.3 การขออนุมัตใิ ช้วัสดุ (ถ้ามี)
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เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารรายละเอียดประกอบแบบงาน
สถาปัตยกรรม กรณีที่ต้องมีการขออนุมัติใช้วัสดุงานติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง เช่นงานเหล็กอบสี งานอลูมิเนียม
ติดตามงาน ตรวจสอบความเหมาะสมในการขออนุมัติใช้วัสดุและอุปกรณ์งานติดตั้งวง
กบประตู-หน้าต่าง รายละเอียดคุณสมบัติของวัสดุที่ขออนุมัติ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ และควรเสนอประกอบกับแบบ Shop Drawing ส่วนที่มกี ารขอ
อนุมัติใช้วัสดุ
ตรวจผลงาน ตรวจสอบผลการอนุมัติใช้วัสดุและอุปกรณ์งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง
จากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนดําเนินการต่อไป

4.4 การตรวจสอบการ
ดําเนินงาน

เตรียมงาน การศึกษาและทําความเข้าใจในแบบรูป รายการข้อกําหนด เอกสาร
ประกอบ ตามคู่สัญญา แบบ Shop Drawing และเอกสารการอนุมัตใิ ช้วัสดุ
จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง

DCD

ติดตามงาน 1.ตรวจสอบเตรียมความพร้อม ความถูกต้องงานผนัง เตรียมพร้อมสําหรับ
งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ให้เป็นไปตามแบบรูปสัญญา
2.ตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุอปุ กรณ์ งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง
ถูกต้องตามแบบรูปสัญญา หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง (ถ้ามี)
3.ตรวจสอบงานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างต้องได้แนวระดับ ดิ่ง ฉาก
ยึดแน่น ขนาดความกว้าง-สูง ถูกต้องตามแบบรูปสัญญาหรือแบบขยาย
4.ตรวจสอบงานติดตั้งอุปกรณ์ ประกอบวงกบประตู-หน้าต่าง กลอน มือจับ
บานพับ กุญแจ มอเตอร์ รีโมท

ตรวจผลงาน ตรวจสอบผลงานติดตั้ง/ทดสอบการใช้งานวงกบประตู-หน้าต่าง คุณภาพ
งาน เทคนิคการติดตั้งเป็นไปตามหลักวิชาช่าง ถูกต้องตรงตามแบบรูปสัญญา
บันทึก
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5) งานฝ้าเพดาน
5.1 การจัดทําแผนงานติดตั้งฝ้า
เพดาน (ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก แบบรูปและเอกสารรายละเอียดประกอบแบบ สัญญา
ปฏิทินฤดูกาล มาตรการความปลอดภัย
ติดตามงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของการจัดทําแผนงานติดตั้งฝ้าเพดาน ประกอบไป
ด้วยแผนการก่อสร้าง เวลา ลําดับงาน วัสดุ แรงงาน เครื่องจักรกล
ตรวจผลงาน ตรวจสอบแผนงานติดตั้งฝ้าเพดาน ว่าสามารถดําเนินการก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จได้อย่างมีคุณภาพ ไม่ขดั แย้งกับแผนงานหลัก เป็นไปตามลําดับของ
การก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ และการบริหารจัดการ

5.2 การจัดทํา Shop Drawing
(ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูป เอกสารประกอบแบบ คุณสมบัติของวัสดุ
งานฝ้าเพดาน งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง และผลการ
พิจารณา/คําสั่งแก้ไขแบบรูป จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง (ถ้ามี)

DCD

ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing ให้สอดคล้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ
แบบรูปสัญญาหรือคําสั่งแก้ไขแบบรูปสัญญา แสดงแบบขยายการติดตั้งฝ้า
เพดาน การปรับเปลี่ยนระดับ ช่องเปิด ชนิดของวัสดุ อุปกรณ์ และ
รายละเอียดคุณสมบัติวัสดุอุปกรณ์ หรือแบบขยายมีมาตราส่วนที่เหมาะสม
หรือขยายใหญ่ขึ้น ในลักษณะงานที่สําคัญหรือจําเป็น หากไม่มีข้อกําหนด
ของแบบรูปหรือสัญญาให้ส่งแบบShop Drawing หรือแคตตาล้อคที่มี
รายละเอียดการติดตั้ง ให้พิจารณาว่าสมควรนําส่งคณะกรรมการตรวจการ
จ้างเพื่อพิจารณาอนุมติก่อนการก่อสร้างจริงหรือไม่

ตรวจผลงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing หรือแคตตาล้อคที่มีรายละเอียดการติดตั้ง
ว่ารายละเอียดประกอบแบบมีความครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ขัดแย้งกับแบบ
ก่อสร้างตามสัญญา เป็นแบบรูปที่อ่านเข้าใจง่ายขึ้น หรือผ่านการอนุมัติ
จากคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือสั่งให้มกี ารดําเนินการอื่นใด (ถ้ามี)
บันทึก
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5.3 การขออนุมัตใิ ช้วัสดุ (ถ้ามี)

ขั้นตอน
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เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารรายละเอียดประกอบแบบงาน
สถาปัตยกรรม กรณีที่ต้องมีการขออนุมัติใช้วัสดุงานติดตั้งฝ้าเพดาน เช่นงาน
เหล็กอบสี งานอลูมิเนียมอบสี อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ติดตามงาน ตรวจสอบความเหมาะสมในการขออนุมัติใช้วัสดุงานฝ้าเพดาน รายละเอียด
คุณสมบัตขิ องวัสดุที่ขออนุมัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และควรเสนอประกอบ
กับแบบ Shop Drawing ส่วนที่มีการขออนุมัติใช้วัสดุ
ตรวจผลงาน ตรวจสอบผลการอนุมัติใช้วัสดุและอุปกรณ์งานติดตั้งฝ้าเพดาน จาก
คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนดําเนินการต่อไป

5.4 การตรวจสอบการ
ดําเนินงาน

เตรียมงาน การศึกษาและทําความเข้าใจในแบบรูป รายการข้อกําหนด เอกสาร
ประกอบ ตามคู่สัญญา แบบ Shop Drawing และเอกสารการอนุมัตใิ ช้วัสดุ
จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง

DCD

ติดตามงาน 1.ตรวจสอบเตรียมความพร้อม กําหนดระดับ
2.ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องวัสดุอุปกรณ์ งานติดตั้งฝ้าเพดาน ถูกต้องตาม
แบบรูปสัญญา หรือตามที่ได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง (ถ้ามี)
3.ตรวจสอบงานติดตั้งฝ้าเพดาน ต้องได้แนวระดับ ฉาก ยึดแน่น ถูกต้องตาม
แบบรูปสัญญาหรือแบบขยาย
4.ตรวจสอบงานติดตั้งอุปกรณ์ ประกอบฝ้าเพดาน

ตรวจผลงาน ตรวจสอบผลงานติดตั้ง/ทดสอบการใช้งานฝ้าเพดาน คุณภาพงาน เทคนิค
การติดตั้งเป็นไปตามหลักวิชาช่าง ถูกต้องตรงตามแบบรูปสัญญา
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6) งานสุขภัณฑ์
6.1 การขออนุมัตใิ ช้วัสดุ/
อุปกรณ์ สุขภัณฑ์ (ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารรายละเอียดประกอบแบบงาน
สถาปัตยกรรม กรณีที่ต้องมีการขออนุมัติใช้วัสดุงานสุขภัณฑ์
ติดตามงาน ตรวจสอบความรายละเอียดคุณสมบัตขิ องสุขภัณฑ์ สี อุปกรณ์ตรงตามรุ่น
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ตรวจผลงาน ตรวจสอบผลการอนุมัติใช้วัสดุและอุปกรณ์งานสุขภัณฑ์ จากคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างก่อนดําเนินการต่อไป

6.2 การตรวจสอบการดําเนินงาน เตรียมงาน การศึกษาและทําความเข้าใจในแบบรูป โดยพิจารณาแบบขยายห้องน้ํา
หรือแบบรูปงานสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง รายการข้อกําหนด เอกสารการ
อนุมัติใช้วสั ดุจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง

DCD

ติดตามงาน 1.ตรวจสอบเตรียมความพร้อม ของพื้นที่ติดตั้ง งานระบบที่เกี่ยวข้อง
2.ตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ งานสุขภัณฑ์ ถูกต้องตามแบบรูป
สัญญา หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง (ถ้ามี)
3.ตรวจสอบงานติดตั้งสุขภัณฑ์ แนวระดับ ดิ่ง ฉาก ยึดแน่น ถูกต้องตาม
แบบรูปสัญญาหรือแบบขยาย
3.ตรวจสอบงานติดตั้งสุขภัณฑ์ เชื่อมต่อกับงานท่อสุขาภิบาล หรืองาน
ระบบอื่นๆตามข้อกําหนดของสัญญา

ตรวจผลงาน ตรวจสอบผลงานติดตั้ง/ทดสอบการใช้งานสุขภัณฑ์ คุณภาพงาน เทคนิค
การติดตั้งเป็นไปตามหลักวิชาช่าง ถูกต้องตรงตามแบบรูปสัญญา
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7) งานทาสี
7.1 การขออนุมัตงิ านสี (ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปและเอกสารรายละเอียดประกอบแบบงาน
สถาปัตยกรรม กรณีที่ต้องมีการขออนุมัติใช้วัสดุงานทาสี รวมถึงการพ่น
การสลัด การป้าย การเขียนภาพระบายสี
ติดตามงาน ตรวจสอบความรายละเอียดคุณสมบัตขิ องงานสี ตัวอย่างสี เฉดสี โทนสี
หรือแคตตาล้อค และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชนิดของสีเหมาะสมกับผิวพื้น
หรือตามข้อกําหนดของแบบรูปสัญญา
ตรวจผลงาน ตรวจสอบผลการอนุมัติใช้วัสดุงานสี ตรงตามข้อกําหนดของแบบรูปสัญญา
หรือจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนดําเนินการต่อไป

7.2 การตรวจสอบการ
ดําเนินงาน

เตรียมงาน การศึกษาและทําความเข้าใจในแบบรูป รายการข้อกําหนดงานสี เอกสาร
การอนุมัติใช้วสั ดุจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง

DCD

ติดตามงาน 1.ตรวจสอบเตรียมความพร้อมของผิวพื้นเหมาะสมกับชนิดของสี ปราศจาก
ความชื้นและเชื้อรา
2.ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องสี เทคนิดวิธีการทาสี วัสดุผสม ส่วนผสม ถูกต้อง
ตามแบบรูปสัญญา หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
(ถ้ามี)
3.ตรวจสอบเทคนิคงานสี การเตรียมผิว การรองพื้น การทาสี เหมาะสม
ตามชนิดของพื้นผิว

ตรวจผลงาน ตรวจสอบผลงานทาสี คุณภาพงาน งานฝีมือเป็นไปตามหลักวิชาช่าง
ถูกต้องตรงตามแบบรูปสัญญา
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1) งานระบบประปา
1.1 การจัดทําแผนงานก่อสร้าง
ระบบประปา

ขั้นตอน

หมวดที่ 4 หน้าที่ 1

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแผนงาน
ระบบประปาตามสัญญา เช่นใบชี้สถานที่เป็นต้น
ติดตามงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของการจัดทําแผนงานระบบประปา ประกอบไป
ด้วยแผนการก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการ
ก่อสร้าง แล้วเสร็จ ตามหลักวิชาชีพ
ตรวจผลงาน ตรวจสอบแผนงานระบบประปาว่าสามารถดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ได้อย่างมีคุณภาพไม่ขดั แย้งกับแผนงานหลัก เป็นไปตามลําดับของการ
ก่อสร้าง ที่ถกุ ต้องตามหลักวิชาชีพ

1.2 การจัดทํา Shop Drawing
(ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแผนงาน
ระบบประปาตามสัญญา

DCD

ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing ว่ามีความชัดเจน ขนาดระยะการติดตั้ง
ชัดเจน รายละเอียด คุณสมบัติ ต่างๆ ครบถ้วน แบบขยายมีมาตราส่วนที่
เหมาะสม หรือขยายใหญ่ขึ้น ถ้าแบบไม่มีข้อกําหนด ของรูปแบบหรือสัญญา
ให้ส่งแบบ Shop Darwing ก็ให้พิจารณาว่าสมควรนําส่งคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างหรือไม่

ตรวจผลงาน ตรวจสอบ Shop Drawing ว่ารายละเอียดประกอบแบบมความครบถ้วน
ถูกต้องไม่ขดั แย้งกับแบบก่อสร้าง ตามสัญญาเป็นแบบที่อ่านเข้าใจง่ายขึ้น
หรือมองเห็นงานก่อสร้างที่ซบั ซ้อนกับงานอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
การก่อสร้างมีความปลอดภัยและถูกต้อง ตามหลักวิชาชีพและผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือให้มีการดําเนินการอื่นใด (ถ้ามี)
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1.3 การขออนุมัตใิ ช้วัสดุ-อุปกรณ์ เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูป เอกสารประกอบแบบ และคุณสมบัติของ
วัสดุ งานระบบประปา และผลการพิจารณา กําหนดชนิดของวัสดุ อุปกรณ์
จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ติดตามงาน ตรวจสอบรายการวัสดุที่จะขออนุมัติ ในเบื้องต้นว่า มีลักษณะทางกายภาพ
มีคุณสมบัติถูกต้อง ตรงตามชื่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้รับมาตรฐานตามที่กําหนด
มีการรับรองเอกสารโดยการลงนามหรือประทับตราอย่างถูกต้อง หากไม่มี
ข้อกําหนดของแบบรูปหรือสัญญาให้ขออนุมัตใิ ช้วัสดุ ก็ให้พิจารณาว่า
สมควรส่งคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาอนุมติกอ่ นการก่อสร้าง
จริงหรือไม่
ตรวจผลงาน ตรวจสอบรายละเอียดรายการวัสดุที่ขออนุมัติ ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้อง ไม่ขัดแย้งกับแบบก่อสร้างตามสัญญา และหรือถุกต้องตรงกันกับ
รายการที่ได้รับอนุมัติการใช้วัสดุจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือมี
คําสั่งอื่นใด

DCD

1.4 การติดตั้งท่อประปาและ
อุปกรณ์

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา เอกสารประกอบแบบระบบประปา
Shop Drawing (ถ้ามี)

ติดตามงาน ตรวจสอบตําแหน่งการติดตั้งท่อประปาและอุปกรณ์
ตรวจผลงาน ทดสอบการรัว่ ซึมของท่อและอุปกรณ์ตามหลักวิชาชีพ

1.5 การติดตั้งเครื่องสูบ
น้ําประปาและอุปกรณ์

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของรูปแบบ เอกสารประกอบแบบและแบบShop
Drawing ติดตั้งเครื่องสูบน้ําประปา

ติดตามงาน ตรวจสอบการใช้วัสดุต้องมีคุณสมบัติถกู ต้อง ตามข้อกําหนดของสัญญา
ตรวจผลงาน ทดสอบการทํางานของเครื่องสูบน้ํา ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสัญญา
หรือไม่
1.6 การจัดทํา Asbuilt
Drawing คู่มือการใช้งาน
เอกสารรับรองและจัดอบรม
วิธีการใช้งานและบํารุงรักษา

เตรียมงาน เอาแบบ Shop Drawing มาตรวจสอบว่าส่วนไดไม่ เหมือนกับที่ก่อสร้าง
จริง , จัดฝึกอบรมการใช้งานเครื่องสูบน้ําประปา (ถ้ามี)
ติดตามงาน ได้แก่แบบ Shop Drawing ในส่วนที่แตกต่างจากการก่อสร้างจริง ตรวจ
คู่มือการใช้งานว่าครบถ้วนหรือไม่
ตรวจผลงาน ตรวจสอบว่า Asbuilt Drawing เป็นไปตามที่ก่อสร้างจริงหรือไม่ , ทดสอบ
ผู้เข้าอบรม (ถ้ามี)
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2) งานระบบระบายน้ําฝนและระบบระบายน้ําทิ้ง
2.1.การจัดทําแผนงานก่อสร้าง
งานระบบระบายน้ําฝนและ
ระบบระบายน้ําทิ้ง

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแผนงาน
ระบบประปาตามสัญญา เช่นใบชี้สถานที่เป็นต้น
ติดตามงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของการจัดทําแผนงานระบบระบายน้ําฝนและ
ระบบระบายน้ําทิ้ง ประกอบไปด้วยแผนการก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องจักร ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการก่อสร้าง แล้วเสร็จ ตามหลักวิชาชีพ
ตรวจผลงาน ตรวจสอบแผนงานงานระบบระบายน้ําฝนและระบบระบายน้ําทิ้งว่า
สามารถดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้อย่างมีคุณภาพไม่ขดั แย้งกับ
แผนงานหลัก เป็นไปตามลําดับของการก่อสร้าง ที่ถุกต้องตามหลักวิชาชีพ

2.2 การจัดทํา Shop Drawing
(ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแผนงาน
งานระบบระบายน้ําฝนและระบบระบายน้ําทิ้งตามสัญญา เช่นใบชี้สถานที่
เป็นต้น

DCD

ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing ว่ามีความชัดเจน ขนาดระยะการติดตั้ง
ชัดเจน รายละเอียด คุณสมบัติ ต่างๆ ครบถ้วน แบบขยายมีมาตราส่วนที่
เหมาะสม หรือขยายใหญ่ขึ้นแบบไม่มีข้อกําหนด ของรูปแบบหรือสัญญาให้
ส่งแบบ Shop Darwing ก้ให้พิจารณาว่าสมควรนําส่งคณะกรรมการตรวจ
การจ้างหรือไม่

ตรวจผลงาน ตรวจสอบ Shop Drawing ว่ารายละเอียดประกอบแบบมความครบถ้วน
ถูกต้องไม่ขดั แย้งกับแบบก่อสร้าง ตามสัญญาเป็นแบบที่อ่านเข้าใจง่ายขึ้น
หรือมองเห็นงานก่อสร้างที่ซับซ้อนกับงานอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
การก่อสร้างมีความปลอดภัยและถูกต้อง ตามหลักวิชาชีพและผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือให้มีการดําเนินการอื่นใด (ถ้ามี)
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2.3 การขออนุมัตใิ ช้วัสดุ-อุปกรณ์ เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของรูปแบบ เอกสารประกอบแบบ และคุณสมบัติของ
วัสดุงานระบบระบายน้ําฝนและระบบระบายน้ําทิ้ง และพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผลการพิจารณากําหนดชนิดของวัสดุอุปกรณ์
ติดตามงาน ตรวจสอบรายการวัสดุที่จะขออนุมัติ ในเบื้องต้นว่า มีลักษณะทางกายภาพ
มีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามชื่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้รับมาตราฐานตามที่
กําหนด มีการรับรองเอกสารโดยการลงนามหรือประทับตราอย่างถุกต้อง
หากไม่มีข้อกําหนดของรูปแบบสัญญาให้ขออนุมตั ิใช้วัสดุ ให้พิจารณาว่า
สมควรส่งคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาอนุมัติกอ่ นการก่อสร้าง
จริงหรือไม่
ตรวจผลงาน ตรวจสอบรายละเอียดรายการวัสดุที่ขออนุมัติ ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้อง ไม่ขดั แย้งกับแบบก่อสร้างตามสัญญา และหรือถุกต้องตรงกันกับ
รายการที่ได้รับอนุมัติการใช้วัสดุจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือมี
คําสั่งอื่นใด
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2.4 การติดตั้งท่อระบายน้ําฝน
และท่อระบายน้ําทิ้ง

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา เอกสารประกอบแบบงานระบบ
ระบายน้ําฝนและระบบระบายน้ําทิ้ง
ติดตามงาน ตรวจสอบตําแหน่งท่อประปาและอุปกรณ์,ความลาดเอียด ของท่อแนวนอน
ตรวจสอบการใช้วัสดุต้องมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตรวจผลงาน ทดสอบการรั่วซึมของท่อและอุปกรณ์ ตามหลักวิชาชีพ ทดสอบการทํางาน
ของงานระบบระบายน้ําฝนและระบบระบายน้ําทิ้ง เครื่องสูบน้ํา(ถ้ามี) ให้
เป็นไปตามข้อกําหนดของสัญญาหรือไม่

2.5 การจัดทํา Asbuilt
Drawing คู่มือการใช้งาน
เอกสารรับรองและจัดอบรม
วิธีการใช้งานและบํารุงรักษา

เตรียมงาน เอาแบบ Shop Drawing มาตรวจสอบว่าส่วนไดไม่เหมือนกับที่กอ่ สร้างจริง
, จัดฝึกอบรม(ถ้ามี)

ติดตามงาน ได้แก่แบบ Shop Drawing ในส่วนที่แตกต่างจากการก่อสร้างจริง ตรวจ
คู่มือการใช้งานว่าครบถ้วนหรือไม่
ตรวจผลงาน ตรวจสอบว่า Asbuilt Drawing เป็นไปตามที่ก่อสร้างจริงหรือไม่ , ทดสอบ
ผู้เข้าอบรม (ถ้ามี)
บันทึก
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3) งานระบบป้องกันอัคคีภัย (ระบบดับเพลิง)
3.1 การจัดทําแผนงานก่อสร้าง
ระบบป้องกันอัคคีภัย (ระบบ
ดับเพลิง)

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแผนงาน
ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบดับเพลิงตามใบสัญญา เช่นใบชี้สถานที่เป็นต้น
ติดตามงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของการจัดทําแผนงานระบบป้องกันอัคคีภัย
(ระบบดับเพลิง) ประกอบไปด้วยแผนการก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร
ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการก่อสร้าง แล้วเสร็จ ตามหลักวิชาชีพ
ตรวจผลงาน ตรวจสอบแผนงานระบบป้องกันอัคคีภัย (ระบบดับเพลิง)ว่าสามารถ
ดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้อย่างมีคุณภาพไม่ขดั แย้งกับแผนงานหลัก
เป็นไปตามลําดับของการก่อสร้าง ที่ถุกต้องตามหลักวิชาชีพ

3.2 การจัดทํา Shop Drawing
(ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแผนงาน
ระบบป้องกันอัคคีภัย (ระบบดับเพลิง)ตามสัญญา
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ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing ว่ามีความชัดเจน ขนาดระยะการติดตั้ง
ชัดเจน รายละเอียด คุณสมบัติ ต่างๆ ครบถ้วน แบบขยายมีมาตราส่วนที่
เหมาะสม หรือขยายใหญ่ขึ้นแบบไม่มีข้อกําหนด ของรูปแบบหรือสัญญาให้
ส่งแบบ Shop Darwing ก้ให้พจิ ารณาว่าสมควรนําส่งคณะกรรมการตรวจ
การจ้างหรือไม่

ตรวจผลงาน ตรวจสอบ Shop Drawing ว่ารายละเอียดประกอบแบบมความครบถ้วน
ถูกต้องไม่ขัดแย้งกับแบบก่อสร้าง ตามสัญญาเป็นแบบที่อา่ นเข้าใจง่ายขึ้น
หรือมองเห็นงานก่อสร้างที่ซบั ซ้อนกับงานอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
การก่อสร้างมีความปลอดภัยและถูกต้อง ตามหลักวิชาชีพและผ่านการ
อนุมัตจิ ากคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือให้มีการดําเนินการอื่นใด (ถ้ามี)
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3.3 การขออนุมัตใิ ช้วัสดุ-อุปกรณ์ เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของรูปแบบ เอกสารประกอบแบบ และคุณสมบัติของ
วัสดุ งานระบบป้องกันอัคคีภัย (ระบบดับเพลิง)และผลพิจารณากําหนด
ชนิดของวัสดุ - อุปกรณ์ จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ติดตามงาน ตรวจสอบรายการวัสดุที่จะขออนุมัติ ในเบื้องต้นว่า มีลักษณะทางกายภาพ
มีคุณสมบัติที่ถกู ต้องตรงตามชื่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้รบั มาตราฐานตามที่
กําหนด มีการรับรองเอกสารโดยการลงนามหรือประทับตราอย่างถุกต้อง
หากไม่มีข้อกําหนดของรูปแบบสัญญาให้ขออนุมัติใช้วัสดุ ให้พิจารณาว่า
สมควรส่งคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาอนุมัติกอ่ นการก่อสร้าง
จริงหรือไม่
ตรวจผลงาน ตรวจสอบรายละเอียดรายการวัสดุที่ขออนุมัติ ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้อง ไม่ขัดแย้งกับแบบก่อสร้างตามสัญญา และหรือถุกต้องตรงกันกับ
รายการที่ได้รับอนุมัติการใช้วัสดุจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือมี
คําสั่งอื่นใด

DCD

3.4 การติดตั้งท่อระบบดับเพลิง
และอุปกรณ์ติดตั้งระบบสปริง
เกอร์ (ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา เอกสารประกอบแบบระบบป้องกัน
อัคคีภัย (ระบบดับเพลิง)

ติดตามงาน ตรวจสอบตําแหน่งการติดตั้งท่อดับเพลิงและพร้อมอุปกรณ์ และหัวสปริง
เกอร์ (ถ้ามี)

ตรวจผลงาน ทดสอบการรั่วซึมของท่อระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ ตามหลักวิชาชีพ

3.5 การติดตั้งเครื่องสูบ
ดับเพลิงและ Jockey Pump
(ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของรูปแบบ เอกสารประกอบแบบและแบบShop
Drawing ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย (ระบบดับเพลิง)

ติดตามงาน ตรวจสอบการใช้วัสดุต้องมีคุณสมบัติถกู ต้อง ตามข้อกําหนดของสัญญา
ตรวจผลงาน ตรวจสอบเช่นเดียวกับการทํางานของเครื่องสูบดับเพลิง และJockey
Pump ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสัญญา

3.6 การจัดทํา Asbuilt
Drawing คู่มือการใช้งาน
เอกสารรับรองและจัดอบรม
วิธีการใช้งานและบํารุงรักษา

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของรูปแบบ เอกสารประกอบแบบและแบบShop
Drawing งานระบบป้องกันอัคคีภัย (ระบบดับเพลิง)
ติดตามงาน ได้แก่แบบ Shop Drawing ในส่วนที่แตกต่างจากการก่อสร้างจริง ตรวจ
คู่มือการใช้งานว่าครบถ้วนหรือไม่
ตรวจผลงาน ตรวจสอบว่า Asbuilt Drawing เป็นไปตามที่ก่อสร้างจริงหรือไม่ , ทดสอบ
ผู้เข้าอบรม (ถ้ามี)
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4) งานระบบบําบัดน้ําเสีย
4.1 การจัดทําแผนงานก่อสร้าง
ระบบบําบัดน้ําเสีย

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแผนงาน
ระบบบําบัดน้ําเสียตามใบสัญญา เช่นใบชี้สถานที่เป็นต้น
ติดตามงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของการจัดทําแผนงานระบบบําบัดน้ําเสีย
ประกอบไปด้วยแผนการก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ตั้งแต่เริ่มต้นจน
จบการก่อสร้าง แล้วเสร็จ ตามหลักวิชาชีพ
ตรวจผลงาน ตรวจสอบแผนงานระบบบําบัดน้ําเสียว่าสามารถดําเนินการก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จได้อย่างมีคณ
ุ ภาพไม่ขัดแย้งกับแผนงานหลัก เป็นไปตามลําดับของการ
ก่อสร้าง ที่ถุกต้องตามหลักวิชาชีพ

4.2 การจัดทํา Shop Drawing
(ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแผนงาน
ระบบบําบัดน้ําเสีย ตามสัญญา
ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing ว่ามีความชัดเจน ขนาดระยะการติดตั้ง
ชัดเจน รายละเอียด คุณสมบัติ ต่างๆ ครบถ้วน แบบขยายมีมาตราส่วนที่
เหมาะสม หรือขยายใหญ่ขึ้นแบบไม่มีข้อกําหนด ของรูปแบบหรือสัญญาให้
ส่งแบบ Shop Darwing ก้ให้พิจารณาว่าสมควรนําส่งคณะกรรมการตรวจ
การจ้างหรือไม่
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ตรวจผลงาน ตรวจสอบ Shop Drawing ว่ารายละเอียดประกอบแบบมความครบถ้วน
ถูกต้องไม่ขัดแย้งกับแบบก่อสร้าง ตามสัญญาเป็นแบบที่อ่านเข้าใจง่ายขึ้น
หรือมองเห็นงานก่อสร้างที่ซบั ซ้อนกับงานอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
การก่อสร้างมีความปลอดภัยและถูกต้อง ตามหลักวิชาชีพและผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือให้มีการดําเนินการอื่นใด (ถ้ามี)
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กิจกรรม
4.3การขออนุมัตใิ ช้วัสดุ-อุปกรณ์

ขั้นตอน

หมวดที่ 4 หน้าที่ 8

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของรูปแบบ เอกสารประกอบแบบ และคุณสมบัติของ
วัสดุงานระบบบําบัดน้ําเสีย และผลพิจารณาวัสดุ-อุปกรณ์ จาก
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ติดตามงาน ตรวจสอบรายการวัสดุที่จะขออนุมัติ ในเบื้องต้นว่า มีลักษณะทางกายภาพ
มีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามชื่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้รับมาตราฐานตามที่
กําหนด มีการรับรองเอกสารโดยการลงนามหรือประทับตราอย่างถุกต้อง
หากไม่มีขอ้ กําหนดของรูปแบบสัญญาให้ขออนุมัติใช้วัสดุ ให้พิจารณาว่า
สมควรส่งคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการก่อสร้าง
จริงหรือไม่
ตรวจผลงาน ตรวจสอบรายละเอียดรายการวัสดุที่ขออนุมัติ ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้อง ไม่ขัดแย้งกับแบบก่อสร้างตามสัญญา และหรือถุกต้องตรงกันกับ
รายการที่ได้รับอนุมัติการใช้วัสดุจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือมี
คําสั่งอื่นใด
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4.4การติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของรูปแบบ เอกสารประกอบแบบระบบบําบัดน้ําเสีย

ติดตามงาน ตรวจสอบตําแหน่งบําบัดน้ําเสียและอุปกรณ์

ตรวจผลงาน ทดสอบการรั่วซึมของถังบําบัดน้ําเสีย ,ท่อและอุปกรณ์ ตามหลักวิชาชีพ

4.5 การติดตั้งเครื่องจักรและชุด
ควบคุมในระบบบําบัดน้ําเสีย

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา เอกสารประกอบแบบและแบบShop
Drawing การติดตั้งถังบําบัดน้ําเสีย และวัสดุ - อุปกรณ์
ติดตามงาน ตรวจสอบการใช้วสั ดุต้องมีคุณสมบัติ ถูกต้องตามข้อกําหนดของสัญญา

ตรวจผลงาน ทดสอบการพิจารณาระบบบําบัดน้ําเสียให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสัญญา
หรือไม่
4.6 การจัดทํา Asbuilt
Drawing คู่มือการใช้งาน
เอกสารรับรองและจัดอบรม
วิธีการใช้งานและบํารุงรักษา

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของรูปแบบ เอกสารประกอบแบบและแบบShop
Drawing งานระบบบําบัดน้ําเสีย,จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบบําบัดน้ําเสีย
ติดตามงาน ได้แก่แบบ Shop Drawing ในส่วนที่แตกต่างจากการก่อสร้างจริง ตรวจ
คู่มือการใช้งานว่าครบถ้วนหรือไม่
ตรวจผลงาน ตรวจสอบว่า Asbuilt Drawing เป็นไปตามที่ก่อสร้างจริงหรือไม่ , ทดสอบ
ผู้เข้าอบรม
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ขั้นตอน

หมวดที่ 4 หน้าที่ 9

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

5) งานระบบสุขาภิบาล ห้องปฎิบัตกิ าร
5.1 การจัดทําแผนงานก่อสร้าง
ระบบสุขาภิบาล ห้องปฎิบัติการ
( Lab )

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแผนงาน
ระบบสุขาภิบาล ตามใบสัญญา เช่นใบชี้สถานที่เป็นต้น
ติดตามงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของการจัดทําแผนงานระบบสุขาภิบาล
ห้องปฎิบัติการ ( Lab ) ประกอบไปด้วยแผนการก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องจักร ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการก่อสร้าง แล้วเสร็จ ตามหลักวิชาชีพ
ตรวจผลงาน ตรวจสอบแผนงานระบบสุขาภิบาล ห้องปฎิบัติการ ( Lab ) ว่าสามารถ
ดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้อย่างมีคณ
ุ ภาพไม่ขัดแย้งกับแผนงานหลัก
เป็นไปตามลําดับของการก่อสร้าง ที่ถกุ ต้องตามหลักวิชาชีพ

5.2 การจัดทํา Shop Drawing
(ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแผนงาน
ระบบสุขาภิบาล ตามสัญญา เช่นใบชี้สถานที่เป็นต้น
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ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing ว่ามีความชัดเจน ขนาดระยะการติดตั้ง
ชัดเจน รายละเอียด คุณสมบัติ ต่างๆ ครบถ้วน แบบขยายมีมาตราส่วนที่
เหมาะสม หรือขยายใหญ่ขึ้นแบบไม่มีขอ้ กําหนด ของรูปแบบหรือสัญญาให้
ส่งแบบ Shop Darwing ก้ให้พิจารณาว่าสมควรนําส่งคณะกรรมการตรวจ
การจ้างหรือไม่

ตรวจผลงาน ตรวจสอบ Shop Drawing ว่ารายละเอียดประกอบแบบมความครบถ้วน
ถูกต้องไม่ขัดแย้งกับแบบก่อสร้าง ตามสัญญาเป็นแบบที่อ่านเข้าใจง่ายขึ้น
หรือมองเห็นงานก่อสร้างที่ซบั ซ้อนกับงานอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
การก่อสร้างมีความปลอดภัยและถูกต้อง ตามหลักวิชาชีพและผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือให้มีการดําเนินการอื่นใด (ถ้ามี)
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5.3 การขออนุมัติใช้วัสดุ

ขั้นตอน

หมวดที่ 4 หน้าที่ 10

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของรูปแบบ เอกสารประกอบแบบ และคุณสมบัติของ
วัสดุงานระบบสุขาภิบาล ห้องปฎิบัติการ ( Lab ) และผลพิจารณากําหนด
ชนิดของวัสดุ-อุปกรณ์ จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ติดตามงาน ตรวจสอบรายการวัสดุที่จะขออนุมัติ ในเบื้องต้นว่า มีลักษณะทางกายภาพ
มีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามชื่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้รับมาตราฐานตามที่
กําหนด มีการรับรองเอกสารโดยการลงนามหรือประทับตราอย่างถุกต้อง
หากไม่มีขอ้ กําหนดของรูปแบบสัญญาให้ขออนุมตั ิใช้วัสดุ ให้พิจารณาว่า
สมควรส่งคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาอนุมัติกอ่ นการก่อสร้าง
จริงหรือไม่
ตรวจผลงาน ตรวจสอบรายละเอียดรายการวัสดุที่ขออนุมัติ ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้อง ไม่ขดั แย้งกับแบบก่อสร้างตามสัญญา และหรือถุกต้องตรงกันกับ
รายการที่ได้รับอนุมัติการใช้วัสดุจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือมี
คําสั่งอื่นใด
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5.4 การติดตั้งท่อและอุปกรณ์
ห้องปฎิบัติการ ( LAB )

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา เอกสารประกอบแบบระบบและ
อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการ ( LAB )

ติดตามงาน ตรวจสอบตําแหน่งและอุปกรณ์ห้องปฎิบัติการ ( LAB )

ตรวจผลงาน ทดสอบการรั่วซึมของท่อและอุปกรณ์ห้องปฎิบัติการ ( LAB ) ทดสอบการ
ทํางานตามข้อกําหนดของแบบรูปสัญญา

5.5 การจัดทํา Asbuilt
Drawing คู่มือการใช้งาน
เอกสารรับรองและจัดอบรม
วิธีการใช้งานและบํารุงรักษา

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของรูปแบบ เอกสารประกอบแบบและแบบShop
Drawing ติดตั้งท่อและอุปกรณ์ระบบห้องปฎิบัติการ ( LAB )
ติดตามงาน ได้แก่แบบ Shop Drawing ในส่วนที่แตกต่างจากการก่อสร้างจริง ตรวจ
คู่มือการใช้งานว่าครบถ้วนหรือไม่
ตรวจผลงาน ตรวจสอบว่า Asbuilt Drawing เป็นไปตามที่ก่อสร้างจริงหรือไม่ , ทดสอบ
ผู้เข้าอบรม (ถ้ามี)
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1) งานระบบปรับอากาศ
1.1 จัดทําแผนงานติดตั้งระบบ
ปรับอากาศ (ถ้ามี)

1.2 การจัดทํา Shop Drawing
(ถ้ามี)

ขั้นตอน

หมวดที่ 5 หน้าที่ 1

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก ศึกษารายละเอียดของแบบรูป เอกสารประกอบตาม
สัญญาทั้งหมด
ติดตามงาน จัดทําแผนงาน การติดตั้งระบบปรับอากาศ เช่น การทํา SHOP DRAWING
การขออนุมัติใช้วัสดุ - อุปกรณ์, การติดตั้งวัสดุ - อุปกรณ์, การตรวจสอบ/
ทดสอบการทํางาน เป็นต้น
ตรวจผลงาน ตรวจสอบแผนงาน สามารถดําเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จ สอดคล้องกับ
แผนงานหลัก
เตรียมงาน ศึกษาจากแผนงาน ประสานงานกับผู้รับจ้างเพื่อเตรียมงาน
ติดตามงาน มีการจัดทํา SHOP DRAWING และการขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์ ตาม
ระยะเวลาสอดคล้องกับแผนงาน มีการตรวจสอบแบบรูป เอกสารประกอบ
ตามสัญญาเพื่อหาข้อบกพร่อง แบบขัดแย้ง
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ตรวจผลงาน ตรวจสอบรายละเอียด Shop Drawing และการขออนุมัติใช้ วัสดุ อุปกรณ์
ให้มีความถูกต้องครบตามแบบรูปและสัญญากําหนดสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการติดตั้ง ถ้าพบข้อบกพร่อง แบบขัดแย้ง ต้องปรึกษาและรายงานต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องพิจารณา เพื่อหาข้อยุติ ให้มีการทําแบบ COMBINE
DRAWING ที่เกี่ยวข้องกับงานทุกระบบเพื่อลดปัญหาทับซ้อนพื้นที่กัน

1.3 การควบคุมการติดตั้ง

เตรียมงาน เตรียมพร้อม SHOP DRAWING และเอกสารขออนุมัติใช้วัสดุ - อุปกรณ์
ตรวจสอบความพร้อมในการทํางานของผู้รับจ้าง เช่น การเตรียมบุคลากร,
แรงงาน, วัสดุอุปกรณ์
ติดตามงาน มีการติดตั้งวัสดุ - อุปกรณ์ เป็นไปตามแผนงานกําหนด มีการป้องกันความ
เสียหาย และให้เกิดความปลอดภัย ขณะทํางานติดตั้ง
ตรวจผลงาน มีการตรวจสอบการติดตั้งวัสดุ - อุปกรณ์ ถูกต้องตามแบบรูปและสัญญา สําหรับงานที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อนและต้องใช้บุคลากรวิชาชีพให้ปรึกษา
หรือให้ผู้ชาํ นาญงานของระบบนั้นๆ มาร่วมกันตรวจสอบ มีการบันทึกผล
การตรวจสอบโดยไม่มีข้อ ยกเว้น เช่น ผลการทดสอบแรงดัน, รอยเชื่อม
เป็นต้น

บันทึก

ฉบับ DCD-Web 001/2014

กองแบบแผน พ.ศ.2557

www.yotathai.com

หมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล

หมวด
งาน
ลําดับ

คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน

กิจกรรม
1.4 การทดสอบการทํางานใช้
งานการจัดทํา ASBUIT
DRAWING การจัดทําคู่มือ
และจัดอบรม การใช้งานและ
บํารุงรักษา (ถ้ามี)

ขั้นตอน

หมวดที่ 5 หน้าที่ 2

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน รวบรวม บันทึกผลการตรวจสอบ การติดตั้งวัสดุ - อุปกรณ์
ประสานงานกับระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การต่อเชื่อมระบบไฟฟ้าความ
พร้อมของพื้นที่ เป็นต้น มี ASBUIT DRAWING, คู่มือ และควรนัดตัวแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง (วิศวกร นายช่าง ตามสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง)
ตรวจสอบติดตามงานก่อนการตรวจการจ้างงานงวดนั้นๆ
ติดตามงาน ตรวจสอบการติดตั้งวัสดุ - อุปกรณ์ ขัน้ ตอนสุดท้าย เช่น การทําเครื่องหมาย
บอกป้ายต่างๆ การทําความสะอาดพื้นที่
ตรวจสอบความ
พร้อม ของเครื่องมือที่ใช้ทดสอบความพร้อมของบุคลากร
ตรวจผลงาน การทดสอบการทํางาน จะต้องให้ถกู ต้องตามสัญญาแบบรูปและสัญญา
กําหนด มีการทําบันทึกผลทดสอบการทํางาน โดยมีวิศวกรลงนามรับรอง
สําหรับงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและต้องใช้บุคลากรวิชาชีพให้ปรึกษา
หรือให้ผู้ชํานาญงานของระบบนั้นๆ มาร่วมกันทดสอบ

บันทึก

ฉบับ DCD-Web 001/2014
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กองแบบแผน พ.ศ.2557
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หมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล

หมวด
งาน
ลําดับ

หมวดที่ 5 หน้าที่ 3

คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน

กิจกรรม

ขั้นตอน

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

2) งานระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์
2.1 จัดทําแผนงานติดตั้งระบบ เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก ศึกษารายละเอียดของแบบรูป เอกสารประกอบตาม
สัญญาทั้งหมด
จ่ายก๊าซทางแพทย์ (ถ้ามี)
ติดตามงาน จัดทําแผนงาน การติดตั้งระบบปรับอากาศ เช่น การทํา SHOP DRAWING
การขออนุมัติใช้วัสดุ - อุปกรณ์, การติดตั้งวัสดุ - อุปกรณ์,การตรวจสอบ/
ทดสอบการทํางาน เป็นต้น
ตรวจผลงาน ตรวจสอบแผนงาน สามารถดําเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จ สอดคล้องกับ
แผนงานหลัก
2.2 การจัดทํา Shop Drawing
(ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษาจากแผนงาน ประสานงานกับผู้รับจ้างเพื่อเตรียมงาน
ติดตามงาน - มีการจัดทํา SHOP DRAWING และการขออนุมัติใช้วสั ดุอุปกรณ์ ตาม
ระยะเวลาสอดคล้องกับแผนงาน มีการตรวจสอบแบบรูป เอกสารประกอบ
ตามสัญญาเพื่อหาข้อบกพร่อง แบบขัดแย้ง

DCD

ตรวจผลงาน - ตรวจสอบรายละเอียด Shop Drawing และการขออนุมัติใช้ วัสดุ อุปกรณ์ให้มีความถูกต้องครบตามแบบรูปและสัญญากําหนด สามารถใช้
เป็นแนวทางในการติดตั้ง ถ้าพบข้อบกพร่อง แบบขัดแย้ง ต้องปรึกษาและ
รายงานต่อผู้ทเี่ กี่ยวข้องพิจารณา เพื่อหาข้อยุติ ให้มีการทําแบบ COMBINE
DRAWING ที่เกี่ยวข้องกับงานทุกระบบเพื่อลดปัญหาทับซ้อนพื้นที่กัน

2.3 การควบคุมการติดตั้ง

เตรียมงาน เตรียมพร้อม SHOP DRAWING และเอกสารขออนุมัติใช้วสั ดุ - อุปกรณ์
ตรวจสอบความพร้อมในการทํางานของผู้รับจ้าง เช่น การเตรียมบุคลากร,
แรงงาน, วัสดุอุปกรณ์

ติดตามงาน มีการติดตั้งวัสดุ - อุปกรณ์ เป็นไปตามแผนงานกําหนด มีการป้องกันความ
เสียหาย และให้เกิดความปลอดภัย ขณะทํางานติดตั้ง
ตรวจผลงาน มีการตรวจสอบการติดตั้งวัสดุ - อุปกรณ์ ถูกต้องตามแบบรูปและสัญญา
สําหรับงานที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อนและต้องใช้บุคลากรวิชาชีพให้ปรึกษา
หรือให้ผู้ชาํ นาญงานของระบบนั้นๆ มาร่วมกันตรวจสอบ มีการบันทึกผล
การตรวจสอบโดยไม่มีข้อ ยกเว้น เช่น ผลการทดสอบแรงดัน, รอยเชื่อม
เป็นต้น
บันทึก

ฉบับ DCD-Web 001/2014

กองแบบแผน พ.ศ.2557

www.yotathai.com

หมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล

หมวด
งาน
ลําดับ

คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน

กิจกรรม
2.4 การทดสอบการทํางานใช้
งานการจัดทํา ASBUIT
DRAWING การจัดทําคู่มือ
และจัดอบรม การใช้งานและ
บํารุงรักษา (ถ้ามี)

ขั้นตอน

หมวดที่ 5 หน้าที่ 4

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน รวบรวม บันทึกผลการตรวจสอบ การติดตั้งวัสดุ - อุปกรณ์
ประสานงานกับระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การต่อเชื่อมระบบไฟฟ้าความ
พร้อมของพื้นที่ เป็นต้น มี ASBUIT DRAWING, คู่มือ และควรนัดตัวแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง (วิศวกร นายช่าง ตามสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง)
ตรวจสอบติดตามงานก่อนการตรวจการจ้างงานงวดนั้นๆ
ติดตามงาน ตรวจสอบการติดตั้งวัสดุ - อุปกรณ์ ขั้นตอนสุดท้าย เช่น การทําเครื่องหมาย
บอกป้ายต่างๆ การทําความสะอาดพื้นตรวจสอบความพร้อม ของ
เครื่องมือที่ใช้ทดสอบความพร้อมของบุคลากร
ตรวจผลงาน การทดสอบการทํางาน จะต้องให้ถูกต้องตามสัญญาแบบรูปและสัญญา
กําหนด มีการทําบันทึกผลทดสอบการทํางาน โดยมีวิศวกรลงนามรับรอง
สําหรับงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและต้องใช้บุคลากรวิชาชีพให้ปรึกษา
หรือให้ผู้ชํานาญงานของระบบนั้นๆ มาร่วมกันทดสอบ

บันทึก

ฉบับ DCD-Web 001/2014
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หมวด
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หมวดที่ 5 หน้าที่ 5

คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน

กิจกรรม

ขั้นตอน

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

3) ระบบขนส่งแนวดิ่ง (ลิฟต์)
3.1 จัดทําแผนงานติดตั้งระบบ
ขนส่งแนวดิ่ง (ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก ศึกษารายละเอียดของแบบรูป เอกสารประกอบตาม
สัญญาทั้งหมด
ติดตามงาน จัดทําแผนงาน การติดตั้งระบบปรับอากาศ เช่น การทํา SHOP DRAWING
การขออนุมัติใช้วัสดุ - อุปกรณ์, การติดตั้งวัสดุ - อุปกรณ์, การตรวจสอบ/
ทดสอบการทํางาน เป็นต้น
ตรวจผลงาน ตรวจสอบแผนงาน สามารถดําเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จ สอดคล้องกับ
แผนงานหลัก

3.2 การจัดทํา Shop Drawing
(ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษาจากแผนงาน ประสานงานกับผู้รับจ้างเพื่อเตรียมงาน
ติดตามงาน มีการจัดทํา SHOP DRAWING และการขออนุมัติใช้วสั ดุอุปกรณ์ ตาม
ระยะเวลาสอดคล้องกับแผนงาน , มีการตรวจสอบแบบรูป เอกสาร
ประกอบตามสัญญาเพื่อหาข้อบกพร่อง แบบขัดแย้ง

DCD

ตรวจผลงาน ตรวจสอบรายละเอียด Shop Drawing และการขออนุมัติใช้ วัสดุ อุปกรณ์
ให้มีความถูกต้องครบตามแบบรูปและสัญญากําหนด สามารถใช้เป็น
แนวทางในการติดตั้ง , ถ้าพบข้อบกพร่อง แบบขัดแย้ง ต้องปรึกษาและ
รายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณา เพื่อหาข้อยุติ , ให้มีการทําแบบ COMBINE
DRAWING ที่เกี่ยวข้องกับงานทุกระบบเพื่อลดปัญหาทับซ้อนพื้นที่กัน

3.3 การควบคุมการติดตั้ง

เตรียมงาน เตรียมพร้อม SHOP DRAWING และเอกสารขออนุมัติใช้วสั ดุ - อุปกรณ์
ตรวจสอบความพร้อมในการทํางานของผู้รับจ้าง เช่น การเตรียมบุคลากร,
แรงงาน, วัสดุอุปกรณ์

ติดตามงาน มีการติดตั้งวัสดุ - อุปกรณ์ เป็นไปตามแผนงานกําหนด มีการป้องกันความ
เสียหาย และให้เกิดความปลอดภัย ขณะทํางานติดตั้ง
ตรวจผลงาน มีการตรวจสอบการติดตั้งวัสดุ - อุปกรณ์ ถูกต้องตามแบบรูปและสัญญา ,
สําหรับงานที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อนและต้องใช้บุคลากรวิชาชีพให้ปรึกษา
หรือให้ผู้ชํานาญงานของระบบนั้นๆ มาร่วมกันตรวจสอบ , มีการบันทึกผล
การตรวจสอบโดยไม่มีข้อ ยกเว้น เช่น ผลการทดสอบแรงดัน, รอยเชื่อม
เป็นต้น
บันทึก
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คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน

หมวด
งาน
ลําดับ

ขั้นตอน
3.4 การทดสอบการทํางานใช้
งานการจัดทํา ASBUIT
DRAWING การจัดทําคู่มือ
และจัดอบรม การใช้งานและ
บํารุงรักษา (ถ้ามี)

หมวดที่ 5 หน้าที่ 6

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน รวบรวม บันทึกผลการตรวจสอบ การติดตั้งวัสดุ - อุปกรณ์ ประสานงานกับ
ระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การต่อเชื่อมระบบไฟฟ้าความพร้อมของพื้นที่
เป็นต้น มี ASBUIT DRAWING, คู่มือ และควรนัดตัวแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง (วิศวกร นายช่าง ตามสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง) ตรวจสอบ
ติดตามงานก่อนการตรวจการจ้างงานงวดนั้นๆ
ติดตามงาน ตรวจสอบการติดตั้งวัสดุ - อุปกรณ์ ขัน้ ตอนสุดท้าย เช่น การทําเครื่องหมาย
บอกป้ายต่างๆ การทําความสะอาดพื้นที่ , ตรวจสอบความพร้อม ของ
เครื่องมือที่ใช้ทดสอบความพร้อมของบุคลากร
ตรวจผลงาน การทดสอบการทํางาน จะต้องให้ถกู ต้องตามสัญญาแบบรูปและสัญญา
กําหนด , มีการทําบันทึกผลทดสอบการทํางาน โดยมีวิศวกรลงนามรับรอง ,
สําหรับงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและต้องใช้บุคลากรวิชาชีพให้ปรึกษา
หรือให้ผู้ชํานาญงานของระบบนั้นๆ มาร่วมกันทดสอบ
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ขั้นตอน
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หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า
1) งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
1.2 การส่ง Shop Drawing
(ถ้ามี)

หมวดที่ 6 หน้าที่ 1

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแผนงาน
ระบบไฟฟ้าตามสัญญา
ติดตามงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของการจัดทําแผนงานระบบไฟฟ้า ประกอบไป
ด้วยแผนการก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการ
ก่อสร้าง แล้วเสร็จ ตามหลักวิชาชีพ
ตรวจผลงาน ตรวจสอบแผนงานระบบไฟฟ้าว่าสามารถดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้
อย่างมีคณ
ุ ภาพไม่ขดั แย้งกับแผนงานหลัก เป็นไปตามลําดับของการก่อสร้าง
ที่ถกุ ต้องตามหลักวิชาชีพ

1.2 การส่ง Shop Drawing
(ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแผนงาน
ระบบไฟฟ้าตามสัญญา
ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing ว่ามีความชัดเจน ขนาดระยะการติดตั้ง
ชัดเจน รายละเอียด คุณสมบัติ ต่างๆ ครบถ้วน แบบขยายมีมาตราส่วนที่
เหมาะสม หรือขยายใหญ่ขึ้น ถ้าแบบไม่มีข้อกําหนด ของรูปแบบหรือสัญญา
ให้ส่งแบบ Shop Darwing ก็ให้พิจารณาว่าสมควรนําส่งคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างหรือไม่

DCD

ตรวจผลงาน ตรวจสอบ Shop Drawing ว่ารายละเอียดประกอบแบบมความครบถ้วน
ถูกต้องไม่ขัดแย้งกับแบบก่อสร้าง ตามสัญญาเป็นแบบที่อา่ นเข้าใจง่ายขึ้น
หรือมองเห็นงานก่อสร้างที่ซับซ้อนกับงานอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
การก่อสร้างมีความปลอดภัยและถูกต้อง ตามหลักวิชาชีพและผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือให้มีการดําเนินการอื่นใด (ถ้ามี)
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1.3 การขออนุมัตใิ ช้วัสดุ

ขั้นตอน

หมวดที่ 6 หน้าที่ 2

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูป เอกสารประกอบแบบ และคุณสมบัติของ
วัสดุอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า และผลการพิจารณา กําหนดชนิดของวัสดุ
อุปกรณ์ จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ติดตามงาน ตรวจสอบรายการวัสดุอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าที่จะขออนุมัติ ในเบื้องต้นว่า
มีลักษณะทางกายภาพ มีคุณสมบัติถูกต้อง ตรงตามชื่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ
ได้รับมาตรฐานตามที่กําหนด มีการรับรองเอกสารโดยการลงนามหรือ
ประทับตราอย่างถูกต้อง หากไม่มีข้อกําหนดของแบบรูปหรือสัญญาให้ขอ
อนุมัติใช้วัสดุ ก็ให้พิจารณาว่าสมควรส่งคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อ
พิจารณาอนุมติก่อนการก่อสร้างจริงหรือไม่
ตรวจผลงาน ตรวจสอบรายละเอียดรายการวัสดุอุปกรณ์ทขี่ ออนุมัติ ว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ขัดแย้งกับแบบก่อสร้างตามสัญญา และหรือถุกต้อง
ตรงกันกับรายการที่ได้รับอนุมัติการใช้วัสดุจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
หรือมีคําสั่งอื่นใด
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1.4 การตรวจสอบการ
ดําเนินงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา เอกสารประกอบแบบระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง Shop Drawing (ถ้ามี) ควรนัดตัวแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
(วิศวกร นายช่าง ตามสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง) ตรวจสอบติดตามงานก่อน
การตรวจการจ้างงานงวดนั้นๆ

ติดตามงาน 1 ตรวจสอบระยะตําแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ดวงโคม ให้มีความเหมาะสม
กับพื้นที่ เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
2 ตรวจสอบแนวการวางท่อร้อยสายเมนหลัก(บริเวณโถงทางเดิน) และเมน
ย่อย
3 ตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ดวงโคม(ความหนาโคม,แผ่นสะท้อนแสง
๙๕%,ชนิดหลอด ,ขาหลอด ,บัลลาสต์(LOW LOSS HIGH POWER
FACTOR หรือ ELECTRONIC) เป็นต้น) ตรวจสอบรุ่น ขนาด ตามเอกสารที่
ผ่านการอนุมัติแล้ว ตรวจสอบเอกสาร(มาตรฐาน มอก.)การเป็นตัวแทน
จําหน่าย ตรวจสอบชนิด ขนาดสายไฟฟ้า และท่อร้อยสายเมนย่อย
4 ตรวจสอบวิธีการติดตั้งรวมถึงการยึดโยง ท่อร้อยสาย,ดวงโคม เป็นต้น ให้
เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนของตัวนํา โดย
คํานึงถึงการดูแล ซ่อมบํารุงรักษา

ตรวจผลงาน ตรวจสอบระยะตําแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
ตรวจสอบความแข็งแรง ความสวยงาม ป้ายชื่อ สัญลักษณ์ แสดงให้ชดั เจน
เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ตรวจสอบคู่มือการใช้งาน อะไหล่ ตามรายการ
ข้อกําหนด
บันทึก
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1.5 การตรวจสอบการ
ดําเนินงานระบบไฟฟ้ากําลัง

ขั้นตอน

หมวดที่ 6 หน้าที่ 3

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา เอกสารประกอบแบบระบบไฟฟ้า
กําลัง Shop Drawing (ถ้ามี)ควรนัดตัวแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
(วิศวกร นายช่าง ตามสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง) ตรวจสอบติดตามงานก่อน
การตรวจการจ้างงานงวดนั้นๆ
ติดตามงาน 1.ตรวจสอบระยะตําแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
2.ตรวจสอบแนวการวางท่อร้อยสายเมนหลัก(ภายนอกอาคาร,บริเวณโถง
ทางเดิน,ช่อง SHAFT) และเมนย่อย เป็นต้น
3.ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องอุปกรณ์ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า,ตู้ M.D.B.,เมน
เซอร์กติ เบรกเกอร์ เป็นต้น) ตรวจสอบรุ่น ขนาด ตามเอกสารที่ผ่านการ
อนุมัติแล้ว
ตรวจสอบเอกสารนําเข้า,มาตรฐาน มอก.,การเป็นตัวแทนจําหน่าย
ตรวจสอบชนิด ขนาดสายไฟฟ้า และท่อร้อยสายเมน
4.ตรวจสอบวิธกี ารติดตั้งรวมถึงการยึดโยง ท่อร้อยสาย,หม้อแปลงไฟฟ้า,ตู้
M.D.B.,เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นต้น ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
5.ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนของตัวนํา
6.การติดตั้ง คํานึงถึงการดูแล ซ่อมบํารุงรักษา

DCD

ตรวจผลงาน 1.ตรวจสอบจุดจ่ายไฟ ทุกจุด(วัดกระแสไฟฟ้า,แรงดัน และอุณหภูมิ เป็นต้น)
2.ทดสอบ ๒๔ ชม.โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโหลดทั้งหมด(วัดกระแสไฟฟ้า
,แรงดัน และอุณหภูมิ เป็นต้น)
3.ตรวจสอบระยะตําแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
ตรวจสอบความแข็งแรง ความสวยงาม ป้ายชื่อ สัญลักษณ์ แสดงให้ชดั เจน
เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ตรวจสอบคู่มือการใช้งาน อะไหล่ ตามรายการ
ข้อกําหนด
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ขั้นตอน
1.6 การตรวจสอบการ
ดําเนินงานระบบไฟฟ้าสํารอง
ฉุกเฉิน

หมวดที่ 6 หน้าที่ 4

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา เอกสารประกอบแบบระบบไฟฟ้า
สํารองฉุกเฉิน Shop Drawing (ถ้ามี) ควรนัดตัวแทนคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง (วิศวกร นายช่าง ตามสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง) ตรวจสอบติดตาม
งานก่อนการตรวจการจ้างงานงวดนั้นๆ
ติดตามงาน 1.ตรวจสอบระยะตําแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องกําเนิดไฟฟ้า,UPS,โคม
ไฟฉุกเฉิน ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
2.ตรวจสอบแนวการวางท่อร้อยสายเมนหลัก(ภายนอกอาคาร,บริเวณโถง
ทางเดิน,ช่อง SHAFT) และเมนย่อย เป็นต้น
3.ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องอุปกรณ์ เครื่องกําเนิดไฟฟ้า,UPS,โคมไฟฉุกเฉิน
เป็นต้น ตรวจสอบรุ่น ขนาด ตามเอกสารที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ตรวจสอบ
เอกสารนําเข้า,มาตรฐาน มอก.,การเป็นตัวแทนจําหน่าย
4.ตรวจสอบชนิด ขนาดสายไฟฟ้า ,ถังน้ํามันสํารอง ,แบตเตอรี่และท่อร้อย
สายเมน เป็นต้น
5.ตรวจสอบวิธีการติดตั้งรวมถึงการยึดโยง ท่อร้อยสาย,เครื่องกําเนิดไฟฟ้า,
โคมไฟฉุกเฉิน เป็นต้น ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
6.ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนของตัวนํา
7.คํานึงถึงการดูแล ซ่อมบํารุงรักษา
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ตรวจผลงาน 1.ตรวจสอบความแข็งแรง ความสวยงาม ป้ายชื่อ สัญลักษณ์ แสดงให้ชัดเจน
2.ตรวจสอบจุดจ่ายไฟ ทุกจุด(วัดกระแสไฟฟ้า,แรงดัน และอุณหภูมิ เป็นต้น)
3.ทดสอบ โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโหลดที่ 50%,80%,๑๐๐%,110%
หรือขนาดตามข้อกําหนด และทําการวัดค่ากระแสไฟฟ้า,แรงดัน และ
อุณหภูมิ เป็นต้น
4.วัดความดังของเสียงรบกวนของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ไม่เกินค่าความดัง
ตามแบบกําหนด
5.ทดสอบการทํางานของอุปกรณ์ในสภาวะไฟฟ้าปกติ และไฟฟ้าจาก
ภายนอกขัดข้อง ให้เป็นไปตามรายการข้อกําหนดทุกประการ
6.ตรวจสอบเอกสาร คู่มือการใช้งาน อะไหล่ ตามรายการข้อกําหนด
7.ทดสอบการทํางานตามข้อกําหนดของแบบรูปสัญญา
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1.7 การจัดทํา Asbuilt
Drawing คู่มือการใช้งาน
เอกสารรับรองและจัดอบรม
วิธีการใช้งานและบํารุงรักษา

ขั้นตอน

หมวดที่ 6 หน้าที่ 5

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของรูปแบบ เอกสารประกอบแบบ และแบบShop
Drawing ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้ากําลัง ไฟฟ้าสํารอง
ติดตามงาน จัดทําแบบ Asbuilt Drawing จากการก่อสร้างจริง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ไฟฟ้ากําลัง ไฟฟ้าสํารอง ตรวจคู่มือการใช้งาน เอกสารต่างๆว่าครบถ้วน
หรือไม่ การอบรมการใช้งานระบบไฟฟ้าต่างๆ (ถ้ามี)
ตรวจผลงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารต่าง Asbuilt Drawing คู่มือ เอกสาร
การรับประกัน ทดสอบผู้เข้าอบรม (ถ้ามี)

บันทึก
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คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน

กิจกรรม
2) งานระบบแจ้งเพลิงไหม้
2.1 การจัดทําแผนงานติดตั้ง
ระบบแจ้งเพลิงไหม้ (ถ้ามี)

ขั้นตอน

หมวดที่ 6 หน้าที่ 6

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแผนงาน
ระบบแจ้งเพลิงไหม้ตามสัญญา เช่นใบชี้สถานที่เป็นต้น
ติดตามงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของการจัดทําแผนงานระบบแจ้งเพลิงไหม้
ประกอบไปด้วยแผนการก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ตั้งแต่เริ่มต้นจน
จบการก่อสร้าง แล้วเสร็จ ตามหลักวิชาชีพ
ตรวจผลงาน ตรวจสอบแผนงานระบบแจ้งเพลิงไหม้วา่ สามารถดําเนินการก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จได้อย่างมีคณ
ุ ภาพไม่ขดั แย้งกับแผนงานหลัก เป็นไปตามลําดับของการ
ก่อสร้าง ที่ถกุ ต้องตามหลักวิชาชีพ

2.2 การส่ง Shop Drawing
(ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแผนงาน
ระบบแจ้งเพลิงไหม้ตามสัญญา

DCD

ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing ระบบแจ้งเพลิงไหม้ว่ามีความชัดเจน ขนาด
ระยะการติดตั้งชัดเจน รายละเอียด คุณสมบัติ ต่างๆ ครบถ้วน แบบขยายมี
มาตราส่วนที่เหมาะสม หรือขยายใหญ่ขึ้น ถ้าแบบไม่มีขอ้ กําหนด ของ
รูปแบบหรือสัญญาให้สง่ แบบ Shop Darwing ก็ให้พจิ ารณาว่าสมควรนําส่ง
คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือไม่

ตรวจผลงาน ตรวจสอบ Shop Drawing ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ว่ารายละเอียดประกอบ
แบบมความครบถ้วน ถูกต้องไม่ขดั แย้งกับแบบก่อสร้าง ตามสัญญาเป็น
แบบที่อ่านเข้าใจง่ายขึ้น หรือมองเห็นงานก่อสร้างที่ซับซ้อนกับงานอื่นๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ปลอดภัยและถูกต้อง ตามหลักวิชาชีพและผ่าน
การอนุมัติจากคณะกรรมการ

บันทึก
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กิจกรรม
2.3 การขออนุมัตใิ ช้วัสดุ

ขั้นตอน

หมวดที่ 6 หน้าที่ 7

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูป เอกสารประกอบแบบ และคุณสมบัติของ
วัสดุอุปกรณ์งานระบบแจ้งเพลิงไหม้ และผลการพิจารณา กําหนดชนิดของ
วัสดุ อุปกรณ์ จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ติดตามงาน ตรวจสอบรายการวัสดุอปุ กรณ์งานระบบแจ้งเพลิงไหม้ที่จะขออนุมัติ ใน
เบื้องต้นว่า มีลักษณะทางกายภาพ มีคุณสมบัติถูกต้อง ตรงตามชื่อ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้รับมาตรฐานตามที่กําหนด มีการรับรองเอกสารโดยการ
ลงนามหรือประทับตราอย่างถูกต้อง หากไม่มีขอ้ กําหนดของแบบรูปหรือ
สัญญาให้ขออนุมัติใช้วัสดุ ก็ให้พิจารณาว่าสมควรส่งคณะกรรมการตรวจ
การจ้างเพื่อพิจารณาอนุมติก่อนการก่อสร้างจริงหรือไม่
ตรวจผลงาน ตรวจสอบรายละเอียดรายการวัสดุอุปกรณ์ทขี่ ออนุมัติ ว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ขัดแย้งกับแบบก่อสร้างตามสัญญา และหรือถุกต้อง
ตรงกันกับรายการที่ได้รบั อนุมัตกิ ารใช้วัสดุจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
หรือมีคาํ สั่งอื่นใด
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2.4 การตรวจสอบการ
ดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน
และหลักวิศวกรรม

ขั้นตอน

หมวดที่ 6 หน้าที่ 8

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา เอกสารประกอบแบบระบบระบบแจ้ง
เพลิงไหม้ Shop Drawing (ถ้ามี) ควรนัดตัวแทนคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง (วิศวกร นายช่าง ตามสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง) ตรวจสอบติดตามงาน
ก่อนการตรวจการจ้างงานงวดนั้นๆ
ติดตามงาน 1.ตรวจสอบระยะตําแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ DETECTOR และแผงควบคุม
ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
2.ตรวจสอบแนวการวางท่อร้อยสายสัญญาณ
3.ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องอุปกรณ์ DETECTOR และแผงควบคุม ตรวจสอบ
รุ่น ขนาด ตามเอกสารที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ตรวจสอบเอกสารการเป็น
ตัวแทนจําหน่าย
4.ตรวจสอบชนิด ขนาดสายไฟฟ้า(สายทนไฟ)และท่อร้อยสาย เป็นต้น
ตรวจสอบวิธีการติดตั้งรวมถึงการยึดโยง ท่อร้อยสาย, DETECTOR และ
แผงควบคุม เป็นต้น ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
5.ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนของตัวนํา
6.การติดตั้ง คํานึงถึงการดูแล ซ่อมบํารุงรักษา

DCD

ตรวจผลงาน 1.ตรวจสอบความแข็งแรง ความสวยงาม ป้ายชื่อ สัญลักษณ์ แสดงให้ชัดเจน
2.ทดสอบการทํางานของ DETECTOR เช่น HEAT DETECTOR ทดสอบ
โดยใช้เครื่องเป่าผมเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ ,SMOKE DETECTOR ทดสอบโดยใช้
ควัน เป็นต้น)
3.ทดสอบแผงควบคุมให้ทํางานตามข้อกําหนด
4.ทดสอบสัญญาณแจ้งเตือนให้เป็นไปตามข้อกําหนด
5.ทดสอบการทํางานโดย MANNUAL
6.ทดสอบการทํางานของโทรศัพท์ฉุกเฉิน
7.ทดสอบการทํางานของการส่งสัญญาณไปควบคุมระบบอื่นๆที่เกี่ยวของ
เช่น ลิฟท์,ปั๊มดับเพลิง เป็นต้น
8.ทดสอบการทํางานตามข้อกําหนดของแบบรูปสัญญา

2.5 การจัดทํา Asbuilt
Drawing คู่มือการใช้งาน
เอกสารรับรองและจัดอบรม
วิธีการใช้งานและบํารุงรักษา

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของรูปแบบ เอกสารประกอบแบบ และแบบShop
Drawing ติดตั้งระบบแจ้งเพลิงไหม้
ติดตามงาน จัดทําแบบ Asbuilt Drawing จากการก่อสร้างจริง ระบบแจ้งเพลิงไหม้
ตรวจคู่มือการใช้งาน เอกสารต่างๆว่าครบถ้วนหรือไม่ การอบรมการใช้งาน
ระบบไฟฟ้าต่างๆ (ถ้ามี)
ตรวจผลงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารต่าง Asbuilt Drawing คู่มือ เอกสาร
การรับประกัน ทดสอบผู้เข้าอบรม (ถ้ามี)
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กิจกรรม
3) งานระบบโทรศัพท์
3.1 การจัดทําแผนงานติดตั้ง
ระบบโทรศัพท์ (ถ้ามี)

ขั้นตอน

หมวดที่ 6 หน้าที่ 9

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแผนงาน
ระบบโทรศัพท์ตามสัญญา
ติดตามงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของการจัดทําแผนงานระบบโทรศัพท์ ประกอบไป
ด้วยแผนการก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการ
ก่อสร้าง แล้วเสร็จ ตามหลักวิชาชีพ
ตรวจผลงาน ตรวจสอบแผนงานระบบโทรศัพท์ว่าสามารถดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ได้อย่างมีคุณภาพไม่ขัดแย้งกับแผนงานหลัก เป็นไปตามลําดับของการ
ก่อสร้าง ที่ถุกต้องตามหลักวิชาชีพ

3.2 การส่ง Shop Drawing
(ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของรูปแบบ เอกสารประกอบแบบ และแบบShop
Drawing ติดตั้งระบบโทรศัพท์
ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing ระบบโทรศัพท์ว่ามีความชัดเจน ขนาด
ระยะการติดตั้งชัดเจน รายละเอียด คุณสมบัติ ต่างๆ ครบถ้วน แบบขยายมี
มาตราส่วนที่เหมาะสม หรือขยายใหญ่ขึ้น ถ้าแบบไม่มีข้อกําหนด ของ
รูปแบบหรือสัญญาให้ส่งแบบ Shop Darwing ก็ให้พิจารณาว่าสมควรนําส่ง
คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือไม่
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ตรวจผลงาน ตรวจสอบ Shop Drawing ระบบโทรศัพท์ ว่ารายละเอียดประกอบแบบม
ความครบถ้วน ถูกต้องไม่ขัดแย้งกับแบบก่อสร้าง ตามสัญญาเป็นแบบที่อา่ น
เข้าใจง่ายขึ้น หรือมองเห็นงานก่อสร้างที่ซับซ้อนกับงานอื่นๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต การก่อสร้างมีความปลอดภัยและถูกต้อง ตามหลักวิชาชีพ
และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือให้มีการ
ดําเนินการอื่นใด (ถ้ามี)

3.3 การขออนุมัติใช้วัสดุ

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูป เอกสารประกอบแบบ และคุณสมบัติของ
วัสดุอุปกรณ์งานระบบโทรศัพท์ และผลการพิจารณา กําหนดชนิดของวัสดุ
อุปกรณ์ จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ติดตามงาน ตรวจสอบรายการวัสดุอุปกรณ์งานระบบโทรศัพท์ที่จะขออนุมตั ิ ในเบื้องต้น
ว่า มีลักษณะทางกายภาพ มีคุณสมบัติถูกต้อง ตรงตามชื่อผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ
ได้รับมาตรฐานตามที่กําหนด มีการรับรองเอกสารโดยการลงนามหรือ
ประทับตราอย่างถูกต้อง หากไม่มีข้อกําหนดของแบบรูปหรือสัญญาให้ขอ
อนุมัติใช้วัสดุ ก็ให้พิจารณาว่าสมควรส่งคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อ
พิจารณาอนุมติก่อนก่อสร้างจริง
ตรวจผลงาน ตรวจสอบรายละเอียดรายการวัสดุอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ที่ขออนุมัติ ไม่
ขัดแย้งกับแบบก่อสร้างตามสัญญา และหรือถุกต้องตรงกันกับรายการที่
ได้รับอนุมัติการใช้วัสดุจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง

บันทึก
ฉบับ DCD-Web 001/2014

กองแบบแผน พ.ศ.2557

www.yotathai.com

หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า

หมวด
งาน
ลําดับ

คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน

กิจกรรม
3.4 การตรวจสอบการ
ดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน
และหลักวิศวกรรม

ขั้นตอน

หมวดที่ 6 หน้าที่ 10

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา เอกสารประกอบแบบระบบระบบแจ้ง
เพลิงไหม้ Shop Drawing (ถ้ามี) ควรนัดตัวแทนคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง (วิศวกร นายช่าง ตามสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง) ตรวจสอบติดตามงาน
ก่อนการตรวจการจ้างงานงวดนั้นๆ
ติดตามงาน 1.ตรวจสอบระยะตําแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ ตู้ PABX,เต้ารับโทรศัพท์ ให้มี
ความเหมาะสมกับพื้นที่ เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
2.ตรวจสอบแนวการวางท่อร้อยสายโทรศัพท์
3.ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องอุปกรณ์ ตู้ PABX เครื่องโทรศัพท์ ตรวจสอบรุ่น
ขนาด ตามเอกสารที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ตรวจสอบเอกสารการเป็นตัวแทน
จําหน่าย ตรวจสอบชนิด ขนาดสายโทรศัพท์ และท่อร้อยสาย เป็นต้น
4.ตรวจสอบวิธกี ารติดตั้งรวมถึงการยึดโยง ท่อร้อยสาย, ตู้ PABX,TTB,
เต้ารับโทรศัพท์ เป็นต้น ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
5.ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนของตัวนํา
6.การติดตั้ง คํานึงถึงการดูแล ซ่อมบํารุงรักษา
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ตรวจผลงาน 1.ตรวจสอบความแข็งแรง ความสวยงาม ป้ายชื่อ สัญลักษณ์ แสดงให้ชดั เจน
2.ทดสอบการทํางานของ ตู้ PABX ให้เป็นไปตามข้อกําหนด
3.ทดสอบการใช้งานของเครื่องรับโทรศัพท์
4.ทดสอบระบบคิดเงินให้เป็นไปตามข้อกําหนด
5.ทดสอบระบบตอบรับอัตโนมัติ
6.ทดสอบการทํางานตามข้อกําหนดของแบบรูปสัญญา

3.5 การจัดทํา Asbuilt
Drawing คู่มือการใช้งาน
เอกสารรับรองและจัดอบรม
วิธีการใช้งานและบํารุงรักษา

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของรูปแบบ เอกสารประกอบแบบ และแบบShop
Drawing ติดตั้งระบบโทรศัพท์
ติดตามงาน จัดทําแบบ Asbuilt Drawing จากการก่อสร้างจริง ระบบโทรศัพท์ ตรวจ
คู่มือการใช้งาน เอกสารต่างๆว่าครบถ้วนหรือไม่ การอบรมการใช้งานระบบ
โทรศัพท์ (ถ้ามี)
ตรวจผลงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารต่าง Asbuilt Drawing คู่มือ เอกสาร
การรับประกัน ทดสอบผู้เข้าอบรม (ถ้ามี)
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4) งานระบบเรียกพยาบาล
4.1 การจัดทําแผนงานติดตั้ง
ระบบเรียกพยาบาล (ถ้ามี)

ขั้นตอน

หมวดที่ 6 หน้าที่ 11

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแผนงาน
ระบบเรียกพยาบาลตามสัญญา เช่นใบชี้สถานที่เป็นต้น
ติดตามงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของการจัดทําแผนงานระบบเรียกพยาบาล
ประกอบไปด้วยแผนการก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ตั้งแต่เริ่มต้นจน
จบการก่อสร้าง แล้วเสร็จ ตามหลักวิชาชีพ
ตรวจผลงาน ตรวจสอบแผนงานระบบเรียกพยาบาลว่าสามารถดําเนินการก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จได้อย่างมีคุณภาพไม่ขดั แย้งกับแผนงานหลัก เป็นไปตามลําดับของการ
ก่อสร้าง ที่ถุกต้องตามหลักวิชาชีพ

4.2 การส่ง Shop Drawing
(ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแผนงาน
ระบบเรียกพยาบาลตามสัญญา
ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing ระบบเรียกพยาบาลว่ามีความชัดเจน
ขนาดระยะการติดตั้งชัดเจน รายละเอียด คุณสมบัติ ต่างๆ ครบถ้วน แบบ
ขยายมีมาตราส่วนที่เหมาะสม หรือขยายใหญ่ขึ้น ถ้าแบบไม่มีข้อกําหนด
ของรูปแบบหรือสัญญาให้ส่งแบบ Shop Darwing ก็ให้พิจารณาว่าสมควร
นําส่งคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือไม่
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ตรวจผลงาน ตรวจสอบ Shop Drawing ระบบเรียกพยาบาล ว่ารายละเอียดประกอบ
แบบมความครบถ้วน ถูกต้องไม่ขัดแย้งกับแบบก่อสร้าง ตามสัญญาเป็น
แบบที่อ่านเข้าใจง่ายขึ้น หรือมองเห็นงานก่อสร้างที่ซับซ้อนกับงานอื่นๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การก่อสร้างมีความปลอดภัยและถูกต้อง ตามหลัก
วิชาชีพและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือให้มีการ
ดําเนินการอื่นใด (ถ้ามี)
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4.3 การขออนุมัตใิ ช้วัสดุ

ขั้นตอน

หมวดที่ 6 หน้าที่ 12

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูป เอกสารประกอบแบบ และคุณสมบัติของ
วัสดุอุปกรณ์งานระบบเรียกพยาบาล และผลการพิจารณา กําหนดชนิดของ
วัสดุ อุปกรณ์ จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ติดตามงาน ตรวจสอบรายการวัสดุอุปกรณ์งานระบบเรียกพยาบาลที่จะขออนุมัติ ใน
เบื้องต้นว่า มีลักษณะทางกายภาพ มีคุณสมบัติถูกต้อง ตรงตามชื่อ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้รบั มาตรฐานตามที่กําหนด มีการรับรองเอกสารโดยการ
ลงนามหรือประทับตราอย่างถูกต้อง หากไม่มีขอ้ กําหนดของแบบรูปหรือ
สัญญาให้ขออนุมัติใช้วัสดุ ก็ให้พิจารณาว่าสมควรส่งคณะกรรมการตรวจ
การจ้างเพื่อพิจารณาอนุมติกอ่ นการก่อสร้างจริง
ตรวจผลงาน ตรวจสอบรายละเอียดรายการวัสดุอุปกรณ์ระบบเรียกพยาบาลที่ขออนุมัติ
ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ขัดแย้งกับแบบก่อสร้างตามสัญญา และ
หรือถุกต้องตรงกันกับรายการที่ได้รับอนุมัติการใช้วัสดุจากคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง หรือมีคาํ สั่งอื่นใด
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4.4 การตรวจสอบการ
ดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน
และหลักวิศวกรรม

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา เอกสารประกอบแบบระบบระบบ
เรียกพยาบาล Shop Drawing (ถ้ามี) ควรนัดตัวแทนคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง (วิศวกร นายช่าง ตามสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง) ตรวจสอบติดตาม
งานก่อนการตรวจการจ้างงานงวดนั้นๆ

ติดตามงาน 1.ตรวจสอบระยะตําแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ ชุดควบคุมเรียกพยาบาล,ชุด
หัวเตียงคนไข้,ปุ่มเรียกฉุกเฉิน,หลอดไฟหน้าห้อง ให้มีความเหมาะสมกับ
พื้นที่ เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
2.ตรวจสอบแนวการวางท่อร้อยสายระบบเรียกพยาบาล
3.ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องอุปกรณ์ ชุดควบคุมเรียกพยาบาล,ชุดหัวเตียง
คนไข้,ปุ่มเรียกฉุกเฉิน,หลอดไฟหน้าห้อง ตรวจสอบรุ่น ขนาด ตามเอกสารที่
ผ่านการอนุมัติแล้ว ตรวจสอบเอกสารการเป็นตัวแทนจําหน่าย
4.ตรวจสอบชนิด ขนาดสายสัญญาณ และท่อร้อยสาย เป็นต้น
5.ตรวจสอบวิธีการติดตั้งรวมถึงการยึดโยง ท่อร้อยสาย, ชุดควบคุมเรียก
พยาบาล,ชุดหัวเตียงคนไข้,ปุ่มเรียกฉุกเฉิน,หลอดไฟหน้าห้อง เป็นต้น ให้
เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
6.ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนของตัวนํา
7.การติดตั้ง คํานึงถึงการดูแล ซ่อมบํารุงรักษา
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ขั้นตอน

หมวดที่ 6 หน้าที่ 13

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

ตรวจผลงาน 1.ตรวจสอบความแข็งแรง ความสวยงาม ป้ายชื่อ สัญลักษณ์ แสดงให้ชดั เจน
2.ทดสอบการทํางานของ ชุดควบคุมเรียกพยาบาล,ชุดหัวเตียงคนไข้,ปุ่ม
เรียกฉุกเฉิน,หลอดไฟหน้าห้อง ให้เป็นไปตามข้อกําหนด
3.ทดสอบกดเรียกพยาบาลแต่ละโซน ทดสอบกดเรียกพยาบาลจากปุ่มเรียก
ฉุกเฉิน ทดสอบพูดคุยระหว่างเตียงคนไข้กับ NURSE STATION ในกรณีที่
เป็นแบบ TWO-WAY ทดสอบการทํางานของหลอดไฟหน้าห้อง
4.ทดสอบการทํางานตามข้อกําหนดของแบบรูปสัญญา
4.5 การจัดทํา Asbuilt
Drawing คู่มือการใช้งาน
เอกสารรับรองและจัดอบรม
วิธีการใช้งานและบํารุงรักษา

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของรูปแบบ เอกสารประกอบแบบ และแบบShop
Drawing ติดตั้งระบบเรียกพยาบาล
ติดตามงาน จัดทําแบบ Asbuilt Drawing จากการก่อสร้างจริง ระบบเรียกพยาบาล
ตรวจคู่มือการใช้งาน เอกสารต่างๆว่าครบถ้วนหรือไม่ การอบรมการใช้งาน
ระบบเรียกพยาบาล(ถ้ามี)

DCD

ตรวจผลงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารต่าง Asbuilt Drawing คู่มือ เอกสาร
การรับประกัน ทดสอบผู้เข้าอบรม (ถ้ามี)
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ขั้นตอน

หมวดที่ 6 หน้าที่ 14

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

5) งานระบบเสียง
5.1 การจัดทําแผนงานติดตั้ง
ระบบเสียง (ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแผนงาน
ระบบเสียงตามสัญญา เช่นใบชี้สถานที่เป็นต้น
ติดตามงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของการจัดทําแผนงานระบบเสียง ประกอบไปด้วย
แผนการก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ตัง้ แต่เริ่มต้นจนจบการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ตามหลักวิชาชีพ
ตรวจผลงาน ตรวจสอบแผนงานระบบเสียงว่าสามารถดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้
อย่างมีคณ
ุ ภาพไม่ขดั แย้งกับแผนงานหลัก เป็นไปตามลําดับของการก่อสร้าง
ที่ถุกต้องตามหลักวิชาชีพ

5.2 การส่ง Shop Drawing
(ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแผนงาน
ระบบโทรศัพท์ตามสัญญา
ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing ระบบเสียงว่ามีความชัดเจน ขนาดระยะ
การติดตั้งชัดเจน รายละเอียด คุณสมบัติ ต่างๆ ครบถ้วน แบบขยายมี
มาตราส่วนที่เหมาะสม หรือขยายใหญ่ขึ้น ถ้าแบบไม่มีข้อกําหนด ของ
รูปแบบหรือสัญญาให้ส่งแบบ Shop Darwing ก็ให้พิจารณาว่าสมควรนําส่ง
คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือไม่
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ตรวจผลงาน ตรวจสอบ Shop Drawing ระบบเสียง ว่ารายละเอียดประกอบแบบม
ความครบถ้วน ถูกต้องไม่ขัดแย้งกับแบบก่อสร้าง ตามสัญญาเป็นแบบที่อ่าน
เข้าใจง่ายขึ้น หรือมองเห็นงานก่อสร้างที่ซบั ซ้อนกับงานอื่นๆ ทีอ่ าจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต การก่อสร้างมีความปลอดภัยและถูกต้อง ตามหลักวิชาชีพ
และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือให้มีการ
ดําเนินการอื่นใด (ถ้ามี)

5.3 การขออนุมัตใิ ช้วัสดุ

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูป เอกสารประกอบแบบ และคุณสมบัตขิ อง
วัสดุอุปกรณ์งานระบบเสียง และผลการพิจารณา กําหนดชนิดของวัสดุ
อุปกรณ์ จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ติดตามงาน ตรวจสอบรายการวัสดุอุปกรณ์งานระบบเสียงที่จะขออนุมัติ ในเบื้องต้นว่า
มีลักษณะทางกายภาพ มีคุณสมบัติถูกต้อง ตรงตามชื่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ
ได้รับมาตรฐานตามที่กําหนด มีการรับรองเอกสารโดยการลงนามหรือ
ประทับตราอย่างถูกต้อง หากไม่มีข้อกําหนดของแบบรูปหรือสัญญาให้ขอ
อนุมัตใิ ช้วสั ดุ ก็ให้พิจารณาว่าสมควรส่งคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อ
พิจารณาอนุมติก่อนการก่อสร้างจริงหรือไม่
ตรวจผลงาน ตรวจสอบรายละเอียดรายการวัสดุอุปกรณ์ระบบเสียงที่ขออนุมัติ ว่ามี
คุณสมบัตคิ รบถ้วน ถูกต้อง ไม่ขัดแย้งกับแบบก่อสร้างตามสัญญา และ
หรือถุกต้องตรงกันกับรายการที่ได้รับอนุมัติการใช้วสั ดุจากคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง หรือมีคาํ สั่งอื่นใด
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เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา เอกสารประกอบแบบระบบระบบ
เสียง Shop Drawing (ถ้ามี) ควรนัดตัวแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
(วิศวกร นายช่าง ตามสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง) ตรวจสอบติดตามงานก่อน
การตรวจการจ้างงานงวดนั้นๆ
ติดตามงาน 1.ตรวจสอบระยะตําแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ ลําโพง,เครื่องขยายเสียง,
DVD,STB ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
2.ตรวจสอบแนวการวางท่อร้อยสายระบบเสียง
3.ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องอุปกรณ์ ลําโพง,เครื่องขยายเสียง,DVD
ตรวจสอบรุ่น ขนาด ตามเอกสารที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ตรวจสอบเอกสาร
การเป็นตัวแทนจําหน่าย
4.ตรวจสอบชนิด ขนาดสายลําโพง และท่อร้อยสาย เป็นต้น
5.ตรวจสอบวิธกี ารติดตั้งรวมถึงการยึดโยง ท่อร้อยสาย, ลําโพง,เครื่องขยาย
เสียง,STB เป็นต้น ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
6.ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนของตัวนํา
7.การติดตั้ง คํานึงถึงการดูแล ซ่อมบํารุงรักษา
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ตรวจผลงาน 1.ตรวจสอบความแข็งแรง ความสวยงาม ป้ายชื่อ สัญลักษณ์ แสดงให้ชดั เจน
2.ทดสอบการทํางานของ ลําโพง,เครื่องขยายเสียง,DVD ให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนด ทดสอบการใช้งานประกาศแต่ละโซน ทดสอบการใช้งาน
ประกาศทั้งหมด ทดสอบการใช้งานเปิดฟังเพลง วิทยุ ทั่วไป
3.ทดสอบการทํางานตามข้อกําหนดของแบบรูปสัญญา

5.5 การจัดทํา Asbuilt
Drawing คู่มือการใช้งาน
เอกสารรับรองและจัดอบรม
วิธีการใช้งานและบํารุงรักษา

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของรูปแบบ เอกสารประกอบแบบ และแบบShop
Drawing ติดตั้งระบบเสียง
ติดตามงาน จัดทําแบบ Asbuilt Drawing จากการก่อสร้างจริง ระบบเสียง ตรวจคู่มือ
การใช้งาน เอกสารต่างๆว่าครบถ้วนหรือไม่ การอบรมการใช้งานระบบเสียง
(ถ้ามี)
ตรวจผลงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารต่าง Asbuilt Drawing คู่มือ เอกสาร
การรับประกัน ทดสอบผู้เข้าอบรม (ถ้ามี)
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6) งานระบบป้องกันฟ้าผ่า
6.1 การจัดทําแผนงานติดตั้ง
ระบบป้องกันฟ้าผ่า (ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแผนงาน
ระบบป้องกันฟ้าผ่าตามสัญญา เช่นใบชี้สถานที่เป็นต้น
ติดตามงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของการจัดทําแผนงานระบบป้องกันฟ้าผ่า
ประกอบไปด้วยแผนการก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ตัง้ แต่เริ่มต้นจน
จบการก่อสร้าง แล้วเสร็จ ตามหลักวิชาชีพ
ตรวจผลงาน ตรวจสอบแผนงานระบบป้องกันฟ้าผ่าว่าสามารถดําเนินการก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จได้อย่างมีคณ
ุ ภาพไม่ขัดแย้งกับแผนงานหลัก เป็นไปตามลําดับของการ
ก่อสร้าง ที่ถุกต้องตามหลักวิชาชีพ

6.2 การส่ง Shop Drawing
(ถ้ามี))

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแผนงาน
ระบบป้องกันฟ้าผ่าตามสัญญา
ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing ระบบป้องกันฟ้าผ่าว่ามีความชัดเจน ขนาด
ระยะการติดตั้งชัดเจน รายละเอียด คุณสมบัติ ต่างๆ ครบถ้วน แบบขยายมี
มาตราส่วนที่เหมาะสม หรือขยายใหญ่ขึ้น ถ้าแบบไม่มีข้อกําหนด ของ
รูปแบบหรือสัญญาให้ส่งแบบ Shop Darwing ก็ให้พิจารณาว่าสมควรนําส่ง
คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือไม่

DCD

ตรวจผลงาน ตรวจสอบ Shop Drawing ระบบป้องกันฟ้าผ่า ว่ารายละเอียดประกอบ
แบบมความครบถ้วน ถูกต้องไม่ขดั แย้งกับแบบก่อสร้าง ตามสัญญาเป็น
แบบที่อ่านเข้าใจง่ายขึ้น หรือมองเห็นงานก่อสร้างที่ซบั ซ้อนกับงานอื่นๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การก่อสร้างมีความปลอดภัยและถูกต้อง ตามหลัก
วิชาชีพและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือให้มีการ
ดําเนินการอื่นใด (ถ้ามี)

6.3 การขออนุมัติใช้วัสดุ

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูป เอกสารประกอบแบบ และคุณสมบัตขิ อง
วัสดุงานฐานราก งานโครงสร้างต่อเนื่อง และผลการพิจารณา กําหนดชนิด
ของฐานราก หรือเสาเข็ม จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ติดตามงาน ตรวจสอบรายการวัสดุที่จะขออนุมัติ ในเบื้องต้นว่า มีลักษณะทางกายภาพ
มีคุณสมบัติถูกต้อง ตรงตามชื่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้รับมาตรฐานตามที่กําหนด
มีการรับรองเอกสารโดยการลงนามหรือประทับตราอย่างถูกต้อง หากไม่มี
ข้อกําหนดของแบบรูปหรือสัญญาให้ขออนุมัติใช้วสั ดุ ก็ให้พิจารณาว่า
สมควรส่งคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาอนุมติกอ่ นการก่อสร้าง
จริงหรือไม่
ตรวจผลงาน ตรวจสอบรายการวัสดุทขี่ ออนุมัติ ว่ามีคุณสมบัตคิ รบถ้วน ถูกต้อง ไม่
ขัดแย้งกับแบบก่อสร้างตามสัญญา และ/หรือถูกต้องตรงกันกับรายการที่
ได้รับอนุมัติการใช้วัสดุจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
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เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา เอกสารประกอบแบบระบบระบบ
ป้องกันฟ้าผ่า Shop Drawing (ถ้ามี) ควรนัดตัวแทนคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง (วิศวกร นายช่าง ตามสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง) ตรวจสอบติดตาม
งานก่อนการตรวจการจ้างงานงวด
ติดตามงาน 1.ตรวจสอบระยะตําแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ หัวล่อฟ้า,ท่อและสายนําลงดิน
ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
2.ตรวจสอบแนวการวางท่อร้อยสายนําลงดิน
3.ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องหัวล่อฟ้า,ท่อและสายนําลงดิน ตรวจสอบรุ่น
ขนาด ตามเอกสารที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ตรวจสอบเอกสารการเป็นตัวแทน
จําหน่าย
3.ตรวจสอบชนิด ขนาดสายนําลงดิน และท่อร้อยสาย เป็นต้น
4.ตรวจสอบวิธีการติดตั้งรวมถึงการยึดโยงหัวล่อฟ้า,ท่อและสายนําลงดิน
เป็นต้น ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
5.ตรวจสอบการต่อสายนําลงดิน เป็นแบบการเชื่อมร้อน
6.สายนําลงดินต้องมีความยาวตลอดเส้น ห้ามมีจุดต่อ
7.การติดตั้ง คํานึงถึงการดูแล ซ่อมบํารุงรักษา
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ตรวจผลงาน 1.ตรวจสอบความแข็งแรง ความสวยงาม ป้ายชื่อ สัญลักษณ์ ให้ชัดเจน
2.ทดสอบวัดค่าความต้านทานของระบบกราวด์ ไม่เกิน 5 โอห์มถ้าเกิน 5
โอห์ม ให้ทําการตอกหลักดินเพิ่ม
3.ทดสอบการทํางานตามข้อกําหนดของแบบรูปสัญญา

6.5 การจัดทํา Asbuilt
Drawing คู่มือการใช้งาน
เอกสารรับรองและจัดอบรม
วิธกี ารใช้งานและบํารุงรักษา

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของรูปแบบ เอกสารประกอบแบบ และแบบShop
Drawing ติดตั้งระบบเสียง

ติดตามงาน จัดทําแบบ Asbuilt Drawing จากการก่อสร้างจริง ระบบเสียง ตรวจคู่มือ
การใช้งาน เอกสารต่างๆว่าครบถ้วนหรือไม่ การอบรมการใช้งานระบบเสียง
(ถ้ามี)
ตรวจผลงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารต่าง Asbuilt Drawing คู่มือ เอกสาร
การรับประกัน ทดสอบผู้เข้าอบรม (ถ้ามี)
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7) งานระบบทีวรี วม (MATV) ระบบทีวีวงจรปิด ระบบป้องกันการเข้า-ออก ระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง
ระบบกราวด์ และระบบไฟฟ้าอื่นๆ(ถ้ามี)
7.1 การจัดทําแผนงานติดตั้ง
ระบบทีวีรวม (MATV) ระบบทีวี
วงจรปิด ระบบป้องกันการเข้าออก ระบบสื่อสารด้วยความเร็ว
สูง ระบบกราวด์ และระบบ
ไฟฟ้าอื่นๆ(ถ้ามี)

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแผนงาน
ระบบทีวรี วม (MATV) ระบบทีวีวงจรปิด ระบบป้องกันการเข้า-ออก
ระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง ระบบกราวด์และระบบไฟฟ้าอื่นๆตามสัญญา
เช่นใบชี้สถานที่เป็นต้น
ติดตามงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของการจัดทําแผนงานระบบทีวีรวม (MATV)
ระบบทีววี งจรปิด ระบบป้องกันการเข้า-ออก ระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง
ระบบกราวด์ และระบบไฟฟ้าอื่นๆ ประกอบไปด้วยแผนการก่อสร้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องจักร ตัง้ แต่เริ่มต้นจนจบการก่อสร้าง แล้วเสร็จ ตามหลัก
วิชาชีพ
ตรวจผลงาน ตรวจสอบแผนงานระบบทีวรี วม (MATV) ระบบทีววี งจรปิด ระบบป้องกัน
การเข้า-ออก ระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง ระบบกราวด์ และระบบไฟฟ้า
อื่นๆ ว่าสามารถดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้อย่างมีคุณภาพไม่ขัดแย้ง
กับแผนงานหลัก เป็นไปตามลําดับของการก่อสร้าง ที่ถกุ ต้องตามหลักวิชาชีพ
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7.2 การส่ง Shop Drawing
ระบบทีวีรวม (MATV) ระบบทีวี
วงจรปิด ระบบป้องกันการเข้าื่
้
็

เตรียมงาน ศึกษาแผนงานหลัก รายละเอียดของแบบรูปและเอกสารประกอบแผนงาน
ระบบทีวรี วม (MATV) ระบบทีวีวงจรปิด ระบบป้องกันการเข้า-ออก
ระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง ระบบกราวด์และระบบไฟฟ้าอื่นๆตามสัญญา

ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing ระบบทีวีรวม (MATV) ระบบทีวีวงจรปิด
ระบบป้องกันการเข้า-ออก ระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง ระบบกราวด์ และ
ระบบไฟฟ้าอื่นๆ ว่ามีความชัดเจน ขนาดระยะการติดตั้งชัดเจน รายละเอียด
คุณสมบัติ ต่างๆ ครบถ้วน แบบขยายมีมาตราส่วนที่เหมาะสม หรือขยาย
ใหญ่ขึ้น ถ้าแบบไม่มีขอ้ กําหนด ของรูปแบบหรือสัญญาให้ส่งแบบ Shop
Darwing ก็ให้พิจารณาว่าสมควรนําส่งคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือไม่

ตรวจผลงาน ตรวจสอบ Shop Drawing ระบบทีวีรวม (MATV) ระบบทีวีวงจรปิด ระบบ
ป้องกันการเข้า-ออก ระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง ระบบกราวด์ และระบบ
ไฟฟ้าอื่นๆ ว่ารายละเอียดประกอบแบบมความครบถ้วน ถูกต้องไม่ขัดแย้ง
กับแบบก่อสร้าง ตามสัญญาเป็นแบบที่อ่านเข้าใจง่ายขึ้น หรือมองเห็นงาน
ก่อสร้างที่ซบั ซ้อนกับงานอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การก่อสร้างมี
ความปลอดภัยและถูกต้อง ตามหลักวิชาชีพและผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือให้มีการดําเนินการอื่นใด (ถ้ามี)
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7.3 การขออนุมัตใิ ช้วัสดุ ระบบ
ทีวีรวม (MATV) ระบบทีววี งจร
ปิด ระบบป้องกันการเข้า-ออก
ระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง
ระบบกราวด์ และระบบไฟฟ้า
อื่นๆ(ถ้ามี)

ขั้นตอน

หมวดที่ 6 หน้าที่ 19

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูป เอกสารประกอบแบบ และคุณสมบัติของ
วัสดุอุปกรณ์งานระบบทีวรี วม (MATV) ระบบทีวีวงจรปิด ระบบป้องกันการ
เข้า-ออก ระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง ระบบกราวด์ และระบบไฟฟ้าอื่นๆ
(ถ้ามี) และผลการพิจารณา กําหนดชนิดของวัสดุ อุปกรณ์ จาก
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ติดตามงาน ตรวจสอบรายการวัสดุอปุ กรณ์งานระบบทีวรี วม (MATV) ระบบทีวีวงจรปิด
ระบบป้องกันการเข้า-ออก ระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง ระบบกราวด์
และระบบไฟฟ้าอื่นๆ ที่จะขออนุมัติ ในเบื้องต้นว่า มีลักษณะทางกายภาพ
มีคุณสมบัติถูกต้อง ตรงตามชื่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้รับมาตรฐานตามที่กําหนด
มีการรับรองเอกสารโดยการลงนามหรือประทับตราอย่างถูกต้อง หากไม่มี
ข้อกําหนดของแบบรูปหรือสัญญาให้ขออนุมัติใช้วสั ดุ ก็ให้พจิ ารณาว่า
สมควรส่งคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาอนุมติก่อนการก่อสร้าง
จริงหรือไม่
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ตรวจผลงาน ตรวจสอบรายละเอียดรายการวัสดุอุปกรณ์ระบบทีวีรวม (MATV) ระบบทีวี
วงจรปิด ระบบป้องกันการเข้า-ออก ระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง ระบบ
กราวด์และระบบไฟฟ้าอื่นๆ ที่ขออนุมัติ ว่ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ไม่
ขัดแย้งกับแบบก่อสร้างตามสัญญา และหรือถุกต้องตรงกันกับรายการที่
ได้รับอนุมัติการใช้วัสดุจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือมีคําสั่งอื่นใด
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7.4 การตรวจสอบการ
ดําเนินงานระบบทีวรี วม

ขั้นตอน

หมวดที่ 6 หน้าที่ 20

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา เอกสารประกอบแบบระบบทีวรี วม
Shop Drawing (ถ้ามี) ควรนัดตัวแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง (วิศวกร
นายช่าง ตามสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง) ตรวจสอบติดตามงานก่อนการตรวจ
การจ้างงานงวดนั้นๆ
ติดตามงาน 1.ตรวจสอบระยะตําแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ ชุดรับสัญญาณ,ชุดขยาย
สัญญาณ,เต้ารับทีวี ให้มคี วามเหมาะสมกับพื้นที่ เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
2.ตรวจสอบแนวการวางท่อร้อยสายระบบทีวีรวม
3.ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องอุปกรณ์ ชุดรับสัญญาณ,ชุดขยายสัญญาณ,
เต้ารับทีวี
ตรวจสอบรุ่น ขนาด ตามเอกสารที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ตรวจสอบเอกสาร
การเป็นตัวแทนจําหน่าย
4.ตรวจสอบชนิด ขนาดสายสัญญาณ และท่อร้อยสาย เป็นต้น
5.ตรวจสอบวิธกี ารติดตั้งรวมถึงการยึดโยง ท่อร้อยสาย, ชุดรับสัญญาณ,ชุด
ขยายสัญญาณ,เต้ารับทีวี เป็นต้น ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
6.ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนของตัวนํา
7.การติดตั้ง คํานึงถึงการดูแล ซ่อมบํารุงรักษา
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ตรวจผลงาน 1.ตรวจสอบความแข็งแรง ความสวยงาม ป้ายชื่อ สัญลักษณ์ แสดงให้ชดั เจน
2.ทดสอบการทํางานของ ชุดรับสัญญาณ,ชุดขยายสัญญาณ ให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนด ทดสอบวัดระดับความแรงของสัญญาณที่เต้ารับทีวี ไม่นอ้ ยกว่า
58 db หรือตามแบบกําหนด ทดสอบความคมชัดของช่องทีวีทุกช่อง
3.ทดสอบการทํางานตามข้อกําหนดของแบบรูปสัญญา
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คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน
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7.5 การตรวจสอบการ
ดําเนินงานระบบทีววี งจรปิด

ขั้นตอน

หมวดที่ 6 หน้าที่ 21

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา เอกสารประกอบแบบระบบทีววี งจร
ปิด Shop Drawing (ถ้ามี) ควรนัดตัวแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
(วิศวกร นายช่าง ตามสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง) ตรวจสอบติดตามงานก่อน
การตรวจการจ้างงานงวดนั้นๆ
ติดตามงาน 1.ตรวจสอบระยะตําแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ กล้อง CCTV,ชุดบันทึกข้อมูล,
MONITOR ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
2.ตรวจสอบแนวการวางท่อร้อยสายระบบทีวีทีวีวงจรปิด
3.ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องอุปกรณ์ กล้อง CCTV,ชุดบันทึกข้อมูล,MONITOR
ตรวจสอบรุ่น ขนาด ตามเอกสารที่ผา่ นการอนุมัติแล้ว ตรวจสอบเอกสาร
การเป็นตัวแทนจําหน่าย
4.ตรวจสอบชนิด ขนาดสายสัญญาณ และท่อร้อยสาย เป็นต้น
5.ตรวจสอบวิธีการติดตั้งรวมถึงการยึดโยง ท่อร้อยสาย, กล้อง CCTV,ชุด
บันทึกข้อมูล,MONITOR เป็นต้น ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
6.ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนของตัวนํา
7.การติดตั้ง คํานึงถึงการดูแล ซ่อมบํารุงรักษา
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ตรวจผลงาน 1.ตรวจสอบความแข็งแรง ความสวยงาม ป้ายชื่อ สัญลักษณ์ แสดงให้ชดั เจน
2.ทดสอบการทํางานของ กล้อง CCTV,ชุดบันทึกข้อมูล,MONITOR ให้
เป็นไปตามข้อกําหนด ทดสอบการบันทึกภาพข้อมูล ทดสอบความคมชัด
ของภาพแต่ละกล้อง ทดสอบความสามารถในการแบ่งภาพใน MONITOR
3.ทดสอบการทํางานตามข้อกําหนดของแบบรูปสัญญา
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7.6 การตรวจสอบการ
ดําเนินงานระบบป้องกันการ
เข้า-ออก

ขั้นตอน

หมวดที่ 6 หน้าที่ 22

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา เอกสารประกอบแบบระบบป้องกัน
การเข้า-ออก Shop Drawing (ถ้ามี) ควรนัดตัวแทนคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง (วิศวกร นายช่าง ตามสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง) ตรวจสอบติดตาม
งานก่อนการตรวจการจ้างงานงวดนั้นๆ
ติดตามงาน 1.ตรวจสอบระยะตําแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ ชุดควบคุม,ชุดบันทึกข้อมูล,
ชุดอ่านข้อมูล,ชุดล็อกประตู,MONITOR ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
2.ตรวจสอบแนวการวางท่อร้อยสายระบบป้องกันการเข้า-ออก
3.ตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ ชุดควบคุม,ชุดบันทึกข้อมูล,ชุดอ่านข้อมูล
,ชุดล็อกประตู,MONITOR ตรวจสอบรุ่น ขนาด ตามเอกสารที่ผ่านการ
อนุมัติแล้ว ตรวจสอบเอกสารการเป็นตัวแทนจําหน่าย
4.ตรวจสอบชนิด ขนาดสายสัญญาณ และท่อร้อยสาย เป็นต้น
5.ตรวจสอบวิธีการติดตั้งรวมถึงการยึดโยง ท่อร้อยสาย, ชุดควบคุม,ชุด
บันทึกข้อมูล,ชุดอ่านข้อมูล,ชุดล็อกประตู,MONITOR เป็นต้น ให้เป็นไปตาม
หลักวิศวกรรม
6.ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนของตัวนํา
7.การติดตั้ง คํานึงถึงการดูแล ซ่อมบํารุงรักษา

DCD

ตรวจผลงาน 1.ตรวจสอบความแข็งแรง ความสวยงาม ป้ายชื่อ สัญลักษณ์ แสดงให้ชัดเจน
2.ทดสอบการทํางานของ ชุดควบคุม,ชุดบันทึกข้อมูล,ชุดอ่านข้อมูล,ชุดล็อก
ประตู,MONITOR ให้เป็นไปตามข้อกําหนด ทดสอบการทํางานของโปรแกรม
ทดสอบการใช้รหัสเข้า-ออก(บัตร,ลายนิ้วมือ) ทดสอบการบันทึกข้อมูล
3.ทดสอบการทํางานตามข้อกําหนดของแบบรูปสัญญา

บันทึก

ฉบับ DCD-Web 001/2014

กองแบบแผน พ.ศ.2557

www.yotathai.com

หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า

หมวด
งาน
ลําดับ

คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน

กิจกรรม
7.7 การตรวจสอบการ
ดําเนินงานระบบสื่อสารด้วย
ความเร็วสูง

ขั้นตอน

หมวดที่ 6 หน้าที่ 23

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา เอกสารประกอบแบบระบบสื่อสาร
ด้วยความเร็วสูง Shop Drawing (ถ้ามี) ควรนัดตัวแทนคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง (วิศวกร นายช่าง ตามสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง) ตรวจสอบติดตาม
งานก่อนการตรวจการจ้างงานงวดนั้นๆ
ติดตามงาน 1.ตรวจสอบระยะตําแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ ชุดควบคุม (SERVER),ชุด
กระจายสัญญาณ (SWITCH) ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เป็นไปตามหลัก
วิศวกรรม
2.ตรวจสอบแนวการวางท่อร้อยสายระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง
3.ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องอุปกรณ์ ชุดควบคุม (SERVER),ชุดกระจาย
สัญญาณ (SWITCH) ตรวจสอบรุ่น ขนาด ตามเอกสารที่ผ่านการอนุมัติแล้ว
ตรวจสอบเอกสารการเป็นตัวแทนจําหน่าย
4.ตรวจสอบชนิด ขนาดสายสัญญาณ และท่อร้อยสาย เป็นต้น
5.ตรวจสอบวิธีการติดตั้งรวมถึงการยึดโยง ท่อร้อยสาย, ชุดควบคุม
(SERVER),ชุดกระจายสัญญาณ (SWITCH)เป็นต้น ให้เป็นไปตามหลัก
วิศวกรรม
6.ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนของตัวนํา
7.การติดตั้ง คํานึงถึงการดูแล ซ่อมบํารุงรักษา

DCD

ตรวจผลงาน 1.ตรวจสอบความแข็งแรง ความสวยงาม ป้ายชื่อ สัญลักษณ์ แสดงให้ชดั เจน
2.ทดสอบการทํางานของ ชุดควบคุม (SERVER),ชุดกระจายสัญญาณ
(SWITCH) ให้เป็นไปตามข้อกําหนด ทดสอบการทํางานของโปรแกรม
ทดสอบการใช้งานแต่ละจุด
3.ทดสอบการทํางานตามข้อกําหนดของแบบรูปสัญญา

บันทึก

ฉบับ DCD-Web 001/2014

กองแบบแผน พ.ศ.2557

www.yotathai.com

หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า

หมวด
งาน
ลําดับ

คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน

กิจกรรม
7.8 การตรวจสอบการ
ดําเนินงานระบบกราวด์

ขั้นตอน

หมวดที่ 6 หน้าที่ 24

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูปสัญญา เอกสารประกอบแบบระบบสื่อสาร
ด้วยความเร็วสูง Shop Drawing (ถ้ามี) ควรนัดตัวแทนคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง (วิศวกร นายช่าง ตามสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง) ตรวจสอบติดตาม
งานก่อนการตรวจการจ้างงานงวดนั้นๆ
ติดตามงาน 1.ตรวจสอบระยะตําแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ หลักตัวนําลงดิน,ท่อและสาย
นําลงดิน ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
2.ตรวจสอบแนวการวางท่อร้อยสายกราวด์
3.ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องกราวด์อุปกรณ์,กราวด์ระบบ(หลักตัวนําลงดิน
,ท่อและสายนําลงดิน) ตรวจสอบรุ่น ขนาด ตามเอกสารที่ผ่านการอนุมัติ
แล้วตรวจสอบเอกสารการเป็นตัวแทนจําหน่าย
4.ตรวจสอบชนิด ขนาดสายนําลงดิน และท่อร้อยสาย เป็นต้น
5.ตรวจสอบวิธีการติดตั้งรวมถึงการยึดโยง ท่อร้อยสาย, กราวด์อุปกรณ์,
กราวด์ระบบ(หลักตัวนําลงดิน,ท่อและสายนําลงดิน)เป็นต้น ให้เป็นไปตาม
หลักวิศวกรรม
6.ตรวจสอบการต่อสายกราวด์ระบบเป็นแบบการเชื่อมร้อน
7.ตรวจสอบจุดต่อสายกราวด์กบั นิวตรอนที่แผงเมนควบคุมอาคาร(M.D.B.)
8.การติดตั้ง คํานึงถึงการดูแล ซ่อมบํารุงรักษา

DCD

ตรวจผลงาน 1.ตรวจสอบความแข็งแรง ความสวยงาม ป้ายชื่อ สัญลักษณ์ แสดงให้ชดั เจน
2.ทดสอบวัดค่าความต้านทานของระบบกราวด์ไม่เกิน 5 โอห์ม ถ้าเกิน 5
โอห์ม ให้ทําการตอกหลักดินเพิ่ม
3.ทดสอบการทํางานตามข้อกําหนดของแบบรูปสัญญา

บันทึก

ฉบับ DCD-Web 001/2014

กองแบบแผน พ.ศ.2557

www.yotathai.com

หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า

หมวด
งาน
ลําดับ

คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน

กิจกรรม
7.9 การจัดทํา Asbuilt
Drawing คู่มือการใช้งาน
เอกสารรับรองและจัดอบรม
วิธีการใช้งานและบํารุงรักษา

ขั้นตอน

หมวดที่ 6 หน้าที่ 25

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของรูปแบบ เอกสารประกอบแบบ และแบบShop
Drawing ติดตั้งระบบทีวีรวม (MATV) ระบบทีวีวงจรปิด ระบบป้องกันการ
เข้า-ออก ระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง ระบบกราวด์ และระบบไฟฟ้าอื่นๆ
ติดตามงาน จัดทําแบบ Asbuilt Drawing จากการก่อสร้างจริง ระบบทีวีรวม (MATV)
ระบบทีววี งจรปิด ระบบป้องกันการเข้า-ออก ระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง
ระบบกราวด์ ตรวจคู่มือการใช้งาน เอกสารต่างๆว่าครบถ้วนหรือไม่ การ
อบรมการใช้งานระบบระบบต่างๆ (ถ้ามี)
ตรวจผลงาน ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารต่าง Asbuilt Drawing คู่มือ เอกสาร
การรับประกัน ทดสอบผู้เข้าอบรม (ถ้ามี)

บันทึก

ฉบับ DCD-Web 001/2014

DCD

กองแบบแผน พ.ศ.2557

www.yotathai.com

หมวดงานมัณฑนาการ

DCD

www.yotathai.com

หมวดงานมัณฑนาการ

คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน

หมวดที่ 7 หน้าที่ 1

หมวด
งาน
ขั้นตอน
รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน
ลําดับ
หมวดงานมัณฑนาการ
1) งานครุภัณฑ์ตดิ ตั้งกับที่ (Built in furniture)
1.1 การจัดทําแผนงานติดตั้ง
งานครุภัณฑ์ (ถ้ามี)

เตรียมงาน การศึกษาและทําความเข้าใจในแบบรูป รายการข้อกําหนด เอกสาร
ประกอบ ตามคู่สัญญา ให้เข้าใจ
ติดตามงาน ตรวจสอบการจัดทําแผนงานการดําเนินการ ลําดับการดําเนินงานก่อนหรือ
หลังการติดตั้งครุภัณฑ์ กับงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
- งานสถาปัตยกรรม ตําแหน่งที่ตดิ ตั้งครุภัณฑ์ เช่น พื้น, ผนัง, เสา, หน้าต่าง,
ประตู
- งานระบบไฟฟ้า ที่ติดตั้งครุภณ
ั ฑ์ เช่น ดวงโคม, สวิทช์ และเต้ารับไฟฟ้า
- งานระบบสุขาภิบาล ที่ติดตั้งครุภัณฑ์ที่มีอ่าง การเดินท่อน้ําดี และน้ําทิ้ง
- งานเครื่องกล ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ งานอื่นๆ ถ้ามี
ตรวจผลงาน ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทําแผนงานติดตั้งงานครุภัณฑ์ สอดคล้อง
กับแผนงานหลัก ถูกต้องตามแบบรูปสัญญา

DCD

1.2การจัดทํา Shop Drawing
(ถ้ามี)

เตรียมงาน การศึกษาและทําความเข้าใจในแบบรูป รายการข้อกําหนด เอกสาร
ประกอบ ตามคู่สัญญา แบบ Shop Drawing

ติดตามงาน ตรวจสอบเอกสารรายการขออนุมัติใช้วัสดุ ผลิตภัณฑ์ รุ่น มาตรฐาน
อุปกรณ์ที่ใช้งานประกอบครุภัณฑ์ และตัวอย่างสี
- โครงสร้างตู้, ท้อป (พื้นที่ทํางานบนตู้), หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก เช่น
- วัสดุบุผิว เช่นลามิเนท ไม้อัดสัก, ผิวไม้วีเนียร์
- อุปกรณ์ บานพับ, รางเลื่อน, มือจับ, กุญแจล็อค
- ตัวอย่างสี สีของงานไม้และวัสดุบุผิว เช่นลามิเนท
- อ่างเคลือบขาว, อ่างสเตนเลส
- อื่นๆ ถ้ามี

ตรวจผลงาน ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติวัสดุให้ครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจ
การจ้างพิจารณาก่อนดําเนินการต่อไป
บันทึก

ฉบับ DCD-Web 001/2014

กองแบบแผน พ.ศ.2557

www.yotathai.com

หมวดงานมัณฑนาการ

คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน

หมวด
งาน
ลําดับ

ขั้นตอน
1.3 การขออนุมัตใิ ช้วัสดุ

หมวดที่ 7 หน้าที่ 2

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน ศึกษารายละเอียดของแบบรูป เอกสารประกอบแบบ และคุณสมบัติของ
วัสดุอุปกรณ์งานระบบที่เกี่ยวข้อง และผลการพิจารณา กําหนดชนิดของวัสดุ
อุปกรณ์ จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ติดตามงาน ตรวจสอบเอกสารรายการขออนุมัติใช้วัสดุ ผลิตภัณฑ์ รุ่น มาตรฐาน
อุปกรณ์ที่ใช้งานประกอบครุภัณฑ์ และตัวอย่างสี
- โครงสร้างตู้, ท้อป (พื้นที่ทํางานบนตู้), หน้าบานเปิด-ลิ้นชัก เช่น
- วัสดุบุผิว เช่นลามิเนท ไม้อัดสัก, ผิวไม้วีเนียร์
- อุปกรณ์ บานพับ, รางเลื่อน, มือจับ, กุญแจล็อค
- ตัวอย่างสี สีของงานไม้และวัสดุบุผิว เช่นลามิเนท
- อ่างเคลือบขาว, อ่างสเตนเลส
- อื่นๆ ถ้ามี
ตรวจผลงาน ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติวัสดุให้ครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจ
การจ้างพิจารณาก่อนดําเนินการต่อไป

บันทึก

ฉบับ DCD-Web 001/2014

DCD

กองแบบแผน พ.ศ.2557

www.yotathai.com

หมวดงานมัณฑนาการ

คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน

หมวด
งาน
ลําดับ

ขั้นตอน
1.4 การตรวจสอบการติดตั้ง
ครุภัณฑ์

หมวดที่ 7 หน้าที่ 3

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน การศึกษาและทําความเข้าใจในแบบรูป รายการข้อกําหนด เอกสาร
ประกอบ ตามคู่สัญญา แบบ Shop Drawing และเอกสารการอนุมัตใิ ช้วัสดุ
จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมวัสดุชิ้นตัวอย่างที่ต้องประกอบหรือ
ทําขึ้น เช่น ตัวอย่างการย้อมสี ตัวอย่างโครงไม้ครุภัณฑ์ หรือที่กําหนด
ติดตามงาน ตรวจสอบงานติดตั้งครุภัณฑ์ ตรวจสอบวัสดุ ตรวจสอบพื้นที่และตําแหน่งที่
จะติดตั้ง การประกอบโครงสร้างครุภัณฑ์ การตรวจสอบการดําเนินการงาน
ครุภัณฑ์ติดตั้งกับที่ ควรนัดตัวแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง (มัณฑนากร
ช่างศิลป์ วิชาชีพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ) ตรวจสอบติดตามงานก่อนการตรวจการ
จ้างงานงวดนั้นๆ
- งานไม้ : ชนิด คุณภาพ ขนาดของไม้, การเข้าไม้ รอยต่อ เข้ามุม ไสแต่ง,
ประกอบได้ระดับ แนวดิ่ง-แนวฉาก, ขัดแต่งเสมอเรียบ
- งานสี : เตรียมพื้นผิว ขัดแต่ง อุดรอยต่อ รอยหัวตะปู มุมต่างๆ, ย้อม, พ่น
เคลือบผิว แต่งผิว เรียบเนียนสม่ําเสมอ,
- งานระบบไฟฟ้า ที่ติดตั้งครุภัณฑ์ เช่นสวิทช์ และเต้ารับไฟฟ้า อื่นๆ
- งานระบบสุขาภิบาล ที่ติดตั้งครุภณ
ั ฑ์ เช่น อ่างล้าง และก๊อกน้ํา อื่นๆ
- อื่นๆ ถ้ามี
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ตรวจผลงาน ตรวจสอบผลการงานครุภัณฑ์ติดตั้งกับที่ ให้เป็นไปตามแบบรูปสัญญา
- จํานวนครบถ้วน, รายละเอียด เป็นไปตามรูปแบบและรายการด้วยความ
ปราณีต ได้มาตรฐานและหลักวิชาช่างที่ดี
- เมื่อประกอบติดตั้งแล้ว ครุภัณฑ์ดูเรียบเนียน ได้ระดับแนวดิ่ง-ฉาก ดูเป็น
ชุดเดียวกัน
- ความสะอาดไม่มีคราบรอยเปรอะเปื้อนสี, เศษวัสดุและฝุ่นละออง
- วัสดุและสี อุปกรณ์ ถูกต้องตามขออนุมัติใช้
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1.5 การทดสอบการใช้งาน (ถ้ามี) เตรียมงาน การศึกษาและทําความเข้าใจในแบบรูป รายการข้อกําหนด เอกสาร
ประกอบ ตามคู่สัญญา แบบ Shop Drawing และเอกสารการอนุมัติใช้วัสดุ
จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมวัสดุชิ้นตัวอย่างที่ต้องประกอบหรือ
ทําขึ้น เช่น ตัวอย่างการย้อมสี ตัวอย่างโครงไม้ครุภัณฑ์ หรือที่กาํ หนด
ติดตามงาน การทดสอบการใช้งานครุภัณฑ์กับที่ ควรนัดตัวแทนคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง (มัณฑนากร ช่างศิลป์ วิชาชีพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ) ตรวจสอบติดตาม
งานก่อนการตรวจการจ้างงานงวดนั้นๆ
- การใช้งานได้อย่างมีประสิทธภาพ การเปิด/ปิด การเลื่อนเข้าออก อื่นๆ
- การใช้งานครุภัณฑ์กับที่ บานตู้-บานลิ้นชักไม่ตก สามารถใช้งานได้ดีไม่
ติดขัด
- ทดสอบการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแสงว่าง และเต้ารับไฟฟ้า สามารถใช้งาน
ได้ดี (ถ้ามี)
- ทดสอบ การเชื่อมต่อระบบสุขาภิบาล น้ําทิ้งและน้ําประปา (ถ้ามี)
- อื่นๆ ถ้ามี
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ตรวจผลงาน บันทึกการทดสอบการใช้งาน หากการทดสอบติดขัด ใช้งานไม่ได้ ให้
ดําเนินการแก้ไขจนใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของแบบรูปสัญญา
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2) งานครุภัณฑ์สําเร็จรูป (ลอยตัว)
2.1 การจัดทําแผนงานติดตั้ง
งานครุภัณฑ์ (ถ้ามี)

2.2การจัดทํา Shop Drawing
(ถ้ามี)

เตรียมงาน การศึกษาและทําความเข้าใจในแบบรูป รายการข้อกําหนด เอกสาร
ประกอบ ตามคู่สัญญา ให้เข้าใจ
ติดตามงาน ตรวจสอบการจัดทําแผนงานการดําเนินการ ลําดับการดําเนินงานก่อนหรือ
หลังการติดตั้งครุภัณฑ์สาํ เร็จรูป
ตรวจผลงาน ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทําแผนงานติดตั้งงานครุภัณฑ์ สอดคล้อง
กับแผนงานหลัก ถูกต้องตามแบบรูปสัญญา
เตรียมงาน การศึกษาและทําความเข้าใจในแบบรูป รายการข้อกําหนด เอกสาร
ประกอบ ตามคู่สัญญา ให้เข้าใจ
ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing ตําแหน่งติดตั้งงานครุภัณฑ์สําเร็จรูป ขนาด
ของครุภัณฑ์สามารถขนย้ายติดตั้งได้สะดวก ต้องมีการเปิดช่องทางเข้า
พิเศษหรือไม่
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ตรวจผลงาน ตรวจสอบรายละเอียดแบบ Shop Drawing ให้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถ
ติดตั้งงานครุภัณฑ์สาํ เร็จรูป ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แบบรูปสัญญา
แก้ไขปัญหาอุปสรรคของงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2.3 การขออนุมัตคิ รุภณ
ั ฑ์
สําเร็จรูป

2.4 การตรวจสอบการติดตั้ง
ครุภัณฑ์

เตรียมงาน การศึกษาและทําความเข้าใจในแบบรูป รายการข้อกําหนด เอกสาร
ประกอบ ตามคู่สัญญา แบบ Shop Drawing
ติดตามงาน ตรวจสอบเอกสารรายการขออนุมัติครุภัณฑ์สเตนเลสสตีล ผลิตภัณฑ์ รุ่น
มาตรฐาน อุปกรณ์ที่ใช้งานประกอบครุภัณฑ์ และตัวอย่างสี (ถ้ามี)
ตรวจผลงาน ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติครุภัณฑ์สําเร็จรูปให้ครบถ้วน เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาก่อนดําเนินการต่อไป
เตรียมงาน การศึกษาและทําความเข้าใจในแบบรูป รายการข้อกําหนด เอกสาร
ประกอบ ตามคู่สญ
ั ญา แบบ Shop Drawing และเอกสารการอนุมัติ
ครุภัณฑ์สําเร็จรูปจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ติดตามงาน ตรวจสอบงานติดตั้งครุภัณฑ์สําเร็จรูป ตรวจสอบพื้นที่ และตําแหน่งที่จะ
ติดตั้งครุภัณฑ์ การเชื่อมต่อเข้ากับงานระบบต่างๆ (ถ้ามี)
ั ฑ์ลอยตัว(สําเร็จรูป) ให้เป็นไปตามแบบรูปสัญญา
ตรวจผลงาน ตรวจสอบผลการงานครุภณ
- รายละเอียดรูปแบบ จํานวน และสี ถูกต้องตามขออนุมัติ
- จัดวางตามแบบรูปรายการ
- ทดสอบการใช้งานได้อย่างมีประสิทธภาพ
- สภาพต้องใหม่ ไม่มีรอย ขูด ขีด หรือชํารุด
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3) งานครุภัณฑ์สเตนเลสสตีล (เหล็กล้าไร้สนิม)
3.1 การจัดทําแผนงานติดตั้ง
งานครุภัณฑ์ (ถ้ามี)

เตรียมงาน การศึกษาและทําความเข้าใจในแบบรูป รายการข้อกําหนด เอกสาร
ประกอบ ตามคู่สัญญา ให้เข้าใจ
ติดตามงาน ตรวจสอบการจัดทําแผนงานการดําเนินการ ลําดับการดําเนินงานก่อนหรือ
หลังการติดตั้งครุภัณฑ์สเตนเลสสตีล
ตรวจผลงาน ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทําแผนงานติดตั้งงานครุภัณฑ์สเตนเลสส
ตีล สอดคล้องกับแผนงานหลัก ถูกต้องตามแบบรูปสัญญา

3.2การจัดทํา Shop Drawing
(ถ้ามี)

เตรียมงาน การศึกษาและทําความเข้าใจในแบบรูป รายการข้อกําหนด เอกสาร
ประกอบ ตามคู่สัญญา ให้เข้าใจ
ติดตามงาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing ตําแหน่งติดตั้งงานครุภัณฑ์สเตนเลสสตีล
การติดตั้งสามารถขนย้ายได้ตามปกติ หรือต้องมีการเปิดช่องทางพิเศษ
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ตรวจผลงาน ตรวจสอบรายละเอียดแบบ Shop Drawing ให้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถ
ติดตั้งงานครุภัณฑ์สเตนเลสสตีล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แบบรูปสัญญา
แก้ไขปัญหาอุปสรรคของงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.3 การขออนุมัติครุภณ
ั ฑ์สเตน
เลสสตีล

เตรียมงาน การศึกษาและทําความเข้าใจในแบบรูป รายการข้อกําหนด เอกสาร
ประกอบ ตามคู่สญ
ั ญา แบบ Shop Drawing

ติดตามงาน ตรวจสอบเอกสารรายการขออนุมัติครุภณ
ั ฑ์สเตนเลสสตีล ผลิตภัณฑ์ รุ่น
มาตรฐาน อุปกรณ์ที่ใช้งานประกอบครุภัณฑ์ และตัวอย่างสี (ถ้ามี)

ตรวจผลงาน ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติครุภัณฑ์สเตนเลสสตีลให้ครบถ้วน เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาก่อนดําเนินการต่อไป
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เตรียมงาน การศึกษาและทําความเข้าใจในแบบรูป รายการข้อกําหนด เอกสาร
ประกอบ ตามคู่สัญญา แบบ Shop Drawing และเอกสารการอนุมัติ
ครุภัณฑ์สเตนเลสสตีลจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ติดตามงาน ตรวจสอบงานติดตั้งครุภัณฑ์สเตนเลสสตีล ตรวจสอบพื้นที่ และตําแหน่งที่
จะติดตั้งครุภัณฑ์ การเชื่อมต่อเข้ากับงานระบบต่างๆ (ถ้ามี)
- การพับ การเชื่อมต่อ ต้องต่อเนื่องเป็นชิ้นเดียวกัน,
- การต่อมุม รอยพับโค้งชนกัน ต้องโค้งมนรัศมีเท่ากัน
- การเชื่อมต่อและขัดแต่งให้เป็นเนื้อเดียวกัน(ยกเว้นการเชื่อโครงเคร่า)
- งานระบบไฟฟ้า ที่ติดตั้งครุภัณฑ์ เช่น สวิทช์ และเต้ารับไฟฟ้า
- งานระบบสุขาภิบาล ที่ติดตั้งครุภณ
ั ฑ์ เช่น อ่างล้าง และก๊อกน้ํา
- งานระบบเครื่องกล ที่ติดตั้งครุภณ
ั ฑ์ เช่น ฮูดดูดควัน, แก็สหุงต้ม
- งานอื่นๆ ถ้ามี
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ตรวจผลงาน ตรวจสอบผลการงานครุภัณฑ์สเตนเลสสตีล ให้เป็นไปตามแบบรูปสัญญา
- รายละเอียดรูปแบบ จํานวน และสี ถูกต้องตามขออนุมัติ
- จัดวางตามแบบรูปรายการ
- ทดสอบการใช้งานได้อย่างมีประสิทธภาพ
- สภาพต้องใหม่ ไม่มีรอย ขูด ขีด หรือชํารุด
- ความสะอาดไม่มีคราบรอยเปรอะเปื้อนสี, เศษวัสดุ ฝุน่ ละออง
- วัสดุและสี อุปกรณ์ ถูกต้องตามขออนุมัติใช้
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เตรียมงาน การศึกษาและทําความเข้าใจในแบบรูป รายการข้อกําหนด เอกสาร
ประกอบ ตามคู่สัญญา ให้เข้าใจ
ติดตามงาน ตรวจสอบการจัดทําแผนการดําเนินการ ลําดับการดําเนินงานก่อนหรือหลัง
งานตกแต่ง กับงานที่เกี่ยวข้อง
- งานสถาปัตยกรรม ส่วนที่ตกแต่งภายใน เช่น พื้น, ผนัง, เสา, ฝ้าเพดาน,
หน้าต่าง, ประตู
- งานระบบไฟฟ้า ส่วนที่ตกแต่งภายใน เช่น ดวงโคม, สวิทช์, เต้ารับไฟฟ้า,
ชุดเครื่องเสียง, ชุดประชุมและชุด Presentation
- งานระบบสุขาภิบาล ที่ติดตั้งครุภณ
ั ฑ์ เช่น อ่างล้าง และก๊อกน้ํา
- งานวิศวกรรเครื่องกล ระบบปรับอากาศ, ระบบแก็สทางการแพทย์
- อื่นๆ ถ้ามี

DCD

4.2การจัดทํา Shop Drawing
(ถ้ามี)

ตรวจผลงาน ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทําแผนงานตกแต่งภายใน สอดคล้องกับ
แผนงานหลัก ถูกต้องตามแบบรูปสัญญา
เตรียมงาน การศึกษาและทําความเข้าใจในแบบรูป รายการข้อกําหนด เอกสาร
ประกอบ ตามคู่สัญญา ให้เข้าใจ
ติดตามงาน ตรวจสอบการจัดทํา Shop Drawing งานตกแต่ง และที่เกี่ยวข้องกับงาน
ระบบ (ถ้ามี)
- เพื่อเตรียมงาน และตรวจสอบพื้นที่ ตําแหน่งที่จะติดตั้ง
- เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่จะติดตั้งครุภัณฑ์
- Shop Drawing ตกแต่งผนัง การเตรียมการตกแต่งและสี, การติดตั้งวอลล์
เปเปอร์การวางลายและสี
- Shop Drawing การติดตั้งพรม การวางลายและสี
- Shop Drawing ฝ้าเพดาน ระดับหลุมฝ้าเพดาน ตําแหน่ง ดวงโคมไฟฟ้า
แสงสว่าง, พัดลม, เครื่องปรับอากาศ หรือหัวจ่ายระบายอากาศ
- Shop Drawing ผ้าม่าน แนวที่ติดตั้งและสี
ตรวจผลงาน ตรวจสอบรายละเอียดแบบ Shop Drawing ให้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถ
ติดตั้งงานตกแต่งภายใน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แบบรูปสัญญา แก้ไข
ปัญหาอุปสรรคของงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน การศึกษาและทําความเข้าใจในแบบรูป รายการข้อกําหนด เอกสาร
ประกอบ ตามคู่สัญญา แบบ Shop Drawing
ติดตามงาน การขออนุมัติใช้ วัสดุและตัวอย่างสี, อุปกรณ์ ที่ใช้งานตกแต่งภายใน
- ไม้และตัวอย่างทําสีงานไม้
- วัสดุและตัวอย่างสี งานตกแต่งผนัง ลามิเนท, ผ้าหุ้มฟองยาง, วอลล์เป
เปอร์ เป็นต้น
- ตัวอย่างและสี พรม, ม่าน, อื่นๆ ถ้ามี
ตรวจผลงาน ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัตวิ ัสดุงานตกแต่งภายในให้ครบถ้วน เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาก่อนดําเนินการต่อไป

บันทึก
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4.4 การตรวจสอบการติดตั้ง
งานตกแต่งภายใน

หมวดที่ 7 หน้าที่ 10

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน การศึกษาและทําความเข้าใจในแบบรูป รายการข้อกําหนด เอกสาร
ประกอบ ตามคู่สัญญา แบบ Shop Drawing และเอกสารการอนุมัติวัสดุ
งานตกแต่งภายในจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ติดตามงาน การตรวจสอบขณะดําเนินการ งานตกแต่ง
- งานไม้ : ชนิด คุณภาพ ขนาดของไม้, การเข้าไม้ รอยต่อ เข้ามุม ไสแต่ง,
ประกอบได้ระดับ แนวดิ่ง-แนวฉาก, ขัดแต่งเสมอเรียบ
- งานสี : เตรียมพื้นผิว ขัดแต่ง อุดรอยต่อ รอยหัวตะปู มุมต่างๆ, ย้อม, พ่น
เคลือบผิว แต่งผิว เรียบเนียนสม่ําเสมอ,
- งานผนัง : การเตรียมพื้นผิว กรุไม้อัด, กรุยิบซั่ม, บุลามิเนท, บุผา้ หุ้มฟอง
ยาง วอลล์เปเปอร์ พร้อมทําสี หรือพ่น ให้ตรงตามรูปแบบและรายการ ได้
มาตรฐานตามหลักวิชาช่าง
- งานติดตั้ง พรมทอ พรมแผ่น การเตรียมพื้น ปรับพื้นเรียบเสมอ ทําความ
สะอาดคราบสกปรก ฝุ่นละออง กรณีติดตั้งพรมแต่ละชนิดให้ติดตั้งตาม
กรรมวิธีผู้ผลิต
- งานฝ้าเพดาน ชนิด วัสดุ โครงเคร่า ตามรายการและมาตรฐานผู้ผลิต,
ระยะ-ระดับ หลุมฝ้าเพดาน
- งานผ้าม่าน ชนิด วัสดุ รางและผ้าม่าน ตามขออนุมัติใช้, แนวติดตั้งรางม่าน
, การติดตั้ง, ความประณีตการเย็บผ้าม่าน,
- งานระบบไฟฟ้า งานระบบเครื่องกล ที่เกี่ยวข้องกับงานตกแต่ง เช่นไฟฟ้า
แสงว่าง เครื่องปรับอากาศ และเต้ารับไฟฟ้า เครื่องเสียง ชุดประชุม ที่
เกี่ยวข้องกับงานตกแต่ง อืน่ ๆ ถ้ามี
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ตรวจผลงาน การตรวจสอบผลงานตกแต่งภายใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
- รายละเอียดถูกต้องตามรูปแบบและรายการ ด้วยความปราณีต ได้
มาตรฐานและหลักวิชาช่างที่ดี
- วัสดุและสี อุปกรณ์ ถูกต้องตามขออนุมัติใช้
- เมื่อดําเนินการตกแต่งแล้ว ดูประณีตเรียบเนียน สวยงาม ได้ระดับแนวดิ่งฉาก สีเป็นไปตามที่อนุมัติขอใช้
- ความสะอาดไม่มีคราบรอยเปรอะเปื้อนสี, เศษวัสดุและฝุ่นละออง
- การใช้งาน เช่น พรม ผ้าม่าน เป็นต้น สามารถใช้งานได้ดีไม่ติดขัด
- ทดสอบการเชื่อมต่อระบบสุขาภิบาล น้าํ ทิ้งและน้ําประปา (ถ้ามี)
- ทดสอบการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแสงว่าง และเต้ารับไฟฟ้า สามารถใช้งาน
ได้ดี (ถ้ามี)
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หมวด
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ขั้นตอน

หมวดที่ 7 หน้าที่ 11

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

5) งานภูมิทัศน์
5.1 การจัดทําแผนงานติดตั้ง
งานภูมิทัศน์ (ถ้ามี)

เตรียมงาน การศึกษาและทําความเข้าใจในแบบรูป รายการข้อกําหนด เอกสาร
ประกอบ ตามคู่สัญญา ให้เข้าใจ
ติดตามงาน จัดทําแผนการดําเนินการ ลําดับการดําเนินงานก่อนหรือหลังงานภูมิทัศน์
กับงานที่เกี่ยวข้อง
- งานสถาปัตยกรรม เช่น ระบบสัญจร ประกอบด้วย ถนน ทางเดินเท้า
ลานจอดรถ อื่นๆ ถ้ามี
- งานวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อื่นๆ ถ้ามี
- งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่นระบบระบายน้ํา ระบบน้ําพุ และระบบการ
ให้น้ําต้นไม้ เช่น Sprinkler และก๊อกน้ําแบบสายยาง อื่นๆ ถ้ามี
- รวมถึงเรือนเพาะชํา ระบบกําจัดขยะและทําปุ๋ย อื่นๆ ถ้ามี
- อื่นๆ ถ้ามี
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ตรวจผลงาน ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทําแผนงานภูมิทัศน์ สอดคล้องกับ
แผนงานหลัก ถูกต้องตามแบบรูปสัญญา

5.2การจัดทํา Shop Drawing
(ถ้ามี)

เตรียมงาน การศึกษาและทําความเข้าใจในแบบรูป รายการข้อกําหนด เอกสาร
ประกอบ ตามคู่สัญญา ให้เข้าใจ
ติดตามงาน ตรวจสอบการจัดทํา Shop Drawing งานภูมิทัศน์กบั สถานที่จริง และที่
เกี่ยวข้องกับงานระบบ (ถ้ามี)
- เพื่อเตรียมงาน และตรวจสอบพื้นที่ ตําแหน่งและขอบเขตการดําเนินการ
- เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคการดําเนินงาน
- Shop Drawing งานระไฟฟ้าแสงสว่าง อื่นๆ ถ้ามี
- Shop Drawing งานระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม อืน่ ๆ ถ้ามี

ตรวจผลงาน ตรวจสอบรายละเอียดแบบ Shop Drawing ให้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถ
ติดตั้งงานภูมิทัศน์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แบบรูปสัญญา แก้ไขปัญหา
อุปสรรคของงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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หมวด
งาน
ลําดับ

ขั้นตอน
5.3 การขออนุมัตงิ านภูมิทัศน์

หมวดที่ 7 หน้าที่ 12

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

เตรียมงาน การศึกษาและทําความเข้าใจในแบบรูป รายการข้อกําหนด เอกสาร
ประกอบ ตามคู่สัญญา แบบ Shop Drawing
ติดตามงาน ตรวจการขออนุมัติใช้ วัสดุตัวอย่างสี, อุปกรณ์, วัสดุพื้น, การล้อมย้ายต้นไม้,
การขออนุมัติพื้นที่อนุบาลต้นไม้ และวัสดุอุปกรณ์งานระบบที่เกี่ยวข้องกับ
งานภูมิทัศน์
ตรวจผลงาน ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติวัสดุงานภูมิทัศน์ให้ครบถ้วน เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาก่อนดําเนินการต่อไป

5.4 การตรวจสอบงานภูมิทัศน์

เตรียมงาน การศึกษาและทําความเข้าใจในแบบรูป รายการข้อกําหนด เอกสาร
ประกอบ ตามคู่สัญญา แบบ Shop Drawing และเอกสารการอนุมัติวัสดุ
งานภูมิทัศน์จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ติดตามงาน การตรวจสอบการดําเนินการ งานภูมิทัศน์
- รายละเอียด เป็นไปตามรูปแบบและรายการ ด้วยความประณีตเรียบร้อย
ได้มาตรฐานและหลักวิชาช่างที่ดี
- วัสดุตัวอย่างสี, อุปกรณ์ ถูกต้องตามขออนุมัติใช้
- ผังระยะ และผังระดับ ประกอบด้วย ความลาดชัน ขอบเขตที่ดิน
- งานดิน ปรับระดับ, ขุดลอกหน้าดิน, เศษวัสดุออก, การกลบหน้าดิน, การ
ถมด้วยดิน ทราย กรวด, บดอัด, ปุ๋ย
- การวางผังปลูกต้นไม้ วัดระยะตามกําหนด ใช้ปูนขาวโรยแสดงขอบเขต
ตําแหน่ง, ขอบแปลง,
- การเตรียมการปลูก และการปักชําต้นไม้ให้เป็นไปตามตารางเวลาที่กําหนด
, การปรับระดับ, เตรียมดินปลูก
- ชนิด ขนาด ปริมาณ คุณภาพของต้นไม้ ต้องถูกต้องตามรูปแบบรายการ
- การปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน เช่น การเตรียมหลุม, ดินปลูก, การ
ปลูก, ตําแหน่ง การค้ํายันต้นไม้
- การปูหญ้า การเตรียมพื้นที่ปลูก, การปู, การดูแลรักษา, การรดน้ํา, กําจัด
วัชพืช
- การขนและย้ายต้นไม้ เพื่อความเหมาะสมให้สามารเจริญเติบโตได้ดี
- งานพื้น ทางเดิน หรือลาน ปูบล็อกถนน, ปูบล็อกสนามหญ้า , ปูแผ่น
ทางเดินเท้า, ขอบคันหิน อื่นๆ ถ้ามี
- งานระบบไฟฟ้า เช่นระบบไฟฟ้าแสงว่าง อื่นๆ ถ้ามี
- งานระบบระบบสุขาภิบาล เช่น ระบบระบายน้ํา ระบบการให้น้ําต้นไม้
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หมวดงานมัณฑนาการ

หมวด
งาน
ลําดับ

คู่มือรายการกํากับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ขั้นตอน

หมวดที่ 7 หน้าที่ 13

รายละเอียดแนวทางการกํากับ/การควบคุมงาน

ตรวจผลงาน การตรวจสอบงานภูมิทัศน์ ดําเนินการแล้วเสร็จ
- รายละเอียดถูกต้องตามรูปแบบและรายการ ด้วยความปราณีต ได้
มาตรฐานและหลักวิชาช่างที่ดี
- วัสดุตัวอย่างสี, อุปกรณ์ ถูกต้องตามขออนุมัติใช้
- สภาพต้นไม้สมบูรณ์ และมีการค้ํายันไม้ยืนต้น
- พื้นที่ของงาน ไม่มีเศษวัสดุ ขยะ จากการดําเนินการก่อสร้างงานภูมิทศั น์
- ทดสอบ ระบบสุขาภิบาล ระบบรดน้ํา รางระบายน้ํา ระบบน้ําพุ สามาร
ใช้งานได้ดี อื่นๆ ถ้ามี
- ทดสอบ ระบบไฟฟ้าแสงว่างสามารใช้งานได้ อื่นๆ ถ้ามี
การดูแลบํารุงรักษาหลังจาการดําเนินการแล้วเสร็จ จนถึงส่งมอบงาน
- รดน้ําต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ ใส่ปุ๋ย กําจัดวัชพืช การพรวนดิน และตัดหญ้า
- การรักษาความสะอาดจากการดูแลบํารุงรักษาต้นไม้
- แผนการปฏิบัติงาน และรายละเอียดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ตลอดจนปุ๋ย และยาฆ่าแมลง ในการดูแลบํารุงรักษาสวน (เอกสารแนบ)
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