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บทที่ 1
บทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน
งานซ่อมบํารุงถนนและสะพาน เป็นกิจกรรมที่ดูแลรักษาให้มีสภาพอายุการใช้งานยาวนานและปลอดภัย
ผู้ควบคุมงานจึงต้องให้ความสําคัญต่อการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ทําให้งานซ่อมบํารุงมีความมั่นคงแข็งแรงเป็นไป
ตามแบบแปลน รายการประกอบแบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการและระเบียบข้อกฎหมาย ฉะนั้นเพื่อให้การควบคุมงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีระเบียบการตรวจการจ้างและการควบคุมงาน ดังนี้
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542
การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๗๒ คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดย
ตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน
หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
(๒) การดําเนินการตาม (๑) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า ตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไป
ได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ โดยให้มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา
(๓) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับ
ทราบการส่งมอบงาน และให้ทําการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(๔) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดใน
สัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงาน
ทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และ
เจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้หัวหน้าส่วน
ราชการทราบ
ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อกําหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบ หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี
(๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยทําความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้า
ส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงจะดําเนินการตาม (๔)
ข้อ ๗๓ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ ทุกวัน ให้
เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอน
งานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญา
ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้าง
จะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที
(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกําหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน หรือเป็นที่
คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญา แต่เมื่อสําเร็จแล้วจะ
สํานักบํารุงทาง

กรมทางหลวงชนบท
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ไม่ มั่ น คงแข็ ง แรง หรื อ ไม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก วิ ช าช่ า งที่ ดี หรื อ ไม่ ป ลอดภั ย ให้ สั่ ง พั ก งานนั้ น ไว้ ก่ อ น แล้ ว รายงาน
คณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว
(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการ
ปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสําคัญของ
ทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่
การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย
(๔) ในวันกําหนดลงมือทําการของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกําหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้
รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน ๓ วันทํา
การ นับแต่วันถึงกําหนดนั้น ๆ
จะเห็นว่า ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ได้กําหนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่ไว้อย่าง
ชั ด เจน ซึ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ ผลสํ า เร็ จ หรื อ ล้ ม เหลวของโครงการได้ สามารถที่ จ ะสั่ ง หยุ ด งานหรื อ พนั ก งานหรื อ สั่ ง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานได้ ทั้งนี้เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการมีความมั่นคงแข็งแรง
และเป็ น ไปตามหลั ก วิ ช าการ โดยจะต้ อ งรายงานให้ ค ณะกรรมการตรวจการจ้ า งเพื่ อ ทราบตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 73 (1) (2) และตามระเบียบดังกล่าวผู้ควบคุมงานจะต้องอยู่ดูแลงาน
ก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้างทุกวัน มีการจดบันทึกรายงานประจําวันและรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุก
สัปดาห์ ซึ่งการกํากับดูแลของผู้ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด จะส่งผลดีต่อการก่อสร้าง สามารถที่จะให้คําปรึกษา แนะนํา
รวมถึงการตัดสินใจต่อสภาพปัญหาหน้างาน ที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจนของแบบแปลนรายการก่อสร้าง สภาพ
พื้นที่ก่อสร้าง ปัญหาด้านสาธารณูปโภคหรือปัญหาอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้งานก่อสร้างลุล่วงไปด้วยดีลดข้อขัดแย้งระหว่างผู้
รับจ้างกับผู้ว่าจ้างได้
1.1 ศึกษารายละเอียดโครงการ
ผู้ควบคุมงานต้องศึกษารายละเอียดโครงการ ทั้งในส่วนของสัญญาจ้าง แบบแปลน และรายการประกอบ
แบบ สถานที่ รวมถึงเอกสารประกอบอื่นๆ เพื่อให้เข้าถึงเจตนารมณ์ของการออกแบบ และวิธีการที่จะดําเนินการควบคุม
งานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลน และยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่จะอาจ
เกิดขึ้น รวมถึงวิธีการแก้ไข ตลอดจนผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างด้วย โดย
จะต้องมองงานให้ออกทั้งเชิงเทคนิค และการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ฉะนั้น การศึกษารายละเอียดโครงการก่อนที่
จะดําเนินการก่อสร้างจริงจะเป็นประโยชน์ทําให้มองเห็นภาพ และมีจินตนาการ ซึ่งเป็นปัจจัยของความสําเร็จในงาน
ก่อสร้างถนน จึงควรที่จะมีการเตรียม ดังนี้
1.1.1 การจัดเตรียมและศึกษาแบบแปลน ประมาณราคา รวมถึงรายการประกอบแบบ

บ่อยครั้งที่ผู้ควบคุมงานขาดความรอบครอบไม่ได้มีการดําเนินการจึงทําให้ตัดสินใจผิดพลาด ทําให้
เป็นปัญหาและข้อขัดแย้งระหว่าง ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ เช่น กรณีการกําหนดตําแหน่งวางท่อ
ระดับน้ําเข้า –ออก หรือความยาวท่อระบายน้ําย่อมมีผลกระทบต่อประชาชน ทําให้เกิดการรุกล้ําเขตที่ดินเนื่องจากความ
ยาวท่อมากเกินไป หรือก่อให้เกิดปัญหาน้ําไหลเข้าท่วมพื้นที่เพาะปลูก หรือวางท่อแล้วน้ําไม่สามารถระบายได้ เป็นต้น ซึ่ง
สํานักบํารุงทาง
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การศึกษารูปแบบและรายการประกอบจะทําให้การทํางานราบรื่น สามารถแก้ไขปัญหา อุปวรรคในหน้างานได้อย่าง
ทันท่วงที
1.1.2 การตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง เนื่องจากงานก่อสร้างถนนส่วนใหญ่ จะดําเนินการในพื้นที่ที่

เป็นทางสาธารณประโยชน์หรือได้รับการอุทิศที่ดินจากประชาชน ซึ่งกรณีดังกล่าว มักเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ว่าจ้าง ผู้รับ
จ้างและประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างที่เกี่ยวข้องบ่อยครั้ง ดังนั้นผู้ควบคุมงาน จึงต้องมีการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง ทั้งใน
ส่วนที่เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่ที่ได้รับการอุทิศที่ดินหรือพื้นที่ที่ยินยอมให้ส่วนราชการเข้าไปดําเนินการ
ก่อสร้างว่ามีเอกสารหลักฐานการอนุญาตจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
1.1.3 การตรวจสอบสาธารณูปโภค เช่น น้ําประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ จะเกี่ยวข้องกับประชาชนใน
พื้นที่ก่อสร้างโดยตรง จึงต้องมีการเตรียมการตรวจสอบเพื่อวางแผน ลดผลกระทบกับประชาชนและไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อ
งานก่อสร้าง อันจะเป็นสาเหตุของการขยายระยะเวลาก่อสร้างโดยไม่จําเป็น บางกรณีอาจจะต้องมีการจัดทําเป็นหนังสือ
แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อขอให้เข้ามาดําเนินการรื้อถอนก่อนที่จะดําเนินการก่อสร้างในระยะเวลาที่เหมาะสม
1.1.4 การประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กรณีที่จําเป็นต้องดําเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของส่วน
ราชการอื่น เช่น จําเป็นต้องมีการก่อสร้างในเขตพื้นที่ของกรมทางหลวง พื้นที่ราชพัสดุ หรือพื้นที่ของกรมชลประทาน
เป็นต้น ก็จะต้องมีการขออนุญาตดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ และวิธีปฏิบัติของหน่วยงานั้นๆ ก่อนที่จะดําเนินการ
ก่อสร้าง
1.2 คุณสมบัติที่ดีของผู้ควบคุมงาน
นอกจากอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว ผู้ควบคุมงานที่ดีจําเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.2.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านงานทางเป็นอย่างดี โดยควรจะมีพื้นฐาน

การศึกษาทางด้านวิศวกรรมงานทาง หรือเทคนิคงานก่อสร้างเคยผ่านการควบคุมงานก่อสร้างถนนมาแล้วซึ่งจะมีส่วนให้
งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
1.2.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ เนื่องจากงานก่อสร้างมีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ผู้ควบคุมงานเป็น
เสมือนหนึ่งศูนย์กลางการขับเคลื่อนการทํางาน จําเป็นต้องติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อให้เกิดความ
ราบรื่นในการทํางาน
1.2.3 มีทัศนคติและพฤติกรรมทีด่ ีในการทํางาน โดยที่งานก่อสร้างที่รับผิดชอบ จําเป็นต้องทํางาน
ร่วมกันและเกีย่ วข้องกับบุคลากรต่างๆ หลายประเภท จึงจําเป็นต้องเป็นผู้ที่มแี นวคิดในเชิงบวกมองโลกในแง่ดี และมีการ
แสดงออกอย่างสุภาพชน
1.2.4 มีความวิริยะและอุตสาหะ เนื่องจากการควบคุมงานต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุและ
ประจําอยู่ ณ สถานที่ก่อสร้าง และจดบันทึกการปฏิบัติงานทุกวันอย่างต่อเนื่องและสม่าํ เสมอ เพื่อให้ทราบความคืบหน้า
ของงานเป็นระยะๆ
1.2.5 มีความรับผิดชอบสูง (Responsibility) งานก่อสร้างถนนแต่ละโครงการมีงบประมาณ
ค่อนข้างสูง ส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชน ดังนั้น ผู้ควบคุมงานจึงต้องให้ความสําคัญและตระหนักในความรับผิดชอบ
ต่อราชการและประชาชน ไม่ปล่อยปละละเลย ให้งานเกิดความเสียหาย
1.2.6 มีการทํางานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ (Transparency & Accountability) ผู้ควบคุม
งานและผู้รับจ้าง มักจะมีคําครหาในทางลบบ่อยครั้ง และผู้ควบคุมงานจะตกเป็นจําเลย ในกรณีที่งานเกิดความเสียหาย
สํานักบํารุงทาง
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อาจจะต้องรับผิดชอบตามระเบียบของทางราชการและไม่ได้รับการยอมรับจากภาคสังคมด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงจาก
สถานการณ์ดังกล่าว กระบวนการควบคุมงานจึงต้องมีการดําเนินการทั้งด้วนเอกสาร หลักฐานประกอบ
1.3 ข้อควรปฏิบตั ิของผูค้ วบคุมงาน

นอกจากผู้ควบคุมงานจะมีอํานาจหน้าที่ และคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นแล้ว การที่จะทํางานให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีข้อควรปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.3.1 ต้องมีความยินดี และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการทีจ่ ะทําให้งานเสร็จลุล่วงถูกต้องตาม
รูปแบบและรายการ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ โดยยึดถือหลักที่ว่าให้ได้ผลงานที่มีคณ
ุ ภาพที่ดีที่สุด และเป็นวิธีการที่
ถูกต้องรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย
1.3.2 ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานที่ควบอยู่ โดยยึดหลักความถูกต้องตามแบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบ
1.3.3 ตรวจสอบการทํางานของผู้รับจ้างเป็นระยะๆ หากตรวจพบข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาด
จะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทําการแก้ไขได้ทันเวลา เพื่อป้องกันการสูญเสียวัสดุและแรงงานโดยไม่จําเป็น
1.3.4 ต้องไม่รับของกํานัลจากผู้รับจ้าง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
1.3.5 ไม่แสดงความเห็นหรือออกความเห็นขัดแย้งกันเองต่อหน้าผู้รับจ้าง ซึ่งจะทําให้ทีมงานถูกลด
ความน่าเชื่อถือ
1.3.6 การสั่งหยุดงาน การไม่อนุมตั ิให้ทํางานและการไม่ยอมรับงาน (Reject) จะต้องมีเหตุผลและได้
ผ่านการไตร่ตรองแล้วอย่างรอบคอบแล้ว และต้องชี้แจงถึงสาเหตุของการสั่งดังกล่าวให้ผู้รับจ้างเข้าใจและยอมรับในข้อสั่ง
การดังกล่าว
1.3.7 ต้องไม่หน่วงเหนี่ยวการตรวจสอบงานก่อสร้าง หรือการตรวจสอบวัสดุ หรือดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ซึ่งจะทําให้งานหยุดชะงักโดยไม่จําเป็น
1.4 อํานาจและหน้าที่ของผูค้ วบคุมงาน
1.4.1 ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่กําหนดไว้ในสัญญา ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียด

และข้อกําหนดไว้ในสัญญาทุกประการ
1.4.2 สั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาช่าง
เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ รายละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา และรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที
1.4.3 สั่งให้หยุดงานนั่น เฉพาะส่วนหรือส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด แล้วแต่กรณีได้ จนกว่าผู้จับ
จ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําสั่ง และรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที
1.4.4 กรณี ที่ ป รากฏว่ า แบบรู ป รายละเอี ย ดหรื อ ข้ อ กํ า หนดในสั ญ ญามี ค วามขั ด กั น หรื อ เป็ น ที่
คาดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั่นได้เป็นไปตามรูปรายละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา แต่เมื่อสําเร็จแล้วจะไม่มั่นคง
แข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั่นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการ
จ้างโดยเร็ว
1.4.5 จดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน
1.4.6 รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเป็นประจําทุกสัปดาห์
สํานักบํารุงทาง
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1.4.7 ส่งมอบรายงานประจําวัน และรายงานประจําสัปดาห์ ให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อเสร็จงานในแต่

ละงวด
1.4.8 ติดตาม ควบคุม กํากับ ดูแลการทํางานของผู้รับจ้างตลอดเวลา เพื่อให้คําแนะนํา และป้องกัน

มิให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่งานก่อสร้าง
1.4.9 จั ด การให้ มี ป้ า ยและสั ญ ญาณจราจร ให้ เห็ นชั ด เจนกลางวั น และกลางคื น เพื่ อ เตื อ นและ
แนะนําให้ผู้ใช้ทางทราบล่วงหน้า จะได้ระมัดระวังมิให้เกิดอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากการก่อสร้าง
1.4.10 ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง ตามแบบฟอร์ม คส.1 – คส.10 ตลอดจน สรุปผล
การทดสอบวัสดุ ตามแบบฟอร์ม ทส.1 – ทส.5 เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ เมื่อมีการตรวจรับงาน
1.5 บทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมงานต่อผู้รับจ้าง

ผู้ควบคุมงานจะต้องศึกษารายละเอียดดังต่อไปนี้ เพื่อแจ้งประสานงานตักเตือนหรือบังคับผู้รับจ้างให้ถือ
ปฏิบัติ
1.5.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับจ้างต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับงานจ้างโดย
เคร่งครัด การฝ่าฝืนหากเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการกระทําที่ผิดกฎหมายนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเอง
ทั้งสิ้น
1.5.2 ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชน
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการอํานวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทางโดยเฉพาะใน
บริเวณพื้นที่และเส้นทางที่ได้รับมอบจากผู้ว่าจ้างไปดําเนินการแล้วตลอดเวลา โดยการจัดทํา จัดหาและติดตั้งสิ่งจําเป็น
ต่างๆ เกี่ยวกับการจราจรจะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง และในขณะทํางานผู้รับจ้างต้องบํารุงรักษาเส้นทางให้ใช้สัญจรได้
สะดวกและปลอดภัยตลอดเวลา
กรณีที่งานก่อสร้างเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรอาจเปิดให้รถเดินทางเดียวได้โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหา
ติดตั้ง อุปกรณ์ และเครื่องหมายสัญญาณจราจร เตือนล่วงหน้าและป้องกันอุบัติเหตุ หากการสัญจรไม่สามารถมองเห็นใน
ทิศทางตรงกันข้าม ผู้รับจ้างต้องให้มีพนักงานให้สัญญาและจัดการจราจรให้ผ่านได้โดยสะดวก
หากมีความจําเป็นต้องปิดหรือเปิดการจราจรเป็นบางช่วงจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานก่อน
และผู้รับจ้างจะต้องจัดทําทางเบี่ยงหรือสะพานเบี่ยงให้การจราจรผ่านได้ตามปกติก่อนที่จะทําการเปิดทางเพื่อทําการ
ก่อสร้าง พร้อมทั้งมีการแนะนําและเตือนผู้ใช้เส้นทางเป็นการล่วงหน้า โดยผู้รับจ้างต้องดูแลและบํารุงรักษาทางเบี่ยง หรือ
สะพานเบี่ยงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และสะดวกปลอดภัยตอลดเวลาที่ใช้งาน
1.5.3 การติดตั้งป้ายและสัญญาณควบคุมการจราจร
ในขณะทํางาน ผู้รับจ้างจัดให้มีป้ายและสัญญาณจราจร เพื่อเตือน และแนะนําผู้ใช้ทางทราบล่วงหน้า
ให้ขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง
กรณีที่จําเป็นต้องปิดกั้นทางที่ใช้สัญจรตามปกติต้องจัดให้มีแผงกั้นพร้อมป้าย หรือเครื่องหมายเตือน
ล่วงหน้า และในเวลากลางคืนต้องจัดให้มีแสงสว่างติดตั้งไว้ที่แผงกั้นด้วย
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ในบริเวณที่กําลังก่อสร้าง การกองวัสดุไว้บนคันทาง ต้องจัดให้มีป้ายเตือนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
ตลอดเวลาทํางาน และถ้าเป็นงานที่ทําบริเวณทางตัดหรือทางแยก นอกจากจะต้องติดตั้งป้ายเตือนบริเวณก่อสร้างแล้วยัง
ต้องติดตั้งบนทางตัดหรือทางแยกสายที่มีการจราจรผ่านบริเวณที่มีการก่อสร้างด้วย
ป้ายเครื่องหมายและสัญญาณจราจรรวมทั้งการติดตั้ง จะต้องเป็นไปตามแบบมาตรฐาน และหาก
จําเป็นจะต้องจัดให้มีแสงสว่างสามารถเห็นลักษณะและรายละเอียดของป้ายเครื่องหมายได้ชัดเจน กรณีที่มีปริมาณ
การจราจรสูงต้องจัดให้มีไฟกระพริบติดตั้งเตือนไว้ล่วงหน้าเป็นกรณีพิเศษ
1.5.4 การมีและใช้วัตถุระเบิด
กรณีที่จําเป็นต้องมีการนําวัตถุระเบิดมาใช้ในงานจ้าง ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดําเนินการขออนุญาตมีและ
ใช้วัตถุระเบิดตามระเบียบและกฎหมายของทางราชการ โดยผู้ว่าจ้างอํานวยความสะดวกปละความร่วมมือในการขอ
อนุญาต
1.5.5 การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องระวังป้องกันมิให้การทํางานมีผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ทํางานและบริเวณข้างเคียง
กรณีที่เกิดความเสียหายนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไขให้คืนสภาพเดิมและหรือแก้ไขผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นให้หมดไป
1.5.6 การรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและความเสียหาย
ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งระมั ด ระวั ง มิ ใ ห้ ก ารทํ า งานเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ สารธารณสมบั ติ
สาธารณูปโภคและทรัพย์สินของผู้อื่น หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทําของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ
ต่อความเสียหาย นั้น
1.6 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (Public Participation)
การมีส่วนร่วมภาคประชานชน (Public Participation) หมายถึงกระบวนการที่นําประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน ร่วมกันหาทางออกสําหรับการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ในทางสันติ เป็นที่ยอมรับหรือเป็นฉันทามมติของประชาสังคม และมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจโดยนําเอาความเห็น
และข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาเป็นองค์ประกอบสําคัญในการตัดสินใจและกําหนด
แนวทางหรือนโยบายสาธารณะที่ภาครัฐจะดําเนินการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการตามนัยของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และมาตรา 3/1
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นที่จะพัฒนาการบริหารราชการให้
สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น หมายถึงการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมซึ่งจัดให้ระบบการ
บริหารราชการเป็นระบบเปิด (Open governance) โดยประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ รวมถึงภาคประชา
สังคม มีโอกาสเข้าร่วมใน 5 มิติ คือ (1) ร่วมคิดและเสนอความคิดเห็น (2) ร่วมตัดสินใจ (3) ร่วมดําเนินการ (4) ร่วมรับ
ประโยชน์ และ (5) ร่วมติดตามผลการดําเนินงาน
นอกจากนี้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ยังได้
กําหนดให้โครงการของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ด้วย
สํานักบํารุงทาง

กรมทางหลวงชนบท
‐6‐

โครงการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงชนบทในพื้นที่ย่อมกระทบกับประชาชนในพื้นที่ไม่มากก็น้อยฉะนั้น
การจัดประชุมชี้แจงเพื่อให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ และการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความไม่
สะดวกระหว่างดําเนินการกระทําให้ได้รับความร่วมมือและสร้างแนวร่วมให้เกิดขึ้นกับภาคประชาชนในพื้นที่ก่อสร้าง ทํา
ให้สามารถดําเนินโครงการได้อย่างราบรื่น ลดข้อจํากัดต่างๆได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่มีผลกระทบกับ
ประชาชนในวงกว้าง จึงควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากภาคประชาชน
เพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการ กรณีที่มีข้อกําจัดไม่สามารถดําเนินการได้ก็จะต้องมีการชี้แจงทํา
ความเข้าใจโดยผู้ควบคุมงาน (ดูรายละเอียด “คู่มือปฏิบัติงานและตรวจติดตาม”)
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บทที่ 2
การเตรียมเอกสารในการปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้ควบคุมงาน
ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงานนั้น ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานของโครงการ
นั้นๆ อย่างถ้วนถี่ เพื่อที่จะได้ตรวจสอบ กํากับ ดูแล ให้คําปรึกษา แนะนํา ผู้รับจ้างได้ทําการก่อสร้างได้ตามรูปแบบ
รายการและข้อกําหนดตามสัญญาจ้าง ดังนั้น เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงาน จึงต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อม
สําหรับการทําหน้าที่ และสิ่งแรกที่ต้องกระทํา คือ การจัดหาและจัดทําเอกสารต่างๆ ดังนี้
1. สัญญาจ้าง
2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
3. เอกสารที่ใช้ในการควบคุมงาน
4. เอกสารการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน
2.1 สัญญาจ้าง
สัญญาจ้างถือเป็นเอกสารหลัก ซึ่งคู่สัญญาคือผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตาม ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าว
เฉพาะที่เห็นว่าเป็นสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ควบคุมงานเท่านั้น สําหรับรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ
ขอให้ศึกษาและทําความเข้าใจในสัญญานั้นๆ อีกครั้ง ซึ่งสัญญาจ้างโดยทั่ว ๆ ไปจะระบุสิ่งต่างๆ ดังนี้
2.1.1 คู่สัญญา หมายถึง กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ว่าจ้าง และบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ซึ่งเป็นนิติบุคคล
เป็นผู้รับจ้าง
2.1.2 ชื่อและรายละเอียดของโครงการที่จะก่อสร้าง
2.1.3 ราคาค่าก่อสร้างรวม
2.1.4 กําหนดระยะเวลาการก่อสร้าง ซึ่งระบุวันที่ผู้รับจ้างเข้าเริ่มทํางานและกําหนดและเสร็จโดย
สมบูรณ์
2.1.5 ค่าปรับ ซึ่งผู้รับจ้างต้องชําระให้ผู้ว่าจ้าง หากไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนด
2.1.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทํางานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน โดยจะต้องทําเป็นหนังสือ
และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
2.1.7 นอกจากนี้ ยังมารายละเอียดอื่น ๆ อีก ขอให้ผู้ควบคุมงานศึกษาให้เข้าใจ เพื่อจะได้นําไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2.2 เอกสารอันเป็นส่วนหนีง่ ของสัญญาจ้าง
ตามสัญญาจ้างจะระบุเอกสารแนบท้าย ให้ถอื เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยทั่วไปจะประกอบด้วย
2.2.1 แบบก่อสร้าง
2.2.2 แบบมาตรฐานงานทาง (1 เล่ม) ที่ประกอบในสัญญา
2.2.3 แบบมาตรฐานงานสะพาน (1 เล่ม) ที่ประกอบในสัญญา
2.2.4 แบบมาตรฐานงานบํารุงทาง (1 เล่ม) ที่ประกอบในสัญญา
2.2.5 รายละเอียดงวดงาน เป็นเอกสารซึ่งเป็นเงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างโดยการแบ่งจ่าย
เป็นงวดๆ ตามปริมาณงานที่แจ้งไว้ และในแต่ละงวดง่านจะมีกําหนดแล้วเสร็จไว้ด้วย
สํานักบํารุงทาง

กรมทางหลวงชนบท
‐8‐

2.2.6 ใบเสนอราคาและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ในส่วนนี้จะเป็นเอกสารในขั้นตอนการเสนอราคา
ของผู้รับจ้าง ซึ่งแสดงสาระสําคัญในเรื่องราคา ค่าก่อสร้าง ปริมาณงาน ราคาต่อหน่อยของแต่
ละรายการ
2.2.7 บั น ทึ ก การประเมิ น ราคา เป็ น เอกสารที่ ผู้ รั บ จ้ า งตกลงราคาค่ า งานแต่ ล ะรายการกั บ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา โดยแสดงปริมาณงาน ราคาต่อหน่วย จํานวน
เงินราคาค่างานรวม เอกสารนี้จะใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนงานและการแก้ไขสัญญาจ้าง
2.2.8 ประกาศประกวดราคา โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดจ้าง ซึ่งมีรายละเอียด
ปลีกย่อยมากมาย ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ควบคุมงานเท่านั้น
กล่าวคือ
 ผู้รับจ้างจะต้องหรือจัดหารถยนต์ปิกอัพ ที่มีสภาพใช้การได้ดีอย่างน้อย 1 คัน สําหรับ
เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างตามสัญญา ตั้งแต่เริ่มงานจนแล้วเสร็จ
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้าง หรือจัดหาสํานักงานชั่วคราวของงานก่อสร้างโดยมีพื้นที่ทํางานไม่
น้อยกว่า 20 ตารางเมตร และด้านแคบสุดกว้างพอเพียงในการทํางาน ทั้งนี้ต้องเสร็จ
ก่อนการส่งงานครั้งที่ 1
 ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการสํารวจวางแนว ทําระดับและอุปกรณ์ที่ใช้
ในการทดสอบความแน่นของวัสดุงานทางในสนาม
โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นตลอดระยะเวลาก่อสร้าง จนกว่าจะแล้วเสร็จ
สําหรับสัญญาจ้างและเอกสารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเหล่านี้ เมื่อได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานแล้ว ให้ขอรับ
ได้ที่สํานักบํารุงทาง ผู้ควบคุมงานจะต้องทําการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของเอกสารว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่หากมี
เอกสารใดเกิดความผิดพลาดขัดแย้งกัน เช่น ระยะทาง ความกว้าง ตามสัญญาไม่ตรงกับแบบก่อสร้าง แบบก่อสร้าง
แบบมาตรฐานมีความขัดแย้งไม่ตรงกัน หรือรายละเอียดงวดงานไม่ถูกต้อง เป็นต้น ให้ผู้ควบคุมงานรีบแจ้งให้สํานัก
บํารุงทางโดยเร็ว เพื่อหาแนวทางแก้ไข
2.3 เอกสารทีใ่ ช้ในการควบคุมงาน
ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน ต้องมีการรายงานผลจดบันทึกการปฏิบัติงาน ผลการทดสอบเพื่อ
เป็นหลักฐานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้ และเพื่อให้การจัดทํามีรูปแบบใน
แนวทางเดียวกัน จึงได้กําหนดรูปแบบของเอกสารที่ใช้ในการควบคุมงาน ดังนี้
1) แบบรายงานการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
2) แบบบันทึกประจําวัน
3) แบบรายงานประจําสัปดาห์และประจําเดือน
4) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจํางวด
5) แบบการเร่งรัดงานก่อสร้าง
6) แบบรายงาน คส.1-คส.10 และ ทส.1-9
7) แบบทดสอบการหาความแน่นการบดอัดพื้นทางในสนาม (Field Density Test)
8) แบบทดสอบกําลังอัด (Unconfined Compressive Strength)
สํานักบํารุงทาง
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9) แบบรายละเอียดการเจาะตรวจสอบความหนาและทดสอบการหาความแน่นการบดอัดแอสฟัลติก
คอนกรีต
10) แบบการตรวจสอบอัตราส่วนผสม Job mix Asphaltic Concrete
11) แบบการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต Concrete Mix Design
12) แบบการทดสอบเหล็กเส้นกลม ข้ออ้อย และลวดตีเกลียว
13) แบบการรับน้ําหนักของเสาเข็มตอก Blow Count
14) แบบการตรวจรับงานก่อสร้าง
15) แบบรายงานผลการตรวจการจ้าง
16) แบบรับรองผลการปฏิบัติงานจ้าง
รูปแบบและตัวอย่างของเอกสารดังกล่าว จะปรากฏตาม ภาคผนวก ก.
เอกสารของผูร้ ับจ้าง
1) หนังสือแจ้งขอเข้าปฏิบัติงาน และแต่งตั้งตัวแทนบริษัทฯ
2) หนังสือเสนอแผนงานก่อสร้างและบุคลากร เพื่อขออนุมัติใช้เป็นแผนดําเนินการ
3) หนังสือนําส่งวัสดุที่ใช้ออกแบบ และตรวจสอบ
4) แจ้งอนุญาตทํางานประจําวัน
รูปแบบและตัวอย่างของเอกสารดังกล่าว จะปรากฏตาม ภาคผนวก ข.
2.4 เอกสารการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับหลักการ เหตุผลในการซ่อมบํารุงทางโดยเน้นการดําเนินการที่
โปร่งใส เป็นธรรม สามารถชี้แจ้งให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ
พ.ศ. 2540 ทางสํานักบํารุงทางได้กําหนดขั้นตอนโดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.4.1 การแนะนํากรมทางหลวงชนบทและโครงการ
 รูปแบบวีดีโอแนะนํากรม
 รูปแบบโปรแกรม Power Point
2.4.2 บอร์ดร่วมสังเกตการณ์เพื่อแสดงขั้นตอนการตรวจสอบงานก่อสร้าง ดังนี้
 งานท่อกลม คสล.
 งานดิน
 งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)
 งานพื้นทาง (หินคลุก)
 งานผิวทางเคพซีล
 งานแอสฟัลติกคอนกรีต
 งานจราจรเครื่องหมายจราจร
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2.4.3 แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ
2.4.4 บันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย (MOU)
2.4.5 แผ่นพับประชาชนร่วมตรวจสอบ ประกอบด้วย
2.4.5.1 งานทาง
 ประชาชนมีส่วนร่วม
 งานดิน
 งานท่อ คสล.
 งานลูกรัง
 งานหินคลุก
 การนําวัสดุชั้นทางบนถนนลาดยางเดิมกลับมาใช้ใหม่
 งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
 งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
 งานผิวทางเคพชีล
 งานเครื่องหมายจราจรและสิง่ อํานวยความสะดวกและปลอดภัย
2.4.5.2 งานสะพาน
 ประชาชนมีส่วนร่วม
 สํารวจเพื่องานก่อสร้างและวางผัง
 งานฐานรากสะพาน
 งานตอม่อสะพาน
 งานพื้นสะพานและคอนกรีตอัดแรง
 งานพื้นสะพานแบบหล่อในที่
 งานทางเท้าและราวสะพาน
 ส่วนประกอบอื่นๆ
 งานพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพาดคอสะพาน
2.4.6 แบบสอบถามความพึงพอใจ
หมายเหตุ
เอกสารการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ดูรายละเอียด “คู่มือปฏิบัติงานและตรวจติดตาม”
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ติดต่อหน่วยงานในท้องถิ่น
และเตรียมสถานที่
แนะนํากรมทางหลวงชนบทและโครงการ
ช่วงก่อนดําเนิน
งานก่อสร้าง

ชี้แจงขั้นตอนสังเกตการณ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ
บันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย

ช่วงขณะดําเนิน
งานก่อสร้าง

แผ่นพับประชาชนร่วมตรวจสอบ

หลังดําเนินงาน
ก่อสร้างแล้วเสร็จ

แบบสอบถามความพึงพอใจ

จบกระบวนการ

รูปที่ 2-1 ผังแสดงขั้นตอนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
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บทที่ 3
ขั้นตอนปฏิบตั ิในการควบคุมงาน
เมื่อผู้ควบคุมงานได้รับ คําสั่งกรมทางหลวงชนบท เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุม
งาน จะต้องปฏิบัติตาม รายละเอียดดังนี้
3.1. การรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง
เมื่อได้รับทราบคําสั่งให้เป็นผู้ควบคุมงานแล้วรวมทั้งได้ขอเข้ารับสําเนาสัญญาจ้างและเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่ควบคุมงานควรที่จะเข้ารายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง (ซึ่งจะมีรายนามปรากฏอยู่ในคําสั่งเดียวกับคําสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน) ทั้งนี้เพื่อเป็น
การแนะนําตัวเอง และชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของงานนั้นๆ เช่น รูปแบบ ที่ จะดําเนินการ ระยะเวลาก่อสร้าง
กําหนดเริ่มต้นสัญญา กําหนดแล้วเสร็จ ราคาค่าก่อสร้างและผู้รับจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้รวมถึงการขอรับทราบนโยบาย
คําปรึกษาแนะนํา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและเนื่องจากคณะกรรมการตรวจการจ้างนี้ จะเป็นกลุ่ม
บุคคลที่ผู้ควบคุมงานจะต้องมีการติดต่อประสานงานอยู่เสนอ ๆ ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นจึงควรที่จะทราบถึง
สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน สําหรับการ
ติดต่อทางโทรศัพท์นั้น ควรใช้สําหรับในการติดต่อขอเข้าพบ การแจ้งกําหนดนัดหมายหรือในเรื่องซึ่งไม่สําคัญและใช้
เวลาไม่มากนักเท่านั้น หากเรื่องใดที่เห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญในกรณีงานมีปัญหาอุปสรรค ซึ่งจะต้องใช้เวลานานเพื่อการ
อธิบายหรือชี้แจงรายละเอียดควรจะเข้าพบด้วยตนเองจะเป็นการเหมาะสมมากกว่า จึงขอให้ผู้ควบคุมงานคํานึงถึง
กาลเทศะ ความเหมาะสมของแต่ละโอกาสไว้ด้วย
3.2. การรายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยงานในพืน้ ที่
เมื่อผู้ควบคุมงานจะออกไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ก่อสร้างจะต้องทําคําสั่งขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการให้เรียบร้อยเสียก่อน กรณีดําเนินการโดยสํานักบํารุงทาง สํานักบํารุงทางจะทําหนังสือถึงผู้อํานวยการสํานักทาง
หลวงชนบท พื้นที่ นั้น ๆ ผู้ควบคุมงานเป็นผู้ถือไปเข้าพบและรายงานตัวต่อผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทเพื่อชี้แจง
รูปแบบวิธีการและสายทางที่จะเข้าดําเนินการ รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้เจ้าของพื้นที่รับทราบและเป็นข้อมูล ซึ่ง
ทางสํานักทางหลวงชนบท จะแจ้งให้สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนั้นๆ ทราบต่อไป
3.3. การเข้าสูพ่ ื้นทีค่ วบคุมงาน
เมื่อได้รายงานตัวต่อผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ควรกระทําในลําดับต่อไป คือ
การเข้าพื้นที่ก่อสร้างและตรวจสอบสถานที่เบื้องต้นในการนี้ควรมีการประสานงานกับผู้รับจ้างให้จัดเตรียมสิ่งต่างๆ ไว้ให้
เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง เช่น สํานักงานชั่วคราว เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ หรือรถยนต์ที่จะใช้ในการควบคุม
งาน เป็นต้น
3.4. การตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
สิ่งสําคัญประการแรกที่ผู้ควบคุมงานต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เมื่อเริ่มเข้าควบคุมงานคือการตรวจสอบ
สถานที่ก่อสร้าง โดยเปรียบเทียบกับแบบก่อสร้างที่ได้รับมา และศึกษารายละเอียดในเบื้องต้นไว้แล้วว่า มีความถูกต้อง
ตรงกันหรือไม่ ซึ่งสิ่งที่จะต้องทําการตรวจสอบที่สําคัญมีดังนี้
สํานักบํารุงทาง
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1) ตรวจสอบระยะทางที่จะทําการก่อสร้าง
2) แนวเขตพื้นที่ โครงสร้างระบายน้ํา
3) ตรวจสอบความกว้างและชนิดของไหล่ทาง
4) จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ
5) พื้นที่แก้ไขโครงสร้างทางที่ไม่แข็งแรง (Deep Patch)
6) ปริมาณหินคลุกปรับระดับ
7) พื้นที่ขุดไสผิวทางและพื้นทางเดิมด้วยเครื่องจักร Recycling
8) พื้นที่ Prime Coat และ Tack Coat ผิวทางและผิวไหล่ทาง
9) พื้นที่ปู Asphaltic Concrete ผิวทางและผิวไหล่ทาง
10) ตําแหน่งและเขตทาง งานโครงสร้างระบายน้ํา
11) งานจราจรสงเคราะห์
12) ประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
13) งานอื่นๆ
เมื่อได้ทําการตรวจสอบแล้ว หากมีรายการใดซึ่งไม่ตรงกับแบบก่อสร้าง ซึ่งเห็นว่าจะเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ดําเนินการให้เป็นไปตามสัญญาได้ ให้ผู้ควบคุมงานรีบรายงานประธานคณะกรรมการตรวจการ โดยผ่าน ผู้อํานวยการ
สํานักฯ หรือ ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด ให้ทราบเพื่อหาแนวทางและไขปัญหาโดยเร็ว
3.5 การจัดเตรียมสํานักงานชั่วคราว
สํานักงานชั่วคราว เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องจัดสร้างหรือจัดหา เพื่อให้เป็นไปตามที่ระบุในประกาศ
ประกวดราคา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่จะต้องปฏิบัติ ผู้ควบคุมงานต้องพิจารณาสถานที่ตั้งให้อยู่ในที่เหมาะสม
หากเป็นไปได้ควรอยู่ในบริเวณก่อสร้าง เพื่อความเหมาะสมสะดวกในการใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานผู้ที่จะมาติดต่อ
สามารถหาพบได้ง่าย
ภายในสํานักงานชั่วคราว ต้องมีพื้นที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน เช่น
สาธารณูปโภค โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางของ เครื่องมืออุปกรณ์ ที่จําเป็นอื่นๆ และสิ่งจําเป็นอื่น ๆ และสิ่งจําเป็นที่จะต้องจัดให้
มี คือ แผนผังแสดงรายละเอียดต่างๆของโครงการ เพื่อที่จะให้คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือ บุคคลทั่วไปได้ทราบ
และเข้าใจได้ ดังนี้
 แผนทีส่ ังเขปแสดงแนวทางที่ก่อสร้าง
 รูปตัดแสดงโครงสร้าง
 แผนผังแสดงแผนและผลการก่อสร้าง
 รูปถ่ายแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในการจัดทําและติดตั้งแผนผังดังกล่าว ควรคํานึงถึงขนาด ตําแหน่งการติดตั้ง วัสดุสีสันที่ใช้ให้เหมาะสม
สวยงามเป็นระเบียบด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือ ผู้มาตรวจเยี่ยมโครงการได้พบ
เห็นเป็นสิ่งแรก หากมีความพร้อม จะเป็นการสร้างความประทับใจและความรู้สึกที่ดี อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความ
ตั้งใจรวมทั้งการเอาใจใส่ในหน้าที่ของผู้ควบคุมงานได้เป็นอย่างดี
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3.6 การตรวจสอบแผนการดําเนินงานของผู้รับจ้าง
ในการดําเนินงานก่อสร้าง จําเป็นต้องมีการวางแผนงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การติดตาม
ผลดําเนินงาน การตรวจสอบ ประเมินผล และเร่งรัดงาน ให้ดําเนินงานสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายภายในกําหนดเวลา
โดยอ้างอิงจากแผนการก่อสร้างและผลการปฏิบัติงานหากมีความล่าช้ากว่าแผนงาน เกินกว่าร้อยละ 10 กรมทางหลวง
ชนบทจะตัดสิทธิ์มิให้เสนอราคารับจ้างงานก่อสร้างในทุกสาขางานก่อสร้างเป็นเวลาครั้งละ 30 วัน จนกว่าผู้รับจ้างจะ
ดําเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน ดังนั้น การวางแผนงานการก่อสร้างจึงต้องทําด้วยความรอบครอบ และ
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในการปฏิบัติ โดยผู้รับจ้างจะเป็นผู้เสนอแผนเพื่อขออนุมัติใช้ภายใน 15 วัน และ
หน่วยงาน แจ้งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ ซึ่งส่วนใหญ่จะออกมาในรูปของ Progress Chart ที่แสดงความก้าวหน้าของ
ผลงานในแต่ละเดือน สิ่งที่ผู้ควบคุมงานควรตรวจสอบแผนงานของผู้รับจ้างโดยพิจารณาร่วมกับสัญญาจ้าง แบบก่อสร้าง
ใบเสนอราคา บันทึกการประเมินราคา และบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ เอกสารรายละเอียดงวดงาน มีดังนี้
 ตรวจสอบรายละเอียดของงานแต่ละรายการ ว่าครบถ้วนตามแบบและบันทึกการประเมินราคา
หรือไม่
 ตรวจสอบปริมาณงานแต่ละรายการว่าถูกต้องตรงกับแบบและใบบันทึกการประเมินราคาหรือไม่
 ตรวจสอบความถูกต้องของราคาต่อหน่วย ราคารวมของงานแต่ละรายการและราคาค่าก่อสร้าง
รวม ซึ่งต้องตรงกับราคาก่อสร้างตามสัญญา
 ตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานของแต่ละรายการ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับลําดับขั้นตอนก่อนหลัง
ของขั้นตอนการทํางาน เช่น การทํางานผิวทาง จะเริ่ม ทํางานได้ก็ต่อเมื่อได้ทํางาน Prime
Coat หรือ Tack Coat ก่อนแล้วเท่านั้น
 1/2 ของระยะเวลาก่อสร้าง แผนดําเนินงานก่อสร้างจะต้องไม่น้อยกว่า 40% ของค่างานก่อสร้าง
หากตรวจสอบแล้วพบความผิดพลาดบกพร่องหรือความไม่สมเหตุสมผลให้ประสานงาน กับผู้รับจ้าง
เพื่อทําการแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงอนุมัติให้นํามาใช้งานได้
3.7 การจัดให้มีป้ายและเครื่องหมายจราจรในระหว่างการก่อสร้าง
ในระหว่างการก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานจะต้องให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจรชั่วคราว บริเวณ
สถานที่ก่อสร้าง เป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ใช้เส้นทางนอกจากจะต้องพิจารณาว่าควรติดตั้งป้ายชนิด
ใดบ้างแล้ว ผู้ควบคุมงานจะต้องคํานึงตําแหน่งการติดตั้งที่ให้ผู้ใช้เส้นทางสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะที่เหมาะสม
เพื่อที่จะได้เพิ่มความระมัดระวัง หรือลดความเร็วก่อนถึงจุดที่กําลังปฏิบัติงานอยู่
นอกจากป้ายและเครื่องหมายจราจรที่ใช้เพื่อความปลอดภัยแล้ว ยังมีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้าย
อื่นๆ หรือเป็นการสื่อความหมายและสะดวกในการควบคุมงาน ได้แก่
 ป้ายโครงการ เป็นการแจ้งให้ทราบถึงหน่วยงานเจ้าของโครงการ ลักษณะงาน ระยะทาง ชื่อ
โครงการ ระยะเวลา ค่าก่อสร้าง และชื่อผู้ควบคุมงาน
 ป้ายสํานักงานโครงการ เป็นป้ายแสดงให้ทราบถึงสถานที่ตั้งของสํานักงานชั่วคราวขนาด และ
ตําแหน่งของการติดตั้ง ขอให้พิจารณาถึงความเหมาะสมสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 ป้ายหลักระยะเป็นป้ายซึ่งแสดงให้ทราบว่าจุดนั้นๆ ตรงกับ กม. ที่เท่าไรทั้งนี้เพื่อใช้เป็นสื่อใน
การปฏิบัติงาน การตรวจสอบการสั่งการ การติดตั้งป้ายดังกล่าวควรห่างกันไม่เกิน 100 เมตร
สํานักบํารุงทาง
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บริ เ วณข้ า งใดข้ า งหนึ่ ง ของเส้ น ทางในจุ ด ที่ ส ามารถมองเห็ น ได้ ชั ด เจน และไม่ กี ด ขวางการ
ปฏิ บั ติ ง านของเครื่ อ งจั ก ร เพราะจะทํ า ให้ เ กิ ด การชํ า รุ ด สู ญ หายได้ ในบางครั้ ง อาจจะทํ า
เครื่องหมายบอกระยะไว้ที่ เสาไฟฟ้า หรือราวสะพานก็ได้
สัญญาก่อสร้างและแบบแปลน
รายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง
และหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง

พบปัญหา

รายงานปัญหาอุปสรรค

การแก้ไขสัญญาจ้าง

ไม่พบปัญหา
ควบคุมงานก่อสร้าง

เหตุสุดวิสัย

เกิดเหตุ

ไม่เกิดเหตุ
รายงานผล คส. และ ทส.
ตรวจสอบงานก่อสร้าง
ตามรายละเอียดงวดงาน
ส่งมอบงานและตรวจรับงาน
รายงานแล้วเสร็จโครงการ

รูปที่ 3-1 ผังแสดงขั้นตอนในการควบคุมงาน
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สัญญาก่อสร้างและแบบแปลน

ตรวจสอบพื ้นที่และปริมาณ

เกิดปัญหา

งานตามแบบก่อสร้ าง
รายงานปัญหาอุปสรรค
เพื่อแก้ไขสัญญาหรือ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ดําเนินการ

ไม่พบปัญหา

ดําเนินการก่อสร้าง

รูปที่ 3-2 ผังการตรวจสอบพื้นที่ก่อนดําเนินการก่อสร้าง (คส.1)

สํานักบํารุงทาง
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บทที่ 4
ขั้นตอนการควบคุมงาน
ในการก่อสร้างโครงการใดๆ ก็ตาม จะสามารถสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้ภายในระยะเวลากําหนด
จะต้ องมีการวางแผนงานที่ดี กําหนดวิธีการรวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกั นไปผู้ ควบคุ มงานมีหน้าที่
ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในระหว่างการก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อให้ผลงานที่ออกมานั้นถูกต้อง
ตามรูปแบบและรายการประกอบสัญญาจ้าง ซึ่งรายละเอียดของวิธีการและขั้นตอนดังกล่าวนั้นมีอยู่มากมาย ซึ่งปรากฏ
อยู่ใน มทช. และแบบมาตรฐานงานบํารุงทาง ที่ถูกระบุให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา จึงขอให้ผู้ควบคุมงานศึกษาให้เข้าใจ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน
4.1 งานทาง
4.1.1 งานขุดตัด
การตรวจสอบขั้นตอนการตรวจสอบและปฏิบัติงานในสนาม
- ก่อนการดําเนินการต้องตรวจสอบค่าระดับ เพื่อกําหนดตําแหน่ง Slope Stakes
ตลอดแนวการก่อสร้างแล้วบันทึกลงใน คส.7
- เก็บตัวอย่างวัสดุดินเดิม เพื่อทดสอบหาคุณสมบัติตามมาตรฐานทางหลวงชนบท
- กรณีที่คุณสมบัติวัสดุไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางหลวงชนบท ให้ขุดออกแล้วถมกลับ
ด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานทางหลวงชนบท
- เมื่อขุดตัดแล้ว ต้องปาดแต่งให้ได้ระดับและบดอัดแน่นให้ได้รูปแบบและความแน่น
ตามมาตรฐานทางหลวงชนบท และดําเนินการตรวจสอบค่าระดับ วัดความกว้างและ
ตําแหน่ง Toe Slope แล้วบันทึกลงใน คส.7
- ถ่ายรูปขณะดําเนินการทุกระยะ 200 เมตร หรือทุกจุด ที่ดําเนินการขุดตัด
- กรณีค่าระดับต่ํากว่าแบบเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้ ให้เสริมด้วยวัสดุเดิมในชั้นนั้นให้ได้
ระดับตามแบบหรือให้เสริมด้วยวัสดุในชั้นถัดไปและบดอัดแน่นให้ได้ตามข้อกําหนด
- กรณีค่าระดับสูงกว่าแบบเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้ ต้องตัดออกให้ได้ระดับตามแบบและ
บดอัดแน่นตามข้อกําหนด
- กรณีปริมาณความชื้น อยู่ในช่วง ± 3 % ของ OMC ให้บดอัดเพิ่มเติมจนได้ความ
หนาแน่นตามข้อกําหนด
- กรณีปริมาณความชื้นไม่อยู่ในช่วง ± 3 % ของ OMC จะต้อง Scarify แล้วรื้อวัสดุ
ขึ้นมาตากเพื่อลดปริมาณความชื้นหรือผสมน้ําเพิ่มแล้วแต่กรณี แล้วบดอัดจนได้ตาม
ข้อกําหนด
4.1.2 ดินถม
การขั้นตอนการตรวจสอบและปฏิบัตงิ านในสนาม
- เก็บตัวอย่างจากแหล่งวัสดุไปทดสอบ General test ก่อนจะนํามาใช้ แหล่งวัสดุละ
1 ตัวอย่าง และ 1 ตัวอย่างทุก ๆ 5,000 ลูกบาศก์เมตร หรือเมื่อสังเกตพบว่าวัสดุ
เปลี่ยนไป
สํานักบํารุงทาง
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- กรณีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกําหนดให้เปลี่ยนแหล่งวัสดุส่งทดสอบใหม่ ให้ได้ตาม
ข้อกําหนด
- ดําเนินการถมคันทางเป็นชั้น ๆ โดยมีความหนาเมื่อทําการบดอัดแน่นตามข้อกําหนด
แต่ละชั้นแล้วต้องไม่เกิน 20 เซนติเมตร เมื่อก่อสร้างจนได้แนวระดับ ความลาด
ขนาด และรูปร่างตามที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้างแล้วต้องทดสอบความแน่นและ
ตรวจสอบระดับ แล้วบันทึกลงใน คส.7
- ในระหว่างการก่อสร้าง ต้องเก็บตัวอย่างวัสดุในสายทางทําการทดสอบControl test
ทุกๆ 1กิโลเมตรต่อ 1 ตัวอย่าง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งวัสดุ หรือเมื่อ
สังเกตพบว่าวัสดุเปลี่ยนไป
- ตรวจสอบค่าระดับ ความกว้าง ตําแหน่ง Toe Slope ทุกระยะ 50 เมตร และ
ถ่ายภาพ Fine Grade ทุกระยะ 200 เมตร บันทึกลงใน คส.7
- กรณีค่าระดับต่ํากว่าแบบเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้ ให้เสริมด้วยวัสดุเดิมในชั้นนั้นให้ได้
ระดับตามแบบหรือให้เสริมด้วยวัสดุในชั้นถัดไปและบดอัดแน่นให้ได้ตามข้อกําหนด
- กรณีค่าระดับสูงกว่าแบบเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้ ต้องตัดออกให้ได้ระดับตามแบบและ
บดอัดแน่นตามข้อกําหนด
- กรณีปริมาณความชื้น อยู่ในช่วง ± 3 % ของ OMC ให้บดอัดเพิ่มเติมจนได้ความ
หนาแน่นตามข้อกําหนด
- กรณีปริมาณความชื้นไม่อยู่ในช่วง ± 3 % ของ OMC จะต้อง Scarify แล้วรื้อวัสดุ
ขึ้นมาตากเพื่อลดปริมาณความชื้นหรือผสมน้ําเพิ่มแล้วแต่กรณี แล้วบดอัดจนได้ตาม
ข้อกําหนด
4.1.3 งานวัสดุคัดเลือก
ขั้นตอนการตรวจสอบและปฏิบัติงานในสนาม
- เก็บตัวอย่างจากแหล่งวัสดุไปทดสอบ General test ก่อนจะนํามาใช้ แหล่งวัสดุละ
1 ตัวอย่าง และ 1 ตัวอย่างทุก ๆ 5,000 ลูกบาศก์เมตร หรือเมื่อสังเกตพบว่าวัสดุ
เปลี่ยนไป
- กรณีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกําหนดให้เปลี่ยนแหล่งวัสดุส่งทดสอบใหม่ ให้ได้ตาม
ข้อกําหนด
- ดําเนินการก่อสร้างวัสดุคัดเลือกเป็นชั้น ๆ โดยมีความหนาเมื่อทําการบดอัดแน่นตาม
ข้อกําหนดแต่ละชั้นแล้วต้องไม่เกิน 20 เซนติเมตร เมื่อก่อสร้างจนได้แนวระดับ
ความลาด ขนาด และรูปร่างตามที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้างแล้วต้องทดสอบความแน่น
และตรวจสอบระดับ แล้วบันทึกลงใน คส.7
- ในระหว่างการก่อสร้าง ต้องเก็บตัวอย่างวัสดุในสายทางทําการทดสอบControl test
ทุกๆ 1กิโลเมตรต่อ 1 ตัวอย่าง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งวัสดุ หรือเมื่อ
สังเกตพบว่าวัสดุเปลี่ยนไป
สํานักบํารุงทาง
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- ตรวจสอบค่าระดับ ความกว้าง ตําแหน่ง Toe Slope ทุกระยะ 50 เมตร และ
ถ่ายภาพ Fine Grade ทุกระยะ 200 เมตร บันทึกลงใน คส.7
- กรณีค่าระดับต่ํากว่าแบบเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้ ให้เสริมด้วยวัสดุเดิมในชั้นนั้นให้ได้
ระดับตามแบบหรือให้เสริมด้วยวัสดุในชั้นถัดไปและบดอัดแน่นให้ได้ตามข้อกําหนด
- กรณีค่าระดับสูงกว่าแบบเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้ ต้องตัดออกให้ได้ระดับตามแบบและ
บดอัดแน่นตามข้อกําหนด
- กรณีปริมาณความชื้น อยู่ในช่วง ± 3 % ของ OMC ให้บดอัดเพิ่มเติมจนได้ความ
หนาแน่นตามข้อกําหนด
- กรณีปริมาณความชื้นไม่อยู่ในช่วง ± 3 % ของ OMC จะต้อง Scarify แล้วรื้อวัสดุ
ขึ้นมาตากเพื่อลดปริมาณความชื้นหรือผสมน้ําเพิ่มแล้วแต่กรณี แล้วบดอัดจนได้ตาม
ข้อกําหนด
4.1.4 งานรองพืน้ ทาง
ขั้นตอนการตรวจสอบและปฏิบัติงานในสนาม
- เก็บตัวอย่างจากแหล่งวัสดุไปทดสอบ General test ก่อนจะนํามาใช้ แหล่งวัสดุละ
1 ตัวอย่าง และ 1 ตัวอย่างทุก ๆ 5,000 ลูกบาศก์เมตร หรือเมื่อสังเกตพบว่าวัสดุ
เปลี่ยนไป
- กรณีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกําหนดให้เปลี่ยนแหล่งวัสดุส่งทดสอบใหม่ ให้ได้ตาม
ข้อกําหนด
- ดําเนินการก่อสร้างรองพื้นทางเป็นชั้น ๆ โดยมีความหนาเมื่อทําการบดอัดแน่นตาม
ข้อกําหนดแต่ละชั้นแล้วต้องไม่เกิน 20 เซนติเมตร เมื่อก่อสร้างจนได้แนวระดับ
ความลาด ขนาด และรูปร่างตามที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้างแล้วต้องทดสอบความแน่น
และตรวจสอบระดับ แล้วบันทึกลงใน คส.7
- ในระหว่างการก่อสร้าง ต้องเก็บตัวอย่างวัสดุในสายทางทําการทดสอบControl test
ทุกๆ 1กิโลเมตรต่อ 1 ตัวอย่าง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งวัสดุ หรือเมื่อ
สังเกตพบว่าวัสดุเปลี่ยนไป
- ตรวจสอบค่าระดับ ความกว้าง ตําแหน่ง Toe Slope ทุกระยะ 50 เมตร และ
ถ่ายภาพ Fine Grade ทุกระยะ 200 เมตร บันทึกลงใน คส.7
- กรณีค่าระดับต่ํากว่าแบบเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้ ให้เสริมด้วยวัสดุเดิมในชั้นนั้นให้ได้
ระดับตามแบบหรือให้เสริมด้วยวัสดุในชั้นถัดไปและบดอัดแน่นให้ได้ตามข้อกําหนด
- กรณีค่าระดับสูงกว่าแบบเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้ ต้องตัดออกให้ได้ระดับตามแบบและ
บดอัดแน่นตามข้อกําหนด
- กรณีปริมาณความชื้น อยู่ในช่วง ± 3 % ของ OMC ให้บดอัดเพิ่มเติมจนได้ความ
หนาแน่นตามข้อกําหนด

สํานักบํารุงทาง
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- กรณีปริมาณความชื้นไม่อยู่ในช่วง ± 3 % ของ OMC จะต้อง Scarify แล้วรื้อวัสดุ
ขึ้นมาตากเพื่อลดปริมาณความชื้นหรือผสมน้ําเพิ่มแล้วแต่กรณี แล้วบดอัดจนได้ตาม
ข้อกําหนด
4.1.5 งานพื้นทาง
ขั้นตอนการตรวจสอบและปฏิบัติงานในสนาม
- เก็บตัวอย่างจากแหล่งวัสดุไปทดสอบ General test ก่อนจะนํามาใช้ แหล่งวัสดุละ
1 ตัวอย่าง และ 1 ตัวอย่างทุก ๆ 5,000 ลูกบาศก์เมตร หรือเมื่อสังเกตพบว่าวัสดุ
เปลี่ยนไป
- กรณีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกําหนดให้เปลี่ยนแหล่งวัสดุส่งทดสอบใหม่ ให้ได้ตาม
ข้อกําหนด
- ดําเนินการก่อสร้างพื้นทางเป็นชั้น ๆ โดยมีความหนาเมื่อทําการบดอัดแน่นตาม
ข้อกําหนดแต่ละชั้นแล้วต้องไม่เกิน 20 เซนติเมตร เมื่อก่อสร้างจนได้แนวระดับ
ความลาด ขนาด และรูปร่างตามที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้างแล้วต้องทดสอบความแน่น
และตรวจสอบระดับ แล้วบันทึกลงใน คส.7
- ในระหว่างการก่อสร้าง ต้องเก็บตัวอย่างวัสดุในสายทางทําการทดสอบControl test
ทุกๆ 1กิโลเมตรต่อ 1 ตัวอย่าง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งวัสดุ หรือเมื่อ
สังเกตพบว่าวัสดุเปลี่ยนไป
- ตรวจสอบค่าระดับ ความกว้าง ตําแหน่ง Toe Slope ทุกระยะ 50 เมตร และ
ถ่ายภาพ Fine Grade ทุกระยะ 200 เมตร บันทึกลงใน คส.7
- กรณีค่าระดับต่ํากว่าแบบเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้ ให้เสริมด้วยวัสดุเดิมในชั้นนั้นให้ได้
ระดับตามแบบหรือให้เสริมด้วยวัสดุในชั้นถัดไปและบดอัดแน่นให้ได้ตามข้อกําหนด
- กรณีค่าระดับสูงกว่าแบบเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้ ต้องตัดออกให้ได้ระดับตามแบบและ
บดอัดแน่นตามข้อกําหนด
- กรณีปริมาณความชื้น อยู่ในช่วง ± 3 % ของ OMC ให้บดอัดเพิ่มเติมจนได้ความ
หนาแน่นตามข้อกําหนด
- กรณีปริมาณความชื้นไม่อยู่ในช่วง ± 3 % ของ OMC จะต้อง Scarify แล้วรื้อวัสดุ
ขึ้นมาตากเพื่อลดปริมาณความชื้นหรือผสมน้ําเพิ่มแล้วแต่กรณี แล้วบดอัดจนได้ตาม
ข้อกําหนด
4.1.6 งานขุดกัดพื้นทางเดิมแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ (Pavement In – Place Recycling)
ขั้นตอนการตรวจสอบและปฏิบัติงานในสนาม
- ส่งออกแบบอัตราส่วนผสมของซีเมนต์ สําหรับการปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่
 ทําการเก็บตัวอย่างวัสดุผิวทางและพื้นทางเดิมขนาด กว้าง 50 ซม.ยาว 50
ซม. ลึก 20 ซม. โดยประมาณ (กรณีแบบกําหนดขุดไสผิวทางและพื้นทางเดิม
ลึก 20 ซม.)
สํานักบํารุงทาง
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 ทําการเก็บตัวอย่างวัสดุผิวทางและพื้นทางเดิมทุกระยะประมาณ 5,000
เมตร
 นําวัสดุผิวทางและพื้นทางเดิม ส่งออกแบบอัตราส่วนผสมของซีเมนต์สําหรับ
การปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ (จะต้องได้กําลังอัดไม่น้อยกว่าแบบกําหนด)
 การนําส่งวัสดุผิวทางและพื้นทางเดิม ออกแบบอัตราส่วนผสมของซีเมนต์เพื่อ
ปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ แบ่งได้เป็น 2 กรณี
กรณีที่ 1 ไม่มกี ารปรับระดับหินคลุกพื้นทางเดิม
 ใช้วัสดุผิวทางเดิม + พื้นทางเดิม รวมแล้วความลึกเท่ากับแบบกําหนด
กรณีที่ 2 มีการปรับระดับหินคลุกพื้นทางเดิม (ขึ้นอยู่กับความหนาของหินคลุกปรับระดับ)
 ใช้วัสดุผิวทางเดิม + พื้นทางเดิม + หินคลุกปรับระดับรวมแล้วความลึก
เท่ากับแบบกําหนด
หมายเหตุ
1. หากผลการออกแบบอัตราส่วนผสมของซีเมนต์สําหรับการปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่น้อย
กว่า 3.5% ในสนามจะต้องใช้อัตราส่วนผสมของซีเมนต์เท่ากับ 3.5% โดยน้ําหนัก หรือ
ตามที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง
2. หากผลการออกแบบอั ต ราส่ ว นผสมของซี เ มนต์ สํ า หรั บ การปรั บ ปรุ ง ชั้ น ทางเดิ ม ในที่
มากกว่า 3.5 % ในสนามจะต้องใช้อัตราส่วนผสมของซีเมนต์มากกว่าหรือเท่ากับผลที่
ออกแบบได้และมีค่ากําลังอัดไม่น้อยกว่า 17.5 ksc.
- เมื่อได้รับผลการออกแบบหรือตรวจสอบวัสดุที่นํามาใช้ในงานแล้วผู้ควบคุมงานต้อง
มีหน้าที่ตรวจสอบในสนามอีกครั้งว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้หรือไม่
- แก้ไขชั้นโครงสร้างทางเติมที่ไม่แข็งแรงเสียหายมาก (Deep Patch) ปริมาณตาม
แบบกําหนด
- เสริมหินคลุกปรับระดับ เสียรูป/แอ่ง/ร่องล้อ (บดอัดแน่น) ปริมาณตามแบบ
กําหนด
วิธีตรวจสอบ
- เก็บค่าระดับพื้นทางเดิมตลอดระยะทางดําเนินการ
- นําค่าระดับที่สํารวจมาทําการขีด Grade และกําหนดค่าระดับใหม่ เพื่อใช้ควบคุม
ปริมาณหินคลุกปรับระดับ
- ทําการเสริมหินคลุกปรับระดับตาม Grade หรือค่าระดับที่กําหนดไว้พื้นที่เท่ากับ
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรขุดไส สามารถทํางานได้ต่อวัน ทําการขุดไสผิวทางและ
พื้ น ทางเดิม ความลึ ก ตามแบบกํา หนดโดยผสมซีเ มนต์ ม ากกว่า หรื อ เท่ ากั บผลที่
ออกแบบได้ต้องไม่น้อยกว่า 3.5% โดยน้ําหนัก ด้วยเครื่องจักรทํา Recycling
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พร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified Proctor Density และมีค่ารับ
แรงอัดไม่น้อยกว่า 17.5 ksc.
- การทดสอบเครื่องจักรประสิทธิภาพการจ่ายปูน
วิธีการคํานวณปริมาณปูนซีเมนต์
- พื้นที่ทําการขุดไส ด้วยเครื่องจักรทํา Recycling ต่อพื้นที่ 1.00 ตร.ม.
- น้ําหนักของผิวทางและพื้นทางเดิม ต่อพื้นที่ 1.00 ตร.ม.
- พื้นทางเดิม ปริมาตร (กว้างXยาวXลึก) = 1.00X1.00X0.20 = 0.2 ลบ.ม.
- ความแน่นพื้นทางเดิม โดยประมาณ 2,250 กก./ลบ.ม (ตรวจสอบจากผลทดสอบ)
 ปริมาตรพื้นทางเดิม x ความแน่นพื้นทางเดิม = 0.2 x 2,250 = 450 กก./ตร.ม. ............... (A)
- ปริมาตรปูนซีเมนต์ 3.5 % โดยน้ําหนัก 3.5 / 100 = 0.035 ........................ (B)
- ปริมาตรปูนซีเมนต์กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1.00 ตร.ม. = A x B
= 450 x 0.035
= 15.75 กก./ตร.ม.
- เมื่อจบการทํางานแต่ละช่วง ทําการวัดระยะทาง และคูณด้วยน้ําหนักของซีเมนต์ต่อ
ตารางเมตร จะทราบว่าใช้ซีเมนต์กี่กิโลกรัมต่อความยาว
- ทําการตรวจสอบซีเมนต์ที่ใช้จริงว่าจํานวนถูกต้องหรือไม่
- การตรวจสอบความลึกในการขุดไสด้วยเครื่องจักรRecycling สามารถแบ่งได้ 3 กรณี
กรณีที่ 1 อ่านจากหน้าจอ Computer ที่อยู่กับเครื่องจักรขุดไส Recycling
กรณีที่ 2 ใช้เหล็กแทงเช็คความหนาขณะเครื่องจักรขุดไส Recycling ทํางานอยู่
กรณีที่ 3 เมื่อทําการบ่มน้ําตลอดระยะเวลานาน 7 วัน ทําการเจาะพื้นทาง
(Core Test) ที่ทําการขุดไสด้วยเครื่องเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 4 นิ้ว และทําการวัดความลึกก้อนตัวอย่าง
- เก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบหากําลังแรงอัด (Unconfined Compressive Test )
3 ก้อน ต่อพื้นที่ 1,500 ตารางเมตร
- บ่มน้ําตลอดระยะเวลาหลังการบดอัดแน่น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าข้อกําหนด
(จึงจะสามารถทําการราดยาง Prime Coat ได้)
4.1.7 งาน Prime Coat
ขั้นตอนการตรวจสอบและปฏิบัติงานในสนาม
- ผลิตภัณฑ์ยางที่นํามาใช้ จะต้องมีเอกสารรับรองคุณภาพ และเอกสารนําส่งสําหรับ
โครงการนั้น ๆรวมทั้งต้องตรวจสอบ ซีลวาล์วทางเข้าออกทุกตัวต้องอยู่ในสภาพ
เรียบร้อย จึงอนุญาตให้นํามาใช้ได้
- ตรวจสอบ สอบเทียบรถพ่นยางและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สามารถ
ควบคุมอัตราการพ่นยางให้ถูกต้องตามที่ออกแบบจึงอนุญาตให้นํามาใช้
สํานักบํารุงทาง
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- ยางที่พ่นลงบนพื้นทางแล้ว หากได้รับความเสียหาย เช่น หลุดออกหรือมีสิ่งสกปรก
บนผิวหน้า ให้แก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อยก่อนก่อสร้างขั้นต่อไป
- ทําการกวาดและเป่าเศษวัสดุออกด้วยเครื่องจักร
- ทําการพรมน้ํา (Spray) บาง ๆ เล็กน้อยก่อนราดยาง Prime Coat
- ทําการราดยาง Prime Coat อัตราตามที่ออกแบบไว้
- เมื่อทําการราดยางแล้ว ให้ทงิ้ ไว้ 24-48 ชัว่ โมง โดยไม่ให้ยวดยานวิ่งผ่าน
4.1.8 งาน Tack Coat
ขั้นตอนการตรวจสอบและปฏิบัติงานในสนาม
- ผลิตภัณฑ์ยางที่นํามาใช้ จะต้องมีเอกสารรับรองคุณภาพ และเอกสารนําส่งสําหรับ
โครงการนั้น ๆรวมทั้งต้องตรวจสอบ ซีลวาล์วทางเข้าออกทุกตัวต้องอยู่ในสภาพ
เรียบร้อย จึงอนุญาตให้นํามาใช้ได้
- ตรวจสอบ สอบเทียบรถพ่นยางและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สามารถ
ควบคุมอัตราการพ่นยางให้ถูกต้องตามที่ออกแบบจึงอนุญาตให้นํามาใช้
- ยางที่พ่นลงบนพื้นทางแล้ว หากได้รับความเสียหาย เช่น หลุดออกหรือมีสิ่งสกปรก
บนผิวหน้า ให้แก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อยก่อนก่อสร้างขั้นต่อไป
- ทําการกวาดและเป่าเศษวัสดุออกด้วยเครื่องจักร
- ทําการราดยาง Tack Coat อัตราตามที่ออกแบบไว้
- เมื่อทําการราดยางแล้ว ให้ทงิ้ ไว้ 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้ยางแตกตัว โดยไม่ให้ยวดยาน
วิ่งผ่าน
4.1.9 งานแอสฟัลติกคอนกรีต
ขั้นตอนการตรวจสอบและปฏิบัติงานในสนาม
- เก็บตัวอย่างหินทุกขนาดจาก Hot Bin และยาง AC ส่งทดสอบ เพื่อออกแบบอัตรา
ส่วนผสมก่อนเริ่มงานผิวทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน
- ตรวจสอบ สอบเทียบ Plant และอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถควบคุมอัตราส่วนผสม
และอุณหภูมิให้เป็นไปตามที่ออกแบบ
- ในการปูผิวทาง Asphaltic Concrete ต้องบดทับครั้งแรกที่อุณหภูมิไม่ต่ํากว่า 120
องศาเชลเชียส และมีขั้นตอนวิธีการปูผิวตามข้อกําหนด เมื่อปูผิวแล้วเสร็จให้เจาะ
เก็บก้อนตัวอย่าง ทุกระยะ 250 เมตร/ก้อน/ช่องจราจร เพื่อตรวจสอบความหนา
และตรวจสอบคุณสมบัติ โดยวิธี Marshall test
- กรณีคุณสมบัติตาม Marshall test ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดต้องรื้อออกแล้วปูผิว
ทางใหม่
- กรณีความหนาไม่เป็นไปตามรูปแบบให้ปูเสริมความหนา ไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร
โดยจะต้องปรับระดับรอยต่อให้เข้ากับผิวจราจรเดิม
สํานักบํารุงทาง
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- กรณีความกว้างไม่เป็นไปตามรูปแบบให้ปูเสริมความกว้างให้ได้ตามแบบ โดย
จะต้องปรับระดับรอยต่อให้เข้ากับผิวจราจรเดิม
- ตรวจสอบอุณหภูมิของแอสฟัลต์ขณะปูต้องไม่ต่ํากว่า 120 องศาเซลเซียส และไม่
เกิน 150 องศาเซลเชียล
- ปูผิวทางแอสฟัลต์ ความหนาไม่น้อยกว่าแบบกําหนด
- บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 98% Marshall Density
4.1.10 งานเคพชีล
ขั้นตอนการตรวจสอบและปฏิบัติงานในสนาม
- ผลิตภัณฑ์ยางที่นํามาใช้ จะต้องมีเอกสารรับรองคุณภาพ และเอกสารนําส่งสําหรับ
โครงการนั้น ๆรวมทั้งต้องตรวจสอบ ซีลวาล์วทางเข้าออกทุกตัวต้องอยู่ในสภาพ
เรียบร้อย จึงอนุญาตให้นํามาใช้ได้
- ตรวจสอบ สอบเทียบรถพ่นยางและรถโรยหิน ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สามารถ
ควบคุมอัตราการพ่นยางหรือโรยหินให้ถูกต้องตามที่ออกแบบจึงอนุญาตให้นํามาใช้
- ให้ แยกกองหินย่อยแต่ละขนาดไว้ โดยไม่ปะปนกัน
- ทําการกวาดและเป่าเศษวัสดุออกด้วยเครื่องจักร
- ทําการลาดยาง AC 60-70 , RC -250 หรือ CRS -2
- ทําการโรยหิน สามารถใช้หินได้ 2 ขนาด คือ ขนาด 1/2 นิ้ว และ ขนาด 3/4 นิ้ว
หินที่ใช้เป็นขนาด Single Size มีขนาดมาตรฐานงานวัสดุชนิดเม็ดสําหรับผิวจราจร
แบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์
- บดทับหิน ด้วยรถบดล้อยาง ขนาด 4-6 ตัน ทําการบดทับอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย
2-3 เที่ยวเพื่อให้หินขยับตัวอย่างสม่ําเสมอ แล้วจึงนํารถบดล้อเหล็ก ขนาด 4-6 ตัน
บดทับโดยไม่ต้องสั้นสะเทือน เพื่อลบเหลี่ยมวัสดุหินผิว
- ทําการลาดยาง ชนิด -1 หรือ CSS-1h ที่ผสมน้ําในอัตราส่วนผสม 1:1 ลงบนพื้น
ทาง ด้วยอัตราไม่น้อยกว่า 0.6 ลิตร ต่อ ตารางเมตร โดยวิธี Fog Spray หลังจาก
นั้นจึงดําเนินการฉาบผิวสเลอรี่ซีล ต่อไป
- ตรวจสอบ สอบเทียบ รถผสม Slurry Seal และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
สามารถควบคุมอัตราการลาดยางได้ตามอัตราส่วนผสมทีก่ ําหนด
- เก็บตัวอย่างหินผิวทางชั้นแรก ส่งทดสอบคุณสมบัติและออกแบบอัตราการลาดยาง
ชั้นแรก
- กรณีไม่เป็นไปตามข้อกําหนด ให้เปลี่ยนแหล่งวัสดุ แล้วส่งทดสอบใหม่
- ก่อนการฉาบทับผิวทางชั้นแรกให้ตรวจสอบอัตราส่วนผสมของ Slurry Seal และ
จะต้องทดสอบความข้นเหลวของส่วนผสมให้เป็นไปตามที่ออกแบบ
- ผิวทางที่ฉาบทับด้วย Slurry Seal แล้วต้องรายเรียบสม่ําเสมอ หากไม่ราบเรียบไม่
ว่าจากกรณีใดๆจะต้องฉาบทับให้เรียบ
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- ถ่ายภาพขั้นตอนการก่อสร้างผิวทางชั้นแรก การฉาบทับ ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน และ
หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ บันทึกลงในแบบ คส.8
4.1.11 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขั้นตอนการตรวจสอบและปฏิบัติงานในสนาม
- เก็บตัวอย่าง วัสดุหิน ทราย ส่งทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติและออกแบบอัตรา
ส่วนผสมคอนกรีต และเก็บตัวอย่างเหล็กเสริมคอนกรีตทุกขนาดที่นํามาใช้ในงาน
เพื่อทดสอบคุณสมบัติตามข้อกําหนดมาตรฐานงานทางหลวงชนบท
- กรณีผลทดสอบไม่เป็นไปตามข้อกําหนด ให้เปลี่ยนแหล่งวัสดุแล้วส่งทดสอบใหม่
- ก่อนการเทคอนกรีตต้องตรวจสอบค่าระดับทุกระยะ 2 เมตร รวมทั้งบริเวณรอยต่อ
หัวท้ายของแบบหล่อคอนกรีต
- ตรวจสอบขนาด ความกว้าง ความหนา ก่อนการหล่อคอนกรีตและตรวจสอบขนาด
ตําแหน่งและจํานวนของเหล็กเสริมให้ถูกต้องตามรูปแบบ
- เก็บตัวอย่างคอนกรีต อย่างน้อย 3 ก้อน เพื่อนําไปทดสอบกําลังอัด โดยเก็บเมื่อ
หล่อคอนกรีตแต่ละส่วนโครงสร้าง เก็บทุกครั้งที่มีการเทคอนกรีตทุก ๆ 50
ลูกบาศก์เมตร และเก็บทุกครัง้ เมื่อเปลี่ยนแหล่งวัสดุ
- ก่อนเทคอนกรีตต้องทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีตให้ถูกต้องตามข้อกําหนด
- ตรวจสอบรอยต่อของคอนกรีตให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบ
- ถ่ายภาพการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนทุกวัน ส่งให้ ผูค้ วบคุมงานเก็บรวบรวม
- หลังจากเทคอนกรีตแล้วจะต้องบ่ม เพื่อรักษามิให้คอนกรีตสูญเสียความชื้น
ตลอดเวลา ไม่น้อยกว่า 7 วัน
- กรณีระดับ ความกว้าง ความหนา กําลังอัดคอนกรีตอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ตาม
รูปแบบและข้อกําหนด ให้สกัดรื้อออกตลอดทั้งแผง แล้วก่อสร้างใหม่
- ตรวจสอบความกว้าง และความหนาบันทึกลงในแบบ คส.8/1 โดยความกว้างให้
วัด ทุกๆ ระยะ50 เมตร และความหนาให้วัดทุก 250 เมตร พร้อมแนบภาพถ่าย
ขณะเท ทุกๆ ระยะ 50 เมตร
4.2 งานโครงสร้างระบายน้ํา
4.2.1 งานท่อลอดกลม คสล.
ขั้นตอนการตรวจสอบและปฏิบัติงานในสนาม
- ต้องตรวจสอบเอกสารการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมของโรงงาน
ผู้ผลิตให้เป็นปัจจุบันประกอบด้วย
- ใบรับรอง (มอก.)
- รายการแสดงการเสริมเหล็ก
- กําลังอัดคอนกรีต
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- รูปภาพแสดงการเสริมเหล็กของท่อทุกขนาด และมีชั้นคุณภาพตามที่ระบุในแบบ
แปลน และต้องตรวจสอบท่อที่นํามาใช้ให้อยู่ในสภาพที่ไม่ชํารุดเสียหาย
- ก่อนเทคอนกรีตหยาบให้ปรับแต่งดินร่องท่อให้ได้ระดับความแน่นตามข้อกําหนด
- ให้ยาแนวรอยต่อโดยรอบ เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ํา การถมกลบดินหลังท่อ ให้
ถมข้างท่อด้วยทรายหยาบ บดอัดแน่นตามข้อกําหนดเป็นชั้น ๆ หนาชั้นละไม่เกิน
15 เซนติเมตร จนถึงหลังท่อ
- ตรวจนับจํานวนท่อ จํานวนแถว พร้อมถ่ายภาพ เมื่อยาแนวแล้วเสร็จขณะที่ยังไม่
ถมหลังท่อ บันทึกลงในแบบ คส.6/1
4.2.2 งานสะพานและท่อลอดเหลีย่ ม คสล.
ขั้นตอนการตรวจสอบและปฏิบัติงานในสนาม
- เก็บตัวอย่างวัสดุหิน ทราย ส่งทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติและออกแบบอัตราส่วนผสม
คอนกรีต ตามข้อกําหนดมาตรฐานงานทางหลวงชนบท
- เก็บตัวอย่างเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตทุกขนาดที่นํามาใช้ในงาน รวมทั้งกรณีที่มีการ
ต่อเหล็กด้วยวิธีการเชื่อมหรือสลักเกลียว ตามข้อกําหนดมาตรฐานงานทางหลวง
ชนบท
- ยางรองพื้นสะพาน ตามข้อกําหนดมาตรฐานงานทางหลวงชนบท
- เก็บตัวอย่างวัสดุส่งทดสอบ Control test ดังนี้ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตทุกขนาด
ทุก ๆ 100 เส้น เก็บ3 ท่อน (ท่อนละ 1 เมตร) ส่งทดสอบ
- กรณีผลทดสอบไม่เป็นไปตามข้อกําหนด ให้เปลี่ยนแหล่งวัสดุแล้วส่งทดสอบใหม่
- เก็บตัวอย่างวัสดุส่งทดสอบ Control test ดังนี้ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตทุกขนาด
ทุก ๆ 100 เส้น เก็บ3 ท่อน (ท่อนละ 1 เมตร) ส่ง
- กรณีผลทดสอบไม่เป็นไปตามข้อกําหนด ให้เปลี่ยนแหล่งวัสดุแล้วส่งทดสอบ
- ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และสัญญาณไฟจราจร ให้ผู้ใช้เส้นทางเห็นได้ชัดเจน เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการก่อสร้าง
- ก่อนเทคอนกรีต ต้องตรวจสอบชนิด ขนาด และจํานวนของเหล็กเสริมคอนกรีต
พร้อมทั้งรูปแบบและขนาดของโครงสร้าง และความมั่นคง แข็งแรงของแบบหล่อ
ให้ถูกต้อง ตามรูปแบบ และถ่ายภาพบันทึกลงใน คส.3/1 – ถึง คส.3/6 จึง
อนุญาตให้เทคอนกรีตได้
- ถ่ายภาพแสดงการเสริมเหล็กก่อนเข้าแบบหล่อภาพถ่ายหลังการเข้าแบบภาพการ
ซัก slump test ภาพขณะเทคอนกรีต ภาพถ่ายหลังการถอดแบบและขณะบ่ม
คอนกรีต ภาพแต่ละชิ้นส่วนของโครงการที่
- แล้วเสร็จ และภาพร่วมของงานโครงสร้างคอนกรีตส่งให้ผคู้ วบคุมงานเก็บรวบรวม
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- เก็บตัวอย่างคอนกรีต อย่างน้อย 3 ก้อน เพื่อนําไปทดสอบกําลังอัด โดยเก็บเมื่อ
หล่อคอนกรีตแก่ละส่วนโครงสร้าง เก็บทุกครั้งที่มีการเทคอนกรีตทุก ๆ 50
ลูกบาศก์เมตร และเก็บทุกครัง้ เมื่อเปลี่ยนแหล่งวัสดุ
- กรณีผลทดสอบกําลังอัดตัวอย่างคอนกรีตไม่เป็นไปตามข้อกําหนด ผู้รับจ้างต้อง
สกัด หรือรื้อส่วนที่เทคอนกรีตออก แล้วก่อสร้างใหม่ หรือผู้รับจ้างจะต้องใช้วธิ ี
ทดสอบด้วยวิธีอื่นที่ ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ
4.3 งานเครื่องหมายจราจร
4.3.1 งานตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร
ขั้นตอนการตรวจสอบและปฏิบัติงานในสนาม
- ตรวจสอบวัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงต้องมีอัตราส่วนของลูกแก้วในส่วนผสม
ไม่น้อยกว่า 20 % โดยน้ําหนักและมีคณ
ุ สมบัติตาม มอก. 415-2548
- ตรวจสอบลูกแก้วที่ใช้กับวัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง จะต้องใสสะอาด
ปราศจากสี ลักษณะเป็นทรงกลม และมีคณ
ุ สมบัติตาม มอก. 542-2549
- ตรวจสอบหม้อต้มกวนวัสดุเทอร์โมพลาสติกให้ความร้อนและให้ส่วนผสมต่างๆ
ละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสม่ําเสมอโดยสามารถควบคุมอุณหภูมิของวัสดุให้
อยู่ในระดับใช้งานได้อย่างปลอดภัย
- ตรวจสอบเครื่องตีเส้นจราจรต้องสามารถควบคุมความเร็วขณะตีเส้นตราจรตาม
แนวยาวได้ และสามารถโรยลูกแก้วได้อย่างสม่ําเสมอตลอดพื้นที่ของเส้นในอัตรา
400 – 500 กรัมต่อตารางเมตร
- ตรวจสอบความหนา ทําการทดลองตีเส้นในแปลงทดสอบ ความหนาเมื่อแห้ง
จะต้อง หนา 3 มม.
- ตรวจสอบเครื่องพ่นวัสดุเชื่อมประสาน ต้องสามารถพ่นวัสดุเชื่อม ประสาน ลงบน
ผิวจราจรในอัตราที่เหมาะสม
- ทําความสะอาดผิวจราจรก่อนแล้วจึงพ่นน้ํายาประสาน
- ขณะทําการตีเส้นจราจรต้องมีการตรวจสอบความหนาและอัตราการโรยลูกแก้ว
พร้อมวัดอุณหภูมิตลอดเวลาจนงานแล้วเสร็จ
4.3.2 งานป้ายจราจรและอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัย
ขั้นตอนการตรวจสอบและปฏิบัติงานในสนาม
- ตรวจสอบ ขนาด ความกว้าง ความยาว ความหนา ของแผ่นป้าย โครงป้าย เสาป้าย
และจํานวนน็อตยึดให้เป็นไปตามรูปแบบ แล้วบันทึกลงใน คส. 9/1
- ตรวจสอบตําแหน่งการติดตั้ง และขนาดฐานเสาป้ายให้เป็นไปตามรูปแบบ
ข้อกําหนด แล้วบันทึกลงใน คส.9/1
- ตรวจสอบคุณสมบัติของแผ่นป้าย และวัสดุสะท้อนแสงหน้าแผ่นป้ายให้เป็นไปตาม
รูปแบบและข้อกําหนด
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- กรณีตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามข้อกําหนด ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามรูปแบบและ
ข้อกําหนด
4.4 งานอืน่ ๆ
ขั้นตอนการตรวจสอบและปฏิบัติงานในสนาม
- ตรวจสอบ คุณสมบัติ ข้อกําหนด และวิธีการติดตั้ง ตามแบบมาตรฐานกรมทาง
หลวงชนบท
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บทที่ 5
การแก้ไขสัญญา
การแก้ไขสัญญาสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี
1. แก้ไขแบบและการขยายอายุสัญญา
2. การงดหรือลดค่าปรับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542
การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา ระเบียบฯ ข้อ 139 ได้กําหนดไว้ดังนี้
ข้อ 139 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คสู่ ญ
ั ญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือข้อตกลง
ให้อยูใ่ นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการทีจ่ ะพิจารณาได้ ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึน้ เฉพาะกรณี
สาเหตุที่ขอขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ
เหตุให้คู่สญ
ั ญาขอขยายอายุสัญญาหรืองดหรือลดด่าปรับได้ 3 กรณี คือ
1. เหตุเกิดจากความผิดหรือบกพร่องของส่วนราชการ
2. เหตุสุดวิสัย
3. เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
5.1 การแก้ไขแบบและการขยายอายุสัญญา
 มีหน่วยงานของราชการอื่น ก่อสร้างทางหรือสะพานทับเส้นทาง ทําให้ไม่สามารถก่อสร้างตาม
แบบได้
 มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน สิง่ กีดขวางจําพวกรั้ว กําแพงไม่สามารถดําเนินการตาม
แบบได้
 การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนหรือวัสดุที่ผิดไปจากสัญญา ทําให้มีผลกระทบต่องานก่อสร้าง
5.2 การงดหรือลดค่าปรับ
 ผลกระทบจากเหตุภายพิบัติ ต่างๆ เช่น น้ําท่วม,พายุฝน อันเป็นเหตุให้มีผลกระทบต่อการขนส่ง
หรือการก่อสร้าง
ตัวอย่าง การเขียนบันทึกการรายงานปัญหาอุปสรรคและแก้ไขสัญญา ภาคผนวก ค
5.3 การคํานวณวัน ขยายอายุสญ
ั ญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ ในกรณีต่างๆ
ตัวอย่างที่ 1 กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือบกพร่องของส่วนราชการ
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย ทช.1001 แยกทางหลวง
หมายเลข 1 – บ้านชนบท อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ 1 มกราคม 2555 สิน้ สุดสัญญา วันที่
30 มีนาคม 2555 ระยะเวลาตามสัญญา 90 วัน
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 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ผูว้ ่าจ้างขอแก้ไขแบบและรายการ
 ผูค้ วบคุมงานสั่งหยุดงานวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 และสั่งเข้างาน วันที่ 2 มีนาคม 2555 (ระยะเวลา
หยุดงาน 30 วัน)
 สามารถขยายเวลาก่อสร้างได้เนื่องจาก เหตุเกิดจากความผิดหรือบกพร่องของส่วนราชการ โดยให้นับ
ระยะเวลาวันที่สั่งหยุดงานถึงวันที่สั่งเข้างาน (จํานวน 30 วัน)
มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

ระยะเวลาตามสัญญา
แก้ไขแบบและรายการ
ระยะเวลาขยายสัญญา

รูปที่ 5-1 แสดงการคํานวณวันการขยายอายุสัญญา กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือบกพร่องของส่วนราชการ
ตัวอย่างที่ 2 กรณีเกิดเหตุสดุ วิสัย และงานก่อสร้างยังไม่หมดสัญญา ซึ่งทําให้ไม่สามารถดําเนินงานได้
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย ทช.1001 แยกทางหลวง
หมายเลข 1 – บ้านชนบท อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ 1 มกราคม 2555 สิน้ สุดสัญญา วันที่
30 มีนาคม 2555 ระยะเวลาตามสัญญา 90 วัน
 วันที่ 15 มีนาคม 2555 (ก่อนสิ้นสุดสัญญา) เกิดเหตุสุดวิสัย
 ผู้ควบคุมงานสั่งหยุดงานวันที่ 15 มีนาคม 2555 และสั่งเข้างาน วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 (ระยะเวลา
หยุดงาน 46 วัน)
 สามารถงดค่าปรับไม่เกิน 46 วัน ( ระยะเวลาก่อนหมดสัญญา= 15 วัน + จํานวนวันหลังหมดสัญญา
ถึงที่สั่งเข้างาน = 31 วัน )
 กรณีที่งานก่อสร้างเสียหายเพิ่มขึ้นหลังจากเหตุสุดวิสัย สามารถคํานวณระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติม
ตามปริมาณงานเสียหายที่เกิดขึ้นหลังเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณา
มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

ระยะเวลาตามสัญญา
เหตุสุดวิสัย
ระยะเวลาก่อสร้างที่ขยาย
งดค่าปรับ

รูปที่ 5-1 แสดงการคํานวณวันงดค่าปรับ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย และงานก่อสร้างยังไม่หมดสัญญา

สํานักบํารุงทาง
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ตัวอย่างที่ 3 กรณีงานก่อสร้างหมดสัญญาและเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งทําให้ไม่สามารถดําเนินงานได้
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย ทช.1001 แยกทางหลวง
หมายเลข 1 – บ้านชนบท อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ 1 มกราคม 2555 สิน้ สุดสัญญา วันที่
30 มีนาคม 2555 ระยะเวลาตามสัญญา 90 วัน
 ผู้รับจ้างยังดําเนินงานไม่แล้วเสร็จ วันที่ 31 มีนาคม 2555 (หลังสิ้นสุดสัญญา) เกิดเหตุสดุ วิสัย
 ผู้ควบคุมงานสั่งหยุดงานวันที่ 31 มีนาคม 2555 และสั่งเข้างาน วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 (ระยะเวลา
หยุดงาน 31 วัน)
 ไม่สามารถงดค่าปรับได้ เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาก่อสร้างก่อนเกิดเหตุสุดวิสัย
มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

ระยะเวลาตามสัญญา
เหตุสุดวิสัย
ปรับค่าก่อสร้าง

รูปที่ 5-3 แสดงการคํานวณวันปรับค่าก่อสร้าง กรณีงานก่อสร้างหมดสัญญาและเกิดเหตุสุดวิสัย
ตัวอย่างที่ 4 กรณีเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สญ
ั ญาไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย ทช.1001 แยกทางหลวง
หมายเลข 1 – บ้านชนบท อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ 1 มกราคม 2555 สิน้ สุดสัญญา วันที่
30 มีนาคม 2555 ระยะเวลาตามสัญญา 90 วัน
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ผูว้ ่าจ้างและผู้รับจ้าง รอผลอนุมัติหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กรรมสิทธิเ์ ขต
ทางซ้ําซ้อนหน่วยงานอื่น เป็นต้น
 ผู้ควบคุมงานสั่งหยุดงานวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 และสั่งเข้างาน วันที่ 2 มีนาคม 2555 (ระยะเวลา
หยุดงาน 30 วัน)
 สามารถขยายเวลาก่อสร้างได้ เนื่องจาก เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สญ
ั ญาไม่ต้องรับผิดตาม
กฎหมาย โดยให้คํานวณระยะเวลาก่อสร้างตามปริมาณงานก่อสร้างที่ไม่สามารถดําเนินการได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณา
มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

ระยะเวลาตามสัญญา
รอผลอนุมัติจากหน่วยงานอื่น
ระยะเวลาขยายสัญญา

รูปที่ 5-4 แสดงการคํานวณวันการขยายอายุสัญญา กรณีเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญา
ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

สํานักบํารุงทาง
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5.4 ขั้นตอนการแก้ไขสัญญาในกรณีต่างๆ

ตรวจสอบพื้นที่
ผู้ควบคุมงาน
รายงานปัญหาอุปสรรค

ประธานตรวจการจ้าง

แจ้ งประธานตรวจการจ้ าง
พิจารณา
อธิบดีฯทราบ

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ไม่พิจารณา

ดําเนินการตาม
รูปแบบต่อไป

พิจารณาข้อเท็จจริง ,
ข้อกฎหมาย และข้อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจการจ้ าง
พิจารณา

ไม่พิจารณา

พิจารณา
อธิบดีฯอนุมัติ
ผู้ควบคุมงาน/ฝ่ายพัสดุ

ผู้รับจ้าง

แจ้งฝ่ายพัสดุเพื่อ
แก้ไขสัญญาจ้าง

รับแจ้งผลพิจารณา

รูปที่ 5-5 ผังขัน้ ตอนการแก้ไขสัญญาเนื่องจาก เหตุเกิดจากความผิดหรือบกพร่องของส่วนราชการ

สํานักบํารุงทาง
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ตรวจสอบพื้นที่

ผู้ควบคุมงาน

งานแจ้ งหยุดงาน

รายงานปัญหาอุปสรรค

ประธานตรวจการจ้าง

แจ้ งประธานตรวจการจ้ าง
พิจารณา
อธิบดีฯทราบ

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ไม่พิจารณา

ดําเนินการตาม
รูปแบบต่อไป

พิจารณาข้อเท็จจริง ,
ข้อกฎหมาย และข้อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจการจ้ าง
พิจารณา

ไม่พิจารณา

พิจารณา
อธิบดีฯอนุมัติ
ผู้ควบคุมงาน/ฝ่ายพัสดุ

ผู้รับจ้าง

แจ้งฝ่ายพัสดุเพื่อ
แก้ไขสัญญาจ้าง

รับแจ้งผลพิจารณา

รูปที่ 5-6 ผังขั้นตอนการแก้ไขสัญญาเนื่องจาก เหตุสุดวิสัยหรือภัยพิบัติ

สํานักบํารุงทาง
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ผู้ควบ
คุมงาน

แจ้งหน่วยงานที่เกิดผลกระทบ

หน่วยงานที่

หน่วยงานที่เกิดผล

เกี่ยวข้ อง

พิจารณา

ดําเนินการไม่ได้

ตรวจสอบพื้นที่
ผู้ควบคุมงาน

ดําเนินการได้
ผู้ควบ

รายงานปัญหาอุปสรรค

ดําเนินงานก่อสร้าง
ไม่พิจารณา

คุมงาน

ประธาน
ตรวจการจ้าง

แจ้ งประธานตรวจการจ้ าง

จบกระบวนการ

พิจารณา
อธิบดีฯทราบ
ดําเนินการตาม
รูปแบบต่อไป
พิจารณาข้อเท็จจริง ,
ข้อกฎหมาย และข้อพิจารณา

ผู้ควบคุมงาน

ไม่พิจารณา
คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง

คณะกรรมการตรวจการจ้ าง
พิจารณา

พิจารณา
อธิบดีฯอนุมัติ
แจ้งฝ่ายพัสดุเพื่อ
แก้ไขสัญญาจ้าง

ผู้ควบคุมงาน/
ฝ่ายพัสดุ

รับแจ้งผลพิจารณา

ผู้รับจ้าง

รูปที่ 5-7 ผังขัน้ ตอนการแก้ไขสัญญาเนื่องจาก เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญา
ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

สํานักบํารุงทาง
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บทที่ 6
การทดสอบคุณภาพวัสดุในสนาม
เกณฑ์กําหนดรายการทดสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างตาม คู่มือการปฏิบตั ิงานระบบควบคุมภาพวัสดุและงาน
ก่อสร้าง (Quality Control System : QCS.) ปี 2554
6.1 งานดินเดิม (Natural Subgrade) ตาม มทช. 201-2545
 รายการทดสอบ General Test
ให้เก็บตัวอย่าง อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง ที่สามารถเป็นตัวแทนวัสดุภายในสายทาง น้ําหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
1) Compaction
(ท) 501.1-2554
2) C.B.R
(ท) 501.3-2554
3) Swelling
(ท) 501.3-2554
 รายการทดสอบ Control Test
1) Compaction
ทุกระยะ 500 ม.
(ท) 501.1-2554
2) C.B.R
ทุกระยะ 1,000 ม.
(ท) 501.3-2554
3) Swelling
ทุกระยะ 1,000 ม.
(ท) 501.3-2554
4) Field Density
ทุกระยะ 50 ม.
(ท) 501.4-2554
6.2 งานวัสดุคนั ทาง (Subgrade) ตาม มทช. 201-2545
 รายการทดสอบ General Test
ให้เก็บตัวอย่าง อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง ที่สามารถเป็นตัวแทนวัสดุภายในสายทาง น้ําหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
1) Compaction
(ท) 501.1,2-2554
2) C.B.R
(ท) 501.3-2554
3) Swelling
(ท) 501.3-2554
 รายการทดสอบ Control Test
1) Compaction
ทุกระยะ 500 ม.
(ท) 501.1-2554
2) C.B.R
ทุกระยะ 1,000 ม.
(ท) 501.3-2554
3) Swelling
ทุกระยะ 1,000 ม.
(ท) 501.3-2554
4) Field Density
ทุกระยะ 50 ม.
(ท) 501.4-2554
6.3 งานวัสดุคัดเลือก (Selected Material) ตาม มทช. 204-2545
 รายการทดสอบ General Test
ให้เก็บตัวอย่าง อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง ที่สามารถเป็นตัวแทนวัสดุภายในสายทาง น้ําหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
1) Gradation
(ท) 501.8-2545
2) Atterberg’s Limit
(ท) 501.5,6-2545
3) Compaction
(ท) 501.1,2-2554
สํานักบํารุงทาง
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4) C.B.R
5) Swelling
 รายการทดสอบ Control Test
1) Gradation
2) Atterberg’s Limit
3) Compaction
4) C.B.R
5) Swelling
6) Field Density

(ท) 501.3-2554
(ท) 501.3-2554
ทุกระยะ 1,000 ม.
ทุกระยะ 1,000 ม.
ทุกระยะ 500 ม.
ทุกระยะ 1,000 ม.
ทุกระยะ 1,000 ม.
ทุกระยะ 50 ม.

(ท) 501.8-2545
(ท) 501.5,6-2545
(ท) 501.1-2554
(ท) 501.3-2554
(ท) 501.3-2554
(ท) 501.4-2554

6.4 วัสดุรองพืน้ ทาง (Sub Base) ตาม มทช. 202-2545
 รายการทดสอบ General Test
ให้เก็บตัวอย่าง อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง ที่สามารถเป็นตัวแทนวัสดุภายในสายทาง น้ําหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
1) Gradation
(ท) 501.8-2545
2) Atterberg’s Limit
(ท) 501.5,6-2545
3) % Abrasion
(ท) 501.9-2545
4) Compaction
(ท) 501.1,2-2554
5) C.B.R
(ท) 501.3-2554
6) Swelling
(ท) 501.3-2554
 รายการทดสอบ Control Test
1) Gradation
ทุกระยะ 1,000 ม.
(ท) 501.8-2545
2) Atterberg’s Limit
ทุกระยะ 1,000 ม.
(ท) 501.5,6-2545
3) % Abrasion
ทุกระยะ 1,000 ม.
(ท) 501.9-2545
4) Compaction
ทุกระยะ 500 ม.
(ท) 501.1-2554
5) C.B.R
ทุกระยะ 1,000 ม.
(ท) 501.3-2554
6) Swelling
ทุกระยะ 1,000 ม.
(ท) 501.3-2554
7) Field Density
ทุกระยะ 50 ม.
(ท) 501.4-2554
6.5 วัสดุพนื้ ทาง (Base) ตาม มทช. 203-2545
 รายการทดสอบ General Test
ให้เก็บตัวอย่าง อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง ที่สามารถเป็นตัวแทนวัสดุภายในสายทาง น้ําหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
1) Gradation
(ท) 501.8-2545
2) Atterberg’s Limit
(ท) 501.5,6-2545
3) % Abrasion
(ท) 501.9-2545
4) Compaction
(ท) 501.1,2-2554
5) C.B.R
(ท) 501.3-2554
สํานักบํารุงทาง
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6) Swelling
 รายการทดสอบ Control Test
1) Gradation
2) Atterberg’s Limit
3) % Abrasion
4) Compaction
5) C.B.R
6) Swelling
7) Field Density

(ท) 501.3-2554
ทุกระยะ 1,000 ม.
ทุกระยะ 1,000 ม.
ทุกระยะ 1,000 ม.
ทุกระยะ 500 ม.
ทุกระยะ 1,000 ม.
ทุกระยะ 1,000 ม.
ทุกระยะ 50 ม.

(ท) 501.8-2545
(ท) 501.5,6-2545
(ท) 501.9-2545
(ท) 501.1-2554
(ท) 501.3-2554
(ท) 501.3-2554
(ท) 501.4-2554

6.6 งานขุดกัดพื้นทางและผิวทางเดิม Recycling , Soil Cement
 รายการทดสอบ General Test
ให้เก็บตัวอย่าง ผิวทาง(เดิม) , หินคลุก(เดิม) หินคลุกใหม่ และ ปูนซีเมนต์ ประเภท 1 (Portland Cement)
น้ําหนักอย่างล่ะ ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
1) Compaction
(ท) 501.2-2545
2) Unconfined
(ท) 501.2-2545
3) การออกแบบส่วนผสมซีเมนต์ (% Cement)
 รายการทดสอบ Control Test
1) Unconfined Compressive Strength 3 ตัวอย่าง ต่อพื้นที่ 1,500 ตร.ม.*
(ท) 501.2-2545 โดยอนุโลม
2) Field Density
ทุกระยะ 50 ม.
(ท) 501.4-2554
3) Coring Test
ทุกระยะ 250 ม. กรณี Unconfined น้อยกว่า ข้อกําหนด
*บ่มตัวอย่างในถุงพลาสติกไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนหาค่า Unconfined Compressive Strength
6.7 งานยาง Prime Coat ตาม มทช.225-2545
 รายการทดสอบ General Test
ยางตัวแทนจากแหล่งผลิตหรือนํายางที่นํามาใช้จริง
 รายการทดสอบ Control Test
1) Calibration รถพ่นยาง
ทุกครั้งที่เริ่มงาน
2) Viscosity Test (Din Blow)
ทุกครั้งที่เริ่มงาน
6.8 งานยาง Tack Coat ตาม มทช.227-2545
 รายการทดสอบ General Test
ยางตัวแทนจากแหล่งผลิตหรือยางที่นํามาใช้จริง
 รายการทดสอบ Control Test
1) Calibration รถพ่นยาง
ทุกครั้งที่เริ่มงาน
สํานักบํารุงทาง
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2) Viscosity Test (Din Blow)
ทุกครั้งที่เริ่มงาน
6.9งานผิวทาง Asphalt Concrete มทช.230-2545 , มทช.209-2545
 รายการทดสอบ General Test
ยาง ตัวแทนจากแหล่งผลิตหรือยางที่นํามาใช้จริงในสายทาง
หิน ตัวแทนวัสดุจาก ยุ้งหินร้อน (Hot Bin) ที่โรงงานผสมอย่างน้อย ขนาดล่ะ น้ําหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
วัสดุเม็ดหยาบ
1) % Abrasion
มทช. (ท)501.9-2554
2) Flakiness Index
3) Elongation Index
4) Gradation
มทช. (ท)501.8-2554
5) Specific Gravity
วัสดุเม็ดละเอียด
1) Sand Equivalent
2) % Abrasion
มทช. (ท)501.9-2554
3) Gradation
มทช. (ท)501.8-2554
4) Specific Gravity
การออกแบบส่วนผสม
1) Density
2) Stability
3) Asphalt Content
4) Flow
5) Air Void
6) VMA
7) VFB
 รายการทดสอบ Control Test
1) Density
บดอัดก้อนตัวอย่าง จํานวน 8 ก้อน/วัน
2) Stability
บดอัดก้อนตัวอย่าง จํานวน 8 ก้อน/วัน
3) Flow
บดอัดก้อนตัวอย่าง จํานวน 8 ก้อน/วัน
4) Asphalt Content
เก็บวัสดุจากหน้างาน
5) Gradation
เก็บวัสดุจากหน้างาน
6.10 งานผิวทาง Cape Seal มทช.207-2545
ยาง ตัวแทนจากแหล่งผลิตหรือยางที่นํามาใช้จริงในสายทาง
หิน ตัวแทนวัสดุอย่างน้อย ขนาดล่ะ น้ําหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
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6.10.1 รายการทดสอบ General Test (Single Surface Treatment )
1) % Abrasion
มทช.(ท)501.8-2545
2) Stripping
3) Flakiness Index
4) Gradation
5) Specific Gravity
6) Median Size
7) A.L.D
8) Unit Weight
9) Loose Volume
6.10.2 รายการทดสอบ General Test (Slurry Seal)
1) Sand Equivalent
จากกอง/เมื่อเปลี่ยน/เพิ่มวัสดุ
 รายการทดสอบในสนาม
1) อัตราการลาดยาง
ทุกครั้งที่เริ่มงาน
2) อัตราการโรยหิน
ทุกครั้งที่เริ่มงาน
6.11 งานผิวทางคสล. , สะพาน คสล. และท่อลอดเหลี่ยม คสล. มทช.216-2545 , มทช.217-2545
มทช.101-2545 , มทช.103-2545
รายการทดสอบ General Test
ให้เก็บตัวอย่าง อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง ที่สามารถเป็นตัวแทนวัสดุภายในสายทาง น้ําหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
6.11.1 วัสดุเม็ดหยาบ
1) % Abrasion
มทช. (ท) 501.9-2545
2) Absorption
3) Flakiness Index
4) Gradation
มทช. (ท) 501.8-2545
6.11.2 วัสดุเม็ดละเอียด
1) Organic Impurity
2) Fineness Modulus
3) Gradation
มทช. (ท) 501.8-2545
6.11.3 ออกแบบส่วนผสม
1) Mix Design
6.11.4 เหล็กเสริม ,เหล็กตีเกลียวและ Wire Mesh
1) มวลต่อเมตร
ตัวแทนวัสดุจากแหล่ง ทุก 50 ตัน/ 5 ตัวอย่าง /ขนาด
2) แรงดึง
ตัวแทนวัสดุจากแหล่ง ทุก 50 ตัน/ 5 ตัวอย่าง /ขนาด
3) % ความยืด
ตัวแทนวัสดุจากแหล่ง ทุก 50 ตัน/ 5 ตัวอย่าง /ขนาด
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 รายการตรวจสอบในสนาม
1) Slump Test
2) หล่อตัวอย่าง
3) ทดสอบกําลังอัด
4) Coring Test

ทุก 250 ม. หรือทุกครั้งที่หล่อคอนกรีต
ทุก 250 ม. หรือทุกครั้งที่หล่อคอนกรีต
ทุก 250 ม. หรือทุกครั้งที่หล่อคอนกรีต
ทุก 250 ม. / ตัวอย่าง / ช่องจราจร

มทช.231-2545

6.12 แผ่นยาง
 รายการทดสอบ General Test
1) แรงดึง
ตัวแทนการผลิต
2) %ความยืด
ตัวแทนการผลิต
6.13 งานระบายน้าํ /ท่อ คสล.
 รายการทดสอบ General Test
1) ทดสอบแรงอัด
ตัวแทนจากแหล่งผลิต 1 ตัวอย่าง / 200 ท่อน/ ขนาด
2) พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริม ตัวแทนจากแหล่งผลิต 1 ตัวอย่าง / 200 ท่อน/ ขนาด
 รายการตรวจสอบในสนาม
1) ตรวจสอบคุณภาพ มอก.
6.14 งานเส้นจราจร มทช.241-2553
 รายการทดสอบ General Test
1) วัสดุเทอร์โมพลาสติก
ตรวจสอบใบรับรอง มอก.
มทช.241-2553
2) ลูกแก้ว
ตรวจสอบใบรับรอง มอก.
มทช.241-2553,
มทช.(ท)501.8-2545
 รายการทดสอบในสนาม
1) อัตราการปาดลาด
250 ม./ 3 ตําแหน่ง
มทช.241.2553
2) อัตราการโรย 400 -500 กรัม/ตร.ม.
100 ตร.ม./1 ตัวอย่าง
6.15 งานป้ายจราจร
 รายการทดสอบ General Test
1) ทุกป้ายที่ระบุในสัญญา
 รายการทดสอบในสนาม
1) มิติ/รูปแบบ/การติดตั้ง
2) ตรวจการรับรองหลังป้าย

สํานักบํารุงทาง

กรมทางหลวงชนบท
‐41‐

บทที่ 7
การรายงานและจัดทําเอกสาร
ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ทราบถึงผลความก้าวหน้าในการก่อสร้าง
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีเอกสารอื่นๆ ที่ต้องจัดทําไว้เป็นหลักฐาน ข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการตรวจ
การาจ้างสามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติงานได้
7.1 การรายงานผลงาน
 รายงานผลงานประจําสัปดาห์ เป็นการสรุปผลงานที่ดําเนินการได้ในรายสัปดาห์ซึ่งจะเป็นการ
สรุปรวบรวมปริมาณงานจากบันทึกการทํางานประจําวัน โดยรายละเอียดของการรายงานจะ
ระบุ ง านที่ ทํ า ในช่ ว งสั ป ดาห์ นั้ น อยู่ ใ นงวดใด ปริ ม าณงานที่ ทํ า ได้ ป ริ ม าณงานรวม (สะสม)
เปอร์เซ็นต์ผลงานของแต่ละรายการ
 รายงานผลงานประจําเดือน เป็นการสรุปผลงานที่ดําเนินการในช่วงเดือนที่ผ่านมาซึ่งรายละเอียด
จะคล้ า ยคลึ ง กั บ การรายงานผลงานประจํ า สั ป ดาห์ จะต่ า งกั น เพี ย งว่ า การรายงานผลงาน
ประจําเดือน จะมีการสรุปเปอร์เซ็นต์ผลงานรวมทั้งโครงการเป็นเท่าไร และเมื่อเปรียบเทียบกับ
แผนงานแล้วเร็วหรือช้ากว่าแผน คิดเป็นที่เปอร์เซ็นต์
7.2 การจัดเอกสารอื่นๆ
นอกจากการรายงานผลงานก่อสร้างที่ต้องจัดทํา และรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบแล้ว ยัง
มีรายงานและเอกสารอื่นๆ ที่จําเป็นต้องจัดทําเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบและควบคุมงาน ให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
 บันทึกประจําวัน เป็นการจดบันทึกการปฏิบัติงานของแต่ละวัน ซึ่งจะบอกรายละเอียดของงาน
ที่ทํา เครื่องจักรและแรงงานที่ใช้ สภาพภูมิอากาศ เวลาที่เริ่มและเลิกงาน
 เอกสารผลการทดสอบวัสดุ งานดินถม,รองพื้นทาง,พื้นทาง,เหล็ก,ทรายและหินผสมคอนกรีต
 เอกสารผลการออกแบบพื้นทาง Pavement In-Place Recycling
 เอกสารการทดสอบหาความแน่นและการบดอัดในสนาม เช่น ดินถม,วัสดุคัดเลือก,ลูกรัง,หินคลุก
หินคลุกผสมซีเมนต์,แอสฟัลติกคอนกรีต
 เอกสารผลการออกแบบผิวทาง Job Mix Asphaltic Concrete
 เอกสารตรวจสอบอัตราส่วนผสม Asphaltic Concrete
 เอกสารการออกแบบ Mix Design (งานโครงสร้างระบายน้ํา)
 ผลการรับกําลังอัดคอนกรีต
 เอกสารผลรับรองเหล็กเส้นกลม,ข้ออ้อยและลวดตีเกลียว (งานโครงสร้างระบายน้ํา)
 ผลรับรอง มอก. (งานโครงสร้างระบายน้ํา,งานป้องกันการกัดเซาะ,งานจราจรสงเคราะห์)
 เอกสารรับรองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

สํานักบํารุงทาง

กรมทางหลวงชนบท
‐42‐

7.3 การส่งมอบงาน
ผู้รับจ้างได้ทําการก่อสร้างงานงวดใดงวดหนึ่งแล้วเสร็จ และมีความประสงค์จะขอส่งมอบงานนั้นๆ จะต้อง
ทําหนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยผ่านผู้ควบคุมงาน ซึ่งผู้ควบคุมงานจะทําการตรวจสอบว่า ผู้รับจ้างได้
ทํางานแล้วเสร็จตามรายละเอียดงวดงานนั้น ๆ หรือไม่หากถูกต้องครบถ้วนจึงดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
7.4 การนัดหมายการตรวจรับงาน
 ผู้ควบคุมงานทําบันทึกเรียนผู้อํานวยการสํานักหรือผู้อํานวยการทางหลวงชนบทจังหวัด (ผ่าน
ผู้อํานวยการกลุ่มหรือฝ่าย) เพื่อแจ้งประธานกรรมการตรวจการจ้างกําหนดวันตรวจรับมอบงาน
 ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างขอเข้าพบประธานกรรมการตรวจการจ้างพร้อมหนังสือขอส่งงาน เพื่อ
ชี้แจงรายละเอียดตอบข้อซักถามในงานก่อสร้าง และนัดวันตรวจรับมอบงาน
 แจ้ งกํ าหนดที่ประธานกรรมการตรวจการจ้าง ให้กรรมการฯ ท่านอื่ นๆ ได้ทราบเป็ นการ
ล่วงหน้า รวมทั้งประสานงานในหมายกําหนดการเดิมทางให้ชัดเจน
 สําเนาหนังสือนัดตรวจงานให้ธุรการของหน่วยงาน เพื่อแจ้งสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ระยะเวลาในการตรวจการจ้างก่อสร้าง ของสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร.1305/ ว 5855
ตาราง ที่ 7-1 ระยะเวลาในการตรวจการจ้างก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างแบบราคาเหมารวม (Lump Sum)
ราคาค่างาน
ทุกราคา

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

งวดงาน

งวดสุดท้าย

งวดงาน

งวดสุดท้าย

3 วัน

3 วัน

3 วัน

5 วัน

ตาราง ที่ 7-2 ระยะเวลาในการตรวจการจ้างก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างแบบราคาต่อหน่วย (Unit Cost)
ราคาค่างาน
ไม่เกิน 30 ล้านบาท
ไม่เกิน 60 ล้านบาท
ไม่เกิน 100 ล้านบาท
ไม่เกิน 100 ล้านบาท ขึ้นไป

ผู้ควบคุมงาน
งวดงาน
3 วัน
8 วัน
12 วัน
16 วัน

งวดสุดท้าย
8 วัน
12 วัน
16 วัน
20 วัน

คณะกรรมการตรวจการจ้าง
งวดงาน
3 วัน
3 วัน
3 วัน
3 วัน

งวดสุดท้าย
5 วัน
5 วัน
5 วัน
5 วัน

ทั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑ์ประกอบด้วยว่า
1) ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติว่า ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะต้องเร่งรัดการดําเนินการ
ตรวจการจ้างให้แล้วเสร็จไปโดยเร็วที่สุดและจะต้องไม่เกินระยะเวลาการตรวจการจ้างก่อสร้าง ตาม
ตารางดั ง กล่ า วข้ า งต้ น สํ า หรั บ การนั บ วั น ตามระยะเวลาการตรวจรั บ การจ้ า งก่ อ สร้ า งให้ นั บ เป็ น
“วันทําการ”
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2) ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือแจ้งส่งงานมอบให้แก่ส่วนราชการ (ส่งงานสารบรรณ เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้
ควบคุมงาน)
3) ผู้รับหนังสือส่งมอบงานจะต้องนําหนังสือไปให้งานสารบรรณลงรับในวันนั้นทันที เว้นแต่จะไม่สามารถ
ดําเนินการได้ทัน ก็ให้ลงรับในวันทําการถัดไป และให้ส่งมอบให้แก่ผู้ควบคุมงานต่อไป
4) การนับวันดําเนินการของผู้ควบคุมงาน จะเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานได้รับมอบหนังสือส่ง
งาน ( ตามข้อ 3 ) แล้ว
ในกรณีผู้ควบคุมงานไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาได้ ให้รายงาน
ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างพร้อมด้วยเหตุผลความจําเป็น
5) การนับวันดําเนินการของคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะเริ่มนับถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงาน ได้ดําเนินการ
เสร็จและรายงานให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างทราบ
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาได้
(หากมีการขยายเวลาให้ผู้ควบคุมงานไปก่อนแล้ว จะต้องนํามาคํานวณหักออกจากวันดําเนินการขอ
คณะกรรมการตรวจการจ้างที่กําหนดไว้ด้วย) ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการพร้อมกับสําเนาแจ้งให้ผู้รับ
จ้างทราบด้วย
7.5 การเตรียมเพือ่ การตรวจรับงาน
เมื่ อทราบกํ า หนดวั นที่ ค ณะกรรมการตรวจการจ้ าง จะมาทํ าการตรวจรั บ มอบแล้วผู้ ค วบคุม งานต้อ ง
จัดเตรียมสิ่งต่างๆ ให้พร้อม เพื่อประกอบการตรวจรับงาน ทั้งในด้านสํานักงาน เอกสาร เครื่องมือ อุปกรณ์ดังนี้
 เตรียมสํานักงาน (โต๊ะ,เก้าอี้)
 แผนผังรายงานผลงานก่อสร้างต่างๆ จนถึงปัจจุบันให้เรียบร้อยครบถ้วน
 เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบต้องพร้อมที่จะใช้งาน เช่น เทป
วัดระยะ เครื่องมือทดสอบความแน่นในสนาม และอุปกรณ์ในการสํารวจอื่นๆ เป็นต้น
 เตรียมเอกสารผลการตรวจสอบ ผลการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 เตรียมเอกสารประกอบการตรวจรับงาน
 เตรียมเอกสารรับรองผลการปฏิบัติงานจ้าง
 เตรียมเอกสารรายงานผลการตรวจการจ้าง
7.6 เอกสารตรวจรับการจ้าง
 รายละเอียดโครงการ
 สัญญาจ้าง
 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
 รายละเอียดงวดงาน
 แบบก่อสร้าง
 ภาพถ่ายขณะดําเนินงาน
 ผังแสดงการทํางาน
สํานักบํารุงทาง
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รายงาน คส.1-10 และ ทส.1-5
สรุปบัญชีปริมาณงาน
ภาพถ่ายก่อนหลังดําเนินงาน
แผนงานก่อสร้าง
บันทึกรายงานปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
บันทึกแก้ไขสัญญาจ้าง (ถ้ามี)
หนังสือตรวจรับงาน
หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง

7.7 รายงานแล้วเสร็จโครงการ
 สัญญาจ้าง
 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
 ข้อมูลการบํารุงรักษา
 แบบก่อสร้าง
 รายละเอียดการส่งมอบงาน
 รายละเอียดตําแหน่งสะพานและท่อลอด
 รายละเอียดเครื่องหมายจราจร
 รายละเอียดความกว้างผิวทาง
 รูปถ่ายก่อนการปฏิบัติงาน
 รูปถ่ายขณะปฏิบัติงาน
 รูปถ่ายแล้วเสร็จ
 ปัญหาและอุปสรรค
 ที่มาของแหล่งวัสดุ
ผู้ควบคุมงานได้ทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ แล้ว ยังมีสิ่งสําคัญที่ผู้ควบคุมงานต้องถึงปฏิบัติ
เกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติงานและการรายงานผล ดังนี้

สํานักบํารุงทาง

กรมทางหลวงชนบท
‐45‐

ตารางที่ 7-3 แสดงระยะเวลาการดําเนินงานตั้งแต่เริ่มสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
รายการ
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง

ระยะเวลา

หน้าที่

ภายใน 15 วัน หลังได้รับคําสัง่

ผู้ควบคุมงานรายงาน

เก็บตัวอย่างและส่งออกแบบวัสดุ ภายใน 30 วัน หลังได้รับคําสัง่

ผู้ควบคุมงานรายงาน

แผนงานก่อสร้าง

ภายใน 15 วัน หลังได้รับคําสัง่

ผู้รับจ้างเสนอผู้ควบคุมงาน

รายงานประจําวัน

ทุกวัน

ผู้ควบคุมงานรายงาน

รายงานประจําสัปดาห์

ทุกสัปดาห์

ผู้ควบคุมงานรายงาน

รายงานประจําเดือน

ทุกวันที่ 20 ของเดือน

ผู้ควบคุมงานรายงาน

รายงานเร่งรัดงานก่อสร้าง

เมื่อผลงานต่ํากว่าแผน 10 %

ผู้ควบคุมงานรายงาน

รายงานปัญหาอุปสรรค

ทันที

ผู้ควบคุมงานรายงาน

อนุมัติแก้ไขสัญญา

ภายใน 15 วัน หลังจากรายงานปัญหาอุปสรรค ผู้ควบคุมงานรายงาน

กรณีแก้ไขสัญญา

รายงาน คส. และ ทส.

ก่อนตรวจรับงานแต่ละงวด

ผู้ควบคุมงานรายงาน

การตรวจรับงาน

สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร5855 ว /1305.

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานแล้วเสร็จโครงการ

15 วันหลังจากตรวจรับงาน

ผู้ควบคุมงานรายงาน
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บรรณานุกรม
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม. 2547 คู่มือควบคุมงานก่อสร้าง. พิมพ์ครั้งที่ 1
กรุงเทพฯ:สํานักบํารุงรักษาและอํานวยความปลอดภัยงานทาง. กรมทางหลวงชนบท.
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม. 2553 คู่มือปฎิบัติงานก่อสร้างทางกรมทางหลวงชนบท.พิมพ์ครั้งที่ 1
กรุงเทพฯ:สํานักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น. กรมทางหลวงชนบท.
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม. 2553 คู่มือปฎิบัติงานก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงชนบท. พิมพ์ครั้ง
ที่ 1
กรุงเทพฯ: สํานักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น. กรมทางหลวงชนบท.
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม. 2553 คู่มือปฎิบัติงาน (WORK MANUAL).
กรุงเทพฯ:สํานักก่อสร้างทาง. กรมทางหลวงชนบท.
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม. 2554 คู่มือปฎิบัติงานระบบควบคุมคุณภาพวัสดุและงานก่อสร้างทาง
(QUALITY CONTROL SYSTEM : QCS.)
กรุงเทพฯ: กรมทางหลวงชนบท.
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม. 2554 คูม่ ือบริหารโครงการงานก่อสร้าง.
กรุงเทพฯ: สํานักมาตรฐานและประเมินผล. กรมทางหลวง.
สํานักนายกรัฐมนตรี. 2542 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
2542.
เข้าถึงได้จาก http://palad.mof.go.th/pdf/passadu.pdf วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
กลุ่มพัสดุ สํานักบริหารกลาง. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม. หนังสือแก้ไขสัญญาและคําสัง่ มอบ
อํานาจทีค่ วรทราบ.
กรุงเทพฯ: กรมทางหลวงชนบท.
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ภาคผนวก ก.

(คส.1/2-สบร.)

แบบรายงานการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
โครงการ…………………………………………………………………..
สาย ……………………………………….. อ…………………….. จ………………..
สัญญาเลขที่ …………………. ลงวันที่ .................................. สิ้นสุดสัญญาวันที่ ........................................

ลําดับ
ที่
1
2
3

4

5

6

7

รายการ

หน่วย

ระยะทาง
ความกว้าง
งานปรับปรุงโครงสร้างทาง
3.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)
3.2 Deep patch
3.3 Pavement In - Place Recycling
งานผิวทางและไหล่ทาง
4.1 Prime Coat
4.2 ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)
งานตีเส้นจราจร
5.1 สีเทอร์โมพลาสติก
5.2 Rumble Strips
งานจราจรสงเคราะห์
6.1 งานติดตั้ง
6.1.1 งานป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจร
6.1.2 หลักกิโลเมตร
6.1.3 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2หน้า)
6.1.4 ติดตั้งป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง
งานอื่นๆ
7.1
7.2
7.3

กม.
ม.

ตามแบบ

สภาพจริง

หมายเหตุ

ลบ.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.

ชุด
หลัก
ปุ่ม
ชุด

ลงชื่อ.................................................................
(.............................................................)
ผู้ควบคุมงาน .............................................................
วันที่.............../........................../..................
ก-1

1

(คส.2/2-สบร.)

แบบตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจการจ้างงานบํารุงรักษาทาง
โครงการ ……………………………………………………..
สายทาง........................................... อําเภอ......................... จังหวัด..................
ชนิดของผิวทาง ................................... ระยะทาง ..................... กม. (กม.ที่ X + XXX ถึง กม.ที่ X + XXX)
ค่าก่อสร้าง .................................... บาท
ผู้ควบคุมงาน ...................................ตําแหน่ง ............................
ผู้รับจ้าง ...................................
สัญญาจ้างเลขที่ ................... ลงวันที่ ............................ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ................................................
มี
ที่
รายการ
ไม่มี
หมายเหตุ
ถูกต้อง แก้ไข
1 สํานักงานสนาม
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

สํานักงานโครงการ
ป้ายประชาสัมพันธ์
บอร์ดแสดงแผนและผลการปฏิบัติงาน
บอร์ดแสดงรูปตัดโครงสร้างทาง
แบบมาตรฐาน แบบก่อสร้างและข้อกําหนด
ภาพถ่ายก่อนดําเนินการ ขณะดําเนินการ
และหลังดําเนินการ
1.7 เครื่องมือสํารวจ
1.8 เครื่องมือทดสอบ
1.9 ตัวอย่างการสุ่มทดสอบคุณภาพ
(ความหนาเส้นจราจร, ความหนาผิวทาง ฯลฯ)
1.10 รถประจําโครงการ
2 เอกสารประกอบการควบคุมงาน
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

รายงานการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
รายงานประจําวัน
รายงานประจําสัปดาห์
รายงานประจําเดือน
ผลการออกแบบ Job Mix Design
ผลการทดสอบ Unconfind Compressive Test
การตรวจสอบปริมาณ Skin Patch
ผลการตรวจสอบปริมาณ Deep Patch
ก-2

2
ที่

(คส.2/2-สบร.)
มี

รายการ

ถูกต้อง แก้ไข

2.9 ผลการทดสอบหาความแน่นการบดอัด
พื้นทางในสนาม (Field Density Test)
2.10 ผลการล้างยาง (อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง)
2.11 ผลการเจาะตรวจสอบความหนาและทดสอบ
การหาความแน่นการบดอัดแอสฟัลติกคอนกรีต
2.12 รายงานตําแหน่งการติดตั้งเครื่องหมายจราจร
แต่ละชนิด
2.13 ใบรับรองคุณภาพสีตีเส้น
2.14 ใบรับรองคุณภาพลูกแก้ว
2.15 ใบรับรองคุณภาพสติกเกอร์ป้ายจราจร
2.16 .............................................................
3 การสุ่มตรวจสอบหน้างาน
3.1 ความกว้างผิวจราจรและไหล่ทาง
3.2 ความยาวของถนน
3.3 ความหนาวัสดุชั้นทาง
3.4 ความแน่นของวัสดุชั้นทาง
3.5 ความหนาผิวจราจร
3.6 หลักนําโค้ง
3.7 หลักกิโลเมตร
3.8 Timber Barricade
3.9 Guard Rail
3.10 Rumble Strips
3.11 การตีเส้นจราจร
3.12 ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)
3.13 สัญญาณไฟกระพริบ
3.14 ทางม้าลาย
3.15 ป้ายจราจร น.1
3.16 ..............................................................
3.17 ..............................................................
ก-3

ไม่มี

หมายเหตุ

กม.ที่.................
กม.ที่.................
กม.ที่.................
กม.ที่.................
กม.ที่.................
กม.ที่.................
กม.ที่.................
กม.ที่.................
กม.ที่.................
กม.ที่.................
กม.ที่.................
กม.ที่.................
กม.ที่.................
กม.ที่.................

3
ที่

(คส.2/2-สบร.)
มี

รายการ

ถูกต้อง แก้ไข

ไม่มี

หมายเหตุ

4 อื่น ๆ
4.1 ปัญหาอุปสรรค
4.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและ
ข้อกําหนดในสัญญาจ้าง
4.3 การประสานงานกับหน่วนงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น ไฟฟ้า, ประปา, ชลประทาน ฯลฯ
4.4 ข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่
4.5 ............................................................
4.6 ............................................................
5 ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).......................................กรรมการฯ
(......................................)
ตําแหน่ง.......................................
วันที่........./............../............
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คส. 3-52

สํานัก……………..

ตารางตรวจสอบงานสะพาน คสล.

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

แบบไม่ SKEW ไม่มีทางเท้า

ประกอบการตรวจการจ้าง
โครงการ
______________________________________________________
ควบคุมงานโดย ______________________________________________________ ครั้งที่ ____ วันที่ _________________
ผู้รับจ้าง
________________________________________________________ สัญญาเลขที่ _____ ลว. ____________
รูปแบบตามสัญญา

รูปแบบที่ก่อสร้างจริง

สะพาน กม.ที่ __________________ ถึง กม. ที่ __________________
ขนาดความกว้าง___ ______ เมตร

มิติชิ้นงาน มิติชิ้นงาน

ความยาว____________เมตร
(ม.)

ทางเท้ากว้าง____________ เมตร

W=
L=
l1 =
l2 =
l3 =
l... =

____
____
____
____
____
____

(ม.)
W = _____
L = _____
l1 = _____
l2 = _____
l3 = _____
l... = _____

สะพาน กม.ที่ ______________ถึง กม. ที่ ____________
ขนาดความกว้าง ____ เมตร ความยาว _______เมตร
ทางเท้ากว้าง _______ เมตร

รูปถ่าย
ขนาดที่เหมาะสม( 5.5 ซม. x 7.33 ซม.)

W = ____ W = _____
รูปถ่าย
ขนาดที่เหมาะสม( 5.5 ซม. x 7.33 ซม.)

A=
B=
C=
D=
E=
F=
G=
H=
I=

____ A =
____ B =
____ C =
____ D =
____ E =
____ F =
____ G =
____ H =
____ I =

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

รูปถ่าย
ขนาดที่เหมาะสม( 5.5 ซม. x 7.33 ซม.)

ฝ่ายผู้รับจ้าง
ฝ่ายผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ [...............................][ นาย................................] วิศวกรประจําโครงการลงชื่อ [_________ [นาย___________________________ผู้ช่วยควบคุมงาน
ลงชื่อ [...............................][ นาย................................] ผู้มีอํานาจลงนาม/ตัวแท ลงชื่อ [_________ [นาย___________________________ หัวน้าโครงการ ฯ
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สํานัก……………..

ตารางตรวจสอบงานสะพาน คสล.

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

แบบไม่ SKEW มีทางเท้า

ประกอบการตรวจการจ้าง
โครงการ
______________________________________________________
ควบคุมงานโดย ______________________________________________________ ครั้งที่ ____ วันที่ _________________
ผู้รับจ้าง
________________________________________________________ สัญญาเลขที่ _____ ลว. ____________
รูปแบบตามสัญญา

รูปแบบที่ก่อสร้างจริง

สะพาน กม.ที่ __________________ ถึง กม. ที่ __________________
ขนาดความกว้าง___ ______ เมตร

มิติชิ้นงาน มิติชิ้นงาน

ความยาว____________เมตร
(ม.)

ทางเท้ากว้าง____________ เมตร

W=
L=
l1 =
l2 =
l3 =
l... =

____
____
____
____
____
____

(ม.)
W = _____
L = _____
l1 = _____
l2 = _____
l3 = _____
l... = _____

สะพาน กม.ที่ ______________ถึง กม. ที่ ____________
ขนาดความกว้าง ____ เมตร ความยาว _______เมตร
ทางเท้ากว้าง _______ เมตร

รูปถ่าย
ขนาดที่เหมาะสม( 5.5 ซม. x 7.33 ซม.)

W = ____ W = _____
รูปถ่าย
ขนาดที่เหมาะสม( 5.5 ซม. x 7.33 ซม.)

A=
B=
C=
D=
E=
H=
H1=
L=
ฝ่ายผู้รับจ้าง

____ A = _____
____ B= _____
____ C = _____
____ D = _____
____ E = _____
____ H = _____
____ H1= _____
____ L = _____

รูปถ่าย
ขนาดที่เหมาะสม( 5.5 ซม. x 7.33 ซม.)

ฝ่ายผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ [...............................][ นาย................................] วิศวกรประจําโครงการลงชื่อ [_________ [นาย___________________________ผู้ช่วยควบคุมงาน
ลงชื่อ [...............................][ นาย................................] ผู้มีอํานาจลงนาม/ตัวแท ลงชื่อ [_________ [นาย___________________________ หัวน้าโครงการ ฯ

ก-6

คส. 3-52

สํานัก……………..

ตารางตรวจสอบงานสะพาน คสล.

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

แบบไม่ SKEW ไม่มีทางเท้า

ประกอบการตรวจการจ้าง
โครงการ
______________________________________________________
ควบคุมงานโดย ______________________________________________________ ครั้งที่ ____ วันที่ _________________
ผู้รับจ้าง
________________________________________________________ สัญญาเลขที่ _____ ลว. ____________
รูปแบบตามสัญญา

รูปแบบที่ก่อสร้างจริง

สะพาน กม.ที่ __________________ ถึง กม. ที่ __________________
ขนาดความกว้าง___ ______ เมตร

มิติชิ้นงาน มิติชิ้นงาน

ความยาว____________เมตร
(ม.)

ทางเท้ากว้าง____________ เมตร

W=
L=
l1 =
l2 =
l3 =
l... =

____
____
____
____
____
____

(ม.)
W = _____
L = _____
l1 = _____
l2 = _____
l3 = _____
l... = _____

สะพาน กม.ที่ ______________ถึง กม. ที่ ____________
ขนาดความกว้าง ____ เมตร ความยาว _______เมตร
ทางเท้ากว้าง _______ เมตร

รูปถ่าย
ขนาดที่เหมาะสม( 5.5 ซม. x 7.33 ซม.)

W = ____ W = _____
รูปถ่าย
ขนาดที่เหมาะสม( 5.5 ซม. x 7.33 ซม.)

A=
B=
C=
D=
E=
F=
G=
H=
I=

____ A =
____ B =
____ C =
____ D =
____ E =
____ F =
____ G =
____ H =
____ I =

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

รูปถ่าย
ขนาดที่เหมาะสม( 5.5 ซม. x 7.33 ซม.)

ฝ่ายผู้รับจ้าง
ฝ่ายผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ [...............................][ นาย................................] วิศวกรประจําโครงการลงชื่อ [_________ [นาย___________________________ผู้ช่วยควบคุมงาน
ลงชื่อ [...............................][ นาย................................] ผู้มีอํานาจลงนาม/ตัวแท ลงชื่อ [_________ [นาย___________________________ หัวน้าโครงการ ฯ

ก-7

คส. 3-52

สํานัก……………..

ตารางตรวจสอบงานสะพาน คสล.

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

แบบ SKEW มีทางเท้า

ประกอบการตรวจการจ้าง
โครงการ
______________________________________________________
ควบคุมงานโดย ______________________________________________________ ครั้งที่ ____ วันที่ _________________
ผู้รับจ้าง
________________________________________________________ สัญญาเลขที่ _____ ลว. ____________
รูปแบบตามสัญญา

รูปแบบที่ก่อสร้างจริง

สะพาน กม.ที่ __________________ ถึง กม. ที่ __________________
ขนาดความกว้าง___ ______ เมตร

มิติชิ้นงาน มิติชิ้นงาน

ความยาว____________เมตร
(ม.)

ทางเท้ากว้าง____________ เมตร

W=
L=
l1 =
l2 =
l3 =
l... =

____
____
____
____
____
____

(ม.)
W = _____
L = _____
l1 = _____
l2 = _____
l3 = _____
l... = _____

สะพาน กม.ที่ ______________ถึง กม. ที่ ____________
ขนาดความกว้าง ____ เมตร ความยาว _______เมตร
ทางเท้ากว้าง _______ เมตร

รูปถ่าย
ขนาดที่เหมาะสม( 5.5 ซม. x 7.33 ซม.)

W = ____ W = _____
รูปถ่าย
ขนาดที่เหมาะสม( 5.5 ซม. x 7.33 ซม.)

A=
B=
C=
D=
E=
H=
H1=
L=

____ A = _____
____ B= _____
____ C = _____
____ D = _____
____ E = _____
____ H = _____
____ H1= _____
____ L = _____

รูปถ่าย
ขนาดที่เหมาะสม( 5.5 ซม. x 7.33 ซม.)

ฝ่ายผู้รับจ้าง
ฝ่ายผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ [...............................][ นาย................................] วิศวกรประจําโครงการลงชื่อ [_________ [นาย___________________________ผู้ช่วยควบคุมงาน
ลงชื่อ [...............................][ นาย................................] ผู้มีอํานาจลงนาม/ตัวแท ลงชื่อ [_________ [นาย___________________________ หัวน้าโครงการ ฯ
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คส. 3/1-52

สํานัก.................

ตารางตรวจสอบงานสะพาน คสล.

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

รูปตัดขวางตอม่อตับริม ชนิดไม่มีทางเท้า

โครงการ
________________________________________________________
ควบคุมงานโดย ________________________________________________________
ผู้รับจ้าง
________________________________________________________
รูปแบบตามสัญญา
สะพาน กม.ที่ _________
ถึง กม. ที่ _________
ขนาดความกว้าง _________ เมตร ความยาว _________เมตร
ทางเท้ากว้าง
_________ เมตร มุม SKEW _________องศา

มิติชิ้นงาน (ม.)

มิติชิ้นงาน (ม.)

ครั้งที่

ประกอบการตรวจการจ้าง
_________ วันที่ __________________

สัญญาเลขที่ _________

ลว.

รูปแบบที่ก่อสร้างจริง
สะพาน กม.ที่ ___________
ถึง กม. ที่
ขนาดความกว้าง ___________ เมตร
ความยาว
ทางเท้ากว้าง ___________ เมตร
มุม SKEW

__________________
___________________
___________________เมตร
___________________องศา

W = _____ ระยะช่วงเสาW = _____ ระยะช่วงเสา
W1= _____ L1 = _____ W1= _____ L1 = _____
H = _____ L2 = _____ H = _____ L2 = _____
d = _____ L3 = _____ d = _____ L3 = _____
d1 = _____ L4 = _____ d1 = _____ L4 = _____
d2 = _____ L5 = _____ d2 = _____ L5 = _____
d3 = _____ L6 = _____ d3 = _____ L6 = _____
L = _____ L7 = _____ L = _____ L7 = _____
LT = _____ L8 = _____ LT = _____ L8 = _____

รูปถ่าย 4 รูป
ขนาดที่เหมาะสม( 4.5 ซม. x 6 ซม.)
1.ได้ตรวจสอบ ชนิด ขนาด และจํานวนของเหล็กเสริม
ถูกต้องตามรูปแบบสัญญาจ้างทุกประการ
2.ได้ตรวจสอบ รูปแบบ และขนาดของโครงสร้างแล้ว
ถูกต้องตามรูปแบบสัญญาจ้างทุกประการ
3.ได้ถา่ ยรูป การเสริมเหล็กและขนาดของโครงสร้าง
แล้ว จํานวน __ รูป

RT = _____ L... = _____ RT = _____ L... = _____
แสดง รูปตัดขวาง ตอม่อตับริม ตับที่ ........
ฝ่ายผู้ว่าจ้าง
ฝ่ายผู้รับจ้าง
ลงชื่อ [_______________] [ นาย__________________] วิศวกรประจําโครงการ
ลงชื่อ [___________________] [นาย___________________]
ลงชื่อ [_______________] [ นาย__________________] ผู้มอี ํานาจลงนาม/ตัวแทน
ลงชื่อ [___________________] [นาย___________________]
ก-9

________________
________________

ผู้ช่วยควบคุมงาน
หัวหน้าโครงการ ฯ

คส. 3/1-52

สํานัก..............

ตารางตรวจสอบงานสะพาน คสล.

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

รูปตัดขวางตอม่อตับริม ชนิดมีทางเท้า

โครงการ
________________________________________________________
ควบคุมงานโดย ________________________________________________________
ผู้รับจ้าง
________________________________________________________
รูปแบบตามสัญญา
สะพาน กม.ที่ _________
ถึง กม. ที่ _________
ขนาดความกว้าง _________ เมตร ความยาว _________เมตร
ทางเท้ากว้าง
_________ เมตร มุม SKEW _________องศา

มิติชิ้นงาน (ม.)

มิติชิ้นงาน (ม.)

ครั้งที่

ประกอบการตรวจการจ้าง
_________ วันที่ __________________

สัญญาเลขที่ _________

ลว.

รูปแบบที่ก่อสร้างจริง
สะพาน กม.ที่ ___________
ถึง กม. ที่
ขนาดความกว้าง ___________ เมตร
ความยาว
ทางเท้ากว้าง ___________ เมตร
มุม SKEW

__________________
___________________
___________________เมตร
___________________องศา

W = _____ ระยะช่วงเสาW = _____ ระยะช่วงเสา
W1= _____ L1 = _____ W1= _____ L1 = _____
H = _____ L2 = _____ H = _____ L2 = _____
d = _____ L3 = _____ d = _____ L3 = _____
d1 = _____ L4 = _____ d1 = _____ L4 = _____

รูปถ่าย 4 รูป

d2 = _____ L5 = _____ d2 = _____ L5 = _____

ขนาดที่เหมาะสม( 4.5 ซม. x 6 ซม.)

d3 = _____ L6 = _____ d3 = _____ L6 = _____
L = _____ L7 = _____ L = _____ L7 = _____
LT = _____ L8 = _____ LT = _____ L8 = _____

1.ได้ตรวจสอบ ชนิด ขนาด และจํานวนของเหล็กเสริม
ถูกต้องตามรูปแบบสัญญาจ้างทุกประการ
2.ได้ตรวจสอบ รูปแบบ และขนาดของโครงสร้างแล้ว
ถูกต้องตามรูปแบบสัญญาจ้างทุกประการ
3.ได้ถา่ ยรูป การเสริมเหล็กและขนาดของโครงสร้าง
แล้ว จํานวน __ รูป

RT = _____ L... = _____ RT = _____ L... = _____
แสดง รูปตัดขวาง ตอม่อตับริม ตับที่.............
ฝ่ายผู้ว่าจ้าง
ฝ่ายผู้รับจ้าง
ลงชื่อ [_______________] [ นาย__________________] วิศวกรประจําโครงการ
ลงชื่อ [___________________] [นาย___________________]
ลงชื่อ [_______________] [ นาย__________________] ผู้มอี ํานาจลงนาม/ตัวแทน
ลงชื่อ [___________________] [นาย___________________]
ก-10

________________
________________

ผู้ช่วยควบคุมงาน
หัวหน้าโครงการ ฯ

คส. 3/2-52

สํานัก.........................

ตารางตรวจสอบงานสะพาน คสล.

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

รูปแสดงการเสริมเหล็กตอม่อตับริม ชนิดมีทางเท้า

โครงการ
__________________________________________________________________
ควบคุมงานโดย __________________________________________________________________
ผู้รับจ้าง
__________________________________________________________________
รูปแบบตามสัญญา
สะพาน กม.ที่ _________________
ขนาดความกว้าง _________________
ทางเท้ากว้าง _________________

เมตร
เมตร

ถึง กม. ที่ _______________
ความยาว ______________ เมตร
มุม SKEW ______________ องศา

ชนิดและขนาด
ของเหล็กเสริม

ครั้งที่

ประกอบการตรวจการจ้าง
วันที่ __________________
_________

สัญญาเลขที_________

ลว. __________________

รูปแบบที่ก่อสร้างจริง
สะพาน กม.ที่ ________________
ถึง กม. ที่ ____________________
ขนาดความกว้าง ________________ เมตร
ความยาว ____________________ เมตร
ทางเท้ากว้าง ________________ เมตร
มุม SKEW ____________________ องศา

1 ___________
2 ___________
3 ___________
4 ___________
5 ___________
6 ___________
7 ___________
8 ___________

รูปถ่าย 4 รูป

9 ___________

ขนาดที่เหมาะสม( 4.5 ซม. x 6.3 ซม.)

10 ___________
11 ___________
12 ___________
13 ___________
14 ___________
แสดง การเสริมเหล็กรูปตัดขวาง ตอม่อตับริม
ฝ่ายผู้รับจ้าง
ลงชื่อ [_______________] [ นาย________________] วิศวกรประจําโครงการ
ลงชื่อ [_______________] [ นาย________________] ผู้มีอํานาจลงนาม/ตัวแทน

ลงชื่อ [___________________]

ฝ่ายผู้ว่าจ้าง
[นาย___________________]

________________

ผู้ช่วยควบคุมงาน

ลงชื่อ [___________________]

[นาย___________________]

________________

หัวหน้าโครงการ ฯ

ก-11

คส. 3/2-52

สํานัก..........................

ตารางตรวจสอบงานสะพาน คสล.

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

รูปแสดงการเสริมเหล็กตอม่อตับริม

โครงการ
_____________________________________________________________
ควบคุมงานโดย _____________________________________________________________
ผู้รับจ้าง
_____________________________________________________________
รูปแบบตามสัญญา
สะพาน กม.ที่ _________________
ถึง กม. ที่
ขนาดความกว้าง _________________
เมตร ความยาว
ทางเท้ากว้าง _________________
เมตร มุม SKEW

_______________
_______________ เมตร
_______________ องศา

ครั้งที่

ประกอบการตรวจการจ้าง
วันที่ __________________
_________

สัญญาเลขที_________
รูปแบบที่ก่อสร้างจริง
สะพาน กม.ที่ ________________
ขนาดความกว้าง ________________ เมตร
ทางเท้ากว้าง ________________ เมตร

ชนิดและขนาด
ของเหล็กเสริม

ลว. __________________

ถึง กม. ที่ ____________________
ความยาว ____________________ เมตร
มุม SKEW ____________________ องศา

1 ______ 15 ______
2 ______ 16 ______
3 ______ 17 ______
4 ______ 18 ______
5 ______ 19 ______
6 ______ 20 ______
7 ______ 21 ______
8 ______ 22 ______
9 ______

______

10 ______

______

11 ______

______

12 ______

______

13 ______
14 ______

______
______

รูปถ่าย 4 รูป
ขนาดที่เหมาะสม( 4.5 ซม. x 6.3 ซม.)

แสดง การเสริมเหล็กรูปตัดขวาง ตอม่อตับริม
ฝ่ายผู้รับจ้าง
ลงชื่อ [_______________] [ นาย________________] วิศวกรประจําโครงการ

ลงชื่อ

ลงชื่อ [_______________] [ นาย________________] ผู้มีอํานาจลงนาม/ตัวแทน

ลงชื่อ

ก-12

ฝ่ายผู้ว่าจ้าง
[__________________ [นาย___________________]

________________

ผู้ช่วยควบคุมงาน

[__________________ [นาย___________________]

________________

หัวหน้าโครงการ ฯ

คส. 3/1-52

สํานัก..............

ตารางตรวจสอบงานสะพาน คสล.

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

รูปตัดขวางตอม่อตับกลางน้ํา ชนิดมีทางเท้า

โครงการ
________________________________________________________
ควบคุมงานโดย ________________________________________________________
ผู้รับจ้าง
________________________________________________________
รูปแบบตามสัญญา
สะพาน กม.ที่ _________
ถึง กม. ที่ _________
ขนาดความกว้าง _________ เมตร ความยาว _________เมตร
ทางเท้ากว้าง
_________ เมตร มุม SKEW _________องศา

มิติชิ้นงาน (ม.)

มิติชิ้นงาน (ม.)

ครั้งที่

ประกอบการตรวจการจ้าง
_________ วันที่ __________________

สัญญาเลขที่ _________

ลว.

รูปแบบที่ก่อสร้างจริง
สะพาน กม.ที่ ___________
ถึง กม. ที่
ขนาดความกว้าง ___________ เมตร
ความยาว
ทางเท้ากว้าง ___________ เมตร
มุม SKEW

__________________
___________________
___________________เมตร
___________________องศา

W = _____ ระยะช่วงเสาW = _____ ระยะช่วงเสา
W1= _____ L1 = _____ W1= _____ L1 = _____
H = _____ L2 = _____ H = _____ L2 = _____
d = _____ L3 = _____ d = _____ L3 = _____
d1 = _____ L4 = _____ d1 = _____ L4 = _____
d2 = _____ L5 = _____ d2 = _____ L5 = _____
d3 = _____ L6 = _____ d3 = _____ L6 = _____
L = _____ L7 = _____ L = _____ L7 = _____
LT = _____ L8 = _____ LT = _____ L8 = _____

รูปถ่าย 4 รูป
ขนาดที่เหมาะสม( 4.5 ซม. x 6 ซม.)
1.ได้ตรวจสอบ ชนิด ขนาด และจํานวนของเหล็กเสริม
ถูกต้องตามรูปแบบสัญญาจ้างทุกประการ
2.ได้ตรวจสอบ รูปแบบ และขนาดของโครงสร้างแล้ว
ถูกต้องตามรูปแบบสัญญาจ้างทุกประการ
3.ได้ถา่ ยรูป การเสริมเหล็กและขนาดของโครงสร้าง
แล้ว จํานวน __ รูป

RT = _____ L... = _____ RT = _____ L... = _____
แสดง รูปตัดขวาง ตอม่อตับกลางน้ํา ตับที่ .............
ฝ่ายผู้ว่าจ้าง
ฝ่ายผู้รับจ้าง
ลงชื่อ [_______________] [ นาย__________________] วิศวกรประจําโครงการ
ลงชื่อ [___________________] [นาย___________________]
ลงชื่อ [_______________] [ นาย__________________] ผู้มอี ํานาจลงนาม/ตัวแทน
ลงชื่อ [___________________] [นาย___________________]
ก-13

________________
________________

ผู้ช่วยควบคุมงาน
หัวหน้าโครงการ ฯ

คส. 3/1-52

สํานัก.............

ตารางตรวจสอบงานสะพาน คสล.

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

รูปตัดขวางตอม่อตับกลางน้ํา ชนิดไม่มีทางเท้า

โครงการ
_______________________________________________________
ควบคุมงานโดย_______________________________________________________
ผู้รับจ้าง
_______________________________________________________
รูปแบบตามสัญญา
สะพาน กม.ที่ _________
ถึง กม. ที่ _________
ขนาดความกว้าง _________ เมตร ความยาว _________ เมตร
ทางเท้ากว้าง _________ เมตร มุม SKEW _________ องศา

มิติชิ้นงาน (ม.)

มิติชิ้นงาน (ม.)

ครั้งที่

ประกอบการตรวจการจ้าง
_________ วันที่ __________________

สัญญาเลขที่ _________

ลว.

รูปแบบที่ก่อสร้างจริง
สะพาน กม.ที่ ___________
ถึง กม. ที่
ขนาดความกว้าง ___________ เมตร
ความยาว
ทางเท้ากว้าง ___________ เมตร
มุม SKEW

__________________
___________________
___________________เมตร
___________________องศา

W = ___ ระยะช่วงเสW = ____ ระยะช่วงเสา
W1= ___ L1 = ____W1= ____L1 = ____
H = ___ L2 = ____H = ____L2 = ____
d = ___ L3 = ____d = ____L3 = ____
รูปถ่าย 4 รูป

d1 = ___ L4 = ____d1 = ____L4 = ____
d2 = ___ L5 = ____d2 = ____L5 = ____
d3 = ___ L6 = ____d3 = ____L6 = ____
L = ___ L7 = ____L = ____L7 = ____
LT = ___ L8 = ____LT = ____L8 = ____

ขนาดที่เหมาะสม( 4.5 ซม. x 6 ซม.)
1.ได้ตรวจสอบ ชนิด ขนาด และจํานวนของเหล็กเสริม
ถูกต้องตามรูปแบบสัญญาจ้างทุกประการ
2.ได้ตรวจสอบ รูปแบบ และขนาดของโครงสร้างแล้ว
ถูกต้องตามรูปแบบสัญญาจ้างทุกประการ
3.ได้ถา่ ยรูป การเสริมเหล็กและขนาดของโครงสร้าง
แล้ว จํานวน __ รูป

RT = ___ L... = ____RT = ____L... = ____
แสดง รูปตัดขวาง ตอม่อตับกลางน้ํา ตับที่..........
ฝ่ายผู้ว่าจ้าง
ฝ่ายผู้รับจ้าง
ลงชื่อ [_______________] [ นาย__________________] วิศวกรประจําโครงการ
ลงชือ่ [___________________[นาย___________________]
ลงชื่อ [_______________] [ นาย__________________] ผู้มีอํานาจลงนาม/ตัวแทน
ลงชือ่ [___________________[นาย___________________]
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________________
________________

ผู้ช่วยควบคุมงาน
หัวหน้าโครงการ ฯ

คส. 3/2-52

สํานัก..............

ตารางตรวจสอบงานสะพาน คสล.

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

แสดง การเสริมเหล็ก รูปตัดขวาง ตอม่อตับกกลางน้ํา

โครงการ
__________________________________________________________________
ควบคุมงานโดย __________________________________________________________________
ผู้รับจ้าง
__________________________________________________________________

ประกอบการตรวจการจ้าง
วันที่ __________________
_________

รูปแบบตามสัญญา
สะพาน กม.ที่ _________________
ขนาดความกว้าง _________________
ทางเท้ากว้าง _________________

เมตร
เมตร

ถึง กม. ที่ _______________
ความยาว ______________ เมตร
มุม SKEW ______________ องศา

ชนิดและขนาด
ของเหล็กเสริม

ครั้งที่

สัญญาเลขที_________

ลว. __________________

รูปแบบที่ก่อสร้างจริง
สะพาน กม.ที่ ________________
ถึง กม. ที่ ____________________
ขนาดความกว้าง ________________ เมตร
ความยาว ____________________ เมตร
ทางเท้ากว้าง ________________ เมตร
มุม SKEW ____________________ องศา

1 ___________
2 ___________
3 ___________
4 ___________
5 ___________
6 ___________
7 ___________
8 ___________

รูปถ่าย 4 รูป

9 ___________

ขนาดที่เหมาะสม( 4.5 ซม. x 6.3 ซม.)

แสดง การเสริมเหล็ก รูปตัดขวาง ตอม่อตับกกลางน้ํา
ฝ่ายผู้รับจ้าง
ลงชื่อ [_______________] [ นาย________________] วิศวกรประจําโครงการ
ลงชื่อ [_______________] [ นาย________________] ผู้มีอํานาจลงนาม/ตัวแทน

ลงชื่อ [___________________]

ฝ่ายผู้ว่าจ้าง
[นาย___________________]

________________

ผู้ช่วยควบคุมงาน

ลงชื่อ [___________________]

[นาย___________________]

________________

หัวหน้าโครงการ ฯ
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คส. 3/6-52

สํานัก.....................

ตารางตรวจสอบงานสะพาน คสล.

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

แสดง การเสริมเหล็ก รูปตัดขวาง ตอม่อตับกกลางน้ํา

โครงการ
_______________________________________________________________________
ควบคุมงานโดย _______________________________________________________________________
ผู้รับจ้าง
_______________________________________________________________________

ประกอบการตรวจการจ้าง
___________ วันที่ _______________

ครั้งที่

สัญญาเลขที่ ___________

รูปแบบงานตามสัญญา
การตรวจสอบรูปแบบงานที่ก่อสร้างจริง
มิติขนาดของ
สะพาน กม.ที่
____________เมตร
ถึง กม. ที่ __________
สะพาน กม.ที่ ___________
สัญญาลักษณ์ขนาดของโครงสร้างจริง
โครงสร้างจริง
ขนาดความกว้าง ____________เมตร
ความยาว __________ เมตร
ขนาดความกว้าง ___________ เมตร
(ม.)
(ม.)
ทางเท้ากว้าง
____________เมตร
มุม SKEW __________ เมตร
ทางเท้ากว้าง ___________ เมตร
a=
b=
c=
d=
e=
f =
g =
h =
i =

ลว. _______________
ถึง กม. ที่ _________
ความยาว _________
มุม SKEW _________

เมตร
องศา

รูปถ่าย 4 รูป
ขนาดที่เหมาะสม( 4.5 ซม. x 5.89 ซม.)

1.ได้ตรวจสอบ ชนิด ขนาด และจํานวนของเหล็กเสริม
ถูกต้องตามรูปแบบสัญญาจ้างทุกประการ
2.ได้ตรวจสอบ รูปแบบ และขนาดของโครงสร้างแล้ว
ถูกต้องตามรูปแบบสัญญาจ้างทุกประการ
3.ได้ถ่ายรูป การเสริมเหล็กและขนาดของโครงสร้าง
แล้ว จํานวน __ รูป

แสดง การเสริมเหล็กรูปตัดขวาง ตอม่อตับกลางน้ํา
ฝ่ายผู้รับจ้าง
ลงชื่อ [_______________]
[ นาย________________________] วิศวกรประจําโครงการ ลงชื่อ [___________________]
ลงชื่อ [_______________]
[ นาย________________________] ผู้มอี ํานาจลงนาม/ตัวแทน ลงชือ่ [___________________]
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ฝ่ายผู้ว่าจ้าง
[นาย___________________]
[นาย___________________]

________________
________________

ผู้ช่วยควบคุมงาน
หัวหน้าโครงการ ฯ

คส. 4-52

สํานักก่อสร้างทาง

ารางตรวจสอบงานท่อลอดเหลี่ยม คสล

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ชนิดช่องเดียวไม่มี SKEW

ประกอบการตรวจการจ้าง
โครงการ
______________________________________________________
_____ วันที่ ___________
ควบคุมงานโดย ______________________________________________________ ครั้งที่
ผู้รับจ้าง
________________________________________________________ สัญญาเลขที_____ ลว. ___________
รูปแบบตามสัญญา

รูปแบบที่ก่อสร้างจริง

ท่อลอดเหลี่ยม กม.ที่ _________________________________
ขนาด (ช่อง x ยาว) _______________________________ม.
มุม SKEW
_______________________________องศา

มิติชิ้นงาน

มิติชิ้นงาน

ท่อลอดเหลี่ยม กม.ที่ ________________________
ขนาด (ช่อง x ยาว)

(ม.)

(ม.)

มุม SKEW

______________________ม.
______________________ องศา

L = _____ L = _____
LT = _____ LT = _____
RT = _____ RT = _____

รูปถ่าย

W= _____ W= _____ ขนาดที่เหมาะสม( 5.7 ซม. x 7.6 ซม.)

วัดด้าน ............. T =
H=
h1=
h2=
T1=
T2=
T3=
T4=

_____ T =
_____ H =
_____ h1=
_____ h2=
_____ T1=
_____ T2=
_____ T3=
_____ T4=

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

L=
b1=
b2=
h1=
h2=
H=
D=
T=

_____ L =
_____ b1=
_____ b2=
_____ h1=
_____ h2=
_____ H=
_____ D=
_____ T=

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

ฝ่ายผู้รับจ้าง

รูปถ่าย
ขนาดที่เหมาะสม( 5.7 ซม. x 7.6 ซม.)

รูปถ่าย
ขนาดที่เหมาะสม( 5.7 ซม. x 7.6 ซม.)

ฝ่ายผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ [___________[ นาย_________________]

วิศวกรประจําโครงการ ลงชื่อ [___________ [นาย_____________]____________ ผู้ช่วยควบคุมงาน

ลงชื่อ [___________[ นาย_________________]

ผู้มีอํานาจลงนาม/ตัวแทน ลงชื่อ [___________ [นาย_____________]____________ หัวหน้าโครงการ ฯ

ก-17

คส. 4-52

สํานักก่อสร้างทาง

ตารางตรวจสอบงานท่อลอดเหลี่ยม คสล

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ชนิด 2 ช่อง

ประกอบการตรวจการจ้าง
โครงการ
______________________________________________________
_____ วันที่ __________
ควบคุมงานโดย ______________________________________________________ ครั้งที่
ผู้รับจ้าง
________________________________________________________ สัญญาเลขที_____ ลว. __________
รูปแบบตามสัญญา

รูปแบบที่ก่อสร้างจริง

ท่อลอดเหลี่ยม กม.ที่ _________________________________
ขนาด (ช่อง x ยาว) _______________________________ม.
มุม SKEW
_______________________________องศา

มิติชิ้นงาน

มิติชิ้นงาน

ท่อลอดเหลี่ยม กม.ที่ ________________________
ขนาด (ช่อง x ยาว)

(ม.)

(ม.)

มุม SKEW

________________________ม.
________________________องศา

L = _____ L = _____
W1= _____ W1= _____
W = _____ W = _____
LT = _____ LT = _____

รูปถ่าย
ขนาดที่เหมาะสม( 5.7 ซม. x 7.6 ซม.)

RT = _____ RT = _____
วัดด้าน ............. T =
H=
h1=
h2=
T1=
T2=
T3=
T4=
T5=
L=
b1=
b2=
h1=
h2=
H=
D=
T=

_____ T =
_____ H =
_____ h1=
_____ h2=
_____ T1=
_____ T2=
_____ T3=
_____ T4=
_____ T5=
_____ L =
_____ b1=
_____ b2=
_____ h1=
_____ h2=
_____ H=
_____ D=
_____ T=

ฝ่ายผู้รับจ้าง

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

รูปถ่าย
ขนาดที่เหมาะสม( 5.7 ซม. x 7.6 ซม.)

รูปถ่าย
ขนาดที่เหมาะสม( 5.7 ซม. x 7.6 ซม.)

ฝ่ายผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ [___________[ นาย_________________]

วิศวกรประจําโครงการ ลงชื่อ [___________ [นาย_____________]____________ ผู้ช่วยควบคุมงาน

ลงชื่อ [___________[ นาย_________________]

ผู้มีอํานาจลงนาม/ตัวแทน ลงชื่อ [___________ [นาย_____________]____________ หัวหน้าโครงการ ฯ

ก-18

คส. 4-52

สํานักก่อสร้างทาง

ารางตรวจสอบงานท่อลอดเหลี่ยม คสล

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ชนิดช่องเดียวไม่ SKEW

ประกอบการตรวจการจ้าง
โครงการ
______________________________________________________
_____ วันที่ ___________
ควบคุมงานโดย ______________________________________________________ ครั้งที่
ผู้รับจ้าง
________________________________________________________ สัญญาเลขที_____ ลว. ___________
รูปแบบตามสัญญา

รูปแบบที่ก่อสร้างจริง

ท่อลอดเหลี่ยม กม.ที่ _________________________________

มิติชิ้นงาน

ขนาด (ช่อง x ยาว) _______________________________ม.
มุม SKEW
_______________________________องศา

มิติชิ้นงาน

ท่อลอดเหลี่ยม กม.ที่ ________________________
ขนาด (ช่อง x ยาว)

(ม.)

(ม.)

มุม SKEW

______________________ม.
______________________องศา

L=

L=

W1=

W1=

รูปถ่าย

W=

W=

ขนาดที่เหมาะสม( 5.7 ซม. x 7.6 ซม.)

T=
H=
h1=
h2=
T1=
T2=
T3=
T4=

T=
H=
h1=
h2=
T1=
T2=
T3=
T4=

L=
b1=
b2=
h1=
h2=
H=
D=
T=

_____ L =
_____ b1=
_____ b2=
_____ h1=
_____ h2=
_____ H=
_____ D=
_____ T=

รูปถ่าย
ขนาดที่เหมาะสม( 5.7 ซม. x 7.6 ซม.)

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

รูปถ่าย
ขนาดที่เหมาะสม( 5.7 ซม. x 7.6 ซม.)

ฝ่ายผู้รับจ้าง
ลงชื่อ [___________[ นาย_________________]

ฝ่ายผู้ว่าจ้าง
วิศวกรประจําโครงการ ลงชื่อ [___________ [นาย_____________]____________ ผู้ช่วยควบคุมงาน

ลงชื่อ [___________[ นาย_________________]

ผู้มีอํานาจลงนาม/ตัวแทน ลงชื่อ [___________ [นาย_____________]____________ หัวหน้าโครงการ ฯ

ก-19

(คส.8/1-สบร.)

แบบสรุปการตรวจสอบงานซ่อมพื้นทางแบบ (Deep Patch)
โครงการ…………………………………………………………………..
สาย ……………………………………….. อ…………………….. จ………………..
สัญญาเลขที่ …………………. ลงวันที่ .................................. สิ้นสุดสัญญาวันที่ ........................................
ที่

กม. - กม.

LT/RT

ห่างจาก

กว้าง

ยาว

พื้นที่ซ่อมผิวทาง

CL

( ม.)

( ม.)

(ตร.ม.)

รวมทั้งสิ้น

0.00

หมายเหตุ

ตร.ม.

ลงชื่อ.............................................
(...............................................................)
ผู้ควบคุมงาน ................................................
วันที่........./.................../...............

ก-20

คส. 5 - 52
ตารางตรวจสอบงานกําแพงปากท่อ คสล.
ชนิดวางท่อชนิด 1 แถว

สํานักก่อสร้างทาง
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ประกอบการตรวจการจ้าง
ครั้งที่____________
วันที่__________________
สัญญาเลขที่________ ลว. __________________

โครงการ
___________________________________________________________________________________________
ควบคุมงานโดย ___________________________________________________________________________________________
ผู้รับจ้าง
___________________________________________________________________________________________

รูปแบบตามสัญญาจ้าง

ลับดับ STA.

รูปแบบที่ก่อสร้างจริง

รูปถ่ายจริง

B

รูปถ่าย 1 รูป
ขนาดที่เหมาะสม( 6.5 ซม. x 8.67 ซม.)

รูปด้านหน้า

B = _____

d1= _____

b1= _____

b2= _____

D = _____

รูปถ่าย 1 รูป
ขนาดที่เหมาะสม( 6.5 ซม. x 8.67 ซม.)

รูปด้านข้าง
หน่วย
( ซม. )

B

L

หนา

D=Ø

จํานวนแถว

L

l1

l2

l3

T

t1

t2

t3

D= Ø จํานวนแถว

0.15

ฝ่ายผู้รับจ้าง
ลงชื่อ [_________________] [ นาย_______________________________] วิศวกรประจําโครงการ
ลงชื่อ [_________________] [ นาย_______________________________] ผูม้ ีอํานาจลงนาม/ตัวแทน
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ฝ่ายผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ [_________________] [นาย___________________] ________________
ลงชื่อ [_________________] [นาย___________________] ________________

ผู้ช่วยควบคุมงาน
หัวหน้าโครงการ ฯ

คส. 5 - 52
ตารางตรวจสอบงานกําแพงปากท่อ คสล.
ชนิดวางท่อชนิด 2 แถว

สํานักบํารุงทาง
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
โครงการ
ควบคุมงานโดย
ผู้รับจ้าง

ครั้งที่
สัญญาเลขที่

รูปแบบตามสัญญาจ้าง

ลับดับ STA.

รูปแบบที่ก่อสร้างจริง

ประกอบการตรวจการจ้าง
วันที่

รูปถ่ายจริง

B

รูปถ่าย 1 รูป
ขนาดที่เหมาะสม( 6.5 ซม. x 8.67 ซม.)

รูปด้านหน้า

B = _____

d1= _____

b1= _____

b2= _____

D = _____

รูปถ่าย 1 รูป
ขนาดที่เหมาะสม( 6.5 ซม. x 8.67 ซม.)

รูปด้านข้าง
หน่วย
( ซม. )

B

L

หนา

D=Ø

จํานวนแถว

L

l1

l2

l3

T

t1

t2

t3

D= Ø จํานวนแถว

0.15

ฝ่ายผู้รับจ้าง
ลงชื่อ [_________________] [ นาย_______________________________] วิศวกรประจําโครงการ
ลงชื่อ [_________________] [ นาย_______________________________] ผูม้ ีอํานาจลงนาม/ตัวแทน
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ลงชื่อ [_____________[
ลงชื่อ [_____________[

ฝ่ายผู้ว่าจ้าง
]
]

ผู้ควบคุมงาน
ผู้ควบคุมงาน

คส. 8-52

สํานัก…………………………

ตารางสรุปการตรวจสอบ
ผิวจราจร

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
โครงการ
ควบคุมงานโดย
ผู้รับจ้าง

รูปแบบตามสัญญาจ้าง
ลําดับที่

หมายเหตุ

กม.ที่

ประกอบการตรวจการจ้าง
£ Asphaltic (binder/wearin
ครั้งที่
_______ วันที่ ______________
£ Cape Seal , Slurry
£ Concrete ความหนา____ สัญญาเลขที_______ ลว. ______________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ค่าระดับ (ม.)
LT
(_____ม.)

CL

RT
(_____ม.)

รูปแบบที่ก่อสร้างจริง
ค่าระดับ (ม.)
LT
(_____ม.)
CL
RT (_____ม.)
ความกว้าง
ระดับชั้นล่าง ระดับชั้นบน ระดับชั้นล่าง ระดับชั้นบน ระดับชั้นล่าง ระดับชั้นบน

ความกว้างให้วัด ทุกๆระยะ 50 เมตร
ความหนาให้วัด ทุกๆระยะ 100 เมตร
แนบภาพถ่ายงานแล้วเสร็จทุกๆระยะ 200 เมตร
ฝ่ายผู้รับจ้าง

ลงชื่อ [_______________]
ลงชื่อ [_______________]

ความหนา (ม.)
LT
(_____ม.)

CL

RT
(_____ม.)

ความกว้าง
(ม.)

หมายเหตุ

BM0/1ค่าระดับ...........กม.ที่................ตั้งบน..................LT/RTห่างจากCL……….ม.

ฝ่ายผู้ว่าจ้าง

[ นาย___________________]

วิศวกรประจําโครงการ

[ นาย___________________]

ผู้มีอํานาจลงนาม/ตัวแทน

ลงชื่อ [_____________]
ลงชื่อ [_____________]
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[ นาย________________________________
[ นาย________________________________

ผู้ช่วยควบคุมงาน
หัวหน้าโครงการ ฯ

คส. 7-52
ตารางสรุปการตรวจสอบงานดิน

สํานัก…………………….
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

โครงการ
ควบคุมงานโดย
ผู้รับจ้าง
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
หมายเหตุ

กม.ที่

รูปแบบตามสัญญาจ้าง
ค่าระดับ
LT
…ม.จากCL

CL

RT
LT
…ม.จากCL …ม.จากCL

ความกว้างให้วัด ทุกๆระยะ 50 เมตร
แนบภาพถ่าย Fine Grade ทุกๆระยะ 200 เมตร

รูปแบบที่ก่อสร้างจริง
ค่าระดับ
CL

Toe Slope
(เมตร)

ค่าระดับแตกต่าง
RT
LT
…ม.จากCL …ม.จากCL

RT
…ม.จากCL

CL

จาก CL
LT

BM……..ค่าระดับ...........กม.ที่................ตั้งบน..................LT/RTห่างจากCL……….ม.

ฝ่ายผู้รับจ้าง
ลงชื่อ [________] [นาย_____________]
ลงชื่อ [________] [นาย_____________]

ประกอบการตรวจการจ้าง
ครั้งที่ 1 (งวดสุดท้าย) วันที่
สัญญาเลขที่

ฝ่ายผู้ว่าจ้าง
วิศวกรประจําโครงการ
ผู้มีอํานาจลงนาม/ตัวแทน

ลงชื่อ
ลงชื่อ

[__________ [
[__________ [
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]
]

ผู้ควบคุมงาน
ผู้ควบคุมงาน

RT

หมายเหตุ

(คส.8/2-สบร.)

แบบสรุปการตรวจสอบงานซ่อมพื้นทางแบบ (Skin Patch)
โครงการ…………………………………………………………………..
สาย ……………………………………….. อ…………………….. จ………………..
สัญญาเลขที่ …………………. ลงวันที่ .................................. สิ้นสุดสัญญาวันที่ ........................................
ที่

กม. - กม.

LT/RT

ห่างจาก

กว้าง

ยาว

พื้นที่ซ่อมผิวทาง

CL

(เมตร)

(เมตร)

(ตร.ม.)

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

ตร.ม.
ลงชื่อ.............................................
(.................................................................)
ผู้ควบคุมงาน .................................................
วันที่.........../.................../...............

ก-25

(คส.8/3-สบร.)

แบบสรุปการตรวจสอบปริมาณหินคลุกปรับระดับ
โครงการ…………………………………………………………………..
สาย ……………………………………….. อ…………………….. จ………………..
สัญญาเลขที่ …………………. ลงวันที่ .................................. สิ้นสุดสัญญาวันที่ ........................................

ลําดับที่

วัน / เดือน / ปี

ปริมาณงาน (ตัน) ปริมาณงาน (ลบ.ม.หลวม)

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
ลงชื่อ.......................................................
(.................................................................)
ผู้ควบคุมงาน ..........................................................
วันที่................/.........................../.....................
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(คส.8/4-สบร.)

แบบสรุปการตรวจสอบความกว้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
โครงการ…………………………………………………………………..
สาย ……………………………………….. อ…………………….. จ………………..
สัญญาเลขที่ …………………. ลงวันที่ .................................. สิ้นสุดสัญญาวันที่ ........................................
ความกว้าง พื้นที่
ความกว้าง
พื้นที่
ความกว้าง พื้นที่
กม.ที่
กม.ที่
กม.ที่
(ม.)
(ตร.ม.)
(ม.)
(ตร.ม.)
(ม.)
(ตร.ม.)

รวมพื้นที่ทั้งสิ้น

ตารางเมตร
ลงชื่อ.....................................................
(....................................
ผู้ควบคุมงาน ......................................................
วันที่.............../.........................
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(คส.8/5-สบร.)

แบบสรุปการตรวจสอบความหนาผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
โครงการ…………………………………………………………………..
สาย ……………………………………….. อ…………………….. จ………………..
สัญญาเลขที่ …………………. ลงวันที่ .................................. สิ้นสุดสัญญาวันที่ ........................................
ความหนา

ความหนาตามก่อสร้างจริง
กม.ที่

ก้อน

ห่างจาก

วัด 3 ครั้ง

ความหนา ความหนาเฉลี่ย

ตัวอย่างที่ CL. (ม.) ต่อ 1 ก้อนตัวอย่าง

(ซม.)

(ซม.)

ตามสัญญา

หมายเหตุ

(ซม.)

เฉลี่ย 4 ซม.

เฉลี่ย 4 ซม.

เฉลี่ย 4 ซม.

เฉลี่ย 4 ซม.

ซม.

ลงชื่อ...................................................
(.................................................
ควบคุมงาน ......................................................
วันที่.........../.................../.............
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(คส.8/6-สบร.)

แบบสรุปการตรวจสอบงานเสาเข็ม คสล.สําหรับงานปรับปรุงโครงสร้างทาง
โครงการ…………………………………………………………………..
สาย ……………………………………….. อ…………………….. จ………………..
งานเสาเข็มคสล. สําหรับปรับปรุงโครงสร้างทางขนาด …..x …... x ……. ม.
สัญญาเลขที่ …………………. ลงวันที่ .................................. สิ้นสุดสัญญาวันที่ ........................................
ที่

กม. - กม.

LT/RT

ห่างจาก

กว้าง

ยาว

CL

(เมตร)

(เมตร)

จํานวนแถว

จํานวน
(ต้น)

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น.............................ต้น
ลงชื่อ..............................................................
(............................................................
ผู้ควบคุมงาน ................................................................
วันที่............../.................../.............
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(คส.9/1-สบร.)

แบบสรุปการตรวจสอบงานป้ายและเครื่องหมายจราจร
โครงการ…………………………………………………………………..
สาย ……………………………………….. อ…………………….. จ………………..
สัญญาเลขที่ …………………. ลงวันที่ .................................. สิ้นสุดสัญญาวันที่ ........................................
ขนาดตามสัญญาจ้าง (ม.)
ขนาดตามที่ก่อสร้างจริง (ม.)
ลําดับที่

กม.ที่

ชนิด

แผ่นป้าย หนา

เสาป้าย

กว้าง ยาว (มม.) กว้าง ยาว

ฐานเสาป้าย

โครงยึดป้าย หนา จํานวนน็อต แผ่นป้าย หนา

สูง กว้าง ยาว ลึก ขนาด(มม.) (มม.)

(ตัว)

เสาป้าย

กว้าง ยาว (มม.) กว้าง ยาว

ฐานเสาป้าย

โครงยึดป้าย หนา จํานวนน็อต หมายเหตุ

สูง กว้าง ยาว ลึก ขนาด(มม.) (มม.)

(ตัว)

ลงชื่อ..................................................
(......................................................)
ผู้ควบคุมงาน ............................................
วันที่............./..................../..........
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(คส.9/2-สบร.)

แบบสรุปการตรวจสอบงานป้ายและเครื่องหมายจราจร
โครงการ…………………………………………………………………..
สาย ……………………………………….. อ…………………….. จ………………..
สัญญาเลขที่ …………………. ลงวันที่ .................................. สิ้นสุดสัญญาวันที่ ........................................
รายละเอียดการติดตั้งป้ายตามก่อสร้างจริง
ลําดับ
LT/
กม.
ที่
RT ชนิดป้าย
รูปถ่าย
ระยะติดตั้ง
1

2+000 RT

1.50

ต-9

จํานวน
(ชุด)

หมายเหตุ

1

0.90

ลงชื่อ........................................................
(.....................................................)
ผู้ควบคุมงาน ......................................................
วันที่........./................./............
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(คส.10-สบร.)

แบบสรุปการตรวจสอบงานเครื่องหมายบนผิวทาง
โครงการ…………………………………………………………………..
สาย ……………………………………….. อ…………………….. จ………………..
สัญญาเลขที่ …………………. ลงวันที่ .................................. สิ้นสุดสัญญาวันที่ ........................................
รูปแบบตามสัญญา
ปริมาณก่อสร้างจริง
สีขาว (ตร.ม.) สีเหลือง (ตร.ม.) คิดเป็นพื้นที่ หมายเหตุ
ระยะทาง ความกว้าง ปริมาณงาน
กม.ที่ - กม.ที่
(กม.)
(ซม.)
(ตร.ม.)
เส้นประ เส้นทึบ เส้นประ เส้นทึบ
ตร.ม.

รวมพื้นที่เส้นแบ่งทิศทางจราจร

1. Rumble Strips
2. ทางม้าลาย
3.…………………….
4.……………………
5.…………………….

9
5+547 - 5+63
1 แห่ง
6+000

-

0.00

9.15
1 แห่ง

-

-

9.15
1 แห่ง

ลงชื่อ................................................................
(.................................................................)
ตําแหน่ง ...........................................................
วันที่................./........................./...............
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ทส.1

สํานัก…………………….
กรมทางหลวงชนบท

กระทรวงคมนาคม

งานโครงสร้างทาง (General Test)

โครงการ
__________________________________________________________________________________________________
ประกอบการตรวจการจ้าง
ควบคุมงานโดย __________________________________________________________________________________________________ครัง้ ที่ __________ วันที่ _________________
__________________________________________________________________________________________________สัญญาจ้างเลขที่ ______ ลว.

ผู้รับจ้าง

สรุปรายงานผลการทดสอบวัสดุโครงสร้างทาง

_________________

(General Test)
£ งวดที่

กม. ที่ _____________________________

_____ รวม

_____ งวด

£ งวดสุดท้าย

1"

3/8"

#4

#10

#40

#200

Symbol

PI.

CBR.

LL.

Compaction
OMC %

Sieve Size

Abration

Atterberg

MAX

Gradeation

แหล่งวัสดุ

Grade

รายการวัสดุ

Swell γd

รายการทดสอบ

ทะเบียนทดสอบ / โดย

ดินเดิม
ดินถม
วัสดุคัดเลือก
วัสดุรองพื้นทาง
วัสดุพื้นทาง

ฝ่ายผู้รับจ้าง
ลงชื่อ [_______________][ นาย_________________________ วิศวกรประจําโครงการ

ฝ่ายผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ [____________][ ______________________] นายช่างโยธา

ผู้ช่วยควบคุมงาน

ลงชื่อ [____________][ ______________________] นายช่างโยธาชํานาญง หัวหน้าโครงการ
ลงชื่อ [_______________][ นาย_________________________ ผู้มีอํานาจลงนาม/ตัวแทน
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ทส.2

สํานัก………………………
กรมทางหลวงชนบท

กระทรวงคมนาคม

งานโครงสร้างทาง ( control test )

โครงการ
___________________________________________________________________________________________________
ประกอบการตรวจการจ้าง
ควบคุมงานโดย ___________________________________________________________________________________________________ ครั้งที่ __________ วันที่ _________________
___________________________________________________________________________________________________ สัญญาจ้างเลขที่ ______ ลว.

สรุปรายงานผลการทดสอบวัสดุโครงสร้างทาง

£ งวดที่

กม. ที่ _____________________________

_____ รวม

_____ งวด

£ งวดสุดท้าย

รายการทดสอบ
CBR.

Swell γd

Symbol

ทะเบียนทดสอบ / โดย

Swell γd

Symbol

PI.

CBR.

#200

LL.

Compaction
OMC %

3/8"

Atterberg
Abration

1"

Gradeation
Sieve Size
#4
#10 #40

Grade

แหล่งวัสดุ

รายการวัสดุ

_________________

(Control Test)

MAX

ผู้รับจ้าง

ทะเบียนทดสอบ / โดย

ดินถม
วัสดุคัดเลือก
วัสดุรองพื้นทาง
วัสดุพื้นทาง

กม. ที่ _____________________________

PI.

OMC %

#200

LL.

Compaction
MAX

3/8"

Atterberg
Abration

1"

Gradeation
Sieve Size
#4
#10 #40

Grade

รายการวัสดุ

แหล่งวัสดุ

รายการทดสอบ

ดินถม
วัสดุคัดเลือก
วัสดุรองพื้นทาง
วัสดุพื้นทาง

ฝ่ายผู้รับจ้าง
ฝ่ายผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ [ __________________][ นาย_____________________________] วิศวกรประจําโครงการ ลงชื่อ [__________________][ _______________________] นายช่างโยธา
ลงชื่อ [ __________________][ นาย_____________________________] ผู้มีอํานาจลงนามตัวแท ลงชื่อ [__________________][ _______________________] นายช่างโยธาชํานาญงา
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ผู้ช่วยควบคุมงาน
หัวหน้าโครงการ

ทส.3-1

สํานัก…………………….
กรมทางหลวงชนบท
โครงการ
ควบคุมงานโดย
ผู้รับจ้าง

งานผิวทาง CAPE SEAL
( General Test )

กระทรวงคมนาคม

_______________________________________________________________________________________________ประกอบการตรวจการจ้าง
_______________________________________________________________________________________________ครั้งที่ __________
วันที่_______________
_______________________________________________________________________________________________สัญญาจ้างเลขที่ ______ ลว._______________
งวดที่____________________รวม_______งวด

งวดสุดท้าย

สรุปรายงานการทดสอบวัสดุผิวทาง CAPE SEAL (General Test)

หิน 1/2"
หินฝุ่น

3/4"

3/8"

1/2"

#4

3/8"

#8

#4

#16

#8

#30

Rate Design

Job Mix Design

Sand Equivalent

Sieve

Flakiness Index

Gradeation
Abration

รายการวัสดุ

แหล่งวัสดุ

รายการทดสอบวัสดุ
ทะเบียนทดสอบ / โดย

#16

#50

#100

#200

ยาง CRS-2
ยาง CSSH-1h
Job Mixed

Flow

Set Time

Cure Time

Wet - Track

ยาง Prime Coat

ฝ่ายผู้รับจ้าง
ลงชื่อ [_______________] [ นาย_____________________] วิศวกรประจําโครงการ
ลงชื่อ [_______________] [ นาย_____________________] ผู้มีอํานาจลงนาม/ตัวแทน

ฝ่ายผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ [__________________][ ________________ ] นายช่างโยธา
ผู้ช่วยควบคุมงาน
ลงชื่อ [__________________][ ________________ ] นายช่างโยธาชํานาญงานหัวหน้าโครงการ
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ทส.3-2

สํานัก………………..
กรมทางหลวงชนบท
โครงการ
ควบคุมงานโดย
ผู้รับจ้าง

งานผิวทาง ASPHALT CONCRETE
( General Test )

กระทรวงคมนาคม

ประกอบการตรวจการจ้าง

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ครั้งที่ ____________ วันที่ ______________
สัญญาจ้างเลขที่ _______ ลว. ______________

งวดที่________________________รวม_________.งวด

สรุปรายงานการทดสอบวัสดุผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE

งวดสุดท้าย

(General Test)

#8

#16

#30

#50

#100 #200

% AC

#4

ทะเบียนทดสอบ/โดย
Flow

3/8"

Stability

1/2"

Density

3/4"

Soundness

1"

Design Rate

Sieve

Sand Equivalent

Gradeation

แหล่งวัสดุ

Abration

รายการวัสดุ

Flakiness Index

รายการทดสอบวัสดุ

หิน 3/4"
หิน 1/2"
หิน 3/8"
หินฝุ่น
Combined Agg
ยาง AC 60-70
Job Mixed
ยาง Prime coat

ฝ่ายผู้รับจ้าง
ลงชื่อ [ __________________][ นาย_____________________________] วิศวกรประจําโครงการ

ฝ่ายผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ [__________________][ ______________________ ] นายช่างโยธา

ลงชื่อ [ __________________][ นาย_____________________________] ผู้มีอํานาจลงนาม/ตัวแทน

ลงชื่อ [__________________][ ______________________ ] นายช่างโยธาชํานาญงานหัวหน้าโครงการ
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ผู้ช่วยควบคุมงาน

ทส.3-3

สํานัก…………………
กรมทางหลวงชนบท

งานผิวทาง CONCRETE
( General Test )

กระทรวงคมนาคม

โครงการ
ควบคุมงานโดย

____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ผู้รับจ้าง

_____________________________________________________________________________________

ประกอบการตรวจการจ้าง
ครั้งที่ ___________
วันที่
สัญญาจ้างเลขที่ ________ ลว.

งวดที่________________________รวม_________.งวด

_________________
_________________

งวดสุดท้าย

สรุปรายงานผลการทดสอบวัสดุผิวทาง CONCRETE (General Test)

2"

1 1/2"

1"

3/4"

1/2"

3/8"

#4

Strengh

Mix Design

Sieve

Specific Gavily

Gradeation

แหล่งวัสดุ

Abration

รายการวัสดุ

Fineness Modulus

รายการทดสอบวัสดุ
ทะเบียนทดสอบ/โดย

#8

หิน…………………"
หิน…………………"
ทราย

3/8"

#4

#8

#16

#30

#50

#100

ปูนซีเมนต์
เหล็กเสริม
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.

ฝ่ายผู้รับจ้าง
ลงชื่อ [ __________________][ นาย_____________________________] วิศวกรประจําโครงการ

ฝ่ายผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ [__________________][ ______________________ ] นายช่างโยธา

ผู้ช่วยควบคุมงาน

ลงชื่อ [ __________________][ นาย_____________________________] ผู้มีอํานาจลงนาม/ตัวแทน

ลงชื่อ [__________________][ ______________________ ] นายช่างโยธาชํานาญง

หัวหน้าโครงการ
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ทส.4-1

สํานัก…………………
กรมทางหลวงชนบท

งานผิวทาง CAPE SEAL
(Control Test )

กระทรวงคมนาคม

โครงการ

_____________________________________________________________________________________

ควบคุมงานโดย

_____________________________________________________________________________________

ผู้รับจ้าง

_____________________________________________________________________________________

ประกอบการตรวจการจ้าง
ครั้งที่
__________
วันที่
สัญญาจ้างเลขที่
______ ลว.
งวดที่________________________รวม_________งวด

_________________
_________________
งวดสุดท้าย

สรุปรายงานการทดสอบวัสดุผิวทาง CAPE SEAL (Control Test)

กม.ที่____________________________
3/4"

หิน 1/2"

3/8"

หินฝุ่น

1/2"
#4

3/8"
#8

#4
#16

#8
#30

Flow

Sieve Size

DIN Bowl

Gradeation

Sand Equivalen

แหล่งวัสดุ

Abration

รายการวัสดุ

Flakiness Index

รายการทดสอบ
ทะเบียนทดสอบ / โดย

#16
#50

#100

#200

#100

#200

ยาง CRS-2
ยาง CSSH-1h
Slurry Seal
ยาง Prime Coat
กม.ที่____________________________
3/4"

หิน 1/2"

3/8"

หินฝุ่น

1/2"
#4

3/8"
#8

#4
#16

#8
#30

#16
#50

ยาง CRS-2
ยาง CSSH-1h
Slurry Seal
ยาง Prime Coat
ฝ่ายผู้รับจ้าง
ลงชื่อ [ __________________][ นาย_____________________________] วิศวกรประจําโครงการ

ฝ่ายผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ [__________________][ ________________ ] นายช่างโยธา

ลงชื่อ [ __________________][ นาย_____________________________] ผู้มีอํานาจลงนาม/ตัวแทน

ลงชื่อ [__________________][ ________________ ] นายช่างโยธาชํานาญงาน หัวหน้าโครงการ

ก-38

ผู้ช่วยควบคุมงาน

ทส.4-2

สํานัก……………………..
กรมทางหลวงชนบท

กระทรวงคมนาคม

_____________________________________________________________________________________.
ประกอบการตรวจการจ้าง
ครั้งที่ __________ วันที่ _________________
_____________________________________________________________________________________.
สัญญาจ้างเลขที______ ลว. _________________
_____________________________________________________________________________________.
งวดที่____________________________รวม_____________งวด
งวดสุดท้าย

#16

#30

#50

#100

#200

กม.ที่_____________________________
หิน 3/4"
หิน 1/2"
หิน 3/8"
หินฝุ่น
Combined Agg
Plant-Mixed
ยาง Prime Coat
ผิวทาง AC

กม.ที่_____________________________
หิน 3/4"
หิน 1/2"
หิน 3/8"
หินฝุ่น
Combined Agg
Plant-Mixed
ยาง Prime Coat
ผิวทาง AC

ฝ่ายผู้รับจ้าง
ลงชื่อ [ __________________][ นาย_____________________________] วิศวกรประจําโครงการ
ลงชื่อ [ __________________][ นาย_____________________________] ผู้มีอํานาจลงนาม/ตัวแทน

ฝ่ายผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ [__________________][ ____________________ ] นายช่างโยธา
ลงชื่อ [__________________][ ____________________ ] นายช่างโยธาชํานาญงาน
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ผู้ช่วยควบคุมงาน
หัวหน้าโครงการ

Mixcontent

#8

% AC

#4

Flow

3/8"

Stability

1/2"

Density

3/4"

Coring

1"

Mashall 9 Mold

Gradeation
Sieve

แหล่งวัสดุ

Flakiness Index

รายการวัสดุ

Abration

รายการทดสอบวัสดุ

Temperature

(Control Test)

DIN Bowl

สรุปรายงานการทดสอบวัสดุผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE

Sand Equivalent

โครงการ
ควบคุมงานโดย
ผู้รับจ้าง

งานวัสดุผิวทาง ASPHALT CONCRETE
( Control Test )

สํานัก………………..
กรมทางหลวงชนบท

ทส.4-3
งานวัสดุผิวทาง CONCRETE
( Control Test )

กระทรวงคมนาคม

โครงการ
ควบคุมงานโดย

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ผู้รับจ้าง

__________________________________________________________________________

ประกอบการตรวจการจ้าง
ครั้งที่
__________
วันที่
สัญญาจ้างเลขที่
______ ลว.

_________________
_________________

งวดที่____________________________รวม_____________งวด

งวดสุดท้าย

สรุปรายงานผลการทดสอบวัสดุผิวทาง CONCRETE (Control Test)

Strengh

Mix Design

Sieve

Specific Gavily

Gradeation

แหล่งวัสดุ

Abration

รายการวัสดุ

Fineness Modulus

รายการทดสอบวัสดุ
ทะเบียนทดสอบ/โดย

กม.ที่…………………………………………………………… ..
2"

1 1/2"

1"

3/4"

1/2"

3/8"

#4

#8

หิน…………………"
หิน…………………"

3/8"

ทราย

#4

#8

#16

#30

#50

#100

Mixdesign
ผิวทาง CONCRETE

กม.ที่…………………………………………………………… ..
2"

1 1/2"

1"

3/4"

1/2"

3/8"

#4

#8

หิน…………………"
หิน…………………"

3/8"

ทราย

#4

#8

#16

#30

#50

#100

Mixdesign
ผิวทาง CONCRETE

ฝ่ายผู้รับจ้าง
ลงชื่อ [ __________________][ นาย_____________________________] วิศวกรประจําโครงการ
ลงชื่อ [ __________________][ นาย_____________________________] ผู้มีอํานาจลงนาม/ตัวแทน

ฝ่ายผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ [__________________][ ______________________ ] นายช่างโยธา
ผู้ช่วยควบคุมงาน
ลงชื่อ [__________________][ ______________________ ] นายช่างโยธาชํานาญงานหัวหน้าโครงการ
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ทส.5

สํานัก…………………
กรมทางหลวงชนบท
โครงการ
ควบคุมงานโดย
ผู้รับจ้าง

งานป้าย / เครื่องหมายจราจร

กระทรวงคมนาคม

ประกอบการตรวจการจ้าง

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ครั้งที่ __________
สัญญาจ้างเลขที่ ______

งวดที่______________________รวม___________งวด

วันที่
ลว.

_________________
_________________

งวดสุดท้าย

ป้าย / เครื่องหมายจราจร
ทดสอบการสะท้อนแสง
รายการวัสดุ

จํานวน

หน่วย

ผ่าน

ไม่ผ่าน

แก้ไข

ป้ายจราจร
ป้ายเตือน
ป้ายบังคับ
ป้ายแนะนํา
ป้ายจราจร
เส้นแบ่งผิวจราจร LT
เส้นแบ่งทิศจราจร CL
เส้นแบ่งผิวจราจร RT
เส้นตามแนวขวาง
เส้นแบ่งผิวจราจร
หลักกันโค้ง
GUARD RAIL
TIMBER BARRICADE
ฝ่ายผู้รับจ้าง
ลงชื่อ [ _______________][ นาย_____________________________] วิศวกรประจําโครงการ

ฝ่ายผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ [__________________][ _______________________ ] นายช่างโยธา

ลงชื่อ [ _______________][ นาย_____________________________] ผู้มีอํานาจลงนาม/ตัวแทน

ลงชื่อ [__________________][ _______________________ ] นายช่างโยธาชํานาญงา หัวหน้าโครงการ
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ผู้ช่วยควบคุมงาน

ข้อมูลการตอกเสาเข็มเพื่อคํานวณหาการรับน้ําหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็ม
โครงการ....................................
สาย...........................................................
อําเภอ..................... จังหวัด...............................
น้ําหนัดลูกตุ้ม (W)
=
น้ําหนักเสาเข็ม (P)
(กxย) = 0.40 x 0.40 เมตร
=
เสาเข็มยาว (L)
=
พื้นที่หน้าตัดเสาเข็ม (A)
=
หมอนรองหัวเสาเข็มหนา (T)
=
ระยะยกลูกตุ้มในการตอก (H)
=
น้ําหนัดบรรทุกปลอดภัย/ต้น (Qa)
=
ส่วนปลอดภัย (F.S)
=
Z [ใช้ 1.00 สําหรับ Free Faling Hammer]
=
[ใช้ 0.80 สําหรับ Drop Hammer]

ตัน
ตัน
เมตร
ตร.ซม.
ซม.
ซม.
ตัน

E [0.25 ในกรณีเสาเข้มคอนกรีตตอกด้วย Drop Hammer]

=

S [ระยะทรุดตัวค่าเฉลี่ยจากการตอก 10 ครั้งสุดท้าย

=

ซม.

Q(allow.) =

ตัน

ผลคํานวณ HILEY'FORMULA
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รายงานผลการควบคุมการตอกเสาเข็ม คสล.
โครงการ
สะพานที่
ความยาว
เมตร
ช่วงกม.ที่
ถึง กม.ที่
นํ ้าหนักตุ้ม
ตัน
นํ ้าหนักเสา ตัน
ตอกวันที่ ……………………………………………….
เริ่ มเวลา …………….. แล้ วเสร็ จ ……………..
กําหนดค่ากําลังรับนํ ้าหนักสูงสุดได้ ไม่น้อยกว่า 150 ตัน
ที่ระยะ
( เมตร)

ยกตุ้มสูง
( เมตร)

ต้ นที่ ………
ขนาดเสาเข็ม
LT

ตับที่

………………………...………2554
…………… ในจํานวน
ตับ
0.40 x 0.40 x 6.00
เมตร
RT

ก
ข
ค
ง
จ
ฉ
………………….
ระดับผัง …………….. ระดับนํ ้า
ระดับดิน …………….. ระดับปลายเข็ม …………………
สรุปผลการเช็คการตอก 10 ครัง้ สุดท้ าย
ครัง้ ที่ ยกตุ้ม(เมตร) เข็มจม (เมตร)

นับจํานวน
(ครัง้ )

สรุปผลการควบคุมการตอกเสาเข็ม คสล.
ระยะเสาเข็มจมจากระดับดินเดิม ……………. เมตร
เสาเข็มสามารถรับนํ ้าหนักได้ ……150 ตัน
……………………………
(
)
ผู้ควบคุมการตอก
………………………………
(
)
ผู้ควบคุมงาน
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ที่ คค 0718.1/
วันที่..............................................
เรื่อง รายงานผลการตรวจการจ้าง................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
เรียน อธิบดี
ตามคําสั่งกรมทางหลวงชนบทที่......................ลงวันที่.............................แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนาม
ข้างท้ายใบรายงานผลการตรวจการจ้างฉบับนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง นั้น
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง......................................
...........................................................................................................................................................................
ตั้งแต่ กม.ที่........................ ถึง กม.ที่....................... ระยะทาง..............................กิโลเมตร วงเงินค่าก่อสร้าง
........................................บาท ตามสัญญาเลขที่.......................ลงวันที่.................................เริ่มต้นสัญญาวันที่
......................................สิ้นสุดสัญญาวันที่..................................โดยมี บริษัทฯ/หจก. .......................................
เป็นผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างได้มีหนังสือที่.................... ลงวันที่..............................ส่งมอบงานงวดที่...........................
เป็นเงิน...............................บาท (.........................................................) มีผลการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้
1. ผลการดําเนินงานสะสม................% แผนการดําเนินงานสะสม ..............%
 เร็วกว่าแผน............%  ช้ากว่าแผน............%  เท่ากับแผน
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณก่อนส่งมอบงานเป็นเงิน............................บาท คิดเป็น ..........%
แยกเป็น  งบประมาณปี............ เป็นเงิน........................... บาท คิดเป็น ..........%
 งบประมาณปี............ เป็นเงิน........................... บาท คิดเป็น ..........%
3. ผลการตรวจรับงานงวดที่...................................เป็นเงิน...........................บาท คณะกรรมการฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแบบรูป รายการ ละเอียด และข้อกําหนดใน
สัญญาจ้างทุกประการ จึงได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่................................... ทําให้ผลการ
เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น...............................บาท คิดเป็น.............% ของวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา
แยกเป็น  งบประมาณปี............... เป็นเงิน.................................. บาท คิดเป็น ..........%
 งบประมาณปี............... เป็นเงิน.................................. บาท คิดเป็น ..........%
คณะกรรมการฯ จึงได้ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานงวดที่...................................โดยลงชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 3 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ เก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ และให้เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ
เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว

/ จึงเรียนมาเพื่อ ......
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)........................................................ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
(....................................................)
ตําแหน่ง......................................................

(ลงชื่อ)........................................................กรรมการฯ
(....................................................)
ตําแหน่ง......................................................

(ลงชื่อ)........................................................กรรมการฯ
(....................................................)
ตําแหน่ง......................................................

(ลงชื่อ)........................................................กรรมการฯ
(....................................................)
ตําแหน่ง......................................................

“ ทช. โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นําความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”
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ใบรับรองผลการปฏิบัติงานจ้าง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วยข้าพเจ้า ผู้ลงนามข้างท้ายใบรับรองผลการปฏิบัติงานจ้างฉบับนี้
ได้ทําการตรวจรับงานตามสัญญาจ้างเลขที่.................ลงวันที่..............................ดังมีรายละเอียดของงานดังนี้
1. ชื่องานที่ทําการตรวจการจ้าง.......................................................................................................
2. ชื่อผู้รับจ้าง......................................................................................................................
3. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจการจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้างถนนสายดังกล่าว
4. รายละเอียดของงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน
ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่......................................เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น................................บาท
(............................................................) ดังมีรายการงานที่ส่งมอบดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจํานวนเงิน......................................บาท (.................................................)
งานที่ปรับราคาได้
(1) งาน...................... เงิน...............................บาท (..............................................) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน
- งาน.....................................................................................แล้วเสร็จ
- งาน.....................................................................................แล้วเสร็จ
(2) งาน...................... เงิน...............................บาท (..............................................) เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน
- งาน.....................................................................................แล้วเสร็จ
- งาน.....................................................................................แล้วเสร็จ
งวดที่ 2 เป็นจํานวนเงิน......................................บาท (.................................................)
งานที่ปรับราคาได้
(1) งาน...................... เงิน...............................บาท (..............................................) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน
- งาน.....................................................................................แล้วเสร็จ
- งาน.....................................................................................แล้วเสร็จ
(2) งาน...................... เงิน...............................บาท (..............................................) เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน
- งาน.....................................................................................แล้วเสร็จ
- งาน.....................................................................................แล้วเสร็จ
งวดที่ 3 เป็นจํานวนเงิน......................................บาท (.................................................)
งานที่ปรับราคาได้
(1) งาน...................... เงิน...............................บาท (..............................................) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน
- งาน.....................................................................................แล้วเสร็จ
- งาน.....................................................................................แล้วเสร็จ
/ (2) งาน ......
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-2(2) งาน...................... เงิน...............................บาท (..............................................) เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน
- งาน.....................................................................................แล้วเสร็จ
- งาน.....................................................................................แล้วเสร็จ
งวดที่ 4 เป็นจํานวนเงิน......................................บาท (.................................................)
งานที่ปรับราคาได้
(1) งาน...................... เงิน...............................บาท (..............................................) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน
- งาน.....................................................................................แล้วเสร็จ
- งาน.....................................................................................แล้วเสร็จ
(2) งาน...................... เงิน...............................บาท (..............................................) เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน
- งาน.....................................................................................แล้วเสร็จ
- งาน.....................................................................................แล้วเสร็จ
งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงิน......................................บาท (...........................................)
งานที่ปรับราคาได้
(1) งาน...................... เงิน...............................บาท (..............................................) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน
- งาน.....................................................................................ทั้งหมด แล้วเสร็จ เรียบร้อยถูกต้อง
ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายละเอียดของสัญญาข้อ 2 และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
- งาน.....................................................................................ทั้งหมด แล้วเสร็จ เรียบร้อยถูกต้อง
ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายละเอียดของสัญญาข้อ 2 และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
(2) งาน...................... เงิน...............................บาท (..............................................) เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน
- งาน.....................................................................................ทั้งหมด แล้วเสร็จ เรียบร้อยถูกต้อง
ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายละเอียดของสัญญาข้อ 2 และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
- งาน.....................................................................................ทั้งหมด แล้วเสร็จ เรียบร้อยถูกต้อง
ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายละเอียดของสัญญาข้อ 2 และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
งานที่ปรับราคาไม่ได้
งานเครื่องหมายจราจรและงานจราจรสงเคราะห์ เงิน..................................................บาท
(..............................................................) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งาน............................................................................................... ทั้งหมดแล้วเสร็จ เรียบร้อย
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายละเอียดของสัญญาข้อ 2 และคําชี้แจงประกอบแบบแปลนทุกประการ
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อยตามที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้างข้อ 19
/ เมื่อผู้รับจ้าง .....
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-35. วันส่งมอบงาน และวันตรวจรับงานจ้าง
5.1 ผู้รับจ้างได้ขอส่งมอบงานตามหนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง ที่.............ลงวันที่.....................
และผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบผลการก่อสร้างตามที่กําหนดไว้ในสัญญาและรายละเอียด ตามแบบรูปและ
รายการก่อสร้างแล้ว เห็นว่าถูกต้องเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่วันที่....................................ตามบันทึกของผู้ควบคุมงาน
ลงวันที่....................................
5.2 คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทําการตรวจรับงานจ้างเมื่อวันที่.........................................
6. การตรวจการจ้างดังกล่าว ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน
( ) อยู่ในกําหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง
( ) เกินกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง เป็นจํานวน...................วัน
7. ผลการตรวจการจ้าง
( ) งานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียด
ข้อกําหนดในสัญญาจ้างทุกประการ
( ) งานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบมีรายละเอียดไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูป และรายละเอียด
และข้อกําหนดในสัญญาจ้างกล่าวคือ..............................................................................
( ) อื่น ๆ .............................................................................................................................
ใบรับรองผลการปฏิบัติงานจ้างฉบับนี้ทําขึ้น รวม 3 ฉบับ ได้มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ เก็บไว้เป็น
หลักฐาน 1 ฉบับ และให้เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
จากคลังต่อไป
(ลงชื่อ)........................................................ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
(....................................................)
ตําแหน่ง......................................................
(ลงชื่อ)........................................................กรรมการฯ
(....................................................)
ตําแหน่ง......................................................
(ลงชื่อ)........................................................กรรมการฯ
(....................................................)
ตําแหน่ง......................................................
(ลงชื่อ)........................................................กรรมการฯ
(....................................................)
ตําแหน่ง......................................................
ก-48

แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมงาน
ชื่อโครงการ ...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ผู้รับจ้าง
..........................................................
ผู้ควบคุมงาน ..........................................................
(โปรดทําเครื่องหมาย " / " ในรายการข้างล่างนี้ และปิดผนึกมอบให้ผู้ควบคุมงาน เพื่อสํานักบํารุงทางจะได้ใช้เป็น
ข้อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมงานต่อไป)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ

ดีมาก

การติดต่อประสานงาน
สํานักงานโครงการ
ผังแสดงผลการปฏิบัติงาน
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทดสอบ
เอกสารประกอบการตรวจรับงาน
เอกสารหลักฐานการออกแบบ/ทดสอบวัสดุ
การบรรยายสรุป/ตอบข้อซักถาม
ทักษะความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ
คุณภาพและความเรียบร้อยของโครงการ

ดี

พอใช้ ปรับปรุง

สําหรับ สบร.
น้ําหนัก ถ่วงน้ําหนัก
5
5
5
5
10
15
10
25
20

รวม 100
คะแนน Sci
ข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) ................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ................................................. ผู้ประเมิน
(............................................)
ตําแหน่ง.......................................................
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ภาคผนวก ก.

หัวกระดาษบริษัท/ห้างฯ..............................................................
ที่............................
วันที่.....................................................
เรื่อง ขอเข้าดําเนินการก่อสร้างและแต่งตั้งตัวแทนบริษัท/ห้างฯ
เรียน ผู้อํานวยการสํานักบํารุงทาง (ผ่านผูค้ วบคุมงาน)
อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่...............................ลงวันที่..........................................
ตามที่บริษัทฯ/ห้างฯ.......................................................................................................เป็นผู้รับจ้าง
การก่อสร้าง.................................................................................................................ถนนสาย...................................
..............................................................................................................................ระยะทาง...........................กิโลเมตร
ตั้งแต่ กม.ที่................................ถึง กม.ที่..................................ระยะเวลา........................วันค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
..........................................................บาท (...............................................................................................) เริ่มสัญญา
วันที่....................................................สิ้นสุดสัญญาวันที่...................................................นั้น
ทางบริษัทฯ/ห้างฯ ขอเข้าดําเนินการก่อสร้างและแต่งตั้ง นาย..........................................................
เป็นวิศวกรประจําโครงการ ตามสําเนาบัตรประจําตัว กว. เลขที่ทะเบียน...................................ตามที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(........................................................)
กรรมการผู้จัดการบริษทั /หุ้นส่วนผู้จัดการ

ข-1

หัวกระดาษบริษัท/ห้างฯ..............................................................
ที่............................
วันที่.....................................................
เรื่อง ขอส่งแผนการปฏิบัติงาน
เรียน ผู้อํานวยการสํานักบํารุงทาง (ผ่านผูค้ วบคุมงาน)
อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่...............................ลงวันที่..........................................
ตามที่บริษัทฯ/ห้างฯ.......................................................................................................เป็นผู้รับจ้าง
การก่อสร้าง.................................................................................................................ถนนสาย...................................
..............................................................................................................................ระยะทาง...........................กิโลเมตร
ตั้งแต่ กม.ที่................................ถึง กม.ที่..................................ระยะเวลา........................วันค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
..........................................................บาท (...............................................................................................) เริ่มสัญญา
วันที่....................................................สิ้นสุดสัญญาวันที่...................................................นั้น
ทางบริษัทฯ/ห้างฯ ขอส่งแผนการปฏิบัติงานโครงการดังกล่าว ตามที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(........................................................)
กรรมการผู้จัดการบริษทั /หุ้นส่วนผู้จัดการ
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หัวกระดาษบริษัท/ห้างฯ..............................................................
ที่............................
วันที่.....................................................
เรื่อง ขอส่งวัสดุเพื่อตรวจสอบหินคลุก
เรียน ผู้อํานวยการสํานักบํารุงทาง (ผ่านผูค้ วบคุมงาน)
อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่...............................ลงวันที่..........................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย (...................วัสดุที่นําส่ง..................) จํานวน...............ตัวอย่าง
ตามที่บริษัทฯ/ห้างฯ.......................................................................................................เป็นผู้รับจ้าง
การก่อสร้าง.................................................................................................................ถนนสาย...................................
..............................................................................................................................ระยะทาง...........................กิโลเมตร
ตั้งแต่ กม.ที่................................ถึง กม.ที่..................................ระยะเวลา........................วันค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
..........................................................บาท (...............................................................................................) เริ่มสัญญา
วันที่....................................................สิ้นสุดสัญญาวันที่...................................................นั้น
ทางบริ ษั ท ฯ/ห้ า งฯ ใคร่ ข อส่ ง ตั ว อย่ า งวั ส ดุ ต รวจสอบ ตามรายการดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ให้ กั บ ทาง
บริษัทฯ/ห้างฯ ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(........................................................)
กรรมการผู้จัดการบริษทั /หุ้นส่วนผู้จัดการ
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หัวกระดาษบริษัท/ห้างฯ..............................................................
ที่............................
วันที่.....................................................
เรื่อง ขอส่งวัสดุออกแบบ / ตรวจสอบ Asphaltic Concrete Job mix Formula
เรียน ผู้อํานวยการสํานักบํารุงทาง (ผ่านผูค้ วบคุมงาน)
อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่...............................ลงวันที่..........................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย (...................วัสดุที่นําส่ง..................) จํานวน...............ตัวอย่าง
ตามที่บริษัทฯ/ห้างฯ.......................................................................................................เป็นผู้รับจ้าง
การก่อสร้าง.................................................................................................................ถนนสาย...................................
..............................................................................................................................ระยะทาง...........................กิโลเมตร
ตั้งแต่ กม.ที่................................ถึง กม.ที่..................................ระยะเวลา........................วันค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
..........................................................บาท (...............................................................................................) เริ่มสัญญา
วันที่....................................................สิ้นสุดสัญญาวันที่...................................................นั้น
ทางบริษัทฯ/ห้างฯ ขอส่งวัสดุออกแบบ Asphaltic Concrete Job mix Formula โครงการ
ดังกล่าวให้กับทางบริษัทฯ/ห้างฯ ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(........................................................)
กรรมการผู้จัดการบริษทั /หุ้นส่วนผู้จัดการ
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หัวกระดาษบริษัท/ห้างฯ..............................................................
ที่............................
วันที่.....................................................
เรื่อง ขอส่งวัสดุออกแบบ Unconfined Job Mix Design
เรียน ผู้อํานวยการสํานักบํารุงทาง (ผ่านผูค้ วบคุมงาน)
อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่...............................ลงวันที่..........................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย (...................วัสดุที่นําส่ง..................) จํานวน...............ตัวอย่าง
ตามที่บริษัทฯ/ห้างฯ.......................................................................................................เป็นผู้รับจ้าง
การก่อสร้าง.................................................................................................................ถนนสาย...................................
..............................................................................................................................ระยะทาง...........................กิโลเมตร
ตั้งแต่ กม.ที่................................ถึง กม.ที่..................................ระยะเวลา........................วันค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
..........................................................บาท (...............................................................................................) เริ่มสัญญา
วันที่....................................................สิ้นสุดสัญญาวันที่...................................................นั้น
ทางบริษัทฯ/ห้างฯ ขอส่งวัสดุออกแบบ Unconfined Job Mix Design โครงการดังกล่าวให้กับ
ทางบริษัทฯ/ห้างฯ ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(........................................................)
กรรมการผู้จัดการบริษทั /หุ้นส่วนผู้จัดการ
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แผนงานก่ อสร้ าง
โครงการ..............................................................................................................
สายทาง.............................................................. อ. ........................... จ. ................................
กม.ที่........................ ถึง กม.ที่.............................
ราคา/หน่ วย รวมเป็ นเงิน
เปอร์ เซ็นต์
หน่ วย ปริมาณงาน
(บาท)
(บาท)
เงิน
เดือน..........

สัญญาเลขที่ ....... ลงวันที่ .........................
ผูร้ ับจ้าง....................................................
ลําดับ
1.1 หิ นคลุกปรับระดับ (หลวม)

ม

3

400

239.37

95,748.00

0.98%

20%

1.2 Deep Patch

ม

2

1,020

198.73

202,704.60

2.07%

100%

ม

2

27,900

103.22

2,879,838.00

29.45%

2.1 Prime Coat

ม

2

18,600

24.21

450,306.00

4.60%

2.3 ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)

ม

2

18,600

200.36

3,726,696.00

38.11%

3.1 Prime Coat

ม

2

9,300

24.21

225,153.00

2.30%

3.2 ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)

ม

2

9,300

200.36

1,863,348.00

19.05%

4

ม

2

744

373.01

277,519.44

2.84%

5.2.1 ป้ ายจราจรแบบ ต1-ต60, ต62, ต75

ชุด

5

3,195.40

15,977.00

0.16%

100%

5.2.2 ป้ ายจราจรแบบ น1

ชุด

2

6,456.01

12,912.02

0.13%

100%

5.2.3 ป้ ายจราจรแบบ น2 (1 แผ่นป้ าย)

ชุด

2

10,647.13

21,294.26

0.22%

100%

5.2.4 หลักกิโลเมตร

หลัก

4

2,125.92

งานผิวทาง

งานผิวไหล่ ทาง

งานตีเส้ นจราจร
4.1 สี เทอร์โมพลาสติก

5

งานจราจรสงเคราะห์

80%
100%
40%

60%
20%

40%

80%
60%

20%

80%
100%

สิ้นสุ ดสั ญญา วันที่..................................

3

เดือน..........

งานปรับปรุงโครงสร้ างทาง

1.3 งาน Pavement In-Place Recycling
2

ปี พ.ศ...................
เดือน..........
เดือน..........

เริ่มต้ นสั ญญา วันที่......................................

1

รายการ

เริ่ มสัญญาวันที่ ...............
สิ้นสุ ดสัญญาวันที่ ...................
ระยะเวลา .......... วัน

5.2 งานติดตั้ง

รวมเป็ นเงิน

ลงชื่อ

8,503.68
0.09%
9,780,000.00 100.00%
(เงินเปอร์เซ็นต์)
เปอร์เซ็นต์สะสม
จํานวนเงิน
จํานวนเงินสะสม

วิศวกร ทะเบียนเลขที่..............................
(..................................................)

100%
2.27%
2.27%
222,006.00
222,006.00

44.42%
46.69%
4,344,276.00
4,566,282.00

49.87%
96.56%
4,877,286.00
9,443,568.00

ลงชื่อ
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-

3.44%
100.00%
336,432.00
9,780,000.00
กรรมการผูจ้ ดั การ

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

บัญชีบุคคลากรประจํา
โครงการ..............................................................................................................
สายทาง.............................................................. อ. ........................... จ. ................................
กม.ที่........................ ถึง กม.ที่.............................
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

จํานวน

รายการ
วิศวกร
ช่างคุมงาน
ช่างสํารวจ
พนักงานสํานักงาน
พนักงานขับรถบรรทุก
ชุดช่างสํารวจ
ชุดงาน Pavement In-Place Recycling
ชุดงาน Asphaltic

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

รวมบุคคลากรประจํา

0

คุณวุฒิ
วิศวกร
ปวส.ก่อสร้าง
ปวส.ช่างสํารวจ
ปวส.บัญชี
-

คน

ลงชื่อ………………………………………
(
)
กรรมการผูจ้ ดั การ / หุ่นส่ วนผูจ้ ดั การ
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รายการเครื่องจักร-เครื่องมือ
โครงการ..............................................................................................................
สายทาง.............................................................. อ. ........................... จ. ................................
กม.ที่........................ ถึง กม.ที่.............................
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการ
รถเกรดเดอร์
รถตักเคลื่อนย้ายวัสดุ
รถบดล้อยาง
รถบดล้อยาง
รถบดล้อยาง
รถบดล้อยาง
รถบดอัดสัน่ สะเทือน
รถบดอัดสัน่ สะเทือน
รถบรรทุกเทท้าย (10 คัน)
รถบรรทุกนํ้า (2 คัน)
รถลาดยาง
รถปูแอสฟัลท์ติด
แพล้นท์แอสฟัลท์ติค
รถกัดผิวทาง (Recycling)
รถปูผิวทางผสมซี เมนต์

ยีห่ อ้

รุ่ น

แคตเตอร์ พิลล่าร์
แคตเตอร์ พิลล่าร์
ซาไก
ซาไก
ซาไก
ซาไก
ไดนาแพค
ไดนาแพค
มิตซูบิซิ
อีซูซุ
มิตซูบิซิ
โวล์กเล่ย ์
Parker
CMI
MIDLAND

140H
950
TS7409
TS200
TS7409
TS7409
CA-251TD
CC-222
FN529
Rockey
FN457H
Super 1800
M1500
PR8007
701

ขนาด รถปี พ.ศ.
150 HP
130 HP
120 HP
120 HP
105 HP
105 HP
125 HP
125 HP
195 HP
175 HP
150 HP
800 HP
165 HP

2540
2548
2540
2540
2541
2539
2540
2542
2548
2535
2539
2536
2540
2547
2548

ลงชื่อ
(
)
กรรมการผูจ้ ดั การ / หุ่นส่ วนผูจ้ ดั การ
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อายุการ
ใช้งาน
12
4
12
12
11
13
12
10
4
17
13
16
12
5
4

สภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดีมาก

หมายเหตุ

ภาคผนวก ค.

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ หน่วยควบคุมฯ…………………………………………… โทร………………………………
ที่ ………………………………...
วันที่ ………………………….
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
เรียน ผู้อํานวยการสํานัก………………..…

(ผ่าน………………..)

ตามคําสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ ........................ ลงวันที่ ..................................... แต่งตั้งให้
กระผม เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง...........................................................................................................................
................................................................................................ นั้น
บัดนี้ กระผมได้เข้าตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฏว่า
( ) เป็นไปตามแบบรูปและรายการประกอบสัญญาจ้างทุกประการ
( ) มีรายการที่คลาดเคลื่อนไปจากแบบรูปและรายการประกอบสัญญาจ้างบางประการ
ตามรายละเอียด (คส.1) ที่แนบท้ายนี้ ซึ่งหน่วยควบคุมฯ เห็นควรดําเนินการแก้ไขดังนี้ คือ..............................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป

ลงชื่อ...............................................
ผู้ควบคุมงาน

“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นําความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ หน่วยควบคุมโครงการฯ สาย ..................................
ที่ คค 0718.3/............./พิเศษ.......
เรื่อง รายงานปัญหาอุปสรรค

โทร.
วันที่ .............................................

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง (นาย...........................) (ผ่าน......................................)
เรื่องเดิม
1.1 กรมทางหลวงชนบท ได้ทําสัญญาจ้างเลขที่ .......................... ลงวันที่ ...............................
ว่าจ้าง ............................................................. เป็นผู้รับจ้าง โครงการ.................................................................
สาย ............................................... อําเภอ.................... จังหวัด........................ ช่วงกม.ที่ ................................
ระยะทาง ................... กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง ............... เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ............... เมตร
งบประมาณ ................................ บาท (.......................................บาทถ้ว น) วันเริ่มต้ นสัญ ญาวันที่
.......................... วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ..........................(เอกสารหมายเลข 1)
1.2 ตามคําสัง่ กรมทางหลวงชนบท ที่ ....................... ลงวันที่ ........................... แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผูค้ วบคุมงาน โครงการ..............................................................................
สาย ............................................................ อําเภอ................................. จังหวัด ..................... โดย กระผม
....................................... ตําแหน่ง.................................. เป็นผู้ควบคุมงาน (เอกสารหมายเลข 2) นั้น
1. ข้อเท็จจริง
2.1 ห้างหุ้นส่วนจํากัด/บริษัท ...................................... ได้มีหนังสือ ที่ ...........................
เรื่ อ ง ขอหยุ ด การก่ อ สร้ า งชั้ น พื้ น ทาง โครงการ................................................................. สาย
.................................. อําเภอ............. จังหวัด.............. ช่วงดําเนินการ กม.ที่ ........... ถึง กม.ที่ ................ ผิว
จราจรกว้าง ........... เมตร ไหล่ทางข้างล่ะ ............ เมตร ระยะทาง ................. กิโลเมตร เนื่องจากน้ําท่วม
บริเวณพื้นทางเป็นระยะทางยาวจึงไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างและขนส่งวัสดุได้ (เอกสารหมายเลข 3)
2.2 สํานักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด.....................................ได้ประกาศพื้นที่ภัย
พิบัติอุทกภัยกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ ตําบลห้วย............... อําเภอ.............. จังหวัด................. (เอกสารหมายเลข 4)
2. ข้อพิจารณา
หน่วยควบคุมฯพิจารณาแล้วเห็นว่า สํานักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด...................
ได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติอุทกภัยกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ ตําบล....................... อําเภอ............... จังหวัด.................
ซึ่งพื้นที่อยู่ในช่วงดําเนินการก่อสร้างโครงการ.............................................................................. เพื่อให้งาน
ก่อสร้างไม่ส่งผลกระทบกับโครงสร้างชั้นพื้นทาง จึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดทํางานตั้งแต่วันที่ ..............................
(เอกสารหมายเลข 5)

/จึงเรียนมา...
ค-2

-2จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นาย............................................ )
............................................
ผู้ควบคุมงาน
เรียน อธิบดีฯ
เพื่อโปรดทราบ
(นาย.............................)
........................................................
ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ........................................................ โทร. ..........................
ที่ ……………………………………………………………… วันที่ ………….…….
เรื่อง งดค่าปรับสัญญาจ้าง เลขที่............................
เรียน ผู้อํานวยการสํานัก..................... (ผ่าน ........................)
1. เรื่องเดิม
1.1. กรมทางหลวงชนบท ได้ทําสัญญาจ้างเลขที่ ....................... ลงวันที่ .............................
ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจํากัด/บริษัท .......................................................... เป็นผู้รับจ้าง โครงการ
................................................. สาย ............................................ อําเภอ.................... จังหวัด........................
ช่วงกม.ที่ ................................ระยะทาง ................... กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง .............. เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ ........... เมตร งบประมาณ ......................... บาท (.............................บาทถ้วน) วันเริ่มต้นสัญญาวันที่
......................... วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ........................ (เอกสารหมายเลข 1)
1.2 ตามคําสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ................................ ลงวันที่ ...........................
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานโครงการ...............................................................................
สาย.......................................................................อําเภอ.....................จังหวัด.....................โดยกระผม.................
ตําแหน่ง.................................. เป็นผู้ควบคุมงาน (เอกสารหมายเลข 2)
1.3 ผู้ควบคุมงานมีบันทึก .............. / .......... / ........... ลงวันที่ ......................................
รายงานตรวจสอบสถานที่กอ่ สร้างปัญหาอุปสรรค งานก่อสร้าง……………………………………………..…………………...
……………………………………………………………………………………………. (เอกสารหมายเลข 3) นั้น
2.ข้อเท็จจริง
จากการตรวจสอบสถานที่กอ่ สร้างและแบบแปลนก่อสร้างเห็นควรแก้ไขวิธีการปฏิบัติงาน แบบ
และรายการในสัญญาจ้างของถนนสายดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
2.2..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
2.3..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
/ 3. ข้อกฎหมาย...
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-23. ข้อกฎหมาย
3.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 136 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ข้อ 22แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539 ความว่า
“ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้เว้นแต่การแก้ไข
นั้น จะเป็นความจําเป็นโดยไม่ทําให้ทางราชการเสียประโยชน์หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
ให้อยู่ในอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถ้ามีการเพิ่มวงเงินจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณหรือขอทําความตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือแล้วแต่กรณีด้วย
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจําเป็นต้องเพิ่มหรือลด
วงเงินหรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการทํางานให้ตกลงพร้อมกันไป
สําหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงหรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการ
รับรองจากวิศวกร สถาปนิก และวิศวกรผู้ชํานาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง
คุณลักษณะเฉพาะแบบและรายการของงานก่อสร้างหรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วย”
3.2 ตามสัญญาจ้างเลขที่ ........... ลงวันที่ ................... ข้อ 15 งานพิเศษและการแก้ไข
งานได้กําหนดว่า “ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทํางานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา
หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบและข้อกําหนดต่างๆในเอกสารสัญญานีด้ ้วย โดยไม่ทําให้สญ
ั ญาเป็นโมฆะแต่
อย่างใด
อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กําหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กําหนดใช้สําหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติม
ขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคําสั่งของผู้ว่าจ้างหากในสัญญาไม่ได้กําหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะ
นํามาใช้สําหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกําหนดอัตราหรือ
ราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกําหนด
อัตราจ้างหรือราคาตายตัว ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคําสั่ง
ผู้ว่าจ้าง”
4. ข้อเสนอแนะเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการตรวจการจ้ า งพิจ ารณาแล้ วเพื่อ ให้ปริมาณงานสอดคล้องกับพื้นที่ดําเนินงาน
จึงเห็นควรแก้ไขสัญญาจ้างดังกล่าว ดังนี้
4.1 คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุ สุ ด วิ สั ย
เห็นควรขยายเวลาก่อสร้างให้ผู้รับจ้างตามเหตุที่เกิดขึ้นจริงนับตั้งแต่วันที่ .................ซึ่งเป็นวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้าง
หยุดงานถึงวันที่ .................. (สั่งเข้างานวันที่ ................) รวมระยะเวลา ..........วัน
/ ๔.๓ การข้ออนุมตั ิ....
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4.2 ผู้ รั บ จ้ า งได้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง เข้ า ขอสงวนสิ ท ธิ์ ข ยายระยะเวลาก่ อ สร้ า งภายใน ๑๕ วั น
นับตั้งแต่เหตุนั้นสิ้นสุดลงและงดค่าปรับ จํานวน ......... วัน ตั้งแต่วันที่วันที่ ................ ถึงสิ้นสุดสัญญาวันที่
............................ (เอกสารหมายเลข .....)
4.3 เนื่องจากสัญญาได้สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ ..................... ดังนั้น เห็นควรงดค่าปรับให้กับผู้รับ
จ้างตั้งแต่วันที่ .................... ถึงวันที่ ................. และเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างให้อีก ........... วัน (ตั้งแต่วันที่
........................... ถึงวันที่ ......................... )
4.4 การขออนุมัติให้งดค่าปรับงานก่อสร้าง โครงการนี้อยู่ในอํานาจของท่านอธิบดี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติให้งดค่าปรับก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ .............................
ลงวันที่ ......................... เป็นเวลา ......... วัน นับตั้งแต่ วันที่ ........................... ถึงวันที่ .......................
และขออนุมัติใช้บันทึกฉบับนี้เป็นเอกสารแนบท้ายประกอบสัญญาจ้างเลขที่ ..................... ลงวันที่.........
ต่อไป

(ลงชื่อ)……………………………………………ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
(............................................)
ตําแหน่ง....................................................
(ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการตรวจการจ้าง
(............................................)
ตําแหน่ง....................................................
(ลงชื่อ)……………………………………………กรรมการตรวจการจ้าง
(............................................)
ตําแหน่ง....................................................
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ หน่วยควบคุมโครงการฯ สาย .................................. โทร. ………………………..
ที่ …………………………………………........
วันที่ .............................
เรื่อง รายงานปัญหาอุปสรรค
เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง (...............................) ผ่าน(...................................)
1 เรื่องเดิม
1.1 กรมทางหลวงชนบท ได้ทําสัญญาจ้างเลขที่ ....................... ลงวันที่ ..............................
ว่าจ้าง .......................................................... เป็นผู้รับจ้าง โครงการ.................................................................
สาย ............................................ อําเภอ.................... จังหวัด........................ ช่วงกม.ที่ ................................
ระยะทาง ................... กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง .............. เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ............... เมตร
งบประมาณ .......................... บาท (.......................................บาทถ้วน) วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ .......................
วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ .......................... (เอกสารหมายเลข 1)
1.2 ตามคําสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ....................... ลงวันที่ ........................... แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน โครงการ................................................................................. สาย
............................................................ อําเภอ................................. จังหวัด ..................... โดย กระผม
....................................... ตําแหน่ง.................................. เป็นผู้ควบคุมงาน (เอกสารหมายเลข 2) นั้น
2. ข้อเท็จจริง
2.1 ตามแบบเดิมกําหนดให้ดําเนินการก่อสร้าง.......................................................................
กม.ที่ ............. ถึง กม.ที่ .............. ผิวจราจรกว้าง .............. เมตร ไหล่ทางข้างละ ................... เมตร
ระยะทาง ................ กิโลเมตร คิดเป็นปริมาณงาน ..................... ตารางเมตร จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่
จริงที่สามารถดําเนินการได้ระยะทาง ............... กิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ ............... ตารางเมตร
2.2 ช่วง กม.ที่ .............. ถึง กม.ที่ ........................ เป็นช่วงที่อยู่ในค้ําประกันสัญญาไม่
สามารถดําเนินการได้ เป็นระยะทาง ............... เมตร
3. ข้อพิจารณา
กระผมได้พิจารณาแล้วเพื่อให้ปริมาณงานสอดคล้องกับพื้นที่ดําเนินการจึงขอเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้
3.1 ช่วง กม.ที่ ............ ถึง กม.ที่ .............. ระยะทาง ........... เมตร ที่ไม่สามารถดําเนินการ
ได้จึงเห็นควรนําปริมาณงานที่ไม่สามารถดําเนินการได้มาดําเนินการ......................................................
/ 3.2 เพื่อความ...
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-23.2 เ พื ่อ ค ว า ม ป ล อ ด ภ ัย ใ น ก า ร ส ัญ จ ร ข อ ง ป ร ะ ช า ช น จ ึง เ ห ็น ค ว ร ก่ อ ส ร้ า ง
......................................................................................... โดยมีบัญชีสรุปปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง
(เอกสารหมายเลข 3)
3.3 ขณะนี้อยู่ในระหว่างดําเนินการแก้ไขแบบและสัญญาจ้าง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นาย............................................ )
ตําแหน่ง............................................
ผู้ควบคุมงาน
เรียน อธิบดีฯ
เพื่อโปรดทราบ
(นาย....................................)
ตําแหน่ง............................................
ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ........................................................ โทร. ..........................
ที่ ……………………………………………………………… วันที่ ………….…….
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง เลขที่............................
เรียน ผู้อํานวยการสํานัก..................... (ผ่าน ........................)
1. เรื่องเดิม
1.1. กรมทางหลวงชนบท ได้ทําสัญญาจ้างเลขที่ ....................... ลงวันที่ .............................
ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจํากัด/บริษัท .......................................................... เป็นผู้รับจ้าง โครงการ
................................................. สาย ............................................ อําเภอ.................... จังหวัด........................
ช่วงกม.ที่ ................................ระยะทาง ................... กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง .............. เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ ........... เมตร งบประมาณ ......................... บาท (.............................บาทถ้วน) วันเริ่มต้นสัญญาวันที่
......................... วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ........................ (เอกสารหมายเลข 1)
1.2 ตามคําสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ................................ ลงวันที่ ...........................
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานโครงการ...............................................................................
สาย.......................................................................อําเภอ.....................จังหวัด.....................โดยกระผม.................
ตําแหน่ง.................................. เป็นผู้ควบคุมงาน (เอกสารหมายเลข 2)
1.3 ผู้ควบคุมงานมีบันทึก .............. / .......... / ........... ลงวันที่ ......................................
รายงานตรวจสอบสถานที่กอ่ สร้างปัญหาอุปสรรค งานก่อสร้าง……………………………………………..…………………...
……………………………………………………………………………………………. (เอกสารหมายเลข 3) นั้น
2.ข้อเท็จจริง
จากการตรวจสอบสถานที่กอ่ สร้างและแบบแปลนก่อสร้างเห็นควรแก้ไขวิธีการปฏิบัติงาน แบบ
และรายการในสัญญาจ้างของถนนสายดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
2.2..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
2.3..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
/ 3. ข้อกฎหมาย...
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-23. ข้อกฎหมาย
3.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 136 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ข้อ 22แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539 ความว่า
“ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้เว้นแต่การแก้ไข
นั้น จะเป็นความจําเป็นโดยไม่ทําให้ทางราชการเสียประโยชน์หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
ให้อยู่ในอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถ้ามีการเพิ่มวงเงินจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณหรือขอทําความตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือแล้วแต่กรณีด้วย
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจําเป็นต้องเพิ่มหรือลด
วงเงินหรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการทํางานให้ตกลงพร้อมกันไป
สําหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงหรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการ
รับรองจากวิศวกร สถาปนิก และวิศวกรผู้ชํานาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง
คุณลักษณะเฉพาะแบบและรายการของงานก่อสร้างหรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วย”
3.2 ตามสัญญาจ้างเลขที่ ........... ลงวันที่ ................... ข้อ 15 งานพิเศษและการแก้ไข
งานได้กําหนดว่า “ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทํางานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา
หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบและข้อกําหนดต่างๆในเอกสารสัญญานีด้ ้วย โดยไม่ทําให้สญ
ั ญาเป็นโมฆะแต่
อย่างใด
อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กําหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กําหนดใช้สําหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติม
ขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคําสั่งของผู้ว่าจ้างหากในสัญญาไม่ได้กําหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะ
นํามาใช้สําหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกําหนดอัตราหรือ
ราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกําหนด
อัตราจ้างหรือราคาตายตัว ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคําสั่ง
ผู้ว่าจ้าง”
4. ข้อเสนอแนะเพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการตรวจการจ้ า งพิจ ารณาแล้ วเพื่อ ให้ปริมาณงานสอดคล้องกับพื้นที่ดําเนินงาน
จึงเห็นควรแก้ไขสัญญาจ้างดังกล่าว ดังนี้
4.1 เพื่ อ ให้ส อดคล้องกั บข้ อเท็ จจริงจึง เห็น ควรแก้ ไขสัญ ญาจ้า งโดยปรั บ เพิ่ม /ลดเนื้อ
งาน ตามรายละเอี ยดข้ อ 2.1/2.2/2.3 โดยมี บัญ ชี เ ปรียบเที ยบปริ มาณงาน (เอกสารหมายเลข 4)
4.2 ยกเลิ ก แบบก่ อ สร้ า งแผ่ น ที่ . ..............ให้ ใ ช้ แ บบแก้ ไ ขก่ อ สร้ า งแผ่ น ที่ . .........
จํา นวน......แผ่ น แทน (เอกสารหมายเลข 5)
/ 4.3 ยกเลิ ก ราย...
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-34.3 ยกเลิ ก รายละเอี ย ดงวดงานเดิ ม และให้ ใ ช้ ร ายละเอี ย ดงวดงาน(แก้ ไ ข)
(เอกสารหมายเลข 6)
4.4 ระยะทางก่อสร้าง ……………. กิโลเมตร (เพิ่ม,ลด,เท่าเดิม,)
4.5 ระยะเวลาก่อสร้าง.....................วัน (เพิ่ม,ลด,เท่าเดิม)
4.6 ราคาค่าก่อสร้าง .................... บาท (................................ บาทถ้วน) (เพิม่ ,ลด,เท่าเดิม)
4.7 ห้างหุ้นส่วนจํากัด/บริษัท.......................... ได้มีหนังสือเลขที่...........ลงวันที่ ..............
แจ้งตอบยินยอมแก้ไขปริมาณงาน แบบก่อสร้าง งวดงานแก้ไข ระยะเวลาก่อสร้าง (เพิ่ม,ลด,เท่าเดิม) และราคา
ค่าก่อสร้าง (เพิ่ม,ลด,เท่าเดิม) .................... บาท (.................................... บาทถ้วน) (เอกสารหมายเลข 7)
4.8 การพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างครั้งนี้อยู่ในอํานาจของท่านอธิบดี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างตามรายละเอียดข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.6
(ลงชื่อ)……………………………………………ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
(............................................)
ตําแหน่ง....................................................
(ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการตรวจการจ้าง
(............................................)
ตําแหน่ง....................................................
(ลงชื่อ)……………………………………………กรรมการตรวจการจ้าง
(............................................)
ตําแหน่ง....................................................

ค-11

ที่ / คค........../ ....... /.........

หน่วยควบคุม................................................
.......................................................................
วันที่...................................

เรื่อง

ขอให้หยุดการก่อสร้าง..........................................

เรียน

หุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ.......................

อ้างถึง

1.สัญญาจ้างเลขที่ .............. ลงวันที่...........................
2. หนังสือ ที่ .............................. (ของบริษัท/ห้างหุ่นส่วนจํากัด)

ตามสัญญาที่อ้างถึง กรมทางหลวงชนบทได้ว่าจ้าง ............................................................ ดําเนินการ
........................................................... สาย ........................................................................ อําเภอ........................... จังหวัด
......................... ช่วง กม.ที่ ................... ถึง กม.ที่ ............... ระยะทาง ................. กิโลเมตร ราคาค่าก่อสร้าง
.................... บาท (..................................บาทถ้วน) และ(บริษัท/ห้างฯ) ได้ขอหยุดงานก่อสร้างเนื่องจากน้ําท่วมคันทาง นั้น
หน่วยควบคุมฯ ได้ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างแล้วพบว่าน้ําท่วมในพื้นที่โครงการฯจริง เพื่อการก่อสร้างไม่
กระทบโครงสร้างชั้นพื้นทางและคันทาง จึงมีความจําเป็นให้หยุดการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ..........................................
และเมื่อระดับน้ําลดลงเป็นปกติทางหน่วยควบคุมฯ จะแจ้งให้เข้าดําเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
................................................
(นาย................................... )
ตําแหน่ง................................
ผู้ควบคุมงาน
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ที่ / คค.0718.3/ ..... /........

หน่วยควบคุม..................................................
........................................................................
..............................................

เรื่อง

แจ้งให้เข้าดําเนินการ................................................

เรียน

หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้จัดการ....................................

อ้างถึง

1. สัญญาจ้างเลขที่ ..........................................................
2. บันทึก ที่ .................... เรื่องรายงานปัญหาอุปสรรค

ตามสัญญาที่อ้างถึง กรมทางหลวงชนบทได้ว่าจ้าง ........................................................... ดําเนินการ
........................................................................................ สาย ......................................................... อําเภอ................... จัง
หวัด.................... ช่วง กม.ที่ .............. ถึง กม.ที่ ............... ระยะทาง ............. กิโลเมตร ราคาค่าก่อสร้าง
............................. บาท (.........................บาทถ้วน) และได้สั่งให้หยุดดําเนินการก่อสร้างเนื่องจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดย
เกิดจากเหตุอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ .................................. นั้น
หน่วยควบคุมฯ ได้ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างแล้วน้ําได้ลดลงเป็นปกติสามารถดําเนินการก่อสร้างได้อย่าง ไม่มี
อุปสรรค จึงแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดําเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ........................... เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
..........................................................
(นาย............................ )
ตําแหน่ง........................
ผู้ควบคุมงาน
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการหน่วยควบคุมโครงการ……………………………………………………………………………………..………………..
ที่ …………………………………………………………………………… วันที่ ……………………………………….…………….
เรื่อง ลงนามในแบบแก้ไข สรุปปริมาณ รายละเอียดงวดงานแก้ไข
เรียน ผู้อํานวยการสํานัก..................... (ผ่าน ........................)
1. เรื่องเดิม
1.1. กรมทางหลวงชนบท ได้ทําสัญญาจ้างเลขที่ ....................... ลงวันที่ ...............................
ว่าจ้าง .......................................................... เป็นผู้รับจ้าง โครงการ.................................................................
สาย ............................................ อําเภอ.................... จังหวัด........................ ช่วงกม.ที่ ................................
ระยะทาง ................... กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง .............. เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ............... เมตร
งบประมาณ .......................... บาท (...................................บาทถ้วน) วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ .........................
วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ........................ (เอกสารหมายเลข 1)
1.2 ตามคําสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ................................ ลงวันที่ ........................... แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน โครงการ.................................................................................
สาย ............................................................ อําเภอ................................. จังหวัด ..................... โดย กระผม
....................................... ตําแหน่ง.................................. เป็นผู้ควบคุมงาน (เอกสารหมายเลข 2)
1.3 ผู้ควบคุมงานมีบันทึก .............. / .......... / ........... ลงวันที่ ......................................
รายงานตรวจสอบสถานที่กอ่ สร้างปัญหาอุปสรรค งานก่อสร้าง……………………………………………..…………………...
……………………………………………………………………………………………. (เอกสารหมายเลข 3) นั้น
2.ข้อเท็จจริง
จากการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและแบบแปลนก่อสร้างเห็นควรแก้ไขวิธีการปฏิบัติงาน แบบ
และรายการในสัญญาจ้างของถนนสายดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

2.2..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
2.3..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
/ 3. ข้อเสนอแนะ...
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-23.ข้อเสนอแนะเพื่อโปรดพิจารณา
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคตามข้อเท็จจริงดังกล่าว ต้องแก้ไขสัญญาจ้างโดยแก้ไขแบบรูปและ
รายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 เพื่ อ ให้ส อดคล้องกั บข้ อเท็ จจริงจึง เห็น ควรแก้ ไขสัญ ญาจ้า งโดยปรั บ เพิ่ม /ลดเนื้อ
งาน ตามรายละเอี ยดข้ อ 2.1/2.2/2.3 โดยมี บัญ ชี เ ปรียบเที ยบปริ มาณงาน
3.2 ยกเลิ ก แบบก่ อ สร้ า งแผ่ น ที่ . ............ ให้ ใ ช้ แ บบก่ อ สร้ า งแก้ ไ ขแผ่ น ที่ . ..........
จํา นวน...........แผ่ น แทน
3.3 ยกเลิ ก รายละเอี ย ดงวดงานเดิ ม และให้ ใ ช้ ร ายละเอี ย ดงวดงาน(แก้ ไ ข)
3.4 ระยะทางก่อสร้าง ………………. กิโลเมตร (เพิ่ม,ลด,เท่าเดิม,)
3.5 ระยะเวลาก่อสร้าง.....................วัน (เพิ่ม,ลด,เท่าเดิม)
3.6 ราคาค่าก่อสร้าง ................................ บาท (............................................. บาทถ้วน)
(เพิ่ม,ลด,เท่าเดิม)
3.7 ในการแก้ไขสัญญาดังกล่าว จําเป็นต้องแจ้งและทําความตกลงกับผู้รับจ้างใน
รายละเอียดรู ป แบบ รายการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในสรุปปริมาณงานราคาค่า
ก่อสร้าง , แบบแก้ไข, รายละเอียดงวดงานแก้ไข, และหนังสือถึงผู้รับจ้าง ตามที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)…………………………………………..
(............................................)
ตําแหน่ง.............................................
ผูค้ วบคุมงาน
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