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1.1.  ขั้นตอนเริ่มตนขั้นตอนเริ่มตน
เปนขั้นตอนเริ่มแรกของโครงการเปนขั้นตอนเริ่มแรกของโครงการ  ซึ่งจะตองทราบซึ่งจะตองทราบ
รายละเอียดตางๆรายละเอียดตางๆ  ของโครงการของโครงการ  เพื่อใชเปนขอมูลเพื่อใชเปนขอมูล
ในการบรหิารและควบคุมงานกอสรางตอไปในการบรหิารและควบคุมงานกอสรางตอไป

1.1 สอบถามวัตถุประสงคและขอมูล

1.2 ศึกษารูปแบบและโครงสรางความสัมพันธ

••  ความตองการเบื้องตนของเจาของงานความตองการเบื้องตนของเจาของงาน
••  ขอมูลกายภาพโครงการขอมูลกายภาพโครงการ  เชนเชน  ที่ตัง้โครงการที่ตัง้โครงการ  
สภาพแวดลอมสภาพแวดลอม  ที่ดินที่ดิน  ระบบระบบ  สาธารณูปโภคสาธารณูปโภค  เปนตนเปนตน

••  ระเบียบและขอกฎหมายที่เกี่ยวของระเบียบและขอกฎหมายที่เกี่ยวของ

••  เพื่อใหเขาใจรูปแบบและความสัมพันธของผูที่มีเพื่อใหเขาใจรูปแบบและความสัมพันธของผูที่มี  สวนสวน
เกี่ยวของแตละฝายในงานกอสรางเกี่ยวของแตละฝายในงานกอสราง
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2.2.  ขั้นตอนศึกษาความเปนไปไดขั้นตอนศึกษาความเปนไปได
เพื่อใชเปนขอมลูในการศึกษาความเพื่อใชเปนขอมลูในการศึกษาความ
เปนไปไดและออกแบบโครงรางของเปนไปไดและออกแบบโครงรางของ
โครงการโครงการ ( (Schematic designSchematic design))

2.1 การสรุปเคาโครงของโครงการ (Outline project brief)

2.2 ใหขอมูลเพื่อศึกษาความเปนไปได

2.3 การสรุปรายละเอียดของโครงการ (Detailed project brief)

2.4 การสรุปรายละเอียดของการออกแบบ (Detailed design brief)

2.5 การออกแบบโครงราง (Schematic design)

••  ชวยในการจัดเตรยีมขอมูลเกี่ยวกบัวตัถุประสงคของเจาของงานและชวยในการจัดเตรยีมขอมูลเกี่ยวกบัวตัถุประสงคของเจาของงานและ
ขอจํากัดตางๆขอจํากัดตางๆ  ของโครงการของโครงการ

••  ผูบรหิารงานกอสรางอาจชวยใหขอมลูในการทําการศึกษาความผูบรหิารงานกอสรางอาจชวยใหขอมลูในการทําการศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการกอสรางเปนไปไดของโครงการกอสราง  เชนเชน  ทางดานการเงินทางดานการเงิน  การตลาดการตลาด

••  ใหสอดคลองกับวตัถุประสงคของโครงการใหสอดคลองกับวตัถุประสงคของโครงการ

••  ควบคุมดูแลการสรุปรายละเอยีดของการออกแบบใหสอดคลองกับควบคุมดูแลการสรุปรายละเอยีดของการออกแบบใหสอดคลองกับ
ขอสรปุเคาโครงของโครงการขอสรปุเคาโครงของโครงการ  เชนเชน  งบประมาณงบประมาณ  เวลาการดําเนนิงานเวลาการดําเนนิงาน
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3.3.  ขั้นตอนกอนการกอสรางขั้นตอนกอนการกอสราง ((PrePre--Construction StageConstruction Stage))

3.1 แผนผังองคกรและหนาที่ความรับผิดชอบ

3.2 วางแผนการปฏิบัติการควบคุมโครงการ

3.3 จัดทํากลยุทธการจัดจาง

••  รายชือ่ของฝายตางๆรายชือ่ของฝายตางๆ  ที่เกี่ยวของในโครงการกอสรางที่เกี่ยวของในโครงการกอสราง

••  กาํหนดและจดัทําแผนงานเบื้องตนกาํหนดและจดัทําแผนงานเบื้องตน//วธิีการใหเหมาะสมกบังานวธิีการใหเหมาะสมกบังาน

••  จาํนวนกลุมสัญญาจางจาํนวนกลุมสัญญาจาง

••  รายชือ่บุคคลทีเ่กี่ยวของในโครงการรายชือ่บุคคลทีเ่กี่ยวของในโครงการ  หนาที่ความรบัผิดชอบหนาที่ความรบัผิดชอบ
••  แผนผังองคกรแผนผังองคกร  ((Organization ChartOrganization Chart))

••  วเิคราะหการเงินของโครงการวเิคราะหการเงินของโครงการ
••  วางแผนเพือ่ควบคุมงบประมาณวางแผนเพือ่ควบคุมงบประมาณ

••  วิธกีารวาจางวิธกีารวาจาง
••  การขายแบบประมูลการขายแบบประมูล
••  หลักเกณฑการคัดเลือกหลักเกณฑการคัดเลือก
••  แนวทางขอกําหนดและเงื่อนไขการวาจางแนวทางขอกําหนดและเงื่อนไขการวาจาง
••  ขั้นตอนการปฏิบตังิานจัดจางขั้นตอนการปฏิบตังิานจัดจาง
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3.3.  ขั้นตอนกอนการกอสรางขั้นตอนกอนการกอสราง ((PrePre--Construction StageConstruction Stage))

3.4 จัดหาขอมูลเพื่อการออกแบบ

3.5 การออกแบบละเอียดและการจัดทําขอมูลรายละเอียด

••  ชวยจดัใหมีการสาํรวจสถานที่ชวยจดัใหมีการสาํรวจสถานที่

Cont.Cont.

••  ชวยจดัใหมีการเจาะสํารวจชั้นดินชวยจดัใหมีการเจาะสํารวจชั้นดิน

••  ใหขอมูลตางๆใหขอมูลตางๆ  ทีเ่กี่ยวของกับการขออนุญาตปลูกสรางทีเ่กี่ยวของกับการขออนุญาตปลูกสราง

--  เชนเชน  รายละเอียดรายละเอียด  ของปริมาณและรูปแบบการใชสอยพื้นที่ของปริมาณและรูปแบบการใชสอยพื้นที่               
การจดัทํางบประมาณคากอสรางการจดัทํางบประมาณคากอสราง  ขอมูลขอมูล  และวตัถปุระสงคอื่นๆและวตัถปุระสงคอื่นๆ

••  ชวยในการจัดเตรยีมการออกแบบละเอียดชวยในการจัดเตรยีมการออกแบบละเอียด  ((Detailed designDetailed design))และขอมูลและขอมูล
รายละเอียดตางๆรายละเอียดตางๆ

••  ถอดแบบคํานวณปริมาณงานถอดแบบคํานวณปริมาณงาน//วสัดุวสัดุ  และประมาณราคากลางตามการและประมาณราคากลางตามการ
จัดจางจัดจาง
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3.3.  ขั้นตอนกอนการกอสรางขั้นตอนกอนการกอสราง ((PrePre--Construction StageConstruction Stage))

3.6 พัฒนาแบบและขอมูลรายละเอียด
••  จัดใหมีการปรบัปรุงจัดใหมีการปรบัปรุง  Detailed designDetailed design  และขอมูลรายละเอียดตางๆและขอมูลรายละเอียดตางๆ

Cont.Cont.

••  ตรวจสอบรายละเอียดแบบเพือ่ไมใหเกินงบประมาณทีต่ั้งไวตรวจสอบรายละเอียดแบบเพือ่ไมใหเกินงบประมาณทีต่ั้งไว

••  ทาํการปรบัลดหรอืเปลีย่นแปลงแบบและรายการเพื่อใหตนทุนสอดทาํการปรบัลดหรอืเปลีย่นแปลงแบบและรายการเพื่อใหตนทุนสอด
คลองกับงบประมาณคลองกับงบประมาณ
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44. . ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง ((Procurement StageProcurement Stage))

4.1 จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารการประมูลงาน
••  จัดทํารายละเอียดการจัดจางจัดทํารายละเอียดการจัดจาง

••  จัดทําขอกําหนดและเงื่อนไขการวาจางจัดทําขอกําหนดและเงื่อนไขการวาจาง

••  จัดเตรียมแบบและตรวจสอบความถกูตองของเอกสารเพื่อการจัดเตรียมแบบและตรวจสอบความถกูตองของเอกสารเพื่อการ
ประมลูงานประมลูงาน
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44. . ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง ((Procurement StageProcurement Stage))

4.1 จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารการประมูลงานCont.Cont.
Cont.Cont.

รายการเอกสารรายการเอกสาร  รายละเอียดรายละเอียด  รายการอางอิงรายการอางอิง  

แบบกอสรางแบบกอสราง

(Drawings) (Drawings) 

ประกอบดวยประกอบดวย  แบบเสาเข็มแบบเสาเข็ม  แบบสถาปตยกรรมแบบสถาปตยกรรม  แบบแบบ

โครงสรางโครงสราง  แบบระบบไฟฟาและสื่อสารแบบระบบไฟฟาและสื่อสาร  แบบระบบแบบระบบ

สุขาภิบาลและปองกันเพลิงไหมสุขาภิบาลและปองกันเพลิงไหม  แบบระบบปรับอากาศแบบระบบปรับอากาศ

และระบายอากาศและระบายอากาศ  แบบระบบสารสนเทศแบบระบบสารสนเทศ   แบบระบบแบบระบบ

รักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัย  แบบประตูหนาตางแบบประตูหนาตาง  แบบแบบลิฟทลิฟท

โดยสารและบันไดเลื่อนโดยสารและบันไดเลื่อน  แบบงานตกแตงภายในแบบงานตกแตงภายใน  แบบแบบ

ภูมิสถาปตยกรรมภูมิสถาปตยกรรม  

สําหรับรายการที่ตองระบุสําหรับรายการที่ตองระบุ  ไดแกไดแก  รายละเอียดงานที่ตองรายละเอียดงานที่ตอง

ดําเนินการดําเนินการ  แผนผังแผนผัง  รูปดานขางรูปดานขาง  รูปตัดรูปตัด  รูปขยายรูปขยาย  

ตําแหนงตําแหนง  ระยะระยะ  ระดับระดับ  

มาตรฐานการจัดเตรียมมาตรฐานการจัดเตรียม

แบบสรางจรงิและคูมือแบบสรางจรงิและคูมือ

เจาของอาคารเจาของอาคาร  ของของ

สมาคมวิศวกรรมสถานสมาคมวิศวกรรมสถาน

แหงประเทศไทยในพระแหงประเทศไทยในพระ

บรมราชูปถัมภบรมราชูปถัมภ  
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44. . ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง ((Procurement StageProcurement Stage))

4.1 จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารการประมูลงานCont.Cont.
Cont.Cont.

รายการเอกสารรายการเอกสาร  รายละเอียดรายละเอียด  รายการอางอิงรายการอางอิง  

รายการประกอบรายการประกอบ

แบบแบบ

(Specifications)(Specifications)

ปกติรายการของปกติรายการของSpecifications Specifications จะมีจํานวนจะมีจํานวน

เทากับรายการเทากับรายการ Drawings  Drawings ของโครงการนั้นๆของโครงการนั้นๆ  ซึง่ซึง่

จะตองประกอบดวยรายละเอียดที่ตองการใหจะตองประกอบดวยรายละเอียดที่ตองการให

ดําเนินการดําเนินการ  เชนเชน  วิธีทํางานวิธีทํางาน  รายละเอียดทางรายละเอียดทาง

เทคนิคเทคนิค  คุณสมบัติของวัสดุผลิตภัณฑคุณสมบัติของวัสดุผลิตภัณฑ  หรือหรือ

รายละเอียดอื่นๆรายละเอียดอื่นๆ  ที่ไมสามารถระบุไวในที่ไมสามารถระบุไวใน  

Drawings Drawings ไดได

••  มาตรฐานมาตรฐาน CSI CSI

••  มาตรฐานมาตรฐาน UCI UCI

••  หนังสือขอกําหนดมาตรฐานหนังสือขอกําหนดมาตรฐาน

วัสดุและการกอสรางสําหรับวัสดุและการกอสรางสําหรับ

โครงสรางคอนกรีตโครงสรางคอนกรีต  ของสมาคมของสมาคม

วิศวกรรมสถานแหงประเทศวิศวกรรมสถานแหงประเทศ

ไทยในพระบรมราชูปถัมภไทยในพระบรมราชูปถัมภ

••  มาตรฐานอื่นๆมาตรฐานอื่นๆ
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44. . ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง ((Procurement StageProcurement Stage))

4.1 จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารการประมูลงานCont.Cont.
Cont.Cont.

รายการเอกสารรายการเอกสาร  รายละเอียดรายละเอียด  รายการอางอิงรายการอางอิง

Term of Reference Term of Reference 

(TOR)(TOR)

เปนเอกสารกําหนดวัตถปุระสงคเปนเอกสารกําหนดวัตถปุระสงค  ขั้นตอนขั้นตอน  รายละเอียดรายละเอียด  และและ

เงื่อนไขการเสนอราคาเงื่อนไขการเสนอราคา  เพื่อกําหนดแนวทางใหผูรับเหมาเพื่อกําหนดแนวทางใหผูรับเหมา

ปฏิบัติไดถูกตองตรงกันทุกรายปฏิบัติไดถูกตองตรงกันทุกราย  โดยจะประกอบดวยโดยจะประกอบดวย

รายละเอียดตางๆรายละเอียดตางๆ  ซึ่งไดแกซึ่งไดแก  วัตถปุระสงคของการประมูลงานวัตถปุระสงคของการประมูลงาน  

ขอบเขตงานขอบเขตงาน  คุณสมบัติของผูที่มีสิทธิเสนอราคาคุณสมบัติของผูที่มีสิทธิเสนอราคา  เอกสารที่เอกสารที่

ตองแนบเพื่อประกอบการพิจารณาตองแนบเพื่อประกอบการพิจารณา  เงนิประกันซองและเงนิประกันซองและ

คาใชจายในการเสนอราคาคาใชจายในการเสนอราคา  การการ  ยื่นซองเสนอราคายื่นซองเสนอราคา  การยืนการยืน

ราคาราคา  หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก  ภาษาที่ใชในการเสนอภาษาที่ใชในการเสนอ

ราคาราคา  การประกันภัยการประกันภัย  การคิดปริมาณและงานเพิม่ลดการคิดปริมาณและงานเพิม่ลด  ระยะเวลาระยะเวลา

กอสรางโครงการกอสรางโครงการ  อัตราคาปรับอัตราคาปรับ  เงินลวงหนาเงินลวงหนา
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44. . ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง ((Procurement StageProcurement Stage))

4.1 จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารการประมูลงานCont.Cont.
Cont.Cont.

รายการเอกสารรายการเอกสาร  รายละเอียดรายละเอียด  รายการอางอิงรายการอางอิง

Term of Reference Term of Reference 

(TOR) (TOR) ((ตอตอ))

หลักประกันตางๆหลักประกันตางๆ  คาลวงเวลาคาลวงเวลา  การชําระเงนิงวดการชําระเงนิงวด  การการ

ตัดสินและแจงผลตัดสินและแจงผล  โดยควรระบุหลักเกณฑใหชัดเจนวาโดยควรระบุหลักเกณฑใหชัดเจนวา  

จะพิจารณาราคาจะพิจารณาราคา  แบบใดแบบใด  ((  พิจารณาราคารวมพิจารณาราคารวม  ราคาตอราคาตอ

หนวยหนวย  หรือตอรายการหรือตอรายการ  ))

บัญชีแสดงรายการบัญชีแสดงรายการ

ปริมาณและวัสดุปริมาณและวัสดุ ( (Bill Bill 

of Quantities : BOQ)of Quantities : BOQ)

เปนตารางแสดงปริมาณวัสดุและราคาเปนตารางแสดงปริมาณวัสดุและราคา  โดยแบงเนื้องานโดยแบงเนื้องาน

ตามหมวดของแบบกอสรางตามหมวดของแบบกอสราง ( (Drawings) Drawings) ที่ใชในการที่ใชในการ

ประมูลประมูล  ซึ่งในทางปฏิบัติผูออกแบบจะเปนผูเตรียมซึ่งในทางปฏิบัติผูออกแบบจะเปนผูเตรียม

แบบฟอรมแบบฟอรม BOQ  BOQ เพื่อใหผูรับเหมากรอกรายละเอียดลงเพื่อใหผูรับเหมากรอกรายละเอียดลง

ในชองวางในชองวาง

แนวทางการวัดปริมาณแนวทางการวัดปริมาณ

งานกอสรางอาคารงานกอสรางอาคาร  

ของสมาคมวิศวกรรมของสมาคมวิศวกรรม

สถานแหงประเทศไทยสถานแหงประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภในพระบรมราชูปถัมภ
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44. . ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง ((Procurement StageProcurement Stage))

4.1 จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารการประมูลงานCont.Cont.
Cont.Cont.

รายการเอกสารรายการเอกสาร  รายละเอียดรายละเอียด  รายการอางอิงรายการอางอิง

แบบฟอรมใบแบบฟอรมใบ

เสนอราคาเสนอราคา

เปนแบบฟอรมสําหรับยืนยนัราคาที่เสนอเปนแบบฟอรมสําหรับยืนยนัราคาที่เสนอ  โดยมีรายละเอียดตางๆโดยมีรายละเอียดตางๆ  

ไดแกไดแก  ชื่องานทีเ่สนอราคาชื่องานทีเ่สนอราคา  หนวยงานทีเ่สนอราคาหนวยงานทีเ่สนอราคา  ราคาที่เสนอราคาที่เสนอ((ทั้งทั้ง

ในรูปของตัวเลขและตัวอักษรในรูปของตัวเลขและตัวอักษร))  กําหนดระยะเวลายืนราคากําหนดระยะเวลายืนราคา  ลายมือลายมือ

ชื่อผูมีอํานาจลงนามเสนอราคาชื่อผูมีอํานาจลงนามเสนอราคา   ตราประทับของหนวยงานตราประทับของหนวยงาน  โดยควรโดยควร

มีการกําหนดใหชัดเจนวาในการเสนอราคาใหลงราคารวมทั้งสิ้นมีการกําหนดใหชัดเจนวาในการเสนอราคาใหลงราคารวมทั้งสิ้น

เปนตัวเลขและตองมีหนังสือกํากับเปนตัวเลขและตองมีหนังสือกํากับ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมถาตัวเลขและตัวหนังสือไม

ตรงกันใหยึดถือตัวหนังสือเปนสําคัญตรงกันใหยึดถือตัวหนังสือเปนสําคัญ

แบบฟอรมตางๆแบบฟอรมตางๆ เชนเชน  แบบฟอรมหนังสือค้ําประกันแบบฟอรมหนังสือค้ําประกัน  แบบฟอรมแผนการกอสรางแบบฟอรมแผนการกอสราง  

แบบฟอรมผังบุคลากรแบบฟอรมผังบุคลากร  แบบฟอรมรายการเครือ่งจักรอุปกรณแบบฟอรมรายการเครือ่งจักรอุปกรณ  

แบบฟอรมระบุมาตรฐานการทํางานและมาตรฐานความปลอดภัยแบบฟอรมระบุมาตรฐานการทํางานและมาตรฐานความปลอดภัย
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44. . ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง ((Procurement StageProcurement Stage))

4.1 จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารการประมูลงานCont.Cont.
Cont.Cont.

รายการเอกสารรายการเอกสาร  รายละเอียดรายละเอียด  รายการอางอิงรายการอางอิง

วิธีการประสานงานวิธีการประสานงาน มีวัตถุประสงคสําหรับการชี้แจงใหผูรับเหมาไดทราบขอบเขตมีวัตถุประสงคสําหรับการชี้แจงใหผูรับเหมาไดทราบขอบเขต

และหนาที่ของตนเองเพื่อลดขอโตแยงตางๆและหนาที่ของตนเองเพื่อลดขอโตแยงตางๆ  ที่อาจเกิดขึ้นในที่อาจเกิดขึ้นใน

ภายหลังภายหลัง  โดยรายละเอียดที่ระบุไวโดยรายละเอียดที่ระบุไว  เชนเชน  ขอบเขตการขอบเขตการ

ประสานงานประสานงาน  จํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่ประสานงานจํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่ประสานงาน  สิทธิสิทธิ

ของผูประสานงานฝายผูรับเหมาของผูประสานงานฝายผูรับเหมา  การประชมุประสานงานการประชมุประสานงาน  

รายการงานที่ตองตรวจสอบกอนดําเนินการรายการงานที่ตองตรวจสอบกอนดําเนินการ  เปนตนเปนตน

ตัวอยางรางสัญญาตัวอยางรางสัญญา

จางกอสรางจางกอสราง

แนบตัวอยางรางสัญญาจางไวในเอกสารการประมูลงานแนบตัวอยางรางสัญญาจางไวในเอกสารการประมูลงาน  

สําหรับเปนตัวอยางสําหรับเปนตัวอยาง  เพื่อใหผูรับเหมาไดทราบขอบเขตเพื่อใหผูรับเหมาไดทราบขอบเขต  หนาที่หนาที่  

ความรับผิดชอบและอาจมีผลตอการคิดคาใชจายในการความรับผิดชอบและอาจมีผลตอการคิดคาใชจายในการ

กอสรางอีกดวยกอสรางอีกดวย
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44. . ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง ((Procurement StageProcurement Stage))

4.2 ตรวจสอบคุณสมบัติ
Cont.Cont.

••  คุณสมบตัทิัว่ไปของบริษัทคุณสมบตัทิัว่ไปของบริษัท  เชนเชน  จาํนวนปทีก่อตั้งจาํนวนปทีก่อตั้ง
••  ฐานะทางการเงินฐานะทางการเงิน  เชนเชน  ทนุจดทะเบยีนบริษทัทนุจดทะเบยีนบริษทั

4.3 ประกาศเชญิชวน และซื้อหรือรับเอกสารประกวดราคา
••  ชนิดของโครงการชนิดของโครงการ  (Type)(Type)
••  ขนาดของโครงการขนาดของโครงการ  (Size)(Size)
••  ทาํเลที่ตั้งของโครงการทาํเลที่ตั้งของโครงการ  (Location )(Location )
••  ระยะเวลาเริม่ตนและแลวเสรจ็ของโครงการระยะเวลาเริม่ตนและแลวเสรจ็ของโครงการ  (Start and (Start and completion dates)completion dates)
••  หลักประกันสญัญาหลักประกันสญัญา ( (Letter of guarantee)Letter of guarantee)
••  สถานที่ในการซื้อหรือรับเอกสารประมลูงานสถานที่ในการซื้อหรือรับเอกสารประมลูงาน  (Document(Document Location)Location)
••  ขอกาํหนดทางกฎหมายขอกาํหนดทางกฎหมาย ( (Legal requirements)Legal requirements)
••  หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก
••  ประสบการณการทํางานและผลงานที่ผานมาประสบการณการทํางานและผลงานที่ผานมา
••  สถานที่สถานที่  วันเวลาในการยืน่เอกสารเสนอราคาวันเวลาในการยืน่เอกสารเสนอราคา  
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44. . ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง ((Procurement StageProcurement Stage))

4.4 ชี้แจงแบบและสถานที่ Cont.Cont.

••  โดยจดัการประสานงานการชี้แจงแบบและชีส้ถานที่ตลอดจนประสานโดยจดัการประสานงานการชี้แจงแบบและชีส้ถานที่ตลอดจนประสาน
งานกับผูออกแบบเพื่อตอบขอซกัถามของผูรับเหมางานกับผูออกแบบเพื่อตอบขอซกัถามของผูรับเหมา  โดยกําหนดโดยกําหนด
สถานที่สถานที่  วันเวลาในประกาศประกวดราคาเพือ่ใหผูรับเหมาทุกรายวันเวลาในประกาศประกวดราคาเพือ่ใหผูรับเหมาทุกราย
ทราบทราบ  และควรทําการบันทกึการชี้แจงเปนลายลักษณอักษรไวเพื่อและควรทําการบันทกึการชี้แจงเปนลายลักษณอักษรไวเพื่อ
เปนหลกัฐานทุกครั้งเปนหลกัฐานทุกครั้ง

4.5 รับซองและเปดเอกสารเสนอราคา
••  พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค  และคัดเลอืกเฉพาะผูรับเหมาทีม่ีคุณและคัดเลอืกเฉพาะผูรับเหมาทีม่ีคุณ
สมบัตติรงตามเงื่อนไขความตองการสมบัตติรงตามเงื่อนไขความตองการ

••  เปดซองราคาเฉพาะผูรบัเหมาทีผ่านการคัดเลือกดานเทคนิคเปดซองราคาเฉพาะผูรบัเหมาทีผ่านการคัดเลือกดานเทคนิค  สําหรบัสําหรบั
ผูรับเหมาทีไ่มผานการพิจารณาใหคืนซองขอเสนอดานราคาผูรับเหมาทีไ่มผานการพิจารณาใหคืนซองขอเสนอดานราคา
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44. . ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง ((Procurement StageProcurement Stage))

4.6 วิเคราะหราคาและเปรียบเทียบราคาCont.Cont.

••  ราคารวมทีเ่สนอและราคาที่แยกในแตละหมวดราคารวมทีเ่สนอและราคาที่แยกในแตละหมวด

••  ปริมาณวัสดทุี่คํานวณไดในแตละรายการปริมาณวัสดทุี่คํานวณไดในแตละรายการ

••  เงื่อนไขที่ระบไุวในเอกสารเสนอราคาเงื่อนไขที่ระบไุวในเอกสารเสนอราคา

โดยมีแนวทางในการดําเนินการโดยมีแนวทางในการดําเนินการ  ดังตอไปนี้ดังตอไปนี้

••  จัดทําตารางเปรียบเทยีบราคาของผูรับเหมาแตละรายจัดทําตารางเปรียบเทยีบราคาของผูรับเหมาแตละราย

••  ควรพิจารณาขอสมมตฐิานหรือขอเสนอตางๆควรพิจารณาขอสมมตฐิานหรือขอเสนอตางๆ  ของผูรับเหมาของผูรับเหมา

••  ควรตรวจสอบการเสนอราคาแบบไมสมดุลควรตรวจสอบการเสนอราคาแบบไมสมดุล  (unbalanced bid)(unbalanced bid)
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44. . ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง ((Procurement StageProcurement Stage))

4.7 ตอรองราคา สรุปผลและเปรียบเทียบผลCont.Cont.

••  โดยเขารวมกับเจาของงานเพื่อรวมตอรองราคาโดยเขารวมกับเจาของงานเพื่อรวมตอรองราคา  สรปุผลการสรปุผลการ
วเิคราะหและเปรียบเทยีบผลการตอรองราคาใหกบัเจาของงานเพื่อวเิคราะหและเปรียบเทยีบผลการตอรองราคาใหกบัเจาของงานเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกผูรับเหมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกผูรับเหมา  

4.8 จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารสัญญา
••  สญัญาสญัญา  (Contract Agreement)(Contract Agreement)
••  เงื่อนไขหรือขอกําหนดทัว่ไปเงื่อนไขหรือขอกําหนดทัว่ไป  (General Conditions)(General Conditions)
••  ขอกาํหนดพิเศษขอกาํหนดพิเศษ  (Special Conditions / Supplementary (Special Conditions / Supplementary Conditions)Conditions)
••  ขอกาํหนดทางเทคนิคหรือรายการประกอบแบบขอกาํหนดทางเทคนิคหรือรายการประกอบแบบ(Specifications)(Specifications)
••  แบบกอสรางแบบกอสราง  (Drawings)(Drawings)
••  เอกสารแสดงปริมาณและราคางานเอกสารแสดงปริมาณและราคางาน  (BOQ : Bill of Quantities)(BOQ : Bill of Quantities)
••  เอกสารเพิม่เตมิเอกสารเพิม่เตมิ  (Addenda)(Addenda)
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44. . ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง ((Procurement StageProcurement Stage))
Cont.Cont.

••  เอกสารแสดงรายการอตัราตางๆเอกสารแสดงรายการอตัราตางๆ  (Schedule of Rates)(Schedule of Rates)
••  หลักประกันตางๆหลักประกันตางๆ  ไดแกไดแก

--  หลักประกนัการรบัเงินลวงหนาหลักประกนัการรบัเงินลวงหนา  (Advance Bond)(Advance Bond)

4.8 จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารสัญญา Cont.Cont.

--  หลักประกนัการปฏิบตังิานตามสญัญาหลักประกนัการปฏิบตังิานตามสญัญา ( (Performance Bond)Performance Bond)
--  หลักประกนัการประกนัผลงานหลักประกนัการประกนัผลงาน ( (Maintenance Bond)Maintenance Bond)

4.9 แจงเตรียมความพรอมเขาดําเนินงาน
••  จัดทําหนังสือแจงผูรับเหมาทีไ่ดรับการคัดเลือกจัดทําหนังสือแจงผูรับเหมาทีไ่ดรับการคัดเลือก  เตรยีมความพรอมเตรยีมความพรอม
สําหรบัเขาดําเนินการงานกอสรางสําหรบัเขาดําเนินการงานกอสราง  ( Notice to Proceed )( Notice to Proceed )
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55. . เตรียมการกอนการกอสรางเตรียมการกอนการกอสราง ((Procurement StageProcurement Stage))
..

••  ตรวจทานสญัญาตรวจทานสญัญา  โดยพจิารณาดูเงื่อนไขทัว่ไปโดยพจิารณาดูเงื่อนไขทัว่ไป  เงื่อนไขพเิศษเงื่อนไขพเิศษ

5.1 ตรวจทานภาพรวมโครงการ

••  ตรวจทานเครื่องจักรตรวจทานเครื่องจักร
••  ตรวจทานวสัดุตรวจทานวสัดุ  ตรวจทานวัสดทุี่ใชในแตละงานตรวจทานวัสดทุี่ใชในแตละงาน
••  ตรวจทานวธิีการทํางานตรวจทานวธิีการทํางาน  ตรวจทานวธิีการที่เหมาะสมในแตละงานตรวจทานวธิีการที่เหมาะสมในแตละงาน
••  ตรวจทานรายละเอียดของแบบตรวจทานรายละเอียดของแบบ  
••  ตรวจทานสาธารณปูโภคที่ตองจัดหาในโครงการตรวจทานสาธารณปูโภคที่ตองจัดหาในโครงการ

5.2 ตรวจสอบแผนงาน
••  แผนงานหลกัของโครงการแผนงานหลกัของโครงการ
••  แผนงานกอสรางในแตละชวงแผนงานกอสรางในแตละชวง
••  แผนการจัดทําแผนการจัดทํา  Shop DrawingShop Drawing
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55. . เตรียมการกอนการกอสรางเตรียมการกอนการกอสราง ((Procurement StageProcurement Stage))
..

••  แผนการจัดซื้อแผนการจัดซื้อ  จัดสงจัดสง  การติดตัง้อุปกรณการติดตัง้อุปกรณ  เครื่องมือเครื่องมือ  เครื่องจักรเครื่องจักร  เขาเขา
หนวยงานหนวยงาน

5.2 ตรวจสอบแผนงาน Cont.Cont.

Cont.Cont.

••  แผนงานในการประสานงานแผนงานในการประสานงาน
••  แผนงานในการจัดแรงงานแผนงานในการจัดแรงงาน
••  แผนงานการตรวจแกไขขอบกพรองกอนการสงมอบงานแผนงานการตรวจแกไขขอบกพรองกอนการสงมอบงาน
••  แผนงานการตรวจสอบแผนงานการตรวจสอบ  การทาํงานของอุปกรณการทาํงานของอุปกรณ  ของงานระบบทั้งของงานระบบทั้ง
หมดหมด

••  แผนงานติดตั้งระบบสาธารณูปโภคแผนงานติดตั้งระบบสาธารณูปโภค  เชนไฟฟาเชนไฟฟา  ประปาประปา  ระบบสื่อสารระบบสื่อสาร
ในโครงการในโครงการ

••  แผนการจัดสงและอนุมัติเอกสารสําคัญกอนสิ้นสุดสัญญาจางแผนการจัดสงและอนุมัติเอกสารสําคัญกอนสิ้นสุดสัญญาจาง  และและ
แบบสรางจรงิแบบสรางจรงิ

••  แผนการตรวจสอบคุณภาพของงานครั้งสุดทายแผนการตรวจสอบคุณภาพของงานครั้งสุดทาย  ( Final Inspection )( Final Inspection )
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55. . เตรียมการกอนการกอสรางเตรียมการกอนการกอสราง ((Procurement StageProcurement Stage))
..

••  ใบอนญุาตตางๆใบอนญุาตตางๆ  สญัญาประกนัภัยสญัญาประกนัภัย  สญัญาการค้ําประกนัสญัญาการค้ําประกนั
5.3 สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ การขออนุญาตจากทางราชการ

Cont.Cont.

••  การจดัการสิ่งอํานวยความสะดวกพืน้ฐานภายในใหเหมาะสมการจดัการสิ่งอํานวยความสะดวกพืน้ฐานภายในใหเหมาะสม
••  จัดมอบพื้นที่จัดมอบพื้นที่  ทางเขาออกใหกบัผูรบัเหมาทางเขาออกใหกบัผูรบัเหมา
••  จัดการปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึน้ในระหวางการกอสรางจัดการปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึน้ในระหวางการกอสราง

••  ตรวจสอบพืน้ที่การกอสรางตรวจสอบพืน้ที่การกอสราง

5.4 สํารวจ-การรังวัดในการกอสราง

••  ตรวจสอบกฎหมายและหลักปฏบิัตติางๆตรวจสอบกฎหมายและหลักปฏบิัตติางๆ  เชนเชน  พรบพรบ..  ขอบังคับขอบังคับ
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55. . เตรียมการกอนการกอสรางเตรียมการกอนการกอสราง ((Procurement StageProcurement Stage))
..Cont.Cont.

••  ชี้แจงขั้นตอนการทํางานชี้แจงขั้นตอนการทํางาน

5.5 จัดประชุมเริ่มการกอสราง (Kick – off Meeting)

••  วธิีการขอเบกิเงินประจํางวดวธิีการขอเบกิเงินประจํางวด
••  กําหนดเวลาใหผูรบัเหมาจัดสงเอกสารบางอยางทีม่ีระบุในสัญญากําหนดเวลาใหผูรบัเหมาจัดสงเอกสารบางอยางทีม่ีระบุในสัญญา
••  ชื่อของผูแทนสองฝายทีส่ามารถตัดสินปญหาชื่อของผูแทนสองฝายทีส่ามารถตัดสินปญหา
••  ตรวจสอบตรวจสอบ  Work Breakdown StructureWork Breakdown Structure
••  ตรวจสอบแผนผังบุคลากรตรวจสอบแผนผังบุคลากร (  ( Organization chart )Organization chart )

5.6 ระบบเอกสาร
••  ดานการวางแผนงานและเตรยีมการกอสรางดานการวางแผนงานและเตรยีมการกอสราง
••  ดานแบบและเทคนคิการกอสรางดานแบบและเทคนคิการกอสราง
••  ดานการปฏบิัติงานสนามและควบคุมคุณภาพดานการปฏบิัติงานสนามและควบคุมคุณภาพ
••  ดานการเงินและการเรียกรองดานการเงินและการเรียกรอง
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55. . เตรียมการกอนการกอสรางเตรียมการกอนการกอสราง ((Procurement StageProcurement Stage))
..Cont.Cont.

5.6 ระบบเอกสาร
••โดยทกุดานโดยทกุดาน  จะแยกเปนตามจุดประสงคไดจะแยกเปนตามจุดประสงคได 4  4 แบบคือแบบคือ  เพื่อการอนุมัติเพื่อการอนุมัติ  
เพื่อแจงใหทราบเพื่อแจงใหทราบ  เพื่อพิจารณาและขอความเห็นเพื่อพิจารณาและขอความเห็น  และเพื่อดําเนินการและเพื่อดําเนินการ

Cont.Cont.

รายการเอกสารรายการเอกสาร  รายละเอียดรายละเอียด  รายการอางอิงรายการอางอิง

ใบนําสงเอกสารใบนําสงเอกสาร

(Transmittal Sheet)(Transmittal Sheet)

เปนเอกสารที่ใชเปนใบปะหนานําสงเอกสารถึงฝายเปนเอกสารที่ใชเปนใบปะหนานําสงเอกสารถึงฝาย

ตางๆตางๆ  ควรประกอบไปดวยควรประกอบไปดวย  เรื่องที่นําสงเรื่องที่นําสง  และและ

วัตถปุระสงคที่ตองการวัตถปุระสงคที่ตองการ  เชนเชน  เพื่อขอความเห็นเพื่อขอความเห็น  เพื่อขอเพื่อขอ

อนุมัติอนุมัติ  เพื่อดําเนินการในสวนทีเ่กี่ยวของตอไปเพื่อดําเนินการในสวนทีเ่กี่ยวของตอไป

บันทึกชวยจํางานสนามบันทึกชวยจํางานสนาม

( Field Memorandum)( Field Memorandum)

เปนเอกสารที่ใชบันทึกเหตุการณที่เกิดในการทํางานเปนเอกสารที่ใชบันทึกเหตุการณที่เกิดในการทํางาน

เพื่อแจงใหอีกฝายรับทราบเพื่อดําเนนิการอยางใดเพื่อแจงใหอีกฝายรับทราบเพื่อดําเนนิการอยางใด

อยางหนึ่งอยางหนึ่ง

รวบรวมรวบรวม

ประสบการณประสบการณ  
วิศวกรรมงานระบบวิศวกรรมงานระบบ  
((  วสทวสท.. ))
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55. . เตรียมการกอนการกอสรางเตรียมการกอนการกอสราง ((Procurement StageProcurement Stage))
..Cont.Cont.

5.6 ระบบเอกสาร Cont.Cont.

รายการเอกสารรายการเอกสาร  รายละเอียดรายละเอียด  รายการอางอิงรายการอางอิง

เอกสารขอความเห็นและเอกสารขอความเห็นและ

อนุมัติอนุมัติ (  ( Request for Request for 

Comment and Approval )Comment and Approval )

เปนเอกสารขออนุมัติวัสดุเปนเอกสารขออนุมัติวัสดุ  อุปกรณอุปกรณ  วิธีการตางๆวิธีการตางๆ  

กอนการทํางานกอนการทํางาน  โดยสงอนุมัติตอผูออกแบบหรือโดยสงอนุมัติตอผูออกแบบหรือ  

ผูควบคุมงานผูควบคุมงาน

เอกสารขอใหตรวจสอบวัสดุเอกสารขอใหตรวจสอบวัสดุ  

อุปกรณที่นําเขาหนวยงานอุปกรณที่นําเขาหนวยงาน        

( Equipment Material on ( Equipment Material on 

site inspection )site inspection )

เปนเอกสารที่ผูรับเหมาขอใหผูควบคุมงานไปเปนเอกสารที่ผูรับเหมาขอใหผูควบคุมงานไป

ตรวจสอบและตรวจรับวัสดุวาถูกตองตามแบบที่ตรวจสอบและตรวจรับวัสดุวาถูกตองตามแบบที่

กําหนดกําหนด

รวบรวมรวบรวม

ประสบการณประสบการณ  
วิศวกรรมงานระบบวิศวกรรมงานระบบ  
((  วสทวสท.. ))
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55. . เตรียมการกอนการกอสรางเตรียมการกอนการกอสราง ((Procurement StageProcurement Stage))
..Cont.Cont.

5.6 ระบบเอกสาร Cont.Cont.

รายการเอกสารรายการเอกสาร  รายละเอียดรายละเอียด  รายการอางอิงรายการอางอิง

เอกสารขออนุมัติการเอกสารขออนุมัติการ

ตรวจสอบงานและทดสอบตรวจสอบงานและทดสอบ

งานงาน(Request for inspection)(Request for inspection)

เปนเอกสารที่ขอใหผูควบคุมไปตรวจสอบงานที่เปนเอกสารที่ขอใหผูควบคุมไปตรวจสอบงานที่

ทําในแตละขั้นตอนทําในแตละขั้นตอน

เอกสารขอความเห็นและคําเอกสารขอความเห็นและคํา

ชี้แจงชี้แจง ( (Clarification Form)Clarification Form)

เปนเอกสารที่ผูรับเหมาขอความเห็นหรือคําชี้แจงเปนเอกสารที่ผูรับเหมาขอความเห็นหรือคําชี้แจง

จากผูออกแบบหรือผูควบคุมงานจากผูออกแบบหรือผูควบคุมงาน  ในกรณีที่เกิดในกรณีที่เกิด

ปญหาตางๆในการทํางานทําใหไมสามารถทํางานปญหาตางๆในการทํางานทําใหไมสามารถทํางาน

ตอไปไดตอไปได

รวบรวมรวบรวม

ประสบการณประสบการณ  
วิศวกรรมงานระบบวิศวกรรมงานระบบ  
((  วสทวสท.. ))
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55. . เตรียมการกอนการกอสรางเตรียมการกอนการกอสราง ((Procurement StageProcurement Stage))
..Cont.Cont.

5.6 ระบบเอกสาร Cont.Cont.

รายการรายการ

เอกสารเอกสาร  
รายละเอียดรายละเอียด  รายการอางอิงรายการอางอิง

เอกสารขอเบิกเอกสารขอเบิก

เงนิงวดเงนิงวด  

(Payment (Payment 

Request Request 

Form)Form)

เปนเอกสารที่ผูรับเหมาขอเบิกงวดงานเมื่อทํางานเสร็จตามสัญญาเปนเอกสารที่ผูรับเหมาขอเบิกงวดงานเมื่อทํางานเสร็จตามสัญญา

ที่กําหนดไวที่กําหนดไว  ควรมีเอกสารอื่นๆควรมีเอกสารอื่นๆ  อางอิงแนบมาดวยอางอิงแนบมาดวย  ดังนี้ดังนี้

••  เอกสารสัญญาพรอมเงื่อนไขสัญญาเอกสารสัญญาพรอมเงื่อนไขสัญญา

••  บัญชีแสดงรายการวัสดุและราคาตอหนวยบัญชีแสดงรายการวัสดุและราคาตอหนวย

••  รายงานผลความกาวหนาในการทํางานรายงานผลความกาวหนาในการทํางาน

••  เอกสารสั่งงานเปลี่ยนแปลงเอกสารสั่งงานเปลี่ยนแปลง  เอกสารเอกสาร  งานเพิ่มงานลดที่ไดรับการงานเพิ่มงานลดที่ไดรับการ

อนุมัติแลวอนุมัติแลว

••  เอกสารการอนุมัติวัสดุเขาหนวยงานเอกสารการอนุมัติวัสดุเขาหนวยงาน

รวบรวมรวบรวม

ประสบการณประสบการณ  
วิศวกรรมงานวิศวกรรมงาน
ระบบระบบ  ((  วสทวสท.. ))
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55. . เตรียมการกอนการกอสรางเตรียมการกอนการกอสราง ((Procurement StageProcurement Stage))
..Cont.Cont.

5.6 ระบบเอกสาร Cont.Cont.

รายการเอกสารรายการเอกสาร  รายละเอียดรายละเอียด  รายการอางอิงรายการอางอิง

รายงานการทํางานรายงานการทํางาน

ประจําวันประจําวัน ( (Daily Daily 

Construction Construction 

Report)Report)

เอกสารรายงานการทํางานของผูรับเหมาในแตละวันเอกสารรายงานการทํางานของผูรับเหมาในแตละวัน

รายละเอียดควรประกอบไปดวยรายละเอียดควรประกอบไปดวย

••  ผลงานที่กําลังปฏิบัติอยูผลงานที่กําลังปฏิบัติอยู

••  งานที่คาดวาจะทํางานที่คาดวาจะทํา  หรือเตรียมจะทําในวันถดัไปหรือเตรียมจะทําในวันถดัไป

••  จํานวนชางและแรงงานประเภทตางๆจํานวนชางและแรงงานประเภทตางๆ

••  การทํางานของผูรับเหมาชวงการทํางานของผูรับเหมาชวง

••  การใชเครื่องจักรกลกอสรางประเภทตางๆการใชเครื่องจักรกลกอสรางประเภทตางๆ

••  การรับวัสดุกอสรางเขาหนวยงานการรับวัสดุกอสรางเขาหนวยงาน

••  การสั่งการจากสํานักงานใหญการสั่งการจากสํานักงานใหญ

••  สภาพดินฟาอากาศสภาพดินฟาอากาศ

••  ปญหาและอุปสรรคในการทํางานปญหาและอุปสรรคในการทํางาน

••  เรื่องอื่นที่ควรบนัทึกไวเผื่อมีความสําคัญตองใชในอนาคตเรื่องอื่นที่ควรบนัทึกไวเผื่อมีความสําคัญตองใชในอนาคต

รวบรวมรวบรวม

ประสบการณประสบการณ  
วิศวกรรมงานวิศวกรรมงาน
ระบบระบบ  ((  วสทวสท.. ))
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55. . เตรียมการกอนการกอสรางเตรียมการกอนการกอสราง ((Procurement StageProcurement Stage))
..Cont.Cont.

5.6 ระบบเอกสาร Cont.Cont.

รายการเอกสารรายการเอกสาร  รายละเอียดรายละเอียด  รายการอางอิงรายการอางอิง

รายงานการทํางานประจํารายงานการทํางานประจํา

สัปดาหสัปดาห ( (Weekly Weekly 

Construction Report)Construction Report)

เอกสารรายงานการทํางานของผูรับเหมาในแตละเอกสารรายงานการทํางานของผูรับเหมาในแตละ

สัปดาหสัปดาห  เปนรายงานสรุปรวบรวมความกาวหนาเปนรายงานสรุปรวบรวมความกาวหนา

ของรายงานการทํางานประจําวันทั้งสัปดาหที่ของรายงานการทํางานประจําวันทั้งสัปดาหที่

ผานมาผานมา

รวบรวมรวบรวม

ประสบการณประสบการณ  
วิศวกรรมงานระบบวิศวกรรมงานระบบ  
((  วสทวสท.. ))
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55. . เตรียมการกอนการกอสรางเตรียมการกอนการกอสราง ((Procurement StageProcurement Stage))
..Cont.Cont.

5.6 ระบบเอกสาร Cont.Cont.

รายการเอกสารรายการเอกสาร  รายละเอียดรายละเอียด  รายการอางอิงรายการอางอิง

รายงานการทํางานรายงานการทํางาน

ประจําเดอืนประจําเดอืน                                        

( Monthly( Monthly

Construction Construction 

Report)Report)

เอกสารรายงานการทํางานของผูรับเหมาในแตละเดือนเอกสารรายงานการทํางานของผูรับเหมาในแตละเดือน  โดยโดย
แสดงรายการสรุปงานที่ทําแสดงรายการสรุปงานที่ทํา  พรอมทั้งเปรียบเทยีบพรอมทั้งเปรียบเทยีบ
ความกาวหนาเปนเปอรเซน็ตความกาวหนาเปนเปอรเซน็ต

••  ลักษณะทั่วไปของโครงการกอสรางและสภาพพื้นที่ตัง้ของลักษณะทั่วไปของโครงการกอสรางและสภาพพื้นที่ตัง้ของ
โครงการโครงการ

••  รายละเอียดการบริหารโครงการรายละเอียดการบริหารโครงการ

••  สรุปความกาวหนาสรุปความกาวหนา

••  รายงานปญหาอุปสรรครายงานปญหาอุปสรรค

••  ขอเสนอแนะการแกไขงานขอเสนอแนะการแกไขงาน

••  การวางแผนกอสรางเดือนถัดไปการวางแผนกอสรางเดือนถัดไป

••  รายงานการประชุมที่เกี่ยวของรายงานการประชุมที่เกี่ยวของ

••  เอกสารและจดหมายตางๆเอกสารและจดหมายตางๆ

รวบรวมรวบรวม

ประสบการณประสบการณ  
วิศวกรรมงานระบบวิศวกรรมงานระบบ  
((  วสทวสท.. ))
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55. . เตรียมการกอนการกอสรางเตรียมการกอนการกอสราง ((Procurement StageProcurement Stage))
..Cont.Cont.

5.6 ระบบเอกสาร Cont.Cont.

รายการเอกสารรายการเอกสาร  รายละเอียดรายละเอียด  รายการอางอิงรายการอางอิง

แผนการสงเอกสารขออนุมัติแผนการสงเอกสารขออนุมัติ

วัสดุวัสดุ (  ( Equipment MaterialEquipment Material

Submittal Schedule)Submittal Schedule)

เอกสารแผนการสงขออนุมัติวัสดุเอกสารแผนการสงขออนุมัติวัสดุ  โดยใชดูวาการโดยใชดูวาการ

สงวัสดุจากผูแทนจําหนายสงวัสดุจากผูแทนจําหนาย  หรือจากโรงงานหรือจากโรงงาน

สอดคลองกับแผนการทํางานสอดคลองกับแผนการทํางาน

แผนการสงเอกสารขออนุมัติแผนการสงเอกสารขออนุมัติ

แบบกอสรางจรงิแบบกอสรางจรงิ (  ( Shop Shop 

drawing Submittal drawing Submittal 

Schedule )Schedule )

เปนเอกสารการสงแผนการสงขออนุมัติตอเปนเอกสารการสงแผนการสงขออนุมัติตอ

ผูออกแบบโดยผานผูควบคุมงานผูออกแบบโดยผานผูควบคุมงาน  โดยใชดูวาการโดยใชดูวาการ

สงแบบกอสรางจริงสอดคลองกับแผนการทํางานสงแบบกอสรางจริงสอดคลองกับแผนการทํางาน

หรือไมหรือไม

รวบรวมรวบรวม

ประสบการณประสบการณ  
วิศวกรรมงานระบบวิศวกรรมงานระบบ  
((  วสทวสท.. ))
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55. . เตรียมการกอนการกอสรางเตรียมการกอนการกอสราง ((Procurement StageProcurement Stage))
..Cont.Cont.

5.6 ระบบเอกสาร Cont.Cont.

รายการเอกสารรายการเอกสาร  รายละเอียดรายละเอียด  รายการอางอิงรายการอางอิง

แผนการทํางานประจําวันแผนการทํางานประจําวัน  

(Daily Construction (Daily Construction 

Schedule)Schedule)

เปนรายการที่ผูรับเหมาแจงผูควบคุมงานใหเปนรายการที่ผูรับเหมาแจงผูควบคุมงานให

รับทราบการทํางานในวันถดัไปรับทราบการทํางานในวันถดัไป

แผนการทํางานประจําสัปดาหแผนการทํางานประจําสัปดาห  

(Weekly Construction (Weekly Construction 

Schedule)Schedule)

เปนรายการที่ผูรับเหมาแจงผูควบคุมงานใหเปนรายการที่ผูรับเหมาแจงผูควบคุมงานให

รับทราบการทํางานในสัปดาหถัดไปรับทราบการทํางานในสัปดาหถัดไป

รวบรวมรวบรวม

ประสบการณประสบการณ  
วิศวกรรมงานระบบวิศวกรรมงานระบบ  
((  วสทวสท.. ))
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55. . เตรียมการกอนการกอสรางเตรียมการกอนการกอสราง ((Procurement StageProcurement Stage))
..Cont.Cont.

5.6 ระบบเอกสาร Cont.Cont.

รายการเอกสารรายการเอกสาร  รายละเอียดรายละเอียด  รายการอางอิงรายการอางอิง

แผนการทํางานประจําเดือนแผนการทํางานประจําเดือน  

(Monthly Construction(Monthly Construction

Schedule)Schedule)

เปนรายการที่ผูรับเหมาแจงผูควบคุมงานใหเปนรายการที่ผูรับเหมาแจงผูควบคุมงานให

รับทราบการทํางานในเดือนถัดไปรับทราบการทํางานในเดือนถัดไป

เอกสารขอทํางานลวงเวลาเอกสารขอทํางานลวงเวลา  //  

วันหยุดวันหยุด (  ( Request for Work Request for Work 

in Overtimein Overtime

เอกสารที่ใชแจงผูควบคุมงานถงึเอกสารที่ใชแจงผูควบคุมงานถงึ  การทํางานการทํางาน

ในชวงนอกเวลาทําการปกติในชวงนอกเวลาทําการปกติ  เชนเชน  ทํางานเวลาทํางานเวลา

กลางคืนกลางคืน  ทํางานวันเสารทํางานวันเสาร  อาทิตยอาทิตย

รวบรวมรวบรวม

ประสบการณประสบการณ  
วิศวกรรมงานระบบวิศวกรรมงานระบบ  
((  วสทวสท.. ))
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66..  ขั้นตอนดําเนินการกอสรางขั้นตอนดําเนินการกอสราง
..

ผูบรหิารงานกอสรางตองพิจารณางานในสายงานวกิฤติผูบรหิารงานกอสรางตองพิจารณางานในสายงานวกิฤติ(Critical path)(Critical path)  
เปนสําคัญเปนสําคัญ  โดยงานในสายงานวกิฤตินีต้องพยายามดูแลไมใหลาชาโดยงานในสายงานวกิฤตินีต้องพยายามดูแลไมใหลาชา  และและ
หมั่นตรวจรายการดังตอไปนี้หมั่นตรวจรายการดังตอไปนี้

6.1 การควบคมุเวลา (Time Control )
Cont.Cont.

••  ตรวจสอบแผนการทํางานทุกสปัดาหตรวจสอบแผนการทํางานทุกสปัดาห
••  ตรวจสอบแผนการอนุมัตวิัสดุตรวจสอบแผนการอนุมัตวิัสดุ
••  กาํหนดจุดตรวจสอบงานกอสรางกาํหนดจุดตรวจสอบงานกอสราง  ( Milestone )( Milestone )
••  ในกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงงานในกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงงาน ( (Change order)Change order)
••  หมั่นปรบัปรุงแผนงานใหสอดคลองกับความเปนจริงหมั่นปรบัปรุงแผนงานใหสอดคลองกับความเปนจริง
••  ในกรณีที่งานลาชาสามารถแนะนําวิธกีารแกไขงานในกรณีที่งานลาชาในกรณีที่งานลาชาสามารถแนะนําวิธกีารแกไขงานในกรณีที่งานลาชา
••  ประเมินวัดความกาวหนาของงานประเมินวัดความกาวหนาของงาน
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66..  ขั้นตอนดําเนินการกอสรางขั้นตอนดําเนินการกอสราง
..

ผูบรหิารงานกอสรางจะใชงบประมาณโครงการเปนเครือ่งมือในการผูบรหิารงานกอสรางจะใชงบประมาณโครงการเปนเครือ่งมือในการ
ควบคุมคาใชจายงบประมาณโครงการตองสอดคลองกับเปาหมายของควบคุมคาใชจายงบประมาณโครงการตองสอดคลองกับเปาหมายของ
โครงการโครงการ  ใหไดงานตามวตัถุประสงคที่กําหนดและรวมไปถึงมาตรฐานใหไดงานตามวตัถุประสงคที่กําหนดและรวมไปถึงมาตรฐาน
คุณภาพของงานคุณภาพของงาน

6.2 การควบคุมตนทนุ (Cost Control)
Cont.Cont.

สําหรบัเอกสารการควบคุมตนทนุ จะประกอบไปดวย
••  แผนงานการใชเงินแผนงานการใชเงิน

••  เอกสารการเบกิงวดคากอสรางเอกสารการเบกิงวดคากอสราง

••  เอกสารการเปลี่ยนแปลงงานเพิ่มเอกสารการเปลี่ยนแปลงงานเพิ่ม--งานลดงานลด
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66..  ขั้นตอนดําเนินการกอสรางขั้นตอนดําเนินการกอสราง
..

6.3 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
Cont.Cont.

วธิีการและขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของงานตางๆ ดังนี้
••  กาํหนดวิธีการตรวจสอบดานมาตรฐานวัสดุกาํหนดวิธีการตรวจสอบดานมาตรฐานวัสดุ
••  กําหนดวิธีการตรวจสอบดานคุณภาพแรงงานกําหนดวิธีการตรวจสอบดานคุณภาพแรงงาน
••  กําหนดวิธีการตรวจสอบดานการเตรยีมตวัอยางชิ้นงานกําหนดวิธีการตรวจสอบดานการเตรยีมตวัอยางชิ้นงาน  (Mock Up)(Mock Up)
••  กําหนดวิธีการตรวจสอบเรื่องการทดสอบคุณภาพกําหนดวิธีการตรวจสอบเรื่องการทดสอบคุณภาพ

••  ตรวจสอบการอนุมัตวิสัดุใหเปนไปตามรายการประกอบแบบตรวจสอบการอนุมัตวิสัดุใหเปนไปตามรายการประกอบแบบ
วธิีการและขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของงาน มรีายละเอียด ดังตอไปนี้

••  ตรวจสอบการอนุมัติแบบขยายรายละเอียดตรวจสอบการอนุมัติแบบขยายรายละเอียด  (Shop Drawing)(Shop Drawing)
••  ตรวจสอบการอนุมัตวิธิกีารทํางานใหถูกตองตามหลักวศิวกรรมตรวจสอบการอนุมัตวิธิกีารทํางานใหถูกตองตามหลักวศิวกรรม
••  จัดวางระบบการตรวจงานจัดวางระบบการตรวจงาน  โดยจัดบุคคลที่เหมาะสมเพื่อตรวจงานโดยจัดบุคคลที่เหมาะสมเพื่อตรวจงาน
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66..  ขั้นตอนดําเนินการกอสรางขั้นตอนดําเนินการกอสราง
..

6.4 การควบคุมความปลอดภยั (Safety Control)
Cont.Cont.

••  ควบคุมความปลอดภัยควบคุมความปลอดภัย  โดยการตรวจสอบแผนความปลอดภัยของโดยการตรวจสอบแผนความปลอดภัยของ            
ผูรับเหมาผูรับเหมา

••  ผูบริหารงานกอสรางผูบริหารงานกอสราง  ตองดําเนินการตองดําเนินการ

••  ดูแลการทาํงานใหเปนไปตามกฎหมายความปลอดภัยดูแลการทาํงานใหเปนไปตามกฎหมายความปลอดภัย

••  จัดการในการปองกันอุบตัิเหตุจัดการในการปองกันอุบตัิเหตุ  และและ  คนหาสาเหตุของอุบัติเหตุคนหาสาเหตุของอุบัติเหตุ

••  จัดการปองกันและควบคุมการทํางานจัดการปองกันและควบคุมการทํางาน
••  ในกรณีทีเ่กิดอุบัติเหตตุองคนหาสาเหตุที่แทจริงเพื่อจะใหวางมาตในกรณีทีเ่กิดอุบัติเหตตุองคนหาสาเหตุที่แทจริงเพื่อจะใหวางมาตรร        
การปองกันตอไปการปองกันตอไป

••  ใหผูรบัเหมาทําแผนเรื่องความปลอดภัยสงเพื่ออนุมัติกอนการทํางานใหผูรบัเหมาทําแผนเรื่องความปลอดภัยสงเพื่ออนุมัติกอนการทํางาน
••  พิจารณาความปลอดภัยในการทํางานใหเปนไปตามประกาศกระทรวงพิจารณาความปลอดภัยในการทํางานใหเปนไปตามประกาศกระทรวง
มหาดไทยมหาดไทย  เรือ่งเรือ่ง  ความปลอดภัยในการทํางานกอสรางความปลอดภัยในการทํางานกอสราง
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66..  ขั้นตอนดําเนินการกอสรางขั้นตอนดําเนินการกอสราง
..

6.5 การจัดการงาน ประสานงาน และการประชุม
Cont.Cont.

ผูบรหิารงานกอสรางตองจัดการประสานงานกับฝายตางๆทีเ่กี่ยวของผูบรหิารงานกอสรางตองจัดการประสานงานกับฝายตางๆทีเ่กี่ยวของใหให
เปนไปดวยความเรยีบรอยเปนไปดวยความเรยีบรอย

••  ควรวางระบบการจัดเกบ็เอกสารตางๆควรวางระบบการจัดเกบ็เอกสารตางๆ  เพื่อสะดวกตอการใชงานเพื่อสะดวกตอการใชงาน

••  กาํชบัใหผูรบัเหมาสงรายงานการทํางานประจาํวันกาํชบัใหผูรบัเหมาสงรายงานการทํางานประจาํวัน

••  จัดการประชมุผูรบัเหมาชวงจัดการประชมุผูรบัเหมาชวง

••  ประสานงานเรื่องการทาํงานประสานงานเรื่องการทาํงาน  การเขาพืน้ที่ของผูรับเหมาตางๆการเขาพืน้ที่ของผูรับเหมาตางๆ  
ควบคุมดูแลไมใหฝายตางๆทาํผดิสัญญาควบคุมดูแลไมใหฝายตางๆทาํผดิสัญญา  การเปนตวักลางในการการเปนตวักลางในการ           
ไกลเกลี่ยปญหาไกลเกลี่ยปญหา

••  แกไขปญหาเมื่อเกดิความขัดแยงแกไขปญหาเมื่อเกดิความขัดแยง  เปนตวักลางในการประสานงานเปนตวักลางในการประสานงาน              
ระหวางระหวาง  เจาของงานเจาของงาน  ผูออกแบบผูออกแบบ  ผูรับเหมาผูรับเหมา

••  ควรเตรียมการรบัปญหาตางๆควรเตรียมการรบัปญหาตางๆ
••  จัดการประชมุตามเวลาที่เหมาะสมจัดการประชมุตามเวลาที่เหมาะสม
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66..  ขั้นตอนดําเนินการกอสรางขั้นตอนดําเนินการกอสราง
..

6.6 การตรวจสอบและการรายงานตอเจาของงาน                    
( Monitoring and Reporting )

Cont.Cont.

••  รายงานความคบืหนาตางๆรายงานความคบืหนาตางๆ  และการตอบรบัเอกสารตางๆและการตอบรบัเอกสารตางๆ

••  ความกาวหนารวมของโครงการความกาวหนารวมของโครงการ

••  ความกาวหนาของงานสวนตางๆความกาวหนาของงานสวนตางๆ

••  ติดตามความกาวหนาของงานในสวนที่ผูรบัเหมาสอบถามติดตามความกาวหนาของงานในสวนที่ผูรบัเหมาสอบถาม

••  ปรบัเปลีย่นชดเชยงานบางอยางทดแทนถางานบางอยางในงวดไมเสร็จปรบัเปลีย่นชดเชยงานบางอยางทดแทนถางานบางอยางในงวดไมเสร็จ
••  ตรวจสอบและคํานวณงานลดตรวจสอบและคํานวณงานลด  งานเพิม่วาปริมาณถูกตองตามความงานเพิม่วาปริมาณถูกตองตามความ                   
เปนจรงิเปนจรงิ  และเปนตามกฎเกณฑตามสญัญารายการงานเปลีย่นแปลงและเปนตามกฎเกณฑตามสญัญารายการงานเปลีย่นแปลง

••  ตรวจสอบและคํานวณผลงานแตละงวดตรวจสอบและคํานวณผลงานแตละงวด  เพื่อรับรองจํานวนเงินงวดที่เพื่อรับรองจํานวนเงินงวดที่                 
ใหชาํระไดใหชาํระได  ซึ่งการจายงวดเงินตองดูตามสัญญาเปนสําคัญซึ่งการจายงวดเงินตองดูตามสัญญาเปนสําคัญ

••  จัดทําหนังสือรายงานผลการกอสรางประจาํเดือนจัดทําหนังสือรายงานผลการกอสรางประจาํเดือน
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77. . ชวงเตรียมการกอนสงมอบงานกอสรางชวงเตรียมการกอนสงมอบงานกอสราง
ชวงการเตรยีมการกอนสงมอบงานมีวตัถปุระสงคเพื่อจดัเตรียมการและ
อํานวยความสะดวกใหกบัขั้นตอนการสงมอบงาน โดยมีรายละเอียดของงานที่
ผูบรหิารงานกอสรางตองดําเนินการ ดงันี้

••  ดําเนินการจัดประชมุดําเนินการจัดประชมุ  เพื่อแจงวันเวลาเพื่อแจงวันเวลา  ชี้แจงรายละเอียดในการตรวจชี้แจงรายละเอียดในการตรวจ               
พิจารณารบังานพิจารณารบังาน  และแจงกําหนดแผนการดําเนินการในชวงสงมอบงานและแจงกาํหนดแผนการดําเนินการในชวงสงมอบงาน          
ใหทราบโดยทัว่กันใหทราบโดยทัว่กัน

••  ตรวจดูความเรยีบรอยและความสมบรูณครบถวนของปริมาณงานตรวจดูความเรยีบรอยและความสมบรูณครบถวนของปริมาณงาน

••  ตรวจดูความถูกตองในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอสงมอบงานของตรวจดูความถูกตองในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอสงมอบงานของ                 
ผูรับเหมาผูรับเหมา
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8. 8. ชวงสงมอบงานกอสรางชวงสงมอบงานกอสราง
..

8.1 การตรวจรับงาน
••  การทดสอบวัสดุอุปกรณการทดสอบวัสดุอุปกรณ

••  การออกเอกสารรับรองการแลวเสร็จของงานการออกเอกสารรับรองการแลวเสร็จของงาน

••  การแกไขงานการแกไขงาน

••  การตรวจสอบงานครั้งสุดทายการตรวจสอบงานครั้งสุดทาย

••  การจัดทําเอกสารการจัดทําเอกสาร
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8. 8. ชวงสงมอบงานกอสรางชวงสงมอบงานกอสราง
..Cont.Cont.

รายการเอกสารรายการเอกสาร  รายละเอียดรายละเอียด  หมายเหตุหมายเหตุ

รายงานผลการทดสอบรายงานผลการทดสอบ

วัสดุและอุปกรณวัสดุและอุปกรณ

ทั้งหมดในอาคารทั้งหมดในอาคาร

เปนเอกสารซึ่งแสดงผลของการทดสอบวัสดุเปนเอกสารซึ่งแสดงผลของการทดสอบวัสดุ  หรือหรือ  อุปกรณตางๆอุปกรณตางๆ  วาวา

มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกตองตามรายการแบบที่กําหนดมีคุณภาพและคุณสมบัติถูกตองตามรายการแบบที่กําหนด  เพื่อเปนเพื่อเปน

เอกสารยืนยันวาวัสดุหรืออุปกรณเหลานั้นสามารถใชงานไดจริงเอกสารยืนยันวาวัสดุหรืออุปกรณเหลานั้นสามารถใชงานไดจริง

หนังสือค้ําประกันหนังสือค้ําประกัน

ผลงานผลงาน ( (Maintenance Maintenance 

Guarantee)Guarantee)

เปนเอกสารที่ผูรับเหมาใหไวแกเจาของงานเปนเอกสารที่ผูรับเหมาใหไวแกเจาของงาน  เพื่อใหการรับประกันวาผลงานที่เพื่อใหการรับประกันวาผลงานที่

ผูรับเหมาไดทําการกอสรางและตดิตั้งนั้นผูรับเหมาไดทําการกอสรางและตดิตั้งนั้น  ไดใชวัสดุไดใชวัสดุ  และฝมือแรงงานที่ดีมีและฝมือแรงงานที่ดีมี

คุณภาพทํางานถูกตองตรงตามแบบรายการที่กาํหนดไวในสัญญาคุณภาพทํางานถูกตองตรงตามแบบรายการที่กาํหนดไวในสัญญา  และผูรับเหมาและผูรับเหมา

พรอมที่จะเขาทําการแกไขและดาํเนินการซอมแซมงานที่บกพรองใหเรียบพรอมที่จะเขาทําการแกไขและดาํเนินการซอมแซมงานที่บกพรองใหเรียบรอยรอย

เมื่อไดรับแจงจากทางเจาของงานภายหลังจากการสงมอบงานแลวเมื่อไดรับแจงจากทางเจาของงานภายหลังจากการสงมอบงานแลว  เปนระยะเวลาเปนระยะเวลา

หนึ่งตามที่ไดระบุระยะเวลารับประกันในสัญญาหนึ่งตามที่ไดระบุระยะเวลารับประกันในสัญญา  โดยที่หนังสือนี้เปนเอกสารที่โดยที่หนังสือนี้เปนเอกสารที่

ออกโดยสถาบันการเงินที่ระบุวาจะชาํระเงินใหกับเจาของงานออกโดยสถาบันการเงินที่ระบุวาจะชาํระเงินใหกับเจาของงาน(Bank Guarantee) (Bank Guarantee) 

ในกรณีที่เจาของงานตองหาผูรับเหมารายอื่นเขามาดาํเนินการแกไขงาในกรณีที่เจาของงานตองหาผูรับเหมารายอื่นเขามาดาํเนินการแกไขงานแทนนแทน  เมื่อเมื่อ

ผูรับเหมาไมเขามาดาํเนินการซอมแซมแกไขงานภายในระยะเวลาที่กาํหนดผูรับเหมาไมเขามาดาํเนินการซอมแซมแกไขงานภายในระยะเวลาที่กาํหนด
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8. 8. ชวงสงมอบงานกอสรางชวงสงมอบงานกอสราง
..Cont.Cont.

รายการเอกสารรายการเอกสาร  รายละเอียดรายละเอียด  หมายเหตุหมายเหตุ

รายงานสรุปรายงานสรุป

คาใชจายทั้งหมดของคาใชจายทั้งหมดของ

โครงการโครงการ

เปนเอกสารแสดงรายละเอียดราคาของโครงการตามสัญญาเปนเอกสารแสดงรายละเอียดราคาของโครงการตามสัญญา  ราคาของราคาของ

งานเพิ่มงานเพิ่ม--ลดลด  ที่มีการเปลี่ยนแปลงในระหวางการกอสรางที่มีการเปลี่ยนแปลงในระหวางการกอสราง  ราคาของราคาของ

โครงการทั้งหมดเมื่อดําเนนิการเสร็จโครงการทั้งหมดเมื่อดําเนนิการเสร็จ  ราคางานในงวดกอนหนาราคางานในงวดกอนหนา

ทั้งหมดที่ไดจายไปทั้งหมดที่ไดจายไป  รวมถึงแสดงมูลคาเงนิที่ไดหักไวในแตละงวดรวมถึงแสดงมูลคาเงนิที่ไดหักไวในแตละงวด  

(retention) (retention) ตามตาม  เปอรเซน็ตของมูลคางานในสัญญาเปอรเซน็ตของมูลคางานในสัญญา  เพื่อเปนการสรุปเพื่อเปนการสรุป

ใหเจาของงานเห็นภาพรวมของมูลคางานในโครงการทั้งหมดใหเจาของงานเห็นภาพรวมของมูลคางานในโครงการทั้งหมด

เอกสารสรุปรายการเอกสารสรุปรายการ

วัสดุวัสดุ

เปนเอกสารที่รวบรวมรายการวัสดุทั้งหมดที่ใชในอาคารพรอมเปนเอกสารที่รวบรวมรายการวัสดุทั้งหมดที่ใชในอาคารพรอม

รายละเอียดวัสดุรายละเอียดวัสดุ  เชนเชน  ชื่อชื่อ  ยี่หอยี่หอ  บริษัทผูผลิตหรือบริษัทผูจัดจําหนายที่บริษัทผูผลิตหรือบริษัทผูจัดจําหนายที่

เปนตัวแทนภายในประเทศเปนตัวแทนภายในประเทศ  และรายชื่อผูที่เกี่ยวของในโครงการรวมทั้งและรายชื่อผูที่เกี่ยวของในโครงการรวมทั้ง

ที่ตั้งสํานักงานและเบอรโทรศัพทที่ตั้งสํานักงานและเบอรโทรศัพท  เพือ่ใชเปนเอกสารอางอิงในการดูแลเพือ่ใชเปนเอกสารอางอิงในการดูแล

รักษาอาคารตอไปรักษาอาคารตอไป

บางครั้งบางครั้ง
เอกสารสรุปเอกสารสรุป
รายการวัสดุนี้รายการวัสดุนี้
อาจรวมอยูกับอาจรวมอยูกับ
คูมือการคูมือการ
บํารุงรักษาและบํารุงรักษาและ
การใชงานการใชงาน
อุปกรณอุปกรณ
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8. 8. ชวงสงมอบงานกอสรางชวงสงมอบงานกอสราง
..Cont.Cont.

รายการเอกสารรายการเอกสาร  รายละเอียดรายละเอียด  หมายเหตุหมายเหตุ

แบบที่ใชในการแบบที่ใชในการ

ดําเนินการกอสรางดําเนินการกอสราง

จริงจริง ( (AsAs--built built 

Drawing)Drawing)

เปนแบบกอสรางที่แสดงรายละเอียดตามการกอสรางจริงของอาคารเปนแบบกอสรางที่แสดงรายละเอียดตามการกอสรางจริงของอาคาร
และการติดตั้งจรงิของวัสดุอุปกรณตางๆทั้งหมดของอาคารและการติดตั้งจรงิของวัสดุอุปกรณตางๆทั้งหมดของอาคาร  ซึ่งจะซึ่งจะ
ประกอบไปดวยแบบทางดานงานโครงสรางประกอบไปดวยแบบทางดานงานโครงสราง  งานสถาปตยกรรมงานสถาปตยกรรม  ระบบระบบ
ไฟฟาไฟฟา  สุขาภิบาลสุขาภิบาล  ระบบปรบัอากาศระบบปรบัอากาศ  ระบบระบบลิฟทลิฟท  เปนตนเปนตน  เพื่อเปนขอมูลเพื่อเปนขอมูล
ใหผูใชงานและเจาหนาที่ฝายชางใหผูใชงานและเจาหนาที่ฝายชาง((ซอมบํารุงซอมบํารุง))  ทราบและเขาใจเกี่ยวกับทราบและเขาใจเกี่ยวกับ
รูปแบบการกอสรางรูปแบบการกอสราง  ตําแหนงตําแหนง  และแนวทอตางๆทั้งหมดในอาคารและแนวทอตางๆทั้งหมดในอาคาร  เพื่อเพื่อ
ประโยชนในการดัดแปลงประโยชนในการดัดแปลง  ตอเติมตอเติม  หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชสอยหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชสอย
อาคารในอนาคตอาคารในอนาคต  ซึ่งองคประกอบในการจัดเตรียมแบบกอสรางจรงินัน้ซึ่งองคประกอบในการจัดเตรียมแบบกอสรางจรงินัน้  
ไดแกไดแก
••  สารบัญแบบและสัญลักษณแบบสารบัญแบบและสัญลักษณแบบ
••  ผังแสดงภาพรวมของอาคารผังแสดงภาพรวมของอาคาร   เชนเชน  ผังที่ตั้งทีแ่สดงแนวเขตที่ดินผังที่ตั้งทีแ่สดงแนวเขตที่ดิน
••  แบบแสดงผังพื้นแตละชั้นแบบแสดงผังพื้นแตละชั้น
••  แบบแสดงรายการอุปกรณหลักแบบแสดงรายการอุปกรณหลัก
••  แบบแสดงรายละเอียดรูปตดัแบบแสดงรายละเอียดรูปตดั  และแบบขยายและแบบขยาย  รูปดานรูปดาน
••  แบบแสดงมาตรฐานอุปกรณการติดตั้งแบบแสดงมาตรฐานอุปกรณการติดตั้ง

มาตรฐานมาตรฐาน
การการ
จัดเตรียมจัดเตรียม
แบบสรางแบบสราง
จริงและคูมือจริงและคูมือ
เจาของเจาของ
อาคารอาคาร  ((วว..
สส..ทท.).)
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8. 8. ชวงสงมอบงานกอสรางชวงสงมอบงานกอสราง
..Cont.Cont.

รายการเอกสารรายการเอกสาร  รายละเอียดรายละเอียด  หมายเหตุหมายเหตุ

วัสดุสํารองหรือวัสดุสํารองหรือ

อะไหลของอะไหลของ

เครื่องจักรอุปกรณเครื่องจักรอุปกรณ  

(Spare Part)(Spare Part)

เปนวัสดุอุปกรณบางรายการที่ผูออกแบบพิจารณาเหน็วาจําเปนตองเปนวัสดุอุปกรณบางรายการที่ผูออกแบบพิจารณาเหน็วาจําเปนตอง
จัดเตรียมไวจัดเตรียมไว  ในกรณเีกิดเหตุฉุกในกรณเีกิดเหตุฉุกเฉินเฉินสามารถนํามาเปลี่ยนใชเพื่อสามารถนํามาเปลี่ยนใชเพื่อ
แกปญหาไดโดยทันทีแกปญหาไดโดยทันที  ซึ่งผูออกแบบจะแจงขอใหผูรับเหมาจัดหาไวซึ่งผูออกแบบจะแจงขอใหผูรับเหมาจัดหาไว  
และมอบใหไวแกเจาของงานและมอบใหไวแกเจาของงาน

คูมือการบํารุงรักษาคูมือการบํารุงรักษา

และการใชงานและการใชงาน

อุปกรณอุปกรณ ( (UserUser’’s s 

Manual)Manual)

เปนเอกสารที่อธิบายรายละเอียดวิธีการดูแลรักษาเปนเอกสารที่อธิบายรายละเอียดวิธีการดูแลรักษา  วิธีการใชงานวิธีการใชงาน  การการ
ซอมแซมเบื้องตนซอมแซมเบื้องตน  และรายละเอียดที่จําเปนของวัสดุอุปกรณตางๆที่มีและรายละเอียดที่จําเปนของวัสดุอุปกรณตางๆที่มี
ในอาคารในอาคาร ( (Operating and Maintenance Manual) Operating and Maintenance Manual) โดยจัดเรียงเปนโดยจัดเรียงเปน
หมวดหมูหมวดหมู
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8. 8. ชวงสงมอบงานกอสรางชวงสงมอบงานกอสราง
..

8.2 การขออนุญาตเปดใชอาคาร
••  ระบบสุขอนามยัและสิ่งแวดลอมระบบสุขอนามยัและสิ่งแวดลอม

••  ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยระบบปองกันและระงับอัคคีภัย

Cont.Cont.

8.3 การฝกอบรมการใชงานอุปกรณ
8.4 การปดโครงการ
••  การทําความสะอาดโครงการการทําความสะอาดโครงการ
••  การจัดทํารายการเอกสารเสนอตอเจาของงานการจัดทํารายการเอกสารเสนอตอเจาของงาน
••  ออกเอกสารรับรองการเสร็จงานใหกับทางฝายผูรับเหมาออกเอกสารรับรองการเสร็จงานใหกับทางฝายผูรับเหมา

8.5 การจายเงิน (Payment)
••  เงินตามปริมาณเนื้องานในสญัญางวดสุดทายเงินตามปริมาณเนื้องานในสญัญางวดสุดทาย
••  เงินกักเงินกัก  (Retention)(Retention)
••  เงินที่ตองจายในสวนของการเปลี่ยนแปลงงานเงินที่ตองจายในสวนของการเปลี่ยนแปลงงาน
••  เงินที่ตองจายในสวนของรายการเรียกรองคาชดเชยตางๆเงินที่ตองจายในสวนของรายการเรียกรองคาชดเชยตางๆ  (Claim)(Claim)
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99..  ชวงหลงัสงมอบงานกอสรางชวงหลงัสงมอบงานกอสราง
..

9.1 ระหวางการรับประกันผลงาน
••  การตรวจสอบขอบกพรองการตรวจสอบขอบกพรอง

Cont.Cont.

••  การแกไขขอบกพรองการแกไขขอบกพรอง

9.2 กอนหมดระยะเวลาการรับประกันผลงาน
••  กอนหมดระยะเวลารับประกันผลงานประมาณกอนหมดระยะเวลารับประกันผลงานประมาณ 1 1--3 3 เดือนเดือน  
ผูบริหารงานกอสรางควรเขาตรวจสอบอาคารรวมกับบุคลากรผูบริหารงานกอสรางควรเขาตรวจสอบอาคารรวมกับบุคลากร
ฝายเจาของงานฝายเจาของงาน  เพื่อพิจารณาสภาพของโครงการเพื่อพิจารณาสภาพของโครงการ  และหากพบและหากพบ
ขอบกพรองใหบันทึกเปนรายการที่ตองการใหแกไขไวขอบกพรองใหบันทึกเปนรายการที่ตองการใหแกไขไว  และแจงใหและแจงให
ผูรับเหมาเขาดําเนินการแกไขใหเสร็จเรียบรอยกอนหมดเวลาการผูรับเหมาเขาดําเนินการแกไขใหเสร็จเรียบรอยกอนหมดเวลาการ
รับประกันรับประกัน  เพื่อพิจารณาอนุมัตกิารคืนหนังสือรับประกันผลงานเพื่อพิจารณาอนุมัตกิารคืนหนังสือรับประกันผลงาน  
หรือเงินค้ําประกันผลงานแกผูรับเหมาหรือเงินค้ําประกันผลงานแกผูรับเหมา



โครงการสําเร็จและบรรลุโครงการสําเร็จและบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการ

http://www.eit.or.th/default.asp

