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คํานํา 
 
  การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง เปน
กระบวนการที่มีความสําคัญที่จะบริหารสัญญาใหบรรลุตามวัตถปุระสงค  และเปนไป
ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงผูที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่
กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน จะตองมีความรูความเขาใจ
ในอํานาจหนาที่ตามขอบังคับ อ.อ.ป. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพิ่มเติม  และเขาใจเงื่อนไข
ขอกําหนดที่ระบุไวในสัญญาเปนอยางดี  เพราะหากไมเขาใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อนหรือ
ปฏิบัติไมครบถวนในหนาที่ความรบัผิดชอบตามอํานาจหนาที่ที่ตนเองไดรับการแตงตั้งให
ทําหนาที่แลว   อาจทาํใหเกิดความเสียหายตอ อ.อ.ป. หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้ อาจจะ
ตองรับผิดชอบทางแพง อาญา วินัยฯ หรืออาจถูกฟองรองตอศาลปกครองได 
  ดวยเหตุดังกลาวขางตน  เพื่อใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่ กรรมการตรวจรับ 
กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานมีความรูความเขาใจ ปฏบิัติหนาที่ตามที่ไดรับ
มอบหมายไดอยางถูกตอง  จึงขอนําขอบังคับ ระเบียบ และสาระสําคัญที่ควรทราบมากลาว
ไวเพื่อนําไปใชเปนแนวทางประกอบการปฏิบัติหนาที่ตอไป 
  ทั้งนี้  ผูจัดทําขอขอบพระคุณหนวยงานตาง ๆ ที่เปนแหลงขอมูลที่ไดคนหา
คัดลอกจากเว็บไซต เชน กรมบัญชีกลาง สมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทย   
กรมเจาทา และอีกหลายแหงที่ไมไดกลาวถึง  รวมถึงผูปฏิบัติงานในสังกัดสวนพัสดุ ส.อ.  
ที่สละเวลามีสวนในการคนหาและรวบรวมจัดทําจนสําเร็จเปนรูปเลม  มา ณ โอกาสนี้ดวย 
 
          นายสุริยัน  มณฑา 
              สวนพัสดุ ส.อ. 
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  เพื่อใหผูปฏบิัติงานและผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจรับ ทําหนาที่ตรวจ
รับพัสดุอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบทีเ่กีย่วของ   
 

คณะกรรมการตรวจรับ 
ใชกับงานซื้อและงานจางทั่วไปที่ไมใชงานจางกอสราง 

1. องคประกอบของคณะกรรมการตรวจรับประกอบดวย  ประธานกรรมการ  1  คน   
และกรรมการอื่นอยางนอย  2  คน 
           2. คณะกรรมการใหแตงตั้งจากพนักงานซึ่งสังกัดงานหรือหนวยงานตางกัน  หรือ
แตงตั้งจากผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจางหรอืพัสดุนั้น ๆ รวมดวย  ในกรณีจําเปน
หรือเพื่อประโยชนของ  อ.อ.ป.  จะแตงตั้งผูทรงคณุวุฒิ  หรือผูชํานาญการในสาขาวิชาการตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของจากหนวยงานอื่นรวมเปนกรรมการดวยก็ได 
  3. ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูหนึ่งผูใด  ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
ใหผูอํานวยการ  หรือผูรักษาการหรือผูปฏิบัติการแทนผูอํานวยการ  หรือหวัหนาหนวยงาน  แตงตั้ง  
พนักงานซึ่งมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งหรือบุคคลอื่นทําหนาที่เปนประธาน  หรือกรรมการแทน
แลวแตกรณี 
  4. ในการจางหรือการซื้อคร้ังหนึ่งครั้งใด  จะแตงตัง้บุคคลคนเดียวกันใหเปน
กรรมการรับและเปดซองประกวดราคา  กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  กรรมการตรวจ
การจางหรือกรรมการตรวจรับในการจางหรือการซื้อคร้ังเดียวกันไมได 
  5. ในการจางหรือการซื้อคร้ังหนึ่งครั้งใด  ที่มีวงเงนิไมเกิน  10,000  บาท  จะแตงตั้ง
พนักงานเพยีงคนเดียวเปนผูตรวจรบังานจาง  หรือตรวจรับพัสดุนั้นโดยไมตองแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจการจาง  หรือคณะกรรมการตรวจรับก็ได 

6. ในการประชุมคณะกรรมการ  ตองมีกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายมาประชุม 
ครบจํานวนของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ใหประธานกรรมการและกรรมการ  หรือผูซึง่ไดรับ   
มอบหมายแตละคนมีเสยีงหนึ่งในการลงมติ  มติคณะกรรมการใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเสียง
ชี้ขาด  เวนแต  มติของคณะกรรมการตรวจรับและคณะกรรมการตรวจการจางใหถือมติเอกฉันท 
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  7. ในการตรวจรับพัสดุ จะมีการทดลองหรือตรวจสอบหรือไม ตองดูเงื่อนไขใน
สัญญาวากําหนดไวหรือไมเปนสําคัญและดําเนินการตามนั้น กรณีในสัญญาไมไดระบุไววาจะมี
หรือไมอยางไรก็อยูในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับ 
 
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการตรวจรับ 

1.  ตรวจรับพัสด ุ
 - ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไวใน 

สัญญา หรือขอตกลง 
        - ตรวจรับพัสดุ ณ ณ ทีท่ําการของผูขายก็ได แตตองชี้แจงเหตุผลไวใน
รายงาน  และเมื่อตรวจรับแลว  ตองควบคุมการบรรจุจัดสง โดยมีผูควบคุมกํากับการขนสงจาก
สถานที่ตรวจรับถึงสถานที่ตามที่ระบุไวในสัญญา 

2.  ตรวจนับใหถูกตองครบถวน 
        -  ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกนัไว 
        -  กรณีที่มีการทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนคิ หรือวิทยาศาสตร จะ
เชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดนุั้นมาใหคําปรึกษาดวยก็ได 
         -  กรณีที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทัง้หมดได ใหตรวจนับตาม
หลักวิชาการสถิติ 
   -  นอกจากตรวจนับหรือทดลองแลว  ตองตรวจดวยวาผูขายไดปฏิบัติ
ถูกตองตามสัญญาหรือขอตกลงหรอืไม  และตองแจงไวในรายงานดวยวาครบถวนถูกตองตาม
สัญญา  หรือสมควรปรับ  สมควรลดเงินคาสิ่งของและสมควรจายเงินใหเฉพาะสวนที่ถูกตองหรือไม
ประการใด  ทั้งนี้  เมื่อกรณีนั้นมีปญหาเกี่ยวกับการที่ไมอาจจายเงินตามสญัญา  และการนั้นตอง
ไมเกิดความเสียหาย แก อ.อ.ป. 

3.  ตรวจรับใหเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด 
        - โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดมุาสง และให
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด  และตามหนงัสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/ว5855  
ลงวันที ่11 กรกฎาคม 2544  กําหนดระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ อยางชาไมเกิน 5 วันทําการนบั
แตคูสัญญานําพัสดุมาสงมอบ  ทั้งนี้ไมรวมถึงระยะเวลาในการตรวจทดลอง หรือตรวจสอบในทาง 
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เทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร  

4.  รับพัสดุไว 
        -  เมื่อตรวจพัสดุถูกตองครบถวนแลวใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายหรือ  
ผูรับจางไดสงมอบพัสดุถูกตองครบถวนตั้งแตวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง 
        - หลังจากตรวจรับเรียบรอยแลว ใหมอบแกเจาหนาที่พัสด ุ
        - จัดทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอยสองฉบับ มอบแก
ผูขายหรือผูรับจาง 1 ฉบบั และเจาหนาที่พัสดุ 1 ฉบับ และใหรายงานเสนอผูอํานวยการหรือ
หัวหนาหนวยงานพรอมดวยหลักฐาน  ทั้งหมด  รายงานนี้ใชเปนหลักฐานในการพิจารณาจายเงิน
ตอไป 
 
รายละเอียดไมเปนไปตามกําหนด 

ในกรณีที่เห็นวาพัสดุทีส่งมอบมีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญา 
หรือขอตกลง ใหรายงานผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานผานหัวหนาเจาหนาที่พัสด ุเพื่อทราบ
หรือสั่งการแลวแตกรณี 
 
การตรวจรับพัสดุกรณีเปนปญหา 

กรณีผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบพัสดุครบ 
จํานวนแตไมถูกตองทั้งหมด   ถาสญัญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น คณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุจะตองใชความระมัดระวังเปนพเิศษ เพื่อใหถูกตองตามขอบังคับ และตองแจงให 
ผูขายหรือผูรับจางทราบโดยเร็ว โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี ้

1.  ตรวจรับไวเฉพาะจํานวนที่ถูกตอง 
        -  เมื่อตรวจพัสดุถูกตองแลว ใหรับพสัดุไวและถือวาผูขายหรือผูรับจางได 
สงมอบพัสดถุูกตองครบถวนเฉพาะจาํนวนที่ถูกตองตั้งแตวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง 
        -  หลังจากตรวจรับเรียบรอยแลวใหมอบแกเจาหนาที่พัสด ุ
        -  จัดทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอยสองฉบับมอบแก
ผูขายหรือผูรับจาง 1 ฉบบั และเจาหนาที่พัสดุ 1 ฉบับ  
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2.  รายงานผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงาน 

         - ใหรีบรายงานผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงาน รายงานนี้ใชเปนหลักฐาน
ในการพิจารณาจายเงิน 

3.  แจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวนัตรวจพบ แตทั้งนี ้
ไมตัดสิทธิ์ของ อ.อ.ป. ทีจ่ะปรับผูขายหรือผูรับจางในจํานวนทีส่งมอบไมครบถวนหรือไม 
ถูกตองนั้น 
 
พัสดุเปนชุดหรือหนวย 

การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชดุหรือหนวย มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
1.  ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยางหนึ่งไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดย 

สมบูรณ ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุนั้น 
2.  รายงานผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงาน   
3. แจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ตรวจพบ 

 
การไมยอมรับพัสดุ

หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุ โดยทาํความเห็นแยงไว 
ใหเสนอผูอํานวยการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาผูอํานวยการสั่งการใหรับพัสดุนั้นไวให 
ดําเนินการตามกรณีดังนี้ 

1. กรณีสงมอบพัสดุถูกตองครบถวน 
        -  ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบพัสดุถูกตองครบถวนตั้งแตวันที่ผูขาย
หรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง 
       -  หลังจากตรวจรับเรียบรอยแลว ใหมอบแกเจาหนาที่พัสด ุ
        -  จัดทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอยสองฉบับ มอบแก 
ผูขายหรือผูรับจาง 1 ฉบบั และเจาหนาที่พัสดุ 1 ฉบับ และใหรายงานเสนอผูอํานวยการหรือ
หัวหนาหนวยงานพรอมดวยหลักฐาน  ทั้งหมด  รายงานนี้ใชเปนหลักฐานในการพิจารณาจายเงิน
ตอไป 

2. กรณีสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบพัสดคุรบจํานวน 
แตไมถูกตองทั้งหมด  ถาสญัญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นใหปฏิบัติ ใหตรวจรับ                   
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ไวเฉพาะจํานวนที่ถูกตอง 
              -  เมื่อตรวจพัสดุถูกตองแลวใหรับพสัดุไวและถือวาผูขายหรือผูรับจาง 
ไดสงมอบพัสดุถูกตองครบถวนเฉพาะจํานวนที่ถกูตองตั้งแตวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้น 
มาสง 

 -  หลังจากตรวจรับเรียบรอยแลวใหมอบแกเจาหนาที่พัสด ุ
              -  จัดทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอยสองฉบับ มอบแก
ผูขายหรือผูรับจาง 1 ฉบบั และเจาหนาที่พัสดุ 1 ฉบับ และใหรายงานเสนอผูอํานวยการหรือ 
หัวหนาหนวยงานพรอมดวยหลักฐาน  ทั้งหมด  รายงานนี้ใชเปนหลักฐานในการพิจารณาจายเงิน
ตอไป 

- แจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันตรวจพบ  
แตทั้งนี้ไมตดัสิทธิ์ของ อ.อ.ป. ที่จะปรับผูขายหรือผูรับจางในจาํนวนที่สงมอบไมครบถวนหรือไม 
ถูกตองนั้น 
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คณะกรรมการตรวจการจาง 

ใชกับงานจางกอสรางซึ่งจะตองมีการแตงต้ังผูควบคุมงาน ควบคูไปดวย 
 
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการตรวจการจาง 

 
คณะกรรมการตรวจการจางจะตรวจงานผูที่รับจางปฏิบัติงาน เพื่อใหเปนไปตาม 

รูปแบบรายการละเอียดที่ไดตกลงกนัไวในสัญญา โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี ้
1.  ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

-  ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมที่ 
ผูควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอยีด และขอกําหนดในสัญญาทุก
สัปดาห 

-  รับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผูควบคุมงาน 
-  รายงานผูอํานวยการ  หรือหัวหนาหนวยงานเพือ่พจิารณาสั่งการตอไป 

2.  ออกตรวจงาน 
- ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นวาตามหลักวิชาการชางไมนาจะเปนไป 

ไดใหออกตรวจงานจาง ณ สถานที่ทีก่ําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทาํงานจางนั้น ๆ 
-  มีอํานาจสัง่เปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่ 

เห็นสมควร และตามหลกัวิชาการชางเพื่อใหเปนไปตามหลักวิชาการชาง และเพื่อใหเปนไปตาม 
แบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา 

3.  ตรวจผลงาน 
โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบงานภายใน 3 วันทําการ นับแตวนัที ่

ประธานกรรมการไดรับทราบการสงมอบงานและใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
4.  ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงาน 

-  เมื่อตรวจแลวเหน็วาเปนการถูกตองครบถวน เปนไปตามแบบรูปรายการ 
ละเอียดและขอกําหนดในสัญญาแลว ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสง 
งานจางนั้น 
        -  ใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทัง้หมดหรือเฉพาะงวดแลวแตกรณ ีและ
รายงานดวยวาควรจะจาย  คาจางทั้งหมดหรือบางสวนเพียงใดควรงดปรับหรือลดเงินคาจาง
ประการใด โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย 2 ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาที่
พัสดุ 1 ฉบับ  ใบรับรองนี้ใชเปนหลักฐานในการตรวจจายเงนิคาจางและรายงาน ใหผูอํานวยการ 
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หรือหัวหนาหนวยงานเพือ่ทราบ/พิจารณาจายเงินคาจาง 

ในกรณีที่เห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบ 
รูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาใหดําเนินการดังนี้ 

-  รายงานผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานผานหัวหนาเจาหนาที่พสัดุ  
-  เพื่อสั่งการ แลวแตกรณี 

 
การไมยอมรับงาน

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงานโดยทําความเห็นแยง 
ไว ใหดําเนินการดังนี้ 

1.   เสนอผูอํานวยการเพื่อพิจารณาสั่งการ 
2.   ถาผูอํานวยการสั่งการใหตรวจรับงานจางนัน้ไว ใหปฏิบตัิดังนี้ 

-  ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจางนั้น 
-   ใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทัง้หมดหรือเฉพาะงวดแลวแตกรณี โดย 

ลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย 2 ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาที่พสัดุ 1 ฉบับ 
ใบรับรองนี้ใชเปนหลักฐานในการตรวจจายเงนิคาจางและรายงาน ใหผูอํานวยการหรือหัวหนา
หนวยงานเพือ่ทราบ/พิจารณาจายเงินคาจาง 
 
กลาวโดยสรุป   คือคณะกรรมการตรวจการจางมีอํานาจตรวจสอบเอกสารตางๆ แกไข
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรอืตัดทอนงานตามความเหมาะสม ผูรับจางตองปฏิบัติตาม และตองทําการ
ตรวจการปฏิบัติงานของผูควบคุมงาน ผูรับจางและตรวจการจางใหเปนไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและขอกําหนดในสัญญาใหแลวเสร็จโดยเร็วที่สุด หากมีปญหาหรือขอขัดของในการปฏิบัติ
รายงานใหผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานทราบหรือสั่งการแลวแตกรณี 
 
ขั้นตอนในการตรวจการจาง

ขั้นตอนในการตรวจการจางกลาวโดยสรุปมีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้.- 
(1) ผูรับจางมีหนังสือสงงานถึงหนวยงานเจาของสัญญา (ผูวาจาง) หรือผูควบคุมงาน 
(2) ผูควบคุมงาน ตรวจสอบความครบถวนถูกตอง กอนบันทึกเสนอถึงประธาน 

กรรมการตรวจการจาง 
(3) ประธานกรรมการตรวจการจาง นัดวันเวลาสถานที่ทําการตรวจการจางแจงให 

กรรมการตรวจการจางทกุทานทราบ 
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(4) กรรมการตรวจการจางทุกทาน ลงนามรับทราบวัน เวลา สถานที ่ทําการตรวจรับ  
และไปทําการตรวจรับตามกําหนด 

(5) เห็นวาการสงงานถูกตองครบถวนเปนไปตามรูปแบบ และขอกําหนดสญัญา  
ใหลงนามในรายงานใบรับรองผลการปฏิบัติงาน (การควบคุม)โดยทําอยางนอย 2 ฉบับ ใหผูรับจาง 
1 ฉบับ และเจาหนาที่พสัดุ 1 ฉบับ   

(หากจะใหสะดวกไมมีปญหาทางปฏิบัติ ผูควบคมุงานควรเก็บไว 1 ฉบับ ใหเจาหนาทีพ่ัสด ุ
2 ฉบับ  เพื่อเก็บแนบเรื่อง 1 ฉบับ และสงไปเบิกจายเงินอีก 1 ฉบับ) 

(6) กรณี ผลงานที่สงมอบไมเปนไปตามรูปแบบและขอกําหนดสัญญา แจงใหผูรับ 
จางแกไขรายงานใหผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานทราบหรือสั่งการแลวแตกรณี (แจงผูรับจาง
เปนลายลักษณอักษร และปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ) 

(7) มติของคณะกรรมการตรวจการจางใหถือมติเอกฉันท (ไมใชเสียงขางมาก) กรณี 
กรรมการตรวจการจางบางคนทําความเห็นแยงไว ใหเสนอผูอํานวยการพิจารณาสั่งการ ถาสั่งการ
ใหรับก็ใหคณะกรรมการฯ  ดําเนนิการตรวจรับ และลงนามในใบรับรองผลการปฏิบัติงานตอไป 

(8) การตรวจการจางโดยปกติตองตรวจสอบทั้งปริมาณและคุณภาพกลาวคือ 
- ปริมาณ ตรวจสอบวาทาํงานไดปริมาณครบถวนถูกตอง ปริมาณงาน 

จริงกับที่ขอสงงานตรงกนัหรือไมคุณภาพ ตรวจสอบวาวัสดุที่นํามาใชไดมาตรฐานตามที่กําหนด
หรือไม หากตองทดลองผลทดลองตองใชได การตรวจการจางจะสมบูรณก็ตอเมื่อการสงมอบงาน
ไดทั้งปริมาณและคุณภาพ จึงจะรับงานและสงเบิกจายเงินตอไปได 
  (9) ระยะเวลาตรวจการจาง ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/ว5855  
ลงวันที ่11 กรกฎาคม 2544  สรุปไดดังนี้  

ราคาคางาน   
 งวดง
ทุกราคาคางาน 3 วัน

 ง 

โดยมีหลักเกณฑประกอบดวยว
-  ตองเร

ระยะเวลาตามที่กําหนดขางตน
 

 ผูควบคุมงาน

าน งวดสุดทาย 
 3 วัน 
า 
งรัดดําเนินการตรวจการจางใหแ
 

 คณะกรรมการตรวจการจา

งวดงาน ตรวจรับงาน 

3 วัน 5 วัน 

ลวเสร็จโดยเร็วที่สุด ไมควรเกิน 
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- การนับวันดําเนินการของคณะกรรมการตรวจการจาง ใหนบัวันถัดจาก 
วันที่ผูควบคมุงานไดดําเนินการแลวเสร็จและรายงานใหประธานฯ ทราบ 

- กรณีดําเนินการไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาใหรายการผูอํานวยการ 
หรือหัวหนาหนวยงาน พรอมเหตุผลความจําเปนและแจงใหผูรับจางทราบดวย 
  (10)  ใหรายงานผลการปฏิบัติงาน (จดัสงใบรับรองผลการปฏบิัติงาน/การควบคุม) 
ตามขอ 5  เพื่อแจงความกาวหนาของงาน/โครงการเสนอผูอํานวยการเพื่อทราบและพิจารณา
จายเงิน พรอมทั้งใหผูอํานวยการลงนามหนังสือถึงผูวาการตรวจเงินแผนดิน แจงความกาวหนาของ
งานหรือโครงการกอนการเบิกจายเงนิทุกงวดงาน (หนังสือสาํนักงานการตรวจเงินแผนดิน ที ่ตผ.
0002/ว 149 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2545)  

กลาวโดยสรุป  คือ คณะกรรมการตรวจการจาง จะตองทําการตรวจการจางใหแลวเสรจ็
โดยเร็วที่สุดและจะตองไมเกินระยะเวลาตามที่กลาวมาขางตน หากเกินระยะเวลาตองรายงาน
ผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงาน พรอมเหตุผลความจําเปน และสําเนาแจงใหผูรับจางทราบดวย 
และมติของคณะกรรมการตรวจการจางใหถือมติเอกฉันท  (ไมใชเสียงขางมาก) 

 
หากทานเปนกรรมการตรวจการจางควรทําอยางไร

 
ถาทานไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจการจาง ทานควรดําเนินการ ดังนี้.- 

(1) ศึกษาเงือ่นไข ขอกําหนดในสัญญา แบบรูปรายละเอียดการกอสราง  
เอกสารแนบทายสัญญาใหเขาใจกอนกําการตรวจการจาง เชน  

- มีเอกสารแนบทายสัญญาอะไรบาง เพราะถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาหาก 
ขอความในเอกสารแนบทายสัญญาขัดกับในสัญญาใหใชขอความตามสัญญา กรณีขอความ
เอกสารแนบทายสัญญาขัดกันเองผูรับจางตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง 

- เงื่อนไขการจายเงิน ในสัญญากําหนดไวอยางไร 
(2) ทําการตรวจการจางตามหนาที่ทีก่ําหนด ตามขอบังคับ อ.อ.ป. วาดวยการพัสดุ  

พ.ศ. 2548 ขอ 43  และระเบียบอื่นทีเ่กี่ยวของ 
(3) ทําการตรวจการจางใหแลวเสร็จโดยเร็วที่สุด ไมเกินระยะเวลาตามที่ขอบังคับ 

หรือระเบียบฯ กําหนด  
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                      (4) ลงนามในใบรับรองผลการปฏบิัติงาน  และใบแจงสงวนสิทธิก์ารปรับตาม
สัญญาจาง  (กรณีมีการปรับ) 

(5) จะตองเปนผูใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผูอํานวยการ กรณีมีการ 
แกไขสัญญาหรือ ขยายระยะเวลาทําการ หรือการงด หรือลดคาปรับ ตามนัยหนังสือสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่ นร(กวพ) 1305/ว 11948   ลงวันที ่13 ธันวาคม 2543 

 (6) การสงมอบของผูรับจางทุกครั้ง หนังสือสงมอบตองลงรับและประทบัตรา  
ลงวันที ่เวลารับตามระเบียบงานสารบรรณทุกครั้ง 

(7) การตรวจการจางคณะกรรมการฯ ตองมาครบจํานวนกรรมการทั้งหมด มติของ 
คณะกรรมการฯ ตองเปนเอกฉันท   กรณีมีกรรมการบางคนมีความเห็นแยงใหบันทึกความเห็น
เสนอผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานเจาของสญัญา  พิจารณาสั่งการ เมื่อมีการสั่งการมา
อยางไรใหดําเนินการตามนั้น 
  (8) รายงานรับรองผลการปฏิบัติงาน (การควบคุม) เพื่อแจงความกาวหนาของงาน/
โครงการเสนอผูอํานวยการ   เพื่อใหผูอํานวยการลงนามในหนังสือแจงสํานกังานการตรวจเงนิ
แผนดินกอนการเบิกจายเงินทุกงวดงาน 
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ผูควบคุมงาน 
การแตงต้ังผูควบคุมงาน

ตามขอบังคับฯ ไมไดกําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมงาน ไวแตตามระเบียบสํานัก 
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ ขอ 37 ไดกําหนดการแตงตั้งผูควบคุมงานไว สรุปประเด็นทีส่ําคญั
ได ดังนี.้- 

(1) เปนผูมีความรู ความชํานาญทางดานชางตามลักษณะของงานที่จาง 
(2) ผูควบคุมงานควรมีวุฒิตามที่ผูออกแบบเสนอแนะ โดยปกติตองมีคุณวุฒิไมต่ํา 

กวา ปวช. 
( 3) จะจางทีป่รึกษาเปนผูควบคุมงานแทนขาราชการหรือลูกจางประจํากไ็ด 

  
หนาที่ของผูควบคุมงาน

(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานทีท่ี่กําหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลงใหทํางาน 
จางนั้นๆ ทุกวันใหเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียด และขอกําหนดในสญัญาทุกประการ โดยสั่ง
เปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม   หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาชางเพื่อให 
เปนไปตามแบบรูป รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขดัขืนไมปฏิบตัิตามก็สั่ง
ใหหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอนจนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบตัิ
ใหถูกตองตามคําสั่ง และใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันท ี

(2) ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียด หรือขอกําหนดในสัญญา มีขอความ 
ขัดกันหรือเปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียด และ
ขอกําหนดในสัญญา แตเมื่อสําเร็จแลวจะไมม่ันคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ด ี
หรือไมปลอดภัย ใหสั่งพกังานนั้นไวกอน แลวรายงานคณะกรรมการตรวจการจางโดยเร็ว 

(3) จดบันทกึสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน  
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอยางนอย 2 ฉบับ  เพื่อ
รายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาห และเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่
พัสดุเมื่อเสร็จงานแตและงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของ อ.อ.ป. เพือ่ประกอบการตรวจสอบ
ของผูมีหนาที่ 
  การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบัติงานและ 
วัสดุที่ใชดวย 
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(4) ในวันกําหนดลงมือทาํการของผูรับจางตามสญัญา และในวันถึงกําหนดสงมอบ 
งานแตละงวดใหรายงานผลการปฏิบตัิงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ให
คณะกรรมการตรวจการจางทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวนัถึงกําหนดนั้นๆ 
 
กลาวโดยสรุป  คือ ผูควบคุมงานจะตองศึกษาสญัญา รูปแบบรายละเอียดหรือขอกําหนดใน
สัญญาควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจางตลอดเวลาอายุสัญญา มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลง แกไข
เพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควรพรอมบันทึกการปฏบิัติงานตลอดสัญญาเปนรายวัน และทําหนาทีเ่ปน
ตัวกลางในการเชื่อมตอระหวางผูรับจางและคณะกรรมการตรวจการจาง ขณะปฏิบัติงานและใน
การตรวจรับงานแตละครัง้ 
 
หากทานเปนผูควบคุมงานควรทําอยางไร 

ถาทานไดรับแตงตั้งเปนผูควบคุมงาน หรือเปนผูควบคุมงานและเปนกรรมการตรวจ 
การจางดวย ควรปฏิบัติ  ดังนี้.- 

(1) ศึกษาเงือ่นไขขอกําหนดในสัญญา แบบรูปรายการละเอียด 
เอกสารแนบทายสัญญา ที่กําหนดใหเขาใจ  และควบคุมผูรับจางใหดําเนินการใหเปนไปตาม
สัญญา 

(2) ถึงกําหนดวันเขาทํางานตามสัญญาผูรับจางเขาทํางานหรอืไม และครบ 
กําหนดตามสัญญาผูรับจางทํางานแลวเสร็จหรือไม ตองรายงานใหหวัหนาหนวยงานเจาของ
สัญญาทราบ 

(3) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูรับจางเขา 
พื้นที ่หรือทํางานโดยไมมีอุปสรรคการกีดขวางการกอสราง 

(4) จดบันทกึผลการปฏบิัติงานเปนรายวัน รายงานประธานคณะกรรมการตรวจ 
การจางทราบทุกสัปดาหมีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลง แกไขไดตามสมควร 

(5) รับหนังสอืสงมอบงานพรอมตรวจผลงานที่ทาํไดวาถูกตองตามความเปน 
จริงหรือไม  เสนอประธานคณะกรรมการตรวจการจางภายในเวลาที่กําหนด  

(6) รวมทําการตรวจรับงานจางกับคณะกรรมการตรวจการจาง 
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(7) กรณีแกไขงานและแกไขสัญญาหรือขยายเวลาทําการหรืองด หรือลดการ 

ปรับ จะตองเสนอใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจการจางดวย 
(8) กรณีผูรับจางสงมอบหนังสือสงมอบงานใหกับผูควบคุมงานโดยตรง ใหรีบ 

ลงรับหนังสอืทันทีหรืออยางชาวันรุงขึ้น และถือวารับหนังสือแทนผูวาจาง 
(9) เมื่องานแลวเสร็จสงมอบหลักฐานเอกสารทั้งหมด ที่ดําเนนิการตาม 

สัญญาใหกับเจาหนาทีพ่ัสดุเก็บไวเปนหลักฐานเอกสารสําคญั 
  (10)  การรับ-สงหนังสือระหวางผูรับจาง ผูควบคุมงาน ประธานกรรมการตรวจการ
จาง ผูควบคมุงาน ตองดําเนินการตามระเบียบงานสารบรรณทุกครั้ง  เพื่อไมใหเกิดปญหาในทาง
ปฏิบัติ 
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วิธีปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

และขอหารือ ซักซอมความเขาใจ ที่เก่ียวของกับ อ.อ.ป. 
 

1. หนังสือสํานกันายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1204/ว 1939 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ  
2537 

งานกอสราง หมายความรวมถึง  
1.1 งานเคลื่อนยายอาคาร 
1.2 งานดัดแปลง งานตอเตมิ งานรื้อถอน และงานซอมแซม ซึ่งสวนราชการ  

( อ.อ.ป.) เหน็วามีความจําเปนจะตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูรับจางตลอดเวลา
ดําเนินการตามความเหมาะสมดวย 

2. หนังสือสํานกังาน ป.ป.ป. ที่ นร 1502/14348 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2542 
การเปดเผยและใหดูรายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสราง มีวัตถุประสงคเพือ่ใหผูเขา
ประกวดราคาไดทราบถึงรายละเอียดการคํานวณราคากลางอยางชัดเจนและถูกตอง  ดังนั้นผูจะ
เขาประกวดราคาขอดูรายละเอียดพรอมทั้งจะขอจดรายละเอยีด  หรือจะเอาไปถายสําเนา กเ็ปน
เร่ืองที่แตละหนวยงานนาที่จะตองอํานวยความสะดวกใหไดตามสมควรและเหมาะสม ทั้งนี้ โดย
คํานึงถึง พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เปนหลักสําคัญในการ
พิจารณาดําเนินการ 

3. หนังสือสํานกันายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1305/ว 11948 ลงวันที่ 13 ธันวาคม  
2543 

3.1 ใหคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา สามารถใชดุลยพินิจผอนปรนไม 
ตัดสิทธิผูเสนอราคารายหนึ่งรายใด ที่เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
เอกสารประกวดราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ เชน ไมปดอากรแสตมปในหนังสือมอบอํานาจ 

3.2 ในการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจาง  
จะตองกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการดวย 
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3.3 กรณีที่สวนราชการ (อ.อ.ป.) ไดทําสญัญาหรือขอตกลงเปนหนังสือกับผูขายหรือ 
ผูรับจางแลว  ตอมาหากมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลง หรือพิจารณา
ขยายระยะเวลาทําการตามสัญญา  การงดหรือลดคาปรับ  ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ
คณะกรรมการตรวจการจาง เปนผูเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผูอํานวยการ 

4. หนังสือสํานกันายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/ว 5855 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2544 
กําหนดระยะเวลาในการตรวจการจางกอสรางและการตรวจรับพัสดุ พรอมทั้ง 

หลักเกณฑในทางปฏิบัต ิ
5. หนังสือสํานกันายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1204/968 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2538 
ผูควบคุมงานมีหนาที่จะตองตรวจและควบคุมงาน ณ สถานทีก่อสรางที่กําหนดไว 

ในสัญญาจางทุกวัน และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ควบคุมงานตลอดเวลา  สวนการทีผู่ควบคุมงาน 
จะอยูปฏิบัตหินาที่ ณ สถานที่กอสรางในชวงเวลาใดบางนั้น เปนความรับผิดชอบของผูควบคุมงาน 
ที่จะพจิารณาสภาพการทํางานของผูรับจางวา จะตองตรวจและควบคุมงาน ณ สถานทีก่อสรางใน
ลักษณะใด และเมื่อใด งานจางจึงจะถูกตองและเปนไปตามสญัญาในชวงใดเวลาใด  ซึ่งหากเกิด 
ความเสียหายขึ้นขณะทีผู่ควบคุมงานไมอยูปฏิบัติหนาที่ควบคุมงาน ณ สถานที่กอสรางในชวงเวลาใด
เวลาหนึง่ ก็ไมเปนเหตทุี่ผูควบคุมงานจะยกขึ้นมากลาวอางเพือ่ปฏิเสธความรับผิดชอบของตนเองได 

6. หนังสือสํานกันายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1305/10364 ลงวันที่ 17 ธันวาคม  
2541 

ในการคิดคํานวณคาปรับตามสัญญาในกรณีที่ผูขายสงมอบพัสดุลาชากวา 
กําหนดสงมอบหรือในกรณีที่ผูรับจางทํางานเสร็จลาชากวากําหนดเวลาตามสัญญา ตองคิด
คํานวณตามราคาของพัสดุหรือราคางานจางตามสัญญาซึ่งเปนราคาคาพัสดุหรืองานจางที่ไดรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นและคาใชจายทั้งปวงดวยแลว  การนับระยะเวลาในการคิด
คาปรับผูรับจาง ตองนับตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผูรับจางทํางานแลว
เสร็จและสงมอบงานจางนั้น   
  7.  หนังสือสาํนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1204/1665 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ
2537 

กรณีผูควบคุมงานไดรับหนังสือสงมอบงานของผูรับจางไวเพื่อตรวจสอบแลว  จึง 
นําไปสงมอบใหกับผูวาจาง  การกระทําของผูควบคุมงานดังกลาวถือไดวาเปนการกระทําแทน 
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ผูวาจาง  ดงันั้น ตองถือวาวันที่สวนราชการ  (อ.อ.ป.) ไดรับการสงมอบงานจากผูรับจางเปนวัน
เดียวกับวันที่ผูควบคุมงานไดรับหนังสือดังกลาว  

8.   หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ)1204/3021 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2537 
การคํานวณวันปรับตามสัญญา  ถาวันสุดทายของกําหนดวันสงมอบสิ่งของตาม 

สัญญาตรงกับวันหยุดราชการ  ใหถือวาวันสุดทายของระยะการสงมอบตองนับวันที่เร่ิมทําการใหม
ตอจากวันหยุดราชการนั้นเปนวนัสุดทายของระยะเวลาการสงมอบสิ่งของตามสัญญา กรณีที่ผูขาย
ไดสงมอบในวันดังกลาวกถ็ือวา ผูขายไดสงมอบภายในกําหนดเวลา  หากผูขายมิไดสงมอบในวัน
แรกที่ราชการเปดทําการดังกลาว แตไดสงมอบในวันอื่น ๆ ถัดไป  การคิดคํานวณวันปรับผูขายใน
กรณีนี้จะตองเริ่มนับแตวนัถัดจากวันแรกที่ทางราชการเปดทําการเปนตนไป  มิใชเร่ิมนบัตั้งแตวัน
ถัดจากวันสดุทายของระยะเวลาสงมอบตามสัญญาเดิม  

9.  หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค 0502/24136 ลงวันที ่1 กนัยายน 2507 
ในการรับมอบงานที่จางหรือทรัพยสินที่ซื้อถาปรากฏวาผูวาจางหรือผูขายผิดนัด 

และจะตองถกูปรับตามสัญญา  สวนราชการ (อ.อ.ป.) จะตองสงวนสิทธิ์การปรับไวเปนลายลักษณ
อักษรทุกกรณีไป     

10.  หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0901/6764 ลงวันที่ 28  
พฤศจิกายน 2527  

ในกรณีที่ผูรับจางไดสงมอบงานภายในกําหนดแหงสัญญา  แตงานมิไดเปนไป 
ตามรูปแบบของสัญญา  เมื่อคณะกรรมการตรวจการจางแจงใหผูรับจางทาํการแกไขใหถูกตอง
แสดงวา การสงมอบงานในครั้งนั้นไมสมบูรณ  และผูรับจางยอมจะไมไดประโยชนในระยะเวลาที่
ไดสงมอบงานดังกลาว  ในกรณีดังกลาวนี้สวนราชการ (อ.อ.ป.) ตองรีบแจงสงวนสทิธิ์ การเรียก
คาปรับเชนเดียวกัน  ซึ่งตองกระทําในระยะเวลาที่ไดทราบวา การสงมอบงานดังกลาวไมถูกตอง
ตามขอกําหนดในสัญญา  

11.หนังสือสาํนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1002/ว 23 ลงวนัที่ 17 พฤษภาคม  
2532 

การแจงการปรับกรณีผิดสัญญา  ใหแจงเมื่อ 
- เมื่อครบกําหนดสงมอบของหรือสงมอบงานตามสัญญาและ อ.อ.ป. มีสิทธิ์ 

ปรับผูขายหรือผูรับจางไดแลว  ให อ.อ.ป. ดําเนินการแจงการปรับในกรณีที่คูสญัญาไมสงมอบของ 
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หรือสงมอบงานโดยเร็วไวชั้นหนึ่งกอน 

- เมื่อผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบของหรือสงมอบงานภายหลังเวลาที่กําหนดไว   
ใหแจงสงวนสิทธิ์การปรบัไวเมื่อทําการรับมอบของหรือรับมอบงานอีกดวย 

12.  หนังสือกรมอัยการ ที่ มท 1202/8370 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2527   
การกําหนดงวดการจายเงินคาจางเปนเพียงขอกําหนดในการเบิกเงินคาจาง 

แบงเปนงวด ๆ โดยกําหนดงานเปนจํานวนสิ่งของและเวลาที่จะสงมอบงานตามสัดสวนกับจํานวน
เงินคาจางทีจ่ะขอเบิกในงวดนั้น ๆ ซึ่งหากผูรับจางไมสงมอบงานตามระยะเวลาที่กําหนด  ก็เปน
เพียงไมสามารถรับเงินคาจางในงวดนั้น ๆ ไดเทานั้น  ผูวาจางยังไมมีสิทธิป์รับผูรับจาง  
                                       …………………………….. 
  
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
      

ตัวอยางการเขียนรายงานตาง ๆ  
                     สามารถนําไปแกไขปรับใชตามความเหมาะสม 
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 ใบตรวจรับงานจาง/ซ้ือ  ของคณะกรรมการตรวจรับ 

       ตามขอบังคับฯ ขอ 42 (5) 
     เขียนที.่............................ 
 
  วันที่................................................... 

 
  ตามคําสั่ง อ.อ.ป. ที่.........................ลงวันที.่...............................แตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง/ซื้อ  ในการจัดซื้อ/จัดจาง........................................... 
............................................................................................................................. 
  บัดนี้ บริษัท/หาง/ราน.......................................................................... 
ไดสงมอบพัสดุ/งานจาง ตามใบสงของ/ใบแจงหนี้เลขที่...............ลงวันที.่.....................ตาม
สัญญาซื้อขาย/ขอตกลงเลขที.่.....................ลงวนัที่...................... 
  คณะกรรมการตรวจรับผูมีนามขางทายนี้ ไดพรอมกันตรวจนับรับพัสดุพรอมทั้ง
ทดลอง(ถามี) เห็นวาพัสดุดังกลาวมีปริมาณและคุณภาพถูกตองตามสัญญาและผูขายไดปฏิบัติ
ครบถวนถูกตองตามสัญญา/ขอตกลงกันไว  หรือสมควรปรับ/ลดเงินคาสิ่งของ(ถามี) จํานวน
...........................บาท (............................................)  และสมควรจายเงินจํานวน
...............................บาท(.............................................)   และไดสงมอบพัสดุใหแก
..........................................ซึ่งเปนเจาหนาที่พสัดุ รับไวเปนการถูกตองแลว 
  จึงพรอมกันลงลายมือชือ่เปนหลักฐาน 
   
   (ลงชื่อ)..............................................ประธานกรรมการ 
                                           (     ) 
    

(ลงชื่อ).............................................กรรมการ 
                                            (     ) 
 

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการและเลขานุการ 
                                            (                                            ) 
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แบบบันทึกหนาสมุด (ใบหนา) 
                                   สมุดบันทึกการคุมงานกอสราง 

 
                                                                   ตามขอบังคับฯ ขอ 44 (3) 
 
โครงการ/งาน.................................................................................................................. 

 
งบประมาณกอสรางป............................. 

 
วงเงินคากอสราง.........................................บาท 

 
ส
 
ัญญาเริ่มวันที่.........................เดือน.............................................พ.ศ.................. 

หมดสัญญาวันที่.......................เดือน.............................................พ.ศ.................. 
 
แบงงานเปน.............................งวด 

 
ผูควบคุมงาน          

........................................................................................................ 1
 
2......................................................................................................... 

  

3…………………………………………………………………………… 

 

 
รับเหมากอสราง โดยบริษัท, หางหุนสวน………………………………………… 
ผูจัดการ............................................................................................................. 
ที่อยู.................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................... 
โทรศัพท.............................................................................................................. 
ผูแทนผูรับจาง 
........................................................................................................................ 
......................................................................................................................... 
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สมุดบันทึกการคุมงานกอสราง 
                                                                                                                 หนา............ 

วัน เดือน ป รายการปฏิบตัิงานของผูรับจาง ลงชื่อ หมายเหต ุ 
(ปญหาจําเปนที่ตองบันทึก) 

ทุกวนัตั้งแต
วันเริ่มตน

สัญญาจนถงึ
วันทํางาน
แลวเสร็จ 

-ชางไม (ทําอะไรบาง) จาํนวน..........คน 
-ชางเหล็ก.......................... 
-ชางปนู.......................... 
-ชางประปา.......................... 
-ชางสี.......................... 
-ชางไฟฟา.......................... 
-ชาง.......................... 
-คนงานทัว่ไป.......................... 
วัสดุทีน่ําเขามาในบริเวณกอสราง 
-หิน ทราย ปนู เหลก็ วัสดุ 
-อุปกรณตาง ๆ จํานวนเปนหนวยหรือ
เปนปริมาตร เปนรถ 
-ถูกตองตามรายการหรือไม  
 
 
 
-ปญหางานที่ไมเรียบรอยสั่งใหแกไข
อะไรบาง 
-งานแกไขปญหาที่ส่ังการและไดแกไข
แลวหรือกําลงัแกไขหรือยังไมไดแกไข 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูควบคุมงาน 
(ผูบันทึก) 

 
 

ผูควบคุมงาน 
และใหผูรับจาง 
เซ็นรับทราบ 

- การหยุดงานเทศกาล 
- เนื่องจากมีปญหาดินฟา
อากาศ 
-อุปสรรคตาง ๆ ที่ตองหยุดงาน 
-การสั่งหยุดงาน 
-การขอเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
-การรอคําชี้แจงสําคัญ 
-รายการวัสดุที่ไมถูกตองที่
ตรวจพบใหนาํออกไป ชนิด  
ขนาด   จาํนวน   วนั     เวลา 

  
หมายเหตุ   แกไขดัดแปลงตามความเหมาะสม    เปนการบันทึก 1 แผน/วนั   ถาบันทกึผิดไมควร
ฉีกทิ้ง  ใหขีดฆา   สมุดตองมีเลขหนาเรียงหมายเลขครบถวน 
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ตัวอยางแบบรายงานผลการควบคุมงานประจําสัปดาห 
                                         ตามขอบังคับฯ ขอ 44 (3) 

                                       บันทึกขอความ 
สวนราชการ                  
ที่                                                วนัที ่                    
เรื่อง   รายงานผลการปฏิบัติงานกอสรางประจําสัปดาห        
...................……………………………………………………………………………………………… 
เรียน  ประธานคณะกรรมการตรวจการจาง 
  

1. ตามสัญญาจางเลขที.่..................ลงวนัที.่...............................องคการอุตสาหกรรมปาไม 
ไดวาจาง บริษทั/หางหุนสวน........................................................ทําการกอสรางงาน.................................
ในวงเงนิคาจางเหมาทั้งสิน้........................บาท (...........................................) ซึง่รวมภาษีมูลคาเพิ่มไวแลว  
กําหนดใหผูรับจางเริ่มงานวันที่................และกาํหนดเวลาแลวเสร็จในวนัที.่.......................และตามบันทกึ
ขอตกลงตอทายสัญญาเลขที่.........................(ถามี) แบงงานออกเปนจํานวน............งวด รวม................วัน 
นั้น 
 ผลงานงวดที.่................. 
 จากวนัที่......................................................ถงึ....................................................... 
 ความกาวหนาของงานงวดนี ้ เร็วกวางวด..........วนั ชากวางวด.............วนั 
 
   ขอคิดเห็นของผูควบคุมงาน หรือปญหาอุปสรรค 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
 

...................................................ผูควบคมุงาน 
               (..........................................)  
  หมายเหต ุ :  สามารถดัดแปลงไดตามความเหมาะสม 
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สงงานประจาํงวด 
ตามขอบังคับฯ ขอ 44 (4) 

                                       บันทึกขอความ 
สวนราชการ                  
ที่                                                วนัที ่                    
เรื่อง   สงงานกอสรางประจาํงวด         
...................……………………………………………………………………………………………… 
เรียน  ประธานคณะกรรมการตรวจการจาง 
  

ตามคําสั่ง.............................................ลงวนัที.่............เดือน...........................พ.ศ. 
..............................ไดแตงตั้งใหขาพเจาเปนผูควบคุมงานกอสรางโครงการ/งาน ...................................... 
โดยวาจางบริษัท/หางหุนสวน........................................................ทาํการกอสรางงาน............................  
ในวงเงนิคาจางเหมาทั้งสิน้........................บาท (...........................................) ซึง่รวมภาษีมูลคาเพิ่มไวแลว  
ตามสัญญาจางเลขที่...................ลงวนัที.่...................................กําหนดใหผูรับจางเริ่มงานวนัที่................
และกําหนดเวลาแลวเสร็จในวนัที.่.......................และตามบันทึกขอตกลงตอทายสญัญาเลขที่.......................  
(ถามี) แบงงานออกเปนจํานวน............งวด รวม................วัน  นั้น 
  ขาพเจาไดควบคุมงานกอสรางตั้งแตงานเริ่มตนจนแลวเสร็จ  ขอรับรองวางานกอสรางงวดที.่... 
ผูรับจางไดทาํเสร็จเรียบรอยถูกตองตามแบบรูปรายการสัญญาทุกประการ  ต้ังแตวนัที.่.................................... 
  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 
   
 

...................................................ผูควบคมุงาน 
               (..........................................)  
หมายเหต ุ :  สามารถดัดแปลงไดตามความเหมาะสม 
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ตัวอยางแบบรายงานรับรองผลการปฏบัิติงาน (การควบคุม) ของคณะกรรมการตรวจการจาง 
ตามขอบังคับฯ ขอ 43 (4)  

  
บันทึกขอความ

สวนราชการ                                 
ที่                                                    วันที ่                              
เรื่อง     รายงานรับรองผลการปฎิบัติงาน…………………………..                      
 
เรียน    ผูอํานวยการ  
   

1. ตามสัญญาจางเลขที.่..................ลงวนัที.่...............................องคการอุตสาหกรรมปาไม 
ไดวาจาง บริษทั/หางหุนสวน........................................................ทําการกอสรางงาน.................................
ในวงเงนิคาจางเหมาทั้งสิน้........................บาท (...........................................) ซึง่รวมภาษีมูลคาเพิ่มไวแลว  
กําหนดใหผูรับจางเริ่มงานวันที่................และกาํหนดเวลาแลวเสร็จในวนัที.่.......................และตามบันทึก
ขอตกลงตอทายสัญญาเลขที่.........................(ถามี) (เอกสารแนบ 1) นั้น 
  2. บริษัท/หางหุนสวน..............................................ผูรับจางไดมหีนงัสือลงวนัที.่...................
เร่ือง...................................................งวดที่.........................จาํนวนรอยละ...........................ของราคา
คาจางในสัญญาเปนจาํนวนเงนิทั้งสิน้................................บาท (...............................................) ซึ่งเปน
ผลงานระหวางวนัที.่..........................ถึงวนัที.่.....................เลขรับหนงัสือที.่....................(เอกสารแนบ 2) 
  หมายเหต ุ :  สามารถดัดแปลงไดตามความเหมาะสม 
  3. ตามสัญญาจางขอที่.........................กําหนดคาจางและการจายเงนิวา............................ 
..................................................(เอกสารแนบ 3) 
  4. คณะกรรมการตรวจการจาง ไดเดินทางไปตรวจงานจาง/ตรวจรับงานดังกลาวนี้รวมกับ 
ผูควบคุมงานขององคการอตุสาหกรรมปาไม ณ สถานทีก่อสรางฯ เมื่อวันที่........................แลวเหน็วาผูรับจาง
ไดทํางานจางตางๆ แลวเสรจ็ถูกตองสมบรูณ ตามขอกําหนดในสัญญาแลว เมื่อวนัที่.......................... 
........................... คิดเปนเงนิที่ผูรับจางสามารถเบิกไดเปนเงนิทั้งสิน้..............................บาท 
(.................................................) ซึง่รวมภาษีมูลคาเพิม่แลว  
  5. คณะกรรมการตรวจการจางไดพิจารณารวมกนัแลว เห็นควรอนุมัติเบิกจายเงนิคาจางงาน
งวดที.่...............จํานวนรอยละ....................ของราคาจางในสัญญา เปนจํานวนเงินทั้งสิน้........................บาท 
(.............................................) ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว ใหแกผูรับจางตอไป 
  * ในกรณีมีมติเอกฉันทเหน็ควรสงมอบงาน  และหากมีคาปรับใหระบุเวลาคิดคาปรับ คาปรับ
วันละ  รวมเปนคาปรับทัง้สิน้ คงเหลือเปนเงนิคาจางทัง้สิ้น 
  



 
 
 
  จึงเรียนมาเพือ่ทราบผลการปฏิบัติงานของผูรับจาง  และขออนุมัติจายเงนิคาจางงวดที่
....................ใหแกผูรับจางตอไป 
 
 

......................................................... ประธานกรรมการ 
                                        (....................................................)   
 
 
..............................................กรรมการ          ..............................................กรรมการ 
(............................................)               (..........................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ตัวอย่างแบบรายงานการควบคุมเพื่อแจ้งความก้าวหน้าของงาน/โครงการ 

  
ส่วนราชการ                                                                                              
ที่                                                    วันท่ี                                                                            
เร่ือง     รายงานความก้าวหน้าของงาน..............................................งวดท่ี................................................                                
 
เรียน   ผู้อ านวยการ   /หรือหวัหน้าหน่วยงาน 
 

  ตามหนงัสือส านกังานตรวจเงินแผน่ดนิท่ี ตผ.0002/ว 149 ลงวนัท่ี 11 มีนาคม 2545 ด าเนินการ
ในข้อ 2.3 กรณีท่ีมีการก่อสร้างให้จดัท ารายงานการควบคมุเพ่ือแจ้งความก้าวหน้าของงาน/โครงการ ตามระเบียบ
ส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2535 ข้อ 72 และข้อ 73 และสง่ให้ส านกังานตรวจเงินแผ่นดนิก่อนการ
เบกิจา่ยเงินทกุงวด เพ่ือประกอบการตรวจสอบตดิตามผลการด าเนินงาน นัน้ 
  บดันี ้คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้ร่วมตรวจงาน......................งวดท่ี...................................
ตามสญัญาเลขท่ี..............................ลงวนัท่ี...............................แล้ว พร้อมนีไ้ด้จดัท ารายงานการควบคมุเพ่ือ
แจ้งความก้าวหน้าของงานจ้างเหมาดงักลา่ว ซึง่เป็นผลงานการก่อสร้างระหวา่งวนัท่ี.................ถึงวนัท่ี.................
เพ่ือจดัสง่ส านกังานตรวจเงินแผน่ดนิก่อนเบกิจา่ยเงินครัง้ท่ี.....................งวดท่ี....................ตอ่ไป 
  จงึเรียนเพ่ือโปรดพิจารณาก่อนลงนามในร่างหนงัสือถึงผู้วา่การตรวจเงินแผน่ดนิตอ่ไป 
 
 

(..............................................)  
ต ำแหนง่.................................   

    ประธำนกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
 
 
หมำยเหต ุ  กรณีเป็นกำรเบกิจำ่ยในภมูิภำค    ให้สง่รำยงำนถึง ส ำนกังำนตรวจเงินแผน่ดนิภมูิภำคท่ี........          
                 กรณีเป็นกำรเบกิจำ่ยในสว่นกลำง  ให้สง่รำยงำนถึงส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดนิ (สว่นภลำง) 
 
 
 
 
 
 

บนัทกึข้อความ 



 
 

ตัวอย่าง 
หนังสือรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างต่อส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ(ส่วนกลาง) 

หรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดนิภูมิภาคที่.... 
 
 
ท่ี............................                    องค์กำร........./ส ำนกังำน....... 
                      ....................................... 
                   ................................................. 
             .......................................................... 
 

      วนัท่ี..................................... 
 

เร่ือง รำยงำนกำรควบคมุเพ่ือแจ้งควำมก้ำวหน้ำของงำน..................ครัง้ท่ี.................งวดท่ี.................... 
 

เรียน ผู้วำ่กำรตรวจเงินแผน่ดนิ (สว่นกลำง)/ หรือ นกัวิชำกำรตรวจเงินแผน่ดนิทรงคณุวฒุิ (ภมูิภำค) 
 

อ้ำงถึง หนงัสือส ำนกังำนตรวจเงินแผน่ดนิ ท่ี ตผ.0002/ว 149 ลงวนัท่ี 11 มีนำคม 2545 
 

สิ่งท่ีสง่มำด้วย ส ำเนำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของงำน.......................ครัง้ท่ี.......................งวดท่ี..................... 
 

  ตำมหนงัสือท่ีอ้ำงถึง ส ำนกังำนตรวจเงินแผ่นดนิแจ้งวำ่ในกรณีท่ีมีกำรก่อสร้ำง ให้จดัท ำรำยงำน
กำรควบคมุ เพื่อแจ้งควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรก่อสร้ำง ตำมนยัระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีวำ่ด้วยกำรพสัด ุ
พ.ศ. 2535 ข้อ 72 และ 73 และให้สง่ให้ส ำนกังำนตรวจเงินแผน่ดนิก่อนกำรเบกิจำ่ยเงินทกุงวดงำน ควำม
ละเอียดแจ้งแล้ว 
  องค์กำรอตุสำหกรรมป่ำไม้ จึงใคร่ขอสง่รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของงำน.................ครัง้ท่ี.........
งวดท่ี...............ระหวำ่งวนัท่ี.................ถึงวนัท่ี.............เพ่ือให้ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดนิ/ส ำนกังำนตรวจ
เงินแผน่ดนิภมูิภำคท่ี......ใช้ประกอบกำรตรวจสอบติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ตอ่ไป 
  จงึเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
       

ขอแสดงควำมนบัถือ 
   

 (..............................................)  
ต ำแหนง่.................................   

 
หมำยเหต ุ  กรณีเป็นกำรเบกิจำ่ยในภมูิภำค    ให้สง่รำยงำนถึง ส ำนกังำนตรวจเงินแผน่ดนิภมูิภำคท่ี........          
                 กรณีเป็นกำรเบกิจำ่ยในสว่นกลำง  ให้สง่รำยงำนถึงส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดนิ (สว่นกลำง) 
 
 



 
 
                                                 

บรรณานุกรม 
 

1. ขอบังคับ อ.อ.ป. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2548 
2. ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไขเพิ่มเตมิ 
3. หนังสือตอบขอหารือหรือหนังสือเวียนซอมความเขาใจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการพัสดุ  รวบรวมจาก www.cmatthai.net  สมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทย 
4. คูมือการวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการ 

พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ของกรมบัญชีกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมหนังสือตอบขอหารือ  ซักซอมความเขาใจ 
               ใชอางอิง บทที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 






















































