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คูม ือการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เนื่องดวย วทยาเขตสุราษฎรธานี มีการจัดซ้อจัดจางอยูเสมอ ซ่งตองมีการแตงตังคณะกรรมการ
ชุดตางๆ เพื่อปฏิบัติงานจัดซ้อจัดจาง โดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซ่งเปนกระบวนการหนึ่งที่มี
ความสําคัญสําหรับการจัดซ้อจัดจางใหบรรลุวัตถุประสงค และเปนไปตามเง่อนไขของพระราชบัญญัติฯ
และระเบียบวาดวยการพัสดุ โดยผูที่ไดรับการแตงตังใหทําหนาที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะตองมี
ความรูความเขาใจในอํานาจและหนาที่ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้อจัดจางและการบรหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้อจัดจางและการบรหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เปนอยางดี
ดังนัน เพื่อใหผูที่ไดรับการแตงตังใหทําหนาที่เปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีความรูความ
เขาใจ และปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง จงขอนําหนาที่ที่กําหนดไวในระเบียบฯ และ
สาระสําคัญที่ควรทราบมาจัดทําเปนคูมือการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
คณะกรรมการซ้อหรอจาง
ในการดําเนินการซ้อหรอจางแตละครัง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตังคณะกรรมการข้น เพื่อ
ปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการพัสดุ พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แลวแต
กรณี ดังนี้
1. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
2. คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
3. คณะกรรมการซ้อหรอจางโดยวธคัดเลือก
4. คณะกรรมการซ้อหรอจางโดยวธเฉพาะเจาะจง
5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
โดยคณะกรรมการแตละคณะใหประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอยางนอย
2 คน ซ่งแตงตังจากขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวทยาลัย หรอพนักงานของรัฐ พนักงาน
หนวยงานของรัฐหรอที่เรยกช่ออยางอื่น โดยคํานึงถึงลักษณะ หนาที่และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับการ
แตงตังเปนสําคัญ
ในกรณีจําเปนหรอเพื่อประโยชนของหนวยงานของรัฐจะแตงตังบุคคลอื่นรวมเปนกรรมการดวยก็
ได แตจาํ นวนกรรมการที่เปนบุคคลอืน่ จะตองไมมากกวาจํานวนกรรมการตามวรรคหนึง่
คณะกรรมการซ้อหรอจางทุกคณะ ควรแตงตังผูช าํ นาญการหรอผูทรงคุณวุฒเิ กี่ยวกับงานซ้อหรอ
จางนันเปนกรรมการดวย
แตสําหรับการจัดซ้อจัดจางวงเงนไมเกิน 100,000 บาท จะแตงตังขาราชการ พนักงานราชการ
พนักงานมหาวทยาลัย หรอพนักงานของรัฐ หรอลูกจางประจําคนหนึ่งเปนผูตรวจรับก็ได
และการซ้อหรอจาง ไมเกิน 500,000 บาท (ม. 56 (2)(ข)) กรณีจําเปนเรงดวนที่เกิดข้นโดยไม
คาดหมายไวกอนใช “รายงานขอความเห็นชอบ” เปน “หลักฐานการตรวจรับ” โดยอนุโลม
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ขอยกเวน
- หามแตงตังคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส คณะกรรมการพิจารณา
ผลการสอบราคา หรอคณะกรรมการซ้อหรอจางโดยวธคัดเลือก เปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
การประชุมคณะกรรมการ
องคประชุม : ประธานและกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง และมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงมติ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใชมติเอกฉันท หากกรรมการไมเห็นดวยใหทําความเห็นแยงไว
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
งานซ้อหรอจาง

ระเบียบฯ ขอ
175

งานจางกอสราง

ระเบียบฯ ขอ
176

ขันตอนการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

การตรวจรับพัสดุ ของการซ้อ-จาง
ตรวจรับ ณ ที่ทําการ , ตามสัญญา
ตรวจใหถูกตองครบถวนตามสัญญา ,
จําเปนตองใชสถิติได
ปกติใหตรวจในวันที่คูสัญญาสงมอบ
ถาตรวจถูกตองใหถือวาสงมอบถูกตอง ณ
วันสงของ
ถาไมถูกตองรายงานหัวหนาหนวยงานของ
รัฐ
ถาความเห็นไมตรงกันเสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐพิจารณา

1.
2.
3.
4.
5.

การตรวจการรับพัสดุ ของงานกอสราง
ตรวจสอบรายงานของผูควบคุมงานกับ
สัญญา
ออกตรวจงานในสถานที่กอสราง
ปกติใหตรวจงานที่สงมอบ ภายใน 3 วัน
ทําการ
ถาตรวจถูกตอง ใหถือวาสงมอบถูกตอง ณ
วันสงของ
ถาความเห็นไมตรงกันใหเสนอหัวหนา
สวนราชการพิจารณา
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หนาที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เมื่อผูขาย/ผูรับจางสงมอบพัสดุ/ครุภัณฑหรองานจางแลว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดําเนินการตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ /งานจาง โดยตรวจสอบความถูกตองของวัสดุ/ครุภัณฑที่ผูขาย/
ผูรับจางสงมอบใหถูกตองเปนไปตามเง่อนไขในขอตกลงซ้อหรอขอตกลงจาง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาที่ดังนี้
1. ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใชพัสดุนนั หรอสถานที่ซ่งกําหนดไวในสัญญาหรอขอตกลง
การตรวจรับพัส ดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไมมีสัญญาหรอขอตกลง จะตอ งไดรับอนุมัติจ ากหัว หน า
หนวยงานของรัฐกอน
2. ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว สําหรับกรณีที่มีการทดลอง
หรอตรวจสอบในทางเทคนิค หรอทางวทยาศาสตร จะเชญผูชํานาญการ หรอผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุ
นันมาใหคําปรกษาหรอสงพัสดุนนไปทดลองหรอตรวจสอบ
ั
ณ สถานที่ของผูชํานาญการ หรอผูทรงคุณวุฒิ
นัน ๆ ก็ได
ในกรณีจําเปนไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทังหมดได ใหตรวจรับตามหลักวชาการ
สถิติ
3. ใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรอผูรับจางนําพัสดุมาสง และใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว
ที่สุด
4. เมื่อตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไ วและถือ วาผูขายหรอผูรับจางไดสงมอบพัสดุ
ถูกตองครบถวนตังแตวันที่ผูขายหรอผูรับจางนําพัสดุนนมาส
ั
ง แลวมอบแกเจาหนาที่พรอมกับทําใบตรวจ
รับ โดยลงช่อไวเปนหลักฐานอยางนอย 2 ฉบับ มอบแกผูขายหรอผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาที่ 1 ฉบับ
เพื่อดําเนินการเบิกจายเงนตามระเบียบของหนวยงานของรัฐและรายงานใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ
ในกรณีที่เห็นวาพัสดุที่สงมอบมีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรอขอ ตกลง
ใหรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่ เพื่อทราบและสั่งการ
5. ในกรณีที่ผูขายหรอผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวน หรอสงมอบครบจํานวน
แตไมถูกตองทังหมด ถาสัญญาหรอขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวนที่
ถูกตอง โดยถือปฏิบัติตาม (4) และโดยปกติใหรบรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อแจงใหผูขายหรอ
ผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวนั ตรวจพบ แตทังนี้ไมตัดสิทธ์ของสวนราชการที่จะปรับผูขาย
หรอผูรับจางในจํานวนที่สงมอบไมครบถวนหรอไมถูกตองนัน
6. การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชุดหรอหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยางหนึ่ง
ไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบรูณใหถือวาผูขายหรอผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุนนั และโดยปกติ
ใหรบรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐ เพื่อแจงใหผูขายหรอผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการ นับแต
วันที่ตรวจพบ
7. ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุ โดยทําความเห็นแยงไวใหเสนอหัวหนา
สวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาหนวยงานของรัฐสั่งการใหรับพัสดุนันไว จงดําเนินการตาม
(4) หรอ (5) แลวแตกรณี
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มติองค์ประชุมเห็นว่า
ไม่ถูกต้อง

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพือทราบและสังการ

ทราบ (ตามมติ)
สังการ

รับพัสดุไว้ ถือว่าส่งมอบถูกต้อง ณ
วันทีส่ง : ส่งมอบพัสดุให้ จนท.

มติองค์ประชุมเห็นว่า
ไม่ถูกต้อง
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
(ครบองค์
ประชุม)

ทําใบตรวจรับ อย่างน้อย ฉบับ
ให้ผขู ้ าย/ผูร้ ับจ้าง และจนท.

แจ้ง
คู่สญ
ั ญา

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพือทราบ

รับไว้เฉพาะทีถูกต้อง
มติองค์ประชุม
เห็นว่า
ถูกต้องเพียงบางส่วน

สัญญาไม่ได้กาํ หนด
เป็ นอย่างอืน

รายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ

ให้รับ
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพือสังการ
มติองค์ประชุม
บางคน ไม่ รับมอบ

ทําบันทึกความเห็นแย้ง

ไม่รับ
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หนาที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานจางกอสราง)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานกอสราง มีหนาที่ดังนี้
1. ตรวจสอบคุณวุฒิของผูควบคุมงานกอสรางของผูรับจางใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร
2. ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติง านของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอ มที่ผูควบคุมงาน
รายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห รวมทังรับทราบ
หรอพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรอพักงานของผูควบคุมงานแลวรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อ
พิจารณาสั่งการตอไป
3. ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรอกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ออกตรวจงานจาง ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรอที่ตกลงใหทํางานจางนั นๆ ตามเวลาที่
เหมาะสม และเห็นสมควรและจัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานนันไวเพื่อเปนหลักฐานดวย
4. นอกจากการดําเนิน การตาม (1) และ (2) ในกรณีมีขอ สงสัยหรอมีกรณีที่เ ห็นวาแบบรูป
รายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาหรอมีขอตกลงมีขอความคลาดเคลื่อนเล็กนอย หรอไมเปนไป
ตามหลักวชาการชางใหมีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรอตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร
และตามหลักวชาการชาง เพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด
5. โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่ประธานกรรมการ
ไดรับทราบการสงมอบงาน และใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
6. เมื่อตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนด
ในสัญญาหรอขอตกลงแลว ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตังแตวันที่ผูรับจางสงงานจางนัน และ
ใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทังหมดหรอเฉพาะงวด แลวแตกรณี โดยลงช่อไวเปนหลักฐานอยาง
นอย 2 ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อทําการเบิกจายเงนตาม
ระเบียบของหนวยงานของรัฐและรายงานใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ
ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุเห็นวา ผลงานที่สงมอบทังหมดหรองวดใดก็ตามไมเปนไป
ตามรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาหรอขอตกลง ใหรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผาน
หัวหนาเจาหนาทีเ่ พื่อทราบและสั่งการ แลวแตกรณี
7. ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับงาน โดยทําความเห็นแยงไว ใหเสนอ
หัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาหนวยงานของรัฐสั่งการใหตรวจรับงานจางนันไว
จงจะดําเนินการตาม (6)
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มติองค์ประชุมเห็นว่า
ไม่ถูกต้อง

ผูค้ วบคุม
งาน

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
งานจ้าง
ก่อสร้าง(ครบ
องค์ประชุม)

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพือทราบและสังการ

ทราบ (ตามมติ)
สังการ

มติองค์ประชุม
เห็นว่า ถูกต้อง
ทังหมด/เฉพาะงวด

ทําใบรับรองผลการ
ปฏิบตั ิงานอย่างน้อย
ฉบับ ให้ผรู ้ ับจ้าง และ
จนท.

แจ้ง
คู่สญ
ั ญา

รายงานหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพือทราบ

ให้รับ
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพือสังการ
มติองค์ประชุม
บางคน ไม่ รับมอบ
ทําบันทึกความเห็นแย้ง

ไม่รับ
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ขันตอนการดําเนินงานของผูค วบคุมงานจางกอสราง
1. ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา
2. ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียดหรอขอกําหนดในสัญญามีขอความขัดกัน หรอไม
เปนไปตามหลักวชาชางที่ดี หรอไมปลอดภัย ใหสั่งพักงานนันไวกอน แลวรายงานคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุโดยเร็ว
3. จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวันพรอมทังผลการ
ปฏิบัติงาน อยางนอย 2 ฉบับ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกสัปดาห
4. ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญาและในวันถึงกําหนดสงมอบงานแตละงวด ให
รายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรอไม ใหคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันถึงกําหนดนัน ๆ
หนาที่ของผูควบคุมงานกอสราง
ผูควบคุมงาน มีหนาที่ดังนี้
(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา หรอที่ตกลงใหทํางานจาง
นั น ๆ ทุกวัน ใหเปน ไปตามแบบรูป รายการละเอียด และขอ กําหนดในสัญ ญาทุก ประการโดยสั ่ ง
เปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมหรอตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวชาชางเพื่อใหเปนไป
ตามแบบรูป รายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขัดขนไมปฏิบัติตามก็สั่งใหหยุดงาน
นันเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรอทังหมดแลวแตกรณีไวกอน จนกวาผูรับจางจะปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่ง
และใหรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรอผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบการบรหาร
สัญญา หรอขอตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เปนงานจางกอสรางทันที
(2) ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียด หรอขอกําหนดในสัญญามีขอความ
ขัดกัน หรอเปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานนันจะไดเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนด
ในสัญญา แตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง หรอไมเปนไปตามหลักวชาชางที่ดี หรอไมปลอดภัยให
สั่ งพักงานนั นไวกอน แลวรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรอผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่
รับผิดชอบการบรหารสัญญา หรอขอตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เปนงานจางกอสรางโดยเร็ว
(3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอม
ทั งผลการปฏิบัติงาน หรอการหยุดงาน และสาเหตุที่มีการหยุดงานอยางนอย 2 ฉบับ เพื่อรายงานให
คณะกรรมการตรวจรับพัส ดุ หรอผูที่ไ ดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับ ผิดชอบการบรหารสัญญา หรอ
ขอตกลง และการตรวจรับพัสดุ ที่เปนงานจางกอสรางทราบทุกสัปดาห และเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแก
เจาหนาที่เมื่อเสร็จงานแตละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ
ของผูมีหนาที่
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การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดขันตอนการปฏิบัติงานและ
วัสดุที่ใชดวย ใหรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่ เพื่อทราบและสั่งการ
(4) ในวันกําหนดเร่มงานของผูรับจางตามสัญญา และในวันถึงกําหนดสงมอบงานแตละ
งวดใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรอไม ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
หรอผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบการบรหารสัญญาหรอขอตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เปน
งานจางกอสรางทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันถึงกําหนดนันๆ
จากหนาที่ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้อจัดจางและการบรหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้อจัดจางและการบรหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามขางตนนัน
เนื่องจากการตรวจงานจางกอสราง มีขันตอนและกรณีในการพิจารณาไดหลายกรณี ซ่งสามารถอธบาย
เปนขันตอนการทํางานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจางกอสรางไดดังนี้
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กรณีการปฏิบตั งิ านตามขันตอนปกติ
เจาหนาที่พัสดุ

คูสัญญา

ผูควบคุมงาน

เลขานุการตรวจรับ
พัสดุ

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

เริ่ม

สัญญา และ
สัญญาคูฉบับ
สําเนาสัญญา

สงสําเนาสัญญา
สําเนาสัญญา
สงสัญญาคูฉบับ

สัญญาคูฉบับ
เอกสารขอเขา
ปฏิบัติงาน

สงสําเนาสัญญา

สําเนาสัญญา

เอกสารขอเขา
ปฏิบัติงาน

รายงานประจําวัน
ปฏิบัติงานตามปกติ
จัดสงรายงาน
ประจําสัปดาห

หนังสือขอสง
มอบงาน

หนังสือขอสง
มอบงาน

รายงาน
ประจําวัน
เกษียณเอกสาร
แจงกรรมการ

พิจารณาตรวจสอบงาน
ไมครบถวน

ครบถวนหรือไม
ครบถวน

หนังสือรับรอง
ผลงาน

A

รายงาน
ประจําวัน
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เจาหนาที่พัสดุ

คูสัญญา

ผูควบคุมงาน

เลขานุการตรวจรับ
พัสดุ

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

A

นัดกรรมการ
พรอมจัดสง
หนังสือรับรอง

นัดหมายกรรมการ
พรอมหนังสือรับรอง
ยืนยันการนัดตรวจ
รับ ไมควรเกิน 3 วัน
ทําการนับจากวันที่
รับทราบ

เกษียณเอกสาร
แจงกรรมการ

พิจารณาตรวจสอบงาน
รับแจงผลการตรวจ
รับ

ใบรับรอง
ผลงาน

ตรวจสอบและ
เบิกจาย

สิ้นสุด

รับแจงผลการตรวจ
รับ

ไมตรวจรับ
ตรวจรับหรือไม
ตรวจรับ

ใบรับรอง
ผลงาน
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ขันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. เมื่อมีสัญญาจางกอสรางเกิดข้น เจาหนาที่พัสดุ ตองจัดสงสําเนาสัญญาใหแกเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และสงสัญญาคูฉบับใหแกคูสัญญา
2. เลขานุการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดสงสําเนาสัญญาใหแกผูควบคุมงาน และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาศึกษารายละเอียดในสัญญาจาง
3. ภายใน 7 วันตามกําหนดในสัญญาจาง คูสัญญาควรจัดสงเอกสารขอเขางานตอมหาวทยาลัย
ผานสารบรรณวทยาเขต และเสนอผานทางผูควบคุมงาน เพื่อใหผูควบคุมงานทราบการเขา
ปฏิบัติงานของคูสัญญา
4. คูสัญญาปฏิบัติงานตามสัญญาจาง และผูควบคุมงานมีหนาที่จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงาน
ของคูสัญญาและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมทังผลการปฏิบัติงานหรอการหยุดงาน
และสาเหตุที่มีการหยุดงาน โดยการบันทึกการปฏิบัติงานของคูสัญญาใหระบุรายละเอียด
ขันตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใชดวย
5. ผูควบคุมงาน จัดสงรายงานประจําสัปดาหใหแกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ผาน
เลขานุการตรวจรับพัสดุ
6. เลขานุการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เกษียณเอกสาร และแจงใหคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุทราบ
7. ระหวางการกอสรางหากมีเอกสารสําหรับการพิจารณา เชน การขออนุมัติวสั ดุ เอกสาร
ดังกลาวจะตองผานสารบรรณวทยาเขต และเสนอผานทางผูควบคุมงาน เพื่อพิจารณา
เบื้องตน และเสนอขออนุมัติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยผูดูแลเอกสารตางๆนัน คือ
เลขานุการตรวจรับพัสดุ รวมถึงการนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน และ
คูสัญญา เพื่อประชุมในแตละครังดวย
8. เมื่อคูสัญญาปฏิบัติงานแลวเสร็จในแตละงวด และตองการสงมอบงาน ตองมีเอกสารขอสง
มอบงาน เสนอผานผูควบคุมงาน เพื่อใหผูควบคุมงานตรวจสอบวา งวดงานดังกลาวถูกตอง
ครบถวน ตามวชาการชาง และตามสัญญาจางหรอไม
9. หากถูกตองครบถวน ผูควบคุมงานตองจัดทําหนังสือรับรองการเสร็จงานจรง และนัดหมาย
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อทําการตรวจสอบ และรับรองผลงาน หากไมถูกตอง แจง
กลับคูสัญญาเพื่อทําการแกไขตอไป
10. เลขานุการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประสานงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อนัดตรวจ
รับงาน ทังนี้ ไมควรเกิน 3 วันทําการนับจากไดรับแจง
11. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเขาตรวจสอบงานปฏิบัติงาน ณ สถานที่กอสราง วาเปนไปตาม
วชาการชาง และแบบรูปรายการในสัญญาจางหรอไม หากถูกตองครบถวน ใหจัดทํา
ใบรับรองผลการปฏิบัติทังหมด หรอเฉพาะงวด แลวแตกรณีโดยลงช่อไวเปนหลักฐาน และ
สงมายังเจาหนาที่พัสดุ พรอมเอกสารประกอบ คือ ใบสงงาน หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
ของผูควบคุมงาน และรายงานประจําวันระหวางการกอสรางจนถึงวันตรวจรับงาน เพื่อให
เจาหนาทีพ่ ัสดุ จัดทําเอกสารเบิกจายตอไป
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กรณีการขอขยายเวลา หรอการยื่นเอกสารตามมติครม.ตางๆ
เจาหนาที่พัสดุ

คณะกรรมการตรวจ

ผูควบคุมงาน

รับพัสดุ

คูสัญญา
เริ่ม
ปฏิบัติงานตามสัญญา
จัดทําหนังสือสงวน
สิทธิ์ขยายเวลา ฯ

หนังสือสงวนสิทธิ์
ขยายเวลา

หนังสือสงวนสิทธิ์
ขยายเวลา

หนังสือสงวนสิทธิ์
ขยายเวลา

พิจารณาเอกสาร

มีเหตุจริง
หรือไม

แจงผลการพิจารณา

รับผลการพิจารณา

จัดเก็บเอกสารไว
สําหรับการพิจารณา
แกไขสัญญา

สิ้นสุด
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ขันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กรณีการขอขยายเวลา หรอการยื่นเอกสารตามมติครม.ตางๆ นัน คูสัญญาตองยื่นเอกสาร
ดังกลาว ผานสารบรรณวทยาเขต และเสนอผานทางผูควบคุมงาน
2. ผูควบคุมงาน ตรวจสอบเอกสาร และเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผานเลขานุการตรวจ
รับพัสดุ
3. เลขานุการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เกษียณเอกสาร และนําเสนอคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเพื่อพิจารณา
4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเอกสาร และรายละเอียดประกอบ หากพิจาณาแลว
เอกสารไมเพียงพอ สงเอกสารคืน หรอขอเอกสารเพิ่มเติมไปยังคูสัญญา และหากเห็นชอบ
จัดเก็บเอกสารดังกลาวไวสําหรับการนําเสนอแกไขสัญญาตอไป
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กรณี เขางานลาชา หรอมีพฤติกรรมเขาขายละทิ้งงาน
เจาหนาที่พัสดุ

คณะกรรมการตรวจ

ผูควบคุมงาน

รับพัสดุ

คูสัญญา

เริ่ม
จัดทํารายงานประจําวัน
รายงานประจําวัน

รายงานประจํา
สัปดาห

พิจารณาการเขา
ปฏิบัติงานของคูสัญญา
ไมเขางาน

ทําหนังสือเตือนให
เขาปฏิบัติงาน

ผลการพิจารณา
เขางาน

หนังสือแจงเตือน
หนังสือแจงเตือน
ทําการยกเลิก
สัญญา และใหเปน
ผูทิ้งงาน

แจงยกเลิกสัญญา
และใหเปนผูทิ้งงาน

สิ้นสุด
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ขันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผูควบคุมงานไดรับสัญญาจางกอสรางที่ไดรับมอบหมายใหควบคุมงาน ผูควบคุมงานมีหนาที่
จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของคูสัญญาและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมทังผล
การปฏิบัติงานหรอการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงาน โดยการบันทึกการปฏิบัติงาน
ของคูสัญญาใหระบุรายละเอียดขันตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใชดวย และรายงานให
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกสัปดาห
2. ซ่งหากคูสัญญาไมเขาปฏิบัติงาน ผูควบคุมงานตองทําการแจงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ทราบ
3. เลขานุการตรวจรับพัสดุ ตองประสานงานและนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณา
4. เลขานุการตรวจรับพัสดุจัดทําหนังสือแจงเตือน และเรงรัดใหเขาปฏิบัติงานไปยังคูสัญญา
5. หากแจงเตือน และเรงรัดแลว แตคูสัญญาไมเขาปฏิบัติงาน ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
จัดทําหนังสือ เสนอตอผูวาจาง (มหาวทยาลัย) เพื่อพิจารณา และจัดทําเอกสารยกเลิกสัญญา
และแจงเปนผูทิ้งงานตอไป
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กรณีการขอเปลี่ยนแปลงสัญญาจางกอสราง
เจาหนาที่พัสดุ

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

เจาหนาที่
ผูควบคุมงาน

คูสัญญา
เริ่ม

เอกสารขอ
เปลี่ยนแปลงสัญญา

ตรวจสอบ
เพียงพอ

รับแจงและทํา
การพิจารณา

พิจารณา

เอกสารขอ
เปลี่ยนแปลงสัญญา
ไมเพียงพอ

นัด
กรรมการฯ
ไมเห็นชอบ

เห็นชอบ
แจงผลการ
พิจารณา
หนังสือแจงผล

จัดทําเอกสารขอ
เปลี่ยนแปลงสัญญา

รายงานขอ
เปลี่ยนแปลงสัญญา

พิจารณาและเสนอ
เอกสารเพื่อขอ
อนุมัติ พรอมจัดทํา
สัญญาแกไขเพิ่มเติม

สิ้นสุด

รายงานขอ
เปลี่ยนแปลง
สัญญา

หนังสือแจงผล
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ขันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ระหวางการปฏิบัติงานตามสัญญา คูสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีเหตุให
ตองแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา แตทงนี
ั ้ สัญญาจะแกไขเปลี่ยนแปลงไดนัน จะตองเปนความ
จําเปนโดยไมทําใหทางราชการตองเสียประโยชน หรอเปนการแกไขเพือ่ ประโยชนแกทาง
ราชการ
2. หากคูสัญญาตองการเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญา จะตองจัดทําเอกสาร และหลักฐานเพื่อทําการ
ขอแกไขสัญญา โดยเสนอผานสารบรรณวทยาเขต และเสนอผานทางผูควบคุมงาน
3. ผูควบคุมงาน พิจารณาเอกสารเบื้องตน หากไมเพียงพอ สามารถขอเอกสารเพิ่มเติมจาก
คูสัญญาได และนําเสนอเอกสารดังกลาว ผานเลขานุการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
4. เลขานุการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เกษียณเอกสาร ประสานงานคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ เพื่อนัดประชุม และทําการพิจารณาเอกสาร หลักฐานตางๆ
5. หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาแลวเห็นสมควร ใหจัดทําเอกสารขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงสัญญา โดยช้แจงเหตุผล และหลักฐานประกอบการพิจารณา เสนอตอผูมีอํานาจ
ผานเจาหนาที่พัสดุ เพื่อทําการแกไขสัญญาตอไป
ทังนี้ เพื่อใหการควบคุมงาน และการกอสรางเปนไปตามแบบรูปรายการ และขอกําหนดตาม
สัญญาจาง ผูควบคุมงานมีหนาที่ประจําเพิ่มเติมดังนี้
(1) ควบคุมดูแล การกอสรางใหดําเนินการไปตามแบบรูปรายการ ขอกําหนด
(2) ดูแลการใชวัสดุกอสรางใหเปนไปตามที่อนุมัติ และ/หรอเทียบเทา ซ่งไดรับความเห็นชอบจาก
ผูวาจางแลว
(3) ประสานงานกับผูเกี่ยวของทุกฝายใหงานกอสรางดําเนินการตอไปได
(4) จดทําบันทึกการทํางานของผูรับจางประจําวัน
(5) จดทําบันทึกการทํางานของผูรับจางประจําสัปดาห
(6) จดทําบันทึกรายงานประจําเดือน
(7) ทํารายงานการทํางานประจํางวดที่ผูรับจางขอสงงาน
(8) บันทึกรายงานความกาวหนา ( PROGRESS CHART ) ของงานตาง ๆ
(9) ทํารายงานสรุปผลความกาวหนาของงานแตละเดือนหรองวดงาน
(10) รวบรวมผลการทดสอบคุณภาพวัสดุทางวศวกรรม เชน คอนกรตและเหล็ก ถาคุณภาพตํ่า
กวามาตรฐานที่กําหนดตองรบรายงานนายชางควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใหรับทราบ
โดยเร็ว
(11) รวบรวมปญหาที่ไมสามารถตกลงกันได และอุปสรรคตาง ๆ เสนอตอ วศวกร สถาปนิก
หรอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แลวแตกรณี
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(12) ในกรณีที่กําหนดใหผูรับจางทําแผนการทํางาน จะตองตรวจสอบอยูเสมอวาทํางานตรง
เปาหมายที่เขยนไวหรอไม หากปรากฏวางานลาชากวากําหนดควรจะพยายามหาสาเหตุใหพบเพื่อหา
วธแกไข และแจงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ
(13) เมื่องานแลวเสร็จสงมอบหลักฐานเอกสารทังหมดที่ดําเนินการตามสัญญาใหกับเจาหนาที่
พัสดุเก็บไวเปนหลักฐานเอกสารสําคัญ

