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้ หาทีเ่ กีย
ภาพจาก Internet เพือ
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เมือ
่ ได้ยน
ิ ได้ฟง
ั ได้อา่ น หรือ ได้ร ับรูส
้ งิ่ ใดๆ
ื่ ตามหล ัก กาลามสูตร
ต้องคิด วิเคราะห์ หาเหตุผลให้รอบด้านก่อนเชอ
๑. มา อนุสฺสวเนน

ื่ โดยฟั งตามกันมา
อย่าเชอ

ื่ โดยถือว่าเป็ นของเก่าเล่าสบ
ื ๆกันมา
๒. มา ปรมฺปราย อย่าเชอ
๓. มา อิตก
ิ ริ าย

ื่ เพราะข่าวเล่าลือ
อย่าเชอ

ื่ โดยอ ้างคัมภีรห
๔. มา ปิ ฏกสมฺปทาเนน อย่าเชอ
์ รือตารา
ื่ โดยคิดเดาเอาเอง
๕. มา ตกฺกเหตุ อย่าเชอ
ื่ โดยคิดคาดคะเนอนุมานเอา
๖. มา นยเหตุ อย่าเชอ
ื่ โดยตรึกเอาตามอาการที่
๗. มา อาการปริวต
ิ กฺเกน อย่าเชอ
ปรากฏ
ื่ เพราะเห็นว่าต ้องกับ
๘. มา ทิฎฐินช
ิ ฺฌานกฺขนฺ ตย
ิ า อย่าเชอ
ความเห็นของตน
ื่ ว่าผู ้พูดควรเชอ
ื่ ได ้
๙. มา ภพฺพรูปตา อย่าเชอ

ื่ ว่าผู ้พูดนัน
๑๐. มา สมโณ โน ครูต ิ อย่าเชอ
้ เป็ นครูของเรา
“เมือ
่ ใด ท่านทัง้ หลายรู ้ด ้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านีเ้ ป็ นอกุศล ธรรมเหล่านีม
้ โี ทษ ธรรมเหล่านีผ
้ ู ้รู ้ติเตียน
่ ระโยชน์เกือ
ี ฯลฯ
ธรรมเหล่านีใ้ ครยึดถือปฏิบต
ั ถ
ิ งึ ทีแ
่ ล ้วจะเป็ นไปเพือ
่ มิใชป
้ กูล เพือ
่ ความทุกข์ เมือ
่ นัน
้ ท่านทัง้ หลายพึงละเสย
เมือ
่ ใดท่านทัง้ หลายรู ้ด ้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านีเ้ ป็ นกุศล ธรรมเหล่านีไ้ ม่มโี ทษ ธรรมเหล่านีว้ ญ
ิ ญูชนสรรเสริญ
ธรรมเหล่านีใ้ ครยึดถือปฏิบต
ั ิ จะเป็ นไปเพือ
่ ประโยชน์เกือ
้ กูล เพือ
่ ความสุข เมือ
่ นัน
้ ท่านทัง้ หลายพึงถือปฏิบต
ั บ
ิ าเพ็ญ (ธรรม
เหล่านัน
้ )“

แนวทางการตรวจร ับงานก่อสร้างสนามฟุตซอลในโรงเรียน
ถ้าผมได้ร ับการแต่งตงั้
ให้เป็นกรรมการตรวจร ับงานก่อสร้าง
ื ขอเอกสารด ังต่อไปนี้
ผมจะทาหน ังสอ
จากวิศวกรผูค
้ วบคุมงาน
ผ่านผูอ
้ อกคาสง่ ั แต่งตงผม
ั้
ก่อนทีจ
่ ะลงนามในเอกสารผูต
้ รวจร ับงาน
ั
1. สญญาก่
อสร้าง แบบก่อสร้าง และ Specification
2. คาสง่ ั แต่งตงั้ วิศวกรผูค
้ วบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
3. เอกสาร และ รูปภาพ ทีร่ ับรองคุณภาพขณะทาการก่อสร้างแต่ละขนตอน
ั้

4. เอกสาร และ รูปภาพ ทีร่ ับรองคุณภาพการทดสอบว ัสดุทใี่ ชใ้ นโครงการ
5. ฯลฯ

ั
โครงสร้างของสญญาก่
อสร้างทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ
่ การตรวจร ับงาน
ื เชญ
ิ ประกวดราคา (INVITATION TO BID)
1. หนังสอ
2. แบบฟอร์มการประกวดราคา (BID FORM)
ั ญาการก่อสร ้าง (CONSTRUCTION CONTRACT) ขอบเขตของงานทัง้ หมด
3. สญ
ั ญา (WORK INCLUDE / NOT INCLUDE IN CONTRACT)
4. งานทีร่ วม / ไม่รวม อยูใ่ นสญ

5. รายการทีเ่ จ ้าของงานจะจัดหาให ้ (OWNER-FURNISHED ITEMS)
ี้ จงเพิม
6. รายการชแ
่ เติม (ADDENDA)
7. แผนการก่อสร ้าง (CONSTRUCTION SCHEDULE)
8. รายละเอียดข ้อกาหนดการก่อสร ้างและแบบ (SPECIFICATIONS AND DRAWINGS)
8.1 เงือ
่ นไขทั่วไป (GENERAL CONDITIONS)
8.2 เงือ
่ นไขพิเศษ (SPECIAL CONDITIONS)
9. ฯลฯ

ั
โครงสร้างของสญญาก่
อสร้างทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ
่ การตรวจร ับงาน
ั ญาการก่อสร ้างโดยทั่วไปจะประกอบไปด ้วยสว่ นทีส
สญ
่ าคัญ คือ

ื เชญ
ิ ประกวดราคา (INVITATION TO BID)
1. หนังสอ

 ระบุวา่ ต ้องการให ้สร ้างอะไร เวลาก่อสร ้างนานเท่าใด
ราคางานเท่าใด(ถ ้ามี)
 กระบวนการในการเข ้าประกวดราคา
ื้ แบบ
 สถานทีซ
่ อ
 สถานทีย
่ น
ื่ ซอง เปิ ดซอง
 E - Auction
 ฯลฯ
 รายละเอียดและคาแนะนาสาหรับผู ้เข ้าประกวดราคา
 ไปดูสถานที่
 ปั ญหามวลชน
 น้ าใต ้ดิน อาคารข ้างเคียง
 ถนนเข ้าสถานทีก
่ อ
่ สร ้าง
 ฯลฯ
 ฯลฯ

ั
โครงสร้างของสญญาก่
อสร้างทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ
่ การตรวจร ับงาน
ั ญาการก่อสร ้างโดยทั่วไปจะประกอบไปด ้วยสว่ นทีส
สญ
่ าคัญ คือ

2. แบบฟอร์มการประกวดราคา (BID FORM)

ื่ ผู ้ยืน
 ชอ
่ ซองประกวดราคา
่ ผู ้เข ้าประกวดราคา
 ข ้อความ เชน
ได ้ตรวจสอบสงิ่ ต่อไปนีเ้ รียบร ้อยแล ้ว
 สถานทีก
่ อ
่ สร ้าง
 แบบรายละเอียด/Specification
 วิธก
ี าร/กระบวนการควบคุมการก่อสร ้าง
 ฯลฯ
 จานวนเงินทีย
่ น
ื่ ซองประกวดราคา
 จานวนเงินค่าปรับจากงานล่าชา้
 ข ้อความทีร่ ะบุวา่ หากชนะการประมูล
ั ญา
 ผู ้ประกวดราคาตกลงทีจ
่ ะทาตามสญ
ั ญา/ เงินประกันการก่อสร ้าง
 เงินประกันการทาสญ
ั ญาเดิม
 จานวนเงินเพิม
่ หรือลดถ ้าปริมาณงานเปลีย
่ นแปลงไปจากสญ
 เวลาทีต
่ ้องทางานให ้แล ้วเสร็จ/ค่าปรับ
 เงือ
่ นไขเพิม
่ เติมพิเศษ (ถ ้ามี)
 รายละเอียดจานวนงานและเงินการประกวดราคา (BID BREAKDOWN/Bill of Quantity BOQ)
 แนวทางในการตรวจสอบความก ้าวหน ้าของผลงานภายหลัง หากชนะการประมูล

ั
โครงสร้างของสญญาก่
อสร้างทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ
่ การตรวจร ับงาน
ั ญาการก่อสร ้างโดยทั่วไปจะประกอบไปด ้วยสว่ นทีส
สญ
่ าคัญ คือ

ั ญาการก่อสร ้าง (CONSTRUCTION CONTRACT)
3. สญ

ใครออกแบบ/ควบคุมงานก่อสร ้าง/ทีป
่ รึกษาถ ้ามี = จะต ้องร่วมรับผิดชอบ

ั
โครงสร้างของสญญาก่
อสร้างทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ
่ การตรวจร ับงาน
ั ญาการก่อสร ้างโดยทั่วไปจะประกอบไปด ้วยสว่ นทีส
สญ
่ าคัญ คือ

ั ญา (WORK INCLUDED / NOT INCLUDED IN CONTRACT)
4. งานทีร่ วม / ไม่รวม อยูใ่ นสญ





การเจรจาเชา่ ทีจ
่ ากชาวบ ้านเพือ
่ สร ้างสานั กงานสนาม
ค่าใชจ่้ ายในการไล่ชาวบ ้านออกจากบริเวณทีจ
่ ะทาการก่อสร ้างใครจะเป็ นคนจ่าย
ั ญา หรือ เมือ
จะนับเวลาเริม
่ การก่อสร ้างเมือ
่ ใด เมือ
่ ทาสญ
่ สง่ มอบพืน
้ ทีค
่ รบ ฯลฯ
ฯลฯ

ค่าใชจ่้ ายในการตรวจสอบ และ
ทดสอบวัสดุ ทาอย่างไร ใครจ่าย

ั
โครงสร้างของสญญาก่
อสร้างทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ
่ การตรวจร ับงาน
ั ญาการก่อสร ้างโดยทั่วไปจะประกอบไปด ้วยสว่ นทีส
สญ
่ าคัญ คือ
5. รายการทีเ่ จ ้าของงานจะจัดหาให ้ (OWNER-FURNISHED ITEMS)
่ การสงั่ วัสดุ ใครเป็ นคนสงั่ หรือ จัดซอ
ื้ หรือ จัดหา และ การตรวจสอบคุมคุณภาพ
 เชน

ั
โครงสร้างของสญญาก่
อสร้างทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ
่ การตรวจร ับงาน
ั ญาการก่อสร ้างโดยทั่วไปจะประกอบไปด ้วยสว่ นทีส
สญ
่ าคัญ คือ

7. แผนการก่อสร ้าง (CONSTRUCTION SCHEDULE) = แผนการรับเงิน แต่ละขัน
้ ตอนการก่อสร ้าง

วิศวกรผู ้ควบคุมงานจะต ้องทารายงาน
ั ดาห์ เดือน
แต่ละ วัน สป
เสนอในแต่ละขัน
้ ตอนเพือ
่ เบิกเงินงวด
ถ ้าเป็ นไปตามแบบและรายการก่อสร ้าง

กรรมการตรวจการจ ้าง
จะตรวจสอบ รับงาน ทีละงวด/เดือน ฯลฯ

ั
โครงสร้างของสญญาก่
อสร้างทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ
่ การตรวจร ับงาน
ั ญาการก่อสร ้างโดยทั่วไปจะประกอบไปด ้วยสว่ นทีส
สญ
่ าคัญ คือ

8. Specification จะบอกเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของงาน
 เงือ
่ นไขทั่วไป (GENERAL CONDITIONS)
้ ้กับทุกสญ
ั ญาจ ้างเหมางาน
 ใชได
ทีม
่ ล
ี ักษณะงานประเภทเดียวกัน
่ งานสร ้างถนน เป็ นต ้น
เชน
 เงือ
่ นไขพิเศษ (SPECIAL CONDITIONS)
้
 ใชเฉพาะกั
บงานใดงานหนึง่ เป็ นการเฉพาะหนึง่ เท่านัน
้
่ งานขุดลอกร่องแกนเขือ
เชน
่ นเป็ นการเฉพาะ
แยกออกมาจากเงือ
่ นไขทั่วไป
แบบก่อสร ้างทุกชนิด
 แบ่งเป็ นหมวดหมู่
 โยธา ไฟฟ้ า เครือ
่ งกล ฯลฯ
 ฯลฯ

9. ฯลฯ

ั
โครงสร้างของสญญาก่
อสร้างทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ
่ การตรวจร ับงาน
Specification / Spec หรือ รายการก่อสร ้าง เกณฑ์มาตรฐานทางด ้านคุณภาพ
ของงานก่อสร ้างทีไ่ ม่สามารถเขียนไว ้ในแบบก่อสร ้างได ้
ั ญาก่อสร ้าง
 สว่ นหนึง่ ของสญ
 เกณฑ์มาตรฐาน
 ขัน
้ ตา่ ของเจ ้าของงาน
 ขัน
้ สูงของผู ้รับจ ้าง
้
 ไม่ใชความพอใจเป็
นตัวชวี้ ัด
่ ASTM / มอก. หรือ ฯลฯ
 วัดเป็ นตัวเลขได ้ เชน
 ฯลฯ

ั
โครงสร้างของสญญาก่
อสร้างทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ
่ การตรวจร ับงาน
ประเภทของ Specification
ั ญาก่อสร ้างทั่วๆไปจะใชรายการก่
้
่
ในสญ
อสร ้างผสมกัน เชน
ั เจน
1. PROPRIETARY SPECIFICATION ระบุยห
ี่ ้อ ส ี ขนาด ฯลฯ ชด
้
2. REFERENCE SPECIFICATION มาตรฐานทีใ่ ชในการตรวจสอบ
3. DESCRIPTIVE SPECIFICATION: MATERIALS , METHODS &
WORKMANSHIP มาตรฐานการผลิตวัสดุ วิธก
ี ารก่อสร ้าง มาตรฐานฝี มือชา่ ง
4. PERFORMANCE SPECIFICATION
วิธใี ดก็ได ้ขอให ้ได ้สงิ่ ทีต
่ ้องการ
5. Etc. แบบผสม

แนวทางการตรวจร ับงานก่อสร้างสนามฟุตซอลในโรงเรียน
ถ้าผมได้ร ับการแต่งตงั้
ให้เป็นกรรมการตรวจร ับงานก่อสร้าง
ื ขอเอกสารด ังต่อไปนี้
ผมจะทาหน ังสอ
จากวิศวกรผูค
้ วบคุมงาน
ผ่านผูอ
้ อกคาสง่ ั แต่งตงผม
ั้
ก่อนทีจ
่ ะลงนามในเอกสารผูต
้ รวจร ับงาน
ั
1. สญญาก่
อสร้าง แบบก่อสร้าง และ Specification
2. คาสง่ ั แต่งตงั้ วิศวกรผูค
้ วบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
3. เอกสาร และ รูปภาพ ทีร่ ับรองคุณภาพขณะทาการก่อสร้างแต่ละขนตอน
ั้

4. เอกสาร และ รูปภาพ ทีร่ ับรองคุณภาพการทดสอบว ัสดุทใี่ ชใ้ นโครงการ
5. ฯลฯ

แนวทางการตรวจร ับงานก่อสร้างสนามฟุตซอลในโรงเรียน
คาสง่ ั แต่งตงั้ วิศวกรผูค
้ วบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ

1. ผูอ
้ อกคาสง่ ั แต่งตงจะเป
ั้
็ นผูร้ ับชอบโดยตรง/ห ัวหน้าหน่วยงานนนๆ
ั้
2. หน้าทีก
่ รรมการตรวจการจ้างฯ
ตามระเบียบสาน ักนายกร ัฐมนตรี
ว่าด้วยการพ ัสดุฯ ข้อ 72
ถ้าข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วนมาตงแต่
ั้
ตน
้
่ ไม่ได้ร ับรายงานจากผูค
เชน
้ วบคุมงาน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
จะผิดเพราะ บกพร่องต่อหน้าที่
ไม่ผด
ิ เพราะ เจตนาทุจริต
้
แต่ถา้ มีปญ
ั หาเกิดขึน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
หนีความร ับผิดชอบไม่พน
้
้ อยูก
มาก หรือ น้อย ขึน
่ ับข้อเท็จจริง

แนวทางการตรวจร ับงานก่อสร้างสนามฟุตซอลในโรงเรียน
คาสง่ ั แต่งตงั้ วิศวกรผูค
้ วบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ

1. ผูอ
้ อกคาสง่ ั แต่งตงจะเป
ั้
็ นผูร้ ับชอบโดยตรง/ห ัวหน้าหน่วยงานนนๆ
ั้
2. วิศวกรผูค
้ วบคุมงานเป็นใคร
และ ต้องทาหน้าทีต
่ ามทีร่ ะบุไว้
ในระเบียบสาน ักนายกร ัฐมนตรี
ว่าด้วยการพ ัสดุฯ ข้อ 73 ครบถ้วน
หรือไม่

แนวทางการตรวจร ับงานก่อสร้างสนามฟุตซอลในโรงเรียน
ถ้าผมได้ร ับการแต่งตงั้
ให้เป็นกรรมการตรวจร ับงานก่อสร้าง
ื ขอเอกสารด ังต่อไปนี้
ผมจะทาหน ังสอ
จากวิศวกรผูค
้ วบคุมงาน
ผ่านผูอ
้ อกคาสง่ ั แต่งตงผม
ั้
ก่อนทีจ
่ ะลงนามในเอกสารผูต
้ รวจร ับงาน
ั
1. สญญาก่
อสร้าง แบบก่อสร้าง และ Specification
2. คาสง่ ั แต่งตงั้ วิศวกรผูค
้ วบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
3. เอกสาร และ รูปภาพ ทีร่ ับรองคุณภาพขณะทาการก่อสร้างแต่ละขนตอน
ั้

4. เอกสาร และ รูปภาพ ทีร่ ับรองคุณภาพการทดสอบว ัสดุทใี่ ชใ้ นโครงการ
5. ฯลฯ

แนวทางการตรวจร ับงานก่อสร้างสนามฟุตซอลในโรงเรียน
เอกสาร และ รูปภาพ ทีร่ ับรองคุณภาพขณะทาการก่อสร้างแต่ละขนตอน
ั้

้ และ ความแน่นในการบดอ ัด
1. ว ัสดุรองพืน
2. ความแข็งแรงของคอนกรีต และ รอยต่อ
้ คอนกรีต
3. กว้าง x ยาว x หนา ของพืน
้ หรือ ความเรียบ
4. ความลาดเทของพืน
5. ฯลฯ

แนวทางการตรวจร ับงานก่อสร้างสนามฟุตซอลในโรงเรียน
ถ้าผมได้ร ับการแต่งตงั้
ให้เป็นกรรมการตรวจร ับงานก่อสร้าง
ื ขอเอกสารด ังต่อไปนี้
ผมจะทาหน ังสอ
จากวิศวกรผูค
้ วบคุมงาน
ผ่านผูอ
้ อกคาสง่ ั แต่งตงผม
ั้
ก่อนทีจ
่ ะลงนามในเอกสารผูต
้ รวจร ับงาน
ั
1. สญญาก่
อสร้าง แบบก่อสร้าง และ Specification
2. คาสง่ ั แต่งตงั้ วิศวกรผูค
้ วบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
3. เอกสาร และ รูปภาพ ทีร่ ับรองคุณภาพขณะทาการก่อสร้างแต่ละขนตอน
ั้

4. เอกสาร และ รูปภาพ ทีร่ ับรองคุณภาพการทดสอบว ัสดุทใี่ ชใ้ นโครงการ
5. ฯลฯ

แนวทางการตรวจร ับงานก่อสร้างสนามฟุตซอลในโรงเรียน
ถ้าผมได้ร ับการแต่งตงั้
ให้เป็นกรรมการตรวจร ับ
งานก่อสร้างสนามฟุตซอล
ของโรงเรียนฯทีก
่ าล ังมีปญ
ั หา
ื ขอเอกสาร
ผมจะทาหน ังสอ
้ ากวิศวกร
ด ังต่อไปนีจ
ผูค
้ วบคุมงานก่อนตรวจร ับงาน
ผ่านผูอ
้ อกคาสง่ ั แต่งตงผม
ั้
ั
1. สญญาก่
อสร้าง แบบก่อสร้าง และ Specification
2. คาสง่ ั แต่งตงั้ วิศวกรผูค
้ วบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
3. เอกสาร และ รูปภาพ ทีร่ ับรองคุณภาพขณะทาการก่อสร้างแต่ละขนตอน
ั้

4. เอกสาร และ รูปภาพ ทีร่ ับรองคุณภาพการทดสอบว ัสดุทใี่ ชใ้ นโครงการ
5. ฯลฯ

แนวทางการตรวจร ับงานก่อสร้างสนามฟุตซอลในโรงเรียน
เอกสาร และ รูปภาพ ทีร่ ับรองคุณภาพการทดสอบว ัสดุทใี่ ชใ้ นโครงการ
1. ขนาด ความหนา ความกว้าง ส ี รอยต่อ ฯลฯ
ื ร ับรองคุณภาพว ัสดุทใี่ ช ้ และ
2. หน ังสอ
ผลการทดสอบ

แนวทางการตรวจร ับงานก่อสร้างสนามฟุตซอลในโรงเรียน
จะเห็นว่า
ถ้าไม่มรี ายงานของผูค
้ วบคุมงาน
ตามหน้าทีท
่ รี่ ะบุไว้ในข้อ 73
จะปล่อยให้กรรมการตรวจการจ้าง
ร ับผิดชอบฝ่ายเดียวไม่ได้
ถ้าควบคุมงานให้เป็นไปตาม
Plan & Spec ทุกประการ
้
ปัญหาจะไม่เกิดขึน
ในขนตอนการตรวจร
ั้
ับงาน

แนวทางการตรวจร ับงานก่อสร้างสนามฟุตซอลในโรงเรียน
สรุปแนวทางข ้อโต ้แย ้ง ถ ้าผมได ้รับแต่งตัง้ เป็ นกรรมการตรวจการจ ้าง
่ ผมไม่ได ้รับเอกสารการสง่ มอบงานจากผู ้ควบคุมงานก่อสร ้าง ทีแ
1. เชน
่ สดงว่า
ั ญา แบบ และ Specification ทุกประการ
สงิ่ ก่อสร ้างทุกอย่างได ้ดาเนินการตามสญ
พร ้อมหลักฐาน รูปภาพ/รายละเอียด

หรือ ขอไปแล ้วก็ไม่มใี ห ้ (ถ ้ามีเอกสารยืนยันมาแสดงยิง่ มีน้ าหนักมากขึน
้ )
ื่ โดยสุจริตใจว่า
2. หรือ ทีผ
่ มต ้องยอมรับงานทัง้ ๆทีไ่ ม่ได ้เอกสารตามข ้อ 3 เพราะผมเชอ
ผู ้ควบคุมงานจะทาหน ้าทีท
่ ไี่ ด ้รับมอบหมายอย่างเต็มทีโ่ ดยสมบูรณ์ครบถ ้วน
เพราะเป็ นผู ้มีความรู ้ ความสามารถ ตามทีไ่ ด ้รับความไว ้วางใจจากผู ้มีอานาจแต่งตัง้

3. หรือ ทีผ
่ มต ้องยอมรับงานเพราะถูกผู ้บังคับบัญชาตามสายงานเร่งรัด จึงจาเป็ นต ้อง
ทาตามในฐานะทีเ่ ป็ นผู ้ใต ้บังคับบัญชา ทัง้ ๆทีไ่ ด ้แจ ้งด ้วยวาจาไปแล ้วว่า งานยังไม่
เรียบร ้อย
4. ฯลฯ

แนวทางการตรวจร ับงานก่อสร้างสนามฟุตซอลในโรงเรียน
กล่าวโดยสรุป คือ แต่อย่างไรก็ตาม
ี หาย จะต ้องมีผู ้รับผิดชอบ
1. ตามระเบียบ เมือ
่ ทางราชการเสย
2. คณะกรรมการตรวจการจ ้างจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได ้
แต่ มาก/น ้อย ขึน
้ อยูก
่ บ
ั
- หลักฐาน
- ข ้อเท็จจริง และ
- การให ้ความร่วมมือในการสอบสวนข ้อเท็จจริง
3. การทีโ่ ครงการมีราคาแพง
- ต ้องไปตรวจทีผ
่ ู ้ประมาณราคา หรือ ผู ้ทีแ
่ ปรญัตติงบประมาณ
- ผู ้ควบคุมงาน และ ผู ้ตรวจการจ ้าง ไม่เกีย
่ ว

