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วศิวกรรมโยธา ชลประทาน การกอ่สรา้ง งานวจิยั  
และ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 



เมือ่ไดย้นิ ไดฟ้งั ไดอ้า่น หรอื ไดร้บัรูส้ ิง่ใดๆ 
 ตอ้งคดิ วเิคราะห ์หาเหตผุลใหร้อบดา้นกอ่นเชือ่ตามหลกั กาลามสตูร 

๑. มา อนุสฺสวเนน    อยา่เชือ่โดยฟังตามกันมา 
 

๒. มา ปรมฺปราย  อยา่เชือ่โดยถอืวา่เป็นของเกา่เลา่สบืๆกันมา 
 

๓. มา อติกิริาย    อยา่เชือ่เพราะขา่วเลา่ลอื 
 

๔. มา ปิฏกสมฺปทาเนน  อยา่เชือ่โดยอา้งคัมภรีห์รอืต ารา 
 

๕. มา ตกฺกเหต ุ อยา่เชือ่โดยคดิเดาเอาเอง 
 

๖. มา นยเหต ุ อยา่เชือ่โดยคดิคาดคะเนอนุมานเอา 
 

๗. มา อาการปรวิติกฺเกน อยา่เชือ่โดยตรกึเอาตามอาการที่
ปรากฏ 
 

๘. มา ทฎิฐนิชฺิฌานกฺขนฺตยิา อยา่เชือ่เพราะเห็นวา่ตอ้งกับ
ความเห็นของตน 
 

๙. มา ภพฺพรปูตา  อยา่เชือ่วา่ผูพ้ดูควรเชือ่ได ้
 

๑๐. มา สมโณ โน ครตู ิ อยา่เชือ่วา่ผูพ้ดูนัน้เป็นครขูองเรา 

 “เมือ่ใด ทา่นทัง้หลายรูด้ว้ยตนเองวา่  ธรรมเหลา่นีเ้ป็นอกศุล  ธรรมเหลา่นีม้โีทษ  ธรรมเหลา่นีผู้รู้ต้เิตยีน  

ธรรมเหลา่นีใ้ครยดึถอืปฏบิตัถิงึทีแ่ลว้จะเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ความทกุข ์  เมือ่นัน้ทา่นทัง้หลายพงึละเสยี ฯลฯ 

 
เมือ่ใดทา่นทัง้หลายรูด้ว้ยตนเองวา่ ธรรมเหลา่นีเ้ป็นกศุล ธรรมเหลา่นีไ้มม่โีทษ  ธรรมเหลา่นีว้ญิญชูนสรรเสรญิ    
ธรรมเหลา่นีใ้ครยดึถอืปฏบิตั ิจะเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ความสขุ เมือ่นัน้ทา่นทัง้หลายพงึถอืปฏบิตับิ าเพ็ญ(ธรรม

เหลา่นัน้)“ 



แนวทางการตรวจรบังานกอ่สรา้งสนามฟตุซอลในโรงเรยีน 

ถา้ผมไดร้บัการแตง่ต ัง้ 
ใหเ้ป็นกรรมการตรวจรบังานกอ่สรา้ง 
ผมจะท าหนงัสอืขอเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

จากวศิวกรผูค้วบคมุงาน 
ผา่นผูอ้อกค าส ัง่แตง่ต ัง้ผม 

กอ่นทีจ่ะลงนามในเอกสารผูต้รวจรบังาน 

1. สญัญากอ่สรา้ง แบบกอ่สรา้ง และ Specification 
 

2. ค าส ัง่แตง่ต ัง้ วศิวกรผูค้วบคมุงาน/คณะกรรมการตรวจการจา้ง ฯลฯ 
 

3. เอกสาร และ รปูภาพ ทีร่บัรองคณุภาพขณะท าการกอ่สรา้งแตล่ะข ัน้ตอน 
 

4. เอกสาร และ รปูภาพ ทีร่บัรองคณุภาพการทดสอบวสัดทุ ีใ่ชใ้นโครงการ 
 

5. ฯลฯ 



โครงสรา้งของสญัญากอ่สรา้งทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การตรวจรบังาน 

1. หนังสอืเชญิประกวดราคา (INVITATION TO BID)  
 
2. แบบฟอรม์การประกวดราคา (BID FORM)  
 
3. สญัญาการกอ่สรา้ง (CONSTRUCTION CONTRACT)  ขอบเขตของงานทัง้หมด 
 
4. งานทีร่วม / ไมร่วม อยูใ่นสญัญา (WORK INCLUDE / NOT INCLUDE IN CONTRACT)   
 
5. รายการทีเ่จา้ของงานจะจัดหาให ้(OWNER-FURNISHED ITEMS)  
 
6. รายการชีแ้จงเพิม่เตมิ (ADDENDA)   
 
7. แผนการกอ่สรา้ง (CONSTRUCTION SCHEDULE) 
 
8. รายละเอยีดขอ้ก าหนดการกอ่สรา้งและแบบ (SPECIFICATIONS AND DRAWINGS)  
 8.1 เงือ่นไขท่ัวไป (GENERAL CONDITIONS)   
 8.2 เงือ่นไขพเิศษ (SPECIAL CONDITIONS)   
 
9. ฯลฯ  



โครงสรา้งของสญัญากอ่สรา้งทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การตรวจรบังาน 

สญัญาการกอ่สรา้งโดยท่ัวไปจะประกอบไปดว้ยสว่นทีส่ าคัญ คอื 
 
1. หนังสอืเชญิประกวดราคา (INVITATION TO BID)   

 ระบวุา่ตอ้งการใหส้รา้งอะไร เวลากอ่สรา้งนานเทา่ใด  
 ราคางานเทา่ใด(ถา้ม)ี 
 กระบวนการในการเขา้ประกวดราคา 

 สถานทีซ่ ือ้แบบ 
 สถานทีย่ืน่ซอง เปิดซอง 
 E - Auction 
 ฯลฯ 

 รายละเอยีดและค าแนะน าส าหรับผูเ้ขา้ประกวดราคา 
 ไปดสูถานที ่
 ปัญหามวลชน 
 น ้าใตด้นิ อาคารขา้งเคยีง 
 ถนนเขา้สถานทีก่อ่สรา้ง 
 ฯลฯ 

 ฯลฯ 
 
 



โครงสรา้งของสญัญากอ่สรา้งทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การตรวจรบังาน 

สญัญาการกอ่สรา้งโดยท่ัวไปจะประกอบไปดว้ยสว่นทีส่ าคัญ คอื 
 
2. แบบฟอรม์การประกวดราคา (BID FORM)  

 ชือ่ผูย้ ืน่ซองประกวดราคา  
 ขอ้ความ เชน่ ผูเ้ขา้ประกวดราคา 
 ไดต้รวจสอบสิง่ตอ่ไปนีเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

 สถานทีก่อ่สรา้ง 
 แบบรายละเอยีด/Specification 
 วธิกีาร/กระบวนการควบคมุการกอ่สรา้ง 
 ฯลฯ 

 จ านวนเงนิทีย่ืน่ซองประกวดราคา 
 จ านวนเงนิคา่ปรับจากงานลา่ชา้  
 ขอ้ความทีร่ะบวุา่หากชนะการประมลู 

 ผูป้ระกวดราคาตกลงทีจ่ะท าตามสญัญา 
 เงนิประกันการท าสญัญา/ เงนิประกันการกอ่สรา้ง   
 จ านวนเงนิเพิม่หรอืลดถา้ปรมิาณงานเปลีย่นแปลงไปจากสญัญาเดมิ    

 เวลาทีต่อ้งท างานใหแ้ลว้เสร็จ/คา่ปรับ 
 เงือ่นไขเพิม่เตมิพเิศษ (ถา้ม)ี  
 รายละเอยีดจ านวนงานและเงนิการประกวดราคา (BID BREAKDOWN/Bill of Quantity BOQ)   
 แนวทางในการตรวจสอบความกา้วหนา้ของผลงานภายหลัง หากชนะการประมลู 



โครงสรา้งของสญัญากอ่สรา้งทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การตรวจรบังาน 

สญัญาการกอ่สรา้งโดยท่ัวไปจะประกอบไปดว้ยสว่นทีส่ าคัญ คอื 
 
3. สญัญาการกอ่สรา้ง (CONSTRUCTION CONTRACT)   

ใครออกแบบ/ควบคมุงานกอ่สรา้ง/ทีป่รกึษาถา้ม ี= จะตอ้งรว่มรบัผดิชอบ 



โครงสรา้งของสญัญากอ่สรา้งทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การตรวจรบังาน 

สญัญาการกอ่สรา้งโดยท่ัวไปจะประกอบไปดว้ยสว่นทีส่ าคัญ คอื 
 
4. งานทีร่วม / ไมร่วม อยูใ่นสญัญา (WORK INCLUDED / NOT INCLUDED IN CONTRACT)   

 การเจรจาเชา่ทีจ่ากชาวบา้นเพือ่สรา้งส านักงานสนาม  
 คา่ใชจ้า่ยในการไลช่าวบา้นออกจากบรเิวณทีจ่ะท าการกอ่สรา้งใครจะเป็นคนจา่ย  
 จะนับเวลาเริม่การกอ่สรา้งเมือ่ใด เมือ่ท าสญัญา หรอื เมือ่สง่มอบพืน้ทีค่รบ ฯลฯ 
 ฯลฯ 

       

คา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบ และ 
ทดสอบวสัด ุท าอยา่งไร ใครจา่ย 



โครงสรา้งของสญัญากอ่สรา้งทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การตรวจรบังาน 

สญัญาการกอ่สรา้งโดยท่ัวไปจะประกอบไปดว้ยสว่นทีส่ าคัญ คอื 
  
5. รายการทีเ่จา้ของงานจะจัดหาให ้(OWNER-FURNISHED ITEMS)   

 เชน่ การสัง่วสัด ุใครเป็นคนสัง่ หรอื จัดซือ้ หรอื จัดหา และ การตรวจสอบคมุคณุภาพ 



โครงสรา้งของสญัญากอ่สรา้งทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การตรวจรบังาน 

สญัญาการกอ่สรา้งโดยท่ัวไปจะประกอบไปดว้ยสว่นทีส่ าคัญ คอื 
  
7. แผนการกอ่สรา้ง (CONSTRUCTION SCHEDULE)  = แผนการรับเงนิ แตล่ะขัน้ตอนการกอ่สรา้ง 

วศิวกรผูค้วบคมุงานจะตอ้งท ารายงาน 
แตล่ะ วนั สปัดาห ์เดอืน  
เสนอในแตล่ะขัน้ตอนเพือ่เบกิเงนิงวด 
ถา้เป็นไปตามแบบและรายการกอ่สรา้ง 
 
กรรมการตรวจการจา้ง 
จะตรวจสอบ รับงาน ทลีะงวด/เดอืน ฯลฯ 



โครงสรา้งของสญัญากอ่สรา้งทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การตรวจรบังาน 

สญัญาการกอ่สรา้งโดยท่ัวไปจะประกอบไปดว้ยสว่นทีส่ าคัญ คอื 
 
8. Specification จะบอกเกณฑม์าตรฐานคณุภาพของงาน 
 

 เงือ่นไขท่ัวไป (GENERAL CONDITIONS)   
 ใชไ้ดก้ับทกุสญัญาจา้งเหมางาน 
    ทีม่ลีักษณะงานประเภทเดยีวกัน  
    เชน่ งานสรา้งถนน เป็นตน้  

 
 เงือ่นไขพเิศษ (SPECIAL CONDITIONS)    

 ใชเ้ฉพาะกับงานใดงานหนึง่เป็นการเฉพาะหนึง่เทา่นัน้ 
    เชน่ งานขดุลอกรอ่งแกนเขือ่นเป็นการเฉพาะ 
    แยกออกมาจากเงือ่นไขท่ัวไป 

 
แบบกอ่สรา้งทกุชนดิ 

 แบง่เป็นหมวดหมู ่
 โยธา ไฟฟ้า เครือ่งกล ฯลฯ 
 ฯลฯ 

 
9. ฯลฯ   



โครงสรา้งของสญัญากอ่สรา้งทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การตรวจรบังาน 

Specification / Spec  หรอื รายการกอ่สรา้ง เกณฑม์าตรฐานทางดา้นคณุภาพ 
ของงานกอ่สรา้งทีไ่มส่ามารถเขยีนไวใ้นแบบกอ่สรา้งได ้
 
  สว่นหนึง่ของสญัญากอ่สรา้ง 

 
  เกณฑม์าตรฐาน 

  ขัน้ต า่ของเจา้ของงาน 
  ขัน้สงูของผูร้บัจา้ง 

 
  ไมใ่ชค้วามพอใจเป็นตวัชีว้ัด 

 
  วัดเป็นตวัเลขได ้ เชน่ ASTM / มอก. หรอื ฯลฯ 

 
  ฯลฯ 
 
 



โครงสรา้งของสญัญากอ่สรา้งทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การตรวจรบังาน 

ประเภทของ Specification  
 
ในสญัญากอ่สรา้งทั่วๆไปจะใชร้ายการกอ่สรา้งผสมกนั เชน่ 
 
 

1. PROPRIETARY SPECIFICATION ระบยุีห่อ้ ส ีขนาด ฯลฯ ชดัเจน 
 

2. REFERENCE SPECIFICATION มาตรฐานทีใ่ชใ้นการตรวจสอบ 
 

3. DESCRIPTIVE SPECIFICATION: MATERIALS , METHODS & 
WORKMANSHIP มาตรฐานการผลติวสัด ุวธิกีารกอ่สรา้ง มาตรฐานฝีมอืชา่ง 
 

4. PERFORMANCE SPECIFICATION  
 วธิใีดกไ็ดข้อใหไ้ดส้ ิง่ทีต่อ้งการ 

 
5. Etc. แบบผสม 



แนวทางการตรวจรบังานกอ่สรา้งสนามฟตุซอลในโรงเรยีน 

ถา้ผมไดร้บัการแตง่ต ัง้ 
ใหเ้ป็นกรรมการตรวจรบังานกอ่สรา้ง 
ผมจะท าหนงัสอืขอเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

จากวศิวกรผูค้วบคมุงาน 
ผา่นผูอ้อกค าส ัง่แตง่ต ัง้ผม 

กอ่นทีจ่ะลงนามในเอกสารผูต้รวจรบังาน 

1. สญัญากอ่สรา้ง แบบกอ่สรา้ง และ Specification 
 

2. ค าส ัง่แตง่ต ัง้ วศิวกรผูค้วบคมุงาน/คณะกรรมการตรวจการจา้ง ฯลฯ 
 

3. เอกสาร และ รปูภาพ ทีร่บัรองคณุภาพขณะท าการกอ่สรา้งแตล่ะข ัน้ตอน 
 

4. เอกสาร และ รปูภาพ ทีร่บัรองคณุภาพการทดสอบวสัดทุ ีใ่ชใ้นโครงการ 
 

5. ฯลฯ 



แนวทางการตรวจรบังานกอ่สรา้งสนามฟตุซอลในโรงเรยีน 

ค าส ัง่แตง่ต ัง้ วศิวกรผูค้วบคมุงาน/คณะกรรมการตรวจการจา้ง ฯลฯ 
 

1. ผูอ้อกค าส ัง่แตง่ต ัง้จะเป็นผูร้บัชอบโดยตรง/หวัหนา้หนว่ยงานน ัน้ๆ 
 

2. หนา้ทีก่รรมการตรวจการจา้งฯ 
 ตามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ี
 วา่ดว้ยการพสัดฯุ ขอ้ 72   
 
ถา้ขอ้เท็จจรงิไมค่รบถว้นมาต ัง้แตต่น้ 
เชน่ ไมไ่ดร้บัรายงานจากผูค้วบคมุงาน 
คณะกรรมการตรวจการจา้ง 
จะผดิเพราะ บกพรอ่งตอ่หนา้ที ่
ไมผ่ดิเพราะ เจตนาทจุรติ 
 
แตถ่า้มปีญัหาเกดิขึน้ 
คณะกรรมการตรวจการจา้ง 
หนคีวามรบัผดิชอบไมพ่น้ 
มาก หรอื นอ้ย ขึน้อยูก่บัขอ้เท็จจรงิ 
 
 



แนวทางการตรวจรบังานกอ่สรา้งสนามฟตุซอลในโรงเรยีน 

ค าส ัง่แตง่ต ัง้ วศิวกรผูค้วบคมุงาน/คณะกรรมการตรวจการจา้ง ฯลฯ 
 

1. ผูอ้อกค าส ัง่แตง่ต ัง้จะเป็นผูร้บัชอบโดยตรง/หวัหนา้หนว่ยงานน ัน้ๆ 
 

2. วศิวกรผูค้วบคมุงานเป็นใคร  
 และ ตอ้งท าหนา้ทีต่ามทีร่ะบไุว ้
 ในระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ี
 วา่ดว้ยการพสัดฯุ ขอ้ 73 ครบถว้น 
 หรอืไม ่
 



แนวทางการตรวจรบังานกอ่สรา้งสนามฟตุซอลในโรงเรยีน 

ถา้ผมไดร้บัการแตง่ต ัง้ 
ใหเ้ป็นกรรมการตรวจรบังานกอ่สรา้ง 
ผมจะท าหนงัสอืขอเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

จากวศิวกรผูค้วบคมุงาน 
ผา่นผูอ้อกค าส ัง่แตง่ต ัง้ผม 

กอ่นทีจ่ะลงนามในเอกสารผูต้รวจรบังาน 

1. สญัญากอ่สรา้ง แบบกอ่สรา้ง และ Specification 
 

2. ค าส ัง่แตง่ต ัง้ วศิวกรผูค้วบคมุงาน/คณะกรรมการตรวจการจา้ง ฯลฯ 
 

3. เอกสาร และ รปูภาพ ทีร่บัรองคณุภาพขณะท าการกอ่สรา้งแตล่ะข ัน้ตอน 
 

4. เอกสาร และ รปูภาพ ทีร่บัรองคณุภาพการทดสอบวสัดทุ ีใ่ชใ้นโครงการ 
 

5. ฯลฯ 



แนวทางการตรวจรบังานกอ่สรา้งสนามฟตุซอลในโรงเรยีน 

เอกสาร และ รปูภาพ ทีร่บัรองคณุภาพขณะท าการกอ่สรา้งแตล่ะข ัน้ตอน 
 
1. วสัดรุองพืน้ และ ความแนน่ในการบดอดั 

 
2. ความแข็งแรงของคอนกรตี และ รอยตอ่ 

 
3. กวา้ง x ยาว x หนา ของพืน้คอนกรตี 

 
4. ความลาดเทของพืน้ หรอื ความเรยีบ 

 
5. ฯลฯ 
 
 
 



แนวทางการตรวจรบังานกอ่สรา้งสนามฟตุซอลในโรงเรยีน 

ถา้ผมไดร้บัการแตง่ต ัง้ 
ใหเ้ป็นกรรมการตรวจรบังานกอ่สรา้ง 
ผมจะท าหนงัสอืขอเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

จากวศิวกรผูค้วบคมุงาน 
ผา่นผูอ้อกค าส ัง่แตง่ต ัง้ผม 

กอ่นทีจ่ะลงนามในเอกสารผูต้รวจรบังาน 

1. สญัญากอ่สรา้ง แบบกอ่สรา้ง และ Specification 
 

2. ค าส ัง่แตง่ต ัง้ วศิวกรผูค้วบคมุงาน/คณะกรรมการตรวจการจา้ง ฯลฯ 
 

3. เอกสาร และ รปูภาพ ทีร่บัรองคณุภาพขณะท าการกอ่สรา้งแตล่ะข ัน้ตอน 
 

4. เอกสาร และ รปูภาพ ทีร่บัรองคณุภาพการทดสอบวสัดทุ ีใ่ชใ้นโครงการ 
 

5. ฯลฯ 



แนวทางการตรวจรบังานกอ่สรา้งสนามฟตุซอลในโรงเรยีน 

ถา้ผมไดร้บัการแตง่ต ัง้ 
ใหเ้ป็นกรรมการตรวจรบั 
งานกอ่สรา้งสนามฟตุซอล 
ของโรงเรยีนฯทีก่ าลงัมปีญัหา 
ผมจะท าหนงัสอืขอเอกสาร 
ดงัตอ่ไปนีจ้ากวศิวกร 
ผูค้วบคมุงานกอ่นตรวจรบังาน 
ผา่นผูอ้อกค าส ัง่แตง่ต ัง้ผม 

1. สญัญากอ่สรา้ง แบบกอ่สรา้ง และ Specification 
 

2. ค าส ัง่แตง่ต ัง้ วศิวกรผูค้วบคมุงาน/คณะกรรมการตรวจการจา้ง ฯลฯ 
 

3. เอกสาร และ รปูภาพ ทีร่บัรองคณุภาพขณะท าการกอ่สรา้งแตล่ะข ัน้ตอน 
 

4. เอกสาร และ รปูภาพ ทีร่บัรองคณุภาพการทดสอบวสัดทุ ีใ่ชใ้นโครงการ 
 

5. ฯลฯ 



แนวทางการตรวจรบังานกอ่สรา้งสนามฟตุซอลในโรงเรยีน 

เอกสาร และ รปูภาพ ทีร่บัรองคณุภาพการทดสอบวสัดทุ ีใ่ชใ้นโครงการ 
 
1. ขนาด ความหนา ความกวา้ง ส ีรอยตอ่ ฯลฯ 

 
2. หนงัสอืรบัรองคณุภาพวสัดทุ ีใ่ช ้และ  
 ผลการทดสอบ 

 
 



แนวทางการตรวจรบังานกอ่สรา้งสนามฟตุซอลในโรงเรยีน 

จะเห็นวา่ 
 

ถา้ไมม่รีายงานของผูค้วบคมุงาน 
ตามหนา้ทีท่ ีร่ะบไุวใ้นขอ้ 73 
จะปลอ่ยใหก้รรมการตรวจการจา้ง 
รบัผดิชอบฝ่ายเดยีวไมไ่ด ้
 

ถา้ควบคมุงานใหเ้ป็นไปตาม  
Plan & Spec ทกุประการ 
ปญัหาจะไมเ่กดิขึน้ 
ในข ัน้ตอนการตรวจรบังาน 



แนวทางการตรวจรบังานกอ่สรา้งสนามฟตุซอลในโรงเรยีน 

สรปุแนวทางขอ้โตแ้ยง้ ถา้ผมไดร้ับแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจการจา้ง 
 
1. เชน่ ผมไมไ่ดรั้บเอกสารการสง่มอบงานจากผูค้วบคมุงานกอ่สรา้ง ทีแ่สดงวา่ 

สิง่กอ่สรา้งทกุอยา่งไดด้ าเนนิการตามสญัญา แบบ และ Specification ทกุประการ 
พรอ้มหลกัฐาน รปูภาพ/รายละเอยีด  
 

 หรอื ขอไปแลว้ก็ไมม่ใีห ้(ถา้มเีอกสารยนืยนัมาแสดงยิง่มนี ้าหนักมากขึน้) 
 

2. หรอื ทีผ่มตอ้งยอมรับงานทัง้ๆทีไ่มไ่ดเ้อกสารตามขอ้ 3 เพราะผมเชือ่โดยสจุรติใจวา่  
 

 ผูค้วบคมุงานจะท าหนา้ทีท่ีไ่ดร้ับมอบหมายอยา่งเต็มทีโ่ดยสมบรูณ์ครบถว้น 
 เพราะเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ ตามทีไ่ดร้ับความไวว้างใจจากผูม้อี านาจแตง่ตัง้ 

 
3. หรอื ทีผ่มตอ้งยอมรับงานเพราะถกูผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานเรง่รัด จงึจ าเป็นตอ้ง

ท าตามในฐานะทีเ่ป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทัง้ๆทีไ่ดแ้จง้ดว้ยวาจาไปแลว้วา่ งานยงัไม่
เรยีบรอ้ย 
 

4. ฯลฯ 



แนวทางการตรวจรบังานกอ่สรา้งสนามฟตุซอลในโรงเรยีน 

กลา่วโดยสรปุ คอื แตอ่ยา่งไรก็ตาม 
 
1. ตามระเบยีบ เมือ่ทางราชการเสยีหาย จะตอ้งมผีูรั้บผดิชอบ   

 
2. คณะกรรมการตรวจการจา้งจะปฏเิสธความรับผดิชอบไมไ่ด ้
 แต ่มาก/นอ้ย ขึน้อยูก่บั 
 - หลักฐาน  
 - ขอ้เท็จจรงิ และ 
 - การใหค้วามร่วมมอืในการสอบสวนขอ้เท็จจรงิ 
 
3. การทีโ่ครงการมรีาคาแพง  
 - ตอ้งไปตรวจทีผู่ป้ระมาณราคา หรอื ผูท้ีแ่ปรญัตตงิบประมาณ 
 - ผูค้วบคมุงาน และ ผูต้รวจการจา้ง ไมเ่กีย่ว 
 




