
การควบคุมงานก่อสร้าง 
Construction Management 



ข้อควรปฏบัิตขิองผู้ควบคุมงาน 

• ยนิดแีละให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ 

• ไม่มข้ีอผูกพนัหรือมส่ีวนได้ส่วนเสีย 

• ตรวจสอบการท างานของผู้รับจ้างเป็นระยะ ๆ 

• หลกีเลีย่งการท าความสนิทสนมจนเกนิไป 

• ไม่นินทา วพิากษ์ วจิารณ์ผู้อ่ืน 

• ไม่แสดงความเห็นขดัแย้งต่อหน้าผู้รับจ้าง 

• ไม่ส่ังหยุดงานโดยปราศจากเหตุผล 

• ไม่หน่วงเหน่ียวการตรวจสอบการก่อสร้าง 

• ไม่เป็นคนคุยโม้โอ้อวดหรือแสดงอ านาจของตนเอง 

• เป็นคนยอมรับการตัดสินใจผดิพลาด 

 

 



การเตรียมตวัก่อนปฏบัิตกิารควบคุมงานในสนาม 
ศึกษารายละเอยีดแบบก่อสร้าง สัญญาจ้างเหมา
ก่อสร้างและส่วนประกอบอ่ืน ๆ 

ศึกษาขั้นตอนการท างานและเตรียมวธีิการท างานที่
ถูกต้อง 

ศึกษาข้อควรระวงัและจุดอ่อนของงาน 

เตรียมเอกสารแบบฟอร์มการตรวจสอบรายงาน
ประจ าวนั รายงานประจ าสัปดาห์ แบบฟอร์มผล
การตรวจสอบวสัดุ แท่งคอนกรีต การบดอดัดนิ 
ฯลฯ ให้พร้อมและเพยีงพอ 

ศึกษาล าดบัขั้นตอนการบริหารของโครงการสาย
การบังคบับัญชา ขอบข่ายหน้าที่รับผดิชอบ เพ่ือมิ
ให้เกดิปัญหาก้าวก่ายหน้าที่และท าให้การบริหาร
เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย 

ผู้บริหาร ระดบัสูง 

ผู้บริหาร ระดบักลาง 

ผู้บริหาร ระดบัต้น 



TEAMWORK  

 T - TRUST  = ไว้ใจกัน 

 E - EMPATHY  = เหน็ใจบ้าง 

 A - ASSISTANCE = พลางช่วยเหลือ 

 M - MUTUAL GOAL = เพื่อเป้าหมาย 

 W - WINNER  = ให้บรรลุ 

 O - ORGANIZATION = มุร่วมมือ 

 R - REWARD  = คือรางวัล 

 K - KIDDING  = พลันผ่อนคลาย 



การวางแผนทรัพยากร 
เน้นเร่ืองความพร้อมส าหรับการใช้งาน 
AVALABILITY 

 -  ตอ้งมีใชท้นัเวลา 
 -  ตอ้งมีปริมาณ / จ านวนมากพอส าหรับการใชง้าน 
 -  ราคา / ค่าใชจ่้าย ตอ้งอยูใ่นงบประมาณ 
 -  ปรับปริมาณใหส้ม ่าเสมอ / เหมาะสม 
 

ตัวอย่างวางแผนทรัพยากรประเภทต่าง ๆ 
 -  แผนก าลงัคน 
 -  แผนเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 
 -  แผนวสัดุก่อสร้าง 
 -  แผนการเงิน 

 

ทรัพยากร 

(คน) 

เคร่ืองจักร วสัดุ งบประมาณ 



Scope of 
work 

   PROJECT REQUIREMENTS  

OPERATION 

          - Method 

          -Management 

 

Schedule 

RESOURCES 

            - Manpower 

            - Machine 

            - Material 

            - Money 

EXTERNAL FACTORS 
or Environments 

          - Site Condition 

          - Weather 

          - Politic 

          - Economics 

Spec. 

COST TIME 

QUALITY 
-To Specification 
- On time 
- Within budget 



 การใช้แผนงานเพ่ือการควบคุมงาน 
แผนงานโครงการ 

(Project Plan) 

การแจ้งปฏิบัตงิานตามแผน 
(Job request for) 

ประจ าเดือน 
(Months) 

ประจ าสัปดาห์ 
(Weeks) 

แจ้งการปฏิบัตงิานประจ าวนั 
(Daily Request) 

รายงานประจ าเดือน 
(Monthly Reports) 

รายงานประจ าสัปดาห์ 
(Weekly Reports) 

รายงานประจ าวนั 
(Daily Reports) 

รายงานผลงานความก้าวหน้าของโครงการ 



แผนงานกบัการควบคุมงานเบ้ืองตน้ 

1.  การควบคุมเวลา 

2.  การควบคุมราคา 

3.  การควบคุมคุณภาพ 



JOB REQUEST 
ประกอบด้วย  

   What   จะท าอะไร 
 

  Where   บริเวณไหน (ต าแหน่ง ระดบั) 
 

  When   เม่ือไร (วนัที่ เวลา) 
 

  How   มีแผนจะใช้วธีิการท างานอย่างไร 



การประชุมในหน่วยงานการก่อสร้าง  
การเตรียมข้อมูลและขจัดปัญหาข้อโต้แย้ง 

 

1. เพ่ือควบคุมและตดิตามความก้าวหน้าของงาน 

2. เพ่ือหาทางป้องกนัปัญหาและอุปสรรคทีอ่าจเกดิขึน้ 

3. เพ่ือรับทราบปัญหาและแก้ไขอุปสรรคทีย่งัค้างอยู่ 

4. เพ่ือให้เกดิการประสานงานและลดขั้นตอนในการติดต่อด้วยเอกสาร โดยบันทึก
รายงานการประชุม, Minutes of Meeting 

5. เพ่ือรับทราบข้อคดิเห็นเกีย่วกบัการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ  

6. เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายโดยราบร่ืน 



การควบคุมงานในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารสัญญา 

1. เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแบบ สถานท่ี และเง่ือนไขรายละเอียดขอ้ก าหนดไว้
ในสญัญาทุกประการ 

2. เพ่ือใหผู้ค้วบคุมงานสามารถควบคุมและตรวจสอบไดใ้นกรณีงานไม่
ตรงกบัแบบก่อสร้าง 

3. ในกรณีเกิดขอ้ขดัแยง้งานไม่เป็นไปตามแบบและสญัญา ผูค้วบคุมงาน
ตอ้งรายงานคณะกรรมการตรวจการจา้งเพ่ือขจดัขอ้โตแ้ยง้ต่อไป 

4. กรณีผูรั้บจา้งไม่ด าเนินการตามสญัญาเป็นเหตุใหคุ้ณภาพงานไม่มัน่คง
แขง็แรง ผูค้วบคุมงานสามารถสัง่พกังานได ้
 



การบริหารสัญญา (สัญญาจ้าง) 

  การบริหารสัญญา หมายถงึการควบคุมหรือด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไป  
ตามเง่ือนไขหรือข้อก าหนดในสัญญา 

 

 1.  ถา้ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งปฏิบติัตามเง่ือนไขสญัญา ส่งของหรือส่งมอบงานภายใน
อายสุญัญา ผูบ้ริหารสญัญากเ็พียงแต่ตรวจสอบความถูกตอ้ง แลว้ส่งเร่ืองการเบิก
จ่ายเงิน ถอนเงินประกนัสญัญา ฯลฯ ตามเง่ือนไขสญัญาก าหนดเท่านั้น 

 

 2.  ถา้ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งไม่ปฏิบติัตามสญัญาส่งของหรือส่งมอบงานไม่ถูกตอ้ง
หรือส่งมอบงานล่าชา้กวา่อายสุญัญา ผูบ้ริหารสญัญาตอ้งด าเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 



 

การตรวจรับวสัดุและการตรวจการจ้าง 

การปรับ 

การค านวณค่าปรับ 

การรับหลกัประกนัสัญญา 

การเปลีย่นแปลงรายการในสัญญา 

การขยายเวลาสัญญา (ต่ออายุสัญญา) 

การบอกเลกิสัญญา 

การด าเนินคดีฟ้องเรียกค่าเสียหาย 



ขั้นตอนทัว่ไปในการด าเนินการตามสญัญาเหมา 

ด าเนินการประกวดราคา 

ท าสัญญา 

แจ้งผู้รับเหมาเข้าปฏิบตังิาน 

ด าเนินการตามขั้นตอนการก่อสร้าง 



ส่ังหยุดงาน
ก่อสร้าง 

ด าเนินการแก้ไข
ตามขั้นตอนและ

ระเบียบ 

ปัญหา
อปุสรรค 

มี 

ไม่มี 

ผู้รับจ้างส่งมอบงานแต่ละงวด 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ตรวจรับงานแต่ละงวด 

ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย 

ส่งมอบงานทั้งสัญญา 

ตรวจรับงานงวดสุดท้าย 
และ 

ตรวจรับงานทั้งสัญญา 

รายงานผลความก้าวหน้า 
และรายงานการตรวจการจ้าง 



ประกนัผลงาน 1 ปี 

ปัญหาอปุสรรค 

ถอนเงินค า้ประกนัผลงาน 

จบสัญญา 

มี 

ไม่มี 

แจ้งผู้รับจ้างซ่อมแซม 

ด าเนินการซ่อมแซม 



ส่วนประกอบของสัญญา (สัญญาจ้างเหมา) 

  

 1.  คู่สัญญา ผู้ว่าจ้าง – ผู้รับจ้าง 

 2.  ข้อตกลงว่าจ้าง 

 3.  เอกสารอนัเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 

  3.1  รูปแบบแนบท้ายสัญญา 

  3.2  เง่ือนไขทัว่ไป  เง่ือนไขเฉพาะรายละเอยีดคุมงาน (Specification) 

  3.3  ใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญา 

  3.4  ใบเสนอราคาแนบท้ายสัญญา 



 4.  หลกัประกนัการปฏิบัติตามสัญญา 

 5.  ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ (เง่ือนไขตาม FLOW CHART) 

 6.  การหักเงนิประกนัผลงาน 

 7.  ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลกิสัญญา 

 8.  ความรับผดิชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 

 9.  การจ้างช่วง 

 10.  การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 

 11.  ความรับผดิชอบของผู้รับจ้าง 

 12.  การจ่ายเงนิแก่ลูกจ้าง (ของผู้รับจ้าง) 

 13.  การตรวจการจ้าง 



 14.  แบบรูปและรายการรายละเอยีดคลาดเคล่ือน 

 15.  การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 

 16.  งานพเิศษและการแก้ไขงาน 

 17.  ค่าปรับ 

 18.  สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลงับอกเลกิสัญญา 

 19.  การก าหนดค่าเสียหาย 

 20.  การท าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 

 21.  การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 

 22.  มาตรฐานฝีมือช่าง 



THE END. 
Lighting for The Right 

Way 


