


การน าเสนอการฝึกอบรมหลกัสตูรนี้ เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรูส้ าหรบัหลกัการท างานของวศิวกรสนาม
งานระบบประกอบอาคาร (M&E SITE ENGINEERS) เพือ่ใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมอือาชพี ทัง้การ
ควบคุมงาน การตดิตัง้งานระบบประกอบอาคาร การทดสอบ และการสง่มอบงานโครงการ เพือ่น าไปสูก่ารใช้
งานระบบประกอบอาคารอยา่งสมบรูณ์เตม็ที ่ 
 
ทัง้นี้หวัขอ้ของการฝึกอบรมในวนันี้ จะเป็นการน าเสนอในแต่ละประเดน็ของ 
 
- การเริม่งานก่อสรา้ง การจดัท าแผนการ และจดัการงานตดิตัง้ระบบประกอบอาคาร 

 
- การจดัท า COMBINE SHOP DRAWINGS 

 

- การจดัท าแผนและจดัการการทดสอบระบบและสง่มอบงาน 
 

- การตอบค าถามในขอ้สงสยัและการใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ 
 



 ในงานโครงการก่อสรา้งมกัประกอบไปดว้ย 4 ผูเ้กีย่วขอ้งหลกัๆดงันี้ 
• เจา้ของโครงการ (Owner/End users) 
• ผูอ้อกแบบแต่ละสาขา ( Designers ) 
• ผูบ้รหิารและควบคุมงานก่อสรา้ง ( CM : Construction Management/Consult ) 
• ผูร้บัเหมาในแต่ละขอบเขตงาน ( Contractors ) 

 



 เมื่อเริม่เขา้อยู่กระบวนการก่อสรา้ง สิง่หนึ่งที ่Site Engineers มกัไม่ใหค้วามสนใจและ
มองข้ามที่จะเรยีนรู้ก่อนเริม่งาน ทัง้ผู้ควบคุมงาน หรอืผู้รบัเหมา เพราะคดิว่าเป็นเรื่องไกลตวั ให้
หวัหน้าระดบัสงูๆเคา้ดกูนัไป จนมารูต้วัอกีทกีเ็มือ่เกดิความเสยีหาย ระหวา่งทางเมือ่งานด าเนินไปแลว้ 
เพราะความไมรู่ไ้มใ่สใ่จ ทัง้ๆทีเ่ป็นเรือ่งทีส่ าคญัมาก สิง่นัน้ คอื 
 

“สญัญา ( Contract )” 
 



 เพราะสญัญาเปรยีบเสมอืนรฐัธรรมนูญของโครงการทีต่กลงร่วมกนัระหว่างเจา้ของงานกบัผู้
รบัจา้งหรอืผูข้าย โดยมผีูบ้รหิารงานก่อสรา้งเป็นผูบ้รหิารและบงัคบัใชส้ญัญาแทนเจา้ของงาน 
 
• เราจะบรหิารงานกนัแบบไหนถา้ไมรู่ข้อบเขตงาน ? 
• เราจะบรหิารงานกนัแบบไหนถา้ไมรู่ร้าคาและระยะเวลาทีต่กลงกนัในสญัญา ? 
• เราจะบรหิารงานกนัแบบไหนถา้ไมรู่เ้กณฑค์ุณภาพของงานทีย่อมรบัไดข้องโครงการ ? 
• เราจะบรหิารงานกนัแบบไหนถา้ไมรู่ก้ฎระเบยีบโครงการทัง้ในดา้นการท างานและความปลอดภยั ? 
• เราจะบรหิารงานกนัแบบไหนถา้ไมรู่จุ้ดตรวจสอบของโครงการ ? 
• เราจะบรหิารงานกนัแบบไหนถา้ไมรู่ห้ลกัประกนัต่างๆของงาน ? 
• เราจะบรหิารงานกนัแบบไหนถา้ไมรู่เ้งือ่นไขการเบกิจ่ายเงนิงวดงาน? 
• เราจะบรหิารงานกนัแบบไหนถา้ไมรู่เ้งือ่นไขการบอกเลกิสญัญา บทปรบั บทลงโทษ ? 
• เราจะบริหารงานกนัแบบไหนถ้าไมรู่.้.......สญัญา ? 

 
 
 

 



ด าเนินการประกวดราคา และแจ้งยืนยนัว่าจ้าง(LOI) 

แจ้งผู้รับเหมาเข้าปฏิบตังิาน (Kick-Off & Mobilization) 

ท าสัญญา 

ด าเนินการตามขั้นตอนการก่อสร้างภายใต้สัญญา 



  

 1.  คู่สัญญา ผู้ว่าจ้าง – ผู้รับจ้าง (ลงนามร่วมกนั) 

 2.  ข้อตกลงการท าสัญญาว่าจ้าง 

 3.  สาระส าคญัของสัญญา 

  3.1  สัญญาและรายละเอยีดเง่ือนไขประกอบสัญญา 

  3.2  เอกสารแนบท้ายสัญญา   

  3.3  หนังสือยืนยนัการว่าจ้าง 

  3.4  เอกสารเง่ือนไขการประกวดราคา 

                3.5  เอกสารแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญา (BOQ) 

 



 4.รายละเอยีดเง่ือนไขประกอบสัญญา 
      4.1  ค าจ ากดัความ 
 4.2  ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน  
 4.3  หน้าทีข่องผู้ว่าจ้าง 
 4.4  หน้าทีข่องสถาปนิก วศิวกรโครงสร้างและวศิวกรรมระบบ (Designers)  
 4.5  หน้าทีข่องผู้บริหารการก่อสร้าง (CM) 
 4.6  ข้อตกลง หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ ของผู้รับจ้าง 
 4.7  หลกัเกณฑ์เง่ือนไขการช าระค่าตอบแทน และจุดตรวจสอบงาน 
 4.8  วธีิการตรวจรับงานและจ่ายช าระงวดงาน 
 4.9  ปัญหาและวธีิการด าเนินการทางเทคนิค 
 4.10  คุณภาพของวสัดุ เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ การตดิตั้ง และการทดสอบ 



 4.11  ผู้รับจ้างช่วง 

 4.12  กฎหมายและการติดต่อราชการ 

 4.13  ความรับผดิชอบต่อความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ อาคารข้างเคยีง และการป้องกนัภัย 

 4.14  ระบบสาธารณูปโภคและความสะอาดเรียบร้อยในขณะก่อสร้าง 

 4.15  งานลด หรือเพิม่เตมิ การเปลีย่นแปลงวสัดุและการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์โดยผู้ว่าจ้าง 

 4.16  การต่ออายุสัญญา การปรับ การเลกิสัญญา และการเรียกค่าเสียหาย 

 4.17  การค า้ประกนัผลงาน 

 4.18  การแจ้งขอปฏิบัติงานและการรายงานความก้าวหน้า 

 4.19  สวสัดภิาพและสวสัดกิารในการท างาน 

      4.20  การจดัท าตวัอย่าง  เกบ็ตวัอย่างและการทดสอบคุณภาพ 



 4.21  แผนการปฏิบัติงานและวธีิการท างานการติดต่อประสานงาน 

 4.22  การจัดท ารายงาน 

 4.23  การส่งมอบงานก่อสร้าง 

 4.24  การรับประกนัผลงานก่อสร้าง 

 4.25  กฎหมาย  กฎกระทรวง  และพระราชบัญญัติ 

 4.26  การฟ้องร้อง 

 4.27  หนังสือยืนยนัการว่าจ้าง (Letter of Intent)  

 4.28  ห้ามให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่พนักงานของผู้ว่าจ้าง 

 4.29  ภาษาที่ใช้ในการติดต่อ 

      4.30  ภาษาที่ถือเป็นส าคญัและกฎหมายที่ใช้บังคบั 



 4.31  การติดต่อบอกกล่าว 

 4.32  มาตรการควบคุมงานก่อสร้างเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม(ถ้ามี) 

 4.33  เอกสารแนบท้ายสัญญา 

  



 กระบวนการท างานและกจิกรรมงานก่อสรา้งเป็นเสมอืนกลไกในการจดัล าดบัและควบคุม
กจิกรรมต่างๆทีเ่กดิขึน้ภายในโครงการ โดยทุกกระบวนการการท างานจะมคีวามสมัพนัธ์ในช่วงเวลา
ต่างๆ เป็นล าดบัและขัน้ตอน ดงันัน้วิศวกรงานระบบต้องมีความรู้และเชี่ยวชาญในการพิจารณา
แผนงานหลกัในส่วนของงานโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม เพื่อจดัการวางแผนการด าเนินงานและ
ตดิตัง้ระบบประกอบอาคารใหส้อดคลอ้งกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ และวางแผนงานในดา้นอื่นๆไดต้่อไป 
(แผนวสัดุ และแผนก าลงัพล เป็นตน้) 



ตวัอย่างการจดัท าแผนงานโดย Microsoft Project 



 โดยส าหรบัการก าหนดแผนงานและการจดัการร่วมกนัของงานโครงสรา้ง สถาปัตยกรรม 
และงานระบบประกอบอาคารของโครงการต่างๆนัน้ ถอืได้ว่าเป็นการวางแผนในขัน้ตอนการเริม่ต้น
งานก่อสรา้ง แต่ในการปฏบิตังิานจรงิในแต่ละช่วงเวลาหรอืขัน้ตอนการด าเนินงาน ซึ่งทุกส่วนอาจมี
ความสมัพนัธก์นันัน้ โดยทีส่่วนใดส่วนหนึ่งเกดิปัญหาส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของฝ่ายอื่นๆ จะ
ก่อใหเ้กดิความล่าช้าแก่โครงการอ้างองิตามแผนงานที่ได้จดัท าขึน้ โดยหากไม่มกีารแก้ไขในเวลาที่
เหมาะสมนัน้ อาจเกดิผลกระทบในระยะยาวต่อโครงการตามมา 
 
 ดงันัน้แผนงานและการจดัการทีด่ตีอ้งมคีวามยดืหยุ่นต่อกนัและกนั สามารถปรบัแกไ้ขการ
ด าเนินงานไดไ้ม่ใหม้ผีลกระทบต่อแผนงานโครงการมากนัก อกีทัง้หากแผนการท างานล่าชา้ออกไป
มาก วศิวกรหรอืผู้ควบคุมบรหิารจดัการของโครงการต้องมกีารหารอืและจดัท าแผนงานเร่งรดั หรอื 
Catch up Schedule เพือ่เป็นการปรบัแผนยอ่ยใหท้นักบัแผนงานหลกัของโครงการทีว่างไว ้



ตวัอย่างการจดัท าแผนงานเร่งรดัโดย Bar Chart 



เมื่อมกีารวางแผนงานของโครงการทีส่มัพนัธก์นัทุกส่วนตามล าดบัและขัน้ตอนการก่อสรา้งโครงการแลว้นัน้ 
ข ัน้ตอนถัดไปวิศวกรงานระบบต้องศึกษาและวางแผนการจดัการสัง่สิ้นค้าหรืออุปกรณ์ต่างๆเข้ามาใน
หน่วยงานเพือ่ใหส้มัพนัธก์บัแผนงานทีไ่ดจ้ดัท าขึน้ 
 
โดยการจดัท าแผนการสัง่สนิคา้ หรอืการวางแผนความตอ้งการวสัดุเขา้ท างานหรอืตดิตัง้ ส าหรบังานระบบ
ประกอบอาคารโดยทัว่ไป จะแบ่งออกเป็น 3 สว่นหลกั ดงันี้ 
1. วสัดุและอุปกรณ์เพือ่ด าเนินงาน 1st Fixed เช่น ท่อรอ้ยสายไฟ, สายไฟ, ท่อน ้าประปาและท่อน ้าทิง้ 

พรอ้มอุปกรณ์ขอ้ต่อหรอือุปกรณ์ประกอบทัง้หมด ซึง่รายการวสัดุอุปกรณ์ดงักล่าวนี้จะมปีรมิาณทีม่าก
ในงานติดตัง้ ดงันัน้จ าเป็นต้องมีการจดัท าแผนช่วงเวลาการจดัส่งให้สมัพนัธ์กบัการท างานจริง มิ
เชน่นัน้อาจเกดิปัญหาตามมาเชน่ การไมม่ทีีก่องเกบ็วสัดุในหน่วยงาน หรอืมขีองเหลอืเป็นจ านวนมาก 

2. วสัดุและอุปกรณ์เพื่อด าเนินงาน 2nd Fixed เช่น โคมไฟ ปลัก๊,สวทิซ์ หรอือุปกรณ์วาลว์ต่างๆ ซึ่ง
รายการดงักล่าวนี้ การจดัท าแผนการจดัส่งและติดตัง้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมนัน้ จะช่วยลดปัญหา
ตามมาในงานก่อสรา้ง เช่น อุปกรณ์ไดร้บัความเสยีหายหรอืตอ้งมกีารสกดัและแกไ้ขงานอื่นๆ ในการ
ตดิตัง้ในเวลาทีไ่มเ่หมาะสม  

3. วสัดุและอุปกรณ์หลกั หรอื Main Equipment ถอืไดว้่ามคีวามส าคญัยิง่ส าหรบังานระบบ ซึง่อุปกรณ์
สว่นใหญ่จะใชเ้วลาในการสัง่หรอืขนสง่ ดงันัน้การวางแผนในการสัง่และน าวสัดุเขา้หน่วยงานนัน้ ตอ้งมี
การวางแผนทีแ่มน่ย าและถูกตอ้งสมัพนัธก์บังานทัง้ 2 สว่นทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ 



 โดยส่วนใหญ่เมื่อเริ่มต้นด าเนินงานก่อสร้างโครงการ จ าเป็นต้องมกีารจดัท าส านักงานสนาม 
รวมทัง้สิง่อ านวยความสะดวกในการก่อสร้างต่างๆ เช่น ห้องน ้าชัว่คราว ที่จอดรถ หรอืที่จดัเก็บอุปกรณ์
ท างาน (Store)  ซึง่ในสว่นผูร้บัเหมางานระบบนัน้ อาจมกีารใชพ้ืน้ทีบ่างสว่นร่วมกบัผูร้บัเหมางานโครงสรา้ง 
แต่สิง่ทีส่ าคญัและจ าเป็นเป็นอย่างยิง่ในการด าเนินงาน และบรหิารจดัการทีด่ ีคอื ตอ้งจดัท าทีเ่กบ็ของหรอื 
Store อยา่งเป็นระเบยีบและมปีระสทิธภิาพ จะช่วยลดระเวลาในการท างานได ้เช่น หาก Store มกีารจดัเกบ็
อุปกรณ์ที่ไม่เป็นระเบยีบและเรยีบร้อยนัน้ ส่งผลให้การหาวสัดุอุปกรณ์เพื่อด าเนินงานในแต่ละวนัมคีวาม
ล่าชา้ ส่งผลต่อแผนงานตามมาได ้หรอืหากมกีารสัง่ของเพิม่เตมิ ในสิง่ทีไ่ม่สามารถหาไดใ้นช่วงเวลานัน้ จะ
สง่ผลกระทบต่อตน้ทุนการด าเนินงานตามมาเชน่กนั 



ตวัอย่างการจดัท าส านักงานและพืน้ท่ีเกบ็ของ (Store) 



 การจดัการดา้นเอกสารขออนุมตัติ่างๆ (Request for Approve)  เป็นสว่นส าคญัยิง่
ในขัน้ตอนงานก่อสรา้ง โดยจ าเป็นตอ้งยื่นเรื่องขออนุมตัติ่อทมีผูบ้รหิารและควบคุมงานอย่าง
เป็นทางการ ก่อนการสัง่วสัดุหรอือุปกรณ์เขา้หน่วยงานของผูร้บัเหมา รวมทัง้การจดัท าแบบ
เพือ่การด าเนินงานจรงิ หรอื Shop Drawing นัน้ ตอ้งมกีารอนุมตัเิชน่เดยีวกนั  
 
 ทัง้น้ีในการเริม่ต้นนัน้ ผูร้บัเหมาจ าเป็นต้องจดัท ารายการแสดงเอกสารทัง้วสัดุและ
แบบทัง้หมดของโครงการ เพือ่ยื่นรายการใหผู้บ้รหิารและควบคุมงานรบัทราบและตรวจสอบ
ก่อน จากนัน้ให้พจิารณาร่วมกบัแผนการด าเนินงานก่อสร้างหลกัที่จดัท าขึ้น (ตามหวัข้อ
ขา้งตน้) ซึง่จ าเป็นจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวนัทีจ่ะด าเนินงานก่อสรา้งในสว่นนัน้ๆ โดยใหก้ าหนด
เป็นแผนการจดัสง่วสัดุและแบบใหช้ดัเจน 
 



ตวัอย่างเอกสารข้อมลูสถานะเอกสารการขออนุมติัวสัดแุละแบบ 



ตวัอย่างเอกสารข้อมลูสถานะเอกสารการขออนุมติัวสัดแุละแบบ 



ตวัอย่างเอกสารข้อมลูสถานะเอกสารการขออนุมติัวสัดแุละแบบ 



ในประเดน็การขออนุมตัแิบบและวสัดุส าหรบังานก่อสรา้ง หากมปีระเดน็ขอ้ขดัแยง้หรอืสงสยั
จากแบบและรายการประกอบแบบก่อสรา้งของโครงการ ทางผูร้บัเหมาจ าเป็นตอ้งสง่เรื่องไป
ยงัผูอ้อกแบบหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งส าหรบัการชีแ้จงและใหข้อ้มลูในทนัท ีทัง้น้ีโดยปกตทิางผูต้อบ
หรอืผูใ้หข้อ้มลูจะพจิารณาและตอบกลบัมายงัโครงการ ตามกรอบและเวลาทีเ่หมาะสมหรอืได้
ตกลงกนั 
 
ทัง้นี้ผูร้บัเหมาจ าเป็นต้องมกีารวางแผนเวลาใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาตามแผนงาน หากมี
ประเด็นดังกล่าวที่จ าเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมนัน้ อาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาตาม
แผนงานของโครงการ ดงันัน้จงึตอ้งมกีารพจิาณาลว่งหน้าก่อนการด าเนินงานในสว่นนัน้ๆ 
 



ตวัอย่างเอกสารข้อมลูสอบถามและการขอข้อมลูเพ่ิมเติมจากผูอ้อกแบบ 



ตวัอย่างเอกสารข้อมลูสอบถามและการขอข้อมลูเพ่ิมเติมจากผูอ้อกแบบ 



ขอ้ควรระวงัในการยืน่เอกสารเพือ่ขออนุมตั ิ(for Approve) และขอขอ้มลู (for Information) 

- ส าหรบัการยืน่และการจดัท าเอกสารเพือ่ขออนุมตัใินส่วนของวสัดุ (Material Approve) ส าหรบัใชง้าน
ของโครงการนัน้ ควรจะพจิารณาตามเอกสารรายการประกอบแบบที่ก าหนดก่อน รวมทัง้การจดัท า
ตารางเปรยีบเทยีบคุณสมบตั ิ(Comply Spec) อยา่งชดัเจนน าเสนอต่อผูม้อี านาจอนุมตัติ่อไป 
 

- ทัง้นี้หากมีความจ าเป็นต้องขอเทียบเท่าวัสดุใดๆ ควรมีการหารือร่วมกับโครงการก่อน จากนัน้
กระบวนการเอกสารต้องด าเนินการอย่างชดัเจน แสดงคุณสมบตัิที่เทียบเท่า รวมทัง้ชี้แจงผลดหีรือ
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ในกรณีโครงการเลอืกใช ้
 

- การยื่นขออนุมตัแิบบส าหรบัท างานจรงิ (Shop Drawing) นัน้ จ าเป็นตอ้งมกีารแสดงรายละเอยีดที่
ชดัเจนแสดงระยะ และภาพตดัตามทีช่่างจะสามารถท างานได ้ซึง่ผูม้อี านาจอนุมตัสิ่วนใหญ่จะพจิารณา
ในความถูกตอ้ง ครบถว้นของแบบ รวมทัง้ความเหมาะสมทีช่า่งจะด าเนินงานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

- การยืน่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิ (RFI) ควรค านึงถงึผลกระทบต่อระยะเวลาเป็นหลกั เพราะ สว่นใหญ่มกัพบเจอ
ปัญหาในขัน้ตอนของการด าเนินงานแลว้ ซึ่งกระบวนการดงักล่าวนี้ จ าเป็นตอ้งอาจใชร้ะยะเวลาในการ
พจิารณา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนงานก่อสร้างได้ รวมทัง้รายละเอยีดการน าเสนอต้องชดัเจนและ
ครบถว้นเพือ่งา่ยต่อการพจิารณาจากผูม้อี านาจตดัสนิใจต่อไป 



จากประเดน็การขอขอ้มลูเพิม่เตมิจากแบบหรอืรายการประกอบแบบ (RFI) อาจสง่ผลกระทบ
ต่อประเดน็ราคางานเพิม่หรอืลดของโครงการตามมา อกีทัง้ตลอดการด าเนินงานก่อสรา้ง อาจ
มขีอ้ขดัแยง้และความต้องการของโครงการทีเ่พิม่เตมิจากแบบหรอืสญัญาจา้ง ซึ่งผูร้บัเหมา
จ าเป็นตอ้งเสนอราคางานเพิม่หรอืลดเพือ่ขออนุมตั ิ(Request for Variation Order : RVO) 
อยา่งเป็นทางการต่อผูม้อี านาจพจิารณาก่อนเริม่ด าเนินงานในงานนัน้ๆ 
 
หลกัการการน าเสนอราคางานเพิม่ลดหรอื Variation Order นัน้ ผูร้บัเหมาตอ้งค านึงถงึ
หลกัการการเปลี่ยนแปลงที่เทยีบกบัแบบหรอืรายการประกอบแบบแนบท้ายสญัญา แล้ว
น าเสนอทัง้ในสว่นทีเ่พิม่และลด พรอ้มหกัลบใหเ้รยีบรอ้ยและเขา้ใจงา่ยทีส่ดุ รวมทัง้เอกสารที่
ใชอ้า้งองิทัง้หมดทีม่ ี
 
 



ตวัอย่างเอกสารการน าเสนอราคางานเพ่ิม/ลดของโครงการ 



ตวัอย่างเอกสารรายงานสถานะรายการงานเพ่ิมลด 



 การเบกิจ่ายงวดงานอาจถูกแบ่งเป็นไปตามขอ้ตกลงตามสญัญา มทีัง้ในส่วนการ
เบกิจ่ายตามปรมิาณงานทีท่ าได ้(Progress) โดยอาจถูกแบ่งเป็น 15 วนัหรอื 1 เดอืนตาม
ขอ้ตกลงในขัน้ตอนการรบังาน รวมทัง้อาจมแีบบในส่วนการเบกิจ่ายตามจุดตรวจสอบงาน 
(Milestone) ซึง่จะถูกก าหนดรายการงานทีจ่ าเป็นตอ้งแลว้เสรจ็ รวมทัง้ปรมิาณเงนิทีจ่ะไดร้บั 
ในขัน้ตอนการรบังานเริม่ตน้เชน่กนั 
 
 สิง่ส าคญัส าหรบัผูร้บัเหมาทีต่อ้งจดัท าเอกสารเพือ่ขอเบกิจา่ยต่อโครงการ โดยทัว่ไป
ตอ้งจดัท ารายการความกา้วหน้า (Report of Progress) ประกอบการเบกิจ่ายงวดงานนัน้ๆ 
ซึง่ผูห้น้าทีก่ารรบัผดิชอบจ าเป็นตอ้งจดัท าและน าส่งพรอ้มกบัเอกสารแจง้เพื่อขอเบกิจ่ายต่อ
โครงการ 
 
ซึ่งโดยปกตผิู้มอี านาจส าหรบัการตรวจสอบยอดการเบกิที่ส าพนัธ์กบัปรมิาณงานที่เกดิขึ้น 
โดยจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 7 วนัส าหรบัการอนุมตั ิและออกเอกสารรบัรองการเบกิงวดงาน
ดงักลา่วแก่ผูร้บัเหมา โดยต่อจากนัน้จะเป็นขัน้ตอนในทางการบญัชเีกีย่วกบัเรือ่งการวางบลิ 



 หลกัการค านึงถงึความปลอดภยัส าหรบังานก่อสร้าง ถอืว่าเป็นนโยบายที่ต้องพงึ
ปฏบิตัแิละค านึงถงึในทุกระดบัขัน้ของการท างาน โดยทุกบรษิทังานรบัเหมาตอ้งมมีาตรฐาน
ดา้นความปลอดภยัประจ าโครงการ ซึง่จ าเป็นตอ้งมกีารน าเสนอต่อโครงการในขัน้ตอนเริม่ตน้
การท างาน รวมทัง้ในสญัญาจา้งงานจะมบีทบญัญตัสิ าหรบันโยบายการด าเนินงานดา้นความ
ปลอดภยัประจ าโครงการเช่นกนั ซึ่งจะถูกก าหนดขึน้โดยผู้บรหิารและควบคุมงานก่อสร้าง
หรอืตวัแทนเจา้ของโครงการเป็นหลกั 
 
 



ตวัอย่างเอกสารบง่ช้ีความอนัตรายและการควบคมุความเส่ียงของโครงการ 



ตวัอย่างข้อบงัคบัการด าเนินงานด้านความปลอดภยั 



ตวัอย่างเอกสารบง่ช้ีความอนัตรายและการควบคมุความเส่ียงของโครงการ 



 การด าเนินงานก่อสรา้งโครงการใดๆ จ าเป็นต้องมมีาตรการรกัษาความปลอดภยั 
เพื่อให้ทุกคนที่เขา้มาท างานหรอืเยี่ยมเยยีนหน่วยงานก่อสร้างนัน้ๆ ได้รบัความปลอดภยั
ปราศจากอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ในขณะด าเนินการงานก่อสรา้ง  
 
 โดยสิง่ที่วศิวกรพงึต้องรู้คอืหลกัการรกัษาความปลอดภยัเบื้องต้นทัง้ส าหรบัส่วน
บุคคล และส่วนรวม โดยปกติก่อนการเริม่ต้นด าเนินงานใดๆ มกัจะมีการอบรมมาตรการ
รกัษาความปลอดภยัภายในสถานที่ก่อสรา้ง เพื่อยดึถอืปฏบิตัป้ิองกนัมใิหเ้กดิอุบตัเิหตุหรอื
อนัตรายใดๆ 
 



ตวัอย่างรายการด าเนินงานด้านความปลอดภยัและการประเมินผลของโครงการ 



การรายงานข้อมลูการปฏิบติังานด้านความปลอดภยัและมาตรการของโครงการ 



การจดัให้มีการอบรมด้านความปลอดภยัแก่แรงงาน 





 
 

เบื้องต้นการรบังานก่อสรา้งใดๆ มคีวามจ าเป็นต้องตรวจสอบแบบก่อสรา้งแนบทา้ยสญัญา 
รวมทัง้หลกัคดิการออกแบบจากผู้ออกแบบโครงการ พร้อมต้องสามารถตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของรายการค านวณแบบเพือ่ทวนสอบก่อนด าเนินการท าแบบ Shop Drawing และ
ก่อนการลงมอืก่อสรา้งจรงิ 
 
ทัง้นี้หากแบบมขี้อขดัแย้งหรอืข้อมูลไม่ครบถ้วน และหากตรวจสอบแล้วเข้าใจว่ามคีวาม
ผดิพลาดเกดิขึน้ วศิวกรควรจะจดัท าเอกสารการขอขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืขอค าชีแ้จงในรูปแบบ
เอกสาร Request for Information : RFI สง่ไปยงัผูเ้กีย่วขอ้งในทนัท ี
 
และเมื่อได้ร ับข้อมูลกลับมาแล้ว หากท าการตรวจสอบข้อมูลแล้วถูกต้องและครบถ้วน 
สามารถจดัท าแบบเพือ่ลงรายละเอยีดส าหรบัการก่อสรา้ง (Shop Drawing) น าเสนอขออนุมตัิ
ต่อผูค้วบคมุงานหรอืตวัแทนเจา้ของโครงการไดต้่อไป 
 



- จะตอ้งท าการศกึษาใหรู้ถ้งึแบบงานสถาปัตยกรรม, แบบโครงสรา้ง, แบบตกแต่งภายใน และ
รวมถึงงานระบบอื่นๆ ที่ตนเองมิได้รบัผิดชอบอยู่ ทัง้นี้ เนื่องจากงานทุกส่วนจะต้องมีความ
สอดคลอ้ง และสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัในการตดิตัง้  

 
- ตรวจสอบแนวทาง (ROUTING) การเดนิท่อน ้า, ท่อรอ้ยสาย และอื่นๆ ว่าตดิตัง้ไดจ้รงิตามแบบ

ทีเ่สนอมาหรอืไม ่โดยตอ้งดแูบบโครงสรา้ง / สถาปัตยกรรมประกอบกนั  
 

- ตรวจสอบการติดตัง้อุปกรณ์ต่างๆ ว่าไปติดตัง้ขวางกบัประตู / หน้าต่าง / เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 
หรอืไม ่โดยตอ้งดจูากแบบสถาปัตยกรรมประกอบกนั  
 

- ตรวจสอบว่า PLAN LAYOUT ระหว่างแบบงานระบบ และแบบสถาปัตยกรรม ทีก่่อสรา้งจรงิ
ตรงกนัหรอืไม ่โดยเฉพาะเรือ่งการกัน้หอ้ง, SPACE ในฝ้า, ประเภทของฝ้า ฯลฯ เป็นตน้ หากยงั
ขดัแยง้กนัตอ้งรบีปรกึษา เพือ่หาทางแกไ้ขโดยทนัท ี 



- ตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบ SHOP DRAWING ทีจ่ะท าการตดิตัง้กบัรายละเอยีดทีร่ะบุ
ในขอ้ก าหนดประกอบแบบ (SPECIFICATION) และ SINGLE LINE DIAGRAM / RISER 
DIAGRAM รวมทัง้ SCHEMATIC DIAGRAM หากขดัแยง้กนัตอ้งรบีปรกึษากบัผูอ้อกแบบ 
 

- ตรวจสอบ ROUTING การเดนิท่อต่างๆ ว่าจะตอ้งตดิตัง้ในพืน้คอนกรตี, ผนังก่อ หรอืสามารถ
เดนิลอย (EXPOSED) หากต้องตดิตัง้ในพืน้คอนกรตีต้องรบีตรวจก าหนดการเทปูน เพื่อ
ผูร้บัเหมาจะไดด้ าเนินไดท้นัท่วงท ี

  
- ตรวจสอบขนาดช่อง SHAFT ทีท่ าการตดิตัง้ RISER ว่าเพยีงพอหรอืไม่ รวมทัง้ตอ้งดูว่า 

SHAFT ทีจ่ะท าการตดิตัง้งานระบบมกีารแบ่งแยกชดัเจนระหว่างท่อน ้าต่างๆ กบัท่อไฟฟ้า
หรอืไม ่หากมปัีญหาตอ้งรบีปรกึษาผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่หาทางแกไ้ขโดยทนัท ี

  
- พจิารณาตรวจสอบใหม้ชี่องเปิด (ACCESS DOOR) ของงานฝ้าทีจ่ าเป็นตอ้งมกีารเขา้ถงึ เพื่อ

ซ่อมแซม/บ ารุงรกัษาเครือ่งจกัร, วสัดุ, อุปกรณ์ต่างๆ  
 

- ในบางบริเวณอาจมีงานระบบหลายระบบอยู่ด้วยกัน ซึ่งอาจมีปัญหาในการติดตัง้ ควรให้
ผูร้บัเหมาท าแบบขยาย และ/หรอื ตดั SECTION เพือ่จะไดไ้มเ่กดิปัญหาในระหวา่งการตดิตัง้  



ตวัอย่างการจดัท า Shop Drawing 



เม่ือติดตัง้งานแล้วเสรจ็ 



ตวัอย่างการจดัท า Shop Drawing 



เม่ือติดตัง้งานแล้วเสรจ็ 



ขอ้ควรระวงั ในการจดัท า Shop Drawing เพือ่น าเสนอขออนุมตั ิ

- หา้ม เดนิท่อน ้าผา่นหอ้งไฟฟ้า, หอ้งควบคุมทุกชนิด 
 
- หา้ม ตดิตัง้ FITTING จ าพวก Union ภายในฝ้ายปิซัม่ฉาบเรยีบโดยไมม่ชีอ่ง Service 

 
- หา้ม ตดิตัง้เครือ่งจกัรใดๆ เชน่ พดัลมระบายอากาศ ฯลฯ เป็นตน้ บนฝ้าหอ้งควบคุมต่างๆ เชน่ หอ้ง 

SECURITY, หอ้ง BAS ฯลฯ เป็นตน้ 
 
- พยายามหลกีเลีย่ง การฝัง BOX ไฟฟ้าจ าพวก OUTLET ในเสาคอนกรตี โดยเฉพาะอยา่งยิง่เสา

คอนกรตีกลม หากเป็นไปไดใ้หย้า้ยไปตดิตัง้ทีผ่นงัแทน 
 
- ในการพจิารณา SHOP DRAWING ของหอ้งน ้า/สขุา ควรม ีSHOP DRAWING ของกระเบือ้งดู

ประกอบดว้ย 
 
- การวดัระยะต่างๆ ตอ้งอา้งองิจาก GRID LINE เสมอ หา้มอา้งองิจากขอบผนงัโดยเดด็ขาด 



 การจดัท า Combined Drawing ของงานวศิวกรรมระบบเหนือฝ้าเพดานซึง่จะใชเ้ป็น
แนวทางใหผู้ร้บัเหมางาน วศิวกรรมระบบประกอบอาคาร ท าการตดิตัง้งานทีต่นเองรบัผดิชอบนัน้เป็น
เรื่องที่ต้องอาศยัการประสานงาน และประสบการณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทัง้ผู้ออกแบบ 
ผูบ้รหิารโครงการและควบคุมงานก่อสรา้ง ผูร้บัเหมางานฝ้าเพดานรวมทัง้ผูร้บัเหมางานวศิวกรรมระบบ
ประกอบอาคาร หากโครงการใดการจดัท า Combined Drawing เป็นไปดว้ยด ีการเกดิขอ้ผดิพลาดหรอื
ความขดัแยง้ (Obstruction) ในการตดิตัง้งานต่างๆ จะลดน้อยลง ผูท้ีไ่ดป้ระโยชน์สงูสุดกค็อืผู้ท่ีท า
หน้าท่ีในการ Operate และบ ารงุรกัษาของเจ้าของโครงการนัน่เอง แต่ตรงกนัขา้มหากโครงการใด
มกีารจดัท า Combined Drawing ทีไ่ม่ดพีอกอ็าจมโีอกาสเกดิความขดัแยง้ในขณะทีท่ าการตดิตัง้งาน
เหนือฝ้า เพดาน ซึ่งเป็นผลใหบ้างโครงการต้องสูญเสยีเวลา และค่าใชจ้่ายโดยไม่จ าเป็นในการแก้ไข
ความขดัแยง้ดงักล่าว นอกจากนี้ยงัอาจเกดิความยุ่งยากในการใชง้านภายหลงัของเจา้ของโครงการดว้ย 
ซึง่เป็นสิง่ทีไ่มพ่งึปรารถนาของทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

วตัถปุระสงคห์ลกั การจดัท าแบบ COMBINE SHOP DRAWINGS 



ตวัอย่างการจดัท า Combined Drawing 



ตวัอย่างการจดัท า Combined Drawing 



ตวัอย่างการจดัท า Combined Drawing 



ตวัอย่างการจดัท า Combined Drawing 



ตวัอย่างการติดตัง้งานระบบท่ีมีการ Combine แบบ 



ตวัอยา่งความยุง่ยากหรอืปัญหาทีเ่กดิขึน้เนื่องจากการขาดการวางแผนหรอืการประสานงาน
ทีด่ใีนการจดัท า Combined Drawing เหนือฝ้าเพดาน เชน่ 

1. กล่องต่อสาย ( Junction Box) ของงานระบบไฟฟ้าถูกงานท่อลมมาปิดทบัจนไมส่ามารถจะท าการลาก
สายไฟฟ้า (Wiring) ได ้ 
2. ต าแหน่งหวั Sprinkler แบบ Pendent อยูใ่ตท้่อลมขนาดใหญ่จนไมส่ามารถจะท าการ Offset ท่อหรอื
เชือ่มท่อน ้าดบัเพลงิหรอืใส ่Support ได ้ 

ทอ่ Sprinkler ไมค่วรอยูใ่ตท้อ่ลมเพราะตดิตัง้ Support ยาก 



3.ดวงโคมไมว่า่แบบ Down Light หรอื Fluorescent ไมส่ามารถตดิตัง้ไดเ้พราะไมไ่ดเ้ผือ่เนื้อทีเ่หนือฝ้าเพดาน 
4.มกีารถอด Support ของงานระบบอื่นๆ ออกเพือ่ตดิตัง้งานของตนเอง และไมใ่สก่ลบัคนื, เนื่องจากใสไ่มไ่ด ้ 
5.หวัจ่ายแบบ Linear Slot Diffuser ตดิตัง้ไมไ่ดเ้พราะไมม่เีนื้อทีส่ าหรบัแขวน Plenum  
6.แนว Main ของ Wire Way, Cable Tray กบัท่อลมอยูใ่นแนวเดยีวกนั ท าใหม้ชีอ่งวา่งน้อยเกนิไปในการ 
ถอดฝา Wire Way หรอื Cable Tray ในภายหลงั  

Wire Way อยูช่ดิตดิกบัแนวทอ่ลมมากเกนิไป 



7. ต าแหน่ง Control Valve ต่างๆ ถูกบดบงัจนไมส่ามารถ Service หรอืใชง้านได ้ 
8. Flexible Duct มคีวามยาวมากเกนิความจ าเป็น  
9. ท่อลม และ/หรอื พดัลมระบายอากาศเหนือฝ้าเพดานในหอ้งน ้า (ทีม่งีานท่อระบบสขุาภบิาลมากมาย) 
ไมส่ามารถตดิตัง้ไดเ้พราะมเีนื้อทีไ่มเ่พยีงพอ  
10.ไมส่ามารถตดิตัง้โครงครา่วฝ้าเพดานตามระดบัทีก่ าหนดในแบบได ้เพราะไมไ่ดม้กีารเผือ่ระดบัของ
โครงครา่วฝ้าเพดานในการจดัท า Combined Drawing เหนือฝ้าเพดาน  

ตวัอย่างประเภทของงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารท่ีติดตัง้เหนือฝ้าเพดาน 
ได้แก่  
 งาน Raceway ต่างๆ เชน่ ท่อรอ้ยสาย (Conduit), Wire Way, Cable Tray, Junction Box ฯลฯ 
 ท่อน ้ารวมทัง้วาลว์ในระบบ ปรบัอากาศ, ป้องกนัเพลงิไหม,้ สขุาภบิาล (ทัง้น ้าด ีน ้าเสยี) และอื่นๆ 
 เครือ่งจกัรต่างๆ เชน่ เครือ่งเป่าลมเยน็ทัง้ขนาดใหญ่ และขนาดเลก็ (Air Handling Unit : AHU & Fan 

Coil Unit : FCU), พดัลมระบายอากาศ 
 ท่อลมในระบบปรบัอากาศ 
 อื่นๆ ฯลฯ 



Ceiling Fixtures Outlet หรอือุปกรณ์ต่างๆ ทีต่ดิตัง้ทีง่านฝ้า ไดแ้ก่  
• งานระบบไฟฟ้า  

ดวงโคมต่างๆ 
ล าโพง 
Detector ต่างๆ 
Exit Sign / Emergency Light 
ฯลฯ 

• งานระบบปรบัอากาศ  
หวักระจายลม (ทัง้ Supply / Return) 
Access Panel (เพือ่ซ่อมบ ารงุเครือ่งจกัรทีต่ดิตัง้บนฝ้าเพดาน) 
ฯลฯ 

• งานระบบป้องกนัเพลงิไหม ้ 
หวั Sprinkler 
ฯลฯ 



ส่ิงท่ีควรรู้ในการจดัท า Combined of Ceiling 

1. ประเภทฝ้าเพดานทีต่ดิตัง้ในแต่ละบรเิวณ  
2. ลกัษณะและทศิทางการตดิตัง้แนวฝ้าเพดาน โดยเฉพาะฝ้าเพดานชนิด T-bar ทีม่ ีDimension 
เป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ (สว่นใหญ่จะมขีนาด 1,200 x 600 มม. หรอื 4 x 2 ฟุต)  
3. ลกัษณะและทศิทางการตดิตัง้โครง่ครา่วฝ้าเพดานทัง้โครงครา่วหลกั (บางครัง้เรยีกวา่ “ กระดกู
ฝ้า” ) และโครงครา่วยอ่ย โดยปกตแิลว้ผูร้บัเหมางานฝ้าเพดานมกัไมย่อมใหต้ดัโครงครา่วหลกั 
เพราะจะตอ้งมาเสรมิเหลก็แขวนในแนวทีถู่กตดั และ/หรอื บางครัง้หากท าไมเ่รยีบรอ้ยฝ้าเพดาน
บรเิวณดงักล่าวอาจมลีกัษณะแอ่น หรอืทีเ่รยีกวา่ “ ตกทอ้งชา้ง”  
4. ระดบัพืน้หอ้งทีต่กแต่งแลว้ (After Finished Floor : AFF) ถงึระดบัฝ้าเพดานเป็นรายหอ้ง 
5. ระยะจากระดบัฝ้าเพดานถงึทอ้งพืน้ Slab ในแต่ละบรเิวณ  
6. ระยะจากระดบัฝ้าเพดานถงึแนวคาน (ทัง้คานหลกัและคานยอ่ย) ในแต่ละบรเิวณรวมถงึแนวคาน
ดว้ย  
7. ลกัษณะความลกึและขนาด Drop Panel รอบเสา 
 



• ก าหนดใหผู้ร้บัเหมางานฝ้าเพดานสง่แบบ Shop Drawing (ทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากผูค้วบคุมงาน
สถาปัตยกรรมแลว้) ใหผู้ร้บัเหมางานวศิวกรรมระบบประกอบอาคารไปด าเนินการลงต าแหน่ง Ceiling 
Fixtures Outlet และอุปกรณ์ต่างๆ ทีต่นเองรบัผดิชอบใหค้รบถว้น (ลงในแบบ Shop Drawing ฝ้า
เพดานแผน่เดยีวกนั) เพือ่จดัสง่ใหผู้อ้อกแบบ หรอืผูค้วบคุมงาน วศิวกรรรมระบบประกอบอาคาร
พจิารณาเพือ่อนุมตั ิ

  
• แบบ Shop Drawing จะตอ้งประกอบดว้ยรายละเอยีดของงานตดิตัง้แผน่ฝ้าเพดาน พรอ้มแนวกัน้หอ้ง

ต่างๆ ใหค้รบถว้น มฉิะนัน้แลว้การลงต าแหน่ง Ceiling Fixtures Outlet อาจผดิเพีย้นไมต่รงกบั
วตัถุประสงคก์ารใชง้าน 

 
• หลงัจากแบบฝ้าเพดานทีแ่สดงต าแหน่ง Ceiling Fixtures Outlet และอุปกรณ์ต่างๆ ไดร้บัการ

พจิารณาอนุมตัแิลว้ ใหผู้ร้บัเหมางานฝ้าเพดานแจกจ่ายแบบดงักล่าวใหผู้ร้บัเหมางานวศิวกรรมระบบทุก
ระบบน าไป Plot แบบรา่งงานวศิวกรรมระบบต่างๆ ทีต่อ้งตดิตัง้บนฝ้าเพดาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่แนวท่อ
ลม, ท่อน ้า, Raceway หลกัๆ ทีม่ขีนาดใหญ่ เพือ่น ามาประชุมจดัแนวต่างๆ รว่มกนัต่อไป 

 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ:  ก่อนผูร้บัเหมาจะปิดฝ้าเพดาน ตอ้งสัง่การใหผู้ร้บัเหมางานวศิวกรรมระบบประกอบ
อาคารจดัท า As Built Drawing ก่อน โดยเฉพาะฝ้าเพดานชนิดฉาบเรยีบ 



 เมื่อผูร้บัเหมาด าเนินการตดิตัง้งานระบบเป็นที่เรยีบร้อยแล้วนัน้ จ าเป็นต้องด าเนินการ
ทดสอบระบบเพื่อความสมบูรณ์และถูกต้องของงานแต่ละส่วน เพื่อน าเสนอต่อโครงการและการ
จดัเกบ็ขอ้มลูในรปูแบบเอกสารการทดสอบทัง้หมด  
 
ขัน้ตอนการทดสอบระบบจะถูกแบ่งออกเป็นแต่ละช่วงการท างาน ดงัเช่น  
- การทดสอบระบบเบื้องต้นก่อนการปิดทบั คอื การทดสอบแรงดนัน ้าในท่อก่อนการฉาบผนัง 

หรอืการทดสอบวงจรไฟฟ้าก่อนการปิดฝ้า เป็นตน้ 
- การทดสอบระบบหลงัจากตดิตัง้อุปกรณ์ คอื การทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสวทิซ์ /ปลัก๊

โดยใชอุ้ปกรณ์จรงิ หรอืการทดสอบการใชส้ขุภณัฑต์่างๆ 
- การทดสอบระบบรวมกับอุปกรณ์หลัก คือ จะเป็นการทดสอบระบบจากการใช้งาน Main 

Equipment รวมในแต่ละระบบเพือ่ทดสอบการใชง้านจรงิก่อนการสง่มอบงานต่อโครงการ 
 

โดยการจดัท าแผนงานการทดสอบจะถูกแบ่งออกเป็นช่วงเวลา และจะสอดคลอ้งกบัแผนงานหลกัที่
ไดจ้ดัท าขึน้ ซึง่การทดสอบระบบถอืไดว้า่เป็นเนื้องานทีส่ าคญัในการท างานมอิาจหลกีเลีย่งได ้

การวางแผนการทดสอบงานระบบ 



ตวัอย่างแสดงสถานะและแผนก าหนดการทดสอบระบบ 



 เบื้องตน้เมื่อท าการตดิตัง้งานแลว้เสรจ็ในแต่ละส่วน จ าเป็นตอ้งท าเอกสารเพื่อแจง้
ทดสอบ (Inspection Testing Sheet) พรอ้มน าเสนอแนวทางหรอืวธิกีารทดสอบต่อผูค้วบคุม
งานหรอืตวัแทนจา้ของโครงการรบัทราบ และพจิารณา เพื่อเขา้ร่วมการทดสอบระบบตามที่
ผูร้บัเหมาไดแ้จง้  
 
 โดยอุปกรณ์การทดสอบตอ้งถูกจดัเตรยีมความพรอ้มล่วงหน้าอย่างน้อย 3-6 ชัว่โมง 
และทางวศิวกรงานระบบของผู้รบัเหมาควรเข้าตรวจสอบงานเบื้องต้นเพื่อพจิารณาความ
เรยีบรอ้ยและถูกตอ้ง ก่อนการจดัท าเอกสารแจง้ต่อโครงการ  
 
 ส าหรบัการทดสอบอุปกรณ์นัน้ ก่อนการท าการทดสอบ ควรจดัส่งเอกสารแสดงวธิี
และกระบวนการทดสอบ (Method Statement) ต่อผูค้วบคุมงานหรอืตวัแทนจา้ของโครงการ
รบัทราบและพจิารณาเป็นส่วนส าคญั โดยหลกัจะเป็นการจ าลองสถานะและการใชง้านระบบ
นัน้ๆแบบเสมอืนจรงิเป็นหลกั 

การจดัเตรียมความพร้อมส าหรบัการทดสอบระบบ 



Flow chart for inspection 



Flow chart for inspection 



ตวัอย่างการเตรียมเอกสารเพ่ือบนัทึกการทดสอบระบบต่อโครงการ 



ตวัอย่างเอกสารแสดงรายละเอียดและวิธีการทดสอบระบบ 
(Method Statement) 



 ส าหรบัวศิวกรงานระบบของโครงการนัน้ ตอ้งท าการทดสอบตามกระบวนการทีแ่จง้
น าเสนอ และบนัทกึผลจดัท ารายงานการทดสอบได ้พรอ้มจดัส่งขอ้มลูเพื่อบนัทกึต่อโครงการ 
โดยหากมขีอ้บกพร่องส าหรบักระบวนการทดสอบ ตอ้งด าเนินการแกไ้ขพรอ้มน าเสนอขอแจง้
ตรวจสอบใหมท่ัง้หมดต่อผูค้วบคุมงานหรอืตวัแทนเจา้ของโครงการต่อไป 

กระบวนการทดสอบและบนัทึกผล 



ตวัอย่างการทดสอบและบนัทึกผล 



ตวัอย่างการทดสอบและบนัทึกผล 



ตวัอย่างการทดสอบและบนัทึกผล 



 คู่มอืการใชง้านของงานระบบในแต่ละประเภทของงานถอืว่าเป็นส่วนประกอบที่
ส าคญัของการส่งมอบงานต่อโครงการ โดยวศิวกรงานระบบจ าเป็นตอ้งจดัท าและรวบรวม
จากบรษิทัผูผ้ลติสนิคา้ต่างๆ เพื่อน าส่งใหแ้ก่ผูค้วบคุมงานหรอืตวัแทนเจ้าของโครงการ
ต่อไป 

การจดัท าคู่มือการใช้งาน (Instruction Manual) 



ตวัอยา่งรปูแบบและเนื้อหาขัน้ต ่าทีค่วรมใีนรปูเล่มคู่มอืการใชง้าน 

การจดัท าคู่มือการใช้งาน (Instruction Manual) 



BOOSTER PUMP 

ตวัอย่างการการจดัท าคู่มือการใช้งาน  



• VERTICAL MULTI STAGES 

• MODEL : 10 SV 09 

• FLOW : 4x38 M3/HR 

• HEAD : 70 M 

• POWER OUT-PUT : 15 KW 

• SPEED: 2900 RPM 

• VOLTAGE: 380V/3PH/50Hz 

 
•BRAND : HYDROLINE  

 

•TYPE : BLADDER VESSEL 

 

•VOLUMN :  500 L. 

 

•TEMP : -10 TO 100 C 

 

•WORKING PRESSURE :  

  UP  TO 10 BAR. 



• หลกัการท างานของระบบ Booster pump 
 - รักษาแรงดนัในระบบใหค้งท่ีอยูส่ม ่าเสมอ โดยอาศยั Pressure switch 
 ท่ีนิยมกนัจะมีสองแบบ คือ  แบบสลบักนัท างาน (Alternate)  
 แบบเสริมช่วย (Paralell) โดยจะใชป้ั้มอยา่งนอ้ย 2 ตวั สลบักนัท างาน 
และในระบบจ าเป็นตอ้งใชถ้งัแรงดนั (Pressure tank) เพื่อช่วยลดการท างาน 
ในการ start-stop ของป้ัมอีก และมีระบบป้องกนัการสูบน ้าไม่ข้ึน ( Run-dry protection ) โดยใช ้ 
Floatless level Relay ท างานร่วม 
กบักา้น Electrode Sensor หรือเพิ่มระบบควบคุมแบบ Variable Speed Drive (VSD) โดยใช ้
invertor เพื่อประหยดัพลงังานในการท างานของป้ัม 

ตวัอย่างการการจดัท าคู่มือการใช้งาน  



ตวัอย่างการการจดัท าคู่มือการใช้งาน  



ตวัอย่างการการจดัท าคู่มือการใช้งาน  







ตวัอย่างการการจดัท าคู่มือการใช้งาน  



 การจดัท าแบบส าหรบังานติดตัง้อุปกรณ์จริงทัง้หมดของงานระบบในรูปแบบ As 
built Drawing นัน้ ถอืไดว้่าเป็นอกีสิง่หนึ่งทีต่อ้งด าเนินการส่งมอบทัง้หมดต่อโครงการ โดย
บรษิทัผูร้บัเหมางานระบบจ าเป็นตอ้งมขีอ้มลูการตดิตัง้ตัง้แต่เริม่แรกของงานก่อนปิดทบั และ
งานตดิตัง้ระบบ 2nd Fixed เพื่อผูใ้ชง้านจรงิไดร้บัทราบขอ้มลูของงานระบบภายในโครงการ
ทัง้หมด เพือ่ในอนาคตหากจ าเป็นตอ้งมกีารแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิงาน จะสามารถใชป้ระโยชน์จาก
ขอ้มลูแบบดงักล่าวได ้
 
 โดยการเขยีนแบบ As Built Drawing นัน้ จ าเป็นตอ้งเน้นความถูกตอ้งของสิง่ที่
ด าเนินการเป็นหลกั รวมทัง้รายละเอยีดทีเ่พิม่เตมิ เช่น ภาพถ่ายประกอบ อาจถูกใชเ้ป็นส่วน
หนึ่งของการจ าท าแบบเช่นกนั เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในกรณีมกีารเรยีกใช้งานในอนาคต
ต่อไป 

การจดัท า As Built Drawings  



ตวัอย่างเอกสารการรายงานสถานะความก้าวหน้าการจดัส่งแบบ As Built Drawing 



ตวัอย่างเอกสารการรายงานสถานะความก้าวหน้าการจดัส่งแบบ As Built Drawing 



ตวัอย่างเอกสารการรายงานสถานะความก้าวหน้าการจดัส่งแบบ As Built Drawing 



ตวัอย่างเอกสารการรายงานสถานะความก้าวหน้าการจดัส่งแบบ As Built Drawing 



 กระบวนการที่ถือได้ว่าเป็นการส่งมอบงานระบบที่สมบูรณ์ คือการจดัให้มีการ
ฝึกอบรมการใชง้านแก่ผูใ้ชง้านจรงิ (User or Operator) เนื่องจากระบบทีต่ดิตัง้สมบรูณ์แลว้ 
ตอ้งสง่ต่อการใชง้านตามวตัถุประสงคท์ีอ่อกแบบมา โดยวศิวกรงานระบบตอ้งท าการวางแผน
และก าหนดการเพือ่แจง้ต่อทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่มเป็นประโยชน์สงูสุดต่อโครงการ 
 
 โดยกระบวนการส าคญัส าหรบัการฝึกอบรมหรอืการ Training นัน้ จะรวมไปถงึการ
ซ่อมบ ารุงรกัษาหากเกดิความเสยีหายต่ออุปกรณ์ในอนาคตต่อช่างเทคนิคผูใ้ชง้าน  
 
 หากจบกระบวนการดงัที่ได้กล่าวมาทัง้หมดนัน้ จะถอืได้ว่าผูร้บัเหมาด าเนินตาม
ขอบเขตหรอืสญัญาจา้งเหมางานเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ จงึสามารถจดัส่งเอกสารการขอส่งมอบ
งานโครงการเพือ่ใชง้านตามวตัถุประสงคต์่อไป 

การฝึกอบรม (Training) 



ตวัอย่างเอกสารน าเสนอฝึกอบรมเพ่ือใช้งาน 



ตวัอย่างเอกสารน าเสนอฝึกอบรมเพ่ือใช้งาน 



Pressure keep 
in line 150 psi 

Pressure Drop 
120 psi 

Jockey pump 
Start–Auto 
Stop Auto 

Pressure Drop 
110 psi 

Fire pump 
Start –Auto 
Stop -Manual 

Pressure Relief 
170 psi 

Pressure Relief 
150 psi 

 FIRE PUMP SYSTEM 



ขัน้ตอนการ START UP FIRE PUMP  

WARNING 

ก่อนการตดิเครือ่งยนตใ์นแต่ละครัง้ควรท าการตรวจสอบสิง่เหล่านี้ 

• น ้าในหมอ้น ้า 

• น ้ากลัน่ของแบตเตอรี ่

• น ้ามนัเชือ้เพลงิ (DIESEL) 
• วาลว์ระบบระบายความรอ้นวา่อยูใ่นต าแหน่งเปิด-ปิดถูกตอ้งหรอืไม ่

• น ้าในบ่อ (TANK) 
• ต าแหน่งวาลว์ทางดา้นดดูและดา้นจ่ายวา่ถูกตอ้งหรอืไม่ 

 

 

 
 

 



ขัน้ตอนการ START UP FIRE PUMP 

 1 )  START ที ่ENGINE BOX 
(1.1)  ปรบั SELECTOR SWITCH  (AUTO-MAN)ไปทีต่ าแหน่ง MANUAL 
(1.2)  โยก SWITCH START ชุดที ่1 ( CRANK#1 ) เพือ่สัง่ START PUMP โดยแบตเตอรีชุ่ดที ่1 

พอเครือ่งยนตท์ างานแลว้ใหป้ล่อย  
           SWITCH START ชุดที2่ ( CRANK#2 ) เพือ่สัง่ START PUMP โดยแบตเตอรีชุ่ดที ่2 โดย

โยกไดท้ลีะชุดหา้มโยกพรอ้มกนั 

 2)  START ที ่FIRE PUMP CONTROLLER ในระบบ MANUAL 
 3)  START ที ่FIRE PUMP CONTROLLER ในระบบ AUTOMATIC ในการ START FIRE 

PUMPในระบบ AUTO นัน้จะสัง่ START ดว้ย PRESSURE ในระบบโดยการตัง้จุด START 
ไวแ้ต่ในการ STOP นัน้ ตอ้ง STOP โดย MANUAL 

 
 



ตวัอย่างเอกสารน าเสนอฝึกอบรมเพ่ือใช้งาน 



ขอ้แนะน าการตรวจสอบอปุกรณ์ 

ตรวจสอบทุกสปัดาห ์
• ระดบัน ้ากลัน่ในแบตเตอรี ่
• ระดบัน ้าหมอ้น ้า 
• ตรวจสอบระดบัน ้ามนัเครือ่ง 
• ตรวจสอบถงัน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
• ตรวจสอบระบบหล่อเยน็ของเครือ่งยนต ์

 
ตรวจสอบทุก 3 เดือน 
• ตรวจสอบระบบท่อจ่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
• ตรวจสอบกรองอากาศ 
• ตรวจสอบชุดควบคุมความเรว็ 
• ตรวจสอบชุดชารจ์แบตเตอรี ่
• ตรวจสอบแผงควบคุมเครือ่งยนต ์
 

ตรวจสอบทุก 6 เดือน 
• ตรวจสอบระบบท่อจ่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
• ตรวจสอบกรองอากาศ 
• ตรวจสอบชุดควบคุมความเรว็ 
• ตรวจสอบระบบท่อไอเสยี 
• ตรวจสอบชุดชารจ์แบตเตอรี ่
• ตรวจสอบแผงควบคุมเครือ่งยนต ์
• ตรวจสอบการท างานของตูค้วบคุม Fire pump , 

Jockey pump 



ตวัอย่างการฝึกอบรมเพ่ือใช้งาน 



Hand over flow chart 



 เมื่อโครงการได้ด าเนินงานมาจนถึงขัน้ตอนสุดท้าย ระบบประกอบอาคาร
สามารถใชง้านจรงิไดต้ามวตัถุประสงค์โครงการ มคีวามพรอ้มทีจ่ะสามารถส่งมอบพืน้ที่
และอุปกรณ์ต่างๆตามขอบเขตของสญัญาต่อใหผู้ดู้แลในฝ่ายเจา้ของโครงการไดแ้ลว้ สิง่
หนึ่งทีส่ าคญัอย่างยิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งส่งมอบเพื่อประกอบการส่งมอบงานคอื เอกสารส่งมอบ
งานตามสญัญา โดยในแต่ละโครงการอาจมคีวามแตกต่างกนับ้าง วศิวกรผูเ้กี่ยวขอ้งจงึ
จ าเป็นตอ้งตรวจสอบจากสญัญาฯอยา่งถีถ่ว้นอกีครัง้ 
 
           ซึ่งในหวัขอ้นี้จะแสดงตวัอย่างเพื่อเป็นแนวทางใหว้ศิวกรสนามไดเ้ตรยีมตวัและ
เป็นขอ้มลูก่อนเริม่งานจรงิ ดงันี้ 

เอกสารประกอบการส่งมอบงาน ( Handover Documents) 



เอกสารประกอบการส่งมอบงาน ( Handover Documents) 



เอกสารประกอบการส่งมอบงาน ( Handover Documents)-ต่อ 



เอกสารประกอบการส่งมอบงาน ( Handover Documents)-ต่อ 




