
แบบฟอร์มการปฏิบัติงานควบคุมงาน 
กส.01 

บันทึกข้อความสําหรบัโครงการก่อสร้างอาคาร……………………………………………………………..………… 
เลขที ่ ............................................................................................................................................................................ 
วันที่   ............................................................................................................................................................................. 
จาก   ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร……………………………………………………..……………………… ปฏิบัติงานตามคาํสัง่  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี ที่ ………………………  สั่ง ณ วันที่………………………………. 
ถึง     บริษัท ………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
 โครงการก่อสร้างอาคาร……………………………………………………………………………………………….………………. 
เรื่อง ............................................................................................................................................................................. 
เรียน ............................................................................................................................................................................. 
  (   )  เพื่อโปรดทราบ (   )  เพื่อโปรดพิจารณา 
  (   )  เพื่อโปรดสั่งการ (   )  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
  (   )  อ่ืน ๆ 
ข้อความ  ....................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 

 

ลงชื่อ............................................................. 
(.................................................................) 

ผู้ควบคุมงาน 
 

ลงชื่อ............................................................. 
(.................................................................) 

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน 
 
สําเนาส่ง   1....................................................................................................................................................... 
 2........................................................................................................................................................ 
 3........................................................................................................................................................ 
 
 

ลงชื่อ............................................................. 
(..........................................................) 

ผู้รับเอกสาร 
 



แบบฟอร์มการปฏิบัติงานควบคุมงาน 
 กส.02 

                  บันทึกขอความ  

ส่วนราชการ  งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง  กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี  โทร.1216,1217 
ที่    รายงานผลครั้งที ่ ..................................... วันที ่    ........................................................................................... 
เรื่อง   รายงานผลการก่อสรา้ง ............................................................................................................................. 
 
เรียน  ประธานกรรมการตรวจการจ้าง  

 
การควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ................................................................................................   

ซึ่งทําการก่อสร้างโดย.....................................................................................................................................................   
ระหว่างวันที่.........................................ถึงวันที่........................................... มีรายงานการก่อสร้างดังรายละเอียดต่าง ๆ 
ที่แนบมาด้วย  
  บันทึกปริมาณงานการก่อสร้างประจําสัปดาห์   ....................   แผ่น 
  บันทึกปริมาณงานการก่อสร้างประจําเดือน   ....................  แผ่น 
  ใบรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้าง   ....................  แผ่น 
  บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมประจําวัน   ....................  แผ่น 
  (รายงานภาพถ่าย รวมผลการดําเนินงาน) ....................   แผ่น 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
ลงชื่อ……………………………..........   ลงชื่อ…………………………….……..... 
ลงชื่อ……………………….…….........   ลงชื่อ…………………………….……..... 
ลงชื่อ………………………….............     
                          ผู้ควบคุมงาน 
 
เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบ วิทยาเขตปัตตานี 

ได้ตรวจสอบแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ 
ต่อไป 
           ลงชื่อ………………………………………………. 
                       (นายสุริยะ  มาศจิตต์) 
            หัวหน้างานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง 
 
เรียน  คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อโปรดทราบ 
 
        ลงชื่อ……………………………………………………. 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง  ทองผ่อง) 
                รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 

คณะกรรมการตรวจการจ้างรับทราบ 
              (ลงชื่อ)                      (วันที่) 
 

1………………………………….ประธาน……….……… 
 (......................................................)               
 

2………………………………….กรรมการ.....…...…… 
 (......................................................)               
 

3………………………………….กรรมการ.....…...…… 
 (......................................................)               
 

4………………………………….กรรมการ.....…...…… 
 (......................................................)               
 

5………………………………….กรรมการ.....…...…… 
 (......................................................)               
 

6………………………………….กรรมการ.....…...…… 
 (......................................................)               
 

7………………………………….กรรมการ.....…...…… 
 (......................................)และเลขานุการ         
                                              



แบบฟอร์มการปฏิบัติงานควบคุมงาน 
  กส.03 

                          บันทึกขอความ  

ส่วนราชการ  งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง  กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี  โทร.1216,1217 
ที่    มอ 123.3/.....................................................   วันที.่............................................................................................ 
เรื่อง  รายงานผลการก่อสรา้ง...................................................................................................................................... 
 
เรียน  ประธานกรรมการตรวจการจ้าง  

 
รายงานครั้งที่.................................ต้ังแต่วันที่..........................................ถึงวันที่...............................................                
งานก่อสร้าง........................................................................................................................................................   
เจ้าของแบบ.......................................................................................................................................................    
สถานที่ก่อสร้าง..................................................................................................................................................     
เริ่มดําเนินงาน....................................................................................................................................................  
กําหนดแล้วเสร็จ.................................................................ระยะเวลาก่อสร้าง รวม......................................วัน 
ช่ือบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้าน.................................................................................................................................    
สถานที่ต้ังเลขที่..................................ถนน...............................................ตําบล.................................................     
อําเภอ................................................จังหวัด............................................โทร....................................................  
ช่ือผู้แทนผู้รับจ้างประจําสถานที่ก่อสร้าง............................................................................................................   
ช่ือผู้แทนผู้ว่าจา้งประจําสถานที่ก่อสร้าง  1……………………………………………………………………………………………  

 2……………………………………………………………………………………………   
 ตามคําสั่งที่...............................................ลงวันที่..............................................................................................  

ขณะนี้ผู้รับจ้างกําลังดําเนินการอยู่ในงวดที่…………………………………….ได้ผลงานดังนี้ 
 -..................................................................................................................................................................
 -..................................................................................................................................................................
 -..................................................................................................................................................................
 -..................................................................................................................................................................
 -..................................................................................................................................................................
 -.................................................................................................................................................................. 
 สรุปการก่อสรา้ง………………………………………………………………………………………………………………………….  
 ได้ผลงานประมาณ……………………………………..เปอร์เซ็นต์ ของงานทั้งหมด 
 งวดงานทั้งหมด………….…………..งวด ผลงานตามงวดเงินงวดงานในสัญญาจ้างที่ผู้รับจา้งทําการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 
 งวดที่ 1   ตามสัญญาวันที่................................................... เป็นเงิน................................................ บาท 
             ตามผลงานวันที่....................................................................................................................... 
 งวดที่ 2   ตามสัญญาวันที่................................................... เป็นเงิน................................................ บาท 
             ตามผลงานวันที่....................................................................................................................... 
 งวดที่ 3   ตามสัญญาวันที่................................................... เป็นเงิน................................................ บาท 
             ตามผลงานวันที่....................................................................................................................... 



 งวดที่ 4   ตามสัญญาวันที่................................................... เป็นเงิน................................................ บาท 
             ตามผลงานวันที่....................................................................................................................... 
 งวดที่ 5   ตามสัญญาวันที่................................................... เป็นเงิน................................................ บาท 
             ตามผลงานวันที่....................................................................................................................... 
 งวดที่ 6   ตามสัญญาวันที่................................................... เป็นเงิน................................................ บาท 
             ตามผลงานวันที่....................................................................................................................... 
 งวดที่ 7   ตามสัญญาวันที่................................................... เป็นเงิน................................................ บาท 
             ตามผลงานวันที่....................................................................................................................... 
 งวดที่ 8   ตามสัญญาวันที่................................................... เป็นเงิน................................................ บาท 
             ตามผลงานวันที่....................................................................................................................... 
 งวดที่ 9   ตามสัญญาวันที่................................................... เป็นเงิน................................................ บาท 
             ตามผลงานวันที่....................................................................................................................... 
 งวดที่ 10  ตามสัญญาวันที่................................................... เป็นเงิน................................................ บาท 
 (งวดสุดท้าย) ตามผลงานวันที่.................................................................................................................... 
 
 บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งงานแล้ว.........................งวด คิดเป็นเงิน…………………………………….………………บาท 
(…………………………………………………………………………………………….…………………..) คงเหลือ................................งวด 
คิดเป็นเงิน………………………………………บาท (…………………………………………………………………………………………………..) 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 …………………………………………... หัวหน้าผู้ควบคุมงาน 
 (..................................................) 
 
 
……………………………………………………. ผู้ควบคุมงาน ………………………………………….. ผู้ควบคุมงาน 
    (.................................................)  (.................................................) 
 
 
……………………………………………………. ผู้ควบคุมงาน …………………………………………… ผู้ควบคุมงาน 
    (.................................................)  (.................................................) 



แบบฟอร์มการปฏิบัติงานควบคุมงาน 
  กส.04 

                          บันทกึข้อความ  
ส่วนราชการ  งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง  กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี  โทร.1216,1217 
ที่    มอ 123.3/.....................................................   วันที.่............................................................................................ 
เรื่อง   รับรองผลงานก่อสร้าง..................................................................................................................................... 
 
เรียน  รองอธกิารบดีวิทยาเขตปัตตาน ี 
   

ตามท่ี.................................................................เป็นผู้รับจ้างทําการก่อสร้าง ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นั้น  

บัดนี้........................................................................ขอส่งมอบงานงวดที่ ...................................คือได้ทําการ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการทุกประการ ต้ังแต่วันที่.........................................................ซึ่งงานก่อสร้างดังกล่าว 
ได้สิ้นสุดสัญญาจ้าง ในวันที่.......................................................................... 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 …………………………………………... หัวหน้าผู้ควบคุมงาน 
 (..................................................) 
 
 
……………………………………………………. ผู้ควบคุมงาน ………………………………………….. ผู้ควบคุมงาน 
    (.................................................)  (.................................................) 
 
 
……………………………………………………. ผู้ควบคุมงาน …………………………………………… ผู้ควบคุมงาน 
    (.................................................)  (.................................................) 



แบบฟอร์มการปฏิบัติงานควบคุมงาน 
  กส.05 

 แผ่นที.่............. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รบัจ้างและเหตกุารณ์แวดล้อมประจําวนั 
โครงการก่อสร้างอาคาร................................................................................... 

สัญญาจ้างเลขที ่………………………..………. ลงวันที่ ………………………………………… 
ประจําวนัที.่............................................................ 

 
สภาวะอากาศ 
 ช่วงเวลา   6.00-12.00  น.   แจ่มใส    มืดครึ้ม    ฝนตก     
 ช่วงเวลา  12.00-18.00 น.   แจ่มใส    มืดครึ้ม    ฝนตก 
 ช่วงล่วงเวลา  ..................... น.   แจ่มใส    มืดครึ้ม    ฝนตก 
 

 
 
  ทางร้าน/ห้างฯ/บริษัท ได้ทําการก่อสร้างตามรายการต่าง ๆ จริง 
       ............................................               ...............................................           ............................................. 
   (....................................................)         (..................................................)       (.................................................) 
       หัวหน้าผูค้วบคุมงาน                        ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน                                ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน 
 

................................................... 
(..................................................) 

ผู้จัดการโครงการ 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด/บริษัท ……………………….………..……… 

ลําดับที ่ ประเภทของงาน ปริมาณงานทีท่ําได้ จํานวนผู้ปฏิบติังาน เครื่องมือ-เครือ่งจักร 
   วิศวกร                คน รถบรรทุก        คัน 

   หัวหน้าช่าง           คน รถเครน           คัน 
   ช่างไม้                 คน รถ JCB           คัน 
   ช่างปูน                คน รถผสมปูน         คัน 
   ช่างเหล็ก             คน ป่ันจัน              ตัว 
   ช่างเชื่อม             คน แบ๊คโฮ            คัน 
   ช่างแอร์              คน โม่ผสมปูน         คัน 
   ช่างประปา           คน เครื่องจี้ปูน        ตัว 
   ช่างทาสี                คน เครื่องสูบน้ํา        ตัว 
   คนงาน               คน ตู้เชื่อม             ชุด 
   อ่ืน ๆ   เครื่องดัดเหล็ก     ตัว 
   รวมผู้ปฏิบัติงาน      คน เครื่องตัดเหล็ก     ตัว 
 หมายเหต ุ            
             
             



แบบฟอร์มการปฏิบัติงานควบคุมงาน 
  กส.06 

                          บันทกึข้อความ  
ส่วนราชการ  งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง  กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี  โทร.1216,1217 
ที่    มอ 123.3/.....................................................   วันที.่............................................................................................ 
เรื่อง   รายงานสรปุผลและความก้าวหนา้งานก่อสรา้ง............................................................................................... 
 
เรียน  ประธานกรรมการตรวจการจ้าง  
   

ตามสัญญาเลขที่..................................ลงวันที่............................................... มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
ได้ทําสัญญาว่าจ้าง..........................................................................ทําการก่อสร้าง........................................................
จ้างจากเงิน  งบประมาณ ปี .......................  เงินรายได้   ในวงเงินค่าจ้าง .................................................บาท 
(..........................................................................) กําหนดการจ่ายเงินค่าจ้างเป็น........................งวด กําหนดแล้วเสร็จ
ภายใน ..................... วัน  โดยให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ................................................นั้น  

ผลงานการก่อสร้างระหว่างวันที่ ................................ ถึงวันที่ .................................สรุปความก้าวหน้าดังนี้ 
1.   การส่งมอบงาน 
 งวดที่  1 เงิน............................ บาท ครบกําหนด................................. วันส่งมอบ............................. 
 งวดที่  2 เงิน............................ บาท ครบกําหนด................................. วันส่งมอบ............................. 
 งวดที่  3 เงิน............................ บาท ครบกําหนด................................. วันส่งมอบ............................. 
 งวดที่  4 เงิน............................ บาท ครบกําหนด................................. วันส่งมอบ............................. 
 งวดที่  5 เงิน............................ บาท ครบกําหนด................................. วันส่งมอบ............................. 
 งวดที่  6 เงิน............................ บาท ครบกําหนด................................. วันส่งมอบ............................. 
 งวดที่  7 เงิน............................ บาท ครบกําหนด................................. วันส่งมอบ............................. 
 งวดที่  8 เงิน............................ บาท ครบกําหนด................................. วันส่งมอบ............................. 
 งวดที่  9 เงิน............................ บาท ครบกําหนด................................. วันส่งมอบ............................. 
 งวดที่  10 เงิน............................ บาท ครบกําหนด................................. วันส่งมอบ............................. 

         (งวดสุดท้าย) 
สรุป  เบิกจ่ายแล้ว ............. งวด  รวมเป็นเงิน...................................บาท (.............................................) 

 2. ผลงาน   ปกติ     เร็วกว่าสัญญา…….……..……วัน      ล่าช้ากว่าสัญญา…………………วัน 
สาเหตุ  ................................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................................. 
3. ประสิทธิภาพของผู้รบัจ้าง    

    ดี    พอใช้   ไม่ควรให้เสนอราคางานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยอีก   ควรยกเลิกสัญญา 
   
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
   

 
 ลงชื่อ   .............................................................. 
                                      (.........................................................) 
 ตําแหน่ง.................................................................... 



แบบฟอร์มการปฏิบัติงานควบคุมงาน 
  กส.07 

                          บันทึกขอความ  

ส่วนราชการ  งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง  กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี  โทร.1216,1217 
ที่    มอ 123.3/.....................................................   วันที.่............................................................................................ 
เรื่อง  รายงานผลการก่อสรา้ง………………………………………………………………………………………………………………… 
 
เรียน  ประธานกรรมการตรวจการจ้าง  

 
งานก่อสร้างอาคาร……………………………………………………………………………………………............................. 

สัญญาจ้างเลขที่ ……………………….. ลงวันที่ .................................. แล้วเสร็จวันที่ .......................... รวม ............... วัน 
ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่................................  รวม................วัน ค่าก่อสร้าง ............................ บาท (.............................) 
ค่าปรับวันละ ........................ บาท (....................................) ผู้ว่าจ้าง มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ผู้รับจ้าง .......................................................................... ผู้ออกแบบ ...........................................................................  

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
1.   ประธานกรรมการ 
2.  กรรมการ 
3.  กรรมการ 
4.  กรรมการ 
5.  กรรมการ 
6.  กรรมการ 
7.  กรรมการและเลขานุการ 
8.  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

การปฏิบัติงาน เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย 
% ผลงาน ระยะเวลา

ก่อสร้าง 
จํานวนงวดงาน 

ปัจจุบัน % เร็ว/ช้า (วัน) คงเหลือ (วัน) ท้ังหมด ตรวจรับแล้ว 
ปีงบประมาณ จํานวน เบิกจ่ายแล้ว 

          
        
     เงินเหลือจ่าย   
     รวม   

 
หมายเหต ุ  รายงานถึงวันที่ ………………………………………………. 



              (2) 
1. ข้อมูลเก่ียวกับงาน 

1.1 ผู้ดําเนนิการ 
ผู้ว่าจ้าง ................................................................................................................................................... 
ผู้ออกแบบ ................................................................................................................................................... 
ผู้รับจ้าง  ................................................................................................................................................... 
สถานที่ต้ัง ................................................................................................................................................... 

 
1.2 สัญญาจ้าง 

ช่ือสัญญา ......................................................................................................................... 
สถานที่ก่อสร้าง ........................................................................................................................ 
สัญญาจ้างเลขที่ ......................................................................................................................... 
เริ่มสัญญาจ้าง ......................................................................................................................... 
สิ้นสุดสญัญาจา้ง ......................................................................................................................... 
ระยะเวลาก่อสร้างรวม ............................  วัน 
จํานวนงวดงานตามสัญญา ............................  งวด 
ต่อสัญญาถึงวันที่ ................................................................................... 
ระยะเวลาที่ต่อสัญญา .................................................................................... 
ราคาค่าก่อสร้าง .............................................-บาท (................................................................) 
ค่าปรับวันละ .............................................-บาท (................................................................) 
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน กรณีสิ้นสุดสญัญากรณีมีการปรับ ……………….บาท (.............................................) 
 

1.3  ลักษณะและขอบเขตงาน 
 งานก่อสร้าง........................................................................................................................................... 

 
1.4  คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

1.   ประธานกรรมการ 
2.   กรรมการ 
3.   กรรมการ 
4.   กรรมการ 
5.   กรรมการ 
6.   กรรมการ 
7.   กรรมการและเลขานุการ 
8.   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
1.5  ผู้ควบคมุงานของผู้ว่าจ้าง 

1.   หัวหน้าผู้ควบคุมงาน 
2.   ผู้ควบคุมงาน 
3.   ผู้ควบคุมงาน 
4.   ผู้ควบคุมงาน 
5.   ผู้ควบคุมงาน  
 



              (3) 
1.6  ผู้แทนผูว่้าจ้าง 

1.     
2.   
3.   

 
2. ผลการดาํเนินงานประจาํเดือน  …………………………………………………….. 
 

ผลงาน % 
ที่ งานที่ดําเนินการ สัดส่วน 

ของงาน % ถึงเดือน
ก่อน 

ในเดือน สะสม 
ผลงานรวม 

% 

1        
2        
3        
4        
5        
      รวม  

 
3. รายละเอียดงวดงาน และการตรวจรบังาน 

งานงวดที่ จํานวนเงิน (บาท) วัน เดือน ปี 
ที่เสร็จแล้ว 

วัน เดือน ปี 
ที่ตรวจรับ หมายเหตุ (ร้อยละ) 

1      
2      
3      
4     
5     
6      
7     
8      
9     
10      

     
 
  หมายเหต ุ   1. แผนงานหลักครั้งที่  1  ลงวันที่ .....................…………………………………………. 
 2. แผนงานหลักครั้งที่  2  ลงวันที่ …………………………………..………………………… 
 



(4) 
4. ผลการทดสอบ/ขออนุมัติใช้วัสด ุ
    4.1  การทดสอบวัสด ุ

รายการ 
ทดสอบวัสดุ 

จํานวน 
ตัวอย่าง วันที่ทดสอบ หน่วยงานที่ทดสอบ  ตําแหน่ง 

ที่ทดสอบ 
ผลการทดสอบ 

       
      

 
     4.2  การขออนุมัติใช้วัสด ุ

รายการที่ขออนุมัติ วันที่ขออนุมัติ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
    
    
    
    
    

 
5. ปัญหา/อุปสรรคในการกอ่สร้าง 
         (   ) ไม่มี   (   ) ม ี ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ที่ ปัญหา – อุปสรรค – การแกไ้ข หมายเหตุ 
   
   

   
 
 6. สรุปผลการดําเนินงานถงึปัจจุบัน 

6.1 ผลงานก่อสร้างประจําเดือน  % 
6.2 ผลงานก่อสร้างรวมถึงปัจจุบัน  % 
6.3 ผลงานก่อสร้างตามแผน  % 
6.4 ผลงานก่อสร้าง    
   (    )  เร็วกว่าแผนงาน       % 
 (    )  ช้ากว่าแผนงาน  % 
6.5 ระยะเวลาการก่อสร้างคงเหลือ   วัน 
6.6 งานก่อสร้างแล้วเสร็จรวม   งวด (นับถึงงวดที่..……..) คิดเป็นมูลค่างาน ………….% 

 
     .......................................................... หัวหน้าผู้ควบคุมงาน 

                                                                      (……………………………………….…….) 
 
…………………………………………………. ผู้ควบคุมงาน ……………………………………................. ผู้ควบคุมงาน   
  (………………….……………………….)        (……..……………………………………….) 
 
…………………………………………………. ผู้ควบคุมงาน ……………………………………................. ผู้ควบคุมงาน   
  (………………….……………………….)        (……..……………………………………….) 


