ลักษณะของงานบริการวิชาชีพวิศวกรรม
งานบริการวิชาชีพวิศวกรรม แบ่งได้เป็น 9 ลักษณะ ดังนี้
ลักษณะที่ 1 งานให้คําปรึกษา
ลักษณะที่ 2 งานวางโครงการ
ลักษณะที่ 3 งานคํานวณออกแบบ
ลักษณะที่ 4 งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต
ลักษณะที่ 5 งานวิเคราะห์ตรวจสอบและสํารวจ
ลักษณะที่ 6 งานอํานวยการใช้และบํารุงรักษา
ลักษณะที่ 7 งานสํารวจปริมาณงานและราคา
ลักษณะที่ 8 งานจัดการคุณภาพ
ลักษณะที่ 9 งานพิเศษอื่น ๆ
1. งานให้คาํ ปรึกษา
งานลักษณะนี้หมายถึง งานให้คําปรึกษาและข้อแนะนํา งานตรวจวินิจฉัย หรืองานตรวจรับรองงาน จําแนก
เป็นประเภทได้ดังนี้ คือ
•

งานให้คําปรึกษาและข้อแนะนํา งานประเภทนี้หมายถึงงานให้คําปรึกษาและข้อแนะนําในการ
แก้ปัญหางานวิศวกรรมที่กระทําโดยวิศวกรที่ปรึกษา ซึ่งมีความชํานาญเฉพาะทาง โดยอาจว่าจ้างให้
ทํางานประจําเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาก็ได้ รวมทั้งการปรากฎตัวต่อศาลหรือคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อให้ความเห็นทางวิศวกรรม

•

งานตรวจวินิจฉัยหรืองานตรวจรับรองงาน งานประเภทนี้หมายถึง งานตรวจวินิจฉัยงาน หรืองาน
ตรวจรับรองงานวิศวกรรมที่กระทําโดยวิศวกรที่ปรึกษา ซึง่ มีความชํานาญเฉพาะทางโดยเป็นการ
ว่าจ้างเฉพาะงาน

2. งานวางโครงการ
งานลักษณะนี้หมายถึง การศึกษา การวิเคราะห์หาทางเลือกที่เหมาะสม หรืองานวางแผนโครงการด้าน
วิศวกรรม จําแนกเป็นประเภทได้ดังนี้
•

การศึกษาวางแผนแม่บท (Master Plan) การศึกษาและวางแผนโครงการในขั้นนี้เป็นการศึกษาเพื่อ
วิเคราะห์ภาพรวมในการพัฒนาโครงการ การจัดลําดับความสําคัญและความเหมาะสมในการพัฒนา
โครงการ ตลอดจนระยะเวลาในการพัฒนา ซึ่งจะทําให้ผู้วา่ จ้างหรือผู้ลงทุนทราบถึงขั้นตอนพัฒนา
โครงการหรือการลงทุนที่เหมาะสมในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ

•

การศึกษาความเหมาะสมเบือ้ งต้น (Pre-Feasibility Study) การศึกษาและวางแผนโครงการในขั้นนี้
เป็นการดําเนินการในรายละเอียดที่มากขึ้น โดยจะทําการสํารวจและเก็บข้อมูลในส่วนที่เห็นว่าจําเป็น
และสําคัญต่อความเป็นไปได้ของโครงการ โดยวิธีที่ไม่ยุ่งยากและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากนัก เพื่อให้ขอ้
สงสัยต่าง ๆ กระจ่างขึ้น

•

การศึกษาความเหมาะสมโครงการ (Feasibility Study) การศึกษาและวางแผนโครงการในขั้นนี้ เป็น
การศึกษาและวางแผนขั้นรายละเอียด เพื่อให้ได้โครงการที่มีความเหมาะสมที่สุด ทั้งทางด้าน
วิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อกําหนดแผนการดําเนินการด้านต่าง ๆ ให้
บรรลุถึงเป้าหมายโครงการ

•

งานศึกษาการบริหารธุรกิจและวิศวกรรมการผลิตงานประเภทนี้หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารธุรกิจ การวางแผนงานและระบบงานการผลิต ความสัมพันธ์ด้านแรงงาน การศึกษาเกี่ยวกับ
ระยะเวลาและกิจกรรมทํานองเดียวกันนี้

3. งานคํานวณออกแบบ
งานลักษณะนี้หมายถึง การใช้ความรู้ตามหลักวิชาการและความชํานาญในสาขาวิศวกรรม เพื่อให้ได้
รายละเอียดในการสร้าง โดยแสดงเป็นแบบรูป ข้อกําหนดและประมาณการ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ
ดังนี้
3.1 ขั้นศึกษาและออกแบบขั้นต้นเป็นขัน้ ตอนเมื่อเริ่มโครงการเพื่อวางแผนงานคํานวณออกแบบให้
สอดคล้องกับความต้องการของโครงการ โดยมีสาระสําคัญของงานดังนี้
•

ร่วมหารือกับผู้ว่าจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาปนิก วิศวกรอื่น และที่ปรึกษาบริหาร
โครงการ เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุประสงค์และข้อกําหนดความต้องการของโครงการ

•

ดูสถานที่ก่อสร้าง การศึกษาแผนผังที่ดินและแผนงานก่อสร้าง

•

ให้คําแนะนําในงานสํารวจสถานที่

•

เสนอรายงานแนวทางในการคํานวณออกแบบงานวิศวกรรม แบบรูป ข้อกําหนดและ ประมาณการ
เบื้องต้น

•

เสนอแนวทางเลือกพร้อมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบในเรื่องที่เป็นสาระสําคัญและมีความ จําเป็นที่
ต้องให้ผู้ว่าจ้างตัดสินใจ

•

ให้คําแนะนําเพื่อให้ผู้ว่าจ้างจัดทําการศึกษาและวิเคราะห์เพิ่มเติม เช่น แหล่งน้ํา ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สภาพดิน การจราจร ซึ่งต้องใช้ผู้ชํานาญการเฉพาะ

•

ให้คําแนะนําในเรื่องผลกระทบจากข้อกําหนดทางกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม

3.2 ขั้นคํานวณออกแบบงานก่อสร้าง งานผลิตและติดตั้ง
เมื่อได้รับเห็นชอบกับรายงานแนวทางในการคํานวณออกแบบงานวิศวกรรม แบบรูป ข้อกําหนดและประมาณ
การเบื้องต้นและได้รับอนุมติจากผู้ว่าจ้างให้ดําเนินการต่อในขั้นงานคํานวณออกแบบรายละเอียด จึงดําเนินการ
ดังนี้
•

ประสานงานกับผู้ว่าจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาปนิก วิศวกรอื่น และที่ปรึกษาบริหาร
โครงการ เพื่อให้งานคํานวณออกแบบสอดคล้องกับความต้องการของโครงการ

•

ดําเนินการคํานวณออกแบบรายละเอียด จัดทําแบบรูป ข้อกําหนดและประมาณราคาในขั้น
รายละเอียด

•

จัดพิมพ์แบบรูปและเอกสารที่จําเป็นสําหรับการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

•

ลงนามรับรองในฐานะผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมในงานที่ตนดําเนินการและเป็นผู้รับผิดชอบ

•

ตรวจสอบงานคํานวณออกแบบรายละเอียด แบบรูป ข้อกําหนดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ข้อกําหนดทางกฎหมาย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และข้อกําหนดความต้องการของโครงการ

•

จัดเตรียมเอกสารเพื่อการจัดทําบัญชีวัสดุอุปกรณ์และราคาค่าก่อสร้าง

•

จัดเตรียมเอกสารในงานที่รับผิดชอบสําหรับนําไปใช้ในการประกวดราคา

3.3 ขั้นดําเนินการ หมายถึงการให้บริการภายหลังจากที่ได้ส่งมอบงานคํานวณออกแบบรายละเอียดแล้ว
ซึ่งประกอบด้วยงานดังนี้
•

งานให้คําปรึกษาในระหว่างการประกวดแบบและคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้าง

•

งานให้คําปรึกษาในระหว่างการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความสอดคล้องกับแบบรูปและ
ข้อกําหนด

•

งานอนุมัติวัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความสอดคล้องกับแบบรูปและข้อกําหนด

•

จัดทําแบบรูปหรือรายละเอียดเพิ่มเติมตามความจําเป็น เพื่อช่วยงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแบบรูป
และข้อกําหนด

•

ตรวจสอบงานก่อสร้างเป็นครั้งคราว

•

ร่วมประชุมในระหว่างการก่อสร้างตามความจําเป็น

•

ให้ความร่วมมือในเรื่องของการประสานงานกับผู้ว่าจ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ปรึกษา
บริหารโครงการและที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

4. งานควบคุมการก่อสร้างหรือการผลิต
งานลักษณะนี้หมายถึง การอํานวยการควบคุมหรือการควบคุมการก่อสร้าง การผลิต การติดตั้ง การ
ซ่อม การดัดแปลง หรือการรื้อถอนงานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาชีพ
วิศวกรรม แบบ รูปและข้อกําหนด โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ คือ
4.1 ขั้นก่อนการก่อสร้างและติดตัง้
•

การจัดการรูปแบบและวางผังโครงสร้างการบริหารโครงการ

•

การช่วยผู้ว่าจ้างตรวจและทบทวนแบบเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและประหยัดในการก่อสร้างและ
ติดตั้ง

•

การร่วมกับผู้ว่าจ้างจัดการประกวดราคา โดยจัดทําแผนงานสําหรับการประกวด ราคา วางระบบ
การประกวดราคา และจัดทําเอกสารการประกวดราคา

•

การร่วมกับผู้ว่าจ้าง คัดเลือกผู้เข้าประกวดราคา

•

การเข้าร่วมจัดเตรียมและดําเนินการประชุมชี้แจงแบบ ตอบข้อซักถาม และนําเข้าผู้เข้าประกวดราคา
ตรวจชมสถานที่ก่อสร้าง

•

การจัดทําตารางสรุปและวิเคราะห์ผลข้อเสนอทั้งด้านเทคนิค (ถ้ามี) และข้อเสนอราคา หลังจาก
รวบรวมข้อมูลและคําอธิบายเพิ่มเติมจากผู้ประกวดราคาได้ครบถ้วนแล้ว

•

การเสนอแนะข้อมูลและวิธีการต่อรองราคาแก่ผู้ว่าจ้าง

•

การเสนอแนะการตัดสินผลการประกวดราคา และให้ข้อแนะนําในการเซ็นสัญญากับรายหนึ่งรายใด

•

การจัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญา และเอกสารสัญญาสําหรับลงนามกับผู้ประกวดราคาที่ได้รับการ
คัดเลือก

•

การช่วยเหลือผู้ว่าจ้างในการประสานงานและให้ข้อมูลเพื่อการได้มาซึ่งใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการก่อสร้าง

4.2 ขั้นดําเนินการก่อสร้าง การผลิตและการติดตัง้
•

การตรวจสอบและควบคุมแผนงานก่อสร้างและติดตั้งให้เป็นไปตามสัญญา พร้อมทั้งนําเสนอแนว
ทางการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาความล่าช้า

•

การตรวจสอบแบบรายละเอียดและแบบขยาย ตลอดจนแบบสําหรับก่อสร้าง และติดตั้งให้ถูกต้องตาม
แบบและหลักวิชา

•

การตีความแบบและข้อกําหนดเพื่อใช้ในการก่อสร้าง การผลิตและการติดตั้ง

•

การตรวจสอบและอนุมัติแบบเพื่อก่อสร้าง (Shop Drawing)

•

การตรวจรับรองรายงานผลการทดสอบวัสดุและอุปกรณ์จากห้องปฏิบัติการ จากโรงงานและ/หรือ
แหล่งผลิต

•

การพิจารณาอนุมัติการใช้วัสดุอุปกรณ์ วิธีการผลิต วิธีการก่อสร้าง และ/หรือวิธีการติดตั้ง

•

การตรวจรับรองวัสดุ ฝีมือและงานให้เป็นไปตามหลักวิชา และเจตนารมณ์ของการคํานวณออกแบบ
และถูกต้องตามที่ระบุในข้อกําหนดและสัญญา

•

การตรวจรับรองการผลิต - การก่อสร้างและหรือการติดตั้งให้ถูกต้องตามแบบ ข้อกําหนดและหลัก
วิชา

•

การให้คําแนะนําเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา และการให้คาํ แนะนําเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

•

การจัดทําระเบียนคุมงานประจําวัน

•

การจัดทํารายงานประจําวัน ประจําสัปดาห์ และประจําเดือน

•

การพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินตามงวดงานของสัญญา

4.3 ขั้นควบคุมการผลิต และขบวนการผลิต
•

การควบคุมให้ผู้ประกอบการดําเนินการอย่างปลอดภัยตามหลักวิชาการ

•

การควบคุมให้ผู้ประกอบการดําเนินการตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด

•

การควบคุมให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

4.4 ขั้นงานก่อสร้างและงานติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
•

การออกหนังสือรับรองให้ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างเมื่องานเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา

•

การควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับจ้างจัดทําแบบตามที่สร้างและติดตั้งจริง (As-built Drawings) ของ
งานที่ทําเสร็จสมบูรณ์ แล้ว

•

การจัดทําข้อแนะนําในการใช้งาน และจัดทําคู่มือสําหรับการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการฝึก
บุคลากรของผู้ว่าจ้างให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว

•

การจัดให้มีการทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์บางอย่างตามความจําเป็น

•

ตรวจสอบข้อบกพร่อง (Defects) ที่ยังคงค้างก่อนปิดโครงการ

•

การตรวจสอบและสรุปค่าใช้จ่ายสุดท้าย (Final Account) ของโครงการทั้งหมดให้ผู้ว่าจ้าง

•

การจัดทําเอกสารรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) ให้ผู้ว่าจ้าง

5. งานวิเคราะห์ตรวจสอบ และสํารวจ งานลักษณะนี้หมายถึง การศึกษา การวิเคราะห์ การตรวจสอบ การ
สํารวจ และการหาข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานในสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรม ซึ่งอาจแยกประเภทได้ดังนี้
4.5.1 งานศึกษาและงานวิเคราะห์
•

งานศึกษาและการจัดทํารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

•

การจัดการประชุมกับชุมชนเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น กลิ่น เสียง ฝุ่น การมีส่วนร่วมในการ
ทําประชาพิจารณ์ การประชุมหารือ รวมไปถึงการจัดเตรียมเอกสารเพื่องานดังกล่าว

•

งานวิเคราะห์โครงสร้างหรืองานระบบเพื่อการปรับปรุง

4.5.2 งานตรวจสอบและทดสอบ
•

งานตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์ที่ผลิตจากโรงงานทั้งด้านรายละเอียด หรือการตรวจสภาพใน
ห้องปฏิบัติการ และการทดสอบด้านวิศวกรรมต่างๆ

•

การตรวจสอบหรือการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการก่อสร้างพิเศษ

•

การตรวจสอบหรือการตรวจงานเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากที่ต้องกระทําในขั้นตอนงานคํานวณ
ออกแบบ ทั้งนี้ตามแต่จะตกลงกับผู้ว่าจ้าง

•

การให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีพิเศษ หรือการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ

4.5.3 งานสํารวจและการหาข้อมูล
•

งานสํารวจเพื่อหาข้อมูล หมายถึง งานเก็บสถิติเพื่อหาข้อมูลสําหรับการคํานวณออกแบบ เช่น
การศึกษาเกี่ยวกับการจราจรและอื่นๆ

•

งานสํารวจทางธรณีวิทยา หมายถึง การเจาะสํารวจชั้นดินต่างๆ เพื่อนําตัวอย่างไปวิเคราะห์และ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ทํารายงานและให้คําแนะนําตามความต้องการ

•

งานสํารวจแหล่งน้ําและกําจัดของเสีย หมายถึง งานศึกษา ตรวจสอบ เพื่อหาข้อมูลสําหรับใช้เป็นแนว
ปฏิบัติในการออกแบบสําหรับการจัดหาน้ําใช้ และการกําจัดของเสีย

•

งานสํารวจโครงสร้างอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ก่อสร้างที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ

6. งานอํานวยการใช้และการบํารุงรักษา งานลักษณะนี้หมายถึง งานอํานวยการใช้ งานดูแลรักษา ทั้งที่เป็น
ชิ้นงานและระบบงานตามหลักวิชาการและความทักษะในสาขาวิศวกรรม เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
ตามที่ได้คํานวณออกแบบไว้อย่างปลอดภัยและมีอายุการใช้งานที่เหมาะสม โดยประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้
•

งานวางแผนงานประจําวัน ประจําเดือน ประจําคาบ ประจําปี

•

งานดูแลการทํางานตามแผน

•

งานตรวจสอบและประเมินผลการทํางาน

•

จัดทํารายงานประจําวันและรายงานตามระยะ

•

การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

•

การดําเนินมาตรการทางด้านความปลอดภัย

•

รายงานอุบัติเหตุ

•

รายงานรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ระบบและอุปกรณ์

•

รายงานการใช้พลังงาน

•

การจัดทํางบประมาณประจําปี

•

แผนการซ่อมและปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ เป็นต้น

7. งานสํารวจปริมาณงานและราคา งานลักษณะนี้หมายถึง งานให้บริการด้านมูลค่าของโครงการ และการ
ให้ความรู้ด้านโครงสร้างราคา (Cost Structure) แก่ผู้ว่าจ้างโดยทั่วไปจะแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ระดับ
ประกอบด้วย ระดับการตั้งงบประมาณ (Budgeting) เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในโครงการ ซึ่งขอบข่าย
ของการให้บริการอาจรวมไปถึงการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) อีกระดับหนึ่งเป็นระดับการ
บริหารโครงการ (Project Administration) เป็นระดับของการปฏิบัติ การในระหว่างการดําเนินการโครงการ
ประกอบด้วยงาน 3 ส่วน ได้แก่ การจัดหาผู้ดําเนินการโครงการ (Procure ment) การควบคุมค่าใช้จ่าย
ระหว่างการดําเนินการ (Cost Control) และการปิดบัญชีโครงการ (Project Closing and Final Account)
หากแบ่งการให้บริการงานสํารวจปริมาณงานและราคาตามระยะเวลาในการดําเนินโครงการสามารถแบ่งได้
ดังนี้
4.7.1 ขั้นเริ่มต้นโครงการ
•

การประมาณราคาในเบื้องต้น ให้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากค่าก่อสร้างของโครงการและค่า
บริหารโครงการหลังจบโครงการแล้ว (Project Running Cost) โดยค่าก่อสร้างของโครงการหมาย
รวมถึง ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้างจากผู้รับจ้างก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน รวมถึงค่าจ้างต่างๆ ในขณะที่ค่า
บริหารโครงการหลังจบโครงการแล้ว เช่น ค่าการตลาด (ในช่วงแรกของโครงการ) ค่าน้ําประปา ค่า
ไฟฟ้า ค่าดูแลบํารุงรักษาอาคาร ต้นทุนด้านการเงิน (เช่น ดอกเบี้ย) และค่าใช้จ่ายด้านภาษี

•

การประมาณระยะเวลาก่อสร้างเบื้องต้น

•

การให้ข้อมูลเกีย่ วกับราคาเพื่อพิจารณาเลือกแบบหรือวัสดุก่อสร้างที่จะทําให้เกิดความคุ้มค่ามากทีส่ ดุ
ต่อโครงการโดยอาจใช้หลักวิเคราะห์ เช่น วิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering)

•

การพิจารณาตัดรายการที่ไม่จําเป็นออกในกรณีเกินงบประมาณ

•

การช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง การว่าจ้าง และการจัดซื้อ

4.7.2 ขั้นการสรรหาผู้รบั จ้างและการประกวดราคา
•

การช่วยพิจารณากําหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

•

การจัดทําบัญชีแสดงปริมาณงาน (Bill of Quantities : BOQ)

•

การช่วยในการจัดทําร่างสัญญาที่เกี่ยวกับการซื้อขายหรือจ้างทํา

•

การช่วยจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา

•

การช่วยชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้เสนอราคา

•

การช่วยสรรหาแหล่งจัดจ้างหรือจัดซื้อ

•

การปรับฐานราคา ช่วยพิจารณาความพร้อมของผู้รับจ้างในด้านต่างๆ รวมถึงวิธีการก่อสร้าง

•

การช่วยพิจารณาและเจรจาต่อรองข้อเสนอของผู้เสนอราคาและให้คําแนะนํา

•

การสรุปราคาเพื่อการคัดเลือกผู้รับจ้าง แนะนําผู้ว่าจ้างและชี้ข้อเด่นข้อด้อยของผู้รับจ้างแต่ละราย
อย่างเป็นกลาง

4.7.3 ขั้นการบริหารการก่อสร้าง
•

การช่วยจัดทําหรือตกลงแผนการจ่ายเงินกับผู้รับจ้าง (Disbursement Schedule)

•

การช่วยทํางบกระแสเงินสด (Cash flow) ของโครงการ

•

การตรวจสอบผลงานแต่ละงวดเพื่อรับรองจํานวนเงินงวดที่ให้ชําระได้

•

การช่วยกําหนดกฎเกณฑ์การคิดราคางานเพิ่มงานลด

•

การวัดและคํานวณปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงและคํานวณเงินเพิ่มลด

•

การช่วยเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินผู้รับจ้าง

•

การทํารายงานสถานะทางการเงินของโครงการต่อผู้ว่าจ้างทุกระยะ

4.7.4 ขั้นปิดโครงการ
•

การช่วยตรวจสอบการส่งมอบงานให้ครบถ้วนตามสัญญา

•

การตรวจสอบและรับรองการเบิกเงินงวดสุดท้าย ตามเงื่อนไขของสัญญา

•

การตรวจสอบและรับรองค่างานเปลี่ยนแปลง

•

การทําบัญชีสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการให้ผู้ว่าจ้าง แยกตามรายชื่อผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ
ประเภทงาน

•

การช่วยสรุปการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างต่อผู้ว่าจ้าง

•

การให้ข้อมูลและเงื่อนไขที่สําคัญในการจัดทําประกันภัย

8. งานจัดการคุณภาพ
การจัดการคุณภาพจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพงานตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ ระหว่างการดําเนินงาน
ของกระบวนการนั้น จนถึงการตรวจสอบคุณภาพในขั้นสุดท้ายเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น โดยจะมีการ
ตรวจสอบคุณภาพในทุกๆ ช่วงของกระบวนการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและเป็นการประกันในคุณภาพของ

สินค้า ผลผลิต บริการ หรือชิ้นงานที่ได้ขอบเขตงานหลักในการจัดการคุณภาพครอบคลุมถึง การกําหนดและ
จัดเตรียมเอกสารการตรวจคุณภาพ การวางแผนการตรวจคุณภาพ การดําเนินการตรวจคุณภาพ และ
ปรับปรุงแก้ไขคุณภาพงานให้เป็นตามที่ต้องการ
9. งานพิเศษอื่นๆ
งานลักษณะนี้ หมายถึง งานนอกเหนือจาก 8 ลักษณะงานดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอาจหมายรวมถึงงาน
ดังต่อไปนี้
•

การให้บริการในต่างจังหวัด ต่างประเทศ หรือภายใต้สถานการณ์พิเศษ

•

การขออนุญาตต่างๆ ต่อหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด

•

การตระเตรียมข้อมูลและเอกสารเพื่อการอุทธรณ์ หรือการพิจารณาพิเศษเกี่ยวกับการขออนุญาต

•

การจัดทําหุ่นจําลอง

•

การปรับเปลี่ยนแบบเนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง

•

งานแก้ไขความชํารุดหรืองานดัดแปลง

•

งานพิเศษอื่นๆ
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