หนวยงาน

วันที่ตรวจงาน

การตรวจสอบ คานคอดิน พื้นชั้นลาง เสาชั้นลาง

กอนเทคอนกรีต - ตรวจเหล็ก
การ
ตรวจ
งาน

รายการตรวจสอบ

ตรวจครั้งที่

รหัส

เอกสารแผนที่

J 1/1

ผลการตรวจ
ผาน

สวนนี้สําหรับบันทึกเพิ่มเติม

ไมผาน

ซักซอมความเขาใจเรื่องคุณภาพ กับผูรับเหมา กอนลงมือ
ทํางาน
ตรวจการกองเหล็ก ถูกตองตามหลักวิชาการหรือไม
ตรวจสอบวาเหล็กที่นําเขามาไดมาตรฐานหรือไม
ตรวจจํานวนเหล็กคาน เหล็กปลอก
ตรวจตําแหนงตอเหล็กเสริมใหตามแบบหรือขอกําหนดและ
หลักวิชาการ
ตรวจการผูกเหล็ก และ ลวดที่ใชผูก
ตรวจสอบการเดินเหล็กเมน เหล็กปลอก
เหล็กแกนเสา ตองไดดิ่ง ไดฉาก
ตรวจสอบเหล็กเสริม บนแผนพื้นสําเร็จรูป
พรอมทั้งตรวจดูวาเหล็กมีคราบโคลนหรือคราบปูนทรายที่
หลุดงายติดอยูหรือไม ถามีตองทําความสะอาดกอน
ตรวจสอบการงอเหล็ก
ตรวจ Covering ใหตรงตามรายการประกอบแบบ

ลงนาม
ลายเซ็นต
ชื่อตัวบรรจง

ไดตรวจสอบงานตามรายการขางตนแลว
INSPECTOR

วิศวกร

รับทราบ
ผูรับเหมา หรือ ตัวแทน

หนวยงาน

วันที่ตรวจงาน

การตรวจสอบ คานคอดิน พื้นชั้นลาง เสาชั้นลาง
กอนเทคอนกรีต - ตรวจแบบหลอคอนกรีต
การ
ตรวจ
งาน

รายการตรวจสอบ

ตรวจครั้งที่

รหัส

เอกสารแผนที่

K 1/1

ผลการตรวจ
ผาน

สวนนี้สําหรับบันทึกเพิ่มเติม

ไมผาน

ซักซอมความเขาใจเรื่องคุณภาพ กับผูรับเหมา กอนลงมือ
ทํางาน
ตรวจสภาพของแบบวายังเหมาะสมในการใชงานหรือไม
แบบหลอจะตองไดรูปราง แนวและขนาด ตรงตามลักษณะ
ขององคอาคารที่ปรากฏในแบบ
ตรวจสอบตําแหนงของแบบหลอ ดิ่ง และ ฉาก
ตรวจสอบ ระดับทองคาน และ ระดับหลังคาน
ตรวจสอบ ระดับความสูงของเสา
ตรวจสอบ ระดับความสูงของพื้น
แบบหลอตองติดตั้งใหสนิทแนนปองกันการรั่วไหลของน้ําปูน
ตรวจสอบ การฝงสลีฟ
ตรวจสอบ โครงสรางทุกสวนที่ไมมีแบบหลอรองรับ จะตองมี
การเทคอนกรีตหยาบเสียกอน
ตรวจสอบ การปูดวยแผนพลาสติก กรณีพื้นชั้นลางที่อยูติด
ดิน
แบบหลอจะตองสะอาดปราศจากฝุน เศษปูน และสิ่ง
แปลกปลอมอื่นๆ ในกรณีที่ไมสามารถเขาถึงกนแบบภายใน
ได จะตองจัดชองไวสําหรับใหสามารถขจัดสิ่งที่ไมตองการ
ตางๆ ออกกอนเทคอนกรีต

ลงนาม
ลายเซ็นต
ชื่อตัวบรรจง

ไดตรวจสอบงานตามรายการขางตนแลว
INSPECTOR

วิศวกร

รับทราบ
ผูรับเหมา หรือ ตัวแทน

หนวยงาน

วันที่ตรวจงาน

การตรวจสอบ คานคอดิน พื้นชั้นลาง เสาชั้นลาง
กอนเทคอนกรีต - ตรวจแผนพื้นสําเร็จรูป
การ
ตรวจ
งาน

รายการตรวจสอบ

ตรวจครั้งที่

รหัส

เอกสารแผนที่

L 1/1

ผลการตรวจ
ผาน

สวนนี้สําหรับบันทึกเพิ่มเติม

ไมผาน

ตรวจสอบ ชนิดของพื้นที่ใชตามระบุในแบบ
ตรวจสอบ คุณภาพของพื้นสําเร็จรูป
ตรวจสอบ การเสริมเหล็ก ของพื้นสําเร็จรูป
ตรวจสอบ อายุของแผนพื้นสําเร็จ
ตรวจสอบ เหล็กยึดระหวางแผน
ตรวจสอบ ไลฟโหลด ของแผนพืน้ ตรงตามแบบหรือไม
ตรวจสอบ การกองแผนพื้น ใหถูหหลักวิชาการ
ตรวจสอบ รอยแตกหัก
ตรวจสอบ วิธีการติดตั้ง, ทิศทางการวางและค้ํายัน
ตรวจสอบ ปลายของคานนั่งอยูบนคานถูกตองตาม
ขอกําหนดหรือไม
ตรวจสอบพื้นที่จะตองเวนไวเปดชอง(Opening) และพื้นที่ยัง
เหลือเศษจากการปู

ลงนาม
ลายเซ็นต
ชื่อตัวบรรจง

ไดตรวจสอบงานตามรายการขางตนแลว
INSPECTOR

วิศวกร

รับทราบ
ผูรับเหมา หรือ ตัวแทน

หนวยงาน

วันที่ตรวจงาน

รายงานการตรวจสอบ งานคานคอดิน เสาชั้นลาง

กอนเทคอนกรีต - ตรวจความพรอม
การ
ตรวจ
งาน

รายการตรวจสอบ

ตรวจครั้งที่

รหัส

เอกสารแผนที่

M 1/1

ผลการตรวจ
ผาน

สวนนี้สําหรับบันทึกเพิ่มเติม

ไมผาน

ซักซอมความเขาใจเรื่องคุณภาพ กับผูรับเหมา กอนลงมือ
ทํางาน
ตรวจสวนผสม กะบะตวง หรือเครื่องชั่ง
การเตรียมเครื่องมือ เชน เครื่องจี้ใหพอเพียงและมีอะไหล
เครื่องจี้สํารองในกรณีเกิดการเสีย
ตรวจจํานวนคนงานและชางใหพอเหมาะกับลักษณะงาน
ตรวจการเตรียมการเก็บตัวอยาง คอนกรีต
ตรวจสอบปริมาณที่ตองการเท แผนการเท แผนการหยุด
คอนกรีต
ตรวจการเตรียมการปองกัน กรณีฝนตก

ลงนาม
ลายเซ็นต
ชื่อตัวบรรจง

ไดตรวจสอบงานตามรายการขางตนแลว
INSPECTOR

วิศวกร

รับทราบ
ผูรับเหมา หรือ ตัวแทน

หนวยงาน

วันที่ตรวจงาน

รายงานการตรวจสอบ งานคานคอดิน เสาชั้นลาง

ขณะเทคอนกรีต
การ
ตรวจ
งาน

รายการตรวจสอบ

ตรวจครั้งที่

รหัส

เอกสารแผนที่

N 1/1

ผลการตรวจ
ผาน

สวนนี้สําหรับบันทึกเพิ่มเติม

ไมผาน

ตรวจกําลังอัด คอนกรีต กรณีปูนมิ๊กซ
ตรวจสอบการผสมปูน กรณีปูนโม
ตรวจสอบ การผสมน้ํายากันซึม กรณีพื้นหองน้ํา และ
ระเบียงชั้นบน
พรมน้ําไมแบบกอนเทเพื่อปองกัน ไมแบบดูดน้ําจาก
สวนผสมคอนกรีต
ตรวจความสะอาดครั้งสุดทายกอนเท
มีการจี้คอนกรีต ถูกตองตามหลักวิชาการหรือไม
การเทคอนกรีต ตองทําอยางตอเนื่อง หามเทคอนกรีตตอ
จากคอนกรีตที่เริ่มเซ็ทตัว หรือ หามเทคอนกรีตตอกับ
คอนกรีตที่เทไวแลวเกินกวา 30 นาที หรือ ไมเกิน 2.5
ชั่วโมงกรณีผสมสารหนวง
ใหบันทึกเวลาเริ่มผสมปูน ไปจนถึงเทปูนเสร็จที่ชองดานขวา
ทันทีที่คอนกรีตแข็งตัวใหเริ่มบมทันที

ลงนาม
ลายเซ็นต
ชื่อตัวบรรจง

ไดตรวจสอบงานตามรายการขางตนแลว
INSPECTOR

วิศวกร

รับทราบ
ผูรับเหมา หรือ ตัวแทน

หนวยงาน

วันที่ตรวจงาน

รายงานการตรวจสอบ งานคานคอดิน เสาชั้นลาง

หลังการเทคอนกรีต
การ
ตรวจ
งาน

รายการตรวจสอบ

ตรวจครั้งที่

รหัส

เอกสารแผนที่

O 1/1

ผลการตรวจ
ผาน

สวนนี้สําหรับบันทึกเพิ่มเติม

ไมผา น

การถอดแบบ เมื่อคอนกรีตครบอายุ หรือครบตามขอกําหนด
ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานที่หลอออกมา
ตรวจสอบ เรื่อง ดิ่ง ฉาก ระดับ ของงานที่หลออกมา
ตรวจสอบ ระดับทองคาน และ ระดับหลังคาน
ตรวจสอบ ระดับความสูงของเสา
ตรวจสอบ ระดับความสูงของพื้น
การบมคอนกรีต ตองครบถวนตามรายการประกอบแบบ
หรือตามมาตรฐาน
การซอมผิวชํารุด หามซอมผิวที่ชํารุด จนกวา คอนเซาท จะ
ไดตรวจกอน

ลงนาม
ลายเซ็นต
ชื่อตัวบรรจง

ไดตรวจสอบงานตามรายการขางตนแลว
INSPECTOR

วิศวกร

รับทราบ
ผูรับเหมา หรือ ตัวแทน

