
 
 

ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) 

งานจางผูควบคุมงานโครงการกอสรางปรับปรุงสนามกีฬาวิทยาเขตพัทลุง 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  ตําบลบานพราว อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 

1. ความเปนมา 

ดวยมหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงคจะจัดจางผูควบคุมงานโครงการกอสรางปรับปรุงสนามกีฬา       

วิทยาเขตพัทลุง ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน 1 งาน เพื่อรองรับการจัดการแขงขันกีฬาทั้งจากหนวยงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมของนิสิต ตลอดจนการออก   

กําลังกายเพื่อสุขภาพของนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่ วไป ซึ่ งประกอบดวย อาคารกีฬาในรม              

อาคารอัฒจันทร อาคารโรงยิมอเนกประสงค อาคารสนามเปตองหลังคาคลุม และงานปรับปรุงอื่นๆ เชน      

งานถนน ปรับปรุงรั้วสนามฟุตบอล เปนตน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 131 ในกรณีราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวน

ทองถิ่นไมมีหนวยงานออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง หรือมีแตไมสามารถออกแบบ หรือควบคุมงานกอสราง

ไดเอง อาจขอความรวมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร หรือหนวยงานของรัฐอื่นที่มีหนวยงาน

ออกแบบ หรือควบคุมงานกอสรางกอนก็ได ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ไมมีผูมีความรู ความชํานาญในการควบคุม

งานกอสรางฯ ขนาดใหญ จึงจะตองมีผูควบคุมงานกอสรางที่มีความรูความสามารถ ความชํานาญดานการ

กอสรางเปนอยางดี สามารถใหคําปรึกษาควบคุมดูแลการกอสรางใหถูกกตองตามแบบรูปรายการในสัญญาและ

ถูกตองตามหลักวิศวกรรม 
   

2. วัตถุประสงค 

เพื่อจางเอกชนที่มีความรู ความสามารถมาเปนผูควบคุมงานกอสรางปรับปรุงสนามกีฬาวิทยาเขต

พัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ ใหเปนไปตามแบบรูปรายการ และรายละเอียดขอกําหนดที่ระบุไวในสัญญาจาง             

ทุกประการ 
 

3. คุณสมบัติของผูใหบริการงานจางควบคุมงาน 

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ 

ไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ 

ที่รั ฐมนตรีว าการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร ในระบบเครือขายสารสนเทศ 

ของกรมบัญชีกลาง   

3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
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3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมและหรือ

วิศวกรรมสําหรับงานวาจางตามที่กําหนด ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ สถาปตยกรรมหรือวิศวกรรม แลวแต

กรณี สําหรับผูใหบริการจางควบคุมงานที่เปนนิติบุคคล ตองเปนผูที่ไดขึ้นทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพนั้นๆ ดวย 

   ผูใหบริการจางควบคุมงานที่เปนบุคคลธรรมดาตองมีสัญชาติไทย 

              ผูใหบริการจางควบคุมงานที่เปนนิติบุคคลจะตองมีกรรมการผูจัดการ หรือหุนสวน

ผูจัดการของนิติบุคคลนั้นเปนคนไทย และเปนนิติบุคคลที่มีผูถือหุนเปนคนไทยเกินรอยละหาสิบของทุนการ

จัดตั้งนิติบุคคลนั้น 

      3.8   ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการจางควบคุมงานรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ณ วันประกาศจางควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไมเปน

ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการจางควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ครั้งนี้ 

3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล 

ของผูใหบริการจางควบคุมงาน ไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                3.10  ผูใหบริการจางควบคุมงาน ที่ยื่นขอเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 

 (1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน และการยื่นขอเสนอใหเสนอในนาม “กิจการรวมคา” สวน

คุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสราง ของผูเขารวมคามาใชแสดงเปน

ผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขายื่นขอเสนอได 

 (2) กรณี ที่ กิ จ ก า ร ร ว มค า ไม ไ ด จ ดทะ เบี ยน เป นนิ ติ บุ คคล ใหม  นิ ติ บุ คคลแต ล ะ 

นิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน เวนแต  

ในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใด 

รายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอม

การยื่นขอเสนอ กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสราง

ของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได 

  ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  

 4. สถานที่กอสราง 

 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 ตําบลบานพราว อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 

 5. ขอบเขตของงานจาง 

 ดําเนินการควบคุมงานกอสรางตามโครงการกอสรางปรับปรุงสนามกีฬาวิทยาเขตพัทลุง                       

ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งประกอบดวย อาคารกีฬาในรม อาคารอัฒจันทร อาคารโรงยิมอเนกประสงค     

อาคารสนามเปตองหลังคาคลุม และงานปรับปรุงอื่นๆ เชน งานถนน ปรับปรุงรั้วสนามฟุตบอล เปนตน         
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คากอสราง 61,545,454.54 บาท (หกสิบเอ็ดลานหาแสนสี่หมื่นหาพันสี่รอยหาสิบสี่บาทหาสิบสี่สตางค) (งบผูกพัน    

2 ปงบประมาณ 2564 – 2565) ใหแลวเสร็จถูกตอง ครบถวนตามแบบรูปรายการในระยะเวลา และงบประมาณ      

ที่กําหนดไว พรอมทั้งจัดทําเอกสารรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รายละเอียดประกอบดวย 

 5.1 ควบคุมคุณภาพงานกอสราง ณ สถานที่ที่กําหนดไวสัญญา หรือท่ีตกลงใหทํางานจางนั้น ๆ   

ทุกวัน ใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาจางทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแกไข

เพิ่มเติม หรือ ตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาชางเพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด

และขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็สั่งหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมด

แลวแตกรณีไวกอนจนกวาผูรับจางจะปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งและใหรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ  

ผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือขอตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เปนงาน

กอสรางทันท ี

 5.2 ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียด หรือขอกําหนดในสัญญามีความขัดแยงกันหรือ

เปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา แตเมื่อ

สําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี หรือไมปลอดภัย ใหสั่งพักงานไวกอนแลว

รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบบริหารสัญญาหรือขอตกลง 

และการตรวจรับพัสดุที่เปน งานจางกอสรางโดยเร็ว 

 5.3 จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมทั้งผล

การปฏิบัติงาน หรือการหยุดงาน และสาเหตุที่มีการหยุดงานอยางนอย 2 ฉบับ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือขอตกลงและการตรวจรับพัสดุที่

เปนงานจางกอสรางทราบทุกสัปดาห และเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่เมื่อเสร็จงานแตละงวด โดยถือวา

เปนเอกสารสําคัญของทางราชการ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่ การบันทึกการปฏิบัติงานของผู

รับจางใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใชดวย ใหรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนา

เจาหนาที่ เพื่อทราบและสั่งการ 

 5.4 ในวันกําหนดเริ่มงานของผูรับจางตามสัญญา และในวันถึงกําหนดสงมอบงานแตละงวดให

รายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูที่ไดรับ

มอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขอตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เปนงานจางกอสราง

ทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันถึงกําหนดนั้น ๆ  

 5.5 มาตรฐานความปลอดภัยขณะกอสราง ผูใหบริการควบคุมงานกอสรางตองกํากับ ดูแลให   

ผูรับจางจัดหาผูรับผิดชอบดานความปลอดภัย (จป.) และมาตรการแนวทางการดําเนินงานดานความปลอดภัย

ตลอดระยะเวลาโครงการตองมีหนาที่ประสานงานความปลอดภัย วางแผนปฏิบัติการ ใหความรูดานความ

ปลอดภัยแกพนักงาน สรุปและรายงานการเกิดอุบัติเหตุใหผูวาจางทราบ และเสนอมาตรการแนวทางการ

ปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความปลอดภัย 

 ในการดําเนินงานควบคุมงานกอสรางจะตองมีรายละเอียดขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้ 

 (1) ควบคุมงานกอสราง กํากับดูแลใหคูสัญญาของผูวาจางปฏิบัติงานตามสัญญาและภารกิจให

สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคของผูวาจางทุกประการ 

 (2) ใหคําแนะนํา ขอคิดเห็นแกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการดําเนินการตามโครงการกอสราง

ปรับปรุงสนามกีฬาวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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 (3) ตรวจสอบแผนการดําเนินงาน โดยประสานกับผูรับจางกอสรางและเสนอตอคณะกรรมการ        

ตรวจรับพัสดุ ใหความเห็นชอบ ทั้งนี้จะตองตรวจสอบการดําเนินการใหงานมีความกาวหนาตามแผนงาน และขจัด

ขอขัดแยงที่เกิดจากแบบรูปรายการ หรือใบแสดงปริมาณงานและราคา (ถามี) และ/หรือจากวิธีการทํางานซึ่งเปน

อุปสรรคตอการทํางานใหยุติโดยเร็ว และจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยดวน 

 (4) จัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ในการควบคุมงาน เพื่อใหทุกฝายทราบขอบเขตหนาที่และความ

รับผิดชอบกําหนดวิธีรับสงเอกสาร การขออนุมัติวัสดุ และแบบกอสราง (Shop Drawing) รวมทั้งแบบฟอรมตาง ๆ 

ที่ใชในโครงการนี้ 

 (5) ตรวจสอบแบบกอสราง (Shop Drawing) ซึ่งจัดทําโดยผูรับจางใหเปนไปตามรายละเอียดที่

กําหนดไวในแบบกอสรางและรายการประกอบแบบ รวมทั้งใหติดตามงานไดจริงตามสภาพพ้ืนที่หนาที่ และเสนอ

ขอความเห็นใหคะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นขอบ 

 (6) ควบคุมงานใหเปนไปตามเอกสารสัญญากอสราง แบบกอสราง Shop Drawing รายละเอียด  

ประกอบแบบ และขอมูลอื่น ๆ ที่ไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากผูออกแบบและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ     

แลวโดยเครงครัด 

 (7) ตรวจสอบวัสดุตัวอยางที่ผูรับจางเสนอขออนุมัติใชงาน และอุปกรณตัวอยางที่ผูรับจางนํามา

ติดตั้ง กอนลงมือติดตั้งตองเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ไดรับอนุมัติไว และเปนไปตามมาตรฐานการกอสรางที่ดี      

หากถูกตองตามเงื่อนไขในแบบกอสรางและรายละเอียดที่กําหนดไวแลวเสนอใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เห็นชอบ 

 (8) ตรวจสอบและพิจารณาผลการทดสอบวัสดุอุปกรณที่กําหนดเอาไวในขอกําหนดและแบบรูป

รายการ 

 (9) ตรวจสอบฝมือการติดตั้งงานของผูรับจางใหมีความเรียบรอย สวยงาม ใชงานไดตามมาตรฐาน

การกอสรางที่ดี และตามเจตนารมณของสัญญาจางกอสราง 

 (10) จัดเตรียมสถานที่ประชุมติดตามงาน (Site Meeting) ทั้ง 3 ฝาย (ตัวแทนผูวาจาง, ผูรับจาง 

และผูควบคุมงาน เปนประจําทุกสัปดาห อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง และนําเสนอรายงานความกาวหนาการ

กอสรางรายเดือน เพื่อแกไขปญหาหรือปรับแผนการดําเนินการไวลวงหนา รวมทั้งการจัดประชุมพิเศษเพื่อ       

การบริหารจัดการขอขัดแยง มิใหเกิดผลกระทบตอเวลาการกอสราง พรอมสรุปรายงานการประชุมตามที่ผูวาจาง

กําหนด 

 (11) ใหคําแนะนํา ตรวจสอบ วิ เคราะหสถานการณและปญหาในการทํางานลวงหนาแก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เชน กรณีเปลี่ยนแปลงวัสดุหรือวิธีการกอสราง ฯลฯ เพื่อวิเคราะหสถานการณและ

ปญหาการทํางานลวงหนา เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

 (12) หากเห็นวาแบบรูปรายการสําหรับงานกอสรางสวนใดจําเปน หรือสมควรที่จะแกไข

เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือลด เพื่อใหไดผลงานที่ดีตามมาตรฐานงานกอสราง ใหนําเสนอตอคณะกรรมการ      

ตรวจรับพัสดุ เพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดของมหาวิทยาลัยฯ เปนหลัก 

 (13) ตรวจสอบและใหความเห็นแกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมทั้งเจรจากับผูรับจางกอสราง        

ในกรณีที่ผูรับจางขอเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญากอสราง ซึ่งมีผลทําใหระยะเวลากอสราง คาใชจายและปริมาณ

ของงานกอสรางที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลด และนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจาณาอนุมัติ

เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ 
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 (14) พิจารณาสั่งหยุดงานของผูรับจาง เมื่อเห็นวาการดําเนินการตอไปจะกอใหเกิดความเสียหาย

ตองานกอสราง หรือเมื่อเห็นวาเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของทางราชการ พรอมทําบันทึกและรายงานแจง

ตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยเรงดวนในทันท ี

 (15) พิจารณาคําขอเบิกเงินงวดคาจางของผูรับจางตามงวดงาน พรอมจัดทํารายงานผลการ

ปฏิบัติงานของผูรับจางตามผลงานที่ทําไดจริงแตละงวดการสงมอบงาน และเสนอตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

เมื่อรายละเอียดตางๆ ครบถวนถูกตองตามสัญญาจางกอสรางแลว ใหพิจารณาผลการตรวจรับงานภายใน 3 วัน 

หากไมเปนไปตามสัญญาใหทําหนังสือชี้แจงตอคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

 (16) ประสานงานระหวางผูออกแบบ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูรับจาง เพื่อใหงานกอสราง

แลวเสร็จเปนไปตามสัญญา กรณีที่แบบรูปรายการมีความขัดแยงแตมีความจําเปนตองใชงานเรงดวน เพื่อใหเปน

ประโยชนกับการกอสราง และทําใหการกอสรางเปนไปตามหลักวิชาการในการกอสรางโดยไมคิดคาบริการเพิ่มเติม 

 (17) การจัดทํารายงานและเอกสารตาง ๆ  

 จัดทํารายงานตามรายการดังตอไปนี้ เสนอตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนอยางนอย ตาม

ระยะเวลาและจํานวนที่ระบุไวดังนี้ 

 - รายงานการทํางานประจําวัน จํานวน 5 ชุด 

 - รายงานสรุปการทํางานประจําสัปดาห จํานวน 5 ชุด  

 - รายงานความกาวหนาของงานประจําเดือน จํานวน 5 ชุด จัดสงภายในสัปดาหแรกของเดือน

ถัดไป โดยใหมีการเปรียบเทียบระหวางงานที่ดําเนินการไปจริงเทียบกับแผนการดําเนินงานของผูรับจางที่ได

กําหนดไว พรอมทั้งใหเหตุผลหากมีการหยุดงาน ชะงักหรือลาชาของงาน และเสนอวิธีที่จะไมใหเกิดความลาชาขึ้น

อีก หรือเรงรัดใหงานดําเนินไปไดเร็วขึ้นเพื่อชดเชยเวลาที่เสียไป 

 - รายงานตรวจรับมอบงานแตละงวด และใหตรวจสอบ/จัดทํารายการคํานวณเงินชดเชยคางาน

กอสราง (คา K) ทุกงวดงาน โดยเฉพาะในงวดสุดทายจะตองจัดทํารายงานฯ ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาไมเกิน 

90 วัน นับจากวันที่สงมอบงานงวดสุดทายพรอมทั้งบันทึกความเห็นของผูควบคุมงาน จํานวน 1 ชุด 

 - รายงานสรุปภาพรวมเมื่อโครงการกอสรางแลวเสร็จ นําสงผูวาจาง จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 

    ก. ตรวจสอบความถูกตองของ As-built drawing และเอกสารตาง ๆ ที่ผูรับจางจัดทํากอน

นําเสนอใหผูวาจาง และกํากับใหสง As-built drawing และผลการทดสอบวัสดุอุปกรณหลังจากงานกอสรางแลว

เสร็จตามเวลาที่กําหนดในสัญญา 

   ข. จัดทํารายงานการแกไขงาน (Defect List) และกํากับดูแลใหผูรับจางแกไขงานใหแลวเสร็จ

โดยเรงดวน 

   ค. รวบรวมการจัดทําแผนการบํารุงรักษาตามสัญญาจาง หลังงานกอสรางแลวเสร็จในชวง

ระยะเวลาการรับประกันผลงาน 

   ง. รวบรวมการจัดทํารายงานการบํารุงรักษา คูมือการบํารุงรักษาอุปกรณอาคาร และจัดเก็บ

เปนไฟลดิจิตอลชนิด PDF File ตามสีจริงของตนฉบับ แยกเปนแตละระบบงานใหครบถวนและใชงานไดสะดวก 

รวมทั้งเอกสารรับประกันวัสดุอุปกรณ เมื่อสิ้นสุดประกันตามสัญญาจาง พรอม Soft File นําสงคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุ จํานวน 1 ชุด 

   จ. รวบรวมรายการวัสดุ อุปกรณ อะไหลตาง ๆ (Spare Part) และตรวจสอบจํานวนตรง

ตามที่ระบุในสัญญา 
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   ช. ประสานงานกับผูรับจางเพื่อจัดฝกอบรมพนักงานของผูวาจาง เพื่อการดูแลรักษาอาคาร

พรอมสงรายงาน 

 (18) กอนสิ้นสุดหลักประกันสัญญา 2 ป ผูใหบริการควบคุมงานตองสงเจาหนาที่เขาตรวจสอบ

อาคารที่กอสราง กอนวันครบกําหนดวันคืนเงินค้ําประกันสัญญาเปนเวลา 2 เดือน และจัดทํารายงานผลการ

ตรวจสอบผลงานของผูรับจางกอสรางประกอบการพิจารณาการคืนเงินค้ําประกันสัญญาของผูวาจาง 
   

 6. ความรับผิดชอบของผูใหบริการควบคุมงานกอสราง 

 6.1 ผูใหบริการควบคุมงานกอสรางจะตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามขอผูกพันที่ใหไวแกผูวาจาง           

ทุกประการ  

 6.2 ผูใหบริการควบคุมงานกอสราง จะตองปฏิบัติตนตามมาตรฐานและหนาที่ การใหบริการ

วิชาชีพการบริหารงานกอสรางที่กําหนดโดยวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ (วสท)        

ฉบับลาสุดและกฎหมาย / กฎกระทรวง และพรบ. ควบคุมอาคารที่เกี่ยวของทุกฉบับอยางเครงครัด 

 7. การปฏิบัติงานของผูใหบริการควบคุมงานกอสราง 

 7.1 ดําเนินการควบคุมงาน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางเริ่มปฏิบัติงาน จนกวางานตามสัญญาจาง

กอสรางจะแลวเสร็จตามสัญญา 

 7.2 ไมละเลย หรือละทิ้งหนาที่การควบคุมงาน หรือกระทําการมิชอบในหนาที่ของตนจนกอใหเกิด

ความเสียหาย หรือทําใหงานตามสัญญาจางกอสรางดําเนินไปโดยไมสะดวก ลาชา หรือเกิดความเสียหายแกผูรับ

จาง 

 7.3 ไมมีผลประโยชนสวนไดเสียใด ๆ รวมกับผูรับจางและไมรวมกับผูรับจางกระทําการงดเวน

กระทําการอยางใดอยางหนึ่ง อันอาจเปนเหตุใหผูวาจางไดรับความเสียหายถาผูใหบริการควบคุมงานกอสราง

หลีกเลี่ยงหรือกระทําการใด ๆ ขัดตอขอกําหนดประการหนึ่งดังกลาวขางตน หรือผูใหบริการปฏิบัติผิดสัญญาขอใด

ขอหนึ่ง ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไดทันที และมีสิทธิเรียกคาเสียหายที่เกิดจากผูใหบริการควบคุมงาน

กอสราง พรอมทั้งริบหรือบังคับจากหลักประกันที่ผูใหบริการควบคุมงานกอสรางมอบไวแกผูวาจางตามสัญญานี้ได 

 7.4 ในกรณีเหตุการณสุดวิสัยทําใหการกอสรางตองหยุดการทํางาน โดยใหถือวาสัญญาจางผูให

บริการควบคุมงานกอสรางไดหยุดตามสัญญาจางกอสราง ผูวาจางจะไมจายคาจางใหแกบริการควบคุมงาน

กอสรางจนกวาจะสามารถดําเนินการกอสรางได และไมคิดคาใชจายเพิ่มเติมกับผูวาจางภายหลัง 

 7.5 ในกรณีที่ผูใหบริการควบคุมงานกอสรางผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด  และผูวาจางบอกเลิกสัญญา

จางแลว ผูวาจางจะไมจายเงินคาจางที่คางอยูใหแกผูใหบริการควบคุมงานกอสราง โดยท่ีผูใหบริการควบคุมงาน

กอสรางจะไมนํามาเปนเหตุในการเรียกรองหรือดําเนินฟองรองแกผูวาจาง 

 7.6 ผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจาง มีอํานาจที่จะใหผูใหบริการควบคุมงานกอสรางเปลี่ยนตัว

เจาหนาที่ของผูใหบริการผูหนึ่งผูใด เมื่อผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจางเห็นวาเจาหนาที่ผูนั้นประพฤติมิชอบ หรือ

ไรสมรรถภาพ หรือละทิ้งงาน ผูใหบริการควบคุมงานกอสรางตองจัดหาผูที่มีความสามารถเปลี่ยนไดทันท ี
 

 8. ระยะเวลาดําเนินการ 

 8.1 ระยะเวลายืนราคาไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา 

 8.2 ระยะเวลาควบคุมงานกอสราง 540 วัน และตองเปนไปตามระยะเวลาการดําเนินงานกอสราง

ปรับปรุงสนามกีฬาวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ แลวเสร็จ 
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 9. ระยะเวลาการสงมอบ 

 กําหนดการเบิกจายเงิน จํานวน  18  งวด โดยผูวาจางจะแบงจายคาจางใหแกผูใหบริการควบคุม

งานกอสรางเปนรายเดือน ตามอายุสัญญาจางงานกอสราง โดยจะจายใหเมื่อผูใหบริการควบคุมงานกอสรางได

ควบคุมงาน และทํารายงานการควบคุมงาน ในงวดนั้น ๆ เสนอตอผูวาจางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได

พิจารณาแลวเห็นวาครบถวนถูกตองและตรวจรับเรียบรอยแลว ดังนี้ 

 งวดที่ 1 จายเงินใหรอยละ 5.55  ของวงเงินตามสัญญาจางควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุในงานจางควบคุมงานกอสรางไดตรวจรับมอบงานเรียบรอยแลว 

 งวดที่ 2 จายเงินใหรอยละ 5.55 ของวงเงินตามสัญญาจางควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุในงานจางควบคุมงานกอสรางไดตรวจรับมอบงานเรียบรอยแลว 

 งวดที่ 3 จายเงินใหรอยละ 5.55  ของวงเงินตามสัญญาจางควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุในงานจางควบคุมงานกอสรางไดตรวจรับมอบงานเรียบรอยแลว 

 งวดที่ 4 จายเงินใหรอยละ 5.55  ของวงเงินตามสัญญาจางควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุในงานจางควบคุมงานกอสรางไดตรวจรับมอบงานเรียบรอยแลว 

 งวดที่ 5 จายเงินใหรอยละ 5.55  ของวงเงินตามสัญญาจางควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุในงานจางควบคุมงานกอสรางไดตรวจรับมอบงานเรียบรอยแลว 

 งวดที่ 6 จายเงินใหรอยละ 5.55  ของวงเงินตามสัญญาจางควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุในงานจางควบคุมงานกอสรางไดตรวจรับมอบงานเรียบรอยแลว 

 งวดที่ 7 จายเงินใหรอยละ 5.55  ของวงเงินตามสัญญาจางควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุในงานจางควบคุมงานกอสรางไดตรวจรับมอบงานเรียบรอยแลว 

 งวดที่ 8 จายเงินใหรอยละ 5.55  ของวงเงินตามสัญญาจางควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุในงานจางควบคุมงานกอสรางไดตรวจรับมอบงานเรียบรอยแลว 

 งวดที่ 9 จายเงินใหรอยละ 5.55  ของวงเงินตามสัญญาจางควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุในงานจางควบคุมงานกอสรางไดตรวจรับมอบงานเรียบรอยแลว 

 งวดที่ 10 จายเงินใหรอยละ 5.55  ของวงเงินตามสัญญาจางควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุในงานจางควบคุมงานกอสรางไดตรวจรับมอบงานเรียบรอยแลว 

 งวดที่ 11 จายเงินใหรอยละ 5.55  ของวงเงินตามสัญญาจางควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุในงานจางควบคุมงานกอสรางไดตรวจรับมอบงานเรียบรอยแลว 

 งวดที่ 12 จายเงินใหรอยละ  5.55  ของวงเงินตามสัญญาจางควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุในงานจางควบคุมงานกอสรางไดตรวจรับมอบงานเรียบรอยแลว 

 งวดที่ 13 จายเงินใหรอยละ 5.55  ของวงเงินตามสัญญาจางควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุในงานจางควบคุมงานกอสรางไดตรวจรับมอบงานเรียบรอยแลว 

 งวดที่ 14 จายเงินใหรอยละ 5.55  ของวงเงินตามสัญญาจางควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุในงานจางควบคุมงานกอสรางไดตรวจรับมอบงานเรียบรอยแลว 

 งวดที่ 15 จายเงินใหรอยละ 5.55  ของวงเงินตามสัญญาจางควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุในงานจางควบคุมงานกอสรางไดตรวจรับมอบงานเรียบรอยแลว 
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 งวดที่ 16 จายเงินใหรอยละ 5.55  ของวงเงินตามสัญญาจางควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุในงานจางควบคุมงานกอสรางไดตรวจรับมอบงานเรียบรอยแลว 

 งวดที่ 17 จายเงินใหรอยละ 5.55  ของวงเงินตามสัญญาจางควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุในงานจางควบคุมงานกอสรางไดตรวจรับมอบงานเรียบรอยแลว 

 งวดที่ 18 จายเงินใหรอยละ 5.65  ของวงเงินตามสัญญาจางควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุในงานจางควบคุมงานกอสรางไดตรวจรับมอบงานเรียบรอยแลว 

 10. งบประมาณ 

 เปนเงิน 4,016,800.00 บาท (สี่ลานหนึ่งหมื่นหกพันแปดรอยบาทถวน) 

 11. ราคากลาง 

 ราคากลางสําหรับจางควบคุมงานกอสรางปรับปรุงสนามกีฬาวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ 

เปนเงิน 3,231,136.36 บาท (สามลานสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยสามสิบหกบาทสามสิบหกสตางค)       

ตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 

10 กรกฎาคม 2562 ประเภทงานสถาปตยกรรม รายการควบคุมงานกอสราง 

 12. แบบสัญญาจาง 

 ใชสัญญาจางควบคุมงานกอสราง ตามแบบของกรมบัญชีกลาง 

 13. ขอสงวนสิทธิ์ในการทําสัญญา 

 13.1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการดําเนินการจางผูควบคุมงานโดยไม

พิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยฯ เปนสําคัญ 

 13.2 มหาวิทยาลัยทักษิณ ไมมีความผูกพันที่จะรับขอเสนอของผูควบคุมงานซึ่งเขายื่นขอเสนอเพื่อ

รับงานจางในครั้งนี้ รวมทั้งไมตองรับผิดชอบคาใชจายใด ๆ อันเกิดขึ้นในการยื่นขอเสนอดังกลาว 

 13.3 กรณีที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ตกลงรับผูควบคุมงานรายใดใหปฏิบัติงานจางแลว ผูควบคุมงาน

ดังกลาวจะตองเขาทําสัญญากับมหาวิทยาลัยภายในกําหนด 7 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงใหเขาทําสัญญา 

 13.4 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให

เปนไปตามความเห็นของอัยการสูงสุด หรือตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

 
 


