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ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) 
จ้างควบคุมงานก่อสร้างศูนย์วิจัยถ่ายทอดและบ่มเพาะฐานความรู้ทางสังคม 

เพื่อความม่ันคงด้านพลังงานในภาคใต้ 
สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
***************************************************** 

1.ความเป็นมา 
 สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์
ก่อสร้างอาคารเพ่ือใช้เป็นอาคารศูนย์วิจัยถ่ายทอดและบ่มเพาะฐานความรู้ทางสังคมเพ่ือความมั่นคงด้าน
พลังงานในภาคใต้ ณ พ้ืนที่วิทยาเขตส่วนขยายที่ต าบลทุ่งใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา แบ่งการใช้ประโยชน์ใช้สอยของอาคารออกเป็น 2 ส่วน โดยแบ่งเป็น 2 อาคาร ที่ประกอบด้วย 
อาคาร 1 เป็นอาคารส านักงานและห้องทดลอง ประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานแผ่ 2 ชั้น มีดาดฟ้า คสล. 
และอาคาร 2 เป็นอาคารปฏิบัติการ ประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานแผ่ ชั้นเดียว โครงหลังคาโครงถัก มุงด้วย
แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน รอบอาคารเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมพ้ืนที่จอดรถ 
 

2.วัตถุประสงค ์
เพ่ือจ้างเอกชนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยถ่ายทอดและบ่ม

เพาะฐานความรู้ทางสังคมเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานในภาคใต้ ให้สามารถด าเนินการและส่งมอบได้ตามเวลา
ที่ก าหนด 
 

3.คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 ไม่ เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่ วมกันกับผู้ ยื่ นข้อเสนอราคาราย อ่ืนที่ เข้ ายื่ นข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.7 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียร่วมกันกับผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัย
ถ่ายทอดและบ่มเพาะฐานความรู้ทางสังคมเพ่ือความม่ันคงด้านพลังงานในภาคใต้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

3.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.9 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.10 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานควบคุมงานก่อสร้างซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ โดยต้องเป็นผลงานภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันแล้วเสร็จจนถึงวันยื่น
ซองเสนอราคาตามประกาศนี้ 

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วน
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 

(2) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
การเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลัก
รายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ียื่นเสนอราคาได้ 

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยถ่ายทอดและบ่มเพาะ
ฐานความรู้ทางสังคมเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานในภาคใต้ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ส านักวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องม ี
  3.13.1 ต้องมีผู้จัดการโครงการ ซึ่งท าหน้าที่ควบคุมงาน อยู่ประจ า ณ สถานที่ก่อสร้าง โดยต้องเป็น
ผู้ที่เคยได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติเป็นผู้จัดการโครงการควบคุมงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าหนึ่งโครงการมาก่อน 
โดยผู้จัดการโครงการจะต้องเป็นวิศวกรโยธา หรือเป็นสถาปนิก ซึ่งมีคุณสมบัติตาม ข้อ 3.12.2 
  3.13.2 ต้องเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีวิศวกรโยธา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมวิศวกรรมโยธา 
ระดับไม่ต่ ากว่าสามัญวิศวกร และมีสถาปนิกที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมสถาปัตยกรรมหลักระดับไม่
ต่ ากว่าสามัญสถาปนิก ซึ่งเป็นพนักงานประจ าหรือไม่ประจ าของผู้ยื่นข้อเสนอ ลงลายชื่อรับรองแสดงตนเป็น
ผู้รับผิดชอบการควบคุมการก่อสร้างอาคารนี้ พร้อมแนบเอกสาร ส าเนาที่รับรองส าเนาถูกต้องของใบประกอบ
วิชาชีพควบคุมดังกล่าว โดยวิศวกรและสถาปนิกดังกล่าว ต้องมีผลงานการก่อสร้างหรือเป็นวิศวกรประจ า
โครงการก่อสร้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55, 61 และ 63 ไม่น้อย
กว่าหนึ่งโครงการ โดยเป็นผลงานขณะที่มีใบประกอบวิชาชีพควบคุมระดับไม่ต่ ากว่าภาคีสถาปนิก หรือสภา
วิศวกรโยธา 
  3.13.3 ต้องเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีวิศวกรไฟฟ้า ที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาไฟฟ้า
ก าลัง แขนงไฟฟ้าระดับภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า มีประสบการณ์ในการก่อสร้าง หรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือ
เป็นวิศวกรประจ าโครงการก่อสร้างอาคารสาธารณะ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55,61 และ 63 มาก่อน โดยต้อง
ท างานดังกล่าวไม่น้อยกว่าหนึ่งโครงการ ซึ่งขณะที่ท างานดังกล่าวจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
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ระดับภาคีวิศวกร ซึ่งเป็นพนักงานประจ า หรือไม่ประจ าของผู้เสนองาน รับรองการเป็นผู้ควบคุมงานในการ
ก่อสร้างที่เสนองานเป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมลงชื่อรับรองแสดงตนเป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมการก่อสร้างที่
เสนองานนี้ พร้อมแนบเอกสารส าเนาที่รับรองส าเนาถูกต้องของใบประกอบวิชาชีพควบคุมดังกล่าว 
  3.13.4 ต้องเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีวิศวกรเครื่องกล ที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
เครื่องกลระดับภาคีวิศวกรหรือสูงกว่ามีประสบการณ์ในการก่อสร้าง หรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือเป็นวิศวกร
ประจ าโครงการก่อสร้างอาคารสาธารณะ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55,61 และ 63 มาก่อน โดยต้องท างาน
ดังกล่าวไม่น้อยกว่าหนึ่งโครงการ ซึ่งขณะท างานดังกล่าวจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในระดับ
ภาคีวิศวกร ซึ่งเป็นพนักงานประจ าของผู้เสนองาน รับรองการเป็นผู้ควบคุมงานในการก่อสร้างอาคารที่เสนอ
งานเป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมลงชื่อรับรอง แสดงตนเป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมการก่อสร้างอาคารที่เสนองานนี้ 
พร้อมแนบเอกสารส าเนาที่รับรองส าเนาถูกต้องของใบประกอบวิชาชีพดังกล่าว 
  3.13.5 ต้องเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลงานการควบคุมงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) โดยต้องเป็นผลงานรวมทุกระบบในสัญญาเดียว โดยมีเอกสาร
หนังสือรับรองผลงานและส าเนาคู่สัญญาการจ้างที่แสดงให้เห็นผลงานดังกล่าว 
  3.13.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องด าเนินการส่งเอกสารข้อเสนองานอย่างน้อยตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
   1) เอกสารแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล ตามข้อ 3.4 
   2) เอกสารแสดงผลงานตามข้อ 3.11 อย่างครบถ้วน 
   3) เอกสารแสดงผลงานตามข้อ 3.13.5 อย่างครบถ้วน 
   4) จ านวนสถาปนิกและวิศวกร พร้อมเอกสารส าเนาใบประกอบวิชาชีพควบคุม และประวัติ
การท างานและหนังสือรับรองผลงานที่ท างานเป็นพนักงานประจ าตลอดระยะเวลาของโครงการก่อสร้างนี้ 
   5) จ านวนสถาปนิกและวิศวกร พร้อมเอกสารส าเนาใบประกอบวิชาชีพควบคุม และประวัติ
การท างานและหนังสือรับรองผลงานที่ท างานไม่ประจ านิติบุคคลผู้เสนองาน แต่ยอมรับการเป็นผู้ควบคุมงาน
ของผู้เสนองานรายการที่จ้างนี้ 
   6) จ านวนพนักงานแต่ละเดือน (อย่างน้อย) พร้อมต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน และส าหรับ
สถาปนิก-วิศวกร ให้แสดงระดับของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วย 
       
4.การเสนองานและการพิจารณาคัดเลือก 

4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องส่งข้อเสนองานพร้อมยื่นหลักฐานประกอบการเสนองาน ดังนี้ 
  (1) ซองข้อเสนองานด้านเทคนิค ซึ่งประกอบด้วย  

 ก. ขอบเขตของการให้บริการและวิธีการด าเนินงานของผู้ให้บริการที่เสนองาน 
 ข. ผังการจัดโครงสร้างการบริหารโครงการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร เพ่ือใช้เป็นอาคาร

ศูนย์วิจัยถ่ายทอดและบ่มเพาะฐานความรู้ทางสังคมเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานในภาคใต้ โดยระบุรายชื่อ 
และจ านวนผู้ปฏิบัติงาน ผู้จัดการโครงการ สถาปนิก วิศวกรฯ พร้อมระบุคุณวุฒิ ระบุชื่อผู้ปฏิบัติงานประจ า
เต็มเวลา ณ สถานที่ก่อสร้างและไม่ประจ า 

 ค. หลักฐานของผู้เสนองาน ผู้จัดการโครงการ สถาปนิก วิศวกร และผู้ควบคุมงาน 
 แสดงหลักฐานความเป็นนิติบุคคล 
 แสดงเอกสารผลงานควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ตามข้อ 3.11 และ 3.13.5 
 แสดงเอกสารหลักฐานผลงาน คุณวุฒิและใบประกอบวิชาชีพของผู้จัดการโครงการ 

สถาปนิกและวิศวกร พร้อมภาพถ่ายผลงานโครงการดังกล่าว 
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ง. แผนการท างาน โดยที่ปรึกษาจะจัดให้มีผู้ควบคุมงานที่มีความรู้และช านาญงานให้เหมาะสม
กับสภาพการควบคุมงานตามสัญญาและสอดคล้องกับแผนการท างาน โดยแสดงจ านวนผู้ปฏิบัติงานพร้อม
คุณวุฒิ ในแต่ละช่วงเวลา ให้ชัดเจน 

จ. ข้อเสนออ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ 
  (2) ซองข้อเสนอทางด้านราคาว่าจ้างควบคุมงาน  

 ค่าจ้างไม่เกินร้อยละของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง ก าหนดตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เรื่อง ก าหนดอัตราค่าจ้าง
ให้ผู้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โดยคิด
ค่าจ้างจากวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยถ่ายทอดและบ่มเพาะฐานความรู้ทางสังคมเพ่ือความ
มั่นคงด้านพลังงานในภาคใต้ จ านวนเงิน 28,942,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 

 ก าหนดยืนราคาไม่ต่ ากว่า 120 วัน นับจากวันที่เสนองาน 
 ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้เริ่มงานตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารนี้ จ านวนเงินค่าจ้างควบคุม

งานจะลดลงตามงวดที่ไม่ได้ควบคุมงาน 
4.2 ผู้เสนองาน จะต้องส่งเอกสารแสดงรายชื่อ คุณวุฒิ ผลงาน ตามแบบฟอร์มข้างล่างนี้ 
 

รายชื่อ 
(ระบุ) 

ต าแหน่ง/สาขา 
(ระบุ) 

ระดับคุณวุฒิ 
(ระบุ) 

ประจ า 
(เลือก) 

ไม่ประจ า 
(เลือก/ระบุเวลาท างาน) 

     
     
     
     

 

4.3 หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ 
(1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะถือการวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนองานทุก

รายจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ และทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ในกรณีที่ผู้
ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(2) แนวทางการตัดสินของคณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสินตามที่ได้ก าหนดหัวข้อ ดังนี้ 
 2.1 ราคาค่าจ้างของผู้ยื่นข้อเสนอ     30 คะแนน 
 2.2 ผลงานการควบคุมงานก่อสร้างอาคารของผู้ยื่นข้อเสนอ  15 คะแนน 
 2.3 ผลงานและประสบการณ์ของผู้จัดการโครงการ   15 คะแนน 
 2.4 แผนงานและวิธีการปฏิบัติงานบริหารโครงการควบคุมงาน  20 คะแนน 
 2.5 แนวคิด (Concept) ในการควบคุมงาน  
 2.5.1 แนวคิดเรื่องการแก้ไขปัญหาระหว่างก่อสร้าง เช่น รูปแบบขัดแย้ง 10 คะแนน 
 2.5.2 แนวคิดเรื่องการแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้าง   5 คะแนน 
 2.6 ข้อเสนออ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์กับทางมหาวิทยาลัย     5 คะแนน 

รวมทั้งหมด   100 คะแนน 
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(3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงวนสิทธิไม่พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ไม่ปรากฏชื่อผู้ เสนองานรายนั้น ในบัญชี การขอรับเอกสารเสนองานของทาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 3. 2  ผู้ ยื่ น ข้ อ เ สนอขาดคุณสมบั ติ ข้ อ ใดข้ อหนึ่ ง ต ามที่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ในประกาศ ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และในเอกสารข้อก าหนดการคัดเลือกว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 
 3.3 ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนออย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบ
เสนองาน 
 3.4 ราคาที่เสนอมีการ ขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนองานมิได้ลงลายมือชื่ อ
พร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ก ากับไว้ 

(4) ในการตัดสินการเสนองานหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการด าเนินการจ้างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้เสนองานชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด ที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานและมหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสม 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จะต้องด าเนินการควบคุมงานตามข้อก าหนดในขอบเขตงานให้เสร็จเรียบร้อย นับแต่วันที่มหาวิทยาลัย
แจ้งให้เริ่มปฏิบัติงานถึงสิ้นสุดการตรวจรับงานงวดสุดท้ายของอาคาร 
 

6. การจ่ายเงิน ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะจ่ายเงินค่าจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างเป็นรายงวด เฉลี่ยงวดละ
เท่าๆ กัน ตามงวดงานในสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยจะต้องส่งหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้างประจ างวดและ
รายงานควบคุมงานต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/คณะกรรมการตรวจรับมอบงานทุกครั้งก่อนเบิกค่า
ควบคุมงาน โดยมหาวิทยาลัยจะตรวจรับงวดงานการควบคุมงานหลังจากที่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจ
รับงวดงานก่อสร้างแล้ว ค่าควบคุมงานตามอัตราข้างต้นนี้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 
 

7. ผู้ควบคุมงานตามประกาศ มีหน้าที่ดังนี้ 
 7.1 ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้นๆ ทุกวันให้
เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อก าหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิม เติมหรือ
ตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และ
ข้อก าหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนใด หรือทั้งหมดแล้วแต่กรณี
ไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามค าสั่งและรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที 
 7.2 ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อก าหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นที่
คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อก าหนดในสัญญา แต่เมื่ อส าเร็จ
แล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้ว
รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว 
 7.3 จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน พร้อมทั้งผลการ
ปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการตรวจ
การจ้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพ่ือมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็น
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เอกสารส าคัญของทางราชการเพ่ือประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่ การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
ให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวัสดุที่ใช้ด้วย 
 7.4 ในวันก าหนดลงมือท าการของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงก าหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้
รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน 
3 วันท าการ นับแต่วันถึงก าหนดนั้นๆ 
 7.5 ควบคุมการติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคารและตรวจสอบครุภัณฑ์อ่ืนๆ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง (ที่แนบท้ายสัญญาจ้าง) 
 7.6 ควบคุมการติดตั้งระบบประกอบอาคารต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล 
ฯลฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง (ที่แนบท้ายสัญญา
จ้าง) รวมทั้งควบคุมและทดสอบการท างานของระบบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบอาคาร จนใช้งานได้โดยสมบูรณ์ 
 7.7 ให้รายละเอียดการก่อสร้างแก่ผู้รับจ้างก่อสร้าง ในกรณีที่รูปแบบรายการก่อสร้างไม่ชัดเจนโดย
ปรึกษากับผู้ออกแบบอาคารตลอดจนให้ค าแนะน าการก่อสร้าง การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ว่าจ้าง (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) มากที่สุด 
 7.8 ประเมินผลการควบคุมงานก่อสร้างเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานของ
มหาวิทยาลัย (ผู้ว่าจ้าง) เป็นระยะหรือตามงวดงาน หรือตามที่คณะกรรมการฯ ได้ท าความตกลงกับผู้ควบคุม
งาน 
 7.9 ถ่ายภาพหรือภาพสีโปร่งใสงานก่อสร้างในส่วนต่างๆ ของงานที่ซับซ้อนและที่เกี่ยวข้องทางเทคนิค
ของการก่อสร้าง เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานของมหาวิทยาลัย  (ผู้ว่าจ้าง) ทุกงวดงาน 
และเก็บรวบรวมภาพในมุมสูงเพ่ือให้เห็นภาพรวมของงานก่อสร้าง ประกอบขึ้นเป็นล าดับจนกระทั่งงาน
ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์  
 7.10 ตรวจรับรองวัสดุอุปกรณ์ และตรวจรับรองผลงานของผู้รับจ้างก่อสร้าง น าเสนอคณะกรรมการ
ตรวจและรับมอบงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารของมหาวิทยาลัย (ผู้ว่าจ้าง) เพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ
 7.11 เร่งรัดให้ผู้รับจ้างก่อสร้างท าการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยถ่ายทอดและบ่มเพาะฐานความรู้ทาง
สังคมเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานในภาคใต้ ให้ทันก าหนดตามแผนงาน 
 7.12 งานอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดและในกรณีที่ผู้รับจ้างท าการก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนก าหนด
ระยะเวลาในสัญญาจ้างผู้ควบคุมงานต้องอยู่ปฏิบัติงานต่อไป โดยใช้เวลาที่เหลือตามสัญญาท าการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการใช้ระบบต่างๆ ภายในอาคารให้กับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 
 7.13 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสัญญา 
     7.13.1 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายละเอียดสัญญา ผู้ควบคุมงานต้องเสนอเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (1) รายละเอียดเดิมระบุ 
  (2) รูปแบบใหม่ที่ขอแก้ไข 
  (3) ให้เหตุผลความจ าเป็นประกอบการพิจารณา 
  (4) ผลกระทบต่อระยะเวลาก่อสร้าง 
  (5) ราคางานเพ่ิมลดโดยประมาณ 
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    7.13.2 จัดส่ง BOQ ของงานเพ่ิมลด หลังจากคณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
และรายการ ภายในเวลาไม่เกิน 7 วัน และต้องจัดส่งเอกสารประกอบการค านวณราคากลาง ประกอบด้วย 
  - รายการตามแบบ ปร.1 
  - รายการตามแบบ ปร.2 
  - รายการตามแบบ ปร.3 
  - รายการตามแบบ ปร.4 
  - รายการตามแบบ ปร.4 พ. 
  - รายการตามแบบ ปร.5 
  - รายการตามแบบ ปร.5 ก. 
  - รายการตามแบบ ปร.5 ข. 
  - รายการตามแบบ ปร.6 
  โดยเอกสารที่ก าหนดข้างต้น ให้จัดส่งเฉพาะรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานที่เปลี่ยนแปลง
นั้นๆ ทั้งนี้ ผู้ควบคุมงาน ต้องจัดส่งเอกสารการสืบราคา หรือแสดงแหล่งที่มาของราคาต่อหน่วยของแต่ละ
รายการพร้อมเอกสารที่ก าหนดข้างต้น 
 7.14 การประชุมของผู้ควบคุมงานก่อสร้างกับผู้รับจ้างก่อสร้างกับมหาวิทยาลัย 
 7.14.1 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จะต้องเตรียมและด าเนินการประชุมกับผู้ รับจ้างก่อสร้าง 
มหาวิทยาลัย ผู้ออกแบบ เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมการ
ก่อสร้างในเรื่องต่างๆ ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยเรื่องดังรายการต่อไปนี้ 
  - ก าหนดวิธีการติดต่อสื่อสารทั้งทางเอกสารและสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  - ก าหนดการประชุมและการบันทึกการประชุม การรับรองและการส่งบันทึกการประชุม 
  - นโยบาย วิธี และขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อสร้าง 
  - ชี้แจงเรื่องแผนงานหลัก แผนงานย่อยของงานก่อสร้าง 
  - การปฏิบัติงานล่วงเวลา 
  - การพิจารณาอนุมัติผู้รับเหมาช่วง 
 7.14.2 ก าหนดการประชุม และบันทึกการประชุม การรับรองและการส่งบันทึกการประชุม การ
ประชุมที่ส าคัญประกอบด้วยการประชุมต่างๆ ดังนี้ 
  - การประชุมประจ าเดือน (ก าหนดผู้เข้าร่วมประชุมและหัวข้อการประชุม) 
  - การประชุมตรวจรับงาน (ก าหนดผู้เข้าร่วมประชุมและหัวข้อการประชุม) 
  - การประชุมกรณีพิเศษ (ก าหนดผู้เข้าร่วมประชุมและหัวข้อการประชุม) 
  โดยปกติผู้ควบคุมงานก่อสร้างโดย ผู้จัดการโครงการ ในข้อ 3.13.1 จะเป็นผู้จดบันทึกการ
ประชุมแล้วส่งร่างให้ผู้แทนแต่ละฝ่ายตรวจรับรายงานการประชุมพร้อมลงนามและส่งกลับให้ผู้ควบคุมงาน เพ่ือ
ส าเนาแจกจ่ายผู้เกี่ยวข้องโดยเร็ว ไม่ควรเกิน 2 วัน 
  

8. ขอบเขตงานโดยสังเขปที่ต้องควบคุมตามสัญญาจ้างก่อสร้าง 
 ควบคุมการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 อาคาร โดยแบ่งเป็น อาคาร 1 เป็นอาคารส านักงาน
และห้องทดลอง ประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานแผ่ 2 ชั้น มีดาดฟ้า คสล. และอาคาร 2 เป็นอาคาร
ปฏิบัติการ ประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานแผ่ ชั้นเดียว โครงหลังคาโครงถัก มุงด้วยแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน 
รอบอาคารเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมพ้ืนที่จอดรถ ตามรูปแบบรายการก่อสร้างอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
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9. ข้อสงวนสิทธิ์ในการท าสัญญา 
9.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการด าเนินการจ้างผู้ควบคุมงานโดยไม่

พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่พิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
 9.2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่มีความผูกพันที่จะรับข้อเสนอของทางผู้ควบคุมงานซึ่งเข้ายื่น
ข้อเสนอเพ่ือรับงานจ้างในครั้งนี้รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดข้ึนในการยื่นข้อเสนอดังกล่าว 
 9.3 กรณีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตกลงรับผู้ควบคุมงานรายใดให้ปฏิบัติงานจ้างนี้แล้ว ผู้
ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเข้าท าสัญญาจ้างภายในก าหนด 7 วัน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เข้าท าสัญญา 
 9.4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เห็นสมควร 
 

10. เงื่อนไขอ่ืนๆ 
 10.1 ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานได้เข้าปฏิบัติงานหลังจากงานก่อสร้างได้ด าเนินการไปก่อนแล้วผู้เสนองาน
จะต้องตรวจสอบการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันรับมอบให้ปฏิบัติงานในเรื่องความมั่นคงแข็งแรงและ
ปลอดภัยของอาคารที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งส่งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจการจ้ าง กรณีที่ผู้เสนองานตรวจ
พบว่าการก่อสร้างที่ผ่านมามีข้อควรแก้ไขประการใด ให้ผู้เสนองานเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการต่อไป จนกว่าผู้เสนองานจะยอมรับว่าอาคารที่ก่อสร้างไปแล้วนั้นมีความแข็งแรงและปลอดภัย โดยผู้
เสนองานจะน ามาเป็นข้ออ้างในการปัดความรับผิดชอบมิได้ 
 10.2 กรณีผู้ควบคุมงานมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงผู้จัดการโครงการต้องได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย 
 10.3 กรณีผู้ควบคุมงานหลีกเลี่ยงหรือกระท าการใดๆ ขัดต่อเงื่อนไข (ซึ่งจะน าไประบุในสัญญาต่อไป) 
ข้อหนึ่งข้อใดดังกล่าวให้ถือว่าผู้ควบคุมงานกระท าผิดสัญญา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสิทธิบอกเลิก
สัญญานี้ และเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ควบคุมงานพร้อมทั้งรับเงินสดหรือเรียกเอาจากผู้ค้ าประกัน หรือ
เช็คธนาคารหรือหลักประกันอ่ืนๆ ตามจ านวนเงินที่ระบุไว้ในค้ าประกัน ซึ่งผู้ควบคุมงานวางหลักประกันสัญญา
ไว้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 10.4 ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่การก่อสร้าง โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์น าสืบได้ว่าเป็นการ
กระท าของผู้ควบคุมงานท าการควบคุมงานหรือมิได้ควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับจ้างก่อสร้างด าเนินการให้ถูกต้อง
เ รี ยบร้ อย  ผู้ ค วบคุมงานจะต้ องรี บหาทางแก้ ไข ให้ เ รี ยบร้ อย โดย ไม่ คิ ดค่ าตอบแทนใดๆ จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถ้าผู้ควบคุมงานหลีกเลี่ยง หรือบิดพลิ้ว ไม่รีบหาทางแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย
ภายในก าหนดที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มีสิทธิว่าจ้างผู้อ่ืนด าเนินการแทน และผู้ควบคุมงานจะต้องชดใช้ค่าเสียหายในส่วนที่เกิดขึ้นโดยตรงและส่วนที่
เกี่ยวข้องอันเกิดจากความเสียหายดังกล่าวตลอดจนค่าจ้างควบคุมงานที่สูงขึ้นด้วย 
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