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ข้อก ำหนดและขอบเขตของงำน ( Terms of Reference ) 
จ้ำงควบคุมงำนก่อสร้ำงโครงกำรปรับปรุงอำคำร SC3 ช้ัน 1 วิทยำลัยสหวิทยำกำร                  

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 
1. วัตถุประสงค์ 

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะจ้างเอกชนควบคุมงานก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงอาคาร SC3 ชั้น 1 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  เนื่องจากเป็นโครงการ
ก่อสร้างทีต่้องใช้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ที่มีความรู้ความสามารถมีความช านาญด้านการควบคุมงานก่อสร้างเป็นอย่าง
ดี เพ่ือเป็นที่ปรึกษางานก่อสร้างเป็นผู้ก ากับดูแลงานก่อสร้างและและควบคุมงานก่อสร้างให้กับวิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนีเ้พ่ือให้งานก่อสร้างอาคารเป็นไปตามข้อก าหนดและแบบรูปรายการของงานออกแบบ 
ประกอบด้วย งานสถาปัตยกรรม งานระบบวิศวกรรมทุกระบบ งานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ตามแบบรูป
รายการและรายการประกอบแบบทั้งหมด และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานของวิทยาลัย สหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 2. รำยละเอียดโครงกำร  

2.1 ชื่อโครงการ : จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร SC3 ชั้น 1 วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

2.2 เจ้าของโครงการ : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 2.3 วงเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ : ค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร SC3 ชั้น 1วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยประมาณ 8,200,000.- บาท ( แปดล้านสองแสนบาทถ้วน ) 
 2.4 ค่าจ้างควบคุมงานโดยประมาณ : 
  อัตราค่าจ้างในการควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปตามอัตราแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และอัตราในบัญชีท้ายกฎกระทรวงการคลัง เรื่องก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 โดยลักษณะของงานก่อสร้างในครั้งนี้เป็นงานก่อสร้างอาคารที่
วงเงินน้อยกว่า 50 ล้านบาท ใช้อัตราร้อยละ 4.5 ของงบประมาณค่าก่อสร้างของโครงการนี้โดยประมาณ 
8,200,000.- บาท ( แปดล้านสองแสนบาทถ้วน ) จึงคิดเป็นค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง จ านวน 369,000.- บาท  
(-สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยจะจ่ายให้แก่ผู้
ควบคุมงานเป็นรายงวดตลอดระยะเวลาตามอายุสัญญา 
 2.5 ก าหนดระยะเวลาในการควบคุมงาน / ก าหนดยืนราคาและข้อเสนอ : 
  ก าหนดระยะเวลาในการควบคุมงาน 120 วัน เริ่มตั้งแต่ท าสัญญาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคาร 
SC3 ชั้น 1 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผู้ควบคุมงานต้องด าเนินการควบคุมงานตาม
ข้อก าหนดในขอบเขตงานให้เสร็จเรียบร้อย จนถึงเมื่อผู้รับจ้างก่อสร้างได้ท างานทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนตามแบบ
รูปรายการและรายการประกอบแบบทั้งหมดและส่งงานงวดสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก าหนดยืนราคาและข้อเสนอ 
120 วัน 

2.6 ที่ตั้งโครงการ : ตั้งอยู่ในพื้นท่ีชั้นที่ 1 อาคาร SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
2.7 สถานที่ท างานของผู้ควบคุมงาน : ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสถานที่ให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  
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3. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะด าเนินการควบคุมงานก่อสร้างอาคารได้ทันที  
ซึ่งต้องมีคุณสมบัติที่เป็นไปตามขอบเขตงาน ( TOR ) นี้ 
 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย  

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 3.7 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ 
วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้ 

3.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.9 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (  e - Government 
Procurement : e-GP ) ของกรมบัญชีกลางตามท่ีก าหนดไว้ 

3.10 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  
 3.10.1 ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทย 
 3.10.2 ผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ

ของนิติบุคคลนั้นเป็นคนไทยและเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น 
 3.10.3 ต้องมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยดังนี้ 

   1 ) สถาปนิก อย่างน้อยระดับภาค ี
ที่มีประสบการณ์ในงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาคาร มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ปฏิบัติงานไม่ประจ า 
ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในด้านงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน 
   2 ) วิศวกรโยธา อย่างน้อยระดับภาค ี 
ที่มีประสบการณ์ในงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาคาร มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ปฏิบัติงานไม่ประจ า 
ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในด้านงานวิศวกรรมโยธา 
                      3.10.4 ต้องมีบุคคลกรปฏิบัติงานประจ าโครงการก่อสร้าง วุฒิไม่ต่ ากว่า ปวส.(ประสบการณ์งาน
ก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปี อย่างน้อย 1 คน เข้าปฏิบัติตามช่วงเวลาให้สอดคล้องกับงานก่อสร้าง 
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            3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีผลงานในการท างานควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ประกอบด้วยงาน
สถาปัตยกรรม , งานระบบไฟฟ้า , งานครุภัณฑ์ และงานระบบเครื่องปรับอากาศ โดยผลงานควบคุมงานก่อสร้างที่
จะน ามาเสนอจะต้องมีมูลค่างานก่อสร้างในสัญญาเดียว มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 4,100,000.- บาท ( สี่ล้านหนึ่งแสนบาท
ถ้วน ) เป็นผลงานการควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่แล้วเสร็จเรียบร้อยในช่วงเวลาไม่เกินกว่า 7 ปี นับถึงวันพิจารณา
ผลการเสนอราคา  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานปกครองท้องถิ่น 
หรือภาคเอกชนที่เชื่อถือได้  
 3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนองานในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1 ) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วน
คุณสมบัติด้านผลงานจ้างควบคุมงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานจ้างควบคุมงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานจ้างควบคุมงานของกิจการร่วมค้าที่เข้ายื่นข้อเสนอได้ 

 2 ) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก
ราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
เข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้
ผลงานจ้างควบคุมงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานจ้างควบคุมงานของกิจการร่วมค้าท่ียื่นข้อเสนอได้  
 ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 
4. ข้อก ำหนดในกำรยื่นข้อเสนอ เอกสำร และเกณฑ์คะแนน 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารเสนองานตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด โดยเป็นเอกสารต้นฉบับ(ลง
นามประทับตราโดยผู้มีอ านาจลงนาม) จ านวน 1 ชุด และส าเนา จ านวน 5 ชุด โดยแยกข้อเสนอออกเป็น 3 ซองดังนี้ 
                   ซองท่ี 1 เอกสำรแสดงคุณสมบตัิของผู้ย่ืนข้อเสนอที่เสนองำนประกอบด้วย 

(1) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการและผู้มีอ านาจควบคุม และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งนายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นข้อเสนอพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  

(2) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนองาน เป็นกิจการร่วมค้า หรือ กิจการค้าร่วม ให้ยื่นส าเนาเอกสาร
ข้อตกลงร่วมค้าหรือข้อตกลงในการด าเนินการร่วมกับนิติบุคคลอ่ืนๆ โดยมีผู้มีอ านาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัท
และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ข้อ (1) 

(3) ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ภพ.20 
(4) ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท 
(5) ส าเนาใบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP 
(6) ส าเนาเอกสารการขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และ/หรือสถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณีเป็นกิจการร่วมค้าให้ยึดถือเอกสารของนิติบุคคลหลัก (Lead Firm) เป็นส าคัญ) 
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(7) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจในการยื่นเอกสารเสนอ
งาน และหนังสือมอบอ านาจให้เป็นผู้ลงนามในเอกสารเสนองาน (ในกรณีผู้มีอ านาจไม่ได้เป็นผู้ลงนาม) 

(8) หนังสือมอบอ านาจให้กระท าการยื่นเอกสารเสนองาน ในกรณีที่ผู้มีอ านาจยื่นเอกสารเสนอ
งานไม่สามารถท าการยื่นเอกสารด้วยตนเอง 

(9) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 แสดงรายการเอกสารซองที่ 1 ทั้งหมด 
                    ซองท่ี 2 ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค ประกอบด้วย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  เอกสารส่วนที่ 1 : 40 คะแนน  
  ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 

(1) หนังสือเสนองาน / ประวัติและประสบการณ์ของบริษัท 
(2) เอกสารแสดงผลงาน และ/หรือ หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานเจ้าของ เป็นไปตามที่

ก าหนดเงื่อนไขไว้ใน TOR และสามารถยื่นเสนอผลงานการควบคุมงานก่อสร้างอ่ืนๆที่ได้เคย
ด าเนินการมาก่อนเป็นผลงานย้อนหลังไปไม่เกินกว่า 7 ปี นับถัดจากวันที่ยื่นเอกสารเสนองาน 
ประกอบในการเสนอเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้ 

  เอกสำรส่วนที่ 2 : 20 คะแนน  
  ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 

1. แผนการบริหารงานก่อสร้างทั้งโครงการตลอดช่วงเวลาของการก่อสร้าง อาจจ าเป็นต้องใช้
เวลานอกระยะเวลาราชการในการท างานก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้าง  

2. แนวความคิด ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
( 2.1 ) แนวความคิดในการควบคุมงานก่อสร้าง ตามขอบเขตและหน้าที่ของผู้ควบคุมงานที่

ก าหนด ตลอดจนแผนงาน ระยะเวลา และข้ันตอนการด าเนินงาน ที่จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่องานก่อสร้างครั้งนี้ 
( 2.2 ) แผนงาน และเทคนิควิธีในการท าให้การก่อสร้างมีประสิทธิภาพที่ดี เพ่ือให้เป็นงาน

ก่อสร้างที่ดีใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างที่รวดเร็ว 
( 2.3 ) แผนการตรวจสอบ ทบทวน แบบรูปรายการและข้อก าหนดในรายการประกอบแบบ 

การประสานความเข้าใจงานก่อสร้างกับผู้ออกแบบ 
                          ( 2.4 ) แผนการวางระบบป้องกันความปลอดภัยด้านการก่อสร้าง และมาตรการที่จะป้องกัน
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการท างานก่อสร้าง ทั้งในส่วนของผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย อาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา บุคคลหรือประชาชนทั่วไป 

( 2.5 ) แผนการทดสอบการใช้งาน และการทดสอบงานระบบอ านวยความสะดวกทาง
วิศวกรรมอาคาร และในขั้นตอนการแก้ไขข้อบกพร่องของงานก่อสร้าง ในช่วงการรับประกันผลงานก่อสร้างของผู้
รับจ้างในช่วงการรับประกันผลงานจ านวน 2 ปีด้วย ว่ามีแนวทางในการดินการตามภาระงานในส่วนนี้อย่างไร 

( 2.6 ) แผนการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงก่อน และหลังคณะกรรมการตรวจรับได้รับมอบงาน
ก่อสร้างอาคาร 

( 2.7 ) ขั้นตอนการด าเนินงาน และรายละเอียดอื่นๆ เท่าท่ีจ าเป็นในการควบคุมงานก่อสร้าง 
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                    เอกสำรส่วนที่ 3 : 40 คะแนน  
   การจัดโครงสร้างการบริหารบุคลากรของผู้เสนองาน โดยแสดงเอกสารด้านคุณวุฒิ , 
ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ของบุคลากรที่ใช้ในโครงการนี้ โดยน าเสนอท้ังบุคลากรประจ าหรือไม่ประจ าของ
ผู้เสนองานดังนี้ 
                    ซองท่ี 3 ข้อเสนอทำงด้ำนรำคำ 
  ให้ผู้ยื่นข้อเสนอจัดส่งข้อเสนอทางด้านราคาแยกจากข้อเสนอทางด้านเทคนิค ไม่เกินงบประมาณ
อัตราค่าจ้างในการควบคุมงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และกฎกระทรวง เรื่องก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 

 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรายละเอียดค่าใช้จ่าย จัดท าข้อเสนอด้านราคาเป็นเงินบาท สอดคล้องกับ
ข้อเสนอทางเทคนิคและเป็นแบบเหมาจ่าย ทั้งนี้ ราคาที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร ถ้าตัวเลขและ
ตัวอักษรไม่ตรงกัน ให้ถือตัวอักษรเป็นส าคัญ  
 
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในกำรพิจำรณำ 
  เกณฑ์ในการพิจารณารับข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ คุณภาพ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกจะเป็นผู้พิจารณาในการให้คะแนนตามตารางการให้คะแนน ทั้งนี้การให้คะแนน
ของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ผู้ที่ได้คะแนนตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไปจึงจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ทั้งนี้ผู้เสนอราคา
จะต้องมาน าเสนอตามวัน และเวลาที่วิทยาลัยสหวิทยาการก าหนด ตามรายละเอียดตารางการให้คะแนน 

ตำรำงกำรให้คะแนน 
ล ำดับ รำยละเอียด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หมำยเหตุ 

1 
 

1.1 มีผลงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารทีเ่กี่ยวข้องกับงานที่
เสนอตามท่ีระบุในข้อที่ 3.11 
เกณฑ์การพิจารณา 
มีผลงาน 3 โครงการขึ้นไป      20 คะแนน 
มีผลงาน 2 โครงการ             10 คะแนน 
มีผลงาน 1 โครงการ               5 คะแนน 
1.2 มีผลงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียน , อาคารส านักงาน 
, ห้องเรียน , ห้องส านักงาน 
เกณฑ์การพิจารณา 
มีผลงาน 3 โครงการขึ้นไป      20 คะแนน 
มีผลงาน 2 โครงการ             10 คะแนน 
มีผลงาน 1 โครงการ               5 คะแนน 

40 
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2 วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน 
เกณฑ์การพิจารณา 
2.1 มีแผนการบริหารงานก่อสร้างทั้งโครงการ 10 คะแนน                            
2.2 มีแนวความคิด ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน (ตามเอกสาร
ส่วนที่ 2 ข้อ 2) 
     จ านวน 7 ข้อ               10 คะแนน 
     จ านวน 6 ข้อ                 9 คะแนน 
     จ านวน 5 ข้อ                 8 คะแนน 

20   

3 3.1  มีคณะท างานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานไม่
ประจ าที่มีความรู้ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
งานก่อสร้างอาคาร  และมีบุคลากรหลักครบทั้ง  2 ด้าน 
เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับสามญัทั้ง   2 ด้าน                       40 คะแนน 
ระดับภาค ี 1 ด้าน ระดับสามัญ 1 ด้าน     20 คะแนน 
ระดับภาคทีั้ง     2 ด้าน                       10 คะแนน 
 

40   

 
หมำยเหตุ :  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาด้านราคาต้องผ่านเกณฑ์คุณภาพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 การวินิจฉัย                              
ของวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ถือเป็นเด็ดขาด 
  
6. อัตรำค่ำปรับ ร้อยละ 0.10 ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำ 
 
7. หลักประกันสัญญำ 
      เป็นจ านวนเงินร้อยละ 5 ของราคาที่ตกลงจ้าง โดยผู้ว่าจ้างยึดถือไว้ในระยะเวลาของสัญญาจ้างหรือ
ข้อตกลงการคืนหลักประกันสัญญาจะคืนให้เมื่อครบก าหนดการรับประกัน 
 
8. กำรท ำสัญญำ 
      จะมีการลงนามในสัญญาได้ก็ต่อเมื่อวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับจัดสรรเงิน
งบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถยกเลิกการจัดหาได้ หากไม่ได้
รับการจัดสรรงบประมาณ 
 
9. ขอบเขตงำนของผูค้วบคุมงำน 

ด าเนินการควบคุมงานก่อสร้างตามขอบเขตของโครงการปรับปรุงอาคาร SC3 ชั้น1 วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีพ้ืนที่ก่อสร้างอาคารประมาณ  480 ตารางเมตร เป็นลักษณะงานปรับปรุง
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ตกแต่งภายใน ( รายละเอียดตามแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบ ) , งานระบบวิศวกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
และงานครุภัณฑ์ โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งจัดท า
เอกสารรายงานต่างๆที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

9.1 ควบคุมการก่อสร้าง ก ากับดูแล ให้คู่สัญญาต่างๆของวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปฏิบัติตามสัญญาให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกประการ 

9.2 ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการด าเนินงาน
โครงการปรับปรุงอาคาร SC3 ชั้น 1 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งทางด้านเทคนิค
และด้านอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 9.3 ผู้ควบคุมงาน จะต้องตรวจสอบความเหมาะสมในการท างาน ตรวจสอบแบบก่อสร้าง และแผนการ
ด าเนินงานต่างๆ เพ่ือให้งานโครงการนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี 
 9.4 จัดเตรียมเอกสารต่างๆในการควบคุมงานก่อสร้าง เพ่ือให้ทุกฝ่ายทราบขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ก าหนดวิธีการรับส่งเอกสาร การขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ และแบบก่อสร้าง (  Shop Drawing ) รวมทั้ง
แบบฟอร์มต่างๆส าหรับใช้ในโครงการนี้ 
 9.5 ตรวจแบบก่อสร้าง ( Shop Drawing ) ซึ่งจัดท าโดยผู้รับจ้างก่อสร้างให้เป็นไปตามรายละเอียดที่
ก าหนดไว้ในแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบ ( Specification ) รวมทั้งให้ติดตั้งงานได้จริงตามสภาพพ้ืนที่
หน้างาน และเสนอความเห็นให้ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิจารณา 
 9.6 ควบคุมงานให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาจ้างก่อสร้าง รายละเอียดประกอบแบบ ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด โดยงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จครบถ้วนตามแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบทั้งหมด รวมทั้งข้อมูล
อ่ืนๆที่ได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากผู้ออกแบบ / ผู้ว่าจ้าง แล้วโดยเคร่งครัด 
 9.7 ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ตัวอย่างที่ผู้รับจ้างก่อสร้างเสนอขออนุมัติใช้งาน หากถูกต้องตามเงื่อนไขในแบบ
รูปรายการและรายการประกอบแบบ (Specification) ที่ก าหนดไว้แล้วเสนอให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ 
 9.8 ตรวจสอบความถูกต้องของวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างก่อสร้างน ามาเพ่ือติดตั้ง ก่อนลงมือติดตั้ง ต้องเป็น
วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติตามที่ได้รับอนุมัติไว้ การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างที่ดี 
 9.9 ตรวจสอบฝีมือการติดตั้งงานของผู้รับจ้างก่อสร้างให้มีความเรียบร้อยสวยงาม ใช้งานได้ตามมาตรฐาน
การก่อสร้างที่ดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้างก่อสร้างครั้งนี้ 
 9.10 จัดให้มีการประชุมติดตามงาน ( Site Meeting ) รายสัปดาห์ และน าเสนอความก้าวหน้าการก่อสร้าง
รายเดือน ( Project Meeting ) เพ่ือแก้ไขและขจัดปัญหาหรือปรับแผนการด าเนินงานไว้ล่วงหน้า รวมทั้งการจัด
ประชุมพิเศษเพ่ือบริหารจัดการข้อขัดแย้ง ( ถ้ามี ) เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบกับระยะเวลาก่อสร้าง โดยให้น าส่งรายงาน
การประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลา 5 วันท าการ นับจากวันที่ประชุมส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง 
 9.11 หากผู้ควบคุมงาน เห็นว่าแบบรูปรายการหรือรายละเอียดส าหรับงานก่อสร้างส่วนใดจ าเป็น หรือ
สมควรที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมและ/หรือลด เพ่ือให้ได้ผลงานที่ดีตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ให้น าเสนอต่อผู้
ว่าจ้างเพ่ืออนุมัติการด าเนินการนั้นๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  ( Value 
Engineering ) โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการและของผู้ว่าจ้างเป็นหลัก 
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 9.12 ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาในการท างานล่วงหน้า 
ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เช่น กรณีมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุหรือวิธีการก่อสร้าง ฯลฯ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณา
ของผู้ว่าจ้าง 
 9.13 ตรวจสอบและให้ความเห็นแก่ผู้ว่าจ้าง รวมถึงเจรจากับผู้รับจ้างก่อสร้าง ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อสร้างขอ
เปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ซึ่งมีผลท าให้ระยะเวลาก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายและปริมาณของงานก่อสร้าง
เปลี่ยนแปลงไปจากสัญญาจ้างก่อสร้าง รวมทั้งให้ความเห็นประกอบการพิจารณาการจ่ายเงินส าหรับงานก่อสร้างที่
เปลี่ยนแปลงท าให้เกิดงานเพ่ิม - ลด หรือในเรื่องอ่ืนๆ จะต้องน าเสนอต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงนั้นๆก่อนด าเนินงาน  
 9.14 พิจารณารายละเอียดและราคาของงานที่อาจมิได้ก าหนดไว้ในสัญญาแต่เดิม ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการและถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 
 9.15 พิจารณาสั่งหยุดงานของผู้รับจ้างก่อสร้าง เมื่อเห็นว่าการด าเนินงานต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่องานก่อสร้าง หรือเห็นว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราชการ พร้อมท ารายงานแจ้งต่อผู้ว่าจ้างทันที
อย่างเร่งด่วน 
 9.16 พิจารณาค าขอเบิกเงินงวดค่าจ้างของผู้รับจ้างก่อสร้างตามงวดงาน พร้อมจัดท าเอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างก่อสร้าง ตามผลงานที่ท าได้จริงในแต่ละงวดของการขอส่งมอบงานของผู้รับจ้างก่อสร้างและ
เสนอต่อผู้ว่าจ้าง เมื่อรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาจ้างแล้ว ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องท าหนังสือ
รับรองผลงานงวดนั้นๆภายใน 3 วันท าการ หากผลงานไม่เป็นไปตามสัญญาให้เร่งท าหนังสือชี้แจงแจ้งต่อผู้ว่าจ้าง 
 9.17 ตรวจสอบและพิจารณาผลการทดสอบวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดข้อก าหนดและ
แบบรูปรายการก่อสร้าง 
 9.18 ประสานงานระหว่าง ผู้ออกแบบ ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างก่อสร้าง รวมทั้งผู้รับจ้างงานอ่ืนๆ ที่ผู้ว่าจ้างได้จ้าง
เข้ามาด าเนินการในช่วงระยะเวลาก่อสร้าง เพ่ือให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นไปตามแผน กรณีที่แบบก่อสร้างมีความ
ขัดแย้งแต่มีความจ าเป็นต้องใช้งานอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้เป็นประโยชน์กับการก่อสร้าง และท าให้การก่อสร้างเป็นไป
ตามหลักการทางวิศวกรรมในการก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานต้องสนับสนุนให้บริการ โดยไม่คิดค่าบริการเพ่ิมเติม 
 9.19 การจัดท ารายงานและเอกสารต่างๆ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องจัดท าเอกสารรายงานเสนอต่อผู้
ว่าจ้างตามรายการต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย ตามระยะเวลาและจ านวนที่ระบุไว้ ดังนี้ 
  1) รายงานประจ าสัปดาห์ ( Weekly Report )จ านวน 1 ชุด ตามแบบฟอร์มมาตรฐานการควบคุม 
งานก่อสร้าง โดยให้รายงานในรูปแบบ Digital File แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทาง E-Mail ทุกสัปดาห์ตลอด
สัญญาจนกว่าโครงการก่อสร้างจะด าเนินการแล้วเสร็จ 
  2) รายงานความก้าวหน้าของงานประจ าเดือน ( Monthly Report ) จ านวน 5 ชุด จัดส่งภายใน
สัปดาห์แรกของเดือนถัดไป โดยให้มีการเปรียบเทียบระหว่างงานที่ด าเนินงานไปจริงเทียบกับแผนการด าเนินงานที่ได้
ก าหนดไว้ พร้อมทั้งให้เหตุผลหากมีการหยุดชะงักหรือล่าช้าของงาน และเสนอวิธีที่จะไม่ให้เกิดความล่าช้าขึ้นอีก 
หรือเร่งรัดให้งานด าเนินไปได้เร็วขึ้นเพื่อชดเชยเวลาที่เสียไป 
  3) รายงานตรวจรับมอบงานแต่ละงวดงานก่อสร้าง ให้ตรวจสอบ/จัดท ารายการค านวณเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้าง ( ค่าK ) ทุกงวดงาน โดยเฉพาะในงวดสุดท้ายพร้อมบันทึกความเห็นของผู้ควบคุมงาน จ านวน 10 ชุด 
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  4) รายงานสรุปภาพรวมเม่ือโครงการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ น าส่งให้ผู้ว่าจ้าง จ านวน 10 ชุด 
  5) จัดท าระบบเอกสารทั้ง Hard copy และ Soft file ( pdf ) เพ่ือให้สามารถจัดเก็บและค้นหาได้
สะดวกรวดเร็ว 
 9.20 มาตรการความปลอดภัยขณะก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ต้องก ากับ ดูแล ให้ผู้รับจ้างก่อสร้าง
ด าเนินการตามมาตรการความปลอดภัยขณะก่อสร้างโดยจัดหาผู้ควบคุม ดูแลงานด้านความปลอดภัย ( จป. ) เพ่ือ
จัดท ามาตรการการด าเนินงานด้านความปลอดภัย ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง มีหน้าที่ประสานงานด้านความปลอดภัย 
วางแผนการปฏิบัติตามข้อก าหนดและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน สรุปและรายงานการเกิดอุบัติเหตุให้
ผู้ว่าจ้างทราบ และน าเสนอมาตรการแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 
 9.21 กรณีที่ผู้รับจ้างก่อสร้างมิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลาหรือไม่สามารถท างานได้แล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อว่าผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกิน
กว่าเวลาที่ก าหนด หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ผู้ควบคุมงานจะต้องจัดท ารายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและท าหนังสือแจ้งเตือนผ่านคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ เพ่ือแจ้งไปยังผู้รับจ้างภายใน 15 วัน และจะต้องท ารายงานประเมินความสามารถผู้รับจ้างในเรื่อง
ความล่าช้าของการก่อสร้าง และประเมินทรัพยากรในหน่วยงานเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาความ
น่าเชื่อถือในการท างานต่อไป โดยผู้ควบคุมงานจะต้องรวบรวมข้อมูลและเนื้อหารายละเอียด ดังนี้ 
  1 ) จ านวนทรัพยากร ( คนงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ ) ที่มีอยู่ในหน่วยงานทั้งหมด 
  2 ) จัดท าเอกสารเชิงเปรียบเทียบ โดยใช้ค่าสถิติ ค่าแรง คนงานมาตรฐาน ความสามารถในการ
ท างานก่อสร้าง (ที่มีการอ้างอิงจากทางวิศวกรรมหรือกรมบัญชีกลางที่มีความน่าเชื่อถือทางราชการ) เพ่ือท าการ
เปรียบเทียบกับการท างานของผู้รับจ้างเพ่ือพิจารณาความสามารถด าเนินการก่อสร้างสภาพปัจจุบันตามสัญญา
ก่อสร้าง ว่าด้วยเรื่องก าหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญาพร้อมท ารายงานเสนอ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
  3) การรายงานให้จัดท าเป็นเอกสารรายเดือนจนกว่าการท างานของผู้รับจ้างจะมีความน่าเชื่อถือได้
ว่าผู้รับจ้างสามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จทันตามสัญญาก่อสร้างที่ก าหนด 
 9.22 งานที่รับผิดชอบหลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 ผู้ควบคุมงานจะต้องดูแลผลงานหลังจากงานก่อสร้างแล้วเสร็จ รับผิดชอบการติดตามและก ากับดูแลงานผู้
รับจ้างก่อสร้างทุกราย และรายงานผลปฏิบัติงานต่อผู้ว่าจ้างต่อไปจนกว่าความรับผิดชอบของคู่สัญญาต่างๆ ของผู้ว่า
จ้างสิ้นสุดลงจนหมดประกัน รายละเอียดงานประกอบด้วย 
  1 ) ตรวจสอบความถูกต้องของ As-Built Drawing และเอกสารต่างๆ ที่ผู้รับจ้างก่อสร้างจัดท าก่อน
น าเสนอให้ผู้ว่าจ้าง และก ากับให้น าส่ง As-Built Drawing และผลการทดสอบวัสดุอุปกรณ์ หลังจากงานก่อสร้างแล้ว
เสร็จตามเวลาที่ก าหนดในสัญญา 
  2 ) จัดท ารายงานการแก้ไขงาน ( Defect List ) และก ากับดูแลให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานให้แล้วเสร็จ
โดยเร่งด่วน 
  3 ) จัดท าแผนการบ ารุงรักษา ตามสัญญาจ้าง หลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงรับประกันผลงาน 
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  4 ) รวบรวมคู่มือบ ารุงรักษาอุปกรณ์อาคารและจัดเก็บเป็น Digital File ชนิด PDF File ตามสีจริง
ของต้นฉบับ แยกเป็นแต่ละระบบงานให้ครบถ้วนและใช้งานได้สะดวก รวมทั้งเอกสารรับประกันวัสดุอุปกรณ์ 
  5 ) รวบรวมรายการวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ( Spare Part ) และตรวจสอบจ านวน ตรงตามที่
ระบุในสัญญา 
  6 ) ประสานงานกับผู้รับจ้างก่อสร้างเพ่ือจัดฝึกอบรมพนักงานของผู้ว่าจ้าง เพ่ือการดูแลรักษา
อาคาร ( Maintenance )  
  7 ) ประสานงานกับผู้รับจ้างก่อสร้าง ในการติดต่อส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
สามารถเปิดใช้อาคารได ้
  8 ) ให้ผู้ควบคุมงานส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอาคารที่ก่อสร้าง ก่อนวันครบก าหนดคืนเงินค้ า
ประกันผลงานก่อสร้างล่วงหน้า 2 เดือน และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบผลงานของผู้รับจ้างก่อสร้าง
ประกอบการพิจารณาอนุมัติคืนเงินค้ าประกันผลงานของผู้ว่าจ้าง 
  9 ) จัดท ารายงานการบ ารุงรักษา เมื่อสิ้นสุดประกัน ตามสัญญาจ้าง ( Final Report ) พร้อม Soft 
File น าส่งให้ผู้ว่าจ้าง จ านวน 10 ชุด 
  10 ) รายงานอื่นๆ เกี่ยวกับงานก่อสร้างตามความจ าเป็นต้องจัดท า เพ่ือประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง 
 
10. ควำมรับผิดชอบของท่ีปรึกษำควบคุมงำน 
 10.1 ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อผูกพันที่ให้ไว้แก่ผู้ว่าจ้างทุกประการ และ
จ าเป็นต้องใช้ความรู้ทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมสมัยใหม่อย่างดีที่สุดเพ่ือให้ได้ผลงานตามมาตรฐานงานก่อสร้าง
ที่ด ี
 10.2 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ต้องด าเนินการด้วยความเอาใจใส่ ความขยันหมั่นเพียร และจะต้องด าเนิน งาน
ทุกวิถีทางให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้างให้มากที่สุด หากผู้ควบคุมงานก่อสร้างละเลยมิได้ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ และความช านาญตามมาตรฐานวิชาชีพ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างจะต้องด าเนินการแก้ไขความเสียหายนั้นๆ โดยรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายตามควรแก่กรณีให้กับผู้ว่าจ้างด้วย 
 10.3 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จะต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐาน ขอบเขต และหน้าที่ในการให้บริการวิชาชีพการ
บริหารและควบคุมงานก่อสร้างที่ก าหนดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฉบับล่าสุดและ
กฎหมายควบคุมอาคารทุกข้อโดยเคร่งครัด 
 
11. ข้อปฏิบัติของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง และค่ำควบคุมงำนในกรณีงำนก่อสร้ำงล่ำช้ำ 
 11.1 จะด าเนินการควบคุมงานนับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานจนกว่างานตามสัญญาก่อสร้างจะแล้ว
เสร็จตามสัญญา 
 11.2 จะไม่ละเลย หรือละทิ้งหน้าที่การควบคุมงาน หรือกระท าการมิชอบในหน้าที่ของตนก่อให้เกิดความ
เสียหาย หรือท าให้งานตามสัญญาก่อสร้างด าเนินไปโดยไม่สะดวกล่าช้า หรือเกิดความเสียหายแก้ผู้รับจ้าง 
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 11.3 จะไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ ร่วมกับผู้รับจ้างและจะไม่ร่วมกับผู้รับจ้างกระท าการหรืองดเว้น
กระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง อันอาจเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย 
 ถ้าผู้ควบคุมงานหลีกเลี่ยงหรือกระท าการใดๆ ขัดต่อข้อก าหนดประการใดประการหนึ่งดังกล่าวข้างต้นหรือผู้
ควบคุมงานปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายที่เกิด
จากผู้ควบคุมงาน พร้อมทั้งริบหรือบังคับจากหลักประกันที่ผู้ควบคุมงานมอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ได้ 
 11.4 ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่งานตามสัญญาก่อสร้าง อันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ควบคุม
งาน โดยการละเลยต่อหน้าที่ หรือมิได้ใช้ความรู้ที่เหมาะสมกับการควบคุมงาน หรือมิได้ควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับจ้าง
ด าเนินการดังกล่าวก็ตาม ผู้ควบคุมงานต้องรีบหาทางแก้ไขให้เรียบร้อยด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ควบคุมงานเอง และถ้าผู้
ควบคุมงานหลีกเลี่ยงหรือบิดพลิ้ว ไม่แก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด ให้ผู้ว่าจ้างจ้างผู้ อ่ืน 
ด าเนินการแทน โดยผู้ควบคุมงานจะต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งในส่วนที่เกิดขึ้นโดยตรงและในส่วนที่เกี่ยวเนื่ องอันเกิด
จากความเสียหายดังกล่าวนั้นด้วย และในกรณีที่ความล่าช้าในการก่อสร้างที่เกิดจากผู้ควบคุมงานละเลยต่อหน้าที่ 
และมีผลกระทบต่อระยะเวลาก่อสร้างท าให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นแล้ว ผู้ว่าจ้างสามารถเรียกเก็บจากผู้ควบคุมงานได้  
 11.5 ในกรณีผู้รับจ้างก่อสร้างท างานล่าช้ากว่าก าหนดในสัญญาจ้างก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะได้รับ
ค่าควบคุมงานในอัตราค่าจ้างที่ตกลงกับผู้ว่าจ้างไว้แล้ว ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยค านวณจากจ านวนเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน
จริง ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าควบคุมงานในส่วนนี้ แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่ปรากฏว่าเหตุที่ท าให้งานก่อสร้าง
ล่าช้าจนเกินก าหนดเวลาที่ระบุในสัญญานั้น เป็นเพราะความผิดหรือข้อบกพร่องที่ เกิดจากผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
หากเป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ควบคุมงานก็จะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าควบคุมงานดังกล่าว ทั้งนี้การที่จะ
ได้รับหรือไม่ได้รับในวันใดบ้าง จ านวนเท่าใด เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่องและการจ่ายเงิน
ค่าควบคุมงานที่เพ่ิมขึ้นนี้ ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างมอบเงินให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นผู้จ่ายให้กับผู้ควบคุมงาน 

 11.6 หากผู้รับจ้างก่อสร้างประสงค์จะหยุดการปฏิบัติงานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่า
จ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันท าการ พร้อมทั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะหยุดการปฏิบัติงานจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้การขอหยุดงานโดยผู้รับจ้าง
ก่อสร้างดังกล่าวไม่สามารถน ามาเป็นเหตุผลในการขอขยายสัญญาเพ่ิมได้ 
 11.7 ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยท าให้การก่อสร้างต้องหยุดท างาน ให้ถือว่าสัญญาจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้
หยุดตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยผู้ว่าจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจนกว่าจะสามารถด าเนินการ
ก่อสร้างได้ และผู้ควบคุมงานก่อสร้างไมส่ามารถคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมกับผู้ว่าจ้างในภายหลัง 
 11.8 ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างแล้ว ผู้ว่าจ้างจะ
ไม่จ่ายเงินค่าจ้างที่ค้างอยู่ให้แก่ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะไม่สามารถน ามาเป็นเหตุในการ
เรียกร้องหรือด าเนินการฟ้องร้องใดๆแก่ผู้ว่าจ้าง 
 11.9 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องจัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างรายใหม่ ที่มีค่าจ้างเพ่ิมขึ้นจากค่าจ้างที่คงเหลืออยู่ ผู้
ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ ที่เพ่ิมข้ึนให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ 
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 11.10 ผู้ว่าจ้าง/ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง มีอ านาจที่จะให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เปลี่ยนบุคลากรของผู้ควบคุม
งานก่อสร้าง ผู้หนึ่งผู้ใด เมื่อผู้ว่าจ้าง/ตัวแทนผู้ว่าจ้างเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นประพฤติมิชอบ หรือไร้สมรรถภาพ หรือละ
ทิ้งงาน ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องจัดหาผู้ที่มีความสามารถมาเปลี่ยนโดยทันที 
 
12. งวดงำนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำง 
 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืนๆ
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ ก าหนดการจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายเดือน(ตามวันที่
ได้ท างานจริง)จ านวนวันตามสัญญาก่อสร้าง  
 
13. สถำนที่ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจำรณ์ควำมเห็นโดยเปิดเผยได้ที่ 
        ติดต่อขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ 
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ติดต่อนางสาวพิมพ์วลัญช์  นาคอ่วมค้า โทร.02-6132856 
e-mail : aupimwalan@tu.ac.th หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว 
โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร 
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