
ข้อก าหนดขอบเขตของงาน (TOR) 
งานจ้างเหมาบริการผู้ที่มีความช านาญพิเศษด้านงานก่อสร้าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 
กรอบหน้าที่ และความรับผิดชอบ  
๑. ตรวจและติดตามการควบคุมงานก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ 

๑.  ตรวจและติดตามการควบคุมงาน ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้นๆ 
ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อก าหนดในสัญญาทุกประการ โดยประสานงานกับผู้ควบคุม
งานในกรณีที่มีความผิดพลาดจากข้อก าหนดเพ่ือน าเสนอให้มีการสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนงาน
จ้างได้ตามท่ีเห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและรายละเอียด และข้อก าหนด
ในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็เสนอสั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณี
ไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามค าสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที 

๒.  ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการและรายละเอียด หรือข้อก าหนดในสัญญามีข้อความขัดแย้งกัน 
หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการและรายละเอียด และข้อก าหนดใน
สัญญา แต่เมื่อส าเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี จะร่วมกับผู้ควบคุมงานนั้นๆ 
เพ่ือเร่งรัดให้มีการแก้ไขโดยด่วนหากไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง
โดยเร็วต่อไป 

๓.  ตรวจการจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผล
การปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพ่ือความถูกต้องก่อนที่ผู้ควบคุม
งานจะรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพ่ือมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ 
เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารส าคัญของทางราชการเพ่ือประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่ 
การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย 

๔.  ในวันก าหนดลงมือท าการของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงก าหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้
รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ จะประสานกับผู้ควบคุมงานก่อนน าเสนอแก่  

ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน ๓ วันท าการนับแต่วันถึงก าหนดนั้นๆ 

๒. ประมาณราคาและตรวจสอบราคางานก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ 
๑.  การค านวณแยกปริมาณสิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 
๒.  จัดหาราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน จากแหล่งข้อมูลของทางราชการเลือกใช้ เช่น กรมเศรษฐกิจการ

พานิช กรมโยธาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร 
๓.  ประมวลผลเพื่อให้ได้ราคาค่าก่อสร้างในส่วนของค่าวัสดุ และค่าแรง 
๔.  ค านวณค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าอ านวยการ ค่าดอกเบี้ย ค่าก าไร และภาษี เพ่ือจัดท าราคา

ค่าก่อสร้างทั้งหมด กรณีมีการท าสัญญาก่อสร้างแล้ว ผู้จัดท าราคาก่อสร้างยังมีหน้าที่จัดท าราคา การเพ่ิม-ลด 
ของงานที่ปรับเปลี่ยนไปเพ่ือเปรียบเทียบและน าเสนอผู้เกี่ยวข้องพิจารณาตัดสินใจ 

5.  ตรวจสอบราคากลางจากหน่วยงานต่างๆ ให้ถูกต้องตามข้อก าหนดก่อนด าเนินการจัดจ้างต่อไป 
 
 

3. แบ่งงวดงาน... 
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๓. แบ่งงวดงานและงวดเงิน มีหน้าที่ดังนี้ 
 ๑.  แบ่งหมวดงานจากแบบรูปรายการ และจากราคากลาง 
 ๒.  จัดล าดับการท างานให้สอดคล้องกับการท างานจริงของผู้รับเหมาท่ีมีความเป็นมาตรฐาน 
 ๓.  จัดแบ่งงานต่างๆ ตามข้อที่ ๒ และตรวจสอบราคาต้นทุนทั้งหมดของแต่ละงวดงาน 
 ๔.  ก าหนดการเบิกจ่ายยอดเงินให้กับผู้รับจ้างประมาณ ๘๐% ของมูลค่างานที่ก าหนดในแต่ละงวด  
 ๕.  ก าหนดจ านวนวันที่ท าให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ  

๖.  กรณีของงานปรับปรุงและต่อเติมต้องพิจารณาถึงอุปสรรคและอัตราความเสี่ยงเพ่ือมิให้เป็นการ
เร่งรัดจนอาจน าไปสู่การเกิดความเสียหายได้ เป็นต้น  

๔. ตรวจการจ้าง มีหน้าที่ดังนี้ 
๑.  ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดย   

ตรวจสอบกับแบบรูปรายการและรายละเอียด และข้อก าหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณา
การสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

๒.  การด าเนินการตาม (๑) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า ตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไป
ได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้นๆ โดยให้มีอ านาจสั่ง  
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่างเพ่ือให้เป็นไปตาม
แบบรูปรายการและรายละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา 

๓.  ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้าง ส่งมอบภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการ  
ส่งมอบงาน และให้ท าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

๔.  เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการและรายละเอียดและข้อก าหนด
ในสัญญาแล้วให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ท าใบรับรองผลการ
ปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง   
๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพ่ือท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังและ
รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตาม 
แบบรูปรายการและรายละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุเพื่อทราบ หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี 

๕.  ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยท าความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าส่วน 
ราชการ เพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงจะด าเนินการตาม (๔) 

๕. ตรวจสอบและคิดค านวณค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้  
 ๑.  ตรวจสอบการค านวณค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้างที่วิศวกรผู้รับมอบหมายได้ค านวณตามที่ผู้รับจ้าง 
ส่งงานแต่ละงวด ให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อก าหนดของส านักนายกรัฐมนตรี 
 ๒.  คิดค านวณค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างส่งงานแต่ละงวด ให้ถูกต้องตามระเบียบและ 
ข้อก าหนดของส านักนายกรัฐมนตรี 
 ๓.  น าเสนอข้อมูลที่จัดท าให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณา เพ่ือด าเนินการต่อไป   
 

6. ให้ค าปรึกษา... 
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๖. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ 
 ๑.  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานก่อสร้างด้านต่างๆ เช่น การควบคุมงาน การตรวจการจ้างแก่ครู-อาจารย์   
นักศึกษา เป็นต้น 
 ๒.  ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับระเบียบข้อปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง 
 ๓.  เสนอแนวทางการปฏิบัติ ข้อดี – ข้อเสีย ตลอดจนข้อควรระวังในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายในงานก่อสร้าง เป็นต้น 

๗. การลงพ้ืนที่เพื่อตรวจงานในพื้นที่ต่างๆ มีหน้าที่ดังนี้ 
 โดยพ้ืนที่ลงตรวจงานนั้นประกอบด้วย พ้ืนที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 ๑.  ติดตามการท างานของผู้รับจ้าง ให้สอดคล้องกับแบบรูปรายการ และรายการมาตรฐานของ    
มหาวิทยาลัยฯ โดยมุ่งเน้นถึงคุณภาพของที่ได้รับเป็นส าคัญ  
 ๒.  กรณีพิจารณาแล้วว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยต่อองค์กรหรือทรัพย์สินทางราชการ จะได้ให้ค าปรึกษา
ที่ถูกต้องตามมารฐานแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม แก่ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ควบคุมงาน และ/หรือ
กรรมการตรวจการจ้าง ตลอดจนบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
 ๓.  ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานที่ขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทาง และเปิดโอกาสให้ติดต่อให้สอบถาม
ตลอดเวลา รวมทั้งการค านวณความมั่นคงแข็งแรงขององค์อาคารในสภาพการก่อสร้าง เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า
อาจไม่ปลอดภัย เช่น ความมั่นคงแข็งแรงของไม้แบบหล่อพ้ืน และเสาคานที่รับน้ าหนักคอนกรีต เป็นต้น 

ก าหนดการจ้างและการจ่ายเงิน 
         ๑.  วงเงินค่าจ้างท้ังสิ้น จ านวนเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ต่อ ๑ ปี (๑๒ งวด) 
         ๒.  ก าหนดการจ้าง จ านวน ๑๒ งวด แบ่งการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
 ๓.  ก าหนดการจ่ายค่าจ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะพิจารณาจ่ายค่าจ้างใน  
แต่ละงวดงานให้กับผู ้ร ับจ้าง ต่อเมื ่อผู ้ร ับจ้างได้ปฏิบัติงานตามข้อตกลงจ้างภายในกรอบหน้าที ่และ    
ความรับผิดชอบที่ก าหนดให้แล้วเสร็จภายในวันสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยผู้รับจ้างต้องจัดท าหนังสือส่งงาน
เสนอต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภายใน ๕ วัน นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละเดือน และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ท าการตรวจรับและจัดท ารายงานการตรวจรับในแต่ละงวดงานเรียบร้อยแล้ว 
 

------------------------------------------------------------------------- 
 


