
รางขอบเขตของงาน  (Terms of Reference :  TOR) 

งานจางสํารวจ ตรวจสอบ อาคารสถานท่ี และจัดทําขอมูลขอเสนอแนะ เพ่ือบํารุงรักษาและพัฒนาท่ีทําการ 

ณ สวนกลาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและศูนยวิทยพัฒนา มสธ.  จํานวน 1 งาน 

 

1. ความเปนมา 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีบริเวณพ้ืนท่ีท้ังสวนกลางและศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ท้ัง    

10 แหง ไดใหบริการนักศึกษาและประชาชนท่ัวไปรวมถึงท่ีทําการของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมาเปนเวลานาน 

โดยอาคาร ณ สวนกลางมีการเปดใชงานอาคารหลังแรก เม่ือ พ.ศ.2527 ปจจุบันมีอาคารหลัก 26 อาคาร และ

ในสวนของศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ท้ัง 10 แหง มีการเปดใชงานอาคารหลักแรกตั้งแตป พ.ศ.2534 ปจจุบันมี

อาคาร 11 อาคาร ซ่ึงสภาพของอาคารสถานท่ีสวนตางๆมีความเกา ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา งานอาคาร

สถานท่ี มีภารกิจท่ีตองดูแลบํารุงรักษา และพัฒนาอาคารสถานท่ี ณ ท่ีทําการสวนกลางใหไดครอบคลุมท่ัวถึง จึง

จําเปนจะตองมีการจางสํารวจและจัดทําขอมูลประกอบ โดยเนื่องจากงานอาคารสถานท่ีมีบุคลากรจํากัด และยัง

ขาดความเชี่ยวชาญในดานนี้ จึงจําเปนจะตองจางคณะผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเพ่ือดําเนินการตรวจสอบอาคาร

สถานท่ีเพ่ือจัดทําขอมูลประกอบสําหรับการพิจารณาจัดทํารายงานการปรับปรุงพัฒนา และดูแลอาคารสถานท่ี 

รวมถึงการพิจารณาเก่ียวกับความพรอมในการรองรับการใชงานในอนาคต  

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหสํารวจ ตรวจสอบ และประเมินอาคารสถานท่ีทําการ ณ สวนกลางมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

และศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ท้ัง 10 แหง ใหศึกษาประวัติอาคารท่ีกอสรางและมีการใชสอยมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ไดมีการตรวจสอบอาคารโดยบุคคลท่ีสามท่ีไมมีสวนไดสวนเสียในอาคารนั้นเขามาทําการตรวจสอบสภาพและ

การใชอาคาร เพ่ือประโยชนในดานคําแนะนํา ในการปรับปรุงแกไข กอนท่ีจะทํารายงานและรับรองรายงานโดย

ผูเชี่ยวชาญวิชาชีพและจรรยาบรรณเพ่ือใหมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนําไปใชตอไป 

2.2 เพ่ือศึกษาแบบรูปอาคาร ผังท่ีตั้งอาคารและบริเวณโดยรอบ และประวัติการปรับปรุงกอสรางของ

อาคารสถานท่ีภายในมหาวิทยาลัย ณ สวนกลางและศูนยวิทยาพัฒนา มสธ.ท้ัง 10 แหง เพ่ือเปนขอมูลใน

เบื้องตนสําหรับการสํารวจ ตรวจสอบ อาคารสถานท่ี ใหตรวจสอบสภาพอาคารและวิศวกรรมประกอบอาคาร

ตามมาตรา 32 ทวิออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 

ควบคุมอาคาร(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 ของ อาคารสถานท่ีทําการ ณ สวนกลาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

และศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ท้ัง 10 แหง โดย ตามมาตรา 32 ทวิ และกฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู

ตรวจสอบ หลักเกณฑการขอข้ึนทะเบียน และการเพิกถอนการข้ึนทะเบียน เปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการ

ตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 เพ่ือประโยชนในดานจัดหาใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรม

หรือผูตรวจสอบดานสถาปตยกรรมและผูเชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพตามกฎหมาย 
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2.3 เพ่ือใหการตรวจสอบอาคารไดมีกระบวนการดูแลรักษาอาคารใหสามารถใชงานไดอยางยาวนาน 

และมีความพรอมในการปองกันอุบัติภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในอาคาร แนวทางในการตรวจสอบเปนไปในลักษณะการ

ตรวจสังเกตสภาพทางกายภาพและการใชงานตลอดจนการทํางานของระบบอุปกรณประกอบตาง ๆ ของอาคาร 

ตรวจบันทึกผลการทดสอบ บํารุงรักษา การฝกซอมการอพยพ การใชอุปกรณดานการปองกันอัคคีภัย รวมท้ัง

แผนบริหารจัดการดานความปลอดภัยของอาคาร 

2.4 เพ่ือใหตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรงของโครงสรางอาคาร และความปลอดภัยในการใชอาคารและ

ระบบอุปกรณประกอบของอาคาร โดยผูตรวจสอบมีหนาท่ีตรวจสอบ สังเกต ทําการทดสอบแบบไมทําลาย 

Non-destructive testing (NDT) ทํารายงาน ระบุหัวขอท่ีเก่ียวของตางๆไดแก ความม่ันคงแข็งแรงทาง

วิศวกรรมโครงสราง ระบบบริการและอํานวยความสะดวก ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ระบบปองกันและ

ระงับอัคคีภัย การทดสอบสมรรถนะระบบท่ีเก่ียวของกับการหนีไฟ และระบบหัวฉีดดับเพลิง ระบบไฟฟาฉุกเฉิน

(ถามี) ตลอดจนการบริหารจัดการความปลอดภัย เพ่ือความม่ันคงแข็งแรงของโครงสรางอาคาร และความ

ปลอดภัยในการใชอาคาร การบริหารจัดการตรวจสอบภูมิทัศนการปฏิบัติงานดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน 

ประกอบดวยพ้ืนท่ีภายในอาคารและภายนอกอาคาร รวมถึงการใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการพิจารณา ทุบรื้อ 

อาคารหรือปรับปรุงอาคาร ผูรับจางตองตรวจสอบโดยอุปกรณเครื่องมือตามหลักวิชาชีพและมาตรฐานการ

ตรวจสอบสภาพอาคารของกฎหมายควบคุมอาคาร 

2.5 เพ่ือใหขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงอาคาร และระบบวิศวกรรมประกอบของอาคารนั้น หากผู

รับจางเห็นวา ตองทําการตรวจสอบแบบเชิงวิเคราะห ตามหลักวิศวกรรม และสถาปตยกรรม ใหเปนความ

รับผิดชอบของผูรับจางนั้นแนะนํา หรือจัดหาวิศวกร สถาปนิกมีความเชี่ยวชาญใหแกผูวาจางท่ีสามารถ

ดําเนินการตรวจสอบวิเคราะห หรือทางวิศวกรรม และทางสถาปตยกรรม ใหคําปรึกษา ในการแกไขเพ่ือใหเกิด

ความปลอดภัย และมีการใชงานอยางถูกหลักสุขลักษณะ 

2.6 เพ่ือใหเอ้ือตอการใชงานของผูพิการและคนชราตามมาตรฐานของกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวย

ความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 และระเบียบคณะกรรมการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการวาดวยมาตรฐานอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ พ.ศ.2544 และ

เปนไปตามแนวทางการออกแบบเพ่ือคนท้ังมวล (Universal Design) 

2.7 เพ่ือใหรายงานแสดงขอบเขตงานและปริมาณงานและประมาณการคาใชจายของการแกไขความ

ชํารุดบกพรองของอาคาร โครงสราง และงานระบบอาคารสาเหตุและปญหาของความชํารุดบกพรองนั้น พรอม

แนวทางและวิธีในการแกไขปรับปรุง ใหแสดงเปนผังอาคารและผังบริเวณ  

 

3.  รายละเอียดเบ้ืองตนใหสํารวจเฉพาะอาคาร โดยไมรวมพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ ณ สวนกลางและศูนยวิทย

พัฒนา มสธ. ท้ัง 10 แหง 

 3.1  อาคารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช มีท่ีทําการสวนกลาง ตั้งอยู ณ เลขท่ี 9/9 หมู 9 ถนน

แจง-วัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  มีเนื้อท่ีประมาณ 143 ไร 33.30 ตารางวา มีอาคาร

ประมาณ 26 อาคาร ดังนี้ 
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          3.1.1 อาคารบริหาร เปนอาคาร 6 ชั้น พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 3,375 ตารางเมตร 

          3.1.2 อาคารบริการ 1 เปนอาคาร 5 ชั้น พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 2,475 ตารางเมตร 

          3.1.3 อาคารบริการ 2 เปนอาคาร 3-4 ชั้น พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 6,809 ตารางเมตร 

          3.1.4 อาคารวิชาการ 1 เปนอาคาร 6 ชั้น พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 3,366 ตารางเมตร 

          3.1.5 อาคารวิชาการ 2 เปนอาคาร 6 ชั้น พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 2,607 ตารางเมตร 

          3.1.6 อาคารบรรณสาร เปนอาคาร 5 ชั้น พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 3,645 ตารางเมตร 

          3.1.7 อาคารศูนยผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน (EBPC) เปนอาคาร 3 ชั้น พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 5,220 

ตารางเมตร 

          3.1.8 อาคารสัมมนา 1 เปนอาคาร 5 ชั้น พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 3,185 ตารางเมตร 

          3.1.9 อาคารสัมมนา 2 เปนอาคาร 5 ชั้น พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 5,254 ตารางเมตร 

          3.1.10 อาคารวิชาการ 3 เปนอาคาร 6 ชั้น พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 12,780 ตารางเมตร 

          3.1.11 อาคารพิทยพัฒน เปนอาคาร 4 ชั้น พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 12,179 ตารางเมตร 

          3.1.12 อาคารอเนกนิทัศน เปนอาคาร 3 ชั้น พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 12,500 ตารางเมตร 

          3.1.13 อาคารวิทยทัศน เปนอาคาร 2 ชั้น พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 2,759 ตารางเมตร 

          3.1.14 อาคารบริภัณฑ เปนอาคาร 4 ชั้น พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 20,400 ตารางเมตร 

          3.1.15 อาคารศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ เปนอาคาร 3 ชั้น พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 2,815 

ตาราง 

          3.1.16 อาคารตรีศร เปนอาคาร 4 ชั้น พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 12,200 ตารางเมตร 

          3.1.17 อาคารพุมขาวบิณฑ เปนอาคาร 3 ชั้น พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 1,350 ตารางเมตร 

          3.1.18 พระบรมราชานุสาวรียรัชกาลท่ี 7 เปนอาคาร 2 ชั้น พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 370 ตารางเมตร 

          3.1.19 หอพระพุทธม่ิงมงคลธรรมสถาน เปนอาคาร 2 ชั้น พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 120 ตารางเมตร 

          3.1.20 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550 เปนอาคาร 9 ชั้น พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 

29,757 ตารางเมตร 

          3.1.21 อาคารสุโขสโมสร เปนอาคาร 2 ชั้น พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 5,601 ตารางเมตร 

          3.1.22 อาคารศูนยรักษาความปลอดภัย เปนอาคาร 1 ชั้น พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 154 ตารางเมตร 

          3.1.23 อาคารพาณิชยสวนหนา เปนอาคาร 4 ชั้น พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 1,131 ตารางเมตร 

          3.1.24 คลีนิคแพทยแผนไทย เปนอาคาร 1 ชั้น พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 547 ตารางเมตร 

          3.1.25 อาคารควบคุมระบบปรับอากาศและระบบบําบัด เปนอาคาร 3 ชั้น พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 135 

ตารางเมตร 

          3.1.26 อาคารศูนยวิชาการเกษตรในเมือง เปนอาคาร 2 ชั้น พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 190 ตารางเมตร 
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3.2  อาคารศูนยวิทยพัฒนา  มสธ. นครศรีธรรมราช ซ่ึงหมายความรวมถึงอาคารภายในศูนยท้ัง 2 หลัง 

คือสวนอาคารวิทยบริการ ขนาด 3 ชั้น 1 หลัง และสวนอาคารสัมมนา ขนาด 2 ชั้น พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 

2,615  ตารางเมตร   พ้ืนท่ีดินท่ีอาคารตั้งอยูประมาณ 10 ไร 1 งาน 51.4 ตร.ว.  ท่ีอยู 169 หมู 3 ถนนนครศรี

ฯ-รอนพิบูลย ตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  

3.3  อาคารศูนยวิทยพัฒนา  มสธ. นครสวรรค  เปนอาคาร 2 ชั้น  พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 4,362  

ตารางเมตร   พ้ืนท่ีดินท่ีอาคารตั้งอยูประมาณ 7 ไร 24 ตร.ว.  ท่ีอยู 105/35  หมู 10 ถนนนครสวรรค-

พิษณุโลก  ตําบลวัดไทร  อําเภอเมืองนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  60000 

3.4  อาคารศูนยวิทยพัฒนา  มสธ. อุบลราชธาน ี เปนอาคาร 2 ชั้น  พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 4,362  

ตารางเมตร   พ้ืนท่ีดินท่ีอาคารตั้งอยูประมาณ 15 ไร  ท่ีอยู  199 หมู 10 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี 34000 

3.5  อาคารศูนยวิทยพัฒนา  มสธ. เพชรบุร ี เปนอาคาร 2 ชั้น  พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 4,362  ตาราง

เมตร   พ้ืนท่ีดินท่ีอาคารตั้งอยูประมาณ 23 ไร 2 งาน 52 ตร.ว.  ท่ีอยู  90 หมู 9 ตําบลไรสม อําเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี 76000 

3.6  อาคารศูนยวิทยพัฒนา  มสธ. สุโขทัย  เปนอาคาร 2 ชั้น  พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 4,362  ตาราง

เมตร   พ้ืนท่ีดินท่ีอาคารตั้งอยูประมาณ 15 ไร  ท่ีอยู 4 หมู 7 ถนนสุโขทัยกําแพงเพชร ตําบลบานกลวย อําเภอ

เมือง จ.สุโขทัย 64000 

3.7  อาคารศูนยวิทยพัฒนา  มสธ. อุดรธานี  เปนอาคาร 2 ชั้น  พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 4,362  ตาราง

เมตร   พ้ืนท่ีดินท่ีอาคารตั้งอยูประมาณ 30 ไร  ท่ีอยู  บานคํากลิ้ง หมู 10 ตําบลบานจั่น อําเภอเมือง จังหวัด

อุดรธานี 41000 

3.8  อาคารศูนยวิทยพัฒนา  มสธ. ลําปาง  เปนอาคาร 2 ชั้น  พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 4,362  ตาราง

เมตร   พ้ืนท่ีดินท่ีอาคารตั้งอยูประมาณ 12 ไร 1 งาน 42.9 ตร.ว.  ท่ีอยู ถนนลําปาง-เชียงใหม  หมูท่ี 2  ตําบล

ปงยางคก  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง 52190 

3.9   อาคารศูนยวิทยพัฒนา  มสธ. จันทบุร ี เปนอาคาร 2 ชั้น  พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 4,362  ตาราง

เมตร   พ้ืนท่ีดินท่ีอาคารตั้งอยูประมาณ 16 ไร 3 งาน  ท่ีอยู  หมู 1 ถนนจันทบุรี-สระแกว ตําบลมะขาม อําเภอ

มะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150 

3.10  อาคารศูนยวิทยพัฒนา  มสธ. ยะลา  เปนอาคาร 2 ชั้น  พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 4,362  ตาราง

เมตร   พ้ืนท่ีดินท่ีอาคารตั้งอยูประมาณ 16 ไร 3 งาน 50 ตร.ว.  ท่ีอยู  6/1 หมู 6 ถนนทาสาป-ลําใหม ตําบล 

พรอน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

3.11  อาคารศูนยวิทยพัฒนา  มสธ. นครนายก  เปนอาคาร 2 ชั้น  พ้ืนท่ีอาคารประมาณ 4,362  

ตารางเมตร   พ้ืนท่ีดินท่ีอาคารตั้งอยูประมาณ 26 ไร 3 งาน 27 ตร.ว.  ท่ีอยู  196  หมู 5 ตําบลศรีกะอาง  

อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก  26110 
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4.  คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

4.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

4.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

4.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

4.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู ท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิง งานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

4.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

4.7 ผูเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในครั้งนี้ 

4.8  ไ ม เ ป น ผู มี ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ร ว ม กั น กั บ ผู เ ส น อ ร า ค า ร า ย อ่ื น ท่ี เ ข า ยื่ น ข อ เ ส น อ ใ ห แ ก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

4.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ

ราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

4.10 ผู เสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย (Electronic Government 

Procurement: e - GP) อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง 

 4.11 ผูประสงคจะเสนอราคาตองแสดงผลงานตรวจสอบอาคารท่ีมีลักษณะเดียวกับการจางในครั้งนี้ 

(งานตรวจสอบอาคาร) และดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน 5 ป (หาป) นับตั้งแตงานแลวเสร็จจนถึงวันยื่นซองเสนอ

งาน และเปนผลงานท่ีผูเสนองานเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หรือหนวยงานตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอ่ืนซ่ึงกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน

ทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยเชื่อถือได โดยใหยื่นเอกสารสําเนาหนังสือรับรอง

ผลงานและสําเนาคูสัญญาของผลงานท่ีใชอางอิงมาพรอมกับการเสนองาน 

 

5. หลักฐานการเสนอราคา  

 ผูเสนอราคาตองยื่นเอกสารหลักฐาน โดยตองใสซอง แยกเปน 2 สวนคือ 

 สวนท่ี 1 เอกสารเสนอราคาเปนนิติบุคคล  

 5.1 ผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล โดยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

  1) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
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  2) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  

หนังสือบริคณฑสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  และบัญชีผูถือหุนใหญ พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง 

 5.2  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

 5.3  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน

ลงนามในใบเสนอราคาแทน 

 สวนท่ี 2 เอกสารเสนอคุณสมบัติผูตรวจสอบ 

     5.4 ผูตรวจสอบจะเปนนิติบุคคล โดยตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

   (1) ถาเปนนิติบุคคล 

   (ก) ตองจดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยทุนจดทะเบียนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งตองเปนของผูมี

สัญชาติไทย และมีผูเปนหุนสวน ผูถือหุนหรือกรรมการเปนผูมีสัญชาติไทยไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูเปน

หุนสวน ผูถือหุนหรือกรรมการท้ังหมด 

   (ข) ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกรหรือ

เปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก แลวแตกรณี 

   (ค) สมาชิกในคณะผูบริหารของนิติบุคคลจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งตองผานการอบรม

หลักสูตรเก่ียวกับวิธีการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารท่ีคณะกรรมการควบคุมอาคาร

รับรอง 

   (ง) สมาชิกในคณะผูบริหารของนิติบุคคลตาม (ค) ตองไมเคยถูกเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเปนผู

ตรวจสอบในระยะเวลาสองปกอนวันขอข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบ 

  สมาชิกในคณะผูบริหารของนิติบุคคล ไดแก หุนสวนผูจัดการ กรรมการ กรรมการผูจัดการหรือ

ผูบริหารตําแหนงอ่ืนท่ีมีหนาท่ีควบคุมดูแลในการตรวจสอบอาคาร 

      ผูตรวจสอบดังกลาวตองข้ึนทะเบียนกับคณะกรรมการควบคุมอาคาร โดยจะไดรับหนังสือ

รับรองการข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบ 

   (3) กําหนดกลุมวิชาชีพเฉพาะไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม

กฎหมายวาดวยวิศวกรหรือเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก แลวแต

กรณี 

  ผูท่ีจะเปนผูตรวจสอบอาคารไดนั้นจะตองเปนวิศวกรหรือสถาปนิกท่ีมีใบประกอบวิชาชีพ ตอง

ผานการอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบอาคารไมนอยกวา 45 ชั่วโมง ขอข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคารกับกรม

โยธาธิการและผังเมืองได และตองมีการทําประกันวิชาชีพจึงจะเปนผูตรวจสอบอาคาร โดยจัดใหมีบุคลากรเพ่ือ

ดําเนินงานสําหรับโครงการนี้อยางนอยดังตอไปนี้ 
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     5.5 บุคลากรหลัก 

   1) สถาปนิกสาขาสถาปตยกรรมหลัก จํานวน 1 คน ท่ีมีใบประกอบวิชาชีพไมต่ํากวาระดับสามัญ 

มีประสบการณไมนอยกวา 10 ป 

   2) วิศวกรโยธา จํานวน 1 คน ท่ีมีใบประกอบวิชาชีพไมต่ํากวาระดับสามัญ มีประสบการณไม

นอยกวา 10 ป 

   3) วิศวกรไฟฟากําลังหรือไฟฟาสื่อสาร จํานวน 1 คน ท่ีมีใบประกอบวิชาชีพไมต่ํากวาระดับสามัญ 

มีประสบการณไมนอยกวา 10 ป 

   4) วิศวกรเครื่องกล จํานวน 1 คน ท่ีมีใบประกอบวิชาชีพไมต่ํากวาระดับสามัญ มีประสบการณ

ไมนอยกวา 10 ป  

   5) วิศวกรสิ่งแวดลอม จํานวน 1 คน ท่ีมีใบประกอบวิชาชีพไมต่ํากวาระดับสามัญ มีประสบการณ

ไมนอยกวา 10 ป 

     5.6 บุคลากรสนับสนุน 

   1) เจาหนาท่ีเลขานุการ จํานวน 1 คน วุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีประสบการณไมนอย

กวา 5 ป 

   2) เจาหนาท่ีธุรการ จํานวน 1 คน วุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีประสบการณไมนอย

กวา 5 ป 

   3) เจาหนาท่ีสํารวจ จํานวน 1 คน วุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีประสบการณไมนอย

กวา 5 ป 

   4) เจาหนาท่ีเขียนแบบ จํานวน 1 คน วุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีประสบการณไมนอย

กวา 5 ป 

   5) เจาหนาท่ีถอดแบบและประมาณราคา จํานวน 1 คน วฒุิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 

มีประสบการณไมนอยกวา 5 ป 

 กําหนดใหแตละรายของสถาปนิก/วิศวกรท่ีระบุดังกลาวขางตน  ทุกตําแหนงตองมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพตามกฎกระทรวง  โดยใหแนบสําเนาเอกสารใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามสาขาเฉพาะ

ถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือรับรอง  แนบมากับการย่ืนซองเสนองาน 

 

7. ระยะเวลาดําเนิดการ 

ภายใน 240 วันนับถัดจากวันลงนามตามสัญญา 

  

8. วงเงินในการจัดจางสํารวจตรวจสอบอาคาร 

จํานวน  3,923,000 บาท (สามลานเกาแสนสองหม่ืนสามพันบาทถวน) 

 

9. ราคากลางในการจัดจางสํารวจตรวจสอบอาคาร 

จํานวน  3,923,000 บาท (สามลานเกาแสนสองหม่ืนสามพันบาทถวน) 
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10. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดย

ใชเกณฑราคา และเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักท่ีกําหนด 

ดังนี้ 

10.1 ราคาท่ีเสนอราคา (Price) กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ 40 

10.2 การประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ 

60 มีตัวแปร ดังนี้ 

10.2.1 ขอเสนอ ผลงานตรวจสอบอาคารท่ีผานมา กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ 30 

10.2.2 ขอเสนอ สวนท่ี 1 เอกสารเสนอราคาเปนนิติบุคคล (ตามขอ5.1-5.3) และสวนท่ี 2 เอกสาร

เสนอคุณสมบัติผูตรวจสอบ (ตามขอ5.4-5.6) กําหนดน้ําหนักคะแนนเทากับรอยละ 30 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง 

สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได โดยมหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไม

ทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

โดยกําหนดใหน้ําหนักของตัวแปรรวมท้ังหมดเทากับ รอยละ 100 

 

11. ขอบเขตของการสํารวจตรวจสอบอาคาร 

          การตรวจสอบสภาพอาคารทําการศึกษาแบบรูปอาคารและประวัติอาคารอายุการใชงาน และการใชงาน

อาคารดวยสายตาและอุปกรณ ซ่ึงในข้ันตอนการตรวจสอบมีการใชเครื่องมือพ้ืนฐาน เพ่ือใหความเห็นไดอยาง

ถูกตอง รวมถึงการตรวจสอบเชิงลึกท่ีตองใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ดานและเครื่องมือพิเศษ ขอกําหนดครอบคลุมสิ่ง

จําเปนท่ีควรคํานึงดานความปลอดภัยตอการใชสอยอาคารในขณะดําเนินการตรวจสอบสภาพอาคารและระบบ

อุปกรณประกอบตาง ๆ ของอาคาร ดังนี้ 

 11.1  ตรวจสอบดวยสายตาเพ่ือหาสิ่งบอกเหตุถึงความไมม่ันคงแข็งแรง หรือ สภาพความผิดปกติหรือ

ความชํารุดบกพรองการทํางานของระบบอุปกรณ และตรวจสอบความพรอมของระบบอุปกรณดานความ

ปลอดภัยของอาคาร 

 11.2  ใชเครื่องมือพ้ืนฐานและเครื่องมือพิเศษท่ีจําเปนเทานั้น เพ่ือประกอบการใหความเห็น 

 11.3  ไมรื้อสวนใดๆ ของอาคารท่ีมีการติดตั้งอยูแลวอยางถาวร 

 11.4  รายงานผลการตรวจ ณ วันเวลาท่ีตรวจเทานั้น และมีเง่ือนไขวาเจาของอาคารตองตรวจบํารุงรักษา 

ตามแนวทางและแผนการตรวจบํารุงรักษาอาคารท่ีผูตรวจสอบกําหนดใหอยางสมํ่าเสมอตอไปดวย 

 11.4  ตรวจสอบไดเฉพาะในบริเวณ/สวนท่ีไมเปนอันตรายกับผูรับจาง 

 11.5  ไมตรวจสอบสิ่งท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย หรือเกิดความเสียหายแกอาคารหรือทรัพยสิน 
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 11.6  ไมตรวจสอบในพ้ืนท่ีท่ีเจาของอาคารหวงหามการตรวจสอบ 

 11.7  กรณีการตรวจสอบระบบอุปกรณตาง ๆ ท่ีมีผูดูแลบํารุงรักษาอยูแลว ผูรับจางไมจําเปน 

ตองตรวจสอบในสวนท่ีมีรายงานผลรับรองการตรวจนั้นแลว 

 11.8   การตรวจสอบครอบคลุมดานความม่ันคงแข็งแรง ความปลอดภัยของระบบอุปกรณ และ

ครอบคลุมการทดสอบสมรรถนะตาง ๆ 

 11.9  การทดสอบสมรรถนะของระบบอุปกรณตาง ๆ เปนหนาท่ีของเจาของอาคารตองดําเนินการตาม 

แผนปฏิบัติการบํารุงรักษาอาคารตอไป 

 11.10  การทดสอบท่ีอาจมีผลรายงานไวในรายงานการตรวจสอบนี้กระทําโดยผูวาจาง/ผูดูแลอาคารโดย

ผูรับจางเปนผูสังเกตและบันทึกผล 

 11.11  การตรวจสอบกระทําระหวางเวลากลางวันเทานั้น 

 11.12  การตรวจสอบมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจ ตรวจสอบและประเมินการใชอาคารอยางถูกตอง การ

ตรวจสอบความถูกตองตามกฎหมาย 

 11.13  ตรวจสอบจะรวบรวมและสรุปผลการตรวจสอบทางดานความม่ันคงแข็งแรง และระบบตาง ๆ ท่ี 

เก่ียวของเพ่ือความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของผูใชสอยอาคาร แลวจัดทํารายงานผลการตรวจสอบสภาพ

อาคารและวิศกรรมประกอบอาคารท่ีทําการตรวจสอบนัน้ใหแกผูวาจาง 

 11.14  ตรวจสอบอาคารและวิศวกรรมประกอบอาคารโดยพิจารณาตามหลักเกณฑหรือมาตรฐาน 

ดังตอไปนี้ 

 11.14.1 หลักเกณฑตามท่ีไดกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือตามกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของท่ีใชบังคับอยูในขณะท่ีมีการกอสรางอาคารนั้น 

 11.14.2  มาตรฐานความปลอดภัยของสถาบันของทางราชการ สภาวิศวกร หรือ สภาสถาปนิก 

 ท้ังนี้ ณ สถานท่ี วัน และเวลาท่ีทําการตรวจสอบตามท่ีระบุในรายงานเทานั้น 

 11.15  ตรวจสอบมาตรฐานระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอมจะตองตรวจสอบระบบตางๆ เพ่ือสุขอนามัย

ท่ีดีตอผูใชงานอาคาร 

 11.16  ตรวจสอบ และประเมินความเหมาะสมของการใชงานอาคารตอไปในอนาคต วาอาคารสมควรใช

ตอไปไดก่ีป โดยมีความตองการปรับปรุงดานใดบางหรือควรทุบรืออาคารเนื่องจากมีความไมเหมาะสมในการใช

งานอาคาร   

 

 

9 

 



 

 

 11.17  ตรวจสอบอาคารใหเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู

พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 และระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการวาดวย

มาตรฐานอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ พ.ศ.2544 และเปนไปตามแนวทางการ

ออกแบบเพ่ือคนท้ังมวล (Universal Design) 

          สําหรับอาคารราชการท่ีเขาขายเปนอาคารท่ีตองจัดใหมีการตรวจสอบดวยนั้น ไดมีกฎกระทรวง 

วาดวยการยกเวนผอนผันหรือกําหนดเง่ือนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2550 

จึงไมตองเสนอรายงานใหกับเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร 

 

12. รายละเอียดในการสํารวจตรวจสอบอาคาร 

              12.1 รายละเอียดท่ีตองตรวจสอบ 

                     ในการตรวจสอบอาคารผูรับจางตองใชเครื่องมือ  และวัสดุอุปกรณในการตรวจสอบตามหลัก

วิชาชีพและมาตรฐานการตรวจสอบสภาพอาคาร โดยตองทําการตรวจสอบในเรื่อง ดังตอไปนี้ 

                     (1) การตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร ดังนี้ 

(ก) การตอเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร 

(ข) การเปลี่ยนแปลงน้ําหนักบรรทุกบนพ้ืนอาคาร 

(ค) การเปลี่ยนสภาพการใชอาคาร 

(ง) การเปลี่ยนแปลงวัสดุกอสรางหรือวัสดุตกแตงอาคาร 

(จ) การชํารุดสึกหรอของอาคาร 

(ฉ) การวิบัติของโครงสรางอาคาร 

(ช) การทรุดตัวของฐานรากอาคาร 

 (2) การตรวจสอบระบบและวิศวกรรมประกอบของอาคาร 

        (ก) ระบบบริการและอํานวยความสะดวก 

(1) ระบบลิฟต 

(2) ระบบบันไดเลื่อน (ถามี) 

(3) ระบบไฟฟา 

(4) ระบบปรับอากาศ        

         (ข) ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม 

 (1)  ระบบประปา 

(2) ระบบระบายน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย 

(3) ระบบระบายน้ําฝน 
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(4) ระบบจัดการขยะมูลฝอย 

(5) ระบบระบายอากาศ 

(6) ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง 

      (ค) ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย 

(1) บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ 

(2) เครื่องหมายและไฟปายบอกทางออกฉุกเฉิน 

(3) ระบบระบายควันและควบคุมการแพรกระจายควัน 

(4) ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน 

(5) ระบบลิฟตดับเพลิง 

(6) ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 

(7) ระบบการติดตั้งอุปกรณดับเพลิง 

(8) ระบบการจายน้ําดับเพลิง เครื่องสูบน้ําดับเพลิง และหัวฉีดน้ําดับเพลิง 

(9) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

(10) ระบบปองกันฟาผา 

 (3) การตรวจสอบระบบ และอุปกรณตาง ๆ ของอาคารเพ่ืออพยพผูใชอาคาร  

                                 (ก) ตรวจสอบบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ 

                                 (ข) ตรวจสอบเครื่องหมายและไฟปายทางออกฉุกเฉิน 

                                 (ค) สมรรถนะระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 

                     (4) การตรวจสอบระบบบริหารจดัการความปลอดภัยในอาคาร 

                                 (ก) แผนการปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร 

                                 (ข) แผนการซอมอพยพผูใชอาคาร 

                                 (ค) แผนการบริหารจัดการเก่ียวกับความปลอดภัยในอาคาร 

                                 (ง)  แผนการบริหารจัดการของผูตรวจสอบอาคาร 

                12.2 ลักษณะบริเวณท่ีตองตรวจสอบ 

                              ผูตรวจสอบจะตรวจสอบ รายงาน และประเมินลักษณะบริเวณท่ีนอกเหนือจาก

อาคารดังตอไปนี้ 

           (1)  ทางเขาออกของรถ 

           (2)  ท่ีจอดรถ 

           (3)  สภาพของรางระบายน้ํา              

                (4)  สะพาน 

                                  (5)  ปาย 
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                12.3 ระบบโครงสราง 

                         12.3.1 ผูตรวจสอบจะตรวจสอบตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

    (1) สวนของฐานราก 

(2) ระบบโครงสราง 

    (3) ระบบโครงหลังคา 

                         12.3.2 สภาพการใชงานตามท่ีเห็น การสั่นสะเทือนของพ้ืน การแอนตัวของพ้ืน คาน 

หรือ  ตง และการเคลื่อนตัวในแนวราบ 

                          12.3.3 การเสื่อมสภาพของโครงสรางท่ีจะมีผลกระทบตอความม่ันคงแข็งแรงของระบบ 

โครงสรางของอาคาร 

     12.3.4 ความเสียหายและอันตรายของวิศวกรรมโครงสราง เชน ความเสียหายเนื่องจาก

อัคคีภัยความเสียหายจากการแอนตัวของโครงขอหมุน และการแตกราวในลักษณะของผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก 

และผนังอ่ืนๆ เปนตน 

                     12.4 ระบบบริการและอํานวยความสะดวก 

        12.4.1 ระบบลิฟต 

         ผูตรวจสอบจะทําการตรวจสอบครอบคลุมอยางนอย ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบอุปกรณระบบลฟิต 

(2) ตรวจสอบการทํางานของลิฟต 

(3) ตรวจสอบการดูแลรักษา ซอมบํารุง มีรายงานการตรวจสอบมีใบรับรองการ

ตรวจสอบ และการทดสอบระบบในอดีตท่ีผานมา                                     

         12.4.2 ระบบไฟฟา 

       ผูตรวจสอบจะตรวจสอบระบบไฟฟาและบริภัณฑไฟฟา ดังนี้ 

        (1) สภาพสายไฟฟา ขนาดกระแสของสาย จุดตอสาย และอุณหภูมิข้ัวตอสาย 

    (2) ทอรอยสาย รางเดินสาย และรางเคเบิล 

    (3) ขนาดเครื่องปองกันกระแสเกินและพิกัดตัดกระแสของบริภัณฑประธาน 

           แผงยอย และแผงวงจรยอย 

    (4) เครื่องตัดไฟรั่ว 

(5) การตอลงดินของบริภัณฑ ขนาดตัวนําตอลงดิน และความตอเนื่องลงดิน       

    ของทอรอยสาย รางเดินสาย รางเคเบิล 

(6) ระบบไฟฟาของระบบลิฟต 

(7) ระบบไฟฟาของระบบปรับอากาศ 

(8) ระบบไฟฟาของเครื่องสูบน้ํา 

(9) ระบบไฟฟาของระบบบําบัดน้ําเสีย 

    (10) รายการอ่ืนตามตารางรายการตรวจสอบ 
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      ผูตรวจสอบตองตรวจสอบในลักษณะดังนี้ 

(1) วัดหรือทดสอบแผงสวิตซ ท่ีตองใหสายวัดสัมผัสกับบริภัณฑในขณะท่ี   

 แผงสวิตซนั้นมีไฟหรือใชงานอยู 

 (2) ทดสอบการใชงานอุปกรณปองกันกระแสเกิน 

(3) ไมถอดออกหรือรื้อบริภัณฑไฟฟา นอกจากเพียงเปดฝาแผงสวิตซ  

     แผงควบคุม เพ่ือตรวจสภาพบริภัณฑ 

                             12.4.3 ระบบปรับอากาศ 

         ผูตรวจสอบจะตรวจสอบระบบปรับอากาศ ดังนี้ 

                                 (1) อุปกรณเครื่องเปาลมเย็น (AHU) 

                                 (2) สภาพทางกายภาพของเครื่องเปาลมเย็น 

                                 (3) สภาพการกระจายลมเย็นท่ีเกิดข้ึน 

                                 (4) สภาพของอุปกรณและระบบควบคุม 

                  12.5 ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม 

         ผูตรวจสอบจะตรวจสอบระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

(1) สภาพทางกายภาพและการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชในระบบ

ประปา ระบบบําบัดน้ําเสียและระบายน้ําเสีย ระบบระบายน้ําฝน ระบบจัดการ

ขยะมูลฝอย ระบบระบายอากาศ ระบบแสงสวาง และระบบควบคุมมลพิษทาง

อากาศและเสียง 

(2) ความสะอาดของ ถังเก็บน้ําประปา 

               12.6 ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย 

                            ผูตรวจสอบจะตรวจสอบความปลอดภัยดานอัคคีภัย  ดังตอไปนี้ 

                        12.6.1 บันไดหนีไฟ  ทางหนีไฟ   เครื่องหมาย และไฟปายบอกทางออกฉุกเฉิน 

        ผูตรวจสอบจะทําการตรวจสอบครอบคลุมอยางนอย ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบสภาพราวจับ และราวกันตก 

(2) ตรวจสอบความสองสวางของแสงไฟ บนเสนทาง 

(3) ตรวจสอบอุปสรรคสิ่งกีดขวาง ตลอดเสนทางจนถึงเสนทางออกสูภายนอก 

      อาคาร 

(4) ตรวจสอบการปด – เปดประตู ตลอดเสนทาง 

(5) ตรวจสอบปายเครื่องหมายสัญลักษณ 
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                        12.6.2 ระบบระบายควันและควบคุมการแพรกระจายควัน   

                                ผูตรวจสอบจะทําการตรวจสอบครอบคลุมอยางนอย ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบสภาพอุปกรณ พรอมระบบอุปกรณควบคุมการทํางาน                                    

(2) ทดสอบการทํางานวาสามารถใชไดทันท่ี เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินท้ังแบบอัตโนมัติ 

และแบบท่ีใชมือ รวมท้ังสามารถทํางานไดตอเนื่อง โดยไมหยุดชะงักขณะเกิด

เพลิงไหม 

(3) การรั่วไหลของอากาศภายในชองบันไดแบบปดทึบท่ีมีระบบพัดลม 

     อัดอากาศ รวมท้ังการออกแรงผลักประตูเขาบันไดขณะพัดลมอัดอากาศ    

     ทํางาน 

(4) ตรวจสอบชองเปด เพ่ือการระบายควันจากชองบันไดและอาคาร รวมถึงชองลม

เขาเพ่ือเติมอากาศเขามาแทนท่ีดวย  

(5) ตรวจสอบการดูแลรักษา ซอมบํารุง และการทดสอบระบบในอดีตท่ีผานมา 

                           12.6.3 ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน 

         ผูตรวจสอบจะทําการตรวจสอบครอบคลุมอยางนอย ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบสภาพและความพรอมของแบตเตอรี่ เพ่ือสตารทเครื่องยนต 

(2) ตรวจสอบสภาพและความพรอมของระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องยนต และ

ปริมาณน้ํามันท่ีสํารองไว 

(3) ตรวจสอบการทํางานของระบบไฟฟาสํารอง ท้ังแบบอัตโนมัติและแบบท่ีใชมือ 

(4) ตรวจสอบการระบายอากาศ ขณะเครื่องยนตทํางาน 

(5) ตรวจสอบวงจรระบบจายไฟฟา ใหแกอุปกรณชวยเหลือชีวิต และท่ีสําคัญอ่ืน ๆ วา

มีความม่ันคงในการจายไฟฟาดีขณะเกิดเพลิงไหมในอาคาร 

(6) ตรวจสอบการดูแลรักษา ซอมบํารุง และการทดสอบระบบในอดีตท่ีผานมา 

                        12.6.4 ระบบลิฟตดับเพลิง 

      ผูตรวจสอบจะทําการตรวจสอบครอบคลุมอยางนอย ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบตามเกณฑท่ัวไปของลิฟต 

(2) ตรวจสอบสภาพโถงปลอดควันไฟ รวมท้ังชวงเปดตาง  ๆ และประตู 

(3) ตรวจสอบอุปกรณระบบปองกันอัคคีภัยตาง ๆ ภายในโถงปลอดควันไฟ 

(4) ตรวจสอบการปองกันน้ําไหลลงสูชองลิฟต ( ถามี ) 

(5) ตรวจสอบการทํางานของลิฟตดับเพลิง รวมท้ังสัญญาณกระตุนจากระบบแจง

เหตุเพลิงไหม และการทํางานของระบบอัดอากาศ (ถามี) 

(6) ตรวจสอบการดูแลรักษา  ซอมบํารุง   มีรายงานการตรวจสอบมีใบรับรองการ

ตรวจสอบ และการทดสอบระบบในอดีตท่ีผานมา 
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                            12.6.5 ระบบแจงเหตุเพลิงไหม 

            ผูตรวจสอบจะทําการตรวจสอบครอบคลุมอยางนอย ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบความเหมาะสมของชนิดอุปกรณตรวจจับเพลิงไหม ในแตละหอง/

พ้ืนท่ี ครอบคลุมครบถวน   

(2) ตรวจสอบอุปกรณแจงเหตุดวยมือ, อุปกรณแจงเหตุตาง ๆครอบคลุมครบถวน  

ตําแหนงของแผงควบคุมและแผงแสดงผลเพลิงไหม 

(3) ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณระบบฉุกเฉินตาง ๆ ท่ีใชสัญญาณกระตุนระบบ

แจงเหตุเพลิงไหม 

(4) ตรวจสอบความพรอมในการแจงเหตุท้ังแบบอัตโนมัติ และแบบท่ีใชมือของ

ระบบแจงเหตุเพลิงไหม 

(5) ตรวจสอบข้ันตอนการแจงเหตุอัตโนมัติ และชวงเวลาแตละข้ันตอน 

(6) ตรวจสอบแหลงจายไฟฟาใหแผงควบคุม 

(7) ตรวจสอบการแสดงผลของระบบแจงเหตุเพลิงไหม 

(8) ตรวจสอบการดูแลรักษา ซอมบํารุง และการทดสอบระบบในอดีตท่ีผานมา 

                            12.6.6 ระบบการติดตั้งอุปกรณดับเพลิง ระบบการจายน้ําดับเพลิง เครื่องสูบน้ําดับเพลิง       

                                     และหัวฉีดน้ําดับเพลิง  และ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

            ผูตรวจสอบจะทําการตรวจสอบครอบคลุมอยางนอย ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบความเหมาะสมของชนิดอุปกรณและระบบดับเพลิง ในแตละหอง/

พ้ืนท่ี  และครอบคลุมครบถวน 

(2) ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณและระบบท้ังแบบอัตโนมัติและแบบท่ีใชมือ รวม

ความพรอมใชงานตลอดเวลา 

(3) ตรวจสอบการทํางานอุปกรณระบบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปลอยสาร 

     ดับเพลิง อาทิ การแจงเหตุ การเปด – ปดลิ้นก้ันไฟหรือควัน เปนตน 

(4) ตรวจสอบข้ันตอนการดับเพลิงแบบอัตโนมัติ และชวงเวลาแตละข้ันตอน 

(5) ตรวจสอบความถูกตองตามท่ีกําหนดของแหลงจายไฟฟาใหแผงควบคุม 

     แหลงน้ําดับเพลิง ถังสารดับเพลิง 

(6) ตรวจสอบความดันน้ํา และการไหลของน้ํา ในจุดท่ีไกลหรือสูงท่ีสุด 

(7) ตรวจสอบการแสดงผลของระบบดับเพลิง  

(8) ตรวจการดูแลรักษา ซอมบํารุง และการทดสอบระบบในอดีตท่ีผานมา 

                        12.6.7 ระบบปองกันฟาผา 

                              ผูตรวจสอบจะทําการตรวจสอบครอบคลุมอยางนอย ดังนี้   

(1) ตรวจสอบระบบตัวนําลอฟา ตัวนําตอลงดินครอบคลุมครบถวน 

(2) ตรวจสอบระบบรากสายดิน  
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(3) ตรวจสอบจุดตอประสานศักย 

(4) ตรวจสอบ การดูแลรักษา ซอมบํารุง และการทดสอบระบบในอดีตท่ีผานมา 

                    12.7  การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร 

                              ผูตรวจสอบจะทําการตรวจสอบครอบคลุมอยางนอย ดังนี้ 

              (1) ตรวจสอบแบบแปลนของอาคารเพ่ือใชสําหรับการดับเพลิง 

    (2) ตําแหนงท่ีเก็บแบบแปลน 

  12.8  การตรวจสอบภูมิทัศนระบบพ้ืนท่ีภายในอาคารและภายนอกอาคาร 

                              ผูตรวจสอบจะทําการตรวจสอบครอบคลุมอยางนอย ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเครื่องมือและอุปกรณพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน 

(2) คุณภาพการปฏิบัติงานดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน 

 

13. ผูวาจางจะตองสงมอบรายงานสํารวจ ตรวจสอบ และประเมินอาคารสถานท่ี รายงานท่ีตองตรวจสอบ

ระบบอาคารตามกฏหมายโดยละเอียดและทํารายงานตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรงของโครงสรางอาคารตาม

หลักวิชาชีพและมาตรฐานการตรวจสอบสภาพอาคารของกฎหมายควบคุมโดยละเอียด รายงานขอเสนอแนะ

นําการปรับปรุงเพ่ิมเติม รายงานปริมาณงานและขอบเขตงาน และประมาณราคาคาใชจายของการแกไข

ความชํารุดบกพรองของอาคารโครงสราง และงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร สาเหตุและปญหาของ

ความชํารุดบกพรอง พรอมแนวทางและวิธีการแกไขปรับปรุงขอเสนอทางเลือกโดยละเอียด ณ สวนกลาง 

มสธ.และศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ท้ัง 10 แหง 

           ผูรับจางตองสงมอบดังนี้ 

 13.1  รายงานสํารวจตรวจสอบ ณ สวนกลาง มสธ.และศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ท้ัง 10 แหง 

- การสํารวจ ตรวจสอบ และประเมินอาคารสถานท่ีตรวจสอบตามความจําเปนและเก็บ ขอมูลตางๆ ณ 

สถานท่ีจริง  

(พรอมทํารายงานฉบับสมบูรณเพ่ือจัดสงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาใหความเห็นชอบขอมูล

ตางๆในรายงาน ในเวลาราชการ ประจําทุกเดือน) (งวดท่ี 1) 

 13.2  รายงานท่ีตองตรวจสอบระบบอาคารตามกฏหมายโดยละเอียดและทํารายงานตรวจสอบความ        

ม่ันคงแข็งแรงของโครงสรางอาคารตามหลักวิชาชีพและมาตรฐานการตรวจสอบสภาพอาคารของกฎหมายควบคุม

โดยละเอียด 

           รายงานในการตรวจสอบระบบอาคารตามกฏหมาย โดยมีการตรวจสอบในเรื่อง ดังตอไปนี้ 

- ระบบความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร 

- ระบบบริการและอํานวยความสะดวก 
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- ระบบสขุอนามัยและสิ่งแวดลอม 

- ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย 

- ตรวจสอบบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ 

- ตรวจสอบเครื่องหมายและไฟปายทางออกฉุกเฉิน 

- ตรวจสอบระบบแจงเหตุเพลงิไหม 

- แผนการปองกันและระงับอัคคีภัย 

- แผนการซอมอพยพผูใชอาคาร 

- แผนการบริหารจัดการเก่ียวกับความปลอดภัย 

- แผนการบริหารจัดการของผูตรวจสอบอาคาร 

- แผนการบริหารจัดการของผูตรวจสอบภูมิทัศนระบบพ้ืนท่ีภายในอาคารและภายนอกอาคาร 

           รายงานในการตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรงของโครงสรางอาคารตามหลักวิชาชีพและมาตรฐานการ

ตรวจสอบสภาพอาคารของกฎหมายควบคุม โดยมีการกําหนดรูปแบบและประเด็นสําคัญท่ีตองนําเสนอไว

ดังตอไปนี้  

- ปกนอกรายงาน  

- ระบุการตรวจสอบอาคาร วัน/เดือน/ป  

- ประเภทการใชงานอาคาร หรือ ชื่ออาคาร  

- สถานท่ีตั้งอาคาร ประวัติการใชอาคาร/ประวัติการซอมบํารุง 

- สารบัญ  

- สวนเนื้อหารายงาน  

- สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของอาคาร 

- สวนท่ี 2 ขอบเขตของการตรวจสอบ 

- ขอมูลอาคาร และสถานท่ีตั้งอาคาร พรอมภาพถาย  

- ชื่อเจาของอาคาร หรือนิติบุคคลผูครอบครองอาคาร  

- ประเภทของอาคารสมรรถนะทางกายภาพของโครงสรางและขอมูลการกอสรางการตอเติมอาคาร 

(ถามี) 

- ลักษณะการใชงานหรือการประกอบกิจกรรม  

- สภาพการเก็บวัสดุและพัสดุ อุปกรณสํานักงาน 

- สวนท่ี 3 ผลการตรวจสอบความปลอดภัยตามกฎหมาย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
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 -    สวนท่ี 4 ผลการตรวจสอบสุขลักษณะอาชีวอนามัยและวิศวกรรมประกอบอาคาร  

 -    สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะ ระบุรายละเอียดวิศวกรรมแตละแขนง การปรับปรุงแกไขจากผูตรวจสอบ 

                อาคาร 

 -    สวนท่ี 6 สรุปผลการตรวจสอบสภาพอาคารปจจุบัน 

(การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณเพ่ือจัดสงใหคณะกรรมการตรวจการจาง พิจารณาใหความเห็นชอบขอมูลตางๆใน

รางรายงาน ในเวลาราชการ ประจําทุกเดือน) (งวดท่ี 2) 

 13.3  รายงานขอเสนอแนะนําการปรับปรุงเพ่ิมเติม 

- ขอมูลปรับปรุงเพ่ือการแกปญหาโครงสรางเนื่องจากสภาพท่ีเกาหรือทรุดโทรม 

- ขอมูลปรับปรุงเพ่ือตามกฎหมายอาคารท่ีเก่ียวของ 

- ขอมูลปรับปรุงเพ่ือตามหลักวิชาการและมาตรฐานท่ีดีดานทางดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม 

- ขอมูลปรับปรุงเพ่ือสอดคลองกับการใชงานระบบอาคาร เทคโนโลยี  เครื่องมือ  อุปกรณ 

สารสนเทศ ภายในอาคาร 

- ขอมูลปรับปรุงเพ่ือความเหมาะสมกับลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศของแตละพ้ืนท่ี 

- ขอมูลปรับปรุงเพ่ือออกแบบและแกไขปญหา 

- ขอมูลปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองกับการเปนอาคารเขียว 

- ขอมูลปรับปรุงเพ่ือเสนอการปรับปรุงครั้งใหญและการปรับปรุงเพียงบางสวน โดยใหพิจารณาเสนอ

เปนทางเลือกแกมหาวิทยาลัย (งวดท่ี 3) 

          13.4  รายงานปริมาณงานและขอบเขตงาน และประมาณราคาคาใชจายของการแกไขความชํารุบกพรอง

ของอาคารโครงสราง และงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร สาเหตุและปญหาของความชํารุดบกพรอง พรอม

แนวทางและวิธีการแกไขปรับปรุงโดยละเอียด โดยแสดงในผังบริเวณและผังอาคารแตละชั้นดวย(พรอมทํารายงาน

ฉบับสมบรูณเพ่ือจัดสงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาใหความเห็นชอบขอมูลตางๆในรายงาน ในเวลา

ราชการ ประจําทุกเดือน) (งวดท่ี 4) 

หมายเหตุ   

1. ในการสงงานแตละงวดใหนําเสนอพรอมรูปแบบของแตละอาคารประกอบ เพ่ือความชัดเจนและเขาใจ

งาย 

2. ในการสงงานใหสงเอกสารแบบรูปขนาดกระดาษไมนอยกวา A4 หรือตามความเหมาะสมกับการ

ตรวจสอบ  และใหสงไฟลคอมพิวเตอร (แผนซีดี,ไฟล AutoCAD , pdf , ไฟลภาพ , ไฟลเอกสารตางๆ) 

สําหรับการสงมอบงานในทุกๆงวด 
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14. งวดงานและงวดเงิน 

         ผูวาจางตกลงจางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผูตรวจสอบอาคารตกลงรับจางงานตรวจสอบ

อาคารตรวจสอบประจําป 2563 ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 240 วัน โดยมีรายละเอียดราคางานดังนี้ 

 งวดงานท่ี 1  ใหผูรับจางสงมอบรายงานการสํารวจ ตรวจสอบ และประเมินอาคารสถานท่ี พรอมทํา

รายงานฉบับเบ้ืองตนเพ่ือจัดสงใหคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ พิจารณาใหความเห็นชอบขอมูลตางๆ โดย

จัดทํารายงานรูปเลม 5 เลม ใหผูวาจาง (ฉบับสมบูรณ) ณ สวนกลางและศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ท้ัง 10 แหง  

แลวเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  

          งวดเงินท่ี 1  คิดเปนอัตรารอยละ 20 ของคาจางตามสัญญา  เม่ือผูรับจางสงมอบงานงวดท่ี 1  และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับมอบงานแลว 

          งวดงานท่ี 2  ใหผูรับจางสงมอบรายงานท่ีตองตรวจสอบระบบวิศวกรรมประกอบอาคารตาม

กฏหมายโดยละเอียดและทํารายงานตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรงของโครงสรางอาคารตามหลักวิชาชีพ

และมาตรฐานการตรวจสอบสภาพอาคารของกฎหมายควบคุมโดยละเอียดและทํารายงานจริง พรอมเซ็นต 

รับรองโดยวิศวกร และสถาปนิกในรายงาน โดยจัดทํารายงานรูปเลม 5 เลม พรอมแผนซีดีตนฉบับ  1 แผน 

ณ สวนกลางและศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ท้ัง 10 แหง ใหผูวาจาง (ฉบับสมบูรณ) แลวเสร็จภายในระยะเวลา 

120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

          งวดเงินท่ี 2  คิดเปนอัตรารอยละ 20 ของคาจางตามสัญญา  เม่ือผูรับจางสงมอบงานงวดท่ี 2  และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับมอบงานแลว 

          งวดงานท่ี 3  ใหผูรับจางสงมอบรายงานตรวจสอบอาคารขอเสนอแนะนําการปรับปรุงเพ่ิมเติม 

พรอมทํารายงานฉบับสมบูรณเพ่ือจัดสงใหคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ พิจารณาใหความเห็นชอบขอมูล

ตางๆ โดยจัดทํารายงานรูปเลม 5 เลม ใหผูวาจาง (ฉบับสมบูรณ) ณ สวนกลางและศูนยวิทยพัฒนา มสธ.

ท้ัง 10 แหง แลวเสรจ็ภายในระยะเวลา 180  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

          งวดเงินท่ี 3  คิดเปนอัตรารอยละ 30 ของคาจางตามสัญญา  เม่ือผูรับจางสงมอบงานงวดท่ี 3  และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับมอบงานแลว 

          งวดงานท่ี 4  ใหผูรับจางสงมอบรายงานปริมาณงานและขอบเขตงาน และประมาณราคาคาใชจาย

ของการแกไขความชํารุดบกพรองของอาคารโครงสราง และงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร สาเหตุและ

ปญหาของความชํารุดบกพรอง พรอมแนวทางและวิธีการแกไขปรับปรุงโดยละเอียด พรอมทํารายงานฉบับ

สมบูรณเพ่ือจัดสงใหคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ พิจารณาใหความเห็นชอบขอมูลตางๆ โดยจัดทํารายงาน

รูปเลม 5 เลม ใหผูวาจาง (ฉบับสมบูรณ) ณ สวนกลางและศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ท้ัง 10 แหง แลวเสร็จ

ภายในระยะเวลา 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
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          งวดเงินท่ี 4  คิดเปนอัตรารอยละ 30 ของคาจางตามสัญญา  เม่ือผูรับจางสงมอบงานงวดท่ี 4  และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับมอบงานแลว 

 
หมายเหตุ  ระยะสงรายงานฉบับสมบูรณจะขยายเวลาใหในชวงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 
 
15. การจายคาจาง 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะแบงจายคาจางเปนงวดตามสัญญาจาง  ดังนี ้

 งวดเงินท่ี 1  คิดเปนอัตรารอยละ 20 ของคาจางตามสัญญา  เม่ือผูรับจางสงมอบงานงวดท่ี 1  และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับมอบงานแลว 

 งวดเงินท่ี 2  คิดเปนอัตรารอยละ 20 ของคาจางตามสัญญา  เม่ือผูรับจางสงมอบงานงวดท่ี 2  และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับมอบงานแลว 

          งวดเงินท่ี 3  คิดเปนอัตรารอยละ 30 ของคาจางตามสัญญา  เม่ือผูรับจางสงมอบงานงวดท่ี 3  และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับมอบงานแลว 

          งวดเงินท่ี 4  คิดเปนอัตรารอยละ 30 ของคาจางตามสัญญา  เม่ือผูรับจางสงมอบงานงวดท่ี 4  และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับมอบงานแลว 

 

16. คาปรับ 

 หากผูออกแบบไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดในสัญญา และมหาวิทยาลัยยังมิไดบอก

เลิกสัญญา ผูออกแบบจะตองชําระคาปรับใหแกมหาวิทยาลัยตอวันในอัตรารอยละ 0.10 ของวงเงินคาจางรวม

ท้ังหมดท้ังสัญญา และในระหวางท่ีมหาวิทยาลัยยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น หากมหาวิทยาลัยเห็นวาผูออกแบบจะ

ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาตอไปได มหาวิทยาลัยจะใชสิทธิ์บอกเลิกสัญญาก็ได และมีสิทธิ์ริบหรือบังคับจาก

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมด หรือบางสวนตามแตจะเห็นสมควร 

 

หมายเหตุ  ผูสนใจสามารถวิจารณเสนอขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเก่ียวกับรางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี้  

เปนลายลักษณอักษรโดยทางไปรษณียตอบรับดวนพิเศษ  (EMS) สงไปท่ี กองพัสดุ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เลขท่ี 

9/9  หมู 9  ถนนแจงวัฒนะ  ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  หรือทางโทรศัพทหมายเลข 

02 504 – 7123  หรือทางโทรสารหมายเลข 02 503 – 2598 หรือทาง e-mail  :  pm.proffice@stou.ac.th 

หรือดูผานจาก http://www.stou.ac.th โดยระบุชื่อ  ท่ีอยู  หมายเลขโทรศัพท ท่ีสามารถติดตอได 
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แบบฟอรมใบแสดงตนเปนผูตรวจสอบอาคาร 

งานจางสํารวจ ตรวจสอบ อาคารสถานที่ และจัดทําขอมูลขอเสนอแนะ เพ่ือบํารุงรักษาและ

พัฒนาที่ทําการ ณ สวนกลาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและศูนยวิทยพัฒนา มสธ. 

 

      เขียนท่ี…………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………

      วันท่ี............................................................................... 

 

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว................................................. นามสกุล................................................... 

อายุ...............ป   วุฒิการศึกษา .......................................................................................................................... 

มีใบประกอบอนุญาตวิชาชีพ (ถามี) ......................................................สาขา...................................................... 

ท่ีอยูปจจุบัน......................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................เบอรโทร.......................................... 

ขอแสดงตนเปนผูรวมทํางานตรวจสอบอาคาร งานจางสํารวจ ตรวจสอบ อาคารสถานท่ี และจัดทํา

ขอมูลขอเสนอแนะ เพ่ือบํารุงรักษาและพัฒนาท่ีทําการ ณ สวนกลาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและศูนย

วิทยพัฒนา มสธ.  ในตําแหนง………………………………………………….  ตามท่ีผูเขาเสนองาน ไดแก

........................................................................................................ ยื่นรายละเอียดเสนอรายชื่อผูรวมทํางานมา

ในครั้งนี้    

 

       ลงชื่อ ............................................................. 

       (.........................................................................) 

 

 


	ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference :  TOR)

