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ข้อกำหนดขอบเขตของงำนจ้ำงออกแบบรำยละเอียด (Detail Design)
กำรก่อสร้ำงศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบส่วนกลำง กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.)
1. บทนำ
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) มีกำรจัดตั้งมำนำนมำกกว่ำ 30 ปี และ
มีพื้นที่ในกำรปฏิบัติงำนทดสอบจำกัด ทำให้ไม่สำมำรถเพิ่มเติมเครื่องมือทดสอบได้ เป็นผลทำให้ ไม่สำมำรถ
ทดสอบได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ และไม่สำมำรถทดสอบให้ ครอบคลุมหัวข้อกำรทดสอบที่สำคัญได้ ดังนั้น
กฟภ. จึ งได้ดำเนินกำรจัดทำแผนงำนจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบ กฟภ. ขึ้ น เพื่อตอบสนองนโยบำยกำร
บริหำรและพัฒนำของ กฟภ. พร้อมทั้งจัดหำเครื่องมือทดสอบที่ทันสมัย ให้ครอบคลุมหัวข้อกำรทดสอบในกลุ่ม
พัสดุที่สำคัญ และรองรับงำนทดสอบพัสดุ ที่ใช้ในระบบไฟฟ้ำอัจฉริยะ (Smart grid) ในอนำคต โดยใน
ระยะแรกจะเริ่มดำเนินกำรในส่วนของศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบส่วนกลำง กฟภ. ภำยในบริเวณพื้นที่ของศูนย์ฝึก
ปฏิบัติกำรไฟฟ้ำแรงสูง อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม เพื่อสนับสนุนภำรกิจในด้ำนกำรปฏิบัติงำนทดสอบสำหรับ
กำรจั ดซื้อ -ตรวจรั บ พัส ดุเพื่อควบคุมคุณภำพ กำรทดสอบเพื่อรับรองมำตรฐำนผลิ ตภัณฑ์ กำรสอบเทียบ
เครื่องมือทดสอบ กำรทดสอบเพื่องำนวิจัยและนวัตกรรม กำรทดสอบเพื่อวิเครำะห์หำสำเหตุกำรชำรุดของ
พัสดุต่ำงๆ กำรฝึกอบรมด้ำนกำรทดสอบและสอบเทียบ รวมทั้งภำรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงำนด้ำนทดสอบและ
สอบเทียบอื่นๆ
2. วัตถุประสงค์
ศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบส่วนกลำง กฟภ. ออกแบบและสร้ำงขึ้นเพื่อใช้ในกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้
2.1 วัตถุประสงค์ทำงด้ำนกำรปฏิบัติงำน
2.1.1 เพื่อให้มีอำคำร สถำนที่สำหรับปฏิบัติงำนทดสอบและสอบเทียบที่ได้รับกำรรับรองตำม
มำตรฐำน มอก. หรือ IEC 17025 พร้อมระบบบริหำรจัดกำรงำนทดสอบและสอบเทียบ
2.1.2 เพื่อให้มีพื้นที่ปฏิบัติงำนทดสอบและสอบเทียบเพียงพอ ครอบคลุมกำรทดสอบในกลุ่ม
พัสดุที่สำคัญและสอบเทียบเครื่องมือที่จำเป็น โดยต้องสำมำรถปรับเปลี่ยนพื้นที่กำรใช้
งำนได้อย่ำงเหมำะสมกับควำมต้องกำรใช้งำน และรองรับกำรขยำยตัวในอนำคต
2.1.3 เพื่อให้ มีพื้นที่ส ำนั กงำนและพื้นที่ส่ วนปฏิบัติงำนทดสอบและสอบเทียบให้ใช้งำนได้
สะดวก ปลอดภัย ประหยัด เพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน
2.1.4 เพื่อจั ดให้มีคลั งพัสดุ (Warehouse) ส ำหรั บจั ดเก็บรักษำและรองรับพัสดุ ที่รอกำร
ทดสอบและทดสอบเสร็จแล้ ว พร้อมระบบบริหำรจั ดกำรพัสดุและระบบรักษำควำม
ปลอดภัย
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2.2 วัตถุประสงค์ทำงด้ำนกำรบริกำร
2.2.1 เพื่อจัดให้มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรทำงำนของพนักงำน กำรติดต่อและใช้บริกำร
ของผู้ขอรับบริกำรทดสอบและผู้มำติดต่อ
2.2.2 เพื่อจัดให้มีระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ห้องอำหำร ร้ำนอำหำร ร้ำนเครื่องดื่มและกำแฟ
พื้นที่พักผ่อนและบริกำรอื่นๆ เพียงพอกับควำมต้องกำรของพนักงำน ผู้มำขอรับบริกำร
ทดสอบและผู้มำติดต่อ
2.2.3 เพื่อจัดให้มีพื้นที่จอดรถอย่ำงเพียงพอ โดยคำนึงถึงกำรใช้พื้นที่จอดรถร่วมกับพื้นที่อื่นๆ
ในพื้นที่หรืออำคำรของ กฟภ. ที่อยู่ใกล้เคียง
2.3 วัตถุประสงค์ทำงด้ำนกำรนันทนำกำร
เพื่อจัดให้มีพื้นที่เอนกประสงค์ พื้นที่พักผ่อน สถำนที่ออกกำลังกำย สำหรับพนักงำน
2.4 วัตถุประสงค์ทำงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
เพื่อจัดให้มีผังบริเวณและอำคำรที่ได้รับกำรออกแบบ โดยคำนึงถึงกำรอนุรักษ์พ ลังงำนและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องตำมเกณฑ์ประเมิน TREES-NC ไม่ต่ำกว่ำระดับ Certified
จำกสถำบันอำคำรเขียวไทย
3. สถำนที่ตั้งและวงเงินงบประมำณของศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบส่วนกลำง กฟภ.
3.1 สถำนที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบส่วนกลำง กฟภ.
ที่ดินที่จะก่อสร้ำงอำคำรศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบส่วนกลำง กฟภ. ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของ
ศูนย์ฝึกปฏิบัติกำรไฟฟ้ำแรงสูง และ กฟภ. เขต 3 (ภำคกลำง) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตำมขอบเขต
ผังบริเวณในแบบเลขที่ IB2-025/33172/R1 และผังถนน-ลำน (ลงเส้นสี) แบบเลขที่ IB1-025/36088/R1
ซึง่ แสดงใน ภำคผนวก ก ที่แนบมำพร้อมกันนี้
3.2 วงเงินงบประมำณ
วงเงิ นงบประมำณค่ ำก่ อสร้ ำงอำคำรและสิ่ งก่ อสร้ ำงประกอบของศู นย์ปฏิ บั ติ กำรทดสอบ
ส่วนกลำง กฟภ. จำนวน 539,200,000.- ล้ำนบำท (ห้ำร้อยสำมสิบเก้ำล้ำนสองแสนบำทถ้วน) (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
4. ขอบเขตของงำนจ้ำงออกแบบ
ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ออกแบบรำยละเอียด (Detail Design)
ของศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบส่วนกลำง กฟภ. จะต้องรับผิดชอบดำเนินกำรทุกอย่ำงให้เป็นไปตำมเงื่อนไขและ
รำยละเอี ย ดของข้ อ ก ำหนดนี้ จนกระทั่ ง ได้ แ บบรำยละเอี ย ดที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง ทำงด้ ำ นสถำปั ต ยกรรม
ภูมิสถำปัตยกรรมและวิศวกรรมพร้อมใช้ในกำรประมูลและนำไปก่อสร้ำงอำคำรได้ ตำมระยะเวลำที่กำหนด
ตำมรำยละเอียดของศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบส่วนกลำง กฟภ. โดยมีขอบเขตของงำนจ้ำงออกแบบรำยละเอียด
(Detail Design) ดังนี้
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4.1 ควำมต้องกำรทั่วไป
4.1.1 ศึกษำข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในกำรออกแบบอำคำรของประเทศไทยที่ เกี่ยวข้องกับ
อำคำรศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบส่วนกลำง กฟภ. ที่ใช้ในปัจจุบัน
4.1.2 ตรวจสอบรำยละเอียดที่ต้องดำเนิน กำรเกี่ยวกับกำรจัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก่อสร้ำงอำคำรพร้อมจัดทำข้อเสนอแนะให้ กฟภ.
4.1.3 ศึ กษำสิ่ งก่ อสร้ ำงเดิ ม แผนงำนและโครงกำร บริ เวณโดยรอบพื้ นที่ ที่ จะก่ อสร้ ำง
ศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบส่วนกลำง กฟภ. เช่น โครงกำรจัดตั้งสถำบันวิชำกำร (PEA Academy) กฟภ. และสถำบัน
ฝึกอบรมช่ำงเฉพำะทำง กฟภ. ระบบสำธำรณูปโภคเดิม อำคำรสำนักงำนและคลั งพัสดุ กฟภ. เขต 3 (ภำคกลำง)
จ.นครปฐม เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในกำรออกแบบพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในภำพรวม
4.1.4 ศึ กษำข้ อมู ล ทำงเทคนิ คและมำตรฐำนที่ เกี่ ยวข้ องกั บกำรออกแบบพื้ นที่ ส ำหรั บ
ปฏิบัติงำนทดสอบและสอบเทียบ เช่น โครงสร้ำงของอำคำร กำรควบคุมสภำพแวดล้อมในกำรทดสอบและสอบ
เทียบ กำรขนส่งลำเลียงภำยในพื้นที่ทดสอบ (Ground transport and Handling) กำรลดทอนเสียงรบกวน
(Acoustic Attenuation) กำรป้องกันสนำมแม่เหล็ก (Shielding) ระยะห่ำงควำมปลอดภัย (Clearance) ระบบต่อ
ลงดิน (Grounding) ระบบควำมปลอดภัย (Safety) พื้นที่ทดสอบแบบเปียก (Wet Test Area) กำรจัดวำง (Lay
out) ของเครื่องมือทดสอบ แหล่งจ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำ ห้องควบคุมกำรทดสอบ ลำนทดสอบ กำรเดินสำยไฟฟ้ำและ
สำยสัญญำณสำหรับกำรวัดค่ำพำรำมิเตอร์ต่ำงๆ ในห้องปฏิบัติกำรทดสอบและสอบเทียบ (Cable Arrangements
for testing room) ห้องจัดเก็บเครื่องมือทดสอบแบบพกพำและเครื่องมือช่ำง พื้นที่วำงพัสดุระหว่ำงรอกำรทดสอบ
และทดสอบเสร็จแล้วเพื่อรอกำรเคลื่อนย้ำยให้รองรับกำรปฏิบัติงำนทดสอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นต้น
4.1.5 กำหนดให้เก็บรักษำต้นไม้หวงห้ำมตำมที่กฎหมำยกำหนดและเก็บรักษำต้นไม้ขนำด
ใหญ่ที่มีเส้นผ่ำศูนย์กลำงลำต้นมำกกว่ำ 20 นิ้ว โดยกำรวัดแบบ Girth at Breast Height (GBH) วัดที่ระดับ
ควำมสู ง 1.3 เมตรจำกพื้น ดิน และแสดงแนวคิดหรือมำตรกำรในกำรเก็บรักษำ ขุดล้ อมย้ำยและป้องกัน
ผลกระทบที่อำจเกิดกับต้นไม้ในกรณีที่มีกำรก่อสร้ำงอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงใกล้ต้นไม้และรำกไม้ดังกล่ำว
4.1.6 กำหนดให้จัดทำผังแสดงตำแหน่งของไม้ยืนต้นขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงลำต้นมำกกว่ำ
12 นิ้วขึ้นไป โดยกำรวัดแบบ Girth at Breast Height (GBH) วัดที่ระดับควำมสูง 1.3 เมตรจำกพื้นดิน และ
แสดงแนวคิดหรือมำตรกำรในกำรเก็บรักษำหรือขุดล้อมย้ำย
4.1.7 ออกแบบผั งบริ เวณโครงกำรส ำหรั บอนำคต ให้ มี ควำมยื ดหยุ่ นเพื่ อรองรั บกั บกำร
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้ำงองค์กร สำมำรถรองรับและสนับสนุนต่อควำมต้องกำรในกำรปรับเปลี่ยนกำรใช้งำนด้ำน
กำรทดสอบและสอบเทียบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจะต้องสงวนที่ดินว่ำงเปล่ำไว้อย่ำงน้อย 8,000 ตร.ม. จำก
ที่ดินทั้งหมดของศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบส่วนกลำง กฟภ. เพื่อรองรับกับควำมต้องกำรขยำยหรือต่อเติมพื้นที่ของ
อำคำรเพิ่มเติมในอนำคต โดยไม่ส่งผลกระทบกับโครงสร้ำงเดิม พร้อมออกแบบพื้นที่ในส่วนคลังพัสดุจัดเก็บ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตของคลังพัสดุ กฟภ. เขต 3 (ภำคกลำง) จ.นครปฐม
4.1.8 ออกแบบ วำงผังบริเวณอำคำรของศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบส่วนกลำง กฟภ. พร้อม
สิ่งก่อสร้ำงประกอบในพื้นที่ กำหนดระดับอ้ำงอิง ระดับน้ำท่วมถึง ระดับพื้นอำคำรประกอบทั้งหมด (ที่มีอยู่เดิม
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ใหม่ ดัดแปลง เคลื่อนย้ำย รื้อถอน) รวมถึงกำรปรับระดับพื้น ดินเพื่อรองรับพื้นที่ก่อสร้ำงทั้งหมด และแสดง
ขอบเขตที่ ต้ องด ำเนิ น กำรให้ ชัด เจน พร้ อมจั ดภู มิ ส ถำปัต ยกรรม (Landscape) ให้ เหมำะสม เพื่อ ให้ เ ห็ น
ภำพรวมของผังแม่บท (Master Plan) ทั้งหมด
4.2 งำนสำรวจและวิเครำะห์งำนดินฐำนรำก
4.2.1 ผู้ให้บริกำรจะต้องเสนอแนวทำงกำรดำเนินกำรสำรวจภูมิประเทศ (Topography
Survey) และรำยงำนกำรเจำะสำรวจธรณีวิทยำฐำนรำก (Geological Survey) พร้อมทั้งกำรทดสอบตัวอย่ำง
ดิน /หิ น ในห้ อ งปฏิบั ติก ำร โดยจะต้ องน ำเสนอวิธี ก ำรดำเนิ นงำน ขั้ นตอนกำรดำเนิ นงำน ทั้ งนี้ จ ะต้อ งให้
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุพิจำรณำเห็นชอบก่อนดำเนินกำร
4.2.2 สำรวจและรังวัดสอบเขตสภำพพื้นที่ก่อสร้ำง เพื่อกำรวำงผังอำคำรของศูนย์ปฏิบัติกำร
ทดสอบส่วนกลำง กฟภ. โดยกำรเก็บรำยละเอียดต่ำงๆ ของพื้นที่ เช่น ระดับดินเดิม พื้นที่น้ำท่วมถึง ต้นไม้ยืนต้น
สิ่งปลูกสร้ำงเดิมและบริเวณใกล้เคียง (Existing) ระบบสำธำรณูปกำรเดิม ผังแม่บท (Master plan) บริเวณโดยรอบ
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเขียนแบบสำรวจดังกล่ำวด้วยคอมพิวเตอร์ หำกมีสิ่งก่อสร้ำงหรือระบบสำธำรณูปโภคเดิมหรือ
ต้นไม้ขนำดใหญ่ที่จำเป็นต้องรื้อถอนหรือย้ำยตำแหน่ง ขอให้ระบุให้ชัดเจนในเอกสำรประกวดรำคำ
4.2.3 สำรวจศึกษำวิเครำะห์ข้อมูล พร้อมทำรำยงำนผลกำรศึกษำตำมมำตรฐำนวิชำกำร
ออกแบบอำคำรของศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบส่วนกลำง กฟภ. พร้อมสิ่งก่อสร้ำงประกอบ
4.3 กำรออกแบบอำคำร
เพื่อให้ผู้ให้บริกำรสำมำรถกำหนดแนวคิดในกำรออกแบบอำคำรของศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบ
ส่วนกลำง กฟภ. พร้อมสิ่งก่อสร้ำงประกอบได้ จึงกำหนดควำมต้องกำรใช้สอย ดังต่อไปนี้
4.3.1 อำคำรของศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบส่วนกลำง กฟภ.
(1) ลักษณะทั่วไป
ก. เป็ น อำคำรคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก หรื อ โครงสร้ ำ งเหล็ ก รู ป พรรณ หรื อ
โครงสร้ำงอำคำรคอนกรีตอัดแรง โดยมีลักษณะเป็นอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่ หลังเดียวหรืออำคำรหลำย
หลังเชื่อมต่อกันก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมของกำรกำหนดพื้นที่ใช้สอยและสภำพโดยรอบ
ข. ออกแบบโครงสร้ำงของอำคำร กำรควบคุมสภำพแวดล้อมในกำรทดสอบและ
สอบเทียบ กำรขนส่งลำเลียงภำยในพื้นที่ทดสอบ (Ground transport and Handling) กำรลดทอนเสียงรบกวน
(Acoustic Attenuation) กำรป้องกันสนำมแม่เหล็ก (Shielding) ระยะห่ำงควำมปลอดภัย (Clearance) ระบบต่อ
ลงดิน (Grounding) ระบบควำมปลอดภัย (Safety) พื้นที่ทดสอบแบบเปียก (Wet Test Area) กำรจัดวำง (Lay
out) ของเครื่องมือทดสอบ แหล่งจ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำ ห้องควบคุมกำรทดสอบ ลำนทดสอบ กำรเดินสำยไฟฟ้ำและ
สำยสัญญำณสำหรับกำรวัดค่ำพำรำมิเตอร์ต่ำงๆ ในห้องปฏิบัติกำรทดสอบและสอบเทียบ (Cable Arrangements
for testing room) ห้องจัดเก็บเครื่องมือทดสอบแบบพกพำและเครื่องมือช่ำง พื้นที่วำงพัสดุระหว่ำงรอกำรทดสอบ
และทดสอบเสร็จแล้วเพื่อรอกำรเคลื่อนย้ำยให้รองรับกำรปฏิบัติงำนทดสอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ค. ออกแบบอำคำรของศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบส่วนกลำง กฟภ. ให้มีรูปลักษณ์
ของอำคำรภำยนอก พื้นที่ใช้สอยภำยใน และพื้นที่โดยรอบให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีควำมสง่ำงำมและร่วมสมัย
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(Contemporary Style) รวมทั้งออกแบบพื้นที่ใช้สอยภำยในให้สอดคล้องกับรูปลักษณ์ของอำคำรภำยนอก มี
ควำมเหมำะสม ทั น สมัย และสวยงำม ทั้ งนี้ อำคำรจะต้อ งมี ควำมเหมำะสมทั้ง ทำงด้ ำนวิ ศวกรรม กำรใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เศรษฐศำสตร์ กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
ง. ออกแบบอำคำรของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำรทดสอบส่ ว นกลำง กฟภ. ให้ เ ห็ น
ภำพลั กษณ์ข องกำรเป็ น อำคำรที่ ให้ บ ริ กำรด้ ำนกำรทดสอบและสอบเที ยบที่ เป็นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้ อ มหรื อ
อำคำรเขียว (Green Building) สอดคล้องตำมเกณฑ์ประเมิน TREES-NC ไม่ต่ำกว่ำระดับ Certified จำก
สถำบันอำคำรเขียวไทย มีกำรใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวโดยรอบอำคำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับสภำพ
บริบทโดยรอบและคำนึงถึงรำยละเอียดที่เป็นปัจจัยสำคัญ สำมำรถรองรับกำรนำพลังงำนแสงอำทิตย์มำใช้
ในอนำคต และประยุกต์ใช้กำรอนุรักษ์พลังงำนและพลังงำนทดแทนอย่ำงเหมำะสม
จ. ออกแบบอำคำรโดยคำนึงถึงกำรดูแลรักษำได้ง่ำยและทั่วถึง ทั้งในด้ำนพื้นที่
ใช้สอย และกำรเลือกใช้วัสดุตกแต่งผิวทั้งภำยในและภำยนอก มีลักษณะกำรใช้งำนที่ทันสมัย มีควำมทนทำน
และประหยัดพลังงำน
ฉ. ในกำรออกแบบฐำนรำกอำคำรให้ผู้ออกแบบนำข้อมูลเกี่ยวกับชั้นดินและ
หินที่ได้รับจำกข้อ 4.2 และจัดหำข้อมูลของอำคำรข้ำงเคียงโดยรอบ เพื่อออกแบบงำนฐำนรำก (Foundation)
งำนขุดดินและถมดิน (Excavation and Fill) กำรระบำยน้ำ (Hydrological Methods) และงำนโครงสร้ำง
ป้องกันดิน (Retaining Structure) ที่ใช้กับอำคำรที่ออกแบบ
ช. กำรออกแบบอำคำรให้ ดำเนิน กำรตำมหลั ก วิ ช ำกำรและมำตรฐำนทำง
วิศวกรรมที่เกี่ยวกับอำคำรในพื้นที่บริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวและพื้นที่น้ำท่วมถึง กำรคำนวณแรงลมและ
ตอบสนองอำคำรจะต้องเป็นไปตำมข้อกำหนดกฎกระทรวงฯ มำตรฐำนของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำรและกฎระเบียบและข้อบังคับทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
ซ. ให้ออกแบบ ระบบไฟฟ้ำ ระบบแสงสว่ำง ระบบปรับอำกำศและระบำย
อำกำศ ระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ ระบบต่อลงดิน ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบ Access
Control ระบบรักษำควำมปลอดภัย ระบบเครือข่ำยและกำรสื่อสำรเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ระบบสำธำรณูปโภคและรวมถึงระบบอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับอำคำร
ฌ. เป็น อำคำรที่มีส่ วนบริกำรข้อมูล สำหรับผู้ พิกำรหรือบุคคลทุพพลภำพ มี
ลิฟต์โดยสำร รวมทั้งป้ำยสัญลักษณ์ ห้องสุขำ ทำงเดิน ทำงลำด ที่มีพื้นผิวต่ำงสัมผัสเหมำะสมและที่จอดรถ
สำหรับรองรับบุคคลทุพพลภำพ ตำมกฎกระทรวงกำหนด มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกในอำคำรสำหรับผู้พิกำร
หรือทุพพลภำพและคนชรำ พ.ศ. 2548 และกฎหมำยที่ใช้เพิ่มเติมในปัจจุบัน
ญ. ออกแบบเครน (Cranes) ให้สำมำรถรองรับน้ำหนักและกำรเคลื่อนย้ำยหรือ
ขนส่งลำเลียงเครื่องมือทดสอบและ/หรือพัสดุเพื่อทดสอบโดยใช้เครน (Cranes) แบบ 6 ทิศทำง ครอบคลุม
พื้นที่ปฏิบัติงำนทดสอบและพื้นที่คลังพัสดุ โดยคำนึงถึงควำมสะดวกในกำรขนส่งลำเลียงระหว่ำงคลังพัสดุไปยัง
พื้นทีป่ ฏิบัติงำนทดสอบ
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ฎ. ออกแบบบันไดเลื่อนและลิฟต์ประเภทต่ำงๆ (ถ้ำมี) เช่น ลิฟต์โดยสำร ลิฟต์
บริ ก ำรและลิ ฟ ต์ ข นของ ควรมี ก ำรแยกใช้ ทั้ ง กำรแบ่ ง โซนเพื่ อ ประหยั ด พลั ง งำนและประเภทขนส่ ง ตำม
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
ฏ. ออกแบบห้ อ งสุ ข ำแยกชำย-หญิ ง แต่ ล ะประเภท อำทิ ส ำหรั บ ผู้ ข อรั บ
บริกำรหรือผู้มำติดต่อ สำหรับเจ้ำหน้ำที่ พนักงำนและผู้บริหำร รวมทั้งห้องสุขำสำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ
ในส่วนที่มีกำรใช้พื้นที่บริกำรสำหรับผู้ขอรับบริกำรหรือผู้มำติดต่อ
ฐ. ออกแบบให้มีพื้นที่โถงอำคำรบริเ วณทำงเข้ำ มีส่วนประชำสัมพันธ์ สำหรับ
ติดต่อสอบถำม รองรับกำรให้บริกำรกับผู้มำติดต่อ และรักษำควำมปลอดภัย
ฑ. ออกแบบงำนตกแต่ ง ภำยใน และกำรจั ด ครุ ภั ณ ฑ์ ป ระกอบอำคำร
(Conceptual Drawing of Interior and Furnishing Works) โดยให้นำเสนอกำรออกแบบเบื้องต้นงำน
ตกแต่งภำยในและกำรจัดครุภัณฑ์ประกอบอำคำร (Conceptual Drawing of Interior and Furnishing
Works) เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนเริ่มดำเนินกำรออกแบบรำยละเอียด
ฒ. ออกแบบพื้นที่จอดรถให้เหมำะสมตำมหลักวิศวกรรม ควำมปลอดภัยและ
วิศวกรรมจรำจร และมีปริมำณเพียงพอตำมมำตรฐำนทำงวิศวกรรมและกฎหมำย โดยคำนึงถึงกำรใช้พื้นที่จอด
รถร่วมกับพื้นที่อื่นๆ ในพื้นที่หรืออำคำรของ กฟภ. ที่อยู่ใกล้เคียง
(2) วำงแผนกำรพัฒนำพื้นที่อำคำร และจัดทำผังแม่บท (Master Plan)
กำหนดกรอบแนวคิดด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ กำรวำงผังบริเวณ ตำแหน่งและทิศทำง
ของอำคำรตำมหลั กกำรออกแบบอำคำรในเขตร้อนชื้น (Tropical Architecture) ภูมิส ถำปัตยกรรม
สถำปัตยกรรม ระบบวิศวกรรม ระบบรักษำควำมปลอดภัย ระบบสำธำรณูปโภค สุขอนำมัยแล ะสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกต่ำงๆ กำรประหยัดพลังงำนและกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกำรประยุกต์ใช้หลักกำรทำง
วิศวกรรมและเทคโนโลยีให้เกิดควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐศำสตร์
(3) ออกแบบอำคำรของศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบส่วนกลำง กฟภ.
ออกแบบให้มีรูปแบบโครงสร้ำงอำคำรและกำรจัดแบ่งพื้นที่ตำมภำรกิจและ
ควำมจำเป็นในกำรใช้พื้นที่ โดยศึกษำวิเครำะห์และออกแบบส่วนประกอบอำคำร ได้แก่ พื้นที่สำนักงำน
โดยรวม พื้นที่ใช้สอยของหน่วยงำนต่ำงๆ ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบส่วนกลำง
กฟภ. ห้องประชุม พื้นที่จัดเก็บเอกสำรข้อมูล พื้นที่ให้บริกำรสำธำรณะ พื้นที่จอดรถชนิดต่ำงๆ และพื้นที่ใช้
สอยอื่นๆ ตำมควำมจำเป็นพื้นฐำน รวมถึงสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับภำรกิจและควำม
ต้องกำรใช้งำนพื้นที่ มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับสภำพทำงกำยภำพของพื้นที่ และควำมต้องกำรใช้งำน
พื้นที่สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจทั้งในปัจจุบันและอนำคต เอื้อต่อกำรประหยัดพลังงำนและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีเอกลักษณ์โดดเด่นและสอดคล้องกับงบประมำณ โดยยึดหลักปฏิบัติตำมกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องและมีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีควำมยืดหยุ่นต่อกำรรองรับกำรใช้พื้นที่เพื่อรับกับกำร
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้ำงองค์กร รวมทั้งสำมำรถรองรับและสนับสนุนต่อควำมต้องกำรในกำรปรับเปลี่ยน
พื้นที่ใช้งำนด้ำนกำรทดสอบและควบคุมคุณภำพพัสดุได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จัดทำเป็นแบบและรำยละเอียด
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เพื่อใช้ในกำรขออนุญำตตำมกฎหมำย ระเบียบ มิติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์และระเบียบ วิธีกำรของทำง
รำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงอำคำร
(4) จัดทำเอกสำรบัญชีประมำณกำรรำคำค่ำก่อสร้ำง (Bill of Quantity)
จัดทำเอกสำร Bill of Quantity ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับงำนประกวดรำคำ
และบัญชีแนบท้ำย เพื่อประกอบกำรกำหนดรำคำกลำง
(5) ควำมต้องกำรใช้สอยของอำคำรของศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบส่วนกลำง กฟภ.
ก. พื้นที่ใช้สอยในส่วนของสำนักงำน
จั ด ให้ มี พื้ น ที่ ท ำงำนพร้ อ มพื้ น ที่ ป ระกอบเพื่ อ สนั บ สนุ น กำรท ำงำนของ
หน่วยงำนให้เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน โดยมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่ำ 2,500 ตร.ม. ประกอบด้วย
1) พื้นที่ประชำสัมพันธ์และติดต่อขอรับบริกำร พร้อมบริเวณพักรอ
2) พื้นทีร่ ับรองผู้ขอรับบริกำรหรือผู้มำติดต่อ
3) พื้นทีป่ ฏิบัติงำนของหน่วยงำนตำมโครงสร้ำงของศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบ
ส่วนกลำง กฟภ.
4) พื้นที่จัดเก็บเอกสำรสำคัญ
5) ห้องประชุมขนำด 40 ที่นั่ง 1 ห้อง พร้อมระบบภำพและเสียง
6) ห้องประชุมขนำด 20 ที่นั่ง 1 ห้อง พร้อมระบบภำพและเสียง
7) ห้องประชุมขนำด 10 ที่นั่ง 2 ห้อง พร้อมระบบภำพและเสียง
8) พื้นทีส่ ร้ำงสรรค์ในรูปแบบ Co-working Space
9) พื้นทีเ่ อนกประสงค์ พื้นที่พักผ่อน และนันทนำกำร
10) พื้นที่สวัสดิกำร เช่น ห้องอำหำร (Food Center) ร้ำนเครื่องดื่มและ
กำแฟ ห้องออกกำลังกำย (Fitness) ห้องสมุด ห้องปฐมพยำบำล ห้อง
ปฏิบัติศำสนกิจ เป็นต้น
11) ห้องพักแบบนอนรวมชำยขนำด 12 เตียงนอน 1 ห้อง และแบบนอนรวม
หญิงขนำด 6 เตียงนอน 1 ห้อง
12) ห้ องสุ ขำและห้ องอำบน้ำ แยกชำยและหญิง โดยคำนึงถึงกำรจัดวำง
ตำแหน่ง (Zone) ให้เหมำะสม สะดวกและเพียงพอกับผู้ใช้งำน
13) พื้นที่อื่นๆ (ถ้ำมี)
ข. พื้นที่ปฏิบัติกำรทดสอบ โดยจัดให้มีพื้นที่สัญจรและเส้นทำงขนส่งลำเลียง
พัสดุภำยในพื้นที่ปฏิบัติกำรทดสอบ พื้นที่วำงพัสดุระหว่ำงรอกำรทดสอบและทดสอบเสร็จแล้ว พื้นที่คัดกรอง
ตรวจพินิจและตรวจอัตลักษณ์ (Product DNA) ห้องจ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำ ห้องควบคุมกำรทดสอบ ห้องจัดเก็บ
เครื่องมือทดสอบแบบพกพำและเครื่องมือช่ำง ลำนทดสอบ และห้องปฏิบัติกำรทดสอบ โดยมีพื้นที่รวมกันไม่
น้อยกว่ำ 12,100 ตร.ม. และมีห้องปฏิบัติกำรทดสอบหลัก ประกอบด้วย
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ห้องปฏิบัติกำรทดสอบไฟฟ้ำแรงสูง
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ำระบบจำหน่ำย
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบมิเตอร์
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบถุงมือยำงและเครื่องมือฮอทไลน์
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบสำยไฟ
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ำอัจฉริยะ
ห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบ
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบทำงกล
ห้ องปฏิ บั ติ กำรทดสอบกำรทนต่ อสภำวะแวดล้ อมและกำรทดสอบกำร
เสื่อมสภำพ
10) ห้องปฏิบัติกำรทดสอบวัสดุและฉนวนน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้ำ
11) ห้องปฏิบัติกำรทดสอบด้ำนกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ
12) ห้องปฏิบัติกำรทดสอบด้ำนกำรส่องสว่ำง
13) ห้องปฏิบัติกำรทดสอบกำรลัดวงจร
ค. จัดให้มพี ื้นทีค่ ลังพัสดุไม่น้อยกว่ำ 4,400 ตร.ม. สำหรับรองรับพัสดุที่รอกำร
ทดสอบและทดสอบเสร็จแล้ว พร้อมจัดให้มีระบบบริหำรจัดกำรพัสดุ พื้นที่สัญจรและกำรขนส่งลำเลียงภำยใน
คลังพัสดุ พื้นที่สัญจรและกำรขนส่งลำเลียงระหว่ำงคลังพัสดุและพื้นที่ปฏิบัติกำรทดสอบทั้งหมด และระบบ
รักษำควำมปลอดภัย ประกอบด้วยพื้นที่อย่ำงน้อยดังนี้
1) พื้นที่ส่วนสำนักงำน
2) ห้ องสุ ขำและห้ องอำบน้ำ แยกชำยและหญิง โดยคำนึงถึงกำรจัดวำง
ตำแหน่ง (Zone) ให้เหมำะสม สะดวกและเพียงพอกับผู้ใช้งำน
3) พื้นทีส่ ัญจรและกำรขนส่งลำเลียงภำยในคลังพัสดุ
4) พื้นที่อื่นๆ (ถ้ำมี)
ง. จัดให้มีพื้นที่จอดรถในอำคำรและนอกอำคำร โดยต้องคำนึงถึงกำรจัดวำง
ตำแหน่ง (Zone) ให้เหมำะสมเพียงพอกับผู้ใช้งำนและชนิดของรถ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบกำรจัดกำรสำหรับ
พื้นทีจ่ อดรถ
1) พื้นที่จอดรถยนต์จำนวน 90 คัน
- ผู้บริหำร และพนักงำนจำนวน 65 คัน
- ผู้มำติดต่อจำนวน 25 คัน
2) พื้นที่จอดรถจักรยำนยนต์ จำนวน 40 คัน
- พนักงำนจำนวน 30 คัน
- ผู้มำติดต่อจำนวน 10 คัน
3) พื้นที่จอดรถโดยสำรจำนวน 2 คัน
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4) พื้นที่จอดรถบรรทุกขนำดไม่เกิน 25 ตัน จำนวน 6 คัน
5) พืน้ ที่จอดรถเทรลเลอร์ขนำดไม่เกิน 30 ตัน จำนวน 2 คัน
6) พื้นที่จอดรถ Forklift ขนำดไม่เกิน 8 ตัน จำนวน 6 คัน
7) พื้นที่สัญจรและพื้นที่กลับรถ
8) พื้นที่อื่นๆ (ถ้ำมี)
4.3.2 กำรออกแบบพื้นที่โดยรอบอำคำรและสิ่งก่อสร้ำงประกอบ
ให้จัดวำงผั งแม่บท (Master Plan) ครอบคลุ มพื้นที่ทั้งหมดของศูนย์ปฏิบัติกำร
ทดสอบส่วนกลำง กฟภ. และปรับเปลี่ยนเส้นทำงขนส่ งลำเลียง พื้นที่สัญจร รวมทั้งพื้นที่สำหรับจัดเก็บ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตของคลังพัสดุ กฟภ. เขต 3 (ภำคกลำง) จ. นครปฐม ผังภูมิทัศน์ ผังภูมิสถำปัตยกรรม ป้ำย
ชื่อศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบส่วนกลำง กฟภ. สนำมและสวนหย่อม พื้นที่พักผ่อนและออกกำลังกำยกลำงแจ้ง เสำ
ธง รั้ว ประตูรั้ว ป้อมยำม พื้นที่พักขยะ ทำงเท้ำ ทำงลำด ถนน ระบบไฟถนน ส่องสว่ำงและระบบกำรจรำจร
ระบบสำธำรณูป โภคหรื ออื่ น ๆ ที่จ ำเป็ น และสิ่ งก่อสร้ำงประกอบ โดยรอบบริ เวณให้ เ หมำะสม สวยงำม
กลมกลืนกับ สภำพแวดล้อมและเอื้อให้เกิดกำรประหยัดพลังงำนในอำคำร รวมทั้งหลีกเลี่ยงกำรออกแบบที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อม และหลีกเลี่ย งกำรรื้อถอนต้นไม้ขนำดใหญ่ (ถ้ำมี) ในกรณีที่จำเป็นให้ทำกำร
ออกแบบโดยกำรย้ำยตำแหน่งต้นไม้ขนำดใหญ่ไปไว้ในตำแหน่งที่สวยงำมและใช้ประโยชน์จำกกำรย้ำยตำแหน่ง
ต้นไม้ขนำดใหญ่ดังกล่ำว
4.4 จัดทำแบบร่ำงขั้นต้น (Conceptual Design) ประกอบด้วย
4.4.1 รำยงำนสรุปรำยละเอียดที่ใช้ในกำรออกแบบ (ข้อมูลและแบบกำรสำรวจบริเวณ
ก่อสร้ำง สภำพแวดล้อม ข้อมูลพื้นที่ใช้สอยของอำคำร งำนระบบต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งภำยใน
อำคำรและงำนผังบริเวณ) ซึ่งประกอบด้วย
(1) แบบร่ำงสถำปัตยกรรมและแนวคิดหลักของกำรออกแบบ งำนโครงสร้ำงและ
งำนระบบอื่นๆ
(2) Design Criteria ของงำนวิศวกรรมและงำนสถำปัตยกรรม โดยใช้หลักเกณฑ์
วิธี ก ำร สู ต ร สมมติ ฐ ำนต่ ำงๆ ที่ ใ ช้ใ นกำรคำนวณออกแบบส่ ว นต่ ำ งๆ ตำม
มำตรฐำนที่เป็นสำกล หรือมำตรฐำนภำยในประเทศ ที่ กฟภ. ยอมรับ
(3) ทำงเลือกของกำรออกแบบที่สำคัญต่ำงๆ ข้อดีและข้อเสียของทำงเลือก
(4) แนวคิดกำรออกแบบที่คำนึงถึงควำมร่วมสมัย (Contemporary Style) กำร
อนุรักษ์พลังงำน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) รำยงำน Basis of Design และ Owner Requirement Criteria เพื่อกำรทำ
มำตรฐำนอำคำร
(6) นำเสนอในรูปแบบภำพร่ำง 3 มิติ (3D Model) เช่น Sketch Up เป็นต้น
4.4.2 แบบผังบริเวณ แปลนทุกชั้นและรูปตัดโดยสังเขป ที่สำมำรถเห็นรำยละเอียดได้อย่ำง
ชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์
หน้ำ 9 จำก 44

4.4.3 ประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำงเบื้องต้น
4.4.4 จัดให้มีกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนกำรจัดทำ
แบบร่ำงขั้นต้น (Conceptual Design) จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่ำ 30 คน โดยผู้ให้บริกำร
จ้ำงออกแบบเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมทั้งหมด
4.4.5 รำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)
4.5 จัดทำแบบร่ำงอำคำร (Preliminary Design) ซึ่งดำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงจำกแบบร่ำง
ขั้นต้น (Conceptual Design) และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย
4.5.1 ผังบริ เวณ แปลนพื้นทุกชั้น แปลนหลั งคำ รูปด้ำนทุกด้ำน รูปตัด ที่สำมำรถเห็ น
รำยละเอียดได้อย่ำงชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์
4.5.2 ประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำงตำมแบบร่ำง
4.5.3 แบบร่ำงงำนโครงสร้ำง และงำนวิศวกรรมระบบ
4.5.4 ประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำงตำมแบบร่ำงขั้นสุดท้ำย
4.5.5 ร่ำงทัศนียภำพ
4.5.6 แบบขยำยรำยละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นทำงด้ำนสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม
4.5.7 นำเสนอในรูปแบบภำพร่ำง 3 มิติ (3D Model) เช่น Sketch Up เป็นต้น
4.5.8 จัดให้มีกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนกำรจัดทำ
แบบร่ำงอำคำร (Preliminary Design) จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่ำ 30 คน โดยผู้ให้บริกำร
จ้ำงออกแบบเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมทั้งหมด
4.5.9 รำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)
4.6 จัดทำแบบก่อสร้ำงที่สมบูรณ์ถูกต้อง (Final Detail Design) และเอกสำรต่ำงๆ
โดยต้องออกแบบทำงวิศวกรรมและออกแบบรำยละเอียดที่สำมำรถนำไปใช้ในกำรประกวด
รำคำจ้ำงก่อสร้ำงและควบคุมงำนก่อสร้ำง ทั้งนี้รำยกำรคำนวณในกำรออกแบบจะต้องมีรำยกำรให้ครบถ้วน
เช่น รำยกำรคำนวณด้ำนโครงสร้ำง รำยกำรคำนวณด้ำนงำนระบบต่ำงๆ เป็นต้น โดยต้องจัดทำอย่ำงเป็นขั้น
เป็นตอนโดยละเอียดให้สำมำรถตรวจสอบได้ง่ำย ค่ำพำรำมิเตอร์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรคำนวณจะต้องมีแหล่งที่มำ
และเชื่อถือได้ มีกำรอ้ำงอิง สำหรับใช้ในกำรวิเครำะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิเครำะห์โครงสร้ำง
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะต้องแสดงไว้อย่ำงชัดเจนและจะต้องมีกำรอธิบำยกำรได้มำของผลลัพธ์ในแต่ละขั้นตอนพร้อม
สรุปผลที่ได้ โดยประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
4.6.1 กำรออกแบบงำนสถำปัตยกรรม
4.6.2 กำรออกแบบงำนวิศวกรรมโครงสร้ำงและโยธำ
(1) ระบบฐำนรำกและวิศวกรรมปฐพี
(2) ระบบโครงสร้ำงและโครงสร้ำงชั่วครำว/นั่งร้ำน
(3) ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน และระบบระบำยน้ำภำยนอกอำคำร
4.6.3 กำรออกแบบตกแต่งภำยในและภูมิสถำปัตยกรรม
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4.6.4 กำรออกแบบงำนวิศวกรรมประกอบอำคำร ได้แก่
(1) ระบบปรับอำกำศและระบำยอำกำศ
(2) ระบบไฟฟ้ำกำลัง
(3) ระบบไฟฟ้ำสำรองฉุกเฉิน
(4) ระบบแสงสว่ำงและระบบแสงสว่ำงฉุกเฉิน
(5) ระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ
(6) ระบบป้องกันอัคคีภัย (ระบบดับเพลิง และระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้)
(7) ระบบโทรศัพท์
(8) ระบบเครือข่ำยและและกำรสื่อสำรเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร
(9) ระบบสัญญำณโทรทัศน์
(10) ระบบน้ำประปำ
(11) ระบบสุขำภิบำล (ระบบน้ำทิ้ง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบป้องกันน้ำท่วมและ
กำรระบำยน้ำต่ำงๆ)
(12) ระบบรักษำควำมปลอดภัย
(13) ระบบกำจัดปลวก
(14) ระบบอื่นๆ (ถ้ำมี)
4.6.5 กำรออกแบบงำนระบบขนส่งภำยในอำคำร
(1) บันไดเลื่อน (ถ้ำมี)
(2) ระบบลิฟต์โดยสำร (ถ้ำมี)
(3) ระบบลิฟต์ขนของ
(4) ระบบเครน (Cranes)
(5) เครื่องมือและ/หรือระบบลำเลียงพัสดุภำคพื้นดินเพื่อกำรปฏิบัติงำนทดสอบ
4.6.6 กำรออกแบบงำนระบบควบคุมอำคำรอัตโนมัติ (Building Automation System:
BAS) เช่น
(1) ระบบตรวจวัดกำรใช้พลังงำน
(2) ระบบควบคุมระบบปรับอำกำศและระบำยอำกำศ
(3) ระบบควบคุมระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง
(4) ระบบควบคุมระบบไฟฟ้ำกำลัง
(5) ระบบควบคุมระบบน้ำประปำ ระบบน้ำทิ้ง และระบบบำบัดน้ำเสีย
(6) ระบบควบคุมบันไดเลื่อนและลิฟต์อัตโนมัติ
(7) ระบบแจ้งเตือนอื่นๆ (ถ้ำมี)
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4.6.7 กำรออกแบบงำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) เช่น ระบบ LAN
ระบบ WIFI และระบบโทรศัพท์สำนักงำน เป็นต้น
4.6.8 กำรออกแบบงำนระบบเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น
(1) ระบบควบคุมกำรเข้ำ-ออกอัตโนมัติ (Access Control System)
(2) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบผ่ำนเครือข่ำย
(3) ระบบควำมปลอดภัย จับกำรเคลื่อนไหวภำยในอำคำร (Security System)
(4) ระบบนำฬิกำรวม (Master Clock)
(5) ระบบกระจำยเสียง (Public Address System)
(6) ระบบตรวจจับน้ำรั่ว (Water leak Detection System)
(7) ระบบกำรนำน้ำเสียที่บำบัดเสร็จแล้วมำใช้ใหม่ เช่น รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น
(8) ระบบดับเพลิงอั ตโนมัติแบบใช้สำรสะอำด (Clean Agent Extinguishing
System)
(9) ระบบตรวจจับควัน (Fire Alarm System)
(10)ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินและโคมไฟฟ้ำป้ำยทำงออกฉุกเฉิน
(11)ระบบทำงหนีไฟ
(12)ระบบอื่นๆ (ถ้ำมี)
4.6.9 กฎหมำยและมำตรฐำน กำรออกแบบ ต้องเป็นไปตำมกฎหมำยไทย และไม่ต่ำกว่ำ
มำตรฐำนไทย อย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(1) กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
(2) กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงำนและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
(3) กฎหมำยว่ำด้วยกำรผลิตพลังงำนควบคุม
(4) กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมธรรมชำติ
(5) มำตรฐำนวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ (วสท.)
และมำตรฐำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(6) กำรจั ดทำสิ่ งอำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำร (อำรยสถำปัตย์ ) ตำมมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม 2552
(7) พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
(8) กฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.6.10 จั ด ท ำวิ ดี ทั ศ น์ น ำเสนอศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำรทดสอบส่ ว นกลำง กฟภ. และจั ด ท ำ
แบบจำลองมุมมอง 3 มิติ เสมือนจริง พร้อมด้วยเอกสำรนำเสนอทั้งหมดในรูปของ Digital File ไฟล์ในรูปแบบ
เช่น 3D MAX , Sketch Up ลงในแผ่น CD จำนวน 2 ชุด
4.6.11 จัดทำแบบจำลอง 3 มิติ พร้อมฐำนข้อมูล และแบบก่อสร้ำงเมื่อได้แบบก่อสร้ำงที่
สมบูรณ์ถูกต้อง (Final Detail Design) โดยใช้ Building Information Modeling (BIM) ที่มีรำยละเอียด
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แสดงลักษณะเชิงกรำฟิกเพื่อแสดงให้เห็นถึง ปริมำณ ขนำด รูปลักษณ์อำคำร ตำแหน่ง กำรวำงแนวของอำคำร
และสิ่งปลูกสร้ำงต่ำงๆ พื้นที่โดยรอบอำคำรและสิ่งก่อสร้ำงประกอบ โดยมีระดับขั้นของกำรพัฒนำ (Level of
Development, LOD) ไม่น้อยกว่ำ 300 ในทุกๆ ระบบงำนตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ LOD ที่กำหนดเป็นไป
ตำมมำตรฐำน National BIM Standard-United states (NBIMS-US)
4.6.12 จัดให้มีกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนกำรจัดทำ
แบบก่อสร้ำงที่สมบูรณ์ถูกต้อง (Final Detail Design) และเอกสำรต่ำงๆ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ครั้ง ครั้งละไม่
น้อยกว่ำ 30 คน
4.6.13 รำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)
4.7 รำยงำนและประมำณกำรค่ำก่อสร้ำงของศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบส่วนกลำง กฟภ.
ตำมแบบรำยละเอียด (Final Detail Design) ทั้งนี้ กำรศึกษำดังกล่ำวจะต้องมีรำยงำน
ต่ำงๆ และแบบรูปรำยละเอียดกำรก่อสร้ำงต่ำงๆ ดังนี้
4.7.1 รำยงำนแผนกำรก่อสร้ำงและกำหนดระยะเวลำของกำรก่อสร้ำงโดยสังเขป
4.7.2 แบบก่อสร้ำงและเอกสำรประกอบกำรก่อสร้ำง
4.7.3 รำยงำนกำรคำนวณปริมำณงำนและรำคำค่ำก่อสร้ำง
4.7.4 ข้อกำหนดทำงวิศวกรรม (Technical Specification)
4.7.5 บัญชีวัสดุและปริมำณ (Bill of Quantities)
4.7.6 เอกสำรประกวดรำคำตำมที่ กฟภ. กำหนด
4.7.7 รำยงำนกำรออกแบบ
4.7.8 รำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)
4.8 กำรกำหนดวัสดุอุปกรณ์
ในกำรออกแบบและกำรเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบจะต้อง
คำนึงถึงควำมทนทำน ควำมสวยงำม ควำมเหมำะสมกับกำรใช้งำน ซึ่งต้องอยู่ในเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
4.8.1 กรณีที่มีมำตรฐำนอุตสำหกรรม หรือกระทรวงอุตสำหกรรมรับรองอยู่แล้ว หรือมี
มำตรฐำนส่วนรำชกำรอื่นหรือเกณฑ์มำตรฐำนอื่นๆ รับรอง เช่น ASTM, JIS, BS, IEC และ มอก. เป็นต้น
4.8.2 ในกรณีที่นอกเหนือจำกข้อ 4.8.1 แต่มีควำมจำเป็นจะต้องใช้ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนเป็นที่
ยอมรับว่ำมีคุณภำพดี ก็สำมำรถระบุให้ใช้ได้
4.8.3 กำรกำหนดวัสดุ อุปกรณ์ตำมข้อ 4.8.1 และ 4.8.2 ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้เขียนกำหนดและ
เปรียบเทียบคุณสมบัติ พร้อมข้อมูลรำคำไม่น้อยกว่ำ 3 ผลิตภัณฑ์และกรณีเทียบเท่ำ เว้นแต่คณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุพิจำรณำเห็นเป็นอย่ำงอื่น
4.9 ให้ ควำมร่ ว มมือกับ กฟภ. ในกำรดำเนินกำรประกวดรำคำจ้ำงเหมำก่อสร้ำง โดยจัดทำ
เอกสำรและให้คำแนะนำอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้
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4.9.1 จัดทำประมำณกำรรำคำกลำงค่ำก่อสร้ำง โดยดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์กำรกำหนด
รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง ตำมประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 134 ตอนพิเศษ 277 ง ลงวันที่ 14 พฤศจิกำยน
2560 ประกำศคณะกรรมกำรรำคำกลำงและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรกำหนด
รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรคำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของหน่วยงำนรัฐ
4.9.2 จัดทำเอกสำรประกวดรำคำตำมที่ กฟภ. กำหนด
4.9.3 จัดทำเอกสำรอื่นๆ
(1) จัดทำแผนงำนก่อสร้ำง เอกสำรแบ่งงวดงำนและกำรจ่ำยเงิน พร้อมรำยละเอียด
เพื่อใช้ในกำรคำนวณค่ำ K ในแต่ละงวดงำน
(2) จัดทำเอกสำร ข้อมูล และรำยละเอียด ในกำรจัดทำข้อกำหนดขอบเขตกำรจ้ำง
และเกณฑ์ในกำรคัดเลือก ผู้ให้บริกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง
4.9.4 ให้คำแนะนำและรำยละเอียดข้อมูลกับคณะกรรมกำรจัดทำรำคำกลำงค่ำก่อสร้ำง
พร้อมร่วมเป็นคณะกรรมกำรจัดทำรำคำกลำงค่ำก่อสร้ำง
4.9.5 สนับสนุนข้อมูลในกำรประชำพิจำรณ์ ข้อร้องเรียน (ถ้ำมี) และเกณฑ์กำรพิจำรณำ
ข้อเสนอทำงเทคนิคของผู้เสนอรำคำงำนก่อสร้ำง
4.9.6 ให้คำแนะนำในกำรตรวจสอบข้อเสนอและใบเสนอรำคำของผู้เข้ำประกวดรำคำ
4.10 ให้ควำมร่วมมือในกำรก่อสร้ำง เพื่อให้เป็นไปตำมควำมประสงค์ในกำรออกแบบดังนี้
4.10.1 ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงก่อสร้ำง ณ สถำนที่ก่อสร้ำงอย่ำงน้อยเดือนละ
1 ครั้ง และรำยงำนให้ กฟภ. ทรำบในกรณีที่จำเป็น
4.10.2 ให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงเพื่อให้งำนก่อสร้ำงดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย
4.10.3 ให้คำปรึกษำและแนะนำแก่ผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง
4.10.4 กฟภ. อำจขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในส่วนที่ไม่กระทบต่อ
โครงสร้ำงที่สำคัญในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและเป็นไปตำมมำตรฐำนงำนก่อสร้ำงที่ ผู้ให้บริกำรจ้ำงออกแบบได้ส่ง
มอบตำมงวดงำนในสัญญำแล้ว ซึ่งผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบต้องให้คำแนะนำและดำเนินกำรแก้ไขแบบ โดย
ไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมอีก
4.10.5 ให้รำยละเอียดเพิ่มเติมตำมควำมจำเป็น
4.10.6 ตรวจ ให้ควำมเห็น/อนุมัติแบบและวัสดุอุปกรณ์ตัวอย่ำงที่ผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงนำเสนอ
5. คุณสมบัติของผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบ
5.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
5.2 ไม่เป็นนิติบุคคลล้มละลำย
5.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
5.4 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ
ตำมมำตรำ 106 วรรคสำม ในพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
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5.5 คุ ณ สมบั ติ ห รื อ ลั ก ษณะต้ อ งห้ ำ มอื่ น ตำมที่ ค ณะกรรมกำรนโยบำยประกำศก ำหนดใน
รำชกิจจำนุเบกษำ
5.6 เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจทำงด้ำนวิชำชีพบริกำรออกแบบ
ด้ำนสถำปัตยกรรม และ/หรือวิศวกรรมโดยตรง โดยเป็นผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบที่ได้จดทะเบียนไว้กับสภำ
วิศวกรหรือสภำสถำปนิกและได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถำปัตยกรรมควบคุมใน
ฐำนะนิติบุคคลจำกสภำวิชำชีพนั้นๆ ตำมมำตรำ 87 ในพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560
5.7 เป็ น นิ ติบุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นไว้ กับศู นย์ข้ อมูล ที่ปรึก ษำไทย กระทรวงกำรคลั ง และต้องมี
สถำนะเป็นสมำชิกเท่ำนั้น และต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำงที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
5.8 กรรมกำรผู้จัดกำรหรือหุ้นส่วนผู้จัดกำรของนิติบุคคลนั้น จะต้องเป็นคนไทย และเป็นนิติ
บุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละ 50 (ห้ำสิบ) ของทุนกำรจัดตั้งนิติบุคคลนั้น
5.9 ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบที่เสนองำนต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำน
ของทำงรำชกำร หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของ
ทำงรำชกำร
5.10 ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบที่เสนองำน ต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในทุกกรณีกับ
ผู้ให้บริกำรที่เสนองำนรำยอื่น ณ วันประกำศหรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำง กำรแข่งขันรำคำ
อย่ำงเป็นธรรม
5.11 ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบที่เสนองำน ต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในทุกรณีกับ
ผู้ประกอบกำรก่อสร้ำงศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบส่วนกลำง กฟภ. ทั้งควำมสัมพันธ์โดยตรงและโดยอ้อมตำมที่ระบุ
ในระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 4 ข้อ 133
ตำมประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 134 ตอนพิเศษ 210 ง ลงวันที่ 23 สิงหำคม 2560
5.12 จะต้องเคยมีผลงำนกำรออกแบบด้ำนโครงสร้ำงอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือโครงสร้ำง
เหล็กรูปพรรณ หรือโครงสร้ำงอำคำรคอนกรีตอัดแรงและ/หรือด้ำนสถำปัตยกรรม และ/หรือด้ำนวิศวกรรม ที่
ได้ดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ย้อนหลังภำยในระยะเวลำไม่เกิน 10 ปี จนถึงวันยื่นซองเสนอรำคำ โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
5.12.1 มีพื้นที่ของอำคำรรวมกันไม่น้อยกว่ำ 10,000 ตร.ม. ในโครงกำรเดียวกันหรืออำคำร
ที่ต่อเชื่อมกันและเป็นสัญญำเดียว
5.12.2 มีมูลค่ำกำรก่อสร้ำงรวมไม่น้อยกว่ำ 280 ล้ำนบำท (สองร้อยแปดสิบล้ำนบำท) (รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) เป็นสัญญำเดียว โดยไม่รวมมูลค่ำงำนครุภัณฑ์ ซึ่งหำกผลงำนดังกล่ำวเป็นเงินสกุลอื่น จะถือ
อัตรำแลกเปลี่ยนของธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ เดือนที่ผู้เสนองำนได้รับสัญญำในผลงำนที่เสนอเป็นเกณฑ์
5.12.3 เป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชนที่ กฟภ. เชื่อถือ นอกจำกนี้ ในกรณีที่
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กฟภ. ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลงำนของผู้เสนองำน กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหรือขอเอกสำรเพิ่มเติมได้
แล้วแต่กรณี
5.13 ผู้ให้บ ริกำรงำนจ้ำงออกแบบจะต้องมีผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรออกแบบอำคำรศูนย์
ปฏิบัติกำรทดสอบส่วนกลำง ของ กฟภ. อย่ำงน้อย ดังนี้
5.13.1 ผู้จัดกำรโครงกำร 1 คน
5.13.2 หัวหน้ำวิศวกรผู้ออกแบบ ระดับวุฒิวิศวกร 1 คน
5.13.3 สถำปนิก สำขำสถำปัตยกรรมหลัก ระดับสำมัญสถำปนิก อย่ำงน้อย 1 คน
5.13.4 สถำปนิก สำขำสถำปัตยกรรมภำยในหรือมัณฑนำกร ระดับสำมัญสถำปนิก
อย่ำงน้อย 1 คน
5.13.5 สถำปนิก สำขำภูมิสถำปัตยกรรม ระดับภำคีสถำปนิก อย่ำงน้อย 1 คน
5.13.6 วิศวกรโยธำ ระดับสำมัญวิศวกร อย่ำงน้อย 1 คน
5.13.7 วิศวกรไฟฟ้ำ สำขำไฟฟ้ำกำลัง ระดับสำมัญวิศวกร อย่ำงน้อย 1 คน
5.13.8 วิศวกรระบบสุขำภิบำล ระดับสำมัญวิศวกร อย่ำงน้อย 1 คน
5.13.9 วิศวกรระบบเครื่องกล ระดับสำมัญวิศวกร อย่ำงน้อย 1 คน
5.13.10 วิศวกรด้ำนควำมปลอดภัย หรือเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนระดับวิชำชีพ
อย่ำงน้อย 1 คน
5.13.11 วิศวกรผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรออกแบบระบบห้องปฏิบัติกำรทดสอบทำงไฟฟ้ำแรงสูง
และด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำคผนวก ข และต้องมีผลงำนออกแบบห้องปฏิบัติกำร
ทดสอบทีด่ ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ
5.13.12 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรวำงระบบสื่อสำร อย่ำงน้อย 1 คน
5.13.13 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรจัดกำรคลังพัสดุและกำรขนส่งลำเลียง (Logistics) พัสดุ
อย่ำงน้อย 1 คน
5.13.14 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรออกแบบอำคำรอนุรักษ์พลังงำนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่ำงน้อย 1 คน
5.13.15 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรประมำณรำคำและแผนงำนก่อสร้ำง อย่ำงน้อย 1 คน
5.13.16 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดทำเอกสำร อย่ำงน้อย 1 คน
ผู้รับผิดชอบในกำรออกแบบทั้งสถำปนิกและวิศวกรทั้งหมดในโครงกำรจะต้องมีใบอนุญำตและไม่
อยู่ระหว่ำงกำรเพิกถอนใบอนุญำต และจะต้องมีสำเนำหลักฐำนใบอนุญำต (ก.ส./ก.ว.) สำขำต่ำงๆ ตำมที่ระบุ
ข้ำงต้น และจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนแนบมำ พร้อมซองเสนอรำคำ ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบ
ต้องกำรปรับเปลี่ยนรำยชื่อของบุคลำกรในระหว่ำงดำเนินกำรออกแบบ ต้องแจ้งให้ กฟภ. ทรำบล่วงหน้ำเป็น
ลำยลักษณ์อักษรอย่ำงน้อย 7 วัน (ทำกำร) โดยต้องมีคุณสมบัติและประสบกำรณ์เทียบเท่ำหรือดีกว่ำบุคลำกร
ตำมรำยชื่อเดิมที่ต้องกำรปรับเปลี่ยนทดแทน ทั้งนี้ กฟภ. จะต้องพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและแจ้งเป็นลำย
ลักษณ์อักษรก่อน จึงจะสำมำรถปฏิบัติงำนแทนได้
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6. กำรจัดทำข้อเสนอทำงเทคนิคและหลักฐำนประกอบกำรเสนอผลงำน
ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบก่อสร้ำงที่เสนองำนจ้ำงออกแบบ จะต้องยื่นซองข้อเสนอเพื่อรับงำน
เป็นภำษำไทย โดยจัดทำข้อเสนอทำงเทคนิคแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ เอกสำรแสดงคุณสมบัติ และ ข้อเสนอ
คุณภำพ ของงำนที่ผู้ให้บริกำรประสงค์จะดำเนินกำรรำยกำรต่ำงๆ ข้ำงต้น และจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำน
แนบมำ พร้อมรับรองเอกสำรหลักฐำนที่ยื่นมำ ว่ำเอกสำรดังกล่ำวถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร โดยใน
ซองหรือกล่ องเปิดผนึ กแยกเป็น 2 ส่วนระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นเอกสำรแสดงคุณสมบัติและข้อเสนอคุณภำพ
ต้นฉบับ 1 ชุด (พร้อมให้ผู้ มีอำนำจลงนำมกำกับ) สำเนำจำนวน 6 ชุด (พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง) และ
Digital File ลงใน CD จำนวน 1 ชุด กำหนดให้จ่ำหน้ำถึงประธำนคณะกรรมกำรดำเนินกำรจ้ำงออกแบบ
รำยละเอียด (Detail Design) กำรก่อสร้ำงศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบส่วนกลำง กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.)
พร้อมยื่นโดยตรงถึงหน่วยงำนของ กฟภ. ที่ดำเนินกำรจ้ำง ตำมวันและเวลำที่กำหนด
6.1 ส่วนที่ 1 เอกสำรแสดงคุณสมบัติ ของผู้ยื่นข้อเสนอ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(1) ผู้ยื่นเสนอเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองต้องมีอำยุไม่เกิน 3 เดือน
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชน จำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้ จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ค) ในกรณีผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบเป็นผู้ให้บริกำรออกแบบร่วมกันในฐำนะเป็น
ผู้ค้ำร่วม หรือ ผู้ร่วมค้ำ ดังกล่ำวจะต้องเป็นนิติบุคคล โดยให้ยื่นสำเนำสัญญำของ
กำรเข้ำร่วมค้ำ และให้ยื่นเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี
(2) เอกสำรแสดงเพิ่มเติมอื่นๆ
(ก) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) ส ำเนำใบทะเบี ย นพำณิช ย์ ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมู ล ค่ำเพิ่ม หลั กฐำนแสดง
วัต ถุป ระสงค์ ในกำรท ำกำรค้ ำ หรือ ประกอบธุ รกิ จของนิ ติบุ คคลนั้ น ๆ พร้ อมทั้ ง
รับรองสำเนำถูกต้อง
(ค) สำเนำใบรับรองอนุญำตที่เป็นนิติบุคคลจำกสภำสถำปนิก และ/หรือ สภำวิศวกร ที่ไม่
หมดอำยุพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ง) หลักฐำนกำรขึ้นทะเบียนผู้รับจ้ำงกับกระทรวงกำรคลัง
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6.2 ส่วนที่ 2 เอกสำรแสดงข้อเสนอคุณภำพ ของผู้ยื่นข้อเสนอ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนำจให้บุคคลอื่นกระทำกำรแทน ให้แนบหนังสือมอบ
อำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้รับมอบ
อำนำจ โดยให้น ำบัตรประชำชน หรือสำเนำบัตรประชำชนของผู้ มอบอำนำจไป
แสดงด้วย ทั้งนี้ หำกผู้รับมอบอำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บ รรลุนิติภำวะ
ตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น
(2) ข้อมูลกำรเสนอด้ำนเทคนิค ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้เสนอ ประสบกำรณ์ และ
ผลงำนของผู้ยื่นข้อเสนอ
(3) ผลงำนออกแบบ ตำมข้อ 5.12 โดยแนบสำเนำหนังสือรับรองผลงำนและส ำเนำ
คู่สั ญญำ พร้ อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง พร้อมรำยละเอียดโดยสั งเขป ภำพถ่ำย
ผลงำนออกแบบและอำคำรที่เคยออกแบบและก่อสร้ ำงเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่ ำง
น้อยงำนละ 1 รูป ทั้งนี้ นำต้นฉบับสัญญำจ้ำง และหนังสือรับรองผลงำนมำแสดงใน
วันที่ยื่นซองเสนองำนด้ำนเทคนิค
(4) บัญชีรำยชื่อพร้อมประวัติ วุฒิกำรศึกษำ และผลงำนของบุคคลำกรที่จะเข้ำร่วมงำนจ้ำง
ควบคุมงำน ตำมข้อ 5.13 หำกเป็นบุคลำกรผู้ประกอบวิชำชีพในสำขำที่ต้องมีใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ จะต้องแนบส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ ในสำขำนั้น ซึ่งยัง
ไม่หมดอำยุและรับรองสำเนำถูกต้องโดยเจ้ำของบัตรมำพร้อมกันด้วย พร้อมระบุควำม
รับผิดชอบในผลงำน และระยะเวลำดำเนินงำนของบุคลำกรตำมที่กำหนด และหนังสือ
ยืนยันกำรเข้ำร่วมปฏิบัติงำนในงำนนี้ (ฉบับจริง) เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(5) แนวทำงและวิ ธี ด ำเนิ น งำนให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ และขอบเขตกำรด ำเนิ น งำน
ตลอดจนข้อเสนอด้ำนเทคนิคอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อโครงกำร เช่น รำยละเอียด
แผนงำน, วิธีกำรบริหำรโครงกำร, ผังโครงสร้ำงทีมบุคลำกรโครงกำร เป็นต้น โดยมี
รำยละเอียดครอบคลุม ขอบเขตเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดทั้งหมดตำมหัวข้อ
ต่อไปนี้
(6) แนวควำมคิดในกำรออกแบบโครงกำร
(7) ใบรับรองกำรประกันวิชำชีพ (Professional Indemnity Insurance) (ถ้ำมี)
6.3 รูปแบบเอกสำรที่ต้องแสดง รูปแบบทั้งหมดให้เขียนลงในกระดำษขนำดไม่ต่ำกว่ำ A2
6.3.1 ผังบริเวณศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบส่วนกลำง กฟภ.
6.3.2 แปลนพื้นทุกชั้น
6.3.3 แปลนหลังคำ
6.3.4 รูปด้ำน 4 ด้ำน
6.3.5 รูปตัดแสดงโครงสร้ำงอำคำรไม่น้อยกว่ำ 2 รูป
6.3.6 รูปทัศนียภำพหรือภูมิสถำปัตยกรรม
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6.3.7
6.3.8

6.3.9
6.3.10
6.3.11

จัดทำกำรนำเสนอโครงกำร ในรูปแบบภำพสำมมิติ หรือวีดีทัศน์สำมมิติ ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
แนวควำมคิดในกำรออกแบบโครงกำร
- แนวควำมคิดด้ำนสถำปัตยกรรม
- แนวควำมคิดด้ำนงำนระบบวิศวกรรม
- แนวควำมคิดกำรปรับปรุงพื้นที่และงำนภูมิสถำปัตยกรรม
- แนวควำมคิดตำมหลักเกณฑ์ด้ำนอำคำรเขียว
แบบรำยละเอียดอื่น ๆ เท่ำที่จำเป็น
งบประมำณกำรก่อสร้ำงเบื้องต้น
ตำรำง แผนงำน กำรปฏิบัติงำนและระยะเวลำในกำรดำเนินกำรแต่ละงวดงำนที่จะ
ส่งมอบให้ กฟภ.

6.4 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอด้ำนรำคำ
ผู้ ให้ บ ริ ก ำรงำนจ้ ำงออกแบบจะต้องจัด ทำข้ อเสนอด้ำนรำคำเป็นเงินบำทสอดคล้ อ งกั บ
ข้อกำหนดด้ำนเทคนิค โดยค่ำใช้จ่ำยเป็นแบบเหมำจ่ำย ทั้งนี้รำคำที่เสนอ ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบจะต้อง
พิจำรณำอย่ำงรอบคอบว่ำถูกต้องและครบถ้วนตำมข้อเสนอด้ำนเทคนิค โดยรำคำที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัว
เลขและตัวหนังสือ หำกตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยเป็นรำคำรวมทั้งสิ้น ซึ่ง
รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่นๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว และต้องเสนอรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยแต่ละ
รำยกำรให้พิจำรณำดังนี้
6.3.1 เงื่อนไขกำรขอเบิกเงินค่ำจ้ำงแต่ละงวด ซึ่งจะต้องมีกำรตกลงกันก่อนทำสัญญำและ
ต้องเป็นไปตำมที่ กฟภ. เห็นสมควร
6.3.2 ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบต้องแสดงรำยละเอียดของกำรประมำณค่ำใช้จ่ำยแต่ละ
รำยกำรตำมแผนกำรปฏิบัติกำรและเสนอสรุปรำคำค่ำบริกำรทั้งหมด
6.3.3 รำคำที่ เ สนอจะต้ อ งก ำหนดยื น รำคำไม่ น้ อ ยกว่ ำ 120 วั น นั บ แต่ วั น ก ำหนดยื่ น
เอกสำรโดยภำยในกำหนดยืนรำคำ ผู้เสนอรำคำในฐำนะผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบต้องรับผิดชอบรำคำที่ตน
เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ หำกผู้เสนอรำคำมิได้ระบุระยะเวลำยืนรำคำไว้ กฟภ. จะถือว่ำผู้เสนอ
รำคำมีเจตนำยืนรำคำตำมจำนวนวันที่ กฟภ. กำหนด
หมำยเหตุ หำกผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรงำนออกแบบรำยใดมี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรจ้ำงจะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ให้บริกำรงำนออกแบบรำยนั้น เว้นแต่ผู้ให้บริกำรงำนออกแบบ
รำยใดเสนอเอกสำรทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะจ้ำงไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรจ้ำงจ้ำงออกแบบรำยละเอียด
(Detail Design) กำรก่อสร้ำงศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบส่วนกลำง กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) ในส่วนที่มิใช่
สำระสำคัญและควำมแตกต่ำงนั้นไม่มีผลทำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเป็น
กำรผิดพลำดเล็กน้อย คณะกรรมกำรดำเนินกำรจ้ำง อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น
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7. กำหนดเวลำแล้วเสร็จของงำนจ้ำงออกแบบ
ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ออกแบบรำยละเอียด (Detail Design)
ของศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบส่วนกลำง กฟภ. จะต้องออกแบบรำยละเอียด (Detail Design) และส่งมอบงำนให้
แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ 180 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ซึ่งไม่รวมระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจ
รับพัสดุได้ทำกำรตรวจรับในแต่ละงวดงำน
8. กำรทำสัญญำจ้ำง
ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบที่ได้รับกำรคัดเลือก จะต้องทำสัญญำจ้ำงออกแบบสัญญำ ดังระบุใน
เอกสำรแนบท้ำย (ภำคผนวก จ) ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับ กฟภ. ภำยใน
15 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจำนวนเงินเท่ำกั บร้อยละ 5 (ห้ำ) ของ
รำคำค่ำจ้ำงตำมสัญญำ ให้ กฟภ. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
8.1 เงินสด
8.2 เช็คธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่ กฟภ. โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชำระต่อ กฟภ. หรือก่อนหน้ำ
นั้นไม่เกิน 3 วันทำกำรของทำงรำชกำร
8.3 หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตัวอย่ำงหนังสือค้ำประกันของธนำคำรที่
กฟภ. กำหนด
8.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบ
กิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย โดย
อนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือค้ำประกันของธนำคำรที่ กฟภ.กำหนด
8.5 พันธบัตรรัฐบำลไทย หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก (คู่สัญญำ) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว ในกำรทำสัญญำหำกมีกำรแก้ไขสัญญำ
และมีผลทำให้วงเงินตำมสัญญำนั้นเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม ในกรณีเพิ่มขึ้นคู่สัญญำต้องนำหลักประกันสัญญำ
มำวำงเท่ำกับวงเงินหลักประกัน สั ญญำที่ได้เพิ่มนั้น ถ้ำหลั กประกันสั ญญำที่คู่สั ญญำนำมำมอบไว้เพื่อเป็น
หลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำลดลงหรื อเสื่อมค่ำลงหรือมีอำยุไม่ครอบคลุมถึงควำมรับผิดของคู่สัญญำ
ตลอดอำยุสัญญำ ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆก็ตำม รวมถึงส่งมอบงำนล่ำช้ำเป็นเหตุให้ระยะเวลำแล้วเสร็จ หรือวันครบ
กำหนดควำมรับผิดในควำมชำรุดบกพร่องตำมสัญญำเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญำต้องหำหลักประกันใหม่หรือ
หลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตำมมูลค่ำที่กำหนดในสัญญำ มำมอบให้ภำยในระยะเวลำที่ กฟภ.
กำหนด
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9. กำรจ้ำงช่วง
ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบจะต้องไม่เอำงำนทั้งหมดหรือบำงส่วนแห่งสัญญำนี้ไปจ้ำงช่วงอีก
ทอดหนึ่ง เว้นแต่กำรจ้ำงช่วงแต่บำงส่วนที่ได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำก กฟภ. ก่อน กำรที่ กฟภ. ได้อนุญำตให้
จ้ำงช่วงงำนแต่บำงส่วนดังกล่ำวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้ออกแบบหลุดพ้นจำกควำมรับผิดหรือพันธะหน้ำที่ตำม
สัญญำนี้และผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบจะยังคงต้องรับผิดชอบในควำมผิดและควำมประมำทเลินเล่อของผู้
รับจ้ำงช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้ำงของผู้รับจ้ำงช่วงนั้นทุกประกำร
กรณีที่ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบไปจ้ำงช่วงงำนแต่บำงส่วน โดยฝ่ำฝืนควำมในวรรคหนึ่ง ผู้
ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบต้องชำระค่ำปรับให้แก่ กฟภ. เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงิน
ของงำนที่จ้ำงช่วงตำมสัญญำ ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ กฟภ. ในกำรบอกเลิกสัญญำ
10. กำรส่งมอบงำน
ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบจะต้องส่ งมอบงำนที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ให้ กฟภ. พิจำรณำพร้อมทั้ง
จัดทำเป็นเอกสำรรำยงำนต่ำงๆ จำนวน 7 ชุด และ Digital Files จำนวน 1 ชุด ตำมลำดับดังนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5

กำรส่งมอบงำน
กำหนดส่งงำน
รำยงำนในขั้นตอนกำรจัดทำแบบร่ำงขั้นต้น (Conceptual
Design) ครอบคลุมงำนในขอบเขตของงำนข้อ 4.1, 4.2,
4.3 และ 4.4
รำยงำนในขั้นตอนกำรจัดทำแบบร่ำงอำคำร (Preliminary
ภำยใน 180 วัน
Design) ครอบคลุมงำนในขอบเขตของงำนข้อ 4.5
นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง
รำยงำนในขั้นตอนกำรจัดทำแบบก่อสร้ำงที่สมบูรณ์ถูกต้อง
(Final Detail Design) ครอบคลุมงำนในขอบเขตของงำน
ข้อ 4.6, 4.7 และ 4.8
รำยงำนสรุปกำรให้ควำมร่วมมือกับ กฟภ. ในกำรดำเนินกำร
ภำยใน 45 วัน
ประกวดรำคำจ้ำงเหมำก่อสร้ำง ครอบคลุมงำนในขอบเขต
(นับถัดจำกวันที่ กฟภ. สรุปผลกำร
ของงำนข้อ 4.9
ประกวดรำคำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงเสร็จสิ้น)
ภำยใน 45 วัน
รำยงำนสรุปกำรให้ควำมร่วมมือในกำรก่อสร้ำง ครอบคลุม
(นับถัดจำกวันที่ กฟภ. สรุปผลกำรตรวจ
งำนในขอบเขตของงำนข้อ 4.10
รับงำนจ้ำงเหมำก่อสร้ำงเสร็จสิ้น)
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11. ค่ำจ้ำงและกำรจ่ำยเงิน
กฟภ. จะจ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้แก่ ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบเป็นงวดๆ โดยมีเงื่อนไขกำรจ่ำยเงิน
ตำมกำรส่งมอบงำน ดังนี้
งวดที่

จ่ำยร้อยละ
ของวงเงินตำมสัญญำ

1

20

2

20

3

45

4

10

5

5

เงื่อนไขกำรจ่ำยเงิน
หลังจำกกำรส่งมอบงำนลำดับที่ 1 ตำมข้อ 10 และคณะกรรมกำรตรวจ
รับพัสดุให้ควำมเห็นชอบแล้ว
หลังจำกกำรส่งมอบงำนลำดับที่ 2 ตำมข้อ 10 และคณะกรรมกำรตรวจ
รับพัสดุให้ควำมเห็นชอบแล้ว
หลังจำกกำรส่งมอบงำนลำดับที่ 3 ตำมข้อ 10 และคณะกรรมกำรตรวจ
รับพัสดุให้ควำมเห็นชอบแล้ว
หลังจำกกำรส่งมอบงำนลำดับที่ 4 ตำมข้อ 10 และคณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงให้ควำมเห็นชอบแล้ว
หลังจำกกำรส่งมอบงำนลำดับที่ 5 ตำมข้อ 10 และคณะกรรมกำรตรวจ
รับพัสดุงำนจ้ำงเหมำก่อสร้ำงให้ควำมเห็นชอบแล้ว

12. ควำมรับผิดชอบและ กำรรับประกันผลงำนที่มีต่อ กฟภ.
12.1 ในกรณีที่ผลงำนกำรออกแบบก่อสร้ำงเกิดควำมบกพร่อง หรือไม่เป็นไปตำมควำมประสงค์
ของ กฟภ. อัน เนื่ องมำจำกผู้ ใ ห้ บ ริ กำรงำนจ้ ำงออกแบบมิ ได้ ด ำเนิน กำรให้ ถูก ต้อ งตำมหลั ก วิ ช ำกำรด้ ำ น
สถำปัตยกรรมและ/หรือวิศวกรรม ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบจักต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรแก้ ไข
ควำมบกพร่ องให้เป็นที่เรียบร้อย ประสำนงำน และแก้ไขเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพำะวัสดุและอุปกรณ์กำร
ก่อสร้ำงที่ขัดต่อกฎหมำยหรือระเบียบรำชกำร ตลอดจนควำมบกพร่องของกำรกำหนดรำคำกลำงตำมที่ กฟภ.
หรือกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลังทักท้วง โดยไม่คิดค่ำบริกำรจำก กฟภ. อีก หำกผู้ให้บริกำรงำนจ้ำง
ออกแบบไม่ดำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยในกำหนดเวลำที่ กฟภ. ได้แจ้งเป็น
ลำยลั กษณ์อักษรแล้ว กฟภ. ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรดำเนินกำรใดๆ เพื่อแก้ไขควำมบกพร่องดังกล่ำว โดยผู้
ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยและควำมเสียหำยตำมที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
12.2 หำกมีควำมเสียหำยเกิดขึ้น ต่อสิ่งก่อสร้ำง หรือมีปริมำณงำนเพิ่มขึ้น ซึ่งสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำ
สำเหตุเกิดจำกแบบก่อสร้ำงมีข้อบกพร่อง ผิดพลำด หรือออกแบบไว้ไม่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ กฟภ. อย่ำงร้ำยแรง ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบนั้นต้องเป็นผู้ชดใช้ควำมเสียหำยเหล่ำนั้น
โดยให้ชดใช้ไม่เกินจำนวนเงินค่ำจ้ำงทีไ่ ด้รับจำกกำรออกแบบนี้
12.3 หำก กฟภ. หรือบุคลำกรของ กฟภ. ต้องตกเป็นผู้รับผิดชอบค่ำเสียหำย อันเกิดจำกควำม
ผิดพลำด บกพร่อง ของกำรกำหนดคุณลักษณะของวัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้ำง ตลอดจนกำรกำหนดรำคำกลำง
ที่ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบเป็นผู้จัดทำขึ้น ให้ กฟภ. มีสิทธิ์ไล่เบี้ยเอำกับผู้ที่ ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบจน
ครบทุกจำนวน
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12.4 หำกผลประกวดรำคำเกินกว่ำงบประมำณที่กำหนด กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรให้ผู้ ให้บริกำร
งำนจ้ำงออกแบบปรับแก้ไข และ/หรือรำยกำรประกอบแบบ เพื่อให้รำคำอยู่ในงบประมำณที่กำหนดไว้
13. ค่ำปรับ
หำกผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบไม่สำมำรถทำงำนได้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่กำหนดไว้ใน
สัญญำ หรือ กฟภ. ยังไม่ได้บอกเลิกสัญญำ ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบต้องชำระค่ำปรับให้แก่ กฟภ. ในอัตรำ
ร้อยละ 0.10 ของรำคำค่ำจ้ำงทั้งหมดต่อวัน นับถัดจำกวันที่กำหนดแล้วเสร็จตำมสัญญำ หรือวันที่ กฟภ. ได้
ขยำยเวลำจนถึงวันที่ทำงำนแล้วเสร็จจริง หำกจำนวนค่ำปรับเกินร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินค่ำจ้ำง กฟภ. มี
สิทธิ์จะยกเลิกสัญญำได้
14. กรรมสิทธิ์ในแบบก่อสร้ำง ข้อมูล เอกสำร
กฟภ. เป็นเจ้ำของสิทธิ์ในผลงำนกำรออกแบบ ข้อมูล และเอกสำรรำยละเอียดต่ำงๆ ทั้งหมดที่ ผู้
ให้ บ ริ กำรงำนจ้ ำงออกแบบของศูน ย์ ป ฏิบั ติกำรทดสอบส่ ว นกลำง กฟภ. ได้ออกแบบตำมสั ญญำนี้ และผู้
ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบจะนำผลงำน แบบแปลน ข้อมูล และเอกสำรรำยละเอียดของผลงำนตำมสัญญำนี้ไป
ใช้ หรือเผยแพร่ในกิจกำรอื่น นอกเหนือจำกที่ได้ระบุไว้ในสัญญำนี้ไม่ได้
15. กำรประสำนงำนกำรจัดหำสิ่งอำนวยควำมสะดวกและอื่นๆ
15.1 กฟภ. จะช่วยในกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำง
ออกแบบสำมำรถปฏิบัติงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องได้สะดวกยิ่งขี้น
15.2 กฟภ. จะจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม
15.3 สถำนที่ปฏิบัติงำน เครื่ องมือ และสิ่ งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน ผู้
ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบจะเป็นผู้จัดหำเองทั้งสิ้น
15.4 กฟภ. ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะงดจ้ำง หรือเลือกจ้ำงผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบรำยใดรำยหนึ่งได้
โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมด้วยดุลยพินิจของ กฟภ. ทั้งนี้ กำรตัดสินของ กฟภ. ถือเป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำใน
ฐำนะผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบจะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
16. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
กำหนดหลักเกณฑ์กำรตัดสินเป็นหัวข้อรูปแบบสถำปัตยกรรมและ/หรือวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
ผลงำน ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญของผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เกณฑ์
คะแนนคุณภำพรวมทั้งหมด 100 คะแนนตำมที่กำหนด และจะคัดเลื อกข้อเสนอจำกผู้ ให้ บริกำรงำนจ้ำง
ออกแบบที่มีคะแนนสูงสุด และจัดลำดับไว้ไม่เกิน 3 รำย โดยแต่ละรำยต้องมีคะแนนคุณภำพรวมไม่น้อยกว่ำ
80 คะแนน ดังนี้
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16.1 แนวคิดรูปแบบควำมสัมพันธ์และควำมเหมำะสมด้ำนวิศวกรรม แนวคิดและวิธีกำรคำนวณ
รำยกำรต่ำงๆ ทั้งทำงด้ำนสถำปัตยกรรมและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง โดยเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับกำรคำนวณเพื่อ
ออกแบบห้องปฏิบัติกำรทดสอบต่ำงๆ แสดงข้อมูลอ้ำงอิงที่ใช้ในกำรคำนวณและข้อมูลอ้ำงอิงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
และแหล่งที่มำของข้อมูลอ้ำงอิงที่แสดงให้เห็นถึงควำมน่ำเชื่อถือ จำนวน 35 คะแนน
16.2 แนวคิดรูปแบบด้ำนสถำปัตยกรรม กำรปรับปรุงพื้นที่และงำนภูมิสถำปัตยกรรม จำนวน 30
คะแนน
16.3 ผลงำน ประสบกำรณ์และควำมชำนำญของทั้งผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบและบุคลำกรที่เข้ำ
ร่วมในกำรออกแบบที่เกี่ยวข้องตำมข้อกำหนดขอบเขตงำนออกแบบศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบส่วนกลำง กฟภ.
จำนวน 30 คะแนน
16.4 อื่นๆ เช่น แนวคิด กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี แนวทำงและแผนกำรดำเนินงำน รูปแบบกำร
นำเสนอที่มีควำมชัดเจนและเข้ำใจได้ง่ำย เป็นต้น จำนวน 5 คะแนน
กฟภ. จะเปิดซองข้อเสนอด้ำนรำคำจำกผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบที่มีคะแนนคุณภำพผ่ำนเกณฑ์
กำรคัดเลือกและมีคะแนนคุณภำพสูงที่สุดก่อนเป็นลำดับแรก และจะเจรำจำต่อรองรำคำให้ได้รำคำที่เหมำะสม
แต่ต้องไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ หำกกำรเจรจำต่อรองไม่เป็นผลหรือผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบ
ซึ่งได้คะแนนคุณภำพสูงสุดไม่ยอมเข้ำทำสัญญำหรือข้อตกลงกับ กฟภ. ในเวลำที่กำหนดตำมเอกสำรงำนจ้ ำง
ออกแบบ กฟภ.จะพิจำรณำยกเลิกกำรเจรจำต่อรองรำคำกับผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบรำยนั้น แล้วเปิดซอง
พิจำรณำข้อเสนอด้ำนรำคำของผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบที่มีคะแนนคุณภำพผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกและมี
คะแนนคุณภำพสูงในลำดับถัดไป และจะดำเนินกำรเช่นเดียวกันกับรำยแรกจนกว่ำจะได้ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำง
ออกแบบที่มีรำคำเหมำะสมและอยู่ในวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ ำวไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำยใดๆจำก กฟภ.
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ภำคผนวก ก ขอบเขตผังบริเวณสำหรับก่อสร้ำงศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบส่วนกลำง กฟภ.

รูปที่ 1 ผังบริเวณในแบบเลขที่ IB2-025/33172/R1 และผังถนน-ลำน (ลงเส้นสี)
แบบเลขที่ IB1-025/36088/R1

รูปที่ 2 ผังบริเวณในแบบเลขที่ IB2-025/33172/R1 และผังถนน-ลำน (ลงเส้นสี)
แบบเลขที่ IB1-025/36088/R1 (ภำพขยำย)
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ภำคผนวก ข ข้อแนะนำสำหรับกำรออกแบบพื้นที่อำคำรสำนักงำนและห้องปฏิบัติกำรทดสอบ
1. สำหรับพื้นที่ใช้งำนศูนย์ทดสอบส่วนสำนักงำน (Office)
ลำดับ
1

2

3

รำยละเอียดพื้นที่อำคำร
ส่วนสำนักงำน (Office)
ผู้อำนวยกำรศูนย์
ผู้อำนวยกำรกอง
รองผู้อำนวยกำรกอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกอง
หัวหน้ำแผนก
นบท.
แผนกทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
แผนกทดสอบมิเตอร์และเครื่องวัด
แผนกทดสอบหม้อแปลง
แผนกทดสอบกลุ่ม Smart grid และอุปกรณ์สื่อสำร
แผนกบริกำรธุรกิจศูนย์ปฏิบัติกำร
แผนกบริหำรระบบคุณภำพ
แผนกควบคุมคุณภำพอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
แผนกวิเครำะห์อุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
ห้องสื่อสำร + LAN
พื้นที่วำงอุปกรณ์สำนักงำน
พื้นทีส่ ่วนถ่ำยเอกสำร
ห้องเก็บเอกสำรสำคัญ
ห้องเก็บของ
พื้นที่เอนกประสงค์ พื้นที่พักผ่อน และนันทนำกำร
พื้นที่ประชำสัมพันธ์และติดต่อขอรับบริกำร พร้อม
บริเวณพักรอ
พื้นที่สร้ำงสรรค์ในรูปแบบ Co-working Space
ส่วนห้องประชุมและอืน่ ๆ
ห้องประชุมขนำดเล็ก
ห้องประชุมขนำดกลำง
ห้องประชุมขนำดใหญ่
ห้องน้ำ (พนักงำน+ผู้มำติดต่อ)
ส่วน Service (ปั๊มน้ำ, ห้องไฟฟ้ำ, Generator, อื่นๆ)
พื้นที่สวัสดิกำร
ห้องปฐมพยำบำล
ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติศำสนกิจ
ห้องพักอยู่เวร

จำนวน
(คน)

จำนวน
(ห้อง)

1
3
3
3
12
2
10
9
6
6
6
3
4
4
26

1
3
3
3

26
62.4
62.4
62.4
117.00
10.53
52.65
47.39
31.59
31.59
31.59
15.80
21.06
21.06
136.89
9
31.20
7.28
33.28
9
21.06

10
20
40

2
1
1

108
21.60
10.80
6.75
6.08

1
1
1
2

พืน้ ที่รวม
(ตรม.)

หมำยเหตุ

186.264
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ลำดับ

รำยละเอียดพื้นที่อำคำร

จำนวน
(คน)

ห้องเก็บของและอุปกรณ์
ห้องน้ำและห้องอำบน้ำ
ห้องอำหำร (Food Center)
ห้องออกกำลังกำย (Fitness)
ป้อมยำม

4

จำนวน
(ห้อง)

พืน้ ที่รวม
หมำยเหตุ
(ตรม.)
20.10

1
1

130.00

รวมพื้นที่อำคำร

2,504.3

2. สำหรับพื้นที่สำหรับพื้นทีห่ ้องปฏิบัติกำรทดสอบ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รำยละเอียดพื้นที่อำคำร
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบหม้อแปลงจำหน่ำยระบบจำหน่ำย
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบมิเตอร์
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบไฟฟ้ำแรงสูง
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบถุงมือยำงและเครื่องมือฮอทไลน์
ห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบ
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบทำงกล
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบวัสดุและฉนวนน้ำมันหม้อแปลง
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบสำยไฟ
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ำอัจฉริยะ
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบกำรทนต่อสภำวะแวดล้อมและกำรทดสอบกำร
เสื่อมสภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบด้ำนกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบด้ำนกำรส่องสว่ำง
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบกำรลัดวงจร
รวมพื้นที่ใช้สอยสำหรับห้องปฏิบตั ิกำรทดสอบ

พื้นที่โดยประมำณ
(ตรม.)
1,600
900
650
300
350
400
300
800
400

หมำยเหตุ

400
300
200
5,500
12,100
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ภำคผนวก ค แบบฟอร์มหนังสือสัญญำค้ำประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำของธนำคำร
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ภำคผนวก ง เงื่อนไขเฉพำะงำน
ข้อกำหนด Building Information Modeling
ในกำรจัดทำแบบจำลองโดยใช้ Building Information Modeling (BIM) ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำง
ออกแบบจะต้องจั ดทำแบบจ ำลองที่มีทั้งข้อมูล ทำงเรขำคณิตและฐำนข้อมูล ขององค์ประกอบอำคำรและ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ในโครงกำร โดยข้อมูลดังกล่ำวอย่ำงน้อยจะต้องประกอบไปด้วย ตำแหน่ง ขนำด ปริมำตร
รู ป ร่ ำ ง ควำมสู ง กำรท ำมุ ม ฯลฯ และฐำนข้ อ มู ล ขององค์ ป ระกอบต่ ำ งๆ รำยละเอี ย ดประกอบแบบ
(Specifications) ข้อมูล ระบบประสิ ทธิภ ำพกำรทำงำนของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ รำคำ ฯลฯ ซึ่งในกำร
ดำเนินกำรให้ได้ผลดังกล่ำวผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบจะต้องดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
1. รูปแบบดิจิตัลไฟล์และเวอร์ชั่นที่จะทำกำรจัดส่ง
ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบจะต้องแจ้งชื่อของโปรแกรมและเวอร์ชั่นของโปรแกรมที่จะใช้ในกำรสร้ำง
แบบจำลองให้ กฟภ. ทรำบในขั้นตอนกำรจัดทำรำยงำนขั้นต้น (Inception report) โดยโปรแกรมที่ใช้อำจมี
หลำยโปรแกรมก็ได้ และทุกโปรแกรมจะต้องได้รับควำมเห็นชอบให้ใช้งำนจำก กฟภ. ก่อนสร้ำงแบบจำลองใน
โครงกำรนี้
โดยทั่วไป โปรแกรมหลักที่ใช้จะต้องสำมำรถเปิดดูและแก้ไขได้โดยโปรแกรมที่ใช้งำนอยู่ในปัจจุบัน
เช่น Revit, Civil 3D, Navisworks ฯลฯ หรือโปรแกรมอื่นที่ กฟภ. เห็นชอบ
ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบจะต้องจัดทำแบบรูปรำยงำนก่อสร้ำงในสัญญำนี้จำกแบบจำลอง BIM
เป็นหลัก ในบำงกรณีผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบอำจต้องใช้โปรแกรมอื่นเพื่อทำกำรสร้ำงแบบจำลององค์
อำคำรหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีรำยละเอียดมำกกว่ำระดับขั้นของกำรพัฒนำตำมข้อ 2 ซึ่งแบบจำลองที่ได้จำก
โปรแกรมนี้จะต้องสำมำรถเปิดดูได้ด้วยโปรแกรมตรวจทำน (Review) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น Navisworks
เป็นต้น หรือผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบจะต้องทำกำรจัดหำโปรแกรมเพื่อให้ กฟภ. สำมำรถตรวจสอบงำนได้
โดยค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในกำรจัดทำโปรแกรมดังกล่ำวผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
2. ระดับขั้นของกำรพัฒนำ (Level of Development, LOD)
ในกำรจัดทำ BIM ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบจะต้องจัดทำแบบจำลองโดยมีระดับขั้นของกำรพัฒนำ
(Level of Development, LOD) ไม่น้อยกว่ำ 300 ในทุกๆระบบงำนตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ LOD ที่
กำหนดเป็นไปตำมมำตรฐำน National BIM Standard-United states (NBIMS-US)
3. กำรพัฒนำแบบจำลอง BIM และกำรจัดส่งแบบจำลองในขั้นตอนต่ำงๆ
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3.1 ขั้นตอนกำรออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบจะต้องสร้ำง
แบบจำลอง 3 มิติ โดยอำจจัดทำด้วยโปรแกรม BIM หรือไม่ก็ได้
3.2 ขั้นตอนกำรออกแบบรำยละเอียด (Final Detail Design) ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบจะต้อง
สร้ ำงแบบจ ำลอง 3 มิติ ด้ว ยโปรแกรม BIM ที่แสดงองค์ประกอบทั่ว ไปของอำคำรและงำนระบบต่ำงๆ
แบบจำลองจะต้องแสดงขนำด พื้นที่ ปริมำตร ตำแหน่ง และกำรวำงแนว โดยละเอียด และจะต้องมีกำรระบุ
รำยกำร รำยละเอียดประกอบแบบของอำคำร และอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่จะนำมำติดตั้งในอำคำร พร้อมทั้งจะต้องมี
กำรจัดแบ่งหมวดหมู่ต่ำงๆ ให้เหมำะสม โดยแบบจำลองจะต้องสำมำรถคำนวณปริมำณงำนโดยละเอียด และ
สำมำรถคำนวณรำคำงำนโครงสร้ำงและอุปกรณ์หลักของแต่ละสัญญำโดยใช้แบบจำลอง BIM ได้
ผู้ให้ บ ริกำรงำนจ้ ำงออกแบบจะต้องควบคุมรำคำเบื้องต้นของงำนก่อสร้ำงให้ อยู่ในงบประมำณที่
กำหนด หำกพบว่ำรำคำเบื้องต้นมีมูลค่ำสูงกว่ำที่ กฟภ. กำหนด ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบจะต้องแจ้งให้
กฟภ. ทรำบโดยเร็ว
แบบจำลองจะต้องแยกไฟล์ของระบบต่ำงๆ อย่ำงน้อย ดังนี้
- แบบจำลองสถำปัตยกรรม (Architectural Model)
- แบบจำลองโครงสร้ำง (Structural Model)
- แบบจำลองเครื่องกล ระบบไฟฟ้ำ ระบบท่อ และระบบป้องกันอัคคีภัย (Mechanical, Electrical,
Plumbing Model and Fire Protection System: MEP Model)
ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบจะต้องมีกำรตรวจสอบกำรกีดขวำงกันขององค์อำคำร ท่อ และอุปกรณ์
ต่ำงๆ ในอำคำร พร้อมทั้งจัดทำรำยงำน (Clash Detection Report) เพื่อส่งให้ กฟภ. ตรวจสอบด้วย
4. รำยละเอียดข้อมูล
4.1 กำรสร้ำงแบบจำลองของระบบงำนต่ำงๆ ก่อนกำรสร้ำงแบบจำลองผู้ให้บริกำรจะต้องแจกแจง
รำยกำรองค์อำคำร และอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่จะปรำกฏในแบบจำลอง BIM (BIM Elements) และแจ้งให้ กฟภ.
ทรำบ โดยแบบจำลองดังกล่ำวจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้
4.1.1 แบบจำลองสถำปัตยกรรม (Architectural Model ) แบบจำลองควรจะประกอบด้วย
ข้อมูล พื้น ที่ก่อสร้ ำงพื้นที่และปริมำตรห้ อง ผนัง ประตูและหน้ำต่ำง ข้อมูล โครงสร้ำง
เบื้องต้น หลังคำ ฝ้ำ พื้น ข้อมูลควำมสูงของพื้นที่ใช้งำน เป็นต้น ผู้ให้บริกำรจะต้องสร้ำง
แบบจำลองโดยแยกเป็นชั้น แบบจำลองจะต้องแยกเป็นองค์อำคำร (Element) ต่ำงๆ
และชนิดขององค์อำคำร ออกจำกกันโดยชัดเจน โดยกำหนดให้ผนังและพื้น หรือองค์
อำคำรอื่ น มี ลั ก ษณะเดี ย วกั น จะต้ อ งมี ข นำดขององค์ อ ำคำร (Element) ไม่ ม ำกกว่ ำ
ระยะห่ำงของช่วงเสำ หรือของช่วง Grid Line ตำมที่กำหนดในแบบแปลน
4.1.2 แบบจำลองโครงสร้ำง (Structural Model) แบบจำลองควรจะประกอบด้วย ฐำนรำก
กำแพงกันดิน กำแพงรับแรงเฉือน คำน เสำผนัง แผ่นพื้น โครงสร้ำงที่ใช้ในกำรถ่ำยแรง
แท่นเครื่อง บันได บ่อต่ำงๆ โครงสร้ำงหล่อสำเร็จ และโครงสร้ำง Pre-stressed เป็นต้น
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จะต้องสร้ำงแบบจำลองโดยแยกเป็นขั้น แบบจำลองจะต้องแยกองค์อำคำรต่ำงๆ ออกจำก
กันโดยชัดเจน โดยกำหนดให้ผนังและพื้น หรือองค์อำคำรอื่นมีลักษณะเดียวกันจะต้องมี
ขนำดขององค์อำคำร (Element) ไม่มำกกว่ำระยะห่ ำงของช่วงเสำ หรือของช่วง Grid
Line ตำมที่กำหนดในแบบแปลน โดยแม้จะกำหนดให้มีระดับขั้นของกำรพัฒนำ (Level
of Development, LOD) ในโปรแกรม BIM หลักไม่น้อยกว่ำ 300 ตำมมำตรฐำน
National BIM Standard-United states (NBIMS-US) แต่ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบ
จะต้องสร้ำงแบบจำลองโครงสร้ำงที่แสดงเหล็กเสริม และรำยละเอียดของโครงสร้ำงเหล็ก
โดยแบบจำลองดังกล่ำวอำจสร้ำงขึ้นโดยใช้โปรแกรม BIM หลักที่ได้ระบุไว้ใน ข้อ 1 แต่
จะต้องสำมำรถเปิดดูและให้ข้อคิดเห็น (Review) ได้โดยโปรแกรมในลักษณะดังกล่ำวที่ใช้
งำนอยู่ในปัจจุบัน เช่น Navisworks หรือ โปรงแกรมอื่นๆ ที่ กฟภ. เห็นชอบ
4.1.3 แบบจำลองงำนวิศวกรรมเครื่องกล งำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ ระบบท่อ และระบบป้องกัน
อัคคีภัย (Mechanical, Electrical, Plumbing Model and Fire Protection System:
MEP Model ) แบบจำลองควรประกอบด้วย รำยกำรอย่ำงน้ อยดังแสดงในตำรำงที่ 1
ทั้งนีจ้ ะต้องสร้ำงแบบจำลองแยกเป็นชั้น แบบจำลองจะต้องแยกองค์ประกอบ (Element)
ต่ำงๆ ออกจำกกันโดยชัดเจน อุปกรณ์ต่ำงๆ จะต้องมีกำรระบุข้อมูลและเก็บข้อมูลกำร
บำรุงรักษำตำมที่ กฟภ. กำหนด
ตำรำงที่ 1 องค์ประกอบ (Element) สำหรับ MEP Model
ลำดับ
ระบบงำน
1 ระบบระบำยอำกำศ
2

ระบบสุขำภิบำล ประปำและท่อภำยใน

3

ระบบป้องกันอัคคีภัย

4

ระบบไฟฟ้ำและสำยสัญญำณ สื่อสำร

องค์ประกอบ
อุปกรณ์หลัก ท่อ Duct และระบบท่ออำกำศ ท่อน้ำและ
สำรหล่ อ เย็น ต่ ำ งๆเครื่ อ งตรวจจั บ และอุป กณ์ ค วบคุ ม
ต่ำงๆ เป็นต้น
ระบบท่อในอำคำรและข้อต่อต่ำงๆ เครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์
ควบคุมมำตรวัดน้ำ ถังเก็บควำมดัน ท่ อประปำภำยใน
บริเวณที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
ระบบท่ อ ดั บ เพลิ ง อุ ป กรณ์ ส่ ง สั ญ ญำณเตื อ นภั ย และ
ตำแหน่งอุ ปกรณ์ดับ เพลิ ง เครื่อ งสู บ น้ำดั บเพลิ ง ถังน้ ำ
ดับเพลิง เครื่องตรวจจับควัน เป็นต้น
ท่อสำยไฟ รำงสำยไฟ (Cable Tray) ปลั๊ก สวิตซ์ อุปกรณ์
ควบคุม หม้อแปลงไฟฟ้ำ ระบบสื่อสำรและคอมพิวเตอร์
ต่ ำ งๆ ระบบรั ก ษำควำมปลอดภั ย เช่ น กล้ อ ง CCTV
ระบบประตูต่ำงๆ ระบบลิฟต์ เป็นต้น
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4.2 รำยละเอียดข้อมูลรำยละเอียดจำเพำะที่ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบต้องจัดเตรียมไว้ให้ กฟภ. เป็น
ผู้นำเข้ำข้อมูลเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรอำคำรของ กฟภ. เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในกำรจัดทำแบบจำลอง
อุปกรณ์หลักต่ำงๆ จะต้องมีกำรเตรียมกำรไว้สำหรับกำรลงข้อมูลรำยละเอียดประกอบแบบสำคัญของอุปกรณ์
เหล่ำนั้นในขั้นตอนกำรติดตั้งจริง หำกผู้ให้ บริกำรงำนจ้ำงออกแบบหรือ กฟภ. เห็นควรให้มีกำรเตรียมข้อมูลใน
อุปกรณ์อื่นๆ หรื อในข้อกำหนดจ ำเพำะอื่นๆ มำกกว่ำที่กำหนดไว้ข้ำงต้น ผู้ให้ บริ กำรงำนจ้ำงออกแบบจะต้อง
ดำเนินกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ กฟภ. ในกำรบำรุงรักษำอุปกรณ์นั้นๆ ในอนำคต
5. กำรจัดส่งดิจิทัลไฟล์ในขั้นตอนต่ำงๆ ของโครงกำร
5.1 กำรจัดส่งรำยงำนประจำเดือนทุกเดือนหลังจำกได้นำเสนอแบบร่ำงขั้นต้น (Conceptual Design)
และ กฟภ. ได้อนุมัติแบบดังกล่ำวแล้ว ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบจะต้องจัดส่ง ดังนี้
5.1.1 แบบจำลอง 3 มิติ ที่สำมำรถเปิดดูและให้ข้อคิดเห็น (Review) ได้โดยโปรแกรมในลักษณะ
ดังกล่ำวที่ กฟภ. ใช้งำนอยู่ในปัจจุบัน เช่น Navisworks หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ กฟภ. เห็นชอบ
5.1.2 แบบจำลอง BIM เช่น Revit หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ กฟภ. เห็นชอบ
5.2 ในกำรส่งร่ำงเอกสำรประกวดรำคำและเอกสำรประกวดรำคำฉบับสมบูรณ์ผู้ให้บริกำรงำนจ้ำง
ออกแบบจะต้องจัดส่ง ดังนี้
5.2.1 แบบจำลอง 3 มิติ ที่สำมำรถเปิดดูและให้ควำมคิดเห็น (Review) ได้โดยโปรแกรมในลักษณะ
ดังกล่ำวที่ใช้งำนอยู่ในปัจจุบัน เช่น Naviswoks หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ กฟภ. เห็นชอบ
5.2.2 แบบจำลอง BIM หรือ Revit หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ กฟภ. เห็นชอบ ซึ่งแบบจำลองนี้ต้องเป็น
แบบจำลองหลักที่ใช้ในกำรจัดทำแบบรูปรำยกำรงำนก่อสร้ำง ในลักษณะแบบกระดำษ หำกแบบจำลองและแบบ
ก่อสร้ำงไม่สอดคล้องกัน กฟภ. ขอสวนสิทธิ์ในกำรอนุมัติแบบรูปรำยงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว จนกว่ำผู้ให้บริกำรงำนจ้ำง
ออกแบบจะได้ทำกำรแก้ไขให้ถูกต้อง
5.2.3 รำงงำน Clash Detection Report
5.2.4 แบบรำยละเอียดจุดต่อและ Detail ต่ำงๆ ในรูปแบบ 2 หรือ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรมเช่น
Revit หรือ AutoCAD หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ กฟภ. เห็นชอบ
5.2.5 รำยกำรปริมำณงำนที่ Export มำจำกแบบจำลอง BIM
-----------------------------------------
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ภำคผนวก จ แบบสัญญำ
สัญญำจ้ำงออกแบบและควบคุมงำนก่อสร้ำง
สัญญำเลขที่………….……(๑)...........……..……
สัญญำฉบับนี้ทำขึ้น ณ ….…..……………………………………..………………………………………………….......
ตำบล/แขวง………………..………..………….…………………...อำเภอ/เขต………………………...….……………………………...
จังหวัด…….………………………………….………. เมื่อวันที่ ……….……… เดือน ………………………….. พ.ศ. ……....………
ระหว่ำง…………………………….………………….……………………… (๒) ………..………………………………………………………..
โดย………...…………….……………………………………….……..…… (๓)..…………………………………………..………….…………
ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ผู้ว่ำจ้ำง” ฝ่ำยหนึ่ง กับ …………….……..………..…… (๔ ก) ………...………………….….
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ …………………….………..………………………………………………………….………….……..
มีสำนักงำนใหญ่อยู่เลขที่………………….....……ถนน……………….……..………..ตำบล/แขวง…….……….…..……….…....
อำเภอ/เขต………………………………..…….จังหวัด………..…………………..….โดย…….…………………………………..……...
ผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลปรำกฏตำมหนังสือรับรองของสำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท......……………..
ลงวันที่………………………….…...… (๕) (และหนังสือมอบอำนำจลงวันที่...… ……….…..........…..) แนบท้ำยสัญญำนี้
(๖) (ในกรณีที่ผู้ให้บริการเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ ……………………....….… (๔ ข) ………………….....
อยู่บ้ำนเลขที่ ……………………...….…..….ถนน…………………..……..…...……ตำบล/แขวง……..……..…….….…………….
อำเภอ/เขต…………………….……………….……...…..จังหวัด……………...…..………..…………...……. ผู้ถือบัตรประจำตัว
ประชำชนเลขที่............................................... ดังปรำกฏตำมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนแนบท้ำยสัญญำนี้)
ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ผู้ให้บริกำร” อีกฝ่ำยหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงทำสัญญำกันมีข้อควำมดังต่อไปนี้
ภำค ก. กำรออกแบบ
ข้อ ๑ ข้อตกลงว่ำจ้ำงงำนออกแบบ
๑.๑ ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำงและผู้ให้บริกำรตกลงรับจ้ำงออกแบบ................. ……(ชื่อโครงกำร
และรำยละเอียดที่สำคัญทุกรำยกำร)…..........................................................................................................…….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................................
ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญำนี้รวมทั้งเอกสำรแนบท้ำยสัญญำผนวก ........................... โดยผู้ให้บริกำร
จะต้องปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมหลักวิชำกำรและมำตรฐำนวิชำชีพทำงด้ำนสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม และ
บทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ ผู้ให้บริกำรจะต้องเริ่มลงมือทำงำนภำยในวันที่ …..… เดือน …….…..….. พ.ศ. …….…
และจะต้องดำเนินกำรออกแบบตำมสัญญำนี้ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ ……... เดือน …………………… พ.ศ. …..…..
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ข้อ ๒ เอกสำรอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำ
เอกสำรแนบท้ำยสัญญำดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำนี้
๒.๑ ผนวก ๑ ……….(………………….)………… จำนวน………..(………………) หน้ำ
๒.๒ ผนวก ๒ ……….(………………….)………… จำนวน………..(………………) หน้ำ
…………………………………...ฯลฯ……………..…………………….
ควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยสัญญำที่ขัดหรือแย้งกับข้อควำมในสัญญำนี้ ให้ใช้ข้อควำม
ในสัญญำนี้บังคับ และในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยสัญญำขัดแย้งกันเอง ผู้ให้บริกำรจะต้องปฏิบัติตำมคำวินิจฉัยของ
ผู้ว่ำจ้ำง คำวินิจฉัยของผู้ว่ำจ้ำงให้ถือเป็นที่สุด และผู้ให้บริกำรไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำจ้ำง ค่ำเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำย
ใดๆ เพิ่มเติมจำกผู้ว่ำจ้ำงทั้งสิ้น
ข้อ ๓ ค่ำจ้ำงงำนออกแบบและกำรจ่ำยเงิน
๓.๑ ผู้ว่ำจ้ำงและผู้ให้บริกำร ได้ตกลงรำคำค่ำจ้ำงงำนออกแบบตำมสัญญำนี้ เป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น……………………..บำท (……………..………….……..) ซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มเป็นเงินจำนวน……………………..บำท
(…………………………….…) ตลอดจนภำษีอำกรอื่นๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงด้วยแล้ว
๓.๒ ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำยค่ำจ้ำงให้แก่ผู้ให้บริกำรเป็นงวดๆ ดังนี้
งวดที่ ๑ จำนวนร้อยละ……...(……..) ของค่ำจ้ำงงำนออกแบบตำมข้อ ๓.๑ เป็นเงิน……...บำท
(……………………………) จะจ่ำยให้เมื่อ.………….…..…และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำครบถ้วน
ถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ ๒ จำนวนร้อยละ……..(……….) ของค่ำจ้ำงงำนออกแบบตำมข้อ ๓.๑ เป็นเงิน…...บำท
(…………………..………) จะจ่ำยให้เมื่อ……………….…….…และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้พิจำรณำแล้วเห็ นว่ำ
ครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ ๓ จำนวนร้อยละ……..(……..) ของค่ำจ้ำงงำนออกแบบตำมข้อ ๓.๑ เป็นเงิน..……...บำท
(……………….…………) จะจ่ ำยให้เมื่อ………………...........และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้พิจำรณำแล้วเห็ นว่ำ
ครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
……………………………….…..……ฯลฯ………………….……….…………….
งวดสุดท้ำย เป็นจำนวนเงิน …………………………….บำท (……..……..…………….) จะจ่ำยให้
เมื่อผู้ว่ำจ้ำงได้รับมอบงำนออกแบบจำกผู้ให้บริกำรครบบริบูรณ์และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้พิจำรณำ
แล้ว เห็นว่ำครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยตำมสัญญำแล้ว
(๗) กำรจ่ำยเงินตำมเงื่อนไขแห่งสัญญำนี้ ผู้ว่ำจ้ำงจะโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร
ของผู้ให้บริกำร ชื่อธนำคำร…………...……สำขำ…………..………ชื่อบัญชี.………..………เลขที่บัญชี……..…..…………
ทั้งนี้ ผู้ให้บริกำรตกลงเป็นผู้รับภำระเงินค่ำธรรมเนียมหรือค่ำบริกำรอื่นใดเกี่ยวกับกำรโอน รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยอื่น
ใด (ถ้ำมี) ที่ธนำคำรเรียกเก็บและยินยอมให้มีกำรหักเงินดังกล่ำวจำกจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรค
นี้ ใช้สาหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ให้บริการ (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงิน
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เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้บริการ ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณ
เป็นผู้กาหนด แล้วแต่กรณี)
ข้อ ๔ หน้ำที่ของผู้ให้บริกำรงำนออกแบบ
๔.๑ ผู้ ให้ บริ กำรจะต้ องส่ งมอบผลงำน พร้ อมทั้ งแบบและรำยละเอี ยดประกอบแบบ
จำนวน…………………..…(…………………………………..) ชุด ให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงในวันส่งมอบงำนตำมสัญญำ
๔.๒ ผู้ว่ำจ้ำงเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ในผลงำนที่ผู้ให้บริกำรได้ออกแบบตำมสัญญำนี้แต่เพียง
ฝ่ำยเดียว และผู้ให้บริกำรจะนำผลงำน และ/หรือรำยละเอียดของงำนตำมสัญญำนี้ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนไปใช้
หรือเผยแพร่ในกิจกำรอื่น นอกเหนือจำกที่ได้ระบุไว้ในสัญญำนี้ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำง
ก่อน
ผู้ให้บริกำรจะต้องรับผิดชอบต่อกำรละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมำย หรือลิขสิทธิ์ หรือ
สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำอื่น รวมถึงสิทธิใดๆ ต่อบุคคลภำยนอกเนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำนี้โดยสิ้นเชิง
๔.๓ ในกรณีที่ผลงำนของผู้ให้บริกำรบกพร่องอันเนื่ องมำจำกผู้ให้บริกำรมิได้ดำเนินกำร
ให้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและมำตรฐำนวิชำชีพทำงสถำปัตยกรรม วิศวกรรม หรือวิชำกำรอื่น และ/หรือบทบัญญัติ
แห่ งกฎหมำยที่ เกี่ ย วข้ อง หรื อไม่ เป็ น ไปตำมควำมประสงค์ ของผู้ ว่ ำจ้ ำง ผู้ ให้ บริ กำรต้ องรี บท ำกำรแก้ ไ ข
ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่คิดค่ำจ้ำง ค่ำเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ จำกผู้ว่ำจ้ำงอีก ถ้ำผู้ให้บริกำรหลีกเลี่ยงหรือ
บิดพลิ้วไม่รีบจัดกำรแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยในกำหนดเวลำที่ผู้ว่ำจ้ำงแจ้งเป็นหนังสือ ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิจ้ำงผู้ให้บริกำร
รำยอื่นทำกำรแทน โดยผู้ให้บริกำรจะต้องรับผิดชอบจ่ำยเงินค่ำจ้ำงหรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ ในกำรนี้แทนผู้ว่ำจ้ำงโดย
สิ้นเชิง
ถ้ ำมี ควำมเสี ยหำยเกิ ดขึ้ นจำกงำนตำมสั ญญำนี้ อั นเนื่ องมำจำกกำรที่ ผู้ ให้ บริ กำร
ได้ออกแบบงำนไม่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและมำตรฐำนวิชำชีพทำงสถำปัตยกรรม วิศวกรรม หรือวิชำกำรอื่นและ/
หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริ กำรจะต้องรีบทำกำรแก้ไขควำมเสียหำยดังกล่ำว ภำยในเวลำ
ที่ผู้ว่ำจ้ ำงกำหนดให้ ถ้ำผู้ ให้บริ กำรไม่สำมำรถแก้ไขได้ ผู้ให้บริกำรจะต้องชดใช้ ค่ำเสี ยหำยที่เกิดขึ้นโดยสิ้นเชิง
ซึ่งรวมทั้งควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นโดยตรง และโดยส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกงำนตำมสัญญำนี้ด้วย
๔.๔ หำกผู้ให้บริกำรมิได้ลงมือทำงำนภำยในกำหนดเวลำ หรือไม่สำมำรถทำงำนให้แล้วเสร็จ
ตำมกำหนดเวลำ หรื อมีเหตุ ให้ ผู้ ว่ำจ้ ำงเชื่อได้ว่ำผู้ ให้บริกำรไม่สำมำรถทำงำนให้ แล้ วเสร็จภำยในกำหนดเวลำ
หรื อล่ วงเลยกำหนดเวลำแล้ วเสร็ จไปแล้ ว หรือผู้ ให้ บริกำรทำผิ ดสั ญญำข้อใดข้อหนึ่ง หรื อตกเป็นผู้ ล้ มละลำย
หรือขำดคุณสมบัติกำรเป็นผู้ให้บริกำรตำมกฎหมำยหรือระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ กำร
บริ ห ำรพั สดุ ภ ำครั ฐ ผู้ ว่ ำจ้ ำงมี สิ ทธิ บ อกเลิ กสั ญญำได้ และเมื่ อบอกเลิ กสั ญญำแล้ ว ผู้ ว่ ำจ้ ำงมี สิ ทธิ บั งคั บ
จำกหลั กประกันกำรปฏิบั ติตำมสั ญญำทั้งหมดหรือแต่บำงส่ วนได้ทันที และมีสิ ทธิเรี ยกค่ ำเสี ยหำยอื่ น (ถ้ ำมี )
จำกผู้ให้บริกำรด้วย
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๔.๕ ระหว่ ำงด ำเนิ น กำรออกแบบตำมสั ญญำภำค ก. ผู้ ว่ ำจ้ ำงอำจขอให้ ผู้ ให้ บริ กำร
เปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยละเอียดเล็กน้อยในส่วนที่ไม่กระทบต่อโครงสร้ำงที่สำคัญ และเป็นไปตำมมำตรฐำนงำนก่อสร้ำง
ที่ผู้ให้บริกำรได้ส่งมอบตำมงวดงำนในสัญญำแล้ว โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มอีก
๔.๖ ผู้ให้บริกำรจะต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้รับจ้ำงในงำนก่อสร้ำงที่ผู้ให้
บริ ก ำรได้ ออกแบบตำมสั ญ ญำนี้ หรื อ มี ค วำมสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ รั บจ้ ำ ง ไม่ ว่ ำ โดยตรงหรื อ โดยอ้ อ ม
และจะต้องไม่ร่ วมกับผู้ รั บจ้ ำงกระทำกำรหรื องดเว้ นกระทำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งอันอำจเป็ นเหตุ ให้ ผู้ ว่ ำจ้ำง
ได้รับควำมเสียหำย
๔.๗ กรณีที่ผู้ให้บริกำรทำงำนไม่แล้วเสร็จตำมเวลำที่กำหนดในข้อ ๑ ผู้ให้บริกำรจะต้อง
เสียค่ำปรับให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงเป็นรำยวัน ในอัตรำร้อยละ...............(................) ของวงเงินค่ำจ้ำงตำมข้อ ๓ นับถัดจำกวัน
ครบกำหนดในข้อ ๑ จนถึงวันที่ผู้ให้บริกำรปฏิบัติตำมสัญญำถูกต้องครบถ้วน
ภำค ข. กำรควบคุมงำน
ข้อ ๕ ข้อตกลงว่ำจ้ำงงำนควบคุมงำนก่อสร้ำง
๕.๑ ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำงและผู้ให้บริกำรตกลงรับจ้ำงควบคุมงำนก่อสร้ำง...........................
(ชื่อโครงกำรและรำยละเอียดที่สำคัญทุกรำยกำร)................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญำนี้รวมทั้งเอกสำรแนบท้ำยสัญญำ ทั้งนี้ ผู้ให้บริกำรจะเป็นผู้ควบคุมงำน
ก่อสร้ำงแทนผู้ว่ำจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง.................... ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้จะเรียกว่ำ “สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง”
ระหว่ำงผู้ว่ำจ้ำงกับผู้รับจ้ำงก่อสร้ำง ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้จะเรียกว่ำ “ผู้รับจ้ำง”
๕.๒ ผู้ให้บริกำรจะต้องควบคุมงำนให้เป็นไปตำมสัญญำจ้ำงก่อสร้ำงและถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำรและมำตรฐำนวิชำชีพทำงด้ำนสถำปัตยกรรมและวิศวกรรมและบทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
และจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่ำจ้ำงจนกว่ำงำนตำมสัญญำจ้ำงก่อสร้ำงจะแล้วเสร็จตำมแบบและรำยละเอียด
ประกอบแบบในภำค ก. ของสัญญำนี้
ข้อ ๖ ค่ำจ้ำงควบคุมงำนก่อสร้ำงและกำรจ่ำยเงิน
ผู้ว่ำจ้ำงและผู้ให้บริกำรได้ตกลงรำคำค่ำจ้ำงควบคุมงำนตำมสัญญำนี้ เป็นจำนวนเงิน
ทั้ ง สิ้ น …………..……บำท (………...…….……) ซึ่ ง ได้ ร วมภ ำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม เป็ น เงิ น จ ำนว น ……………..บำท
(……………….…) ตลอดจนภำษีอำกรอื่นๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงด้วยแล้ว โดยผู้ว่ำจ้ำงจะแบ่งจ่ำยค่ำจ้ำงให้แก่ผู้ให้
บริ กำรเป็ นรำยเดื อน เดื อ นละเท่ ำ ๆ กั น ตำมอำยุ สั ญ ญำจ้ ำ งก่ อ สร้ ำ งเป็ น เงิ น เดื อ นละ…………………บำท
(………..……………) โดยจะจ่ำยให้เมื่อผู้ให้บริกำรได้ควบคุมงำน และทำรำยงำนกำรควบคุมงำนและผลงำนตำม
โครงกำรในเดือนนั้นๆ เสนอต่อผู้ว่ำจ้ำงและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำครบถ้วนถูกต้อง
และตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
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(๘) กำรจ่ำยเงินตำมเงื่อนไขแห่งสัญญำนี้ ผู้ว่ำจ้ำงจะโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร
ของผู้ให้บริกำร ชื่อธนำคำร…………...…….…สำขำ………………...…………ชื่อบัญชี....…….……………………… ทั้งนี้
ผู้ให้บริกำรตกลงเป็นผู้รับภำระเงินค่ำธรรมเนียมหรือค่ำบริกำรอื่นใดเกี่ยวกับกำรโอน รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยอื่นใด (ถ้ำมี)
ที่ธนำคำรเรียกเก็บและยิน ยอมให้มีกำรหักเงินดังกล่ ำวจำกจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้
สาหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ให้บริการ (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้บริการ ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณ
เป็นผู้กาหนด แล้วแต่กรณี)
ข้อ ๗ หน้ำที่ของผู้ให้บริกำรงำนควบคุมงำนก่อสร้ำง
๗.๑ ผู้ให้บริกำรจะต้องจัดให้มีบุคลำกรผู้ควบคุมงำนที่มีควำมรู้และควำมชำนำญงำนมำ
ปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับสภำพกำรควบคุมงำนตำมสัญญำจ้ำงก่อสร้ำงและให้สอดคล้องกับแผนกำรทำงำน
ของผู้ให้บริกำรที่ปรำกฏในเอกสำรแนบท้ำยสัญญำผนวก...........
ผู้ให้บ ริกำรจะต้องส่ งรำยชื่อบุคลำกรผู้ควบคุมงำน ให้ ผู้ ว่ำจ้ำงให้ ควำมเห็ นชอบเป็น
หนั ง สื อ และในกรณี ที่ บุ ค ลำกรผู้ ค วบคุ ม งำนคนใดคนหนึ่ งไม่ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ง ำนตำมควำมในวรรคหนึ่ ง
ผู้ให้บริกำรจะต้องเสนอชื่อบุคลำกรผู้ควบคุมงำนที่มีควำมรู้ควำมชำนำญที่เหมำะสมปฏิบัติงำนแทน และผู้ที่
ปฏิบัติงำนแทนในกรณีดังกล่ำวจะต้องได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำง
๗.๒ ในกรณีที่ผู้ว่ำจ้ ำงพิจำรณำเห็นว่ำ กำรดำเนินงำนของบุคลำกรผู้ควบคุมงำนจะเกิด
ควำมเสียหำยแก่งำนตำมสัญญำจ้ำงก่อสร้ำงไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะให้ผู้ให้บริกำรเปลี่ยนบุคลำกร
ผู้ควบคุมงำนบำงคน หรือทั้งหมดนั้นได้ และผู้ให้บริกำรต้องดำเนินกำรตำมควำมประสงค์ของผู้ว่ำจ้ำงโดยเร็ว
กำรเปลี่ยนบุคลำกรผู้ควบคุมงำนตำมควำมในวรรคหนึ่ง ผู้ให้บริกำรจะต้องเสนอรำยชื่อ
บุคลำกรผู้ควบคุมงำนที่จะปฏิบัติงำนแทนนั้นต่อผู้ว่ำจ้ำงเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อน
๗.๓ ถ้ำปรำกฏว่ำผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญำจ้ำง
ก่ อ สร้ ำ งเป็ น หน้ ำ ที่ ข องผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรที่ จ ะต้ อ งสั่ ง ให้ ผู้ รั บ จ้ ำ งด ำเนิ น กำรแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงให้ ถู ก ต้ อ งตำม
รำยละเอียดดังกล่ำว
ในกรณี ที่ ต้ อ งแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง แบบหรื อ รำยกำรที่ ก ำหนดเนื่ อ งจำกมี ค วำมจ ำเป็ น
ทำงด้ำนสถำปัตยกรรม และ/หรือวิศวกรรมเพื่อให้เหมำะสมกับสภำพข้อเท็จจริงและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมิฉะนั้น
จะเกิดควำมเสียหำยได้ หรือเพื่อให้เป็นไปตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริกำรมีอำนำจสั่งระงับ
กำรดำเนิ น งำนของผู้ รั บ จ้ ำงไว้ก่ อน หรื อในกรณีเร่ง ด่ว นอำจสั่ ง กำรแก้ไขได้ตำมควำมจำเป็น และเมื่อได้
ดำเนินกำรไปแล้วจะต้องทำหนังสือรำยงำนให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบโดยเร็วที่สุด อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่จะทำให้ผู้ว่ำ
จ้ำงต้องรับภำระกำรเงินเพิ่มขึ้นแล้ว ผู้ให้บริกำรต้องได้รับควำมเห็นชอบเป็นหนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำงก่อน
๗.๔ ในกรณีที่สัญญำจ้ำงก่อสร้ำงต้องเลิกไปหรือ งำนตำมสัญญำจ้ำงก่อสร้ำงระงับลง
ชั่วครำวด้วยเหตุใดๆ ก็ตำม ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิปฏิบัติกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้
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(๑) งดจ่ำยเงินค่ำจ้ำงควบคุมงำนให้แก่ผู้ให้บริกำรตลอดระยะเวลำที่สัญญำจ้ำง
ก่อสร้ำงต้องเลิกไปหรืองำนตำมสัญญำจ้ำงก่อสร้ำงระงับลงชั่วครำว แต่จะจ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้แก่ผู้ให้บริกำรเมื่อ
งำนตำมสัญญำจ้ำงก่อสร้ำงนั้นได้ดำเนินกำรต่อไป ไม่ว่ำจะโดยผู้รับจ้ำงรำยเดิมหรือผู้รับจ้ำงรำยอื่น
(๒) บอกเลิกสัญญำจ้ำงควบคุมงำนฉบับนี้ได้ทันที โดยผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยเงินค่ำจ้ำง
ตำมสัดส่วนผลงำนที่ผู้ให้บริกำรได้เข้ำควบคุมงำนจริงของเดือนนั้นให้แก่ผู้ให้บริกำร
หำกงำนตำมสัญญำจ้ำงก่อสร้ำงระงับลงชั่วครำวเกิน ..……..(….........) วัน หรือมีกำร
บอกเลิกสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง และผู้ว่ำจ้ำงไม่สำมำรถหำผู้รับจ้ำงรำยใหม่ได้จนเกิน ….……(….......) วัน นับถัดจำก
วันที่สัญญำจ้ำงก่อสร้ำงเลิกกัน ผู้ให้บริกำรมีสิทธิบอกเลิกสัญญำนี้ได้ แต่ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำจ้ำง ค่ำขำด
ประโยชน์ ค่ำเสียหำยใดๆ จำกผู้ว่ำจ้ำง
๗.๕ ในแต่ละเดือนผู้ให้บริกำรจะต้องทำรำยงำนผลงำนและอุปสรรคของผู้รับจ้ำงที่ได้
ปฏิบัติไปแล้วให้ผู้ว่ำจ้ ำงทรำบ หำกผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำจ้ำงก่อสร้ำงหรือไม่
เป็นไปตำมแผนงำนที่กำหนดไว้ ผู้ให้บริกำรจะต้องรีบรำยงำนสรุปผลงำนทั้งหมดและอุปสรรคที่เป็นเหตุทำให้
กำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำจ้ำงก่อสร้ำงหรือไม่เป็นไปตำมแผนงำนที่
กำหนดไว้ เสนอต่อผู้ว่ำจ้ำงภำยใน……………(…………….) วัน นับถัดจำกวันที่ทรำบถึงเหตุดังกล่ำว
๗.๖ กำรควบคุมงำนตำมสัญญำนี้ ผู้ให้บริกำรมีหน้ำที่ ดังนี้
(๑) จะต้องดำเนินกำรควบคุมงำนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงเริ่มปฏิบัติงำนจนกว่ำงำนตำม
สัญญำจ้ำงก่อสร้ำงจะแล้วเสร็จตำมสัญญำ
(๒) จะต้องไม่ละเลย หรือละทิ้งหน้ำที่กำรควบคุ มงำน หรือกระทำกำรมิชอบใน
หน้ำที่ของตน หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำย หรือทำให้งำนตำมสัญญำจ้ำงก่อสร้ำงดำเนินไปโดยไม่สะดวกล่ำช้ำ
หรือเกิดควำมเสียหำยแก่ผู้รับจ้ำง
(๓) จะต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ ร่วมกับผู้รับจ้ำงหรือมี
ควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้ำงไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม และจะไม่ร่วมกับผู้รับจ้ำงกระทำกำรหรืองดเว้น
กระทำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งอันอำจเป็นเหตุให้ผู้ว่ำจ้ำงได้รับควำมเสียหำย
๗.๗ หำกผู้ให้บริกำรมิได้ลงมือทำงำนภำยในกำหนดเวลำ หรือผู้ให้บริกำรทำผิดสัญญำ
ข้อใดข้อหนึ่ ง หรื อ ตกเป็ น ผู้ ล้ มละลำย หรื อขำดคุณ สมบัติ กำรเป็น ผู้ ให้ บริก ำรตำมกฎหมำยหรื อระเบีย บ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้ และเมื่อ
บอกเลิกสัญญำแล้ว ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิริบหรือบังคับจำกหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน
ได้ทันที และมีสิทธิเรียกค่ำเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) จำกผู้ให้บริกำรด้วย
๗.๘ ในกรณีที่มีควำมเสียหำยเกิดขึ้นแก่งำนตำมสัญญำจ้ำงก่อสร้ำ ง อันเนื่องมำจำก
กำรกระทำของผู้ ให้บริกำร ไม่ว่ำโดยกำรละเลยต่อหน้ำที่ หรือมิได้ใช้ควำมรู้ที่เหมำะสมกับกำรควบคุมงำน
หรือวิชำชีพ หรือมิได้ควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับจ้ำงดำเนินกำรดังกล่ำวก็ตำม ผู้ให้บริกำรต้องรีบหำทำงแก้ไขให้
เรียบร้อยด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้ให้บริกำรเอง และถ้ำผู้ให้บริกำรหลีกเลี่ยงหรือบิดพลิ้วไม่แก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย
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ในเวลำที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนดให้ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิว่ำจ้ำงผู้อื่นดำเนินกำรแทน โดยผู้ให้บริกำรจะต้องชดใช้ค่ำเสียหำย
เต็มจำนวนทั้งในส่วนที่เกิดขึ้นโดยตรง และในส่วนที่เกี่ยวเนื่องอันเกิดจำกควำมเสียหำยดังกล่ำวนั้นด้วย
ข้อ ๘ ค่ำจ้ำงงำนควบคุมงำนกรณีผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำนล่วงเลยกำหนดเวลำ
ในกรณีที่ผู้รั บจ้ำงปฏิบัติงำนล่ว งเลยกำหนด เวลำตำมสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง เนื่องจำก
ควำมผิดของผู้รับจ้ำง ผู้ให้บริกำรจะได้รับค่ำจ้ำงตำมจำนวนวันที่ได้ปฏิบัติล่วงเลยกำหนดเวลำนั้นต่อเมื่อผู้ว่ำ
จ้ำงได้เรียกร้องเอำจำกผู้รับจ้ำงมำจ่ำยให้ผู้ให้บริกำรในอัตรำวันละ.. ……………..….บำท (…………...........…….…..)
ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนล่วงเลยกำหนดเวลำตำมสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง เนื่องจำกเหตุ
ที่มิได้เกิดจำกควำมผิดของผู้รับจ้ำง และมิได้เกิดจำกควำมผิดของผู้ให้บริกำร ผู้ให้บริกำรจะได้รับค่ำจ้ำงตำม
จำนวนวันที่ปฏิบัติล่วงเลยกำหนดเวลำนั้น ตำมสัดส่วนผลงำนที่ผู้ให้บริกำรได้เข้ำควบคุมงำนจริง แต่ไม่เกินกว่ำ
อัตรำค่ำจ้ำงรำยเดือนตำมที่กำหนดในข้อ ๖
ภำค ค. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
ข้อ ๙ กำรบังคับค่ำปรับ ค่ำเสียหำย และค่ำใช้จ่ำยของงำนออกแบบและควบคุมงำนก่อสร้ำง
ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรไม่ปฏิบัติตำมสัญญำข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตำม จนเป็นเหตุให้
เกิดค่ำปรับ ค่ำเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ ำยแก่ผู้ว่ำจ้ำง ผู้ให้บริกำรต้องชดใช้ค่ำปรับ ค่ำเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำย
ดังกล่ำวให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงโดยสิ้นเชิงภำยในกำหนด...................(...................) วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำง หำกผู้ให้บริกำรไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ให้ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะ
หักเอำจำกจำนวนเงินค่ำจ้ำงของผู้ให้บริกำร หรือบังคับจำกหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำได้ทันที
หำกค่ำปรับ ค่ำเสี ยหำย หรือค่ำใช้จ่ำยที่บังคับจำกเงินค่ำจ้ำง หรือหลั กประกันกำร
ปฏิบัติตำมสัญญำแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ให้บริกำรยินยอมชำระส่วนที่ เหลือที่ยังขำดอยู่จนครบถ้วนตำมจำนวน
ค่ำปรับ ค่ำเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยนั้น ภำยในกำหนด.....................(......................) วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับ
แจ้งเป็นหนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำง
หำกมีเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำที่หักไว้จ่ำยเป็นค่ำปรับ ค่ำเสียหำย หรือค่ำใช้ จ่ำยแล้วยัง
เหลืออยู่อีกเท่ำใด ผู้ว่ำจ้ำงจะคืนให้แก่ผู้ให้บริกำรทั้งหมด
ข้อ ๑๐ กำรงดหรือลดค่ำปรับ หรือกำรขยำยเวลำกำรปฏิบัติงำนออกแบบและควบคุมงำนก่อสร้ำง
ในกรณี ที่ มี เ หตุ เ กิ ด จำกควำมผิ ด หรื อ ควำมบกพร่ อ งของผู้ ว่ ำ จ้ ำ งหรื อ เหตุ สุ ด วิ สั ย
หรื อเกิ ดจำกพฤติ กำรณ์ อั น หนึ่ งอั น ใดที่ ผู้ ให้ บริ กำรไม่ ต้ องรั บผิ ดตำมกฎหมำย หรื อเหตุ อื่ นตำมที่ ก ำหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ทำให้ผู้ให้บริกำร
ไม่ สำมำรถท ำงำนให้ แล้ วเสร็ จตำมเงื่ อนไขและก ำหนดเวลำแห่ งสั ญญำนี้ ไ ด้ ผู้ ให้ บริ กำรจะต้ องแจ้ งเหตุ หรื อ
พฤติกำรณ์ดังกล่ำวพร้อมหลักฐำนเป็นหนังสือให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบ เพื่อของดหรือลดค่ำปรับ หรือขยำยเวลำทำงำน
ออกไปภำยใน ๑๕ (สิบห้ำ) วัน นับถัดจำกวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตำมที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่ำว แล้วแต่
กรณี
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ถ้ำผู้ให้บริกำรไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตำมควำมในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำผู้ให้บริกำรได้สละสิทธิ
เรียกร้องในกำรที่จะของดหรือลดค่ำปรับ หรือขยำยเวลำทำงำนออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุ
เกิดจำกควำมผิดหรือควำมบกพร่องของฝ่ำยผู้ว่ำจ้ำงซึ่งมีหลักฐำนชัดแจ้งหรือผู้ว่ำจ้ำงทรำบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
กำรงดหรือลดค่ำปรับ หรือขยำยกำหนดเวลำทำงำนตำมวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้
ว่ำจ้ำง ที่จะพิจำรณำตำมที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๑ หลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ
ในขณะทำสัญญำนี้ผู้ให้บริกำรได้นำหลักประกันเป็น.….(๙)….. เป็นจำนวนเงิน........บำท
(………………….…) ซึ่งเท่ำกับร้อยละ……(๑๐)…...(…….............…...) ของรำคำค่ำจ้ำงตำมข้อ ๓.๑ และข้อ ๖
รวมกัน มำมอบไว้แก่ผู้ว่ำจ้ำงเพื่อเป็นหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำนี้
(๑๑) กรณีผู้ให้บริกำรใช้หนังสือค้ำประกันมำเป็นหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ หนังสือ
ค้ำประกันดังกล่ำวจะต้องออกโดยธนำคำรที่ประกอบกิจกำรในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ ำตให้ ป ระกอบกิ จ กำรเงิ น ทุ น เพื่ อ กำรพำณิ ช ย์ แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ ำประกั น
ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ
ตำมแบบที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจั ดซื้อจัดจ้ ำงและกำรบริหำรพั สดุภำครั ฐกำหนด หรื ออำจเป็ นหนั งสื อ
ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอำยุกำรค้ำประกันตลอดไป
จนกว่ำผู้ให้บริกำรพ้นข้อผูกพันตำมสัญญำนี้
หลักประกันจะต้องมีอำยุครอบคลุมควำมรับผิดทั้งปวงของผู้ให้บริกำรตลอดอำยุสัญญำ
ถ้ำหลักประกันที่ผู้ให้บริกำรนำมำมอบให้ดังกล่ำวลดลงหรือเสื่อมค่ำลง หรือมีอำยุไม่ครอบคลุมถึงควำมรับผิด
ของผู้ให้บริกำรตลอดอำยุสัญญำ ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ ก็ตำม รวมถึงกรณีผู้ให้บริกำรส่ งมอบงำนออกแบบล่ำช้ำ
หรืองำนก่อสร้ำงที่ผู้ให้บริกำรควบคุมงำนแล้วเสร็จล่ำช้ำ เป็นเหตุให้ระยะเวลำแล้วเสร็จเปลี่ยนแปลงไป ผู้
ให้บริกำรต้องหำหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตำมวรรคหนึ่งมำมอบให้แก่ผู้ว่ำ
จ้ำงภำยใน...............(….…..…….) วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำง
เมื่อผู้ให้บริกำรได้ปฏิบัติงำนออกแบบตำมภำค ก. ของสัญญำนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ ว
ผู้ให้บริกำรอำจขอคืนหลักประกัน บำงส่วนจำนวน..........................บำท (.............................) ซึ่งเท่ำกับ
ร้อยละ…........…..(………..............) ของรำคำค่ำจ้ำงตำมข้อ ๓ โดยผู้ว่ำจ้ำงจะคืนหลักประกันในส่วนดังกล่ำว
ให้แก่ผู้ให้บริกำรภำยหลังจำกหักค่ำปรับ ค่ำเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติงำนออกแบบตำม
ภำค ก. ได้แล้วเสร็จโดยปรำศจำกข้อพิพำท และมีหลักประกันส่วนที่เหลืออีกเป็นจำนวน.....................บำท
(......................) ซึ่งเท่ำกับร้อยละ............(...........) ของรำคำค่ำจ้ำงตำมข้อ ๖ หลักประกันส่วนที่เหลือดังกล่ำว
ผู้ว่ำจ้ำงจะคืนให้เมื่อผู้ให้บริกำรพ้นจำกข้อผูกพันและควำมรับผิดทั้งปวงตำมสัญญำนี้แล้ว
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ข้อ ๑๒ กำรจ้ำงช่วงงำนออกแบบและควบคุมงำนก่อสร้ำง
ผู้ให้บริกำรจะต้องไม่เอำงำนทั้งหมดหรือแต่บำงส่วนแห่งสัญญำนี้ไปจ้ำงช่วงอีกทอดหนึ่ง
เว้นแต่กำรจ้ำงช่วงงำนแต่บำงส่วนที่ได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำงก่อน กำรที่ผู้ว่ำจ้ำงได้อนุญำตให้จ้ำง
ช่วงงำนแต่บำงส่วนดังกล่ำวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้ให้บริกำรหลุดพ้นจำกควำมรับผิดหรือพันธะหน้ำที่ตำมสัญญำนี้
และผู้ให้บริกำรจะยังคงต้องรับผิดในควำมผิดและควำมประมำทเลินเล่อของผู้ให้บริกำรช่วง หรือของตัวแทน
หรือลูกจ้ำงของผู้ให้บริกำรช่วงนั้นทุกประกำร
กรณีผู้ให้บริกำรไปจ้ำงช่วงงำนแต่บำงส่วนโดยฝ่ำฝืนควำมในวรรคหนึ่ง ผู้ให้บริกำรต้อง
ชำระค่ำปรับให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงเป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ.....(๑๒)…..(................) ของวงเงินของงำนที่จ้ำงช่วง
ตำมสัญญำ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่ำจ้ำงในกำรบอกเลิกสัญญำ
ข้อ ๑๓ กำรโอนสิทธิประโยชน์ของผู้ให้บริกำรงำนออกแบบและควบคุมงำนก่อสร้ำง
ผู้ให้บริกำรจะต้องไม่โอนสิ ทธิประโยชน์ใดๆ ตำมสั ญญำนี้ให้แก่ผู้ อื่นโดยไม่ได้รับควำม
ยินยอมเป็นหนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำงก่อน เว้นแต่กำรโอนสิทธิที่จะรับเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำนี้

สัญญำนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน คู่สัญญำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรำ (ถ้ำมี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำน และคู่สัญญำต่ำงยึดถือไว้
ฝ่ำยละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)……………………………….……..….ผู้ว่ำจ้ำง
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………….…….ผู้ให้บริกำร
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………..พยำน
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………..พยำน
(……........……...…………………….)
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญำออกแบบและควบคุมงำนก่อสร้ำง
(๑) ให้ระบุเลขที่สัญญำในปีงบประมำณหนึ่งๆ ตำมลำดับ
(๒) ให้ระบุชื่อของหน่วยงำนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสำหกิจ ข. เป็นต้น
(๓) ให้ระบุชื่อและตำแหน่งของหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนำจ
เช่น นำย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นำย ข. ผู้ได้รับมอบอำนำจจำกอธิบดีกรม………………..
(๔) ให้ระบุชื่อผู้ให้บริกำร
ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
ข. กรณีบุคคลธรรมดำ ให้ระบุชื่อและที่อยู่
(๕) เป็ นข้ อควำมหรื อเงื่ อนไขเพิ่ มเติ ม ซึ่ งหน่ วยงำนของรั ฐผู้ ท ำสั ญญำอำจเลื อกใช้ หรื อตั ดออกได้
ตำมข้อเท็จจริง
(๖) เป็นข้อควำมหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงำนของรัฐผู้ทำสัญญำอำจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตำมข้อเท็จจริง
(๗) เป็นข้อควำมหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงำนของรัฐผู้ทำสัญญำอำจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตำมข้อเท็จจริง
(๘) เป็นข้อควำมหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงำนของรัฐผู้ทำสัญญำอำจเลือกใช้หรือตั ดออกได้
ตำมข้อเท็จจริง
(๙) “หลักประกัน” หมำยถึง หลักประกันที่ผู้ให้บริกำรนำมำมอบไว้แก่หน่วยงำนของรัฐ เมื่อลงนำม
ในสัญญำ เพื่อเป็นกำรประกันควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติตำมสัญญำ ดังนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำย ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดรำฟท์
นั้นชำระต่อเจ้ำหน้ำที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำกำร
(๓) หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศตำมตัว อย่ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำย
กำหนด โดยอำจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงกำหนดก็ได้
(๔) หนั งสื อค้ ำประกัน ของบริษั ทเงิน ทุน หรื อบริษั ทเงิน ทุน หลั กทรัพ ย์ที่ ได้ รับ อนุ ญำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือค้ำ
ประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบำลไทย
(๑๐) ให้กำหนดจำนวนเงินหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘
(๑๑) ให้กำหนดไว้ในกรณีผู้ให้บริกำรใช้หนังสือค้ำประกันมำเป็นหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ
(๑๒) อัตรำค่ำปรับตำมสัญญำข้อ ๑๒ กรณีผู้รับจ้ำงไปจ้ำงช่วงบำงส่ วนโดยไม่ได้รับอนุญำตจำก
ผู้ว่ำจ้ำง ต้องกำหนดค่ำปรับเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของวงเงินของงำนที่จ้ำงช่วงตำมสัญญำ
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ภำคผนวก ฉ แบบฟอร์มรำยกำรตรวจสอบเอกสำร (Check List)
รายการตรวจสอบเอกสาร (Check List)
รายการ

รายละเอียด

ครบถ้วน (/) ไม่ครบถ้วน(X)

ส่วนที่ 1 เอกสารแสดงคุณสมบัติ
(1) ผู้ยนื่ เสนอเป็นนิติบคุ คล หนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิตบิ คุ คล บัญชี
รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษทั จากัดหรือบริษทั มหาชน จากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล หนังสือ
บริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(ค) ในกรณีผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบเป็นผู้ให้บริการออกแบบร่วมกันในฐานะเป็นผู้คา้ ร่วม หรือ ผู้ร่วม
ค้า ดังกล่าวจะต้องเป็นนิตบิ คุ คล โดยให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้
ใน (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี
(2) เอกสารแสดงเพิ่มเติมอืน่ ๆ
(ก) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ หลักฐานแสดงวัตถุประสงค์ในการทา
การค้า หรือประกอบธุรกิจของนิตบิ คุ คลนั้นๆ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค) สาเนาใบรับรองอนุญาตที่เป็นนิตบิ คุ คลจากสภาสถาปนิก และ/หรือ สภาวิศวกร ที่ไม่หมดอายุพร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(ง) หลักฐานการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างกับกระทรวงการคลัง
ส่วนที่ 2 เอกสารแสดงข้อเสนอคุณภาพ
(1) ให้แนบหนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้รับมอบ
อานาจ โดยให้นาบัตรประชาชน หรือสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจไปแสดงด้วย ทั้งนี้ หากผู้รับ
มอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิตภิ าวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(2) ข้อมูลการเสนอด้านเทคนิค ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้เสนอ ประสบการณ์ และผลงานของผู้ยื่น
ข้อเสนอ
(3) ผลงานออกแบบ ตามข้อ 5.12 โดยแนบสาเนาหนังสือรับรองผลงานและสาเนาคูส่ ญ
ั ญา พร้อมทั้ง
รับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมรายละเอียดโดยสังเขป ภาพถ่ายผลงานออกแบบและอาคารที่เคยออกแบบและ
ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างน้อยงานละ 1 รูป ทั้งนี้ นาต้นฉบับสัญญาจ้าง และหนังสือรับรองผลงาน
มาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนองานด้านเทคนิค
(4) บัญชีรายชื่อพร้อมประวัติ วุฒกิ ารศึกษา และผลงานของบุคคลากรที่จะเข้าร่วมงานจ้างควบคุมงาน
ตามข้อ 5.13 หากเป็นบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาที่ตอ้ งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะต้องแนบ
สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในสาขานั้น ซึ่งยัง ไม่หมดอายุและรับรองสาเนาถูกต้องโดย
เจ้าของบัตรมาพร้อมกันด้วย พร้อมระบุความรับผิดชอบในผลงาน และระยะเวลาดาเนินงานของบุคลากร
ตามที่กาหนด และหนังสือยืนยันการเข้าร่วมปฏิบตั งิ านในงานนี้ (ฉบับจริง) เพือ่ ประกอบการพิจารณา
(5) แนวทางและวิธดี าเนินงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และขอบเขตการดาเนินงาน ตลอดจนข้อเสนอด้าน
เทคนิคอืน่ ๆที่จะเป็นประโยชน์ตอ่ โครงการ เช่น รายละเอียดแผนงาน, วิธกี ารบริหารโครงการ, ผัง
โครงสร้างทีมบุคลากรโครงการ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดครอบคลุม ขอบเขตเงื่ อนไขที่ระบุไว้ใน
ข้อกาหนดทั้งหมดตามหัวข้อต่อไปนี้
(6) แนวความคิดในการออกแบบโครงการ
(7) ใบรับรองการประกันวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) (ถ้ามี)
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รายการตรวจสอบเอกสาร (Check List)
รายการ

รายละเอียด

ครบถ้วน (/) ไม่ครบถ้วน(X)

1.ผังบริเวณศูนย์ปฏิบัตกิ ารทดสอบส่วนกลาง กฟภ.
2.แปลนพืน้ ทุกชั้น
3.แปลนหลังคา
4.รูปด้าน 4 ด้าน
5.รูปตัดแสดงโครงสร้างอาคารไม่น้อยกว่า 2 รูป
6.รูปทัศนียภาพหรือภูมสิ ถาปัตยกรรม
7.จัดทาการนาเสนอโครงการ ในรูปแบบภาพสามมิตหิ รือวีดที ัศน์สามมิติ ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
8.แนวความคิดในการออกแบบโครงการ
8.1 แนวความคิดด้านสถาปัตยกรรม
8.2 แนวความคิดด้านงานระบบวิศวกรรม
8.3 แนวความคิดการปรับปรุงพืน้ ทีแ่ ละงานภูมสิ ถาปัตยกรรม
8.4 แนวความคิดตามหลักเกณฑ์ดา้ นอาคารเขียว
8.5 แบบรายละเอียดอืน่ ๆ เท่าทีจ่ าเป็น
9. งบประมาณการก่อสร้างเบือ้ งต้น
10. ตาราง แผนงาน การปฏิบัตงิ านและระยะเวลาในการดาเนินการแต่ละงวดงานทีจ่ ะส่งมอบ
ให้ กฟภ.
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