
 ขอบเขตของงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสีเขียว  
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (TOR)  

 
1. ความเป็นมา 
 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยงาน 
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินพันธกิจด้านนโยบาย แผน และมาตรการเพ่ือการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ก่อตั้งเมื่อปี พ .ศ. ๒๕๑๘ ปัจจุบันอาคาร
ส านักงานมีลักษณะเป็น 2 อาคาร เชื่อมต่อกัน ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๓ ไร่ ๘๒ ตารางวา ในซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนน
พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร สภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นหมู่บ้านและที่พักอาศัย 
ทั้งนี ้อาคารหลังแรกได้ก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาคาร ๔ ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอย 4,60๐ ตารางเมตร ต่อมา
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๒๘ ได้ต่อเติมอาคารเพ่ิมอีก ๑ ชั้น พ้ืนที่ ๘๓๒ ตารางเมตร  และในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้มี
การก่อสร้างอาคารหลังที่สอง สูง ๔ ชั้น เชื่อมต่อกับอาคารเดิม โดยมีพ้ืนที่ใช้สอย ๒,๐๒๕ ตารางเมตร ซึ่งในปี 
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้ต่อเติมอาคารดังกล่าวเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ใช้สอย จ านวน ๓ ชั้น พ้ืนที่ ๑,๕๑๘ ตารางเมตร ต่อมาในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ปรับปรุงบริเวณดาดฟ้าของอาคารเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ใช้สอยในการปฏิบัติงานอีก ๕๑๕ ตารางเมตร 
ท าให้ปัจจุบันอาคารส านักงาน มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น ๙,๔๙๐ ตารางเมตร 
 อาคารส านักงาน ซึ่งใช้งานมาจนถึงปัจจุบันยาวนานกว่า ๔1 ปี ได้รับการดูแล ปรับปรุงซ่อมแซม
อยู่เสมอ อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบพ้ืนที่ส านักงานต่อจ านวนบุคลากรซึ่งปัจจุบันมีจ านวน ๕๐๐ คน 
ปริมาณงานและเอกสารประกอบการด าเนินงานที่เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งกิจกรรมการประชุมของคณะกรรมการ
ต่างๆ ซึ่งมีการประชุมทุกวันอย่างน้อย ๒-๓ คณะ องค์ประกอบคณะละ ๒๐-๓๐ คน ในแต่ละวันจึงมี
ผู้ใช้บริการอาคารส านักงานประมาณ ๖๓๐ คน ส่งผลให้พ้ืนที่ใช้สอยของอาคารส านักงานไม่เพียงพอ ห้อง
ประชุมและห้องรับรองมีจ ากัด เกิดสภาพความแออัดและเกินขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะเอกสารทางราชการจ านวนมากที่ส านักงานจะต้องขอเช่าพ้ืนที่ภายนอกเพ่ือเก็บรักษา อีกทั้ง
ส านักงานยังไม่มีพ้ืนที่บริการทีจ่ะอ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของส านักงาน  คณะกรรมการ หน่วยงาน
ราชการ ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการหรือขอรับบริการเรื่องต่างๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะด้าน
การจราจรและพ้ืนที่จอดรถซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนพ้ืนที่โดยรอบส านักงานอย่างเห็นได้ชัด 
 ดังนั้น ส านักงานจึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างอาคารสีเขียว สผ.ใหม่บนพ้ืนที่เดิม พร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ส านักงาน และอ านวยประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการทั้งภายใน
และต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถเป็นอาคารตัวอย่างของสถานที่ราชการที่ค านึงถึงการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือจัดจ้างก่อสร้างอาคารสีเขียว สผ ใหม ่รวมทั้งรื้อถอนอาคารหลังเดิม เพ่ือเป็นอาคารที่ท าการ
ของเจ้าหน้าที่ และส าหรับรองรับการประชุมของคณะกรรมการต่าง ๆ ให้มีพ้ืนที่ใช้สอยเพียงพอในการด าเนิน    
ภารกิจที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้เป็นอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน 
รวมทั้งการจัดท าผังบริเวณ  
 

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
  3.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 
  3.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  3.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
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  3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ  
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง   
  3.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 3.7  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
 3.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
 3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล  
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
        3.10  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างใน
สัญญาเดียว โดยเป็นผลงานที่ได้ท างานแล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ใน
วงเงินไม่น้อยกว่า  250,000,000  บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชื่อถือ 
 3.11  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเสนอแผนการท างาน ตามแผนที่ระบุในขอบเขตของงาน (TOR) 
ข้อ 25  ให้ครบถ้วนทุกแผนงาน 
 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
          (1)  กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
“กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
            (2)  กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า
ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่ อนไขที่ ก าหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่   
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด  
รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
การยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้
ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
 ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลากรผู้ด าเนินงานในการก ากับดูแลโครงการที่มีคุณวุฒิประสบการณ์
ที่เก่ียวข้องกับขอบเขตการด าเนินการโครงการตามข้อก าหนดที่ระบุ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้ 

     3.12.1 วิศวกรโยธา ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไม่ต่ ากว่า
สามัญวิศวกร  
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     3.12.2 สถาปนิก ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขาสถาปัตยกรรม

ไม่ต่ ากว่าสามัญสถาปนิก  
    3.12.3 วิศวกรไฟฟ้า ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไม่ต่ ากว่าสามัญ

วิศวกร  
    3.12.4 วิศวกรเครื่องกล ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไม่ต่ ากว่า

สามัญวิศวกร  
    3.12.5 วิศวกรสิ่งแวดล้อม ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไม่ต่ ากว่า

ภาคีวิศวกร  
    3.12.6 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ทีข่ึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุอันตรายในงานก่อสร้าง 
    3.12.7 บุคลากรในข้อ 3.11.1 และ 3.11.2 คนใดคนหนึ่ง จะต้องสามารถปฏิบัติงาน

ด้านประสานงานและบริหารโครงการได้ 
 3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
   

4. สถานที่ก่อสร้าง 
  รื้อถอนอาคารเดิมทั้งหมด และก่อสร้างอาคารใหม่ ณ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขท่ี 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7    ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 
 

5.  ขอบเขตการด าเนินงาน 
 ด าเนินการก่อสร้างอาคารสีเขียว ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 
 5.1 งานรื้อถอน และงานผังบริเวณ 
 5.2 งานก่อสร้างอาคาร 1 และอาคาร 2 

5.3 งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร และระบบปรับอากาศ 
5.4 งานครุภัณฑ์ 

 รายละเอียดปรากฏตามแบบก่อสร้างอาคาร รายการละเอียดประกอบแบบ รายการมาตรฐานงานก่อสร้าง 
และรายการแบ่งงวดงาน 
  (1) แบบก่อสร้างอาคาร แบบเลขที่ -  
                       (1.1) แบบก่อสร้างอาคาร 1    จ านวน     1  เล่ม 
                       (1.2) แบบก่อสร้างอาคาร 2    จ านวน     1  เล่ม         
   (2) รายการประกอบแบบ 
        (2.1) งานภูมิสถาปัตยกรรม จ านวน     1  เล่ม 
     (2.2) งานสถาปัตยกรรม จ านวน     1  เล่ม 
   (3) แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา 
              (3.1) แบบ ปร.4 (ก)   จ านวน 109  แผ่น 
        (3.2) แบบ ปร.4 (ข)   จ านวน     2  แผ่น 
    (3) แบบ ปร.4 (พ)  จ านวน     3  แผ่น 
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   (4) ใบสรุปค่าก่อสร้าง 
        (4.1) แบบ ปร.5 (ก)   จ านวน     1  แผ่น 
        (4.2) แบบ ปร.5 (ข)   จ านวน     1  แผ่น 
   (5) ใบสรุปค่างานก่อสร้างอาคาร (ปร.6)  จ านวน   1  แผน่ 
 ทั้งนี้ ระหว่างการด าเนินการ หากรายละเอียดของงานก่อสร้างที่ไม่ได้ก าหนดในแบบก่อสร้าง หรือ
ก าหนดไว้ไม่ชัดเจน ให้ผู้รับจ้างเสนอแบบรายละเอียดเพ่ือก่อสร้าง (Shop Drawing) ให้คณะกรรมการตรวจ
การจ้างเห็นชอบก่อนด าเนินการ 
 

6. วงเงินงบประมาณก่อสร้าง  
  งบประมาณในการจ้างก่อสร้างอาคารสีเขียว สผ เป็นจ านวนเงิน 520,323,500 บาท (ห้าร้อย
ยี่สิบล้านสามแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยผูกพันงบประมาณ ดังนี้ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวนเงิน  104,064,700 บาท 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนเงิน  208,129,400 บาท 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวนเงิน  208,129,400 บาท 
 

7. ราคากลาง 
  ราคากลางในการก่อสร้างอาคารสีเขียว สผ  จ านวนเงิน 516,073,000   บาท   
(ห้าร้อยสิบหกล้านเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
 

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  ก าหนดการแบ่งงวดงานและงวดการจ่ายเงินเป็น 27 งวด ดังนี้  
 งวดที่ 1 จ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 0.50% ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
 - ด าเนินการรื้อถอนอุปกรณ์ประตูและหน้าต่าง, สุขภัณฑ์ อาคารเดิม 2 อาคารได้    100% 
 - ด าเนินการรื้อถอนโคมไฟ, เครื่องปรับอากาศ อาคารเดิม 2 อาคารได้     100% 
 - ด าเนินการรื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้า, Generator, Lift โดยสารอาคารเดิม 2 อาคารได้ 100% 
 

งวดที่ 2 จ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 0.50% ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
 - ด าเนินการรื้อถอนฝ้าเพดาน, ผนัง อาคารเดิม 2 อาคารได้      100% 
 -  ด าเนินการรื้อถอนสายไฟ, ช่องลม, ท่องานระบบต่าง ๆ อาคารเดิม 2 อาคารได้    100% 
 

งวดที่ 3 จ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 0.50% ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
- ด าเนินการรื้อถอนโครงสร้าง และฐานราก อาคารเดิม 2 อาคารได้                 50% 

     

งวดที่ 4 จ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 0.50% ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
 - ด าเนินการรื้อถอนโครงสร้าง และฐานราก อาคารเดิม 2 อาคารได้     100% 
 

งวดที่ 5 จ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 0.50% ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
 - ด าเนินการขนย้ายวัสดุที่รื้อถอนพร้อมปรับแต่งระดับดินให้เรียบร้อย     100% 
  

งวดที่ 6 จ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 4.00% ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
 - ส ารวจหมุดที่ดินและวางผังอาคาร 1 และ 2        100% 
 -  ด าเนินการเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. อาคาร 1 และ 2 ได้      50%   
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งวดที่ 7 จ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 4.00% ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
 -  ด าเนินการเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. อาคาร 1 และ 2 ได้    100% 
 

งวดที่ 8 จ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 2.00% ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
 อาคาร 1 
 - ขุดดินเพ่ือท าฐานราก          100% 
 - สกัดหัวเสาเข็มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.        100% 
 -  ทรายหยาบบดอัดแน่นและคอนกรีตหยาบ ใต้ฐานราก         70% 
 - ไม้แบบ+เหล็กเสริม+เทคอนกรีต ฐานราก                    70% 
   

 อาคาร 2 
 - ปัก Sheet pile ตลอดแนวที่ป้องกันดินพัง         100% 
 - ขุดดินเพ่ือท าฐานรากพร้อมติดตั้งระบบค้ ายัน           25% 
 

งวดที่ 9 จ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 2.50% ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
 อาคาร 1 
 - ทรายหยาบบดอัดแน่นและคอนกรีตหยาบ ใต้ฐานราก       100% 
 - ไม้แบบ+เหล็กเสริม+เทคอนกรีต ฐานราก        100% 
 -  ไม้แบบ+เหล็กเสริม+เทคอนกรีต เสาตอม่อและปล่องลิฟท์      100% 
 - ไม้แบบ+เหล็กเสริม+เทคอนกรีต เสา, คาน, พ้ืน, ผนัง ชั้นที ่1      100% 
  

 อาคาร 2 
 - ขุดดินเพ่ือท าฐานรากพร้อมติดตั้งระบบค้ ายัน         100% 
 

งวดที่ 10 จ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 3.50% ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
 อาคาร 1 
 - ไม้แบบ+เหล็กเสริม+เทคอนกรีต บันได ชั้นที่ 1        100% 
 - งานดึงลวดพ้ืน Post-tension ชั้น 1         100% 
 -  ไม้แบบ+เหล็กเสริม+เทคอนกรีต เสา, คาน, พ้ืน, ผนัง ชั้นที่ 2      100% 
 - ไม้แบบ+เหล็กเสริม+เทคอนกรีต เสา, คาน, พ้ืน, ผนัง ชั้นที ่3      100% 
  

 อาคาร 2 
 - สกัดหัวเสาเข็มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.        100% 
 -  ทรายหยาบบดอัดแน่นและคอนกรีตหยาบ ใต้ฐานราก         50% 
 - ไม้แบบ+เหล็กเสริม+เทคอนกรีต ฐานราก          50% 
 

งวดที่ 11 จ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 4.00% ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
 อาคาร 1 
 - ไม้แบบ+เหล็กเสริม+เทคอนกรีต บันได ชั้นที่ 2 และ 3       100% 
 - งานดึงลวดพ้ืน Post-tension ชั้น 2 และ 3        100% 
 -  ไม้แบบ+เหล็กเสริม+เทคอนกรีต เสา, คาน, พ้ืน, ผนัง ชั้นที่ 4      100% 
 - ไม้แบบ+เหล็กเสริม+เทคอนกรีต เสา, คาน, พ้ืน, ผนัง ชั้นที ่5      100% 
  



-6- 
 
 อาคาร 2 
 - ทรายหยาบบดอัดแน่นและคอนกรีตหยาบ ใต้ฐานราก       100% 
 - ไม้แบบ+เหล็กเสริม+เทคอนกรีต ฐานราก        100% 
 -  ไม้แบบ+เหล็กเสริม+เทคอนกรีต เสาตอม่อและปล่องลิฟท์      100% 
 - ไม้แบบ+เหล็กเสริม+เทคอนกรีต เสา, คาน, พ้ืน, ผนัง ชั้นที ่B2        25% 
 

งวดที่ 12 จ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 2.00% ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
 อาคาร 1 
 - ไม้แบบ+เหล็กเสริม+เทคอนกรีต บันได ชั้นที่ 4 และ 5       100% 
 - งานดึงลวดพ้ืน Post-tension ชั้น 4 และ 5        100% 
 -  ไม้แบบ+เหล็กเสริม+เทคอนกรีต เสา, คาน, พ้ืน, ผนัง ชั้นดาดฟ้า      100% 
  

 อาคาร 2 
 - ไม้แบบ+เหล็กเสริม+เทคอนกรีต เสา, คาน, พ้ืน, ผนัง ชั้นที ่B2        75% 
 

งวดที่ 13 จ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 2.00% ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
 อาคาร 1 
 - ไม้แบบ+เหล็กเสริม+เทคอนกรีต บันได ชั้นดาดฟ้า       100% 
 - งานดึงลวดพ้ืน Post-tension ชั้นดาดฟ้า        100% 
 -  ไม้แบบ+เหล็กเสริม+เทคอนกรีต เสา, คาน, พ้ืน, ผนัง  
  ชั้นห้องเครื่องลิฟท์และแทงค์น้ า         100% 
 - งานก่ออิฐฉาบปูนชั้น 1, 2          100% 
 - งานโครงหลังคาเพ่ือติด Metal sheet         100% 
  

 อาคาร 2 
 - ไม้แบบ+เหล็กเสริม+เทคอนกรีต เสา, คาน, พ้ืน, ผนัง ชั้นที ่B2      100% 
 - ไม้แบบ+เหล็กเสริม+เทคอนกรีต เสา, คาน, พ้ืน, ผนัง ชั้นที ่B1        50% 
 

งวดที่ 14 จ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 4.00% ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
 อาคาร 1 
 - งานก่ออิฐฉาบปูนชั้น 3, 4          100% 
 - งานมุงหลังคา Metal sheet          100% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานไฟฟ้า ชั้น 1       100% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 1    100% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 1    100% 
  

 อาคาร 2 
 - ไม้แบบ+เหล็กเสริม+เทคอนกรีต เสา, คาน, พ้ืน, ผนัง ชั้นที ่B1      100% 
 - ไม้แบบ+เหล็กเสริม+เทคอนกรีต เสา, คาน, พ้ืน, ผนัง ชั้นที ่1        50% 
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งวดที่ 15 จ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 6.00% ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
 อาคาร 1 
 - งานก่ออิฐฉาบปูนชั้น 5 และดาดฟ้า ห้องเครื่องลิฟท์       100% 
 - งานเทปูนทรายปรับระดับ ชั้น 1, 2, 3, 4        100% 
 - งานตกแต่งผิวพ้ืน ชั้น 1, 2, 3         100% 
 - งานติดตั้งโครงเหล็กรับ Aluminium cladding+Fin         25% 
 - งานทาสีรองพ้ืนผนังชั้น 1, 2          100% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานไฟฟ้า ชั้น 2       100% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 2    100% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 2    100% 
  

 อาคาร 2 
 - งานถอน Sheet pile          100% 
 - ไม้แบบ+เหล็กเสริม+เทคอนกรีต เสา, คาน, พ้ืน, ผนัง ชั้นที ่1      100% 
 - ไม้แบบ+เหล็กเสริม+เทคอนกรีต เสา, คาน, พ้ืน, ผนัง ชั้นที ่2      100% 
 - ไม้แบบ+เหล็กเสริม+เทคอนกรีต เสา, คาน, พ้ืน, ผนัง ชั้นที ่3        25% 
 

งวดที่ 16 จ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 7.50% ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
 อาคาร 1 
 - งานเทปูนทรายปรับระดับชั้น 5 และดาดฟ้า ห้องเครื่องลิฟท์      100% 
 - งานตกแต่งผิวพ้ืน ชั้น 4, 5          100% 
 - งานติดตั้งโครงฝ้าเพดานชั้น 1, 2, 3, 4, 5        100% 
 - งานติดตั้งโครงเหล็กรับ Aluminium cladding+Fin         50% 
 - งานทาสีรองพ้ืนผนังชั้น 3, 4          100% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานไฟฟ้า ชั้น 3       100% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 3    100% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 3    100% 
  

 อาคาร 2 
 - ไม้แบบ+เหล็กเสริม+เทคอนกรีต เสา, คาน, พ้ืน, ผนัง ชั้นที ่3      100% 
 - ไม้แบบ+เหล็กเสริม+เทคอนกรีต เสา, คาน, พ้ืน, ผนัง ชั้นที ่4      100% 
 - งานติดตั้งโครงหลังเหล็กหลังคา           60% 
 

งวดที่ 17 จ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 7.50% ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
 อาคาร 1 
 - งานติดตั้งโครงเคร่าผนังยิบซั่มบอร์ดชั้น 1, 2, 3, 4, 5       100% 
 - งานตกแต่งผิวพ้ืน ชั้น ดาดฟ้า ห้องเครื่องลิฟท์และแทงค์น้ า      100% 
 - งานติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชั้น 1, 2, 3, 4        100% 
 - งานติดตั้ง Bracket&Steel Support งาน Curtain Wall      100% 
 - งานติดตั้งโครงเหล็กรับ Aluminium cladding+Fin       100% 
 - งานทาสีรองพ้ืนผนังชั้น 5 และดาดฟ้า         100% 
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 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานไฟฟ้า ชั้น 4       100% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 4    100% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 4    100% 
  

 อาคาร 2 
 - งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคา          100% 
 - งานก่ออิฐฉาบปูนชั้น B2, B1, 1, 2         100% 
 - งานมุงหลังคา Metal sheet            60% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานไฟฟ้า ชั้น B2,B1      100% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ชั้น B2, B1    100% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น B2, B1   100% 
 

งวดที่ 18 จ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 9.00% ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
 อาคาร 1 
 - งานติดตั้งแผ่นผนังยิบซั่มบอร์ดชั้น 1, 2, 3, 4        100% 
 - งานติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชั้น 5          100% 
 - งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้น 1, 2, 3, 4, 5       100% 
 - งานติดตั้ง Frame Aluminium งาน Curtain Wall       100% 
 - งานติดตั้งแผ่น Aluminium cladding+Fin          50% 
 - งานทาสีจริงผนังภายในชั้น 1, 2, 3, 4, 5 และดาดฟ้า       100% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานไฟฟ้า ชั้น 5       100% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 5    100% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 5    100% 
  

 อาคาร 2 
 - งานก่ออิฐฉาบปูนชั้น 3, 4 และหลังคา         100% 
 - งานเทปูนทรายปรับระดับ ชั้น B2, B1, 1, 2, 3, 4       100% 
 - งานติดตั้ง Bracket & Steel Support งาน Curtain Wall      100% 
 - งานติดตั้ง Frame Aluminium งาน Curtain Wall       100% 
 - งานทาสีรองพ้ืนผนังชั้น B2, B1         100% 
 - งานมุงหลังคา Metal sheet          100% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานไฟฟ้า ชั้น 1       100% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 1    100% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 1    100% 
 - งานสั่งซื้อลิฟท์โดยสาร          100% 
 

งวดที่ 19 จ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 8.50% ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
 อาคาร 1 
 - งานติดตั้งแผ่นผนังยิบซั่มบอร์ดชั้น 5         100% 
 - งานติดตั้งประตู-หน้าต่างชั้น 1, 2, 3         100% 
 - งานติดตั้ง กระจกและอุปกรณ์ งาน Curtain Wall         50% 
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 - งานติดตั้งแผ่น Aluminium cladding+Fin        100% 
 - งานทาสีจริงผนังภายนอกชั้น 1, 2, 3, 4        100% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานไฟฟ้า ชั้นดาดฟ้า      100% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ชั้นดาดฟ้า    100% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นดาดฟ้า    100% 
  

 อาคาร 2 
 - งานตกแต่งผิวพ้ืน ชั้น B2, B1, 1, 2, 3, 4        100% 
 - งานติดตั้งโครงฝ้าเพดานชั้น B2, B1, 1, 2, 3, 4       100% 
 - งานติดตั้ง กระจกและอุปกรณ์ งาน Curtain Wall       100% 
 - งานทาสีรองพ้ืนผนังชั้น 1, 2, 3, 4         100% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานไฟฟ้า ชั้น 2       100% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 2    100% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 2    100% 
 

งวดที่ 20 จ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 6.50% ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
 อาคาร 1 
 - งานติดตั้งประตู-หน้าต่างชั้น 4, 5         100% 
 - งานติดตั้ง กระจกและอุปกรณ์ งาน Curtain Wall       100% 
 - งานทาสีจริงผนังภายนอกชั้น 5 และดาดฟ้า        100% 
 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ชั้น 1, 2, 3        100% 
 - งานร้อยสายไฟ งานไฟฟ้า ชั้น 1, 2, 3, 4, 5        100% 
 - งานติดตั้งฐานอุปกรณ์ปั๊มน้ าต่าง ๆ และระบบ Sprinkler งานสุขาภิบาล 
                และป้องกันอัคคีภัย               50% 
 - งานเดินท่อน้ ายา ท่อน้ าทิ้งและเดินสายไฟ งานปรับอากาศและระบายอากาศ     100% 
    ชั้น 1, 2, 3, 4, 5          
  

 อาคาร 2 
 - งานติดตั้งโครงเคร่าผนังยิบซั่มบอร์ดชั้น 1, 2, 3, 4       100% 
 - งานติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชั้น B2, B1, 1, 2, 3, 4       100% 
 - งานติดตั้งโครงเหล็กรับ Aluminium cladding+Fin       100% 
 - งานทาสีจริงผนังภายในชั้น B2, B1, 1, 2        100% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานไฟฟ้า ชั้น 3       100% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 3    100% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 3    100% 
 

งวดที่ 21 จ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 4.00% ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
 อาคาร 1 
 - งานทดสอบและลอก Sticker และ Protection ต่าง ๆ งาน Curtain Wall    100% 
 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ชั้น 4, 5        100% 
 - งานติดตั้งสวิทซ์ ปลั๊กและดวงโคม งานไฟฟ้า ชั้น 1, 2, 3      100% 
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 - งานติดตั้งฐานอุปกรณ์ปั๊มน้ าต่าง ๆ และระบบ Sprinkler งานสุขาภิบาล 
                 และป้องกันอัคคีภัย           100% 
 - งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ งานปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น 1, 2, 3    100% 
  

 อาคาร 2 
 - งานติดตั้งผนังยิบซั่มบอร์ดชั้น 1, 2, 3, 4        100% 
 - งานติดตั้งแผ่น Aluminium cladding+Fin          50% 
 - งานทาสีจริงผนังภายในชั้น 3, 4         100% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานไฟฟ้า ชั้น 4       100% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 4    100% 
 - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve, Blockout งานปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 4    100% 
 

 งานผังและบริเวณ 
 - ขุดดินเผื่อวางท่อระบายน้ า          100% 
 

งวดที่ 22 จ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 5.00% ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
 อาคาร 1 
 - งานตกแต่งผิวพ้ืนและราวบันไดทั้งหมด ชั้น 1, 2, 3       100% 
 - เสาประดับนอกอาคาร            50% 
 - ร่องระบายน้ ากว้าง 20 ซม. บนหลังคา คสล.          50% 
 - ฝาปิดถังน้ าบนหลังคา          100% 
 - ราวกันตกระเบียง           100% 
 - งานติดตั้งสวิทซ์ ปลั๊กและดวงโคม งานไฟฟ้า ชั้น 4, 5       100% 
 - งานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบ fire alarm งานสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย    100% 
 - งานติดเครื่องปรับอากาศ งานปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 4, 5     100% 
  

 อาคาร 2 
 - งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้น B2, B1, 1, 2, 3, 4       100% 
 - งานติดตั้งประตู-หน้าต่างชั้น B2, B1, 1        100% 
 - งานติดตั้งแผ่น Aluminium cladding+Fin        100% 
 - งานทาสีจริงผนังภายนอกชั้น 1, 2         100% 
 - งานร้อยสายไฟ งานไฟฟ้า ชั้น B2, B1, 1, 2, 3, 4       100% 
 - งานติดตั้งฐานอุปกรณ์ปั๊มน้ าต่าง ๆ งานสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย     100% 
 - งานเดินท่อน้ ายา ท่อน้ าทิ้งและเดินสายไฟ งานปรับอากาศและระบายอากาศ     100% 
  ชั้น B2, B1, 1, 2, 3, 4  
 งานผังและบริเวณ 
 - วางท่อระบายน้ า           100% 
 - งานพ้ืนทางถนน           100% 
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งวดที่ 23 จ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 4.00% ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
 อาคาร 1 
 - งานตกแต่งผิวพ้ืนและราวบันไดทั้งหมด ชั้น 4, 5       100% 
 - เสาประดับนอกอาคาร          100% 
 - ร่องระบายน้ ากว้าง 20 ซม. บนหลังคา คสล.        100% 
 - งานติดตั้งหม้อแปลง Generator, RMU และ Main equipment ต่าง ๆ ไฟฟ้า     100% 
 - งานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบ smoke detector งานสุขาภิบาล 
                 และป้องกันอัคคีภัย           100% 
 - งานทดสอบเครื่องปรับอากาศ งานปรับอากาศและระบายอากาศ      100% 
 - งานทดสอบระบบไฟฟ้า          100% 
  

 อาคาร 2 
 - งานติดตั้งประตู-หน้าต่างชั้น 2, 3, 4         100% 
 - งานทาสีจริงผนังภายนอกชั้น 3, 4         100% 
 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ชั้น B2, B1, 1, 2, 3, 4       100% 
 - งานติดตั้งสวิทซ์ ปลั๊กและดวงโคม งานไฟฟ้า ชั้น B2, B1 ,1      100% 
 - งานติดตั้งฐานอุปกรณ์ปั๊มน้ าต่าง ๆ และระบบ Sprinkler งานสุขาภิบาล 
                และปอ้งกันอัคคีภัย           100% 
 - งานติดเครื่องปรับอากาศ งานปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 1, 2     100% 
 งานผังและบริเวณ 
 - งานเทพ้ืนถนน           100% 
 

งวดที่ 24 จ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 2.00% ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
 อาคาร 1 
 - งานทดสอบระบบ งานสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย       100% 
  

 อาคาร 2 
 - งานตกแต่งผิวพ้ืนและราวบันไดทั้งหมด ชั้น B2, B1, 1       100% 
 - ร่องระบายน้ ากว้าง 20 ซม. บนหลังคา คสล.          50% 
 - ฝาปิดถังน้ าบนหลังคา          100% 
 - ที่กันล้อรถ            100% 
 - ฉากกันชนมุมเสา           100% 
 - งานติดตั้งสวิทซ์ ปลั๊กและดวงโคม งานไฟฟ้า ชั้น 2, 3, 4      100% 
 - งานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบ fire alarm งานสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย    100% 
 - งานติดเครื่องปรับอากาศ งานปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 3, 4     100% 
 งานผังและบริเวณ 
 - งานทางเท้า            100% 
 - อาคารห้องพักขยะ           100% 
 - ถังเก็บน้ ารดน้ าต้นไม้           100% 
 - บ่อหน่วงน้ า            100% 
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 - งานไฟฟ้าและแสงสว่าง            40% 
 - งานวัสดุพืชพันธุ์             50% 
 

งวดที่ 25 จ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 3.50% ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
 อาคาร 1 
 - งานทดสอบเครื่องปรับอากาศ งานปรับอากาศและระบายอากาศ      100% 
  

 อาคาร 2 
 - งานตกแต่งผิวพ้ืนและราวบันไดทั้งหมด ชั้น 2, 3, 4       100% 
 - ร่องระบายน้ ากว้าง 20 ซม. บนหลังคา คสล.        100% 
 - งานติดตั้งหม้อแปลง Generator, RMU และ Main equipment ต่าง ๆ ไฟฟ้า     100% 
 - งานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบ smoke detector งานสุขาภิบาล 
                 และป้องกันอัคคีภัย           100% 
 - งานทดสอบเครื่องปรับอากาศ งานปรับอากาศ และระบายอากาศ      100% 
 งานผังและบริเวณ 
 - งานรั้วโครงการ           100% 
 - งานเดินเชื่อมอาคาร             50% 
 - งานไฟฟ้าและแสงสว่าง            70% 
 - งานวัสดุพืชพันธุ์           100% 
 - งานตกแต่งบริเวณ             50% 
 

งวดที่ 26 จ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 1.00% ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
 อาคาร 2 
 - งานทดสอบระบบไฟฟ้า          100% 
 

 งานผังและบริเวณ 
 - ทางเดินเชื่อมอาคาร           100% 
 - งานไฟฟ้าและแสงสว่าง          100% 
 - งานตกแต่งบริเวณ           100% 
 

งวดที่ 27 (งวดสุดท้าย) จ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 5.00% ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
 - งานทดสอบระบบ งานสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย อาคาร 2         100% 
 - ด าเนินการงานอ่ืน ๆ ในสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วน 
  ทั้งนี้  ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานข้ามงวดและขอเบิกจ่ายเงินค่าจ้างข้ามงวดได้โดยไม่ต้องเรียงล าดับ  
หรือจะส่งหลายงวดพร้อมกันก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ท างานนั้นแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน 
 

9.   การเสนอราคา 
 9.1 ผู้ประสงค์จะยื่นเสนอราคา ให้ยื่นเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) www.gprocurement.go.th  
  9.2 ก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันยื่นเสนอราคา 
 

http://www.gprocurement.go.th/
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10.   ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง 
  ระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 810 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
 

11. อัตราค่าปรับ 
  11.1 หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้อง
ช าระค่าปรับให้แก่ส านักงานเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาจ้างตามสัญญา ทั้งนี้
จ านวนเงินค่าปรับต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท  
  11.2 ห้ามมิให้ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่
บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงบางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานแล้ว หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับ
ให้แก่ส านักงานในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 
 

12. ก าหนดการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  ก าหนดการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาจ้างตามสัญญา โดยผู้เสนอ
ราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญาจะต้องยื่นหนังสือแจ้งขอรับเงินล่วงหน้าภายใน 15 วัน  นับแต่วัน
ลงนามสัญญา  
 

13. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้รับจ้างต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงาน หากมีเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจาก
งานจ้างนี้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ส านักงานได้รับมอบงานและคณะกรรมการได้ตรวจรับงาน
ไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว หากเกิดความบกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 
7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 

14. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ 
  การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส านักงานจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้ เกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวมของผู้ยื่นเสนอราคาต่ าสุด โดยจะพิจารณาจากผู้ยื่น
เสนอราคาที่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารถูกต้องครบถ้วน  
 

15. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) งานอาคาร 
 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคางานอาคาร จะน ามาใช้ในกรณีที่ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมขึ้น สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ส านักงาน ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้
ดังนี้ 
 สูตร  K  =  0.25 + 0.15It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10St/So 
 
 

16. มาตรฐานฝีมือช่าง 
 เมื่อส านักงานได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง
ตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่า ในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมี
และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ  
 
 



-14- 
 
ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕ ของ
แต่ละสาขาช่าง จ านวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาวิชาช่างดังต่อไปนี้ 
 16.1 ช่างโยธา 
       16.2 ช่างไฟฟ้า 
       16.3 ช่างก่อสร้าง 
 

17. บุคลากรหรือคณะบุคลากรของผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องปฏิบัติงานในโครงการนี้ตามแผนปฏิบัติงาน 
ในโครงการและแผนการใช้บุคลากรจนกว่างานจะแล้วเสร็จ หากมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบุคลากร 
คุณสมบัติของบุคลากรที่จะน ามาปฏิบัติงานแทนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 3.11 ที่ก าหนด และจะต้อง
ท าเป็นหนังสือขอความเห็นชอบและได้รับความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมก่อนจึงจะเปลี่ยนได้ 
 

18. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด  รวมทั้งมาตรการอ่ืนใดที่ส านักงานก าหนด 
(มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วง
รื้อถอนอาคาร และช่วงก่อสร้างอาคาร) 
 

19. วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง 
   ให้เลือกใช้วัสดุตามที่ก าหนดในแบบแปลนหรือรายการประกอบแบบ หากในรายการประกอบ 
แบบมิได้ระบุไว้ ให้เลือกใช้วัสดุที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. หรือได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับ 
กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วเป็นหลัก หรือเป็นสินค้าที่ข้ึนทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงาน/ 
สถาบันที่น่าเชื่อถือ   
 

20. การทดสอบเสาเข็ม ก าหนดให้ผู้รับจ้างต้องด าเนินการทดสอบเสาเข็ม ดังนี้ 
      20.1 ทดสอบเสาเข็ม โดยวิธี  Static Load Test อย่างน้อยอาคารละ 1 ต้น 
      20.2 ทดสอบเสาเข็ม โดยวิธี  Seismic Test ทุกต้นทั้ง 2 อาคาร 
      การทดสอบต้องให้คอนกรีตเซ็ตตัวก่อนตามหลักวิชาการ จึงจะท าการทดสอบได้  
 

21. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
   ผู้ประกอบการที่สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานฉบับนี้ 
สามารถสอบถามได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  webmaster@onep.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 
0 2265 6693 ทั้งนี้  ระยะเวลาในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสาร 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
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22. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น 
      รับฟังความคิดเห็น 
      ผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างฉบับนี้ได้ที่

      ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 เลขที่     
           118/1  ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400 
      โทรศัพท ์ 0 2265 6693 
      e-mail :  webmaster@onep.go.th 
      ทั้งนี ้  ในการเสนอแนะความคิดเห็น ผู้เสนอแนะต้องเปิดเผยชื่อ  และที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  
           ทีส่ามารถติดต่อได้ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย 
      ไม่รับฟังความคิดเห็น เนื่องจาก.........................  
 

23. หลักประกันการเสนอราคา 
   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน 26,016,175 บาท   
(ยี่สิบหกล้านหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 
 (1) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ  
 (2) หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ 
นโยบายก าหนด 
 (3) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 (4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ 
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ 
ค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้ส านักงาน ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่..................................ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง
16.30 น.  
 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 
 (1)  กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าวเป็น 
ผู้ยื่นข้อเสนอ 
 (2)  กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา 
ร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
 ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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  หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ ส านักงานจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ 
วัน นับถัดจากวันที่ส านักงาน ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่
ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง 
หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
  การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 

24. มาตรฐานขั้นต่ าของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 
   ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการงานจ้างก่อสร้างอาคารสีเขียว  
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องจัดให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกัน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม และระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน   
 

25.  เงื่อนไขการเสนอราคา 
  25.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารการเสนอราคาเป็นภาษาไทย (ยกเว้นศัพท์เฉพาะสามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้) ประกอบด้วย 
    25.2 แผนการด าเนินงานและเอกสารที่จะท าให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   มีความเชื่อมั่นได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอจะสามารถเริ่มท างานได้ในทันทีและสามารถสงมอบผลงานที่แลวเสร็จสมบูรณ์  
ใหแกส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในเวลาที่ก าหนดโดยมีแผนการท างานโดยรวม
ของโครงการ ดังนี้  

         (1) แผนการจัดการสถานที่ในชวงระยะเวลาก่อสร้าง 
         (2) แผนการท างานรื้อถอนอาคาร 
               (3) แผนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ 
                    ผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงรื้อถอนอาคาร  และช่วงก่อสร้างอาคาร 
         (4) แผนมาตรการความปลอดภัย (JSEA)  
         (5) แผนการท างานระบบป้องกันดินพัง และแผนการจัดการดินขุด 
         (6) แผนการท างานโครงสร้าง 
         (7) แผนการท างานสถาปตยกรรม 
         (8) แผนการท างานระบบประกอบอาคาร 
         (9) แผนควบคุมคุณภาพงานโครงการ 
         (10) แผนการจัดการเครื่องจักรแรงงานของโครงการ 
          (11) แผนแสดงการบริหารงวดงานและงวดเงิน โดยจะตองสอดคลองกับแผนการก่อสร้าง  
   (Construction plan) 

  ทั้งนี้  ในการเสนอแผนการท างานแต่ละแผนงานดังกล่าวข้างต้น อย่างน้อยจะตองประกอบด้วยแผน
ระยะเวลา  รายละเอียดการด าเนินการ  และแบบแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart)  
      25.3  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ใหความส าคัญต่อความพรอมด้านการท าสัญญาจ้างของผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอตองลงนามสัญญาจ้างกับ 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับแจงหากผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่สามารถเขาท าสัญญาได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จะสงวนสิทธิ์ที่จะด าเนินการให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน และด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ
โดยเขมงวด 
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26.  ในกรณีที่ไม่มีหน่วยงานราชการหรือองค์การสาธารณกุศลขอรับมูลดินที่เกิดจากการขุดดินในการ 
ด าเนินงานก่อสร้างดังกล่าวเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ทางราชการทั้งหมด หรือขอรับไปใช้ 
ประโยชน์แต่เพียงบางส่วน และมูลดินที่ได้จากการขุดดินทั้งหมดหรือมูลดินที่เหลือแต่เพียงบางส่วน ผู้ยื่นเสนอ 
ราคาทีช่นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้จะต้องเป็นผู้รับซื้อมูลดินในราคาที่ไม่ต่ ากว่าราคาขั้นต่ า 
ที่ส านักงานก าหนด และรายได้ซึ่งเกิดจากการจ าหน่ายมูลดิน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมจะน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในนามกรมธนารักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 


