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ข้อก ำหนดและรำยละเอียด (Term of Reference : TOR) 
งำนจ้ำงก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำน ซอยพหลโยธิน 11 ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

 
1. ควำมเป็นมำ 

บริษัท  ธนารักษ์ พัฒ นาสินทรัพย์  จ ากัด  (ธพส .) ซึ่ งมี ฐานะเป็ นรั ฐวิสาหกิจ  สั งกัด
กระทรวงการคลัง ภายใต้การก ากับดูแลของกรมธนารักษ์เป็นผู้ด าเนินการบริหารและจัดสรรพ้ืนที่ภายในศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนเช่า โดยในปี 
2561 ธพส.จะด าเนินการก่อสร้างงานอาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 เพื่อใช้เป็นส านักงานของ ธพส. บน
ทีด่ินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.2615 ซอยพหลโยธิน 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. เนื้อ
ที่ 2-1-48 ไร่ มีขนาดพ้ืนที่รวมไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารส านักงานและอาคารจอด
รถ รวมถึงงานภายนอกอาคาร 

 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือจ้างก่อสร้างอาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 และเปิดให้บริการแก่ข้าราชการ 
พนักงาน และผู้ที่มาติดต่อ 

 
3. คุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ 

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือ กิจการร่วมค้า ผู้มีอาชีพรับจ้างงานท างานเดียวกับ
ที่ประกวดราคาจ้างในครั้งนี ้

3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   

3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ
ประกวดราคาจ้างในครั้งนี ้

3.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ.ก าหนด 

3.6   ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล หรือ กิจการร่วมค้า ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน
กับงานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  102,850,000.00 บาท (หนึ่งร้อยสองล้านแปดแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะให้เป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ ธพส.เชื่อถือ 

3.7  ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอรายชื่อ สถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกร
เครื่องกล และต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับสามัญ สาขาละ 1 คน เพื่อเป็นผู้ควบคุมงานในครั้งนี้ 

3.8  ผู้เสนอราคาต้องจะต้องท าตารางแผนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง
อาคารที่ประกวดราคาครั้งนี้เสนอไปพร้อมกับการยื่นเอกสารประกวดราคา 
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3.9 ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  

3.10 ผู้เสนอราคาท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิ กส์  (Electronic Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียน ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตข์้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

3.11 ผู้เสนอราคาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

 
4. แบบรูปรำยกำรและคุณลักษณะเฉพำะ 

ผู้รับจ้างต้องด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 โดยเป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กสูง 4 ชั้น พร้อมที่จอดรถสูง 5 ชั้น ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง               
และรายละเอียดต่างๆ ตามเอกสารแนบ เช่น 

4.1 แบบรูปงานสถาปัตยกรรม งานโยธาและสาธารณูปโภค งานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า 
งานระบบสุขาภิบาล งานระบบปรับอากาศระบายอากาศ งานระบบดับเพลิง และเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม 

4.2 ข้อก าหนดและรายการประกอบแบบตามรายการที่ก าหนด 
 

5. คุณสมบัติบุคลำกร 
   ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีบุคลากรหลักท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในต าแหน่งต่างๆ 
เพ่ือปฏิบัติงาน ซึ่งแต่ละบุคลากรต้องมีหน้าที่เดียว  
   5 .1 ผู้จัดการโครงการ จ านวน 1 คน ต้องมีคุณวุฒิ ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางด้ าน
วิศวกรรมศาสตร์ หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับไม่ต่ ากว่าสามัญ มีประสบการณ์ไม่ต่ ากว่า 10 ปี ด้าน
บริหารโครงการ วางแผนโครงการก่อสร้างอาคาร 
   5.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม จ านวน 1 คน ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางด้าน
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับไม่ต่ ากว่าสามัญ มีประสบการณ์ไม่ต่ ากว่า 5 ปี ด้านควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 
   5.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม (ตกแต่งภายใน) จ านวน 1 คน ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาตรีทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ไม่ต่ ากว่า 5 ปี ด้านตกแต่งภายใน 
   5.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้าง จ านวน 1 คน ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี
ด้านวิศวกรรมโยธา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับไม่ต่ ากว่าสามัญ 
มีประสบการณ์ไม่ต่ ากว่า 5 ปี ด้านควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 
   5.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า จ านวน 1 คน ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลัง และ/
หรือ แขนงไฟฟ้าสื่อสาร ระดับไม่ต่ ากว่าระดับสามัญ มีประสบการณ์ไม่ต่ ากว่า 5 ปี ด้านควบคุมงานก่อสร้าง
อาคาร 
   5.6 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล และงานระบบภายในอาคาร จ านวน 1 คน ต้องมี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเครื่องกล มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล ระดับไม่ต่ ากว่าระดับสามัญ ประสบการณ์ไม่ต่ ากว่า 5 ปี ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 
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   5.7 เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ให้มาตรวจสอบการปฏิบัติงานในโครงการ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดประจ าโครงการฯ 
 
6. วงเงินในกำรจัดจ้ำง 

กรอบวงเงินในการจัดจ้างไม่เกิน 205,700,000.00 บาท (สองร้อยห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)      
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด 

ค่าจ้างในงานนี้เป็นค่าจ้างแบบเหมารวม ไม่สามารถปรับราคาได้ (ไม่มีค่า K) ประกอบด้วย 
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าด าเนินการ ภาษีอากร ก าไร และค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในการด าเนินงานก่อสร้างให้เป็นไป
ตามแบบรูป รายการประกอบแบบ และเอกสารสัญญา 

 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับจ้างต้องด าเนินการก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายใน 540 (ห้าร้อยสี่สิบ) วัน นับถัดจากวันที่
ลงนามในสัญญา 

 
8. ค่ำจ้ำงและกำรช ำระเงิน 

ธพส. จะจ่ายค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วย
แล้ว โดยยึดราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็นจ านวน 16 งวด ดังนี้  
 
รำยกำรที่ 1 งำนก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำน ซอยพหลโยธิน 11  

คิดเป็นร้อยละ 97 ของมูลค่ำตำมสัญญำ 
งวดที่ 1.1 ร้อยละ 3  ของมูลค่าตามสัญญา  
 งานเตรียมและปรับพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานส ารวจวางหมุด เพื่อการก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานถมดิน พร้อมบดอัด สูง 50 ซม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 การจัดหาส านักงานสนามและห้องประชุม ส าหรับผู้ว่าจ้างหรือ ผู้ควบคุมงาน ในงาน

ก่อสร้าง 
 งานรื้อถอนต่างๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่ก่อสร้าง ได้แก่ ถนนเดิม เสาไฟฟ้าเดิม และอ่ืนๆ 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จภายในภายใน  30 วัน 
 
งวดที่ 1.2 ร้อยละ 10 ของมูลค่าตามสัญญา  

 งานเสาเข็มพร้อมหนังสือรับรองการทดสอบเข็มและส ารวจดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานหล่อคอนกรีตฐานราก-เสาตอม่อ ค.ส.ล. แล้วเสร็จร้อยละ 20 

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จภายในภายใน  90 วัน 
 

งวดที่ 1.3 ร้อยละ 8 ของมูลค่าตามสัญญา  
 งานหล่อคอนกรีตฐานราก-เสาตอม่อ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานหล่อคอนกรีตถังเก็บน้ าใต้ดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งระบบท่อใต้อาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
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 งานติดตั้งสายดินใต้อาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานหล่อคอนกรีตคานและพ้ืน ค.ส.ล. ชั้น B ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานหล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น B (รับพื้นชั้น 1 )ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานหล่อคอนกรีตคานและพ้ืน ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานหล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 (รับพื้นชั้น 2) ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานหล่อคอนกรีตช่องลิฟต์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จภายในภายใน  150 วัน 
 
งวดที่ 1.4 ร้อยละ 9 ของมูลค่าตามสัญญา  

 งานหล่อคอนกรีตคาน และพ้ืน ค.ส.ล. ชั้น1Aทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานหล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น1Aทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานหล่อคอนกรีตคานและพ้ืน ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานหล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานหล่อคอนกรีตช่องลิฟต์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานก่ออิฐผนัง ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จร้อยละ 50  
 งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟและสายสัญญาณ ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
 งานติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาลและท่อน้ าฝน ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จร้อยละ 80 
 งานติดตั้งท่อดับเพลิง ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จร้อยละ 80 

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จภายในภายใน  210 วัน 
 
งวดที่ 1.5 ร้อยละ 8 ของมูลค่าตามสัญญา  

 งานหล่อคอนกรีตคานและพ้ืน ค.ส.ล. ชั้น2Aทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานหล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น2Aทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานหล่อคอนกรีตคานและพ้ืน ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ ร้อยละ 50 
 งานหล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ 3แล้วเสร็จร้อยละ 50 
 งานหล่อคอนกรีตช่องลิฟต์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 3แล้วเสร็จร้อยละ 50 
 งานหล่อคอนกรีตคานและพ้ืน ค.ส.ล. ชั้น3A ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานหล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น3Aทัง้หมดแล้วเสร็จ 
 งานหล่อคอนกรีตคานและพ้ืน ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานหล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานหล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานก่ออิฐผนัง ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานก่ออิฐผนัง ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟและสายสัญญาณ ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาลและท่อน้ าฝน ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งท่อดับเพลิง ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จร้อยละ 80 

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน  240 วัน 
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งวดที่ 1.6 ร้อยละ 9 ของมูลค่าตามสัญญา  
 งานหล่อคอนกรีตคานและพ้ืน ค.ส.ล. ชั้น4Aทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานหล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น4Aทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานหล่อคอนกรีตคานและพ้ืน ค.ส.ล. ชั้นที่ 4ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานหล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ 4ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานหล่อคอนกรีตช่องลิฟต์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 4ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานก่ออิฐผนัง ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จร้อยละ 80  
 งานตกแต่งผิวผนังชั้นที่ 2 แล้วเสร็จร้อยละ 80  
 งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟและสายสัญญาณ ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานร้อยสายไฟและสายสัญญาณ ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาลและท่อน้ าฝน ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งท่อดับเพลิง ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งระบบท่อเครื่องปรับอากาศชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งท่อลมระบายอากาศชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน  300 วัน 
 

งวดที่ 1.7 ร้อยละ 9 ของมูลค่าตามสัญญา  
 งานหล่อคอนกรีตคานและพ้ืน ค.ส.ล. ชั้นดาดฟ้า ทั้งหมด แล้วเสร็จ 
 งานหล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้นที่ 1-4 และชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานหล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานก่ออิฐผนัง ชั้นที่ 4 และชั้นดาดฟ้าท้ังหมดแล้วเสร็จ 
 งานตกแต่งผิวผนังชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานตกแต่งผิวผนังภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ 20 
 งานตกแต่งพ้ืนชั้น 1A และ 2A ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งโครงฝ้าและแผ่นฝ้า ชั้นที่1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟและสายสัญญาณ ชั้นที่ 4ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานร้อยสายไฟและสายสัญญาณ ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานร้อยสายไฟและสายสัญญาณ ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จร้อยละ 50 
 งานติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาลและท่อน้ าฝน ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งท่อดับเพลิง ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งระบบท่อเครื่องปรับอากาศชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งท่อลมระบายอากาศชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานก่ออิฐผนัง ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานตกแต่งผิวผนังชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน  330 วัน 
 

งวดที่ 1.8 ร้อยละ 9 ของมูลค่าสัญญา 
 งานตกแต่งผิวผนังชั้นที่ 4 และชั้นดาดฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ 
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 งานทางลาดคอนกรีต ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งโครงสร้างหลังคาและงานมุงหลังคาและส่วนประกอบต่างๆ ของงาน  

หลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 ท าการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานโครงสร้าง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานตกแต่งผิวผนังภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ 50 
 งานตกแต่งพ้ืนชั้น 3A และ 4A ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานตกแต่งผิวพ้ืนชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งโครงฝ้าและแผ่นฝ้า ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งประตูหน้าต่าง ชั้นที่1 แล้วเสร็จร้อยละ 50  
 งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟและสายสัญญาณ ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานร้อยสายไฟและสายสัญญาณ ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานร้อยสายไฟและสายสัญญาณ ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาลและท่อน้ าฝน ชั้นดาดฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งท่อดับเพลิง ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งระบบท่อเครื่องปรับอากาศชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งท่อลมระบายอากาศชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานก่ออิฐผนัง ชั้นที่  2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานตกแต่งผิวผนังชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน  360 วัน 
 
งวดที่ 1.9 ร้อยละ 5 ของมูลค่าตามสัญญา 
 งานตกแต่งผิวผนังภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานตกแต่งผิวพ้ืนชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานก่ออิฐผนัง ชั้นที่  3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานตกแต่งผิวผนังชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งโครงฝ้าและแผ่นฝ้า ชั้นที่3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งประตูหน้าต่าง ชั้นที่2 แล้วเสร็จร้อยละ 50   
 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าทุกระบบ ชั้นที่1  และชั้นที่2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งท่อดับเพลิง ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน  390 วัน 
 

งวดที่ 1.10 ร้อยละ 9 ของมูลค่าตามสัญญา 
 งานตกแต่งผิวพ้ืนชั้นที่ 3 แล้วเสร็จร้อยละ 50 
 งานติดตั้งโครงฝ้าและแผ่นฝ้า ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานก่ออิฐผนัง ชั้นที่  4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานตกแต่งผิวผนังชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
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 งานติดตั้งประตูหน้าต่าง ชั้นที่3 แล้วเสร็จร้อยละ 50  
 งานทาสีผนังภายในและภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ 50  
 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าทุกระบบ ชั้นที่3  และชั้นที่4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งโคมไฟชั้นที่1 และชั้นที่2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งระบบท่อเครื่องปรับอากาศชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งท่อลมระบายอากาศชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งลิฟต์และอุปกรณ์ แล้วเสร็จร้อยละ 50 
 งานติดตั้งถังเก็บน้ าบนชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งท่อดับเพลิง ชั้นที่ ดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน  450 วัน 
 

งวดที่ 1.11 ร้อยละ 12 ของมูลค่าสัญญา 
 งานตกแต่งผิวพ้ืนชั้นที่3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานตกแต่งผิวพ้ืนชั้นที่4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งประตูหน้าต่าง ชั้นที่4 แล้วเสร็จร้อยละ 50 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานทาสีผนังภายในและภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่3 และชั้นที่4ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งราวบันไดชั้นที่3และชั้นที่4ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้ง Fire Alarm ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งระบบควบคุมการเข้า-ออก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งเครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งระบบสายลงดินและระบบลงดินฟ้าผ่า ทั้งหมดแล้วเส็จ 
 งานติดตั้งระบบดับเพลิงและตู้ดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งโคมไฟชั้นที่3และชั้นที่4ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งลิฟต์และอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานทดสอบระบบลิฟต์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน  480 วัน 
 
งวดที่ 1.12 ร้อยละ 6 ของมูลค่าตามสัญญา 

 งานทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่เหลือที่ต้องทา  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

 งานติดตั้งราวกันตก ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
 งานติดตั้งประตูหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานตกแต่งและประกอบอาคารอื่นๆ(เบ็ดเตล็ด)ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานทดสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานทดสอบระบบสุขาภิบาลและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
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 งานทดสอบระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานทดสอบระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
งานระบบสุขาภิบาลและงานระบบดับเพลิง 
 งานสุขาภิบาล : เก็บรายละเอียดการติดตั้ง 
 งานระบบดับเพลิง : เก็บรายละเอียดการติดตั้ง 
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  
 งานไฟฟ้าแรงสูง : เก็บรายละเอียดการติดตั้ง 
 งานไฟฟ้าและสื่อสารหลัก : เก็บรายละเอียดการติดตั้ง 
 งานไฟฟ้าแสงสว่าง : เก็บรายละเอียดการติดตั้ง 
 งานระบบสายลงดิน : เก็บรายละเอียดการติดตั้ง 
 งานระบบโทรศัพท์และสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ : เก็บรายละเอียดการติดตั้ง 
 งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ : เก็บรายละเอียดการติดตั้ง 
 งานระบบควบคุมการเข้าออก : เก็บรายละเอียดการติดตั้ง 
 งานระบบทีวีวงจรปิด : เก็บรายละเอียดการติดตั้ง 
 งานระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ : เก็บรายละเอียดการติดตั้ง 
 งานลิฟต์ : เก็บรายละเอียดการติดตั้ง 
งานระบบปรับอากาศ 
 งานระบบปรับอากาศ : เก็บรายละเอียดการติดตั้ง 
 งานระบบระบายอากาศ : เก็บรายละเอียดการติดตั้ง 
 นอกจากนี้ใหท้ าการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย 
     ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ 

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน  540 วัน 
 
รำยกำรที่ 2 งำนผังบริเวณและงำนอำคำรภำยนอก 

คิดเป็นร้อยละ 1.5 ของมูลค่ำตำมสัญญำ 
 
งวดที่ 2.1 ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าตามสัญญา 

 งานติดตั้งถังบ าบัด และระบบที่เก่ียวข้องทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานระบบน้ าประปา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานก่อสร้าง Duct Bank และท่อร้อยสาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
 งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วเสร็จ 

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน  450 วัน 
 
งวดที่ 2.2 ร้อยละ 1 ของมูลค่าตามสัญญา 

 งานระบบระบายน้ า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งโคมไฟฟ้าภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 หล่อคอนกรีตถนน ค.ส.ล. และทางลาดขึ้นลง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 งานติดตั้งรั้วและป้ายส านักงาน และประตูเข้าออก ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
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ก าหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน  480 วัน 
 
รำยกำรที่  3 งำนเบ็ดเตล็ด  และภูมิสถำปัตยกรรม 

คิดเป็นร้อยละ 1.5 ของมูลค่ำตำมสัญญำ 
 
งวดที่ 3.1 ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าตามสัญญา 

 งานภูมิสถาปัตยกรรม ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน  510 วัน 
 
งวดที่ 3.2 ร้อยละ 1 ของมูลค่าตามสัญญา 

 งานก่อสร้างงานส่วนอื่นๆท่ีเหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตาม 
รูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ 

 จัดคนท าความสะอาดเก็บกวาดเศษวัสดุบริเวณถนนสาธารณะเชื่อมต่อกับทางเข้า 
 โครงการ  

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน  540 วัน 
หมำยเหตุ     - แบ่งงวดงานออกเป็น 3 รายการ ก าหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน  540 วัน  

ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงวดงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันทีละหลายงวดก็
ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในและงวดงาน 

กรณีล าดับงานหรือขั้นตอนเนื้องานในงวดงานไม่สัมพันธ์กันและมีผลกระทบต่องวดงาน ผู้รับจ้าง
สามารถที่จะเสนอรายงานเนื้องานส่วนอ่ืนที่ระบุในสัญญามาทดแทนได้ แต่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
เท่านั้น โดยราคาเนื้องานที่ขอทดแทนจะต้องมีอยู่ในรายการราคาค่างานต่อหน่วยตามสัญญาเท่านั้นและเนื้องาน
จะต้องมากกว่าการเบิกจ่ายจริงเท่านั้น 
                  - การส่งมอบงานงวดสุดท้ายผู้รับจ้างต้องจัดส่งเอกสารต่างๆดังนี้ 

1. คู่มือการใช้งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและคู่มือการบ ารุงรักษา จ านวน 5 ชุด 
2. จัดส่งแบบ As Built Drawing ขนาด A1 จ านวน 5 ชุด และไฟล์ Autocad ของงาน

ทั้งหมด จ านวน 5 ชุด ของโครงการนี้ 
3. จัดอบรมงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารอย่างน้อย 1 ครั้ง และผู้ว่าจ้างสามารถให้ผู้

รับจ้างอบรมเพ่ิมเติมจนกระท่ังสามารถปฏิบัติงานใช้งานอาคารได้ 

9. เงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำ 
ผู้รับจ้างต้องรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าและผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างใน

อัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ของมูลค่างาน ทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยจะจ่ายให้ภายหลังจากท่ีผู้ว่าจ้างได้ลง
นามในสัญญากับผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อย และวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจ านวนเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู ้ว่าจ้างแล้ว ทั้งนี ้ ผู ้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดไว้จ านวนร้อยละ 15 
(สิบห้า) ของค่าจ้างในแต่ละงวด จนกว่าจ านวนเงินที่หักไว้จะครบตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้าง
ได้รับไปแล้ว และสามารถขอรับหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าคืนได้ 
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10. หลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ 

ผู้รับจ้างจะต้องน าหลักประกันเป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศจ านวน  
ร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
โดยมีอายุการประกันจนกว่าผู้รับจ้างจะหลุดพ้นจากหน้าที่และความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่น า
หลักประกันดังกล่าวมาให้ผู้ว่าจ้างภายในก าหนด  ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบ และมีสิทธิที่จะบอก
เลิกสัญญาได้ ทั้งนี้หากจ านวนเงินหลักประกันลดน้อยลงเพราะผู้รับจ้างต้องรับผิดในค่าปรับหรือค่าเสียหาย
เนื่องจากการปฏิบัติผิดสัญญา ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องน าหลักประกันมาเพ่ิมเติมให้ครบจ านวนภายใน 
15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับจ้าง 

 
11. ข้อก ำหนดและเงื่อนไขประกอบกำรท ำงำน 

11.1 ผู้รับจ้างต้องจัดท าแผนการด าเนินงานก่อสร้าง และแบบงานก่อสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้ครบถ้วน และผู้รับจ้างต้องมีวิศวกร ลงนามรับรองแบบก่อสร้างตามกฎหมายโดยศึกษาจากเอกสาร
ประกอบ TOR และสอบถามปัญหาความไม่สมบูรณ์และข้อขัดแย้งของแบบต่างๆหรือรายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ว่าจ้างได้ทราบและร่วมกันแก้ไขปัญหาก่อนการท างาน ห้ามผู้รับจ้างตัดสินใจกระท าโดย
พลการ 

11.2 ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุต่างๆ และต้องท างานแต่ละขั้นตอนให้ถูกต้องตามรูปแบบและ
มาตรฐานงานช่างที่ดี และผู้รับจ้างต้องดูแลด้านความปลอดภัย ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ภายในบริเวณพ้ืนที่งานก่อสร้างให้ได้ผลดีในแต่ละวันของการท างาน และต้องไม่เกิดความสกปรก เปรอะ
เปื้อนบนพ้ืนที่นอกงานก่อสร้าง 

11.3 การท ากรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการประกันภัยความเสียหายต่อการ
ก่อสร้างตลอดอายุสัญญา และมีมูลค่าความคุ้มครองไม่น้อยกว่ามูลค่างานตามสัญญา กับบริษัทประกันภัยที่จด
ทะเบียน หรือมีสิทธิด าเนินการภายในประเทศไทยที่ ธพส.เห็นชอบ โดยผู้รับจ้าง ต้องส่งมอบกรมธรรม์
ประกันภัยซึ่งมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา พร้อมใบเสร็จแสดงการช าระเงินค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่
ผู้ซื้อภายใน 60 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญาโดยในกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องระบุชื่อ บริษั ท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ให้เป็นผู้เอาประกันภัยร่วมในฐานะเจ้าของโครงการ ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
ต้องมีความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจากการก่อสร้าง เป็นวงเงินจ ากัดความ
รับผิดไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่างานตามสัญญา 

11.4 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการประชุม/การร่วมกันเดินตรวจสอบร่วมกัน และต้องจัดท า
รายงานประชุม/การตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบทุกเดือน 

11.5 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีป้ายงานก่อสร้าง หรือเครื่องหมายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ โดยต้อง
ติดตั้งให้เห็นได้ชัดเจนอย่างเหมาะสมและเพียงพอและตามที่ ธพส.เห็นชอบ 
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11.6 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการก่อสร้างโดยใช้ความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนกับหน่วยงานซึ่งมีสถานที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ก่อสร้าง 

11.7 ผู้รับจ้างต้องค านึงถึงการรับน้ าหนักบรรทุกของพ้ืนที่ก่อสร้าง เสียง แรงสั่นสะเทือน
และการรั่วซึมของน้ าในบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างด้วย 

11.8 กรณีแบบแปลน วัสดุ อุปกรณ์หรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องมีความขัดแย้งกัน ให้ถือให้
ความเห็นของผู้ว่าจ้างเป็นอันสิ้นสุด 

11.9 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมสถานที่หรือส านักงาน พร้อมอุปกรณ์ส านักงาน เช่น 
คอมพิวเตอร์, โต๊ะท างาน, เก้าอ้ี, เครื่องพิมพ์เอกสาร, เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ให้แก่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างด้วย 

11.10 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าโครงการ เพ่ือดูแล
ทรัพย์สินของผู้ร้บจ้าง และโครงการฯ 

11.11 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่ใช้ในการด าเนินโครงการฯ 
ทั้งหมดจนกว่าจะส่งมอบโครงการฯ  

11.12 ผู้รับจ้างจะต้องขออนุมัติแผนงานโครงการ/บุคลากร/รูปแบบ/วิธีการและวัสดุ กับ 
ธพส. ก่อนด าเนินการ ซึ่งในช่วงการด าเนินการโครงการอาคารส านักงาน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์  
จ ากัด จะต้องไม่ให้มีผลกระทบต่อหน่วยงานที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงสถานที่ก่อสร้างโครงการฯ 

11.13 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการขอติดตั้งสาธารณูปโภคชั่วคราวที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น 
มิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์น้ าประปา ระบบโทรศัพท์ และระบบอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการก่อสร้า งครั้งนี้และ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการในการก่อสร้างครั้งนี้ โดยไม่เรียกร้องใดๆกับผู้ว่าจ้าง  

11.14 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการขอติดตั้งสาธารณูปโภคถาวรและติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการขอมิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์น้ าประปา หมายเลขของระบบโทรศัพท์ และระบบ
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับผู้ว่าจ้าง ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการครั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ
ทั้งหมด 

11.15 ผู้รับจ้างต้องขออนุญาตด าเนินการก่อสร้างกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

11.16 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช่จ่ายในการทดสอบระบบ ไฟฟ้า ประปา และอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับการทดสอบ เพ่ือใช้งานอาคารให้สมบูรณ์เรียบร้อย 

11.17 ผู้รับจ้างจะต้องมีผู้ที่ผ่านการอบรมเป็น TREES-A อย่างน้อย 1 คนอยู่ในทีมผู้รับจ้าง 
11.18 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการก่อสร้างอาคารตามมาตรฐานอาคารเขียว TREES หรืออ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้อง ตามเอกสารประกอบแบบ 
 

12. กำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่อง 
ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างรับมอบงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
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ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ความช ารุดบกพร่อง มิฉะนั้นแล้ว ผู้ว่าจ้างจะด าเนินการซ่อมเองหรือจ้างผู้อ่ืนซ่อม และผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้
จ่ายเงินค่าซ่อมดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
13. ค่ำปรับ 

หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบโครงการภายในระยะเวลาด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 7 
และผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระเงินค่าปรับให้แกผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนร้อยละ 0.1 
(ศูนย์จุดหนึ่ง) ของมูลค่างานทั้งหมดตามสัญญาต่อวัน นับถัดจากวันที่ก าหนดแล้วเสร็จตามสัญญา งวด
สุดท้ายหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ส่งมอบโครงการแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง
เรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างส่งมอบโครงการล่าช้าและส่วนที่เกินกว่าจ านวนค่าปรับและค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวได้อีกด้วย  

 
14. กำรเปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด งำนจ้ำง (Variation Order) 

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์สั่งการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานภายในสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามโดย
ไม่ชักช้า การสั่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

ในกรณีที่มีการลดปริมาณงานลง การลดงานดังกล่าว ผู้รับจ้างไม่อาจน ามาเป็นข้ออ้างในการ
เรียกร้องค่าเสียหายหรือผลก าไรที่คาดหวังไว้จากงานซึ่งถูกลดลง ราคาของงานที่ลดลง จะได้รับการประมาณ
ราคาหรือเป็นไปตามรายการราคาค่างานต่อหน่วยตามสัญญา 

การจ่ายเงินค่างานที่เปลี่ยนแปลงลดลงหรือเพ่ิมขึ้น ซึ่งมีอยู่ในรายการราคาค่างานต่อหน่วย
ตามสัญญา จะต้องใช้อัตราและราคาตามรายการที่ปรากฏในสัญญา 

การจ่ายเงินค่างานที่เปลี่ยนแปลงลดลงหรือเพ่ิมขึ้น ที่ไม่มีราคาค่างานต่อหน่วยปรากฏใน
สัญญาให้ท าการตกลงราคากันใหม่ร่วมกันระหว่างผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง โดยใช้ราคาตามท้องตลาดทั่วไป 

 
15. กำรขยำยเวลำปฏิบัติงำนตำมสัญญำ 

ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือข้อบกพร่องของฝ่ายผู้
ว่าจ้างหรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้ว
เสร็จตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อม
หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาท างานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้น
สิ้นสุดลง 

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องใน
การที่จะขอขยายเวลาท างานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ
บกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

การขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร 



13 

16. กำรบอกเลิกสัญญำ 
การบอกเลิกสัญญาโดยผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระท าผิดโดยการหยุดการด าเนินการ  

โดยสิ้นเชิงก่อนงานแล้วเสร็จโดยปราศจากเหตุอันสมควร และ/หรือ มิได้แจ้งด าเนินงานก่อสร้างตามสภาพของ
งานและแผนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอด้วยความอุตสาหะจนท างานผลงานล่าช้ากว่าแผนงานหลัก 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร และ/หรือ ผู้รับจ้างได้ปฏิเสธหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวของผู้ว่าจ้าง ซึ่งให้
เอาออกไปเสีย ซึ่งส่วนของงานที่บกพร่อง หรือวัสดุ หรือสิ่งของที่ไม่ถูกต้อง ในเมื่อการปฏิเสธ หรือละเลย เช่นว่า
นั้นเป็นการขัดขวางงาน ซึ่งการกระท าผิดในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ผู้ว่าจ้างสามารถ
บอกเลิกสัญญาได้ 

 
17. ข้อสงวนสิทธิ 

ผู้ว่าจ้างสามารถสงวนสิทธิชะลอการจ่ายค่าจ้างกรณีผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
ขอบเขตของงานจ้าง  

การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ ธพส.ได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างจาก
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วเท่านั้น และในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติ ธพส.
สามารถยกเลิกการจัดหาได ้โดยผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก ธพส.ได ้

 
18. กำรรักษำควำมลับและข้อมูลที่ส ำคัญ 

ผู้ว่าจ้างต้องรักษาความลับของผู้ว่าจ้างและข้อมูลที่ส าคัญ รวมทั้งป้องกันข้อมูลรั่วไหลจาก 
ผู้รับจ้าง โดยก าหนดวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและปฏิบัติตาม เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็น
ความลับถูกเปิดเผยโดยเจตนาและไม่เจตนา เช่น ผู้รับจ้างห้ามเปิดเผยข้อมูลและจะต้องมีการควบคุมเพียง
พอที่จะมั่นใจได้ว่าความลับของข้อมูลจะไม่ถูกเปิดเผยไปยังบุคคลอ่ืน เป็นต้น 

 
 
 
 

 


