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ข้อกำหนดและขอบเขตงำน (Terms of Reference)
โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำน
นิคมอุตสำหกรรมนครหลวง
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
-----------------------------------------------------------1. บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง เดิมชื่อนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร เป็นนิคมอุตสาหกรรมร่ว ม
ดาเนินงานที่พัฒนาโดยบริษัท สหรัตนนคร กนอ. ได้เข้าบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมฯ ในพื้นที่
ระยะที่ 1 (พื้นที่ระยะที่ 2 ถูกพิทักษ์ทรัพย์) ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบ
กิจการได้อย่างต่อเนื่อง โดยกนอ. ได้ดาเนินการซ่อมแซมบารุงรักษาระบบต่างๆ เช่น ระบบถนน ระบบประปา
ระบบบ าบั ดน้ าเสี ย ระบบไฟฟ้าส่ องสว่าง เป็นต้น ซึ่ง กนอ. ได้ดาเนินการโอนระบบสาธารณูปโภคให้ เป็น
กรรมสิทธิ์ของ กนอ. โดยสมบูรณ์แล้วเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562 ดังนั้น กนอ. สามารถลงทุนเพื่อบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภคได้
เนื่องจากปัจจุบัน อาคารสานักงาน กนอ. ยังคงต้องเช่า อาคารพาณิชย์เป็นสานักงานชั่วคราวเพื่อ
บริการผู้มาติดต่อจนถึงปัจจุบัน ซึ่งไม่สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ จึงได้ออกแบบอาคารสานักงานแห่งใหม่
ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ด้านหน้าทางเข้านิคมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอย ทั้งในด้านการให้บริการต่า งๆ
และพื้นที่จอดรถ ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้มาติดต่อและใช้บริการ ดังนั้น กนอ. จึงเห็นควรให้มีการ
ก่อสร้างอาคารสานักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวงแห่งใหม่ ในปีงบประมาณ 2565 เพื่อสร้างภาพลักษณ์แก่
กนอ. และสร้างความประทับใจให้กับผู้มาติดต่อและใช้บริการ
1.2 ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐำนนิคมอุตสำหกรรมนครหลวง
นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง เป็นนิคมฯ ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2537 ตั้งอยู่ในเขตอาเภอนครหลวง
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมด 1,526.41 ไร่ แบ่ ง เป็ น พื้ น ที่ อุ ต สาหกรรม 874.27 ไร่ พื้ น ที่
พาณิชยกรรมและพักอาศัย 123.60 ไร่ พื้นที่สาธารณูปโภค 211.87 ไร่ พื้นที่สีเขียว 316.67 ไร่ มีผู้ประกอบการ
ทั้งสิ้น 43 ราย ประกอบกิจการ 30 ราย มีจานวนพนักงานในสถานประกอบการประมาณ 6,500 คน เงินทุนรวม
ประมาณ 7,000 ล้านบาท
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รูปที่ 1 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง
2 วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
เพื่อก่อสร้างอาคารสานักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง ให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอย ทั้งในด้าน
การให้บริการต่างๆ ,สร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้แก่ กนอ. ,สร้างความประทับใจของผู้ ที่มาติดต่อ และใช้บริการ
รวมถึงงานปรับปรุงผังบริเวณภายนอกอาคารและการเตรียมพื้นที่ตามที่ระบุรายละเอียดในแบบก่อสร้าง
3 ข้อกำหนดทั่วไป
3.1 คำนิยำม
กนอ. หมายถึง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ
ผู้แทนที่ กนอ. แต่งตั้งและมอบหมายให้ดาเนินการคัดเลือก ควบคุม ตรวจสอบ กากับดูแลการปฏิบัติงานของ
ผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา และรายการข้อกาหนดนี้
ผู้ยื่นข้อเสนอ หมายถึง นิติบุคคลที่ยื่นข้อเสนอและราคาต่อ กนอ. เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
ผู้รับจ้างดาเนินการตามรายการข้อกาหนดนี้
ผู้ รั บ จ้ ำ ง หมายถึง นิ ติบุ คคลที่ กนอ. ตกลงว่าจ้างเป็น หนั งสื อ ให้ ดาเนิ น การตามรายการ
ข้อกาหนดฉบับนี้ และให้รวมถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทุกกรณีด้วย
ผู้ควบคุมงำน หมายถึง ผู้แทนที่ กนอ. ว่าจ้างหรือแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ดาเนินการ ควบคุม
ตรวจสอบ กากับดูแลการปฏิบัติงานผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา และรายการข้อกาหนดนี้
นิคมอุตสำหกรรมหรือนิคมฯ หมายถึง นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง
แบบ หมายถึง แบบรูปรายการ รายละเอียดประกอบแบบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่ กนอ.
กาหนด
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3.2 ลำดับควำมสำคัญของเอกสำร
ความสาคัญของเอกสารในการจ้างเพื่อดาเนินการตามรายการข้อกาหนดเรียงลาดับ ความส าคัญ
จากมากไปน้อย ดังนี้
3.2.1 สัญญาจ้าง
3.2.2 บันทึกข้อตกลงและเอกสารแนบท้ายสัญญา
3.2.3 แบบรูปรายการ และรายการประกอบแบบ
3.2.4 คาชี้แจงประกอบแบบ (Addendum)
3.2.5 เอกสารข้อเสนอของผู้รับจ้าง
3.2.6 บัญชีรายการก่อสร้าง (Bill of Quantity) และใบเสนอราคา
3.2.7 ข้อกาหนดและขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)
4. ขอบเขตกำรดำเนินงำน
ขอบเขตพื้นที่ดาเนินการก่อสร้างและผังการใช้ประโยชน์ที่ดินแสดงจุดที่จะดาเนินการก่อสร้าง
ภายในนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง

โซนเส้นประ (
) บริเวณที่ตั้ง สานักงานนิคมฯ เดิม ประกอบไปด้วยอาคารสานักงานเดิม
1 ชั้น ภายในประกอบไปด้วยห้องสานักงาน 2 ห้อง ,ห้องประชุมกลาง, ห้องจัดเตรียมอาหาร, ห้องน้าชาย-หญิง
และโถงสาหรับทางเดิน ภายในสานักงานฯ มีที่จอดรถสาหรับผู้ที่ติดต่องาน พื้นที่ทั้งหมดตั้งอยู่บนถนนสายหลัก
ขาออก ของนิคมฯ ประมาณ 5 ไร่ 0 งาน 06 ตารางวา
โดยผู้รับจ้างต้องดาเนินการก่อสร้างอาคารสานักงาน โดยมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,674 ตร.ม.
จานวน 1 หลัง 2 ชั้น ลานจอดรถพื้นที่โดยประมาณ 2,406 ตร.ม. จานวน 1 แห่ง รวมถึงงานปรับปรุงผังบริเวณ
ภายนอกอาคารและการเตรียมพื้นที่ตามที่ระบุรายละเอียดในแบบก่อสร้าง ตามแบบรูปรายการและคุณลักษณะ
เป็นไปตามที่กาหนด ตามหลักปฏิบัติทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรมที่ดี และตามมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดย
มีขอบเขตของการดาเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบ และค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งหมด ไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังต่อไปนี้
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4.1 งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง
4.1.1 งานรื้อถอนอาคารเดิม (1ชั้น)
4.1.2 งานเคลียร์พื้นที่
4.1.3 งานถมดินปรับประดับ
4.1.4 งานก่อสร้างอาคารสานักงานชั่วคราว
4.2 อาคารสานักงาน
4.2.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม
4.2.2 งานสถาปัตยกรรม
4.2.3 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
4.2.4 งานระบบสุขาภิบาลและงานดับเพลิง
4.2.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
4.2.6 งานระบบลิฟต์โดยสาร
4.3 งานลานจอดรถ
4.4 งานภูมสิ ถาปัตยกรรม
4.5 งานส่วนควบอื่นๆ ตามที่ปรากฏหรือไม่ปรากฏในแบบรูปรายการก่อสร้าง เพื่อให้
สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์
รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานก่อสร้างชั่วคราว เช่น งานป้องกันฝุ่น งานทางสัญจร
หรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบโครงการก่อสร้าง
อาคารสานั กงาน และลานจอดรถ นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จานวน 2 เล่ม รวม 96 แผ่น และรายการ
ประกอบแบบจานวน 2 เล่ม รวม 233 แผ่น
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5. ข้อกำหนดด้ำนกำรปฏิบัติงำน
5.1 ก่อนกำรก่อสร้ำง
5.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอชื่อผู้แทนที่มีอานาจเต็มซึ่งสามารถทาการแทนผู้รับจ้างได้และจะต้อง
เสนอชื่อวิศวกรปฏิบัติงานแต่ละสาขา เพื่อขออนุมัติต่อผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นบุคลากรหลักที่มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ โดยในแต่ละตาแหน่งต้องมีคุณสมบัติและจานวนไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
ประสบกำรณ์
ตำแหน่ง

วุฒิกำรศึกษำ/ข้อกำหนดเฉพำะ
ไม่น้อยกว่ำ(ปี)

1.ผู้จัดการโครงการ

ปริ ญ ญาตรี (สถาปั ต ยกรรมหลั ก หรื อ วิ ศ วกรรมโยธา)

จำนวน
(คน)

15

1

10

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

มี ใ บอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ควบคุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า
ระดับสามัญ
2.สถาปนิก

ปริ ญ ญาตรี (สถาปั ต ยกรรมหลั ก )มี ใ บอนุ ญ าตเป็ น ผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมไม่น้อยกว่าระดับ
สามัญสถาปนิก

3.วิศวกรโยธา

ปริ ญ ญาตรี (วิ ศ วกรรมศาสตร์ ส าขาโยธา/โครงสร้ า ง)
มี ใ บอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
ไม่น้อยกว่าระดับภาคีวิศวกร

4.วิศวกรเครื่องกล

ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล)
มี ใ บอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
ไม่น้อยกว่าระดับภาคีวิศวกร

5.วิศวกรไฟฟ้า

ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้ากาลัง)
มี ใ บอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
ไม่น้อยกว่าระดับภาคีวิศวกร

6.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัย และ

ในการทางานระดับวิชาชีพ

ความปลอดภัย/สุขศาสตร์ อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย หรือ
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ
วิชาชีพ ตามกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2549

7. ช่างโยธา/ช่างสารวจ

ประธาน

ประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านโยธาหรือสารวจ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขา
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ในกรณีมีการแก้ไข ปรับปรุงแบบก่อสร้างของสัญญานี้ วิศวกรที่ผู้รับจ้างยื่นชื่อเสนอจะต้อง
เป็ น ผู้ รั บ รองแบบ Shop Drawing และ As-Built Drawing เท่านั้น และจะต้องไม่เปลี่ ยนผู้ แทนหรือวิศวกร
ก่อนที่จะได้รับอนุญาต หากผู้รับจ้างมีเหตุจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงบุคลากร จะต้องขออนุมัติจากผู้ว่าจ้าง
ก่อน โดยบุคลากรที่เปลี่ยนทดแทนต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้เดิม ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์สั่งให้มีการ
เปลี่ยนแปลงบุคลากรได้ตามที่เห็นสมควร
5.1.2 ผู้รับจ้างจัดเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
1) แผนการดาเนินงานโครงการ พร้อมทั้งรูปแบบการรายงานผล
2) แผนการจัดการด้านความปลอดภัยที่ปฏิบัติตามข้อกาหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) แผนผังบุคลากร จานวนและคุณสมบัติอย่างน้อยตามที่กาหนดในข้อ 5.1.1 พร้อมสาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทบุคคลตาม พ.ร.บ.วิศวกร 2542
โดยจะต้องนาเสนอต่อผู้ควบคุมงานเพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อน
ดาเนินการ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
5.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและบารุงรักษาสานักงานสนาม ดังนี้
1) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม. เพื่อเป็นห้องประชุมของผู้ว่าจ้าง รองรับผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง
2) ขนาดไม่น้อ ยกว่า 40 ตร.ม. เพื่อเป็นสานัก งานของผู้ค วบคุมงาน รองรั บ เจ้ าหน้าที่
ประชุมไม่น้อยกว่า 8 ที่นั่ง
ทั้งนี้ จะต้องจัดให้มีเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเขียนแบบ เครื่องมือสารวจ เครื่องใช้
สานักงาน พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งที่จอดรถ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับ กนอ. และผู้ควบคุมงาน ภายใน 30
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามรูปแบบที่ กนอ. เห็นชอบ รวมทั้งจัดให้มีการบารุงรักษาให้ใช้การได้ดีตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ และจัดให้มีพนักงานทาความสะอาด แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน
จานวนที่เหมาะสมประจาตลอดเวลาทางาน โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง
5.1.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือที่มีความสามารถให้เพียงพอต่อการทางานในแต่ละวัน บุคคลที่
ถือสัญชาติไทยต้องขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้างตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม 2533 ให้ถูกต้อง หากเป็นคนงานต่างด้าว
จะต้องขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตาม พ.ร.บ.การทางานของคนต่างด้าว 2551
5.1.5 ผู้รับจ้างต้องดาเนินการสารวจ รังวัด สอบเขตที่ดินกับกรมที่ดิน พร้อมทั้ง ตรวจสอบ สภาพ
หน้างาน สถานที่ และพื้นที่แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในแบบก่อสร้างโดยตลอด และเข้าใจความหมายโดยชัด
แจ้งแล้ว จะแสดงการไม่รับรู้สภาพใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ไม่ได้
5.1.6 ผู้รั บจ้า งต้ อ งดาเนินการสารวจ ตรวจสอบ สภาพหน้า งาน สถานที่ และพื้ นที่ แ วดล้อ มที่
เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในแบบก่อสร้างเพื่อประเมินความพร้อม ข้อจากัด ความเสี่ยงในการดาเนินงาน เพื่อให้การ
ดาเนินงานครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ดีภายในระยะเวลาและวงเงินการก่อสร้างที่กาหนด
5.1.7 ผู้รับจ้างต้องจัดทาแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ติดตั้ง ณ บริเวณสถานที่
ก่ อ สร้า งตามรายละเอี ยดและตาแหน่ง ที่ ค ณะกรรมการตรวจรั บพั สดุ ก าหนด จานวนอย่า งน้อ ย 3 แห่ง โดยมี
รายละเอียดในประกาศ ดังนี้
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กรรมการ
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1) ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมดวงตรา
หน่วยเจ้าของโครงการ
2) ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
3) ปริมาณงานก่อสร้าง
4) ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
5) ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ
6) วงเงินค่าก่อสร้าง
7) ชื่อเจ้าหน้าที่ของ กนอ. หรือผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
8) ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
9) ข้อมูลด้านความปลอดภัยในการทางาน

5.1.8 ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการสารวจ ตรวจสอบ สภาพหน้างาน สถานที่ และพื้นที่แวดล้อมที่
เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ในระหว่างดาเนินการหากมีความเสียหายเกิดจากการดาเนินการของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้อง
จัดหาและแก้ไขใหม่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนส่งงานงวดสุดท้ายโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง
5.2 ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
5.2.1 อุปกรณ์ทั้งหมดที่กาหนดให้ติดตั้งตามแบบจะต้องมีคุณลักษณะตามที่กาหนดในแบบ โดย
จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และผลิตจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้และมีเอกสารรับรองจากผู้ผลิตตามที่
กาหนดในแบบรูป รายการ และรายละเอียดประกอบแบบ
5.2.2 ให้ ผู้ รั บ จ้ า งใช้ พั ส ดุ ป ระเภทวั ส ดุ ห รื อ ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ จ ะใช้ ง านก่ อ สร้ า ง เป็ น พั ส ดุ ที่ ผ ลิ ต
ภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของค่าพัสดุที่ใช้งานก่อสร้างตามสัญญา โดยให้พิจารณาเหล็กที่ใช้ในงาน
ก่อสร้างก่อน ต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด
ตามสัญญา โดยต้องจัดทาแผนการใช้พัสดุดังกล่าวตามแบบที่กาหนดแนบท้ายขอบเขตของงานนี้ ใน ผนวก 1 ส่ง
ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5.2.2.1 หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตาม 5.1.8 ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าหรือ
ปริมาณที่กาหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ
ประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กาหนดไว้
5.2.2.2 กรณีจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือต้องใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ไม่ครบร้อยละ 60 ผู้รับจ้างต้องขออนุมัติจาก กนอ. พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบก่อน
5.2.3 ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งจั ด ท าแบบรายละเอี ย ดเพื่ อ การก่ อ สร้ า ง (Shop Drawing) ที่ แ สดง
รายละเอียดความก้าวหน้างานก่อสร้าง เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน โดยจะต้องแสดงรายละเอียดการ
ก่อสร้าง การประกอบและติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณ์ ณ บริเวณที่จะทาการก่อสร้าง แสดงรายละเอียดที่ เชื่อมต่อ
เกี่ยวข้องกับงานอื่น รวมทั้งรายการคานวณ (กรณีจาเป็นเพื่อการตรวจสอบ) พร้อมรับรองแบบโดยบุคลากรที่
ปรากฏชื่อตามผังบุคลากรเท่านั้น
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5.2.4 ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมแบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ในระหว่างการดาเนินการ
ก่อสร้าง โดยจะต้องทาแผนผังและแบบสร้างจริงแสดงตาแหน่งของงานที่ได้ดาเนินการแล้วตามที่เป็นจริง รวมทั้ง
การแก้ไขอื่นๆ ที่ปรากฏในงานระหว่างการก่อสร้าง
5.2.5 ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งส่ ง มอบงานเป็ น รายงานประจ าเดื อ น จ านวน 6 เล่ ม โดยส่ ง มอบให้
ผู้ควบคุมงานภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ตั้งแต่เริ่มมีการปฏิบัติงานหน้างานและสิ้นสุดเมื่อส่งมอบงานให้ผู้ว่า
จ้างเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดไม่น้อยกว่า ดังนี้ *
1) จานวนพนักงานที่ปฏิบัติงานทั้งหมด
2) จานวนวัสดุและอุปกรณ์ที่เข้ามายังหน่วยงาน
3) รายละเอียดงานที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
4) งานที่ล่าช้า (ถ้ามี) รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
5) วันที่ได้รับคาสั่งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจากวิศวกรหรือผู้ว่าจ้าง
6) วันที่เสนอแบบในงานใช้จริงและวันที่ได้รับอนุมัติแบบ
7) เหตุการณ์อื่นๆ เช่น รายงานอุบัติเหตุ รายงานความปลอดภัย สรุปสภาพอากาศ
8) รูปถ่ายความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน
5.2.6 เมื่ อ มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดเฉพาะจุ ด ส่ ว นใดๆ ให้ ต รงกั บ
ข้อเท็จจริง ให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบรายละเอียดให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบก่อนดาเนินการ
5.2.7 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ผู้รับจ้างใช้ระหว่างโครงการฯ โดย
จะต้องดาเนินการประสานงานและติดต่อขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมทั้งกาหนดตาแหน่งการรื้อ
ย้าย
5.2.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร บุคลากร ยานพาหนะ ตลอดจนสิ่ง
อานวยความสะดวกใดๆ ที่มีประสิทธิภาพและจานวนเพียงพอกับงานที่ต้องดาเนินการ หากผู้ควบคุมงานตรวจ
พบว่ามีไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมหรือมีจานวนน้อยจนทาให้การปฏิบัติงานล่าช้า ทั้งที่แจ้งและไม่ได้แจ้งให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้ ประสิทธิภาพและ
จานวนเพียงพอตามที่ตกลงกัน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
5.2.9 ผู้รับจ้างจะต้องไม่รุกล้าเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นในการปฏิบัติงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของพื้นที่ กรณีเกิดความเสียหายหรือการฟ้องร้อง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
5.2.10 ผู้ว่าจ้าง หรือวิศวกรผู้ควบคุมงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอานาจ มีสิทธิเข้าไปตรวจ
สถานที่โครงการ สถานที่เก็บอุปกรณ์หรือสถานที่ปฏิบัติงานทุกแห่งของผู้รับจ้างได้ตลอดเวลา โดยผู้รับจ้างต้อง
อานวยความสะดวกให้ผู้ว่าจ้างจนแล้วเสร็จ
5.2.11 ผู้รับจ้างจะต้องรักษาสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา เมื่องานแล้วเสร็จ ผู้รับจ้าง
จะต้องขนย้าย เศษขยะ เครื่องมือ และสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวออกจากสถานที่แห่งนั้นทันที
5.2.12 ผู้รับจ้างจะต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมที่ดิน การประปา
ภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปตท. ฯลฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูลสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกาหนด
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ตาแหน่ งการรื้ อย้ ายและจั ดวาง สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในเขตทาง เพื่อให้ ดาเนินการให้ ส อดคล้องกับ
แผนการก่อสร้างของผู้รับจ้างและเสนอต่อผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง
5.2.13 หากงานบกพร่องใดๆ ซึ่งความเสียหายเกิดจากความไม่ระมัดระวังหรือเหตุอื่นใด ที่พบว่า
มีอยู่ก่อนสิ้ นสุ ดค้าประกันตามระยะเวลาในสั ญญาให้ รื้อถอนในทันทีและให้ ทาใหม่โดยใช้วัส ดุที่เป็นไ ปตาม
ข้อกาหนด และรายการก่อสร้างหรืออาจแก้ไขโดยวิธีอื่นในลักษณะที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบและอนุญาตให้ทาได้
5.2.14 การปฏิบัติงานจะต้องไม่ทาให้เกิดเสียงดังเกินระดับมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ กรณี
ที่จะมีกิจกรรมส่งเสียงดังเป็นพิเศษ ต้องประกาศแจ้งให้ชุมชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
5.2.15 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอมาตรการลดมลพิษต่างๆ ต่อ กนอ. เช่น น้า อากาศ ดิน กากของเสีย
เสียง ความสั่นสะเทือน หรือมลพิษอื่นใดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมข้างเคียง
5.2.16 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแต่ฝ่ ายเดียวต่ออุบัติภัย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่
ทรัพย์สินหรือส่วนบุคคล ซึ่งเป็นผลจากการกระทาของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ไม่ว่าอุบัติภัยหรือความเสียหายนั้นจะ
เกิดขึ้นแก่ฝ่ายผู้รับจ้าง หรือบุคคลภายนอกก็ตาม การละเลยหรืองดเว้นสิ่งที่ผู้ รับจ้างพึงกระทาเพื่อป้อ งกัน
อุบัติเหตุและความเสียหายในการก่อสร้างให้ถือเป็นการกระทาของผู้รับจ้างด้วย
5.2.17 ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันสิ่งสาธารณูปโภค ทั้งปวง รวมทั้งทรัพย์สินอื่น ทั้งที่อยู่บนดินและ
ใต้ดิน ทั้งที่เป็นของทางราชการ และของเอกชน จากการปฏิบัติงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบ
แต่ฝ่ายเดียวต่อการชารุดเสียหายที่เกิดขึ้น อันเกิดจากการกระทาของผู้รับจ้างไม่ว่าจะเป็นโดยตั้งใจหรือประมาท
เลินเล่อก็ตาม
5.2.18 ในกรณีที่เกิดการชารุดเสียหายแก่สิ่งดังกล่าวในข้อ 5.2.15 ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้เงินหรือ
ต้องทาการบูรณะซ่อมแซมหรือทาขึ้นใหม่ให้ เป็นที่ยอมรับของผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองสิ่งก่อสร้างและหรือ
สาธารณูปโภคนั้นๆ หากผู้รับจ้างเพิกเฉยหรือบิดพลิ้วไม่ดาเนินการหรือผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างกระทาล่าช้า ผู้ว่า
จ้างจะเข้าไปดาเนินการดังกล่าวแทนโดยผู้รับจ้างจะต้องออกเงินค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมด หรื อผู้ว่าจ้างอาจบอก
เลิกสัญญาจ้างเสียก็ได้ พร้อมทั้งมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอื่นๆ ด้วย
5.2.19 การที่ผู้ ว่าจ้ างแต่งตั้งผู้ ควบคุม งาน และ/หรือกรรมการตรวจรับ พัส ดุ เ พื่อ ก ากั บ การ
ตรวจสอบการปฏิบั ติงานตามสั ญญาจ้ าง ผู้รับจ้างจะยกขึ้นเป็นเหตุอ้างเพื่อปฏิเสธ หรือขอผ่อนภาระค วาม
รับผิดชอบไม่ได้
5.2.20 การขุดดินเพื่อวางท่อระบายน้า ซึ่งอาจทาให้ถนนหรือทางเท้าชารุดนั้น ผู้รับจ้างต้อง
ดาเนินการจัดทากาแพงดินชั่วคราวเพื่อป้องกันการทรุดและดินที่ขุดขึ้นมาต้องไม่กองรุกล้าผิวจราจรในกรณีที่ไม่
มีสถานที่กองให้ผู้รับจ้างจัดการขนย้ายไปในทันที
5.2.21 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติ ด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 ของนิคมฯ มาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของนิคมฯ และมาตรการต่างๆ ที่ กนอ. กาหนด.
5.2.22 ผู้รับจ้างจะต้องนาเศษวัสดุจากการรื้อถอนและการก่อสร้าง ทิ้งในจุดที่ กนอ. เห็นชอบ
และต้องมีเอกสารหลักฐานยินยอมให้ใช้พื้นที่รองรับเศษวัสดุดังกล่าว
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5.2.23 ผู้รับจ้างจะต้องนาระบบ BIM (Building Information Modeling) มาใช้ในการจัดการ
โครงการฯ เพื่อจัดทา Shop drawing ร่วมกับงานระบบต่างๆ หรือเทียบเท่า
5.3 กำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ
5.3.1 ผู้รับจ้างต้องทาการทดสอบการติดตั้ง และ/หรือการใช้งานของอุปกรณ์ทุกชนิดที่ติดตั้งตาม
แผนการดาเนินงานที่ กนอ. เห็นชอบ การดาเนินการดังกล่าวจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในสัญญานี้
5.3.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาคู่มือ รายการละ 2 เล่ม พร้อมส่งมอบแก่ผู้ว่าจ้างในงวดสุดท้าย ดังนี้
1) คู่มือการดาเนินการระบบลิฟต์โดยสาร ระบบเครื่องเสียงสาหรับห้องประชุม 100 ที่
นั่ง และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในอาคารทั้งหมด (ภาษาไทย)
2) คู่มือรายละเอียด วิธีการใช้งาน การรับประกัน และแผนการบารุงรักษาเครื่องจักร
อุปกรณ์ หรือรายการอะไหล่และอื่นๆ ที่มีการติดตั้งทั้งหมด หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ภาษาไทย)
3) คู่มือบารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในรูปแบบของ Microsoft office file และ/หรือ pdf
file บรรจุลงใน External HDD ขนาด 1 TB จานวน 2 ชุด ส่งมอบให้ กนอ. ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ตรวจรับ
งานงวดสุดท้าย
5.3.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาไฟล์ภาพเคลื่อนไหวแสดงการก่อสร้าง (Time-Lapse) ความยาวไม่
เกิน 5 นาที โดยแสดงวันที่ก่อสร้างในทุก 30 วัน พร้อมทั้งจัดทา presentation แสดงรายละเอียดทางกายภาพ
และรายละเอียดความก้าวหน้างาน ในมุมมองภาพถ่ายมุมสูง (Bird eye view) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ก่อสร้าง พร้อมทั้งรูปถ่ายตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
5.3.4 ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว ดังนี้
1) กระดาษขาวขนาด A1 จานวน 1 ชุด
2) กระดาษขาวขนาด A3 จานวน 5 ชุด
3) Digital File ในรูปแบบ AutoCAD และ pdf บรรจุลงใน External HDD ขนาด 1 TB
จานวน 2 ชุด ส่งมอบให้ กนอ. ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
5.3.5 ผู้รับจ้างต้องดาเนินการรื้อถอน ขนย้ายขยะ สิ่งเหลือใช้ออกนอกพื้นที่นิคมฯ พร้อมทั้งทา
ความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทั้งปวง และปรับพื้นที่โดยรอบให้เรียบร้อย ตามที่ผู้ควบคุมงานและ กนอ.
เห็นสมควร ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานแล้ว
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการตามขอบเขตงานในข้อ 4 ให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง
7. กำรรับประกันกำรชำรุดเสียหำย
ผู้รับจ้างต้องรับประกันผลงานก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่
รับมอบงานดังกล่าวครบถ้วน ถูกต้อง ซึ่งความชารุดบกพร่องหรือเสียหายจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทาไว้ไม่
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เรี ย บร้ อยหรื อไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ผู้ รั บจ้างจะต้องรีบทาการแก้ไขให้ เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดย
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทาการดังกล่าวภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
ผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทาการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกาหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทาการ
นั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทางานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือให้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิในการยึด
หลักประกันสัญญาของผู้รับจ้างเพื่อว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาดาเนินการแทน
8. วงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ
กนอ. ได้รับงบประมาณประจาปี 2565 เป็นจานวนเงิน 45,600,000 บาท โดยผูกพันการจ่าย
งบประมาณ ในปี 2565 ถึง 2566
9. กำรส่งมอบงำนและกำรจ่ำยเงิน
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วย
แล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ ซึ่งแบ่งงวดงานและกาหนดการเบิกจ่ายเป็นงวด จานวน 20 งวด โดยผู้รับ
จ้างจะต้องส่งมอบงานให้ กนอ. ตามเงื่อนไขที่กาหนด ดังนี้
งวดที่ 1 ร้อยละ 3.00 (สำม) ของวงเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ ภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมใน
สัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงำนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
- ปลูกสร้างโรงงานและสิ่งอานวยความสะดวกชั่วคราว และปรับสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- รื้อถอนอาคารเดิมแล้วเสร็จ
- ทาแผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve วางแผนการใช้งาน บุคลากร/แรงงาน
แผนงาน การใช้เครื่องมือ-เครื่องมือ-วัสดุก่อสร้าง แผนการวัสดุเข้าหน่วยงานแล้วเสร็จ
- ทา Program Schedule แล้วเสร็จ
- รายงานประจางวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule
งวดที่ 2 ร้อยละ 3.00 (สำม) ของวงเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ ภำยใน 30 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมใน
สัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงำนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
ประธาน

สารวจวางแนวถนนทางเข้าและถมดินปรับระดับสาหรับเส้นทางขนส่งวัสดุ แล้วเสร็จ
ทาการก่อสร้างอาคารสานักงานสนามพร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ แล้วเสร็จ
ทาการส่งผลทดสอบสภาพดินเพื่อการตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
ทาการติดตั้งรั้วรอบโครงการและสานักงานชั่วคราวของผู้ควบคุมงานแล้วเสร็จ
สารวจวางพื้นที่บริเวณก่อสร้างอาคารฯถมดินปรับระดับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของงานทั้งหมด
ทางานวางผังอาคาร เรียบร้อยแล้วเสร็จ
ทา Shop Drawing ของงานฐานรากเสร็จ
ทา Program Schedule แล้วเสร็จ
ทารายงานประจางวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขา
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งวดที่ 3 ร้อยละ 3.00 (สำม) ของวงเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ ภำยใน 45 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมใน
สัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงำนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
-

ทางานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
ทางานฐานราก เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานทั้งหมด
ส่งผลทดสอบเสาเข็ม เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
ทา Program Schedule แล้วเสร็จ
ทารายงานประจางวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

งวดที่ 4 ร้อยละ 3.00 (สำม) ของวงเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ ภำยใน 60 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมใน
สัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงำนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
-

ทางานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
ทางานฐานราก เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
ส่งผลทดสอบเสาเข็ม เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของงานทั้งหมด
ทา Program Schedule แล้วเสร็จ
รายงานประจางวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

งวดที่ 5 ร้อยละ 5.00 (ห้ำ) ของวงเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ ภำยใน 75 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมใน
สัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงำนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
-

ทางานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จทั้งหมด
ทางานฐานราก เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของงานทั้งหมด
ทางานเสาตอม่อ , บ่อลิฟท์ และโครงสร้างใต้ดิน เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
ส่งผลทดสอบเสาเข็ม แล้วเสร็จทั้งหมด
ทา Shop Drawing ของงานโครงสร้างแล้วเสร็จ
ทา Program Schedule แล้วเสร็จ
ทารายงานประจางวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

งวดที่ 6 ร้อยละ 5.00 (ห้ำ) ของวงเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ ภำยใน 90 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมใน
สัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงำนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
- ทางานฐานราก แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทางานเสาตอม่อ , บ่อลิฟท์ และโครงสร้างใต้ดินพร้อมระบบกันซึมใต้ดิน เสร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของงานทั้งหมด
- ทา Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทารายงานประจางวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule
ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขา
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งวดที่ 7 ร้อยละ 5.00 (ห้ำ) ของวงเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ ภำยใน 105 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมใน
สัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงำนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
- ทางานเสาตอม่อ , บ่อลิฟท์ และโครงสร้างใต้ดินพร้อมระบบกันซึมใต้ดิน เสร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของงานทั้งหมด
- ทางานโครงสร้างพื้นและคานชั้นที่ 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- ทางานโครงสร้างบันไดขึ้นอาคารชั้นที่ 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- ทา Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทารายงานประจางวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule
งวดที่ 8 ร้อยละ 5.00 (ห้ำ) ของวงเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ ภำยใน 120 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมใน
สัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงำนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
- ทางานเสาตอม่อ , บ่อลิฟท์ และโครงสร้างใต้ดิน แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทางานโครงสร้างพื้นและคานชั้นที่ 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของงานทั้งหมด
- ทางานโครงสร้างบันไดขึ้นอาคารชั้นที่ 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของงานทั้งหมด
- ทา Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทารายงานประจางวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule
งวดที่ 9 ร้อยละ 5.00 (ห้ำ) ของวงเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ ภำยใน 135 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมใน
สัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงำนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
-

ทางานเสาตอม่อ , บ่อลิฟท์ และโครงสร้างใต้ดิน แล้วเสร็จทั้งหมด
ทางานโครงสร้างพื้นและคานชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
ทางานโครงสร้างบันไดขึ้นอาคารชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
ทางานโครงสร้างพื้นและคานชั้นที่ 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
ทางานโครงสร้างบันไดชั้นที่ 1 ขึ้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
ทา Program Schedule แล้วเสร็จ
ทารายงานประจางวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

งวดที่ 10 ร้อยละ 5.00 (ห้ำ) ของวงเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ ภำยใน 150 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำม
ในสัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงำนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
-

ประธาน

ทางานโครงสร้างพื้นและคานชั้นที่ 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของงานทั้งหมด
ทางานโครงสร้างบันไดชั้นที่ 1 ขึ้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของงานทั้งหมด
ทา Program Schedule แล้วเสร็จ
ทารายงานประจางวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขา
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งวดที่ 11 ร้อยละ 5.00 (ห้ำ) ของวงเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ ภำยใน 165 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำม
ในสัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงำนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
-

ทางานโครงสร้างพื้นและคานชั้นที่ 2 แล้วเสร็จทั้งหมด
ทางานโครงสร้างบันไดทั้งอาคารฯ แล้วเสร็จทั้งหมด
ทา Program Schedule แล้วเสร็จ
ทารายงานประจางวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

งวดที่ 12 ร้อยละ 5.00 (ห้ำ) ของวงเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ ภำยใน 180 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำม
ในสัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงำนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
- ทางานโครงสร้างคอนกรีตพื้นและคานชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทางานโครงสร้างคอนกรีตงานซุ้มหลังคาทางเข้าอาคาร / ทางเชื่อมอาคารไปศาลาที่พัก /
ทางเชื่อมไปที่จอดรถ / ศาลาพักผ่อน แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทางานสถาปัตยกรรม งานก่ออิฐผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- ทางานสถาปัตยกรรม งานมุงหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- ทา Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทารายงานประจางวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule
งวดที่ 13 ร้อยละ 5.00 (ห้ำ) ของวงเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ ภำยใน 195 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำม
ในสัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงำนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
- ทางานสถาปัตยกรรม งานก่ออิฐผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทางานสถาปัตยกรรม งานมุงหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทางานระบบไฟฟ้า งานเดินสายไฟฟ้า (Cable & Wire) และ รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- ทางานระบบสุขาภิบาล งานเดินท่อน้าดี-น้าเสีย-น้าฝน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ของงานทั้งหมด
- ทา Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทารายงานประจางวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule
งวดที่ 14 ร้อยละ 7.00 (เจ็ด) ของวงเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ ภำยใน 210 วัน นับถัดจำกวันที่
ลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงำนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
- ทางานสถาปัตยกรรม งานมุงหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของงานทั้งหมด
- ทางานสถาปัตยกรรม งานก่ออิฐผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขา

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

16

โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมนครหลวง 2565

- ทางานสถาปัตยกรรม งานวัสดุปูผิวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- ทางานสถาปัตยกรรม งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- ทางานระบบไฟฟ้า แผงเมนไฟฟ้าและแผงสวิตช์ย่อย (Main Distribution Board and
Load Center) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- ทางานระบบไฟฟ้า งาน สายไฟฟ้า (Cable & Wire) และ รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- ทางานระบบสุขาภิบาล งานเดินท่อน้าดี-น้าเสีย-น้าฝน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของงานทั้งหมด
- ทางานระบบสุขาภิบาล หมวดงานประปาน้าดี (Cold Water System) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- ทางานระบบสุขาภิบาล หมวดงานน้าเสีย (Soil & Waste & Vent System) แล้วเสร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- ทางานระบบสุขาภิบาล หมวดงานน้าฝนและท่อระบายน้า (Storm Drainage System) แล้ว
เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงานทั้งหมด
- ทางานระบบสุขาภิบาล งานถังบาบัดน้าเสีย (WWTP-1) และถังดักไขมัน (GT-1) แล้วเสร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด
- ทางานระบบสุขาภิบาล งานถังเก็บน้าชั้นดาดฟ้าและ ถังเก็บน้าใต้ดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด
- ทา Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทารายงานประจางวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule
งวดที่ 15 ร้อยละ 7.00 (เจ็ด) ของวงเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ ภำยใน 225 วัน นับถัดจำกวันที่
ลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงำนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
-

ทางานสถาปัตยกรรม งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ
ทางานสถาปัตยกรรม งานก่ออิฐผนัง แล้วเสร็จ
ทางานสถาปัตยกรรม งานวัสดุปูผิวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
ทางานสถาปัตยกรรม งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
ทางานระบบไฟฟ้า แผงเมนไฟฟ้าและแผงสวิตช์ย่อย (Main Distribution Board and
Load Center) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทางานระบบไฟฟ้า งาน สายไฟฟ้า (Cable & Wire) และ รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทางานระบบสุขาภิบาล งานเดินท่อน้าดี-น้าเสีย-น้าฝน แล้วเสร็จ

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขา
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- ทางานระบบสุขาภิบาล หมวดงานประปาน้าดี (Cold Water System) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทางานระบบสุขาภิบาล หมวดงานน้าเสีย (Soil & Waste & Vent System) แล้วเสร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทางานระบบสุขาภิบาล หมวดงานน้าฝนและท่อระบายน้า (Storm Drainage System) แล้ว
เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทางานระบบสุขาภิบาล งานถังบาบัดน้าเสีย (WWTP-1) และถังดักไขมัน (GT-1) แล้วเสร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทางานระบบสุขาภิบาล งานถังเก็บน้าชั้นดาดฟ้าและ ถังเก็บน้าใต้ดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด
- ทา Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทารายงานประจางวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule
งวดที่ 16 ร้อยละ 8.00 (แปด) ของวงเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ ภำยใน 240 วัน นับถัดจำกวันที่
ลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงำนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
-

ประธาน

ทางานสถาปัตยกรรม งานวัสดุปูผิวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของงานทั้งหมด
ทางานสถาปัตยกรรม งานวัสดุปูผิวผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
ทางานสถาปัตยกรรม งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
ทางานสถาปัตยกรรม งานฉาบผิวบางฝ้าเพดานและทาสีรองพื้นเที่ยวแรก แล้วเสร็จไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
ทางานสถาปัตยกรรม งานประตูและหน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงาน
ทั้งหมด
ทางานสถาปัตยกรรม งานสุขภัณฑ์และเคาน์เตอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงาน
ทั้งหมด
ทางานสถาปัตยกรรม งานห้องน้าสาเร็จรูป แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
ทางานสถาปัตยกรรม งานฉาบผิวบางผนังและทาสีรองพื้นเที่ยวแรก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด
ทางานระบบไฟฟ้า แผงเมนไฟฟ้าและแผงสวิตช์ย่อย (Main Distribution Board and
Load Center)แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของงานทั้งหมด
ทางานระบบไฟฟ้า งาน สายไฟฟ้า (Cable & Wire) และ รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
ทางานระบบไฟฟ้า โคมไฟฟ้า (Luminaire) และสวิตช์และเต้ารับ (Switch & Receptacle)
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขา
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- ทางานระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์และเครือข่ายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Telephone & Data
Network System) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทางานระบบสุขาภิบาล งานเดินท่อน้าดี-น้าเสีย-น้าฝน แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทางานระบบสุขาภิบาล หมวดงานประปาน้าดี (Cold Water System) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทางานระบบสุขาภิบาล หมวดงานน้าเสีย (Soil & Waste & Vent System) แล้วเสร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทางานระบบสุขาภิบาล หมวดงานน้าฝนและท่อระบายน้า (Storm Drainage System) แล้ว
เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
- ทางานระบบสุขาภิบาล งานถังบาบัดน้าเสีย (WWTP-1) และถังดักไขมัน (GT-1) แล้วเสร็จ
ทั้งหมด
- ทางานระบบสุขาภิบาล งานถังเก็บน้าชั้นดาดฟ้าและ ถังเก็บน้าใต้ดิน แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทางานระบบเครื่องกล เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและพัดลมระบายอากาศ
(Ventilation Fan)
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทางานระบบเครื่องกล งานท่อ (Piping Work) เครื่องปรับอากาศและฉนวนหุ้มท่อ (Pipe
Insulation) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทางานระบบเครื่องกล ระบบท่อลม (Duct Work) ; หัวกระจายอากาศและอุปกรณ์ประกอบ
(Air Outlets & Accessories) ; อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control
Equipment)
และระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ของงานทั้งหมด
- ทางานระบบเครื่องกล งานลิฟต์โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงานทั้งหมด
- ทา Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทารายงานประจางวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule
งวดที่ 17 ร้อยละ 8.00 (แปด) ของวงเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ ภำยใน 255 วัน นับถัดจำกวันที่
ลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงำนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
ประธาน

ทางานสถาปัตยกรรม งานวัสดุปูผิวพื้น แล้วเสร็จทั้งหมด
ทางานสถาปัตยกรรม งานวัสดุปูผิวผนัง แล้วเสร็จ
ทางานสถาปัตยกรรม งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จทั้งหมด
ทางานสถาปัตยกรรม งานประตูและหน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด
ทางานสถาปัตยกรรม งานสุขภัณฑ์และเคาน์เตอร์ แล้วเสร็จทั้งหมด
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขา
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-

ทางานสถาปัตยกรรม งานห้องน้าสาเร็จรูป แล้วเสร็จทั้งหมด
ทางานสถาปัตยกรรม งานฉาบผิวบางผนังและทาสีรองพื้น แล้วเสร็จทั้งหมด
ทางานสถาปัตยกรรม งานทาสีทั้งหมด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด
ทางานสถาปัตยกรรม งานบันได แล้วเสร็จทั้งหมด
ทางานสถาปัตยกรรม งานผนังงาน FIN ตกแต่งรอบอาคารแล้วเสร็จ ของงานทั้งหมด
ทางานระบบไฟฟ้า เมนไฟฟ้า (Main Incoming) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงาน
ทั้งหมด
- ทางานระบบไฟฟ้า แผงเมนไฟฟ้าและแผงสวิตช์ย่อย (Main Distribution Board and
Load Center)แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทางานระบบไฟฟ้า งาน สายไฟฟ้า (Cable & Wire) และ รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทางานระบบไฟฟ้า โคมไฟฟ้า (Luminaire) และสวิตช์และเต้ารับ (Switch & Receptacle)
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทางานระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์และเครือข่ายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Telephone & Data
Network System) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทางานระบบสุขาภิบาล หมวดงานประปาน้าดี (Cold Water System) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทางานระบบสุขาภิบาล หมวดงานน้าเสีย (Soil & Waste & Vent System) แล้วเสร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทางานระบบสุขาภิบาล หมวดงานน้าฝนและท่อระบายน้า (Storm Drainage System) แล้ว
เสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานทั้งหมด
- ทางานระบบเครื่องกล เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและพัดลมระบายอากาศ
(Ventilation Fan) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทางานระบบเครื่องกล งานท่อ (Piping Work) เครื่องปรับอากาศและฉนวนหุ้มท่อ (Pipe
Insulation) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทางานระบบเครื่องกล ระบบท่อลม (Duct Work) ; หัวกระจายอากาศและอุปกรณ์ประกอบ
(Air Outlets & Accessories) ; อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control
Equipment)
และระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทางานระบบเครื่องกล งานลิฟต์โดยสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของงานทั้งหมด
- ทา Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทารายงานประจางวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขา
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งวดที่ 18 ร้อยละ 5.00 (แปด) ของวงเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ ภำยใน 270 วัน นับถัดจำกวันที่
ลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงำนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
-

ประธาน

ทางานสถาปัตยกรรม งานทาสีทั้งหมด แล้วเสร็จทั้งหมด
ทางานสถาปัตยกรรม งานรางน้าฝน แล้วเสร็จทั้งหมด
ทางานสถาปัตยกรรม งานหลังคาคลุมทางเข้าชั้น 2 แล้วเสร็จทั้งหมด
ทางานสถาปัตยกรรม งานศาลา; งานป้อมยามและงานโรงรถ แล้วเสร็จทั้งหมด
ทางานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จทั้งหมด
ทางานสถาปัตยกรรม งานพื้นทางเดินรอบอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
ทางานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้างและวัสดุหลังคาคลุมทางเท้า แล้วเสร็จทั้งหมด
ทางานสถาปัตยกรรม งานผนังตกแต่งรอบอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
ทางานถนนทางเข้าอาคารฯของการก่อสร้างครั้งนี้แล้วเสร็จทั้งหมด
ทางานระบบไฟฟ้าและแสงสว่างทั้งหมด แล้วเสร็จทั้งหมด
ทางานปักเสาพาดสายไฟฟ้า ภายนอกอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
ทาการติดตั้งหม้อแปลง แล้วเสร็จทั้งหมด
ทางานระบบไฟฟ้า เมนไฟฟ้า (Main Incoming) แล้วเสร็จทั้งหมด
ทางานระบบไฟฟ้า งาน (Main Feeder Cable And Conduit) แล้วเสร็จทั้งหมด
ทางานระบบไฟฟ้า งาน สายไฟฟ้า (Cable & Wire) และ รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)
แล้วเสร็จทั้งหมด
ทางานระบบไฟฟ้า โคมไฟฟ้า (Luminaire) และสวิตช์และเต้ารับ (Switch & Receptacle)
แล้วเสร็จทั้งหมด
ทางานระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์และเครือข่ายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Telephone & Data
Network System) แล้วเสร็จทั้งหมด
ทางานระบบสุขาภิบาลทั้งหมด แล้วเสร็จทั้งหมด
ทางานระบบสุขาภิบาล งานบ่อพัก-ท่อระบายน้าฝนและน้าเสีย แล้วเสร็จทั้งหมด
ทางานระบบสุขาภิบาล งานติดตั้งเดินท่อระบบปั๊มน้าดาดฟ้าและชั้นล่าง แล้วเสร็จทั้งหมด
ทางานระบบสุขาภิบาล งานติดตั้งมิเตอร์ประปาใหม่ แล้วเสร็จทั้งหมด
ทางานระบบเครื่องกล หมวดงานลิฟต์โดยสาร แล้วเสร็จทั้งหมด
ทา Program Schedule แล้วเสร็จ
ทารายงานประจางวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule
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งวดที่ 19 ร้อยละ 5.00 (ห้ำ) ของวงเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ ภำยใน 285 วัน นับถัดจำกวันที่
ลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงำนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
- ทางานสถาปัตยกรรม ป้ายชื่ออาคารตัวหนังสือ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดาเนินการเชื่อมต่องานระบบไฟฟ้า-สุขาภิบาลของเดิมกับของใหม่ที่ดาเนินการในครั้งนี้
เรียบร้อยแล้วเสร็จทั้งหมด
- ทางานถนนพร้อมทางเท้าภายนอกอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทางานถนนพร้อมท่อระบายน้าและทางเท้าภายนอกอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทา Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทารายงานประจางวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule ฉบับครบสมบูรณ์
งวดที่ 20 ร้อยละ 3.00 (สำม) ของวงเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ ภำยใน 300 วัน นับถัดจำกวันที่
ลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงำนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
- ฝึกอบรมการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างของงานระบบทั้งหมดให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ดาเนินการก่อสร้างงานส่วนต่างๆพร้อมเก็บงานทั้งหมด ตามที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการ
- ดาเนินการตีเส้นแบ่งแนวที่จอดรถ / ปลูกหญ้าพร้อมทั้งจัดสวนตามแบบ / ซ่อมแซมบริเวณที่
ก่อสร้างรื้อถอนอาคารชั่วคราวทาความสะอาดและนาสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องออกจาก
บริเวณที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- จัดส่ง As built Drawing
- ทดสอบงานระบบและวัสดุ – อุปกรณ์ เครื่องมือและฝึกอบรมการใช้งานของงานระบบ
ทั้งหมดให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ทา Program Schedule แล้วเสร็จ
- ทารายงานประจางวด, Monthly Schedule, Weekly Schedule ฉบับครบสมบูรณ์
การส่งมอบงานแต่ละงวด ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งขอส่งมอบงานที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จให้แก่
กนอ. เป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ โดยผู้ควบคุมงานของ กนอ. เห็นชอบรับรองผลงาน เมื่อมี
การส่งมอบงวดงานทุกครั้ง เพื่อแสดงถึงการทางานที่ได้คุณภาพและปริมาณ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบ และใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินค่าเงินงวด
ในกรณีงานมีปัญหาและอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะขอเบิกเงินค่าจ้างข้ามงวดได้ก็
ต่อเมื่อปริ มาณงานในงวดตามสั ญญาแล้ ว เสร็จในงวดนั้น และผ่ านความเห็ นชอบของผู้ ที่ควบคุมงาน และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับรองผลงานแล้ว
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10. กำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำ
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจานวนเงินเท่ากับ ร้อยละ 15 (สิบห้า) ของราคาค่าจ้างตาม
สัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง เงินจานวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าเต็มจานวนค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ กนอ. โดยผู้รับจ้างต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่
กนอ. กาหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทาตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้เงินคืนเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้า ดังนี้
10.1 ผู้รับจ้างต้องใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น
หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น กนอ. อาจเรียก
เงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับแก่หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
หลักประกันตามวรรคหนึ่ง ได้แก่
10.1.1 เงินสด
10.1.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กนอ. โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน
3 วันทาการของทางราชการ
10.1.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกัน
10.1.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน
เพื่อพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
10.1.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
10.2 เมื่อ กนอ. ร้องขอ ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ 10.1 ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจาก กนอ. หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว
ภายในกาหนด กนอ. อาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบั งคับแก่หลักประกันการรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าได้ทันที
10.3 ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง กนอ. จะหักเงินค่าจ้างไว้ร้อยละ 15 (สิบห้า) ของเงิน ค่าจ้าง
ในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า จนกว่าเงินที่หักไว้จะครบตามจานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้ าง
ได้รับไปแล้ว ทั้งนี้ไม่เกินจานวนงวดที่จ่ายให้ผู้รับจ้าง
10.4 เงินจานวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ กนอ. เพื่อชาระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความผิดต่างๆ
ตามสัญญา กนอ. จะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า
10.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจานวนเงินที่ กนอ. จะ
ได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจานวนเงินที่เหลือนั้นให้แก่ กนอ. ภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก กนอ.
10.6 กนอ. จะคืนหลักประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย ต่อเมื่อ กนอ. ได้หัก
เงินค่าจ้างไว้ครบจานวนเงินล่วงหน้าแล้ว
11. กำรยืนยันรำคำ
11.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกาหนดยืนยันราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยืนราคาสุดท้ายโดยภายใน
กาหนดยืนราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
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11.2 ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวงไว้
ด้วยแล้ว
12. หลักประกันผลงำน
ในการจ่ายเงินค่าจ้างในแต่ละงวด กนอ. จะหักเงินจานวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น
เพื่อเป็นการประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 4 ของค่าจ้างทั้งหมด
ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้าประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดย
ธนาคารภายในประเทศ หรือหนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว มาวางไว้ต่อ
กนอ. เพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้
กนอ. จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้าประกันของธนาคารดังกล่าว ให้แก่ผู้รับจ้าง
พร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ กนอ. จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
13. กำรปรับเนื่องจำกงำนไม่แล้วเสร็จตำมกำหนดสัญญำ
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา และ กนอ. มิได้บอกเลิก
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชาระค่าปรับให้ กนอ. เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด นับถัด
จากวันครบกาหนดการส่งมอบงานแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่ส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้อง และจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเนื่องจากผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง นับถัดจากวันที่ครบกาหนดเวลา
แล้วเสร็จของงานตามสัญญาจนถึงวันที่ทางานแล้วเสร็จจริง โดยอัตราค่าจ้างผู้ควบคุมงานที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายให้
เป็นไปตามอัตราค่าจ้างเฉลี่ยรายวันตามที่ กนอ. ทาสัญญาว่าจ้างกับผู้ควบคุมงานนั้น นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยินยอม
ให้ กนอ. เรียกค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตาม
กาหนด หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาก็ได้ และ
ถ้าผู้ ว่าจ้ างได้แจ้ งข้อเรี ย กร้ องไปยั งผู้ รั บ จ้ างเมื่ อครบกาหนดเวลาแล้ ว เสร็จของงานขอให้ ช าระค่าปรั บ แล้ ว
สามารถปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
14. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
14.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
14.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
14.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
14.4 ไม่เป็ น บุ ค คลซึ่ง อยู่ ร ะหว่า งถู กระงั บการยื่น ข้ อ เสนอหรื อ ท าสั ญ ญากั บหน่ว ยงานของรั ฐ ไว้
ชั่วคราวตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
14.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้ นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
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14.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจาณุเบกษา
14.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
14.8 ไม่เป็ น ผู้ มีผ ลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้ แก่ กนอ. ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
14.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
14.10 ต้องเป็ น นิ ติบุ ค คลที่ มีผ ลงานการก่ อสร้ า งอาคาร หรือโครงการอื่น ๆ ที่มีลั กษณะคล้ า ยกั บ
โครงการอย่างน้อย 1 โครงการ มูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) และเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่ กนอ. เชื่อถือ ภายใต้สัญญาเดียว และเป็นสัญญา
ที่สิ้นสุดแล้ว โดยจะต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองผลงาน สาเนาสัญญา สาเนาบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา
ของโครงการ (BOQ) เพื่อประกอบการพิจารณา และผลงานดังกล่าวจะต้องไม่เกินระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่
งานแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ
14.11 ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
14.12 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นเสนอราคาในรูปแบบ “กิจการร่วมค้า” โดยจะต้องปฏิบัติดังนี้
1) กิจการร่วมค้า หมายถึง “กิจการที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะ
ดาเนินการร่วมกันเป็นทางการค้าหรือหากาไรระหว่างบริษัทกับบริษัท บริษัทกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือระหว่างบริษัทและ/หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลอื่น หรือนิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายของต่างประเทศ
โดยข้อตกลงนั้นอาจกาหนดให้มีผู้เข้าร่วมค้าหลักก็ได้”
2) กรณีข้อตกลงร่วมค้ากาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ
จะต้องมีการกาหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วม
ค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้าอื่นทุกราย
3) กรณีข้อตกลงร่วมค้ากาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วม
ค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
4) กรณีข้อตกลงร่วมค้าที่ไม่ได้กาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วม
ค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 14.1 – 14.11
15. กำรพิจำรณำข้อเสนอ
ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาครั้งนี้ กนอ. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
16. กำรจัดกำรควำมปลอดภัยในกำรทำงำนก่อสร้ำง
ผู้ รั บ จ้ า งมี ห น้ า ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และควบคุ ม อุ บั ติ เ หตุ ใ นการก่ อ สร้ า งตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2543 แจ้งโดยหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว84
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ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543 โดยต้องคานวณราคางานในการก่อสร้าง ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกัน
อุบัติเหตุและโรคเนื่องจากการทางานที่อาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงานก่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน
เกี่ยวกับงานก่อสร้างและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกาหนดให้ดาเนินการ ดังนี้
16.1 ผู้รับจ้างต้องเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ อันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นให้เพียงพอเหมาะสม เพื่อดาเนินการตามสัญญาว่าจ้าง
16.2 ผู้รับจ้างต้องเตรียมจัดทาเอกสารรายละเอียดเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความ
ปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง” โดยมีข้อกาหนดที่สาคัญๆ ประกอบด้วย
1) กาหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทางาน
2) การจัดองค์กรความปลอดภัยฯ ในงานก่อสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ
3) กฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) การฝึกอบรม
5) การกาหนดมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ
6) การตรวจความปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง
7) กาหนดกฎความปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง
8) การควบคุมดูแลความปลอดภัยฯ ของผู้รับเหมาช่วง
9) การตรวจสอบและการติดตามผลความปลอดภัยฯ
10) การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน วิเคราะห์อุบัติเหตุ
11) การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ
12) การปฐมพยาบาล
13) การวางแผนฉุกเฉิน
14) การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
15) ก าหนดสถานที่ ทิ้ ง ขยะที่ เ ป็ น หลั ก แหล่ ง แน่ น อน โดยให้ ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งแสดงเอกสาร
หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรว่าผู้ รับจ้างได้รับอนุญาตให้ ทิ้งขยะ ณ สถานที่ทิ้งขยะ
ตามที่ได้ระบุไว้
17. ข้อสงวนสิทธิในกำรเสนอรำคำและอื่นๆ
17.1 หาก กนอ. มีความจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ อันมีผลต้องลดวงเงินค่าจ้าง ผู้ยื่น
ข้อเสนอต้องปฏิบัติตามและจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้
17.2 กนอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจ้างครั้งนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุที่เกิดขึ้นเพราะงบประมาณยัง
ดาเนินการไม่เรียบร้อย หรือเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก กนอ. ไม่ได้ทั้งสิ้น และ
หากการจ้างครั้งนี้ต้องยกเลิกด้วยเหตุผลใดก็ตาม กนอ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ของผู้ยื่น
ข้อเสนอทั้งสิ้น
17.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาต่อ กนอ. แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคา
ครั้งนี้มิได้ มิฉะนั้น กนอ. จะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)
รวมทั้ง อาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
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17.4 ผู้รับจ้างจะนาข้อมูลแบบรูปรายการตามสัญญางานก่อสร้างนี้ไปใช้ หรือเผยแพร่ในกิจ การอื่น
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อกาหนดนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กนอ.
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