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ข้อกําหนดเบื้ องต้น
การออกแบบ สถานที่เลี้ ยงและใช้สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
*****
1. ข้อกําหนดเบื้ องต้นสําหรับการออกแบบก่อสร้าง อาคารสถานที่เลี้ ยงและใช้สตั ว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์
1.1 ลักษณะสถานที่ต้ งั ของอาคารหรือสถานที่ฯ (Location & Orientation) มีสงที่
ิ่ ต้องคํานึง
ประกอบการพิจารณาคือ
• ที่ ตั้งของอาคารหรื อสถานที่ ฯ ไม่ ควรตั้งอยู่ ในบริ เวณพื้ นที่ ชุ มชน ที่ มีการอยู่ อาศัย
หนาแน่น แต่ไม่ควรไปตั้งอยู่ในป่ าเปลี่ ยว ซึ่ งไม่ปลอดภัยแก่ผ้ ูปฏิบัติงาน และอาจมีผ้ ูบุก
รุกเข้ าไปได้
• ที่ ต้งั ของอาคารหรือสถานที่ฯ ไม่ควรตั้งอยู่ในบริเวณที่ ลุ่มและมีนาํ้ ท่วมถึง
• ที่ ต้งั ของอาคารหรือสถานที่ ฯไม่ควรตั้งอยู่ในบริเวณที่ มีมลภาวะทั้งทาง นํา้ อากาศ และ
เสียง หรือเป็ นบริเวณที่ เป็ นแหล่งสะสมและนําพาของเชื้อโรค หรือสารพิษ
• บริเวณโดยรอบที่ ตั้งอาคารควรมีแนวต้ นไม้ เป็ นแนวบังลมและช่วยกรองฝุ่ นละอองที่ จะ
เข้ ามาในอาคารหรือสถานที่ฯได้ แต่ต้องมีระยะห่างจากอาคารพอสมควร และต้ องไม่มี
พุ่มไม้ ทจี่ ะเป็ นที่ หลบซ่อนอาศัยของสัตว์ต่างๆ
• อาคารหรือสถานที่ฯ ไม่ควรตั้งอยู่บริเวณทางด้ านใต้ ของลม เพราะอาจจะเป็ นสาเหตุให้
อาคารรับเชื้อโรคและฝุ่ นละออง จึงจําเป็ นต้ องพิจารณาถึงกิจกรรมของอาคารหรือ
สถานที่ ทแี่ วดล้ อมอยู่ในบริเวณนั้น ด้ วย
• ที่ ต้งั ของสถานที่ฯ หากจําเป็ นต้ อง.ใช้ พ้ ืนที่ ร่วมกับกิจกรรมอื่ นในอาคารนั้น ต้ องมีพ้ ืนที่ ที่
แยกจากกิจกรรมอื่ นๆโดยเด็ดขาด ไม่ปะปนกับกิจกรรมอื่ น และควรตั้งอยู่ทชี่ ้ันหนึ่ งของ
อาคารนั้น ต้ องไม่ต้งั อยู่ช้ันใต้ ดิน หรือชั้นดาดฟ้ า
• ควรคํานึงถึงพื้นที่ ทจี่ ะเป็ นที่ ต้งั ของงานระบบต่างๆ เช่น ระบบอากาศ ระบบไฟฟ้ า เครื่ อง
ปั่นไฟฟ้ าสํารอง Boiler เป็ นต้ น ซึ่ งต้ องแยกไปจากพื้นที่ เลี้ยงและใช้ สตั ว์ เพื่ อความ
สะดวกในการซ่อม บํารุง โดยไม่ต้องเข้ าไปรบกวนพื้นที่ เลี้ยงหรือใช้ สตั ว์ และต้ องป้ องกัน
การสั่นสะเทือนของอาคาร
• ที่ ตั้ ง อาคารหรื อ สถานที่ ฯ มี ค วามพร้ อมในเรื่ องของระบบสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการ เช่ น งานระบบไฟฟ้ า, งานระบบนํา้ ใช้ , งานระบบติดต่อ - สื่ อสาร และ
อื่ นๆ
• พื้นที่ ต้งั อาคารหรือสถานที่ฯนั้น ไม่ควรอยู่ใกล้ ทจี่ อดรถ
• ควรคํานึงถึงพื้นที่ ที่ จะใช้ สาํ หรับการขยายอาคาร สถานที่ ฯ ไว้ ด้วย ในกรณีที่มีงานเลี้ยง
และใช้ สตั ว์เพิ่ มมากขึ้น
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1.2 ลักษณะทางเข้าสู่อาคาร สถานที่ (Accessibility & Facility) มีสงที่
ิ่ ต้องคํานึงประกอบการ
พิจารณาคือ
• การเข้ าถึงที่ ตั้งอาคารหรือสถานที่ฯ มีถนนสัญจรหลักที่ สามารถเข้ าถึงได้ โดยง่ ายและ
สะดวก
• สภาพของทางสัญจรเพื่ อเข้ าถึงที่ ต้งั อาคารหรือสถานที่ฯ มีสภาพที่ เหมาะสมและสะดวก
ต่อการเข้ าถึง เช่น มีลักษณะเส้ นทางสัญจรที่ สะดวก พื้นผิวการจราจรไม่ขรุขระ ฯลฯ
• มีพ้ ืนที่ สาํ หรับจอดรถ และเส้ นทางเดินที่ จะไปสู่อาคารได้ โดยสะดวก
• กรณีที่ตั้งของสถานที่ฯ อยู่ในอาคารที่ มีกิจกรรมอื่ นร่ วมด้ วย นั้นต้ องมีทางเข้ าออก
สถานที่ เลี้ยงสัตว์ฯของบุคลากร แยกจากกิจกรรมอื่ นนั้นโดยเด็ดขาด และต้ องมีพ้ ืนที่ ที่
จะเป็ นทางเข้ าออกของสัตว์ และวัสดุเลี้ยงสัตว์ทแี่ ยกจากบุคลากรและกิจกรรมอื่ นๆ ด้ วย
• กําหนดให้ มีทางเข้ าออกอาคาร/สถานที่ เพียงทางเดียว เพื่ อความปลอดภัย
1.3 ลักษณะอาคาร (Building) มีสงิ่ ที่ ต้องคํานึงประกอบการพิจารณาคือ
• ลักษณะอาคาร ควรเป็ นอาคารที่ เป็ นอาคารปิ ด สามารถป้ องกันสัตว์เลี้ยงจากภายใน
อาคารออกมา และป้ องกันไม่ให้ คน สัตว์ แมลงพาหะต่างๆจากภายนอกเข้ าไปได้
• ลักษณะอาคาร ควรเป็ นอาคารที่ สามารถควบคุมแสงได้ โดยสะดวก
• ลักษณะอาคาร ควรเป็ นอาคารที่ สามารถควบคุมสิ่ งแวดล้ อมต่างๆภายในอาคาร เช่น
อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ ความดันอากาศ แสง เสียง แก๊ส กลิ่ น ฯลฯ ให้
คงที่ ได้ ตามที่ กาํ หนด
• ลัก ษณะอาคาร ควรเป็ นอาคารที่ มีพ้ ื นที่ สํา หรั บ ติ ด ตั้งวั ส ดุ อุป กรณ์ใ นการควบคุ ม
สภาพแวดล้ อม การป้ องกันการติดเชื้อ การระบายอากาศ ระบบไฟฟ้ า เครื่ องปั่นไฟฟ้ า
สํารอง ที่ แยกออกไปจากบริ เวณที่ เลี้ ยงและใช้ สัต ว์ฯ และมีทางเข้ า ไปซ่ อมบํา รุงได้
โดยสะดวก โดยไม่ต้องเข้ าไปในบริเวณเลี้ยงและใช้ สตั ว์
• รูปแบบและวัสดุอุปกรณ์ทเลื
ี่ อกใช้ ในการก่อสร้ าง มีรูปแบบและคุณสมบัติทไี่ ม่ทาํ ให้
เกิดการสะสมของเชื้อโรคสะดวกต่อการทําความสะอาด ทนทานต่อแรงกระแทก นํา้ ยา
ทําความสะอาด นํา้ ยา/สารฆ่าเชื้อโรค
• ผนังอาคาร ต้ องเรียบ ไม่มีรอยต่อ หรือขอบยื่ นออกมา เพื่ อป้ องกันไม่ให้ เป็ นที่ ฝังตัว
ของฝุ่ นละอองและเชื้อโรค
• ภายในอาคาร ต้ องจัดแบ่งเป็ นพื้นที่ สะอาด และพื้นที่ สกปรก และกําหนดเส้ นทางเดิน
หรือเส้ นทางการเคลื่ อนย้ ายของสิ่ งต่างๆ (traffic)ในอาคารที่ ชัดเจน เพื่ อป้ องกันการ
ติดเชื้อ และการแพร่กระจายของเชื้อ โดยกําหนดให้ มีทางเดินสะอาดเป็ นเส้ นทางเดิน
ไปสู่ห้องเลี้ยงสัตว์ และทางเดินสกปรกเป็ นเส้ นทางเดินจากห้ องเลี้ยงสัตว์ไปสู่ห้องล้ าง
• มี Receiving dock สําหรับรับสัตว์, อาหารสัตว์, วัสดุรองนอน จากภายนอก แต่ต้อง
ป้ องกันไม่ให้ เป็ นที่ นอนหรือที่ อาศัยของสัตว์อนื่ ๆภายนอกอาคาร
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• หากเป็ นอาคารหลายชั้นและมีสถานที่ เลี้ยงสัตว์อยู่ช้ันบน ต้ องจัดให้ มีลิฟต์ อยู่ใกล้ กับ
พื้นที่ รับสัตว์น้ ี เพื่ อใช้ สาํ หรับขนส่งสัตว์โดยเฉพาะ แยกจากลิฟต์สาํ หรับใช้ ในกิจกรรม
อื่ น และต้ องมีลิฟต์แยกสําหรับขนส่งของเสียจากการเลี้ยงและการใช้ สตั ว์ด้วย

2. พื้ นที่ใช้สอยภายในโครงการ (Area Requirement)
2.1 พื้ นที่เพื่อการเลี้ ยงสัตว์และการสนับสนุนเพื่อการเลี้ ยงสัตว์ ประกอบด้ วยพื้นที่
2.1.1 พื้ นที่เพื่อการเลี้ ยงและใช้สตั ว์
• ห้องเลี้ ยงสัตว์ (Animal Housing Rooms, AHRs) อาจจัดทําให้ เป็ นห้ องเดี่ ยว
มีทางเข้ าออกตามระบบทางเดิน หรืออาจทําเป็ นห้ องชุดที่ สามารถจะใช้ สัตว์ได้
ในกลุ่มของห้ องชุดนั้น ห้ องเลี้ยงสัตว์จะใช้ เลี้ยงสัตว์แยกตาม ชนิดของสัตว์ โดย
ไม่เลี้ยงปะปนกันในห้ องเดียวกัน
• ห้องพักสัตว์ (conditioning room) เป็ นห้ องที่ ใช้ เลี้ยงสัตว์และตรวจสอบ
คุณภาพของสัตว์เมื่ อรับสัตว์มาจากแหล่ งผลิตสัตว์ สัตว์จะอยู่ในห้ องนี้ประมาณ
๓-๕ วัน เพื่ อให้ สตั ว์ได้ ปรับตัวหลังจากการเดินทางและมีการตรวจสอบสุขภาพ
ของสัตว์ ก่อนที่ จะนําเข้ าสู่ห้องเลี้ยงสัตว์เพื่ อใช้ ในโครงการต่ อไป ในบางครั้ง
ห้องพักสัตว์และห้องกักกันสัตว์อาจเป็ นห้องเดียวกันก็ได้
• ห้องกักกันสัตว์ (Quarantine Room) เป็ นห้ องเลี้ยงสัตว์ทแยกออกไปเฉพาะ
ี่
สําหรับเลี้ยงสัตว์ที่นําเข้ ามาจากแหล่ งที่ ไม่ มีการควบคุมคุณภาพสุขภาพ หรือ
สัตว์ที่สงสัยว่ าอาจจะมีเชื้อโรคติดมาด้ วย ของที่ นําออกจากห้ องนี้ควรมีการฆ่า
เชื้อก่อนนําไปกําจัด
• ห้องใช้สตั ว์หรือห้องปฏิบตั ิการกับสัตว์ (Procedure Rooms) มีลักษณะ
ใกล้ เคียงกับ ห้ องเลี้ยงสัตว์ และสามารถปรับเปลี่ ยนใช้ แทนกันได้ แต่ โดย
หลักการห้ องนี้มีไว้ สาํ หรับการปฏิบัติการกับสัตว์ กําหนดกฎเกณฑ์ท่ ีอนุ ญาตให้
นักวิจยั เข้ามาปฏิบตั ิการนั้นเป็ นเรื่องที่ตอ้ งกําหนดอย่างเคร่งครัด
• ห้องเลี้ ยงสัตว์ท่ ีใช้เชื้ อโรค (Biohazard room) เป็ นห้ องสําหรับเลี้ยงและใช้
สัตว์ทมีี่ การนําเอาเชื้อโรคเข้ ามาใช้ ร่วม ของที่ นําเข้ าสู่ห้องนี้มักมีการฆ่าเชื้อก่อน
นําเข้ ามาใช้ และชองที่ นําออกจากห้ องนี้ต้องจัดการฆ่าเชื้อก่อนนําออกไปกําจัด
ต้ อ งมี พ้ ื นที่ เพื่ อการเปลี่ ยนเสื้ อผ้ า ก่ อ นและหลั ง เข้ า ไปปฏิบั ติ ก ารในส่ ว นนี้
บุคลากรที่ เข้ ามาปฏิบัติการในห้ องนี้ต้องมีการป้ องกันไม่ให้ ได้ รับเชื้อและป้ องกัน
ไม่ให้ นาํ เชื้อไปแพร่ภายนอกห้ อง มีการแยกทางเข้ าของคนและของที่ จะนําเข้ าใน
ห้ อ งนี้ ออกจากกัน ภายในห้ อ งต้ อ งมี อุ ป กรณ์ เ พื่ อการป้ องกัน ไม่ ใ ห้ เ ชื้ อโรค
แพร่ กระจายออกไปในขณะที่ ปฏิบัติการกับสัตว์ หรือจากสัตว์ที่ได้ รับเชื้อ และ
ต้ องมี airlock กั้นระหว่างพื้นที่ น้ ีกบั พื้นที่ อนื่ เป็ นพื้นที่ ทตี่ ้ องการความดันอากาศ
ตํา่ เพื่ อป้ องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่ภายนอก
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• ห้อ งเลี้ ยงสัต ว์ท่ ี ใช้ส ารกัม มัน ตรัง สี ต้อ งมี อุ ป กรณ์ เ พื่ อใช้ ป้ องกั น การ
แพร่ กระจายของสารกัมมันตรังสี และต้ องมีวิธีการกําจัดสารกัมมันตรังสีที่ใช้
อย่างถูกต้ องตามวิธกี ารที่ กาํ หนด
2.1.2 พื้ นที่สนับสนุนการเลี้ ยงและการใช้สตั ว์
• พื้ นที่ติ ดตั้งอุปกรณ์เพื่อการป้องกันการติดเชื้ อ (Barrier Elements)
ประกอบด้ วย Airlocks, lockers, pass-through autoclaves, pass box ซึ่ งเป็ น
บริ เวณที่ ใช้ สาํ หรั บการป้ องกัน เบื้องต้ นและควบคุ มทางเข้ า ซึ่ งเป็ นส่ วนแยก
บริเวณเลี้ยงและใช้ สตั ว์ออกจากส่วนอื่ นๆที่ เกี่ ยวข้ อง
• พื้ นที่ลา้ ง (Cage wash) เป็ นบริเวณรวมกิจกรรมสําหรับ การล้ าง ทําความ
สะอาด กรง ขวด ชั้นวางกรง ฯลฯ พื้ นที่นี้เป็ นพื้ นที่ท่ ีจะเป็ นที่ต้ งั ของเครื่องมือ
อุปกรณ์ท่ ีทําให้เกิดความร้อนและความชื้ นขึ้ นมาก อุปกรณ์เครื่องมือที่ติดตั้ง
ในบริเวณนี้ เช่น อ่างแช่ กรง, steam gun, pass-through rackwashers,
tunnelwashers, pass-through autoclaves, bedding dispensers and dump
stations, bottle washing and filling stations และต้ องคํานึงถึงพื้นที่ ต้ังกรงที่ ใช้
แล้ วและเก็บรวบรวมมาเพื่ อรอล้ างทําความสะอาด รวมทั้งพื้นที่ วางกรงที่ ล้ าง
แล้ วและรอให้ แห้ งเพื่ อนําเข้ าอบฆ่าเชื้อด้ วย
• ห้อ งซัก ทํ า ความสะอาดเสื้ อผ้า เป็ นพื้ นที่ เพื่ อกิจ กรรม ซั ก ทํา ความสะอาด
อบแห้ ง เสื้อกาวน์ทใี่ ช้ ในหน่วยเลี้ยงสัตว์ อาจตั้งอยู่ติดกับพื้นที่ ล้ างเพื่ อส่งเข้ าไป
อบฆ่าเชื้อต่อไป ก่อนนําไปใช้ อกี
• พื้ นที่เก็บซากสัตว์ เป็ นพื้นที่ ต้งั ตู้แช่แข็งซากสัตว์เพื่ อรอการนําไปกําจัดทําลาย
• พื้ นที่เก็บกรง (Cage storage) เป็ นพื้นที่ ที่ จําเป็ นสําหรับการเก็บกรง การ
กําหนดพื้นที่ นี้ต้องคํานึงถึงปริมาณของกรง พื้ นที่เก็บกรงสะอาดต้ องคํานึงถึง
ความต่อเนื่ องของเส้ นทางการเคลื่ อนย้ ายจากห้ องล้ าง อบฆ่าเชื้อมายังห้ องนี้เพื่ อ
เก็บรอการใช้ และเส้ นทางที่ จะนําไปใช้ สําหรับพื้ นที่เก็บกรงที่ยงั ไม่ใช้ ไม่ต้อง
อยู่ในพื้นที่ สะอาดแต่ต้องมีเส้ นทางเดินไปสู่ห้องล้ างทําความสะอาด
• พื้ นที่เก็บอาหารสัตว์ วัสดุรองนอน (Feed, bedding storage) เป็ นพื้นที่ ที่
จําเป็ น สําหรับการเก็บอาหาร และวัสดุรองนอน โดยต้ องเป็ นห้ องที่ แยกจากกัน
การกําหนดพื้นที่ นี้ต้องคํานึงถึงปริมาณของอาหารสัตว์ และวัสดุรองนอนที่ จะ
เก็บ และความต่อเนื่ องของเส้ นทางการเคลื่ อนย้ ายของของตั้งแต่การนําเข้ า และ
การนําไปใช้ รวมทั้งต้ องคํานึงถึงเรื่ องของการฆ่าเชื้ออาหาร และวัสดุรองนอน
ด้ วย หากต้ องการ
• พื้ นที่รบั อาหารสัตว์และวัสดุรองนอน เพื่ อใช้ เป็ นพื้นที่ ถอดถุงบรรจุอาหารสัตว์
หรือวัสดุรองนอน ชั้นนอกออกไป ก่อนที่ จะนําเข้ าสู่พ้ ืนที่ เก็บ
• พื้ นที่บรรจุน้ าํ เป็ นพื้นที่ สาํ หรับบรรจุนาํ้ ใส่ขวดนํา้ เพื่ อนําไปเลี้ยงสัตว์ เป็ นพื้นที่
ที่ ติดตั้งเครื่ องบรรจุนาํ้ ลงขวด ซึ่ งจะต่อท่อนํา้ ที่ มีการ treat ตามระบบที่ ต้องการ
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•

•
•
•

•
•

•

ลงมาสู่พ้ ื นที่ นี้ และพื้ นที่ นี้ควรอยู่ ต่อเนื่ องกับบริเวณหรือห้ องเก็บขวดนํ้าที่ ทํา
ความสะอาดฆ่าเชื้อแล้ ว
พื้ นที่เตรียมอาหารและวัสดุรองนอน ใส่กรง เพื่อนําไปเลี้ ยงสัตว์ เป็ นพื้นที่ ที่
อยู่ต่อเนื่ องหรือใกล้ เคียงกับ พื้นที่ เก็บกรงสะอาด และพื้นที่ เก็บอาหารสัตว์ วัสดุ
รองนอน
พื้ นที่ รับสัตว์ เป็ นพื้ นที่ สําหรั บเปลี่ ยนกล่ องตรวจนับจํานวนสัตว์ก่อนนําเข้ าสู่
ห้ องพักสัตว์หรือห้ องกักกันสัตว์ และติดต่อกับห้ องพักสัตว์ โดยผ่านทาง pass box
ห้องเก็ บรถเข็ นในพื้ นที่ สะอาด และพื้ นที่ สกปรก และห้องเก็บอุ ปกรณ์ทํ า
ความสะอาดพื้ น ผนัง เพดาน (Janitor room)
ทางเดิน (Corridors) เป็ นเส้ นทางเดินเชื่ อมต่อบริเวณต่างๆเข้ าด้ วยกันต้ องมี
ความกว้ างเพี ยงพอสํา หรั บ การเคลื่ อนย้ า ยชั้ นวางกรง กรง รถเข็น และวั สดุ
อุปกรณ์ต่างๆได้ โดยสะดวก (ความกว้ างประมาณ (๒-๒.๕ เมตร) วัสดุพ้ ืนผิว
ทางเดิ น ต้ อ งง่ า ยต่ อ การรั ก ษาความสะอาด และทํา ความสะอาด ต้ อ งมี วั ส ดุ
ป้ องกันการกระแทกจากการเคลื่ อนย้ ายของสิ่ งของต่างๆติดไว้ ด้วย ต้ องการการ
ออกแบบให้ การเคลื่ อนย้ ายของคนและสิ่ งของในทางเดินเป็ นไปแบบเป็ นวงจร
ไม่มีการย้ อนรอย โดยแบ่งเป็ น
o ทางเดิ น สะอาด เป็ นเส้ น ทางจากห้ อ งล้ า ง อบฆ่ า เชื้ อ พื้ นที่ เตรี ย ม
อาหารและวัสดุรองนอน ใส่กรง เพื่ อนําไปเลี้ยงสัตว์ นําไปสู่ห้องเลี้ยง
สั ต ว์ หรื อ ห้ องเปลี่ ยนเสื้ อผ้ า ไปสู่ ห้ องเลี้ ยงสั ต ว์ ทั้ ง นี้ พื้ นที่ ที่ จะ
ต่อเนื่ องเข้ ามาสู่ทางเดินสะอาดนั้นจะต้ อง มี Air lock room เพื่ อช่วย
ป้ องกันการปนเปื้ อนของเชื้อโรคเข้ ามาสู่พ้ ืนที่ สะอาด
o ทางเดินสกปรก เป็ นเส้ นทางจากห้ องเลี้ยงสัตว์ ไปสู่ห้องล้ าง อบฆ่าเชื้อ
หรือห้ องเปลี่ ยนเสื้อผ้ า พื้ นที่รับสัตว์ เป็ นพื้นที่ สําหรับเปลี่ ยนกล่ อง
ตรวจนับจํานวนสัตว์ก่อนนําเข้ าสู่ห้องพักสัตว์หรือห้ องกักกันสัตว์ และ
ติดต่อกับห้ องพักสัตว์ โดยผ่านทาง pass box
ห้อง Necropsy/Perfusion เป็ นพื้นที่ สนับสนุนที่ สาํ คัญสําหรับการผ่าพิสจู น์ซาก
สัตว์ พื้นที่ น้ ีควรตั้งอยู่ในพื้นที่ ส่วนสกปรก ไม่ควรอยู่ในพื้นที่ สะอาด
Diagnostic labs (Clinical pathology, Histopathology, Microbiology, etc).
เป็ นพื้นที่ สําหรับห้ องปฏิบัติการเพื่ อการผ่าตัด การตรวจสอบทางเคมี หรือการ
ตรวจสอบเนื้อเยื่ อ เป็ นต้ น
ห้องผ่าตัด เป็ นพื้นที่ สําหรับห้ องปฏิบัติการเพื่ อการผ่าตัด โดยจะประกอบด้ วย
ห้ องเตรียมการผ่าตัด ห้ องผ่าตัด และห้ องดูแลสัตว์หลังการผ่าตัด

2.2 พื้ นที่นอกเหนือจากการเลี้ ยงสัตว์ ประกอบด้ วยพื้นที่
• พื้นที่ เปลี่ ยนรองเท้ าก่อนเข้ าอาคาร
• พื้นที่ ห้องธุรการ และห้ องพักพนักงาน
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• พื้นที่ ห้องหัวหน้ าหน่วยสัตว์ทดลอง
• ห้ องเปลี่ ยนเสื้อผ้ าก่อนเข้ าสู่พ้ ืนที่ เลี้ยงสัตว์ พื้นที่ นี้แยกออกเป็ น 2 เพศ ชาย- หญิง
ประกอบด้ วยห้ องต่างๆ toilet- lockers- changing cloths- shower- changing
cloths- airlock
• Monitoring room
• ห้ องปฐมพยาบาล
• ห้ องเก็บสารเคมี นํา้ ยาทําความสะอาด นํา้ ยาฆ่าเชื้อโรค
2.3 พื้ นที่อ่ ืนๆที่จําเป็ น ประกอบด้ วยพื้นที่
• พื้ นที่ สํ า หรับ ติ ด ตั้ง เครื่ องจั ก ร และอุ ป กรณ์ร ะบบไฟ (Mechanical/Electrical
Equipment Spaces) พื้นที่ สําหรั บติดตั้งเครื่ องมือต่ างๆ เช่ น Mechanical
equipment rooms, electrical and telecom closets, rooms for terminal trim devices
such as dampers, coils, humidifiers and controls, HVAC, distribution shafts, and
mechanical penthouses เป็ นต้ น มีหลักการสําคัญคือ พื้นที่ เหล่านี้จะต้ องตั้งอยู่ใน
พื้นที่ ที่ สะดวกต่อการซ่ อม บํารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆนั้น โดยไม่จาํ เป็ นต้ องเข้ าไปใน
พื้นที่ เลี้ยงสัตว์
• พื้ นที่ต้ งั ระบบทํานํ้าสะอาด (RO, Chlorinated, Filtration, acidification) ที่
สามารถต่อท่อไปยังพื้นที่ บรรจุนาํ้ ได้
• พื้ นที่เก็บรวบรวมของเสียก่อนนําไปกําจัด หรือพื้ นที่สําหรับติดตั้ง incinerator /
digestor
• พื้ นที่ซ่ อมแซมอุปกรณ์ เป็ นพื้นที่ เพื่ อการซ่ อมแซมกรง ชั้นวางกรง หรืออุปกรณ์ที่
เสียหายที่ สามารถจะซ่อมแซมนํามาใช้ ใหม่ได้

3. แนวทางในการออกแบบ (Design Criteria)
3.1 งานสถาปั ตยกรรม
3.1.1 แนวทางการออกแบบพื้ นที่ประโยชน์ใช้สอยและแนวสัญจร
• การออกแบบอาคารให้ ตอบสนองการใช้ สอยหลักอย่างเต็มที่
• ขนาดพื้นที่ ใช้ สอยเพียงพอเหมาะสมต่อกิจกรรมของโครงการ
• แนวสัญจรภายในอาคารระหว่ างกิจกรรมต่ าง ๆ ควรสะดวกชัดเจนไม่ สับสน
และรักษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ ใช้ งานแต่ละส่วน ง่ายต่อการจัดการระบบ
รักษาความปลอดภัย
• การรั บ ประโยชน์ แ ละป้ องกัน ปั ญ หาจากสภาพแดด ลม ฝน คํา นึ ง ถึง สภาพ
ภูมิอากาศของท้ องถิ่ นในพื้นที่ ต้งั โครงการ, ความชื้น และการระบายอากาศ
• มีความสะดวก ปลอดภัย ในการใช้ สอย
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• คํานึงถึงการจัดกลุ่มพื้นที่ ใช้ สอยให้ มีความต่ อเนื่ องของกิจกรรม และแบ่งกลุ่ม
การใช้ สอยที่ ชัดเจน
• มีพ้ ืนที่ สําหรับติดตั้งเครื่ องจักร เครื่ องกล ระบบไฟ และระบบต่างๆที่ จะช่วยให้
ไม่เป็ นการรบกวนการเลี้ยงและใช้ สตั ว์ฯ
3.1.2 แนวทางการออกแบบลักษณะ, รู ปแบบ, เอกลักษณ์และขนาดสัดส่วนของ
อาคาร มีสงิ่ ที่ ต้องคํานึงประกอบการพิจารณาคือ
• ลักษณะอาคารควรเป็ นอาคารที่ เป็ นอาคารปิ ด สามารถป้ องกันคน สัตว์ แมลง
และพาหะจากภายนอกได้
• เป็ นอาคารหรือพื้นที่ ทแี่ ยกทางเข้ าออกเป็ นสัดส่วนจากบริเวณอื่ นๆโดยเด็ดขาด
• เป็ นอาคารที่ สามารถควบคุ ม สภาวะแวดล้ อ มที่ มี ผ ลต่ อ การปฏิบั ติ ง านทาง
วิทยาศาสตร์ได้ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ แสง เสียง กลิ่ น ฯลฯ
• เป็ นอาคารที่ มีลักษณะสําคัญ คือเป็ นอาคารที่ ช่วยให้ การป้ องกันการติดเชื้อ และ
การควบคุมสภาพสิ่ งแวดล้ อมในอาคารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
• เป็ นอาคารที่ ไม่ต้องการให้ มีหน้ าต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่ งในบริเวณที่ มีการเลี้ยง
และใช้ สตั ว์ หากในบริเวณห้ องธุรการ ต้ องการให้ มีหน้ าต่างไม่ควรเป็ นหน้ าต่าง
ที่ เปิ ดได้ แต่เป็ นช่องหน้ าต่างที่ ให้ แสงเท่านั้น
• ขนาดสัดส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกอาคาร สะท้ อนถึงประโยชน์ใช้ สอยภายใน
และมีขนาดตามลักษณะกิจกรรม
• อาคารที่ เป็ นอาคารชั้ น เดี ยว จะมี ค วามเหมาะสมกับ การดํา เนิ น การเพื่ อการ
ป้ องกันการติดเชื้อภายในอาคารได้ เป็ นอย่างดี
• แสดงลําดับความสําคัญของอาคารต่ าง ๆ ทั้งภายในกลุ่มอาคารเดียวกัน และ
ภาพรวมของทั้งโครงการ โดยแสดงออกด้ วยขนาด สัดส่วน รูปแบบ และลักษณะ
(Mass, Form, Proportion, Style & Character) ของอาคารต่าง ๆ กัน
• เป็ นอาคารที่ มี พ้ ื นที่ สํา หรั บ ติ ด ตั้ ง และซ่ อ มบํา รุ ง วั ส ดุ อุป กรณ์ ใ นการควบคุ ม
สภาพแวดล้ อม การป้ องกันการติดเชื้อ การระบายอากาศ
• รูปแบบและวัสดุอุปกรณ์ทเี่ ลือกใช้ ในก่อสร้ าง ต้ องไม่เอื้อต่อการนําพาและการ
สะสมของเชื้อโรค แต่เอื้ออํานวยต่อการทําความสะอาด การป้ องกันการติดเชื้อ
และการฆ่าเชื้อ
3.1.3 แนวทางการออกแบบและการเลือกใช้ระบบก่อสร้าง
• เลือกใช้ ระบบก่อสร้ างที่ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดและคงทน
• ตอบสนองต่ อลักษณะการใช้ สอยและความปลอดภัยของสัตว์ที่เลี้ยงในอาคาร
และผู้ใช้ อาคาร
• เป็ นอาคารปิ ด ที่ ต้ องมีโครงสร้ างแข็งแรงรองรั บเครื่ องมือหนักๆได้ ดี ทนต่ อ
แรงดันอากาศได้ ดี
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• วัสดุทใช้
ี่ ก่อสร้ างมีความทนทานต่ อการชะล้ างด้ วยนํา้ สารเคมี และนํา้ ยาฆ่าเชื้อ
โรค ง่ายต่อการดูแลรักษาและซ่อมบํารุง เป็ นวัสดุทป้ี่ องกันไม่ให้ เกิดเสียงดัง
หรือเกิดการสั่นสะเทือน
• ออกแบบให้ เป็ นอาคารที่ มีการควบคุมระบบอากาศและป้ องกันการติดเชื้อ และ
ป้ องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ ดี
• เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมปลอดภัย และประหยัดพลังงาน
• เป็ นอาคารที่ มีพ้ ืนที่ สําหรับการเข้ าไปซ่อมบํารุง ระบบไฟฟ้ า (เหนือฝ้ าเพดาน)
รวมถึงการเปลี่ ยนหลดไฟที่ ให้ แสงสว่ างในห้ องก็ต้องเปลี่ ยนที่ บริเวณเหนือฝ้ า
เพดาน และท่อประปา ท่อนํา้ ทิ้งต่างๆ (ใต้ พ้ ืน) ได้ ตลอดเวลา โดยไม่ เข้ าไป
รบกวนในห้ องหรือพื้นที่ เลี้ยงสัตว์
• เป็ นอาคารที่ บริเวณรอยต่อทุกจุดที่ มีต้องมีการ seal ให้ แนบสนิท ไม่ให้ มีการ
รั่วไหลของอากาศจากบริเวณนั้นไปสู่บริเวณอื่ นได้
• มาตรฐานวัสดุ กําหนดให้ วัสดุที่ใช้ ได้ มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และใช้
วัสดุทมีี่ ความคงทนถาวรแข็งแรงเหมาะสมกับสภาพการใช้ งาน และเป็ นไปตาม
บัญญัติกฎหมายควบคุมที่ เกี่ ยวข้ อง
• เป็ นอาคารที่ ต้องการเครื่ องมืออุปกรณ์ขนาดใหญ่หลายชนิดติดตั้งในอาคาร การ
ออกแบบก่อสร้ างจึงต้ องออกแบบและกําหนดพื้นที่ ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนั้นให้
ชัดเจน และการก่อสร้ างต้ องคํานึงถึงการติดตั้งเครื่ องมือนั้นพร้ อมการก่อสร้ าง
• การออกแบบก่อสร้ างต้ องคํา นึ งถึงการติดตั้งและจัดแบ่ งพื้ นที่ ในการควบคุ ม
ระบบสิ่ งแวดล้ อมในอาคาร (HVAC) ซึ่ งต้ องดําเนินการวางท่อร้ อยสายไว้ ในช่วง
การก่อสร้ างอาคาร
3.1.4 แนวทางการออกแบบโดยคํานึงถึงการประหยัดพลังงาน
• ออกแบบให้ มีรายละเอียดอาคารที่ ช่วยควบคุมอุณหภูมิ แสงสว่างและการระบาย
อากาศเพื่ อให้ เกิดการประหยัดพลังงาน
• ใช้ วัสดุทชี่ ่วยในการประหยัดพลังงาน เช่น ผนังอิฐมวลเบา กระจกตัดแสง ฉนวน
กันความร้ อน
• มีการใช้ ฉนวนป้ องกันความร้ อนบริเวณใต้ หลังคาอาคาร
• คํานึงถึงความต้ องการใช้ พลังงานเพื่ อการควบคุมสภาพแวดล้ อม เพื่ อการล้ างทํา
ความสะอาด และเพื่ อการอบฆ่าเชื้อด้ วยเครื่ องอบนึ่ งแรงดันสูง (autoclave)
OTTV 38 – 45 w / m2
• กําหนดค่า
RTTV 18 – 25 w / m2
OTTV (Overall Thermal Transfer Value) หมายถึง ค่าการถ่ายเทความ
ร้ อนรวมของผนังด้ านนอกของอาคาร
RTTV (Roof Thermal Transfer Value) หมายถึง ค่าการถ่ายเทความร้ อน
รวมของหลังคาของอาคาร
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3.1.5 แนวทางในการออกแบบและการเลือกใช้วสั ดุ
• การออกแบบและการเลือกใช้วสั ดุบุผวิ พื้ น
พื้ นห้อง หากมีท่อระบายนํา้ พื้นควรมีความลาดเอียงเล็กน้ อย เพื่ อช่วยการไหลของ
นํา้ แต่ต้องคํานึงถึงความมั่นคงของชั้นวางกรงที่ ต้งั ไว้ ด้วย ท่อระบายนํา้ ต้ องไม่เป็ นท่อ
ระบายนํ้าแบบเปิ ด แต่ ต้องมีฝาปิ ดมิดชิด เปิ ดใช้ เฉพาะเมื่ อต้ องการล้ างห้ อง ท่อ
ระบายนํา้ ต้ องมีคอห่ านป้ องกันกลิ่ นและของเสียย้ อนกลับเข้ ามาในห้ อง รวมทั้งต้ อง
ป้ องกันไม่ ให้ สัตว์หรือแมลงใดๆเล็ดลอดเข้ ามาได้ ภายในคอห่ านต้องมีน้ ําหล่ อ
เลี้ ยงอยู่ตลอดเวลา
วัสดุทใช้
ี่ ทาํ วัสดุผิวพื้นต้ องเป็ นวัสดุทมีี่ ผิวเรียบ ไม่ลื่น ไม่มีรอยต่อ ไม่ซึมซับนํา้ ทน
ต่อสารเคมีและนํา้ ยาฆ่าเชื้อได้ ดี ทําความสะอาดได้ ง่าย สามารถรองรับนํา้ หนักและ
แรงกระแทกได้ ดี ไม่ มีเสียงก้ องหรือเสียงสะท้ อนเมื่ อของตกกระแทก ทนทานต่ อ
การรองรับนํ้าหนักของหนัก และการขู ดข่วนจากการเคลื่อนย้ายหรือการกระทบ
กระแทก
ผิวพื้นถ้ าเป็ น Epoxy ควรเป็ น แบบ High solid มีความหนา 1/8 – 3/16 นิ้ว หรือ
ถ้ าเป็ นMethylmethacrylate หรือ Seamless vinyl หนา1/8 นิ้ว หากทําผิวพื้นด้ วย
Epoxy ต้ องป้ องกันความชื้นจากพื้นที่ จะทําให้ Epoxy ปูดบวม
• การออกแบบและการเลือกใช้วสั ดุบุผวิ ผนัง
ผนังห้อง/อาคาร ผนังห้ อง/อาคาร ก่อด้ วยอิฐฉาบปูน สามารถป้ องกันเสียงจาก
ภายนอกได้ ดีไม่มีเสียงก้อง วัสดุทใี่ ช้ ทาํ วัสดุผวิ ผนังต้ องเป็ นวัสดุทมี่ ผี วิ เรียบ ไม่มี
รอยต่อ ไม่ซึมซับนํา้ ทนต่อสารเคมีและนํา้ ยาฆ่าเชื้อได้ ดี และทนต่อแรงกระแทกได้ ดี
ทําความสะอาดได้ ง่าย สามารถกันเสียงจากภายนอกเข้ ามาสู่ภายในได้ ที่ ผนังริม
ทางเดิน มี แนวกันกระแทกที่ ทาํ ด้ วยวัสดุทมี่ ีผวิ เรียบ ไม่เป็ นสนิม และทนต่อแรง
กระแทก
• การออกแบบและการเลือกใช้วสั ดุบุผวิ ฝ้ าเพดาน
ความสูงของฝ้ าเพดานจากพื้ นห้อง ควรมีความสูงประมาณ 3 เมตร
วัสดุทใี่ ช้ ทาํ วัสดุฝ้าเพดานต้ องเป็ นวัสดุทมี่ ีผวิ เรียบ ไม่มีรอยต่อ ไม่ซึมซับนํา้ ทนต่อ
สารเคมีและนํา้ ยาฆ่าเชื้อได้ ดี ทําความสะอาดได้ ง่าย และป้ องกันการแพร่กระจาย
ของกาซออกไปภายนอกได้ ดี และมีความแข็งแรงเพียงพอที่ช่างซ่ อมบํารุงจะเข้า
ไปซ่ อมบํารุงระบบต่างๆเหนือฝ้ าเพดานได้
• การออกแบบและการเลื อ กใช้ว ัส ดุ เ ชื่ อมต่ อ ระหว่ า งพื้ น-ผนัง , ผนัง -ฝ้ า
เพดาน
ต้ องเป็ นวัสดุทสี่ ามารถเชื่ อมต่อระหว่างผิวทั้ง 2 ชนิดได้ แนบสนิท ระหว่างรอยต่อปิ ด
เชื่ อมด้ วยวัสดุบุผวิ พื้นที่ มีความโค้ งและติดได้ แนบสนิท วัสดุบุผวิ พื้นเชื่ อมต่อระหว่าง
พื้นกับผนังควรแผ่ข้ ึนไปบนผนังห้ องความสูงอย่างน้ อย 1.5 ซม. และวัสดุบุผิวผนัง
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ห้ องเชื่ อมต่ อระหว่ างผนังห้ องกับฝ้ าเพดาน ควรแผ่ ไปบนเพดานไม่ น้อยกว่ า 1.5
ซม. เช่นกัน
• การออกแบบและการเลือกใช้ประตู กรอบประตู และอุปกรณ์ประตู สําหรับ
ห้องเลี้ยงสัตว์
o ประตูต้องมีความกว้ างไม่น้อยกว่า 1.20เมตร สูงประมาณ 2.10เมตร
o ทําด้ วยวัสดุผวิ เรียบ มีนาํ้ หนักทนต่อแรงดันอากาศและการกระแทกได้
o วัสดุทใี่ ช้ ทาํ บานประตูทาํ ด้ วยวัสดุทแี่ ข็งแรง ไม่ซึมซับนํา้ ทนทานต่อ
การทําความสะอาด ด้ วยนํา้ นํา้ ยาฆ่าเชื้อโรค เช่น Fiberglass
Reinforced Polyester (FRP) ที่ มีผวิ หน้ าแต่ละด้ านหนาประมาณ
3.05 มม. ช่องตรงกลางเติมเต็มด้ วย polyurethane
(Chlorofluorocarbon free)
o กรอบประตูทาํ ด้ วยวัสดุเดียวกับประตู และติดตั้งแนบสนิทติดกับผนัง
ห้ องและบานประตูด้านล่างและด้ านบนปิ ดเข้ ากับกรอบได้ แนบสนิทไม่
มีร่องหรือช่องใดๆ
o บานประตูต้องไม่มีช่อง หรือรูใดๆ เพื่ อป้ องกันไม่ให้ แมลงหรือสัตว์
ใดๆเข้ าไปอยู่อาศัย
o มีราวกันกระแทกติดทางด้ านทางเดิน
o มีช่องมอง (view port)ที่ มีฝาปิ ด
o มี surface mounted automatic drop sill or sweep ไม่ให้ มีช่องว่าง
ระหว่างพื้นกับประตู
o มี self- closing and hold open device
o ไม่มีธรณีประตู และช่องลม
o ทิศทางการเปิ ดของประตูจากทางเดินสะอาด เปิ ดเข้ าสู่ภายในห้ อง และ
เปิ ดออกสู่ทางเดินสกปรก
• การออกแบบและการเลือกใช้สุขภัณฑ์
อ่างล้ างมือที่ ใช้ ในห้ องปฏิบัติการกับสัตว์ ควรทําด้ วย Stainless Steel ที่ ท่อนํา้ ทิ้งมีคอ
ห่ าน การติดตั้งอ่างล้ างมือไม่ควรติดแนบกับฝาผนัง ควรติดตั้งแบบยึดลอยเพื่ อให้
สามารถทําความสะอาดทุกส่วนได้ โดยง่าย ก๊อกนํา้ ที่ อ่างล้ างมือ ควรเป็ นแบบเปิ ด
อัตโนมัติ หรือ ใช้ ข้อศอก เท้ า เปิ ด
• การออกแบบและการเลือกใช้สี
สีทใี่ ช้ เป็ นสีทที่ นทานต่อการล้ างทําความสะอาดด้ วยนํา้ ความร้ อน และนํา้ ยาฆ่าเชื้อ
โรค สีทใี่ ช้ ควรเป็ นสีเรียบ อ่อน เพื่ อให้ มองเห็นรอยคราบสกปรกได้ ง่าย
• การออกแบบและการเลือกใช้วสั ดุประกอบอื่นๆ
วัสดุต่างๆที่ จะนํามาใช้ ประกอบในอาคาร ควรเป็ นวัสดุทไม่
ี่ ซึมนํา้ ทนต่อการล้ างทํา
ความสะอาดด้ วยนํา้ นํา้ ยาทําความสะอาด นํา้ ยาฆ่าเชื้อ และความร้ อน ทนทานต่อ
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การรับนํ้าหนักบรรทุ กหรื อแรงกระแทก ทนต่ อแรงดัน ง่ ายและสะดวกต่ อการทํา
ความสะอาด ท่อระบายนํา้ ทุกแห่งต้ องมีฝาปิ ดได้ สนิท มีอุปกรณ์กนั การย้ อนกลับ
ของกาซ และของเสีย ขนาดของท่อระบายนํา้ ที่ พ้ ืนต้ องมีเส้ นผ่าศูนย์กลางไม่ตา่ํ กว่า 3
นิ้ว และมีฝาปิ ดแนบสนิท
อุปกรณ์ไฟฟ้ า ทําด้ วยวัสดุทที่ นทาน มีรปู ร่างที่ เหมาะสม ไม่มีส่วนใดที่ จะเป็ นที่ สะสม
ของฝุ่ นและเชื้อโรค และง่ายต่อการทําความสะอาด ปลัก๊ และหลอดไฟต้ องมีฝาครอบ
ที่ แนบสนิท
• การป้องกันการเข้ามาของสัตว์ หรือแมลงจากภายนอก
o ปิ ดหรืออุดรู ช่องต่างๆ ด้ วย Pure silicone rubber
o Pre-treatment for vermin control ด้ วย Boric acid หรือ amorphous
silica ในอัตรา 5 กรัม/ ตารางเมตร (แต่ต้องระวังไม่ใช้ ในพื้นที่ ทเี่ ป็ น
sensitive to electrical charges
o ต้ องระวังไม่ ใ ห้ มีการกินอาหารหรื อเครื่ องดื่ มในพื้ นที่ ที่ เป็ น animal
area ในระหว่างการก่อสร้ าง
o หลังคาและ รูปแบบอาคาร ต้ องไม่มีช่องหรือรู หรือที่ พักใดๆที่ จะเป็ น
ที่ อาศัยของสัตว์ทุกชนิด
• การออกแบบทางเดิน (Corridor)
มีความกว้ างประมาณ 2 เมตร ใช้ วัสดุก่อสร้ างที่ ทนทาน แข็งแรง ทนต่อนํา้ หนัก
และแรงกระแทก ผนังข้ างทางเดินทั้งสองด้ านติดตั้งวัสดุกนั กระแทก บริเวณมุม
ทางเดินต้ องบุด้วยวัสดุกนั กระแทกเช่นกัน และต้ องแยกทางเดินสะอาด และ
ทางเดินสกปรกให้ ชัดเจน ไม่มีส่วนที่ ซาํ้ ซ้ อนกัน
o ทางเดินสะอาด เป็ นทางเดินนําไปสู่ห้องเลี้ยงสัตว์
o ทางเดินสกปรกเป็ นทางเดินที่ ออกจากห้ องเลี้ยงสัตว์ไปสู่ห้องล้ างทํา
ความสะอาด
• งานอื่นๆ (ถ้ามี)
o ท่อระบายนํา้ ทําด้ วยวัสดุคงทนต่อความร้ อน สารเคมีและนํา้ ยาฆ่าเชื้อ
ต้ องมีการ label ท่อระบายนํา้ ทุกท่อ ขนาดของท่อระบายนํา้ ต้ องใหญ่
พอที่ จะระบายนํา้ ได้ โดยเร็ว ต้ องมีการป้ องกันไม่ให้ มีการย้ อนกลับของ
ของเสียและกาซขึ้น มา รวมทั้งมีฝาปิ ดป้ องกันไม่ ใ ห้ สัตว์อื่นๆ แมลง
พาหะต่างๆเข้ ามาได้
o บริ เ วณห้ อ งโถงทางเข้ า อาคาร และทุ ก ชั้ น (หากมี ห ลายชั้ น ) ควรมี
แผนผังอาคารติดแสดงให้ ชัดเจน
o ถังดับเพลิงหรือท่อที่ จะติดตั้งบริเวณผนังทางเดิน ต้ องไม่ติดตั้งให้ ลอย
ออกมานอกผนัง แต่ควรทําเป็ นช่ องเว้ าเข้ าไปผนัง และปิ ดด้ วยกระจก
ให้ แนบสนิท
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3.2 งานวิศวกรรม
• งานวิศวกรรมโครงสร้าง
ในการออกแบบควรใช้ วัสดุก่อสร้ างที่ ต้ องการการ
บํารุงรักษาน้ อยที่ สุด เลือกระบบโครงสร้ างที่ มี Stiffness สูงพอที่ จะไม่มีปัญหาเรื่ องการ
สั่น สะเทือ นจากยานพาหนะขนาดใหญ่ ที่ อาจวิ่ งผ่ า นอาคาร หลี ก เลี่ ยงรอยต่ อ ของ
โครงสร้ างและส่วนของเสาที่ ยื่นพ้ นกําแพงเพราะอาจเป็ นแหล่งสะสมของเชื้อโรค
o ระบบโครงสร้างหลักทัว่ ไปของอาคาร ต้ องมีความสามารถในการรับนํา้ หนัก
ต่ า งๆที่ จะเกิด ขึ้น ได้ ซึ่ งในส่ วนนี้ ต้ อ งได้ รั บ ข้ อ มู ล โดยละเอีย ดของวั ส ดุ แ ละ
อุปกรณ์ทใี่ ช้ งานจริงจากผู้ใช้ อาคาร เพื่ อเป็ นข้ อมูลสําหรับการออกแบบและการ
จัดเตรียมตําแหน่ง Shaft และ Sleeve ต่างๆได้ รวมถึงควรหลีกเลี่ ยงการใช้
ระบบสําเร็จรูป (Pre-cast) เช่น พื้นหรือผนังสําเร็จรูป เพื่ อไม่ให้ มีรอยต่อที่
อาจเป็ นแหล่งสะสมเชื้อโรค
o ระบบเสา เสาควรจะมีลักษณะแบนและซ่อนอยู่ในผนัง
o ระบบพื้ น ควรใช้ ระบบ พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กไร้ คาน ( RC Flat Slab)
เพื่ อให้ ระบบท่อของงานระบบอาคารวิ่ งผ่านได้ โดยสะดวกและไม่ ควรใช้ ระบบ
พื้นคอนกรีตอัดแรงภายหลัง (Post-tensioned Slab) เพื่ อลดปัญหาเรื่ องการ
สั่นสะเทือนที่ อาจจะเกิดขึ้น
o ควรคํานึงถึงแนวทางการขยายหรือต่ อเติมอาคาร โดยไม่ รบกวนการทํางานใน
อาคารเดิม
o การออกแบบโครงสร้ างอาคาร ผนังกําแพงต้ องเรียบ ไม่มีส่วนยื่ นของเสา หรือ
ขอบใต้ หน้ าต่าง
o ช่องหน้ าต่างบริเวณห้ องโถง หรือส่วน office หากจําเป็ นต้ องมี ต้ องเป็ นช่อง
หน้ าต่างที่ ปิดด้ วยบานกระจกที่ ติดแนบสนิท ไม่สามารถเปิ ดได้ โดยวิธปี กติ
o ต้ องไม่มีระเบียงเปิ ดโดยรอบอาคาร
o ควรคํานึ งถึงการลดพลังงานในอาคาร เนื่ องจากเป็ นอาคารปิ ดที่ ต้ องควบคุ ม
อุณหภูมิและระบบอากาศ รวมทั้งมีกจิ กรรมที่ จะเกิดความร้ อน ความชื้นอยู่ด้วย
o ห้ องเลี้ยงสัตว์และห้ องที่ เกี่ ยวข้ องกับการเลี้ยงสัตว์ หากมีฝ้าเพดาน ควรจัดให้ มี
Interstitial Space ให้ เป็ นพื้นที่ ทสี่ ามารถจะเดินระบบร้ อยสายไฟ และท่อต่างๆ
โดยมีความสูงขนาดที่ ช่างซ่อมสามารถเข้ าไปซ่อมบํารุงได้ โดยสะดวก
o หากใช้ พื้ นของชั้ น ที่ ชั้ น บน เหนื อ ฝ้ าเพดานขึ้ นไปเป็ นพื้ นที่ เพื่ อที่ จะใช้ ว าง
เครื่ องจั กรเครื่ องมือต่ างๆที่ เกี่ ยวข้ องกับ ระบบอากาศ ระบบไฟ ต่ า งๆ ต้ อง
คํานึงถึงการรับนํา้ หนัก แรงสั่นสะเทือน และเสียงของเครื่ องจักร เครื่ องมือที่ ติด
ตั้งอยู่บนนั้นด้ วย
o ตําแหน่งของ SHAFT และ SLEEVE ต้ องไม่อยู่ในพื้นที่ เลี้ยงสัตว์ เพื่ อความ
สะดวกในการเข้ าไปซ่อมบํารุงโดยไม่รบกวนภายในบริเวณที่ เลี้ยงและใช้ สตั ว์
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o ระบบหลังคา โครงสร้ างหลังคาต้ องมีความแข็งแรงเพียงพอที่ จะไม่ส่นั สะเทือน
เมื่ อเครื่ องจั ก รเครื่ องมื อ ต่ า งๆทํา งาน หลั ง คาทํา ด้ ว ยวั ส ดุ ที่ ไม่ ซั บ นํ้า ทนไฟ
แข็งแรง และทนทาน หากเป็ นหลังคาเอียง ต้ องมีความลาดเอียงเพียงพอที่ จะ
ให้ นาํ้ ไหลลงสู่ทางระบายนํา้ ทิ้งได้ โดยสะดวก ลักษณะของหลังคาที่ เลือกใช้ ต้ อง
เลือกหลังคาที่ มีรูปลักษณะที่ ไม่ มีช่อง หรือรูใดๆที่ อาจเป็ นทางเข้ าหรื อเป็ นที่
อาศัยของ สัตว์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น นก หนู หรือแมลง ได้
o ผนังด้านนอกอาคาร ควรเป็ นพื้นผิวเรียบ ไม่ มีช่อง รู หรือรอยแยกรอยแตก
ใดๆ เพื่ อป้ องกันไม่ ให้ สัตว์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น นก หนู หรือแมลงเข้ าไปอาศัย
หรือเข้ าไปสู่อาคารได้

• งานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
o
งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้ ากระแส (ปลัก๊ , สวิตซ์ และดวงโคม)
 ระบบท่อร้ อยสายไฟจากเพดาน มีเต้ ารับไฟฟ้ าแบบคู่ชนิดกันนํา้ และมีฝาปิ ด 1
จุดในทุก cubicle และ 1 จุดในทางเดิน หรือ ถ้ าห้ องไม่เป็ น cubicle ให้ มีอย่าง
น้ อย 1 จุ ดในตําแหน่ งที่ สูงจากพื้นประมาณ 180 ซม. ทุกวงจรควรติดตั้ง
อุปกรณ์ป้องกันไฟดูดหรือเครื่ องตัดไฟรั่ว
•
งานระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง
 ดวงโคม สํ า หรั บ ห้ องกั ก กั น สั ต ว์ , ห้ องพั ก สั ต ว์ แ ละห้ องเลี้ ยงสั ต ว์
(Quarantine , Small-Rodent Room and General-Purpose Small-Animal
Room) ในห้ องเลี้ยงสัตว์และห้ องปฏิบัติการกับสัตว์ แสงสว่างควรปรับได้ ใน
ระดับประมาณ 300 ลักซ์ ถึง 800 ลักซ์ได้ โดยมีสวิทช์เปิ ดปิ ดแยก
ต่างหาก และเปิ ดใช้ งาน เฉพาะเมื่ อมีคนทํางานในห้ อง แต่สาํ หรับห้ องพัก
สัต ว์หรื อห้ อ งเลี้ ยงสัต ว์ ที่ มี สัต ว์ จําพวกสัต ว์เลื้ อยคลาน (Reptiles) ควร
จะต้ องเลือกใช้ ดวงโคมชนิดที่ มีค่า UV สูง และสําหรับห้ องปฏิบัติการและ
ห้ องปฏิบัติการกรณีพิเศษ (Treatment and Intensive Care Room) นั้น
จะต้ องมีการติดตั้งโคมไฟเพิ่ มเติมเหนือโต๊ะตรวจในบริเวณที่ มีการทดลอง
และการผ่าตัด
Lighting Levels (lux)
Function/Space
Animal facilities
270 - 800 variable through dimming
Offices
525 - 800
Corridors
325 - 525
Stairwells
200 - 325
General storage
200 - 325
Mechanical/electrical room
325 - 525
Ref: ORF-NIH Design Policy and Guidelines
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 สวิทช์เปิ ดปิ ดดวงโคม ควรอยู่ทที่ างเดินนอกห้ องตําแหน่งใกล้ กบั ประตู ควร
มีการป้ องกันไม่ให้ กรงสัตว์กระแทกเสียหายขณะที่ เข็นในบริเวณทางเดิน หรือ
ควรติดตั้งสูงกว่าระดับกรงสัตว์ทเข็
ี่ นผ่านทางเดิน และควรเป็ นสวิทช์ชนิดที่ มี
ไฟบอกแสดงการเปิ ดปิ ดในตัว
•

งานระบบไฟฟ้ ากระแส

 ในทุ ก ๆพื้ นที่ ห้ อ งเลี้ ยงสัต ว์ แ ละพื้ นที่ ห้ อ งปฏิบัติ ก าร จะต้ อ งมี ก ารติด ตั้ ง
เต้ ารับไฟฟ้ าแบบคู่ชนิดกันนํา้ อย่างน้ อย 2 จุด ในตําแหน่งที่ สามารถใช้ งาน
ได้ สะดวก
 หากในพื้ นที่ ห้ องเลี้ยงสัตว์และพื้ นที่ ห้ องปฏิบัติการนั้น มีการแบ่ งและกั้น
พื้นที่ เอาไว้ ในพื้นที่ ที่ แบ่ งและกั้นไว้ จะต้ องมีการติดตั้งเต้ ารับไฟฟ้ าแบบคู่
ชนิดกันนํา้ อีก 1 จุดในทุกๆ พื้นที่ ที่ แบ่งและกั้นไว้ และอีก 1 จุดสําหรับ
บริเวณทางเดิน
 หากพื้นที่ ห้ องเลี้ยงสัตว์และพื้นที่ ห้ องปฏิบัติการนั้น มีการแบ่งพื้นที่ การใช้
สอยออกเป็ นชั้นๆ ควรมีเต้ ารับไฟฟ้ าแบบคู่ชนิดกันนํา้ ในทุกๆชั้นนั้นด้ วย
 ในห้ องปฏิบัติการพิเศษ ควรมีการติดตั้งเต้ ารับไฟฟ้ าแบบคู่บริเวณฝ้ าเพดาน
เหนือโต๊ะปฏิบัติการ
 ควรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ าดูดหรือเครื่ องตัดไฟรั่ว
•

งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้ าสัญญาณ

 ในทุกๆพื้ นที่ ห้ องเลี้ยงสัตว์และพื้ นที่ ห้ องปฏิบัติการ เต้ ารั บคอมพิ วเตอร์
และ มีการติดตั้ง 2-way Intercom,เต้ ารับสําหรับโทรศัพท์ ในห้ องปฏิบัติการ
และบริเวณทางเดิน
 ต้ องการระบบควบคุมการเข้ าออกของบุคลากร
 ต้ องการระบบควบคุมการทํางานของระบบ AHU พร้ อมทั้งระบบแจ้ งเตือน
กรณีเกิดการล้ มเหลวของระบบเกิดขึ้น
 ระบบควบคุมและบันทึกข้ อมูลการควบคุมระบบอากาศ (HVAC) ด้ วยระบบ
digital ในห้ องเลี้ยงสัตว์และห้ องปฏิบัติการกับสัตว์ พร้ อมทั้งพื้นที่ ต่างๆที่ มี
การควบคุมระบบอากาศ และที่ ศูนย์ควบคุม พร้ อมทั้งระบบแจ้ งเตือนกรณี
เกิดการล้ มเหลวของระบบเกิดขึ้น
•

งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้ าสํารอง

ต้ องมีเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าสํารอง ซึ่ งสามารถทดแทนไฟฟ้ าหลักได้ ภายใน 2 นาที กรณี
ไฟฟ้ าดับฉุกเฉิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งสําหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ใน
บริเวณห้ องเลี้ยงสัตว์

‐
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•

งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล

 ในทุกๆพื้นที่ ห้ องสัตว์และห้ องปฏิบัติการ จะต้ องมีการติดตั้งอ่างล้ างพร้ อม
ก๊อกนํา้ ที่ ระดับสูงจากพื้น 0.60 ม.
 สําหรับห้ องกักกันสัตว์และห้ องปฏิบัติการพิเศษ ที่ มีการแบ่งและกั้นพื้นที่ ไว้
ในแต่ ละพื้ นที่ ที่ แบ่ งและกั้นไว้ จะต้ องมีการติดตั้ง Automatic Watering
Manifold ในตําแหน่งที่ สามารถใช้ งานได้ สะดวก
 หากพื้นที่ ปฏิบัติการนั้น มีการแบ่ งพื้นที่ ออกเป็ นชั้นๆ ควรจะมีการติดตั้ง
Automatic Watering Manifold สําหรับในทุกๆชั้นนั้นด้ วย
 การติดตั้ง Floor Drain สําหรับห้ องเลี้ยงสัตว์ (General-Purpose SmallAnimal Room) รางระบายนํา้ ที่ มีฝาตะแกรงปิ ด Floor Drain ควรมีขนาด
150 mm ติดตั้งพร้ อมฟลัชวาล์ว ต่อเชื่ อมกับท่อระบายนํา้ ทิ้งขนาดอย่างน้ อย
150 mm
 แต่สาํ หรับห้ องพักสัตว์เล็ก (Small-Rodent Room) ไม่จาํ เป็ นต้ องมีการ
ติดตั้ง Floor Drain
 ในห้ องปฏิบัติการพิเศษ ควรมีการติดตั้งระบบ Air, Vacuum, Oxygen ที่
Work bench และ ในตําแหน่งที่ สามารถใช้ งานได้ สะดวกใกล้ กบั พื้นที่ ทกี่ ้นั ไว้

• งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล (นํ้าดี)
ในพื้นที่ ห้องล้ าง ต้ องการนํา้ ในการทําความสะอาดเป็ นปริมาณมากในแต่ละวัน
นอกจากนี้ยังต้ องการระบบบําบัดนํา้ ให้ สะอาดปราศจากเชื้อ สําหรับใช้ ในการเลี้ยงสัตว์
ด้ วย โดยอาจใช้ ระบบ RO พร้ อมระบบกรองและการใส่ chlorine เข้ ามาใช้ และต่อท่อ
ไปยังบริเวณที่ จะใช้ เติมขวดนํา้ สําหรับสัตว์

• งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล (นํ้าเสีย)
ต้ องมีการจัดการนํา้ เสียจากการใช้ นาํ้ ยาฆ่าเชื้อต่างๆที่ ใช้ ในการทําความสะอาดวัสดุ
อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ ซึ่ งโดยส่วนใหญ่จะมาจากห้ องล้ าง และการจัดการนํา้ เสียจากของเสีย
ที่ ปลดปล่อยออกจากสัตว์ ซึ่ งโดยส่วนใหญ่จะมาจากห้ องเลี้ยงสัตว์ ท่อระบายนํา้ เสีย
จากแหล่งต่างๆต้ องเขียนรายละเอียดที่ มาให้ ชัดเจน
 งานระบบระบายนํ้าทิ้ งและระบบบําบัดนํ้าเสีย
ต้ องมีระบบบําบัดนํา้ เสียจากการใช้ นาํ้ ยาฆ่าเชื้อต่างๆในการทําความสะอาดวัสดุอปุ กรณ์
เลี้ยงสัตว์ และระบบบําบัดนํา้ เสียจากของเสียที่ ปลดปล่อยออกจากสัตว์ ก่อนที่ จะ
ระบายออกสู่ระบบนํา้ ทิ้งภายนอก

‐
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•

งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
ต้ องมีการจัดเตรียมพื้นที่ ห้องเครื่ องนอกพื้นที่ เลี้ยงสัตว์ สําหรับเป็ นพื้นที่ ตดิ ตั้งระบบ
HVAC (Humidity Ventilation Air condition system) ติดตั้ง AHU (Air Handling
Unit) และ exhaust fan เป็ นระบบการปล่อยอากาศเข้ าและดึงอากาศออก และการ
กรองอากาศ โดยมีคุณสมบัตใิ นการกรองและการปล่อยอากาศเข้ าดึงอากาศออกให้
เป็ นอากาศที่ สะอาดและปราศจากเชื้อโรค โดยการติดตั้งที่ กรองอากาศเป็ นชั้นๆ (pre
filter, High Energy Particulate Arresting-HEPA filter) เพื่ อให้ ทสี่ ามารถกรองได้
ขนาด 0.3 microns เพื่ อให้ อากาศภายในอาคารสะอาดปราศจากเชื้อโรค และเพื่ อ
ป้ องกันไม่ให้ เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่สงิ่ แวดล้ อม บริเวณที่ ต้งั AHU ควร
ตั้งอยู่ในบริเวณที่ แยกออกจากพื้นที่ เลี้ยงและสัตว์ และมีช่องทางให้ ช่างซ่อมบํารุงเข้ าไป
ซ่อม บํารุง และเปลี่ ยน filter ได้ โดยสะดวก โดยไม่ต้องเข้ าไปรบกวนพื้นที่ เลี้ยงและใช้
สัตว์ และมีความสูงของพื้นที่ เพียงพอที่ ช่างซ่อมบํารุงสามารถจะทํางานได้ โดยสะดวก
การติดตั้งระบบ HVAC ของอาคารเลี้ยงและใช้ สตั ว์ ต้ องติดตั้งแยกจากระบบ HVAC
ของอาคารหรือกิจกรรมอื่ นต้ องคํานึงถึงเสียงและความสั่นสะเทือนที่ จะเกิดขึ้นจากการ
ดูดอากาศเข้ าและการปล่อยอากาศออกแต่ละครั้ง ระบบ HVAC ต้ องคํานึงถึงการ
ป้ องกันการย้ อนกลับของอากาศเสีย กรณีทไี่ ฟฟ้ าดับ และวิธกี ารทําความสะอาดท่อกรณี
มีการย้ อนกลับของอากาศเสีย ระบบ HVAC ต้ องเป็ นระบบที่ เชื่ อถือได้ มีระบบสํารอง
และสามารถทํางานได้ โดยไม่ติดขัด
การจัดการระบบอากาศ HVAC ควรจัดทําแบบ central system โดยแบ่งออกเป็ น
Zone เพื่ อให้ มีการจัดการได้ โดยสะดวก เนื่ องจากบางพื้นที่ ต้องการความดันอากาศตํา่
บางพื้นที่ ต้องการความดันอากาศสูง บางพื้นที่ อาจต้ องการการระบายอากาศที่ สงู กว่า
พื้นที่ อนื่ ๆ แต่ไม่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิ เช่น บริเวณพื้นที่ ล้าง เป็ นต้ น หรือพื้นที่
บางพื้นที่ อาจต้ องการอากาศเข้ า 100% fresh air
การจัดการระบบอากาศต้ องพิจารณาถึงปัจจัยที่ เกี่ ยวข้ องดังนี้
1. ชนิดของสัตว์ และปริมาณความหนาแน่นของสัตว์
2. อัตราการระบายอากาศขั้นตํา่ สุดที่ ต้องการ
3. ความร้ อนที่ เกิดขึ้นในพื้นที่ และความร้ อนที่ เกิดขึ้นจากสัตว์
4. อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ทเี่ หมาะสมสําหรับสัตว์แต่ละชนิด

หลักการเบื้ องต้นในการออกแบบระบบควบคุมและจัดการระบบอากาศ ประกอบด้วย


การจัดการและควบคุมอุณหภูมิ
การจัดการอุณหภูมิภายในห้ องเลี้ยงสัตว์และปฏิบัติการกับสัตว์ ต้ องจัดการให้ มี
อุณหภูมิทเี่ หมาะสมสําหรับสัตว์แต่ละชนิด
โดยต้ องควบคุมอุณหภูมิให้ คงที่
ตลอดเวลา หรืออาจมีความเปลี่ ยนแปลงอยู่ภายในช่วง ±1 °c เท่านั้น โดยต้ อง
ควบคุมไม่ให้ เกิดความแปรปรวนเกิดขึ้นตลอดเวลา

‐
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การจัดการและควบคุมความชื้ นสัมพัทธ์
การจัดการความชื้นภายในห้ องเลี้ยงสัตว์และปฏิบัติการกับสัตว์ ต้ องจัดการให้ มี
ความชื้นสัมพัทธ์ให้ อยู่ในช่วง 40%- 70 % และควบคุมให้ คงที่ ตลอดเวลา ไม่มี
ความแปรปรวน โดยทัว่ ไปจะควบคุมให้ มีความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ 50 ±5 %
Table.
Animal

Mouse
Hamster
Guinea Pig
Rabbit*
Dog
Nonhuman primate
Chicken

Animal Species Design Conditions
Relative Humidity (%)
Temperature (°C)
18-26
40-70
18-26
40-70
18-26
40-70
40-70
16-22
18-29
30-70
45-70
16-29
16-27
45-70



การระบายอากาศ
การหมุนเวียนของอากาศเป็ นเรื่ องที่ สาํ คัญมากสําหรับห้ องเลี้ยงสัตว์และ
ห้ องปฏิบัติการกับสัตว์ รวมถึงห้ องและบริเวณอื่ นๆ เพื่ อให้ สตั ว์และบุคลากรที่
ทํางานภายในอาคารมีความสบาย ไม่มคี วามอึดอัด จากการที่ อากาศไม่เพียงพอ
หรืออากาศไม่บริสทุ ธิ์ ช่วยระบายกลิ่ นและกาซเสียที่ เกิดขึ้น (เช่น แอมโมเนีย
คาร์บอนไดออกไซด์) จากการปลดปล่อยของสัตว์ออกไป รวมทั้งช่วยระบาย
ความร้ อนที่ เกิดขึ้นจากการใช้ เครื่ องมือต่างๆ เช่น เครื่ องล้ างกรง เครื่ องอบฆ่า
เชื้อความดันสูง (autoclave) การระบายอากาศที่ คงที่ ในห้ องเลี้ยงสัตว์และ
ห้ องปฏิบัติการกับสัตว์ ต้ องการอัตราการระบายอากาศ ประมาณ 10 -15 Air
change / hour การระบายอากาศนั้นต้ องมีในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็ นพื้นที่ ทมี่ ีความ
ดันอากาศตํา่ หรือความดันอากาศสูง



การกระจายของอากาศ (Air distribution) ORF 57



ระบบกรองอากาศ
ระบบกรองอากาศจะต้ องติดตั้งไว้ ท้งั ด้ านนําอากาศเข้ า และดึงอากาศออก การ
เลือกใช้ ค่าประสิทธิภาพของแผ่นกรองอากาศขึ้นอยู่กบั ระดับ Biological safety
level (BSL) โดยทัว่ ไปมักติดตั้งแผงใส่แผ่นกรองอากาศเป็ นสองระดับคือ
prefilter และ HEPA filter (High efficiency Performance Air filter)



การแยกระบบ HVAC ตามกิจกรรม
การแบ่งแยกระบบตามกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่ อป้ องกันการติดเชื้อจากบริเวณ
หนึ่ งไปสู่บริเวณหนึ่ ง เพื่ อความสะดวกในการจัดการระบบ และประหยัด
พลังงาน

‐
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•

การสํารองระบบในกรณีฉุกเฉิน
ระบบอากาศของห้ องเลี้ยงสัตว์และห้ องปฏิบัติการกับสัตว์ ต้ องมีระบบสํารอง
ในกรณีทรี่ ะบบมีปัญหา เพื่ อควบคุมสภาพแวดล้ อมในห้ องเลี้ยงสัตว์ หรือใน
ห้ องปฏิบัติการ ให้ ได้ ตามที่ กาํ หนดตลอดเวลา ไม่ว่ามีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้น

การจัดการความดันอากาศ
พื้นที่ แต่ละพื้นที่ ต้องการความดันอากาศแตกต่างกันตามลักษณะของกิจกรรมนั้นๆ
โดยปกติห้องเลี้ยงและห้ องใช้ สตั ว์ (++) ต้ องการความดันอากาศสูงกว่า clean corridor
(+) ขณะที่ ความดันอากาศบริเวณ clean corridor จะสุงกว่า dirty corridor (-)
สําหรับห้ องปฏิบัติการที่ มีการใช้ เชื้อ ต้ องการความดันอากาศตํา่ เพื่ อป้ องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคออกสู่ภายนอก ขณะที่ ห้อง surgery room ต้ องการความดัน
อากาศสูงเพื่ อป้ องกันการแพร่กระจายของเชื้อเข้ าสู่ห้องนั้น และห้ องกักกันสัตว์
ต้ องการความดันตํา่

•

•

•

งานระบบเครื่องจักรกล ประเด็นที่ ต้องระวังคือเสียงและแรงสั่นสะเทือนที่ จะเกิดขึ้น
จากการทํางาน
- AUTOMATIC CONTROL AND MONITORING SYSTEMS
- FLOW MEASURING DEVICES
- DUCTWORK
งานวิศวกรรมระบบป้องกันอัคคีภยั และระบบดับเพลิง
ถังดับเพลิงหรือหัวสูบเพื่ อการป้ องกันอัคคีภัย ควรติดตั้งที่ ผนังอาคารโดยจัดทําเป็ นตู้
กระจกฝังในผนังอาคาร ไม่ติดตั้งลอยออกจากผนัง ทั้งนี้ไม่จาํ เป็ นต้ องมี Springer
ติดตามทางเดิน
งานระบบกําจัดขยะ
ขยะที่ เกิดขึ้นจากการเลี้ยงสัตว์โดยส่วนใหญ่จะเป็ น วัสดุรองนอนที่ ใช้ แล้ ว ซากสัตว์ และ
อาจมีขยะอื่ นๆที่ เกิดจากห้ องปฏิบัติการ ซึ่ งต้ องการพื้นที่ สาํ หรับการเก็บรวบรวมขยะ
เพื่ อรอการกําจัด ซึ่ งต้ องการพื้นที่ ทมี่ ิดชิดปลอดภัยจากการเข้ าค้ นคุ้ยของสัตว์ แมลง
พาหะ และต้ องป้ องกันไม่ให้ เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค
ในการกําจัดวัสดุรองนอนที่ ใช้ แล้ วนั้น อาจทําได้ โดยใช้ Bedding disposal ดูดออกไป
กําจัดภายนอก
การกําจัดซากสัตว์ อาจทําได้ โดยใช้ Incinerator หรือ Digestor

•

งานระบบรักษาความปลอดภัย
ต้ องมีการติดตั้ง STANDBY / EMERGENCY POWER SYSTEM
ควรมีการติดตั้งระบบควบคุมการเข้ าออกของบุคลากร ที่ บริเวณทางเข้ าอาคาร
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ควรมีการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV-Close Circuit Television) ภายในอาคาร
เพื่ อที่ จะ monitor ได้ ในทุกจุด
ควรมีการติดตั้ง FIRE ALARM SYSTEM
ควรมีการติดตั้ง LIGHTNING PROTECTION SYSTEMS
•

•

•

Building management system
- Monitor temperature and humidity with an accuracy of +/-1°C and +/5%RH
- Control temperature and humidity within +/-1°C and +/- 5 %RH of set point
- Monitor and control air flow with an accuracy of +/- 10%
- Monitor and control pressure relationship relative to corridor and adjacent space
(derived from summing supply / exhaust air flow)
- Monitor and control card reader
- Control animal level lighting on an adjustable time and duration schedule
- Monitor animal level lighting state (on or off) with a photocell.
Central control
- PC based system
- Set high/low warning and emergency alarm limits for selected parameters
- Set time and duration of animal level lighting.
- Set security codes and record room access for door with card reader.
- Provide written system log reports, daily environment reports, daily alarm
reports, exports and selective historical reports.
- System monitored and controlled locally and remotely.
- System equip with a telephone and/or pager alarm system. System can be
programmed to send selected alarm parameters of specific duration (condition
is not corrected in a specified amount of time) to one or more telephone
and/or pager numbers. Voice and/or digital pager read-out will state alarm
parameter and room number ( i.e.: “High temperature, Room 104”).
- All system parameter and formats (displays, alarm, reports) to be coordinated
with staff. The Central Control for the Animal Facility will only control and
monitor the Animal Facility, not entire building.
- Deactivated sensors when room cleaning is in progress.
งานอื่นๆ (ตัวอย่างเช่น)
ระบบขนส่งภายในอาคาร
- หากเป็ นอาคารที่ มีการเลี้ยงสัตว์สงู กว่าหนึ่ งชั้น ต้ องจัดให้ มี Lift เพื่ อการขนส่งสัตว์
Lift เพื่ อการขนของสะอาด และ lift ขนของสกปรก แยกจากกันโดยเด็ดขาด
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- วัสดุพ้ ืนผิวภายใน Lift ต้ องเป็ นชนิดเดียวกับพื้นและผนัง เพื่ อให้ ง่ายต่อการทําความ
สะอาด และมี guard rail เพื่ อกันการกระแทกของรถเข็น
- หากมีบันไดเพื่ อไปสู่กจิ กรรมอื่ น เช่นการซ่อมบํารุง ควรตั้งไว้ อยู่นอกบริเวณพื้นที่ เลี้ยง
สัตว์
3.3 งานภายนอกอื่นๆ
• งานถนน
ถนนทางเข้ าสู่อาคารเป็ นถนนลาดยางหรือคอนกรีต ที่ เรียบ ไม่ขรุขระ สามารถใช้
เป็ นเส้ นทางขนส่งสัตว์และวัสดุเลี้ยงสัตว์ได้ สะดวก
ต้ องไม่มีทจี่ อดรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ อยู่ตดิ กับอาคาร ควรจัดแยกพื้นที่ จอดรถ
ออกไปนอกบริเวณอาคาร และควรอยู่ในบริเวณที่ เป็ นห้ องทํางาน เพื่ อหลีกเลี่ ยงการ
เกิดเสียงรบกวนสัตว์
• งานประตูและรั้ว
ประตูอาคารต้ องปิ ดสนิทอยู่ตลอดเวลา มีการบันทึกการเข้ า-ออกของทุกคน
• งานป้ายและสัญลักษณ์
ติดตั้งป้ ายแสดงแผนผังอาคาร ไว้ ทหี่ ้ องโถงทางเข้ าอาคาร และต้ องมี ลูกศรแสดงทิศ
ทางการเคลื่ อนย้ ายภายในอาคารอยู่ตลอดทุกเส้ นทาง ห้ องทุกห้ องต้ องมีสญ
ั ลักษณ์ที่
แสดงถึงกิจกรรมของห้ องนั้นให้ ชัดเจน
• พื้ นที่ขนส่งสัตว์และวัสดุเลี้ ยงสัตว์ (Ramp)
- จัดให้ มี Dock สําหรับการเคลื่ อนย้ ายขนส่งสัตว์ วัสดุเลี้ยงสัตว์ เข้ าสู่ตัวอาคาร
ได้ โดยสะดวก และต้ องจัดให้ มีถนนเข้ าถึง Dock นี้ได้ โดยสะดวก
- บริเวณที่ ต้ งั Dock ต้ องอยู่ในตําแหน่งที่ เหมาะสมต่อการทําความสะอาด การ
เคลื่ อนย้ าย วัสดุทใี่ ช้ ก่อสร้ างต้ องเป็ นวัสดุทแี่ ข็งแรง ทนทาน และง่ายต่อการทํา
ความสะอาด ประตูและขอบประตูต้องประกบกันได้ แนบสนิท สามารถป้ องกัน
สัตว์และแมลงจากภายนอกไม่ให้ เข้ าสู่ภายในได้ ที่ ประตูของ loading dock นี้
ควรติดตั้ง air curtain หรืออุปกรณ์อนื่ ๆที่ จะช่วยป้ องกันไม่ให้ แมลง ฝุ่ นละออง
ต่างๆเข้ าไปได้ ขณะที่ เปิ ดประตูขนของเข้ าไป
- หากต้ องการฆ่าเชื้อวัสดุรองนอนก่อนนําเข้ าไปเก็บในอาคาร ควรติดตั้ง large
pass through autoclave ไว้ ที่ loading dock นี้
- พื้นที่ สาํ หรับฆ่าเชื้อกล่องบรรจุสตั ว์ก่อนนําเข้ าสู่อาคาร พื้นที่ น้ ีอาจอยู่ที่ loading
dock นี้ หรืออยู่ทบี่ ริเวณที่ รับสัตว์กไ็ ด้
- loading dock เป็ นพื้นที่ ไม่ควรจะออกแบบให้ มีทางระบายนํา้ ที่ พ้ ืน แม้ จะต้ องมี
การล้ างทําความสะอาดบ่อยๆก็ตาม
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• งานอื่นๆ (เช่น)
บริเวณโดยรอบต้ องจัดการให้ สะอาด ไม่มขี ยะมูลฝอย และแหล่งที่ จะเป็ นที่ สะสม
ของสัตว์พาหะและเชื้อโรค
3.4 งานภูมิสถาปั ตยกรรม
• บริเวณโดยรอบอาจปลูกต้ นไม้ ล้อมรอบเป็ นแนวบังลมและช่วยกรองฝุ่ นละอองที่ จะ
เข้ ามาในอาคารได้ แต่ต้องระวังไม่ให้ อยู่ใกล้ ชิดอาคารมาก ต้ องระวังไม่ให้ มีกงิ่ ไม้
พาดไปสู่อาคารได้ เพื่ อป้ องกันไม่ให้ กงิ่ ไม้ หล่นลงบนหลังคา หรือมีสตั ว์เล็ดลอดเข้ า
ไปได้ รวมทั้งต้ องไม่มีสมุ ทุมพุ่มไม้ อยู่ติดกับตัวอาคารเพราะอาจเป็ นแหล่งอาศัยของ
สัตว์พาหะได้ สนามโดยรอบต้ องสะอาดปราศจากเศษใบไม้ และขยะ

4. มาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การออกแบบอาคารควรจะเป็ นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอื่ น ๆ ดังนี้
• ข้ อกําหนดทางด้ านกฎหมายควบคุ มอาคารที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แ ก่ พระราชบั ญญั ติค วบคุ ม
อาคาร และกฎกระทรวงต่าง ๆ
• การให้ มีระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด และการควบคุมการเข้ า-ออกของบุคคล สนับสนุนระบบ
รักษาความปลอดภัย
• กฎหมายควบคุมต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้ อมและสาธารณสุข
การยึดถือเกณฑ์ที่ใช้ กับห้ องปฏิบัติการทางเคมี ให้ ยึดถือตามความเหมาะสมกับประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ ของสถาบันบริการสาธารณสุข (พ.บ.ส.) ได้ พิจารณากําหนด
เกณฑ์มาตรฐานของห้ องปฏิบัติการทางสาธารณสุขไว้ โดยอ้ างอิงได้ จากเกณฑ์สากลจากหลายประเทศ เช่น
ในประเทศอังกฤษ ได้ แก่ The Code of Practice for Prevention of Infection in Clinical Laboratories
and Post mortem Rooms (DHSS, 1978), The Advisory Committee on Dangerous Pathogens
(ACDP, 1984), Health Services Advisory Committee (HSAC, 1985, 1986), และ Guidelines of
work the virus (HIV) of AISD (ACDP, 1986) ในประเทศอเมริกา ได้ แก่ OSHA Laboratory
Standard (29CFR1910.1450)

*****
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(ตัวอย่างเอกสารประกอบการจ้ างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้ าง)
“ สถานที่เลี ้ยงและใช้ สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ”

ขั้นตอนการทํางานในการคัดเลือกบริษทั ที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
1. ขั้นตอนเตรียมการคัดเลือก
1.1. จัดทําประกาศ และข้ อกําหนดขอบเขตงานและเงื่ อนไข (TOR) ในการคัดเลือกบริษัทที่ ปรึกษา
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้ าง ตามเงื่ อนไขการคัดเลือกแบบจํากัดข้ อกําหนด
1.2. หัวหน้ าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการรับซอง และคณะกรรมการดําเนินการจ้ างโดยวิธี
คัดเลือกแบบจํากัดข้ อกําหนด
1.3. ติดประกาศ ณ ส่วนราชการ หรือ
1.4. เปิ ดให้ ผ้ ูทสี่ นใจเข้ ารับเอกสาร (TOR)
2. ขั้นตอนการเสนองาน
2.1. บริษัทที่ ปรึกษาฯ อย่างน้ อย 2 ราย ยื่ นเอกสารเสนองานตามข้ อกําหนดใน TOR
2.2. คณะกรรมการรับซองรับเอกสารพร้ อมลงบัญชีเป็ นหลักฐาน ก่อนส่งให้ คณะกรรมการดําเนินการ
จ้ างโดยวิธคี ดั เลือกพิจารณาต่อไป
2.3. คณะกรรมการดําเนินการจ้ างโดยวิธคี ดั เลือกพิจารณาเอกสารเพื่ อคัดเลือกผู้ทเี่ หมาะสมจากนั้น
จึงรายงานต่อหัวหน้ าส่วนราชการพร้ อมหลักฐาน
2.4. ประกาศชื่ อผู้ทไี่ ด้ รับการคัดเลือก
2.5. เรียกบริษัทที่ ปรึกษาฯที่ ได้ รับการคัดเลือกเข้ าทําสัญญากับมหาวิทยาลัย
3. ขั้นตอนการออกแบบ
3.1. หัวหน้ าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานเพื่ อตรวจรับมอบงานออกแบบ
ตามงวดงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางเพื่ อกําหนดราคากลางและรายละเอียด
การคํานวณราคากลาง
3.2. บริษัทที่ ปรึกษาฯ ดําเนินการออกแบบและเขียนแบบ พร้ อมรายละเอียดประกอบแบบให้
สอดคล้ องกับแนวความคิดและข้ อกําหนดของอาคาร
3.3. คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานตรวจรับมอบงานตามงวด
3.4. บริษัทที่ ปรึกษาฯ จัดทําราคากลางเพื่ อใช้ ในการคัดเลือกผู้รับจ้ าง
3.5. คณะกรรมการกําหนดราคากลางดําเนินการตรวจสอบรายละเอียดราคาก่อนตรวจรับเพื่ อนําไปใช้
ในการคัดเลือกผู้รับจ้ างต่อไป
3.6. ส่งแบบก่อสร้ างและรายละเอียดประกอบแบบพร้ อมราคา ให้ สาํ นักงบประมาณฯ พิจารณาอนุมตั ิ
4. ขั้นตอนการคัดเลือกผูร้ บั จ้าง (วิธปี ระมูลด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Auction สามารถเข้ าไปดู
รายละเอียดเพิ่ มเติมได้ ใน www.gprocurement.go.th)
4.1. หัวหน้ าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวด
ราคา เพื่ อจัดทําร่างเอกสารและนําออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และแต่งตั้งคณะกรรมการประกวด

(ตัวอย่างเอกสารประกอบการจ้ างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้ าง)
“ สถานที่เลี ้ยงและใช้ สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ”

ราคาเพื่ อคัดเลือกผู้มีสทิ ธิเสนอราคา และตรวจสอบควบคุมการประกวดราคาให้ เป็ นไปอย่าง
สุจริต ยุตธิ รรม
4.2. ผู้ทสี่ นใจเข้ ารับเอกสารเพื่ อจัดทําข้ อเสนอเบื้องต้ นสําหรับการคัดเลือกผู้เข้ าร่วมประกวดราคา
4.3. คณะกรรมการประกวดราคาคัดเลือกผู้มสี ทิ ธิเสนอราคาอย่างน้ อย 2 ราย
4.4. ผู้มีสทิ ธิเสนอราคาเข้ าร่วมการประกวดราคาด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4.5. คณะกรรมการประกวดราคาประกาศผลการประกวดราคา
4.6. เรียกบริษัทที่ ได้ รับการคัดเลือกเข้ าทําสัญญากับมหาวิทยาลัย
5. ขั้นตอนการก่อสร้าง
5.1. หัวหน้ าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานเพื่ อตรวจรับมอบงานควบคุมงาน
ของบริษัทที่ ปรึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้ างเพื่ อตรวจรับมอบงานของผู้รับจ้ าง
5.2. คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานตรวจรับมอบงานควบคุมงานของบริษัทที่ ปรึกษาฯ ตามงวด
งานทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้ าง ส่วนคณะกรรมการตรวจการจ้ างตรวจรับมอบงาน
ก่อสร้ างของผู้รับจ้ างตามงวดงาน

(ตัวอย่างเอกสารประกอบการจ้ างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้ าง)
“ สถานที่เลี ้ยงและใช้ สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ”

ในการดําเนินการจ้ างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธกี ารคัดเลือกแบบจํากัดข้ อกําหนดแต่ละครั้ง
หัวหน้ าส่วนราชการจะต้ องแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการรับซอง มีหน้ าที่ รับซองเสนองานและบันทึกไว้ ทหี่ น้ าซองว่าเป็ นผู้ให้ บริการรายใด
แล้ วลงบัญชีไว้ เป็ นหลักฐาน จากนั้นจึงส่งซองเสนองานให้ กบั คณะกรรมการดําเนินการจ้ างโดยวิธี
คัดเลือกต่อไป ซึ่ งคณะกรรมการรับซองจะประกอบด้ วย
1.1 ประธาน
1.2 กรรมการ (ข้ าราชการระดับ 3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า)
1.3 กรรมการ (ข้ าราชการระดับ 3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า)
2. คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคดั เลือกแบบจํ ากัดข้อกําหนด มีหน้ าที่ เปิ ดซองเสนองานและ
พิจารณาข้ อกําหนดต่างๆ เพื่ อคัดเลือกผู้ทเี่ หมาะสม จากนั้นจึงรายงานต่อหัวหน้ าส่วนราชการพร้ อม
ด้ วยหลักฐาน ซึ่ งคณะกรรมการฯ จะประกอบด้ วย
2.1 ประธาน
2.2 กรรมการ (ข้ าราชการระดับ 4 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า)
2.3 กรรมการ (ข้ าราชการระดับ 4 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า)
2.4 กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ชาํ นาญ)
2.5 กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ชาํ นาญ)
3. คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน มีหน้ าที่ ตรวจและควบคุมงานออกแบบและก่อสร้ างอาคารว่า
ถูกต้ องตามเกณฑ์ทรี่ ะบุไว้ ในสัญญา ซึ่ งคณะกรรมฯ การจะประกอบด้ วย
3.1 ประธาน
3.2 กรรมการ (ข้ าราชการระดับ 4 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า)
3.3 กรรมการ (ข้ าราชการระดับ 4 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า)
3.4 กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ชาํ นาญ)
3.5 กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ชาํ นาญ)
4. คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ทําหน้ าที่ กาํ หนดราคากลางและรายละเอียดการคํานวณราคา
กลาง ซึ่ งจะประกอบด้ วย
4.1 ประธาน
4.2 กรรมการ
4.3 กรรมการ
4.4 กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ชาํ นาญ)
4.5 กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ชาํ นาญ)

(ตัวอย่างเอกสารประกอบการจ้ างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้ าง)
“ สถานที่เลี ้ยงและใช้ สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ”

แต่ในการดําเนินการประกวดราคาจ้ างเหมาก่อสร้ างด้ วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้ าส่วนราชการ
จะต้ องแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่ มเติมอีก 2 ชุด ดังนี้
1. คณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา มีหน้ าที่ จดั ทําร่าง
เอกสารและนําออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ซึ่ งคณะกรรมการฯ จะประกอบด้ วย
1.1 ประธาน
1.2 กรรมการ (ข้ าราชการระดับ 3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า)
1.3 กรรมการ (ข้ าราชการระดับ 3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า)
2. คณะกรรมการประกวดราคา มีหน้ าที่ พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้ นเพื่ อหาผู้มีสทิ ธิเสนอราคา
และตรวจสอบควบคุมการประกวดราคาให้ เป็ นไปอย่างสุจริต ยุติธรรม ซึ่ งคณะกรรมการฯ จะ
ประกอบด้ วย
2.1 ประธานกรรมการ (บุคลากรในหน่วยงาน)
2.2 กรรมการและเลขานุการ (หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ พัสดุ)
2.3 ผู้ช่วยเลขานุการ (เจ้ าหน้ าที่ พัสดุ)
2.4 กรรมการ (บุคคลที่ ไม่ใช่ข้าราชการ มีตาํ แหน่งและเงินเดือน
ประจํา)
2.5 กรรมการ
2.6 กรรมการ

(ตัวอย่างเอกสารประกอบการจ้ างที่ปรึกษาออกแบบงานสถาปั ตยกรรมและงานวิศวกรรม)
“ สถานที่เลี ้ยงและใช้ สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ”

รายละเอียดเอกสารประกอบการจ้างที่ปรึกษาออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม

“ สถานที่เลี้ ยงและใช้สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ”

ประกอบด้ วย…..

เอกสารส่วนที่ 1
ประกาศ
เรื่อง จ้างออกแบบงานสถาปั ตยกรรมและงานวิศวกรรม
เอกสารส่วนที่ 2
ข้อกําหนดขอบเขตและเงื่อนไขในการเสนองาน
การจ้างออกแบบงานสถาปั ตยกรรมและงานวิศวกรรม
เอกสารส่วนที่ 3
“ ข้อกําหนดเบื้ องต้นสําหรับการออกแบบ
สถานที่เลี้ ยงสัตว์และการใช้สตั ว์เพื่อการปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ ”
เอกสารส่วนที่ 4
ใบเสนองาน
จ้างที่ปรึกษาออกแบบสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรม
เอกสารส่วนที่ 5
(ตัวอย่าง) สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรม
เอกสารส่วนที่ 6
แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันซอง)
เอกสารส่วนที่ 7
แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
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(ตัวอย่างเอกสารประกอบการจ้ างที่ปรึกษาออกแบบงานสถาปั ตยกรรมและงานวิศวกรรม)
“ สถานที่เลี ้ยงและใช้ สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ”

ประกาศ.........................................
เรื่อง จ้างออกแบบงานสถาปั ตยกรรมและงานวิศวกรรม
โครงการ.....................................................................................

เอกสารส่วนที่ 1

ด้ วย............................(ผู้ว่าจ้ าง)...................................มีความประสงค์จะดําเนินการว่าจ้ าง
ที่ ปรึกษา.....................(ชื่ อโครงการ)......................................................... จํานวน 1 งาน
ผู้ให้ บริการที่ มีสทิ ธิเข้ าเสนองาน จะต้ องเป็ นนิตบิ ุคคลที่ ประกอบธุรกิจบริการด้ านการออกแบบ
ซึ่ งมีผลงานออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กประเภทอาคารพักสัตว์ทดลอง
หรืออาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ หรืออาคารโรงพยาบาล ประกอบด้ วยงานระบบต่างๆ อย่างน้ อย ดังนี้ ระบบไฟฟ้ าและ
สื่ อสาร, ระบบสุขาภิบาล, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ, ระบบป้ องกันอัคคีภัย, ระบบแก๊สทาง
การแพทย์ และระบบปรับอากาศห้ องผ่าตัด วงเงินค่าก่อสร้ างในสัญญาเดียวไม่ตา่ํ กว่า .........................
บาท (.............................บาท) เป็ นผลงานที่ ดีและเสร็จเรียบร้ อยมาแล้ วเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
(สิบปี ) นับตั้งแต่ได้ ออกแบบงานก่อสร้ างแล้ วเสร็จจนถึงวันที่ ยื่นซองเสนองาน และจะต้ องเป็ นผลงานที่ ผ้ ู
ให้ บริการเป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือองค์การ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าควรเชื่ อถือได้ โดยต้ องนําสัญญาคู่ฉบับ และหนังสือรับรองผลงานมาแสดง
ด้ วย และผู้ให้ บริการต้ องไม่เป็ นผู้ถูกแจ้ งเวียนชื่ อผู้ท้ งิ งานของทางราชการ
กําหนดการ ชี้แจงรายละเอียดในวันที่ ............................ระหว่างเวลา.........น.ถึง.........น. ณ
ห้ องประชุม ............................(สถานที่ ช้ ีแจงรายละเอียด)...................................
กําหนดยื่ นซองเสนองานในวันที่ ............................ระหว่างเวลา.........น.ถึง.........น. ณ ห้ อง
ประชุม ............................(สถานที่ ช้ ีแจงรายละเอียด)...................................และกําหนดเปิ ดซอง
เสนองานในวันที่ ................................ ตั้งแต่เวลา..........น.เป็ นต้ นไป
ผู้ให้ บริการที่ สนใจจะเข้ าเสนองาน ขอรับเอกสารรายละเอียดเสนองานได้ ท.ี่ ................ ...........
(สถานที่ ขอรับเอกสาร)...................................ระหว่างวันที่ .........................ถึงวันที่ .......................
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ............................ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ .........................................
(........................................................)
.....................................................
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(ตัวอย่างเอกสารประกอบการจ้ างที่ปรึกษาออกแบบงานสถาปั ตยกรรมและงานวิศวกรรม)
“ สถานที่เลี ้ยงและใช้ สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ”

เอกสารส่วนที่ 2
ข้อกําหนดขอบเขตและเงื่อนไขในการเสนองาน
การจ้างออกแบบงานสถาปั ตยกรรมและงานวิศวกรรม
โครงการ.....................................................................................
1. รายละเอียดโครงการและขอบเขตงาน
ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม โครงการ............................................... มี
พื้นที่ ใช้ สอยรวมประมาณ..................ตารางเมตร จํานวน................หลัง พร้ อมวางผังครุภณ
ั ฑ์ประจํา
อาคาร
และการปรับปรุงภูมิทศั น์โดยรอบอาคาร
งบประมาณค่าก่อสร้ างประมาณ
........................................... บาท (.........................................................) ในบริเวณที่ ดินของ
........................................... โดยประกอบด้ วยพื้นที่ ใช้ สอยตามเอกสาร “รายละเอียดความต้ องการ
และพื้นที่ ใช้ สอย”
2. คุณสมบัติของผูเ้ สนองาน
2.1 เป็ นนิติบุคคลที่ ประกอบธุรกิจบริการด้ านการออกแบบมาแล้ วไม่ตา่ํ กว่า 5 ปี และต้ องไม่
หยุดกิจการมาเกิน 1 ปี และเป็ นนิติบุคคลที่ มีผ้ ูถอื หุ้นเป็ นคนไทยเกินกว่าร้ อยละ 50 ของทุนการจัดตั้งนิติ
บุคคลนั้น และต้ องนําหลักฐานเอกสารดังต่อไปนี้ทแี่ สดงความเป็ นจริงในปัจจุบันไปแสดงแก่มหาวิทยาลัย
เมื่ อยื่ นซองเสนองานด้ วย คือ
ก. หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้ าที่ แสดงชื่ อ
และจํานวนผู้มีอาํ นาจทําการผูกพันนิตบิ ุคคลนั้นๆ ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการทําการค้ าหรือประกอบ
ธุรกิจ
ข. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคล
ค. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ ม
ง. หนังสือบริคณห์สนธิ (กรณีเป็ นบริษัท)
2.2 ต้ องมีวิศวกร และสถาปนิกผู้ชาํ นาญงานอย่างน้ อยในสาขาดังนี้ คือ วิศวกรโครงสร้ าง
วิศวกรเครื่ องกล วิศวกรไฟฟ้ า วิศวกรสุขาภิบาล และสถาปนิก โดยให้ แสดงจํานวน คุณวุฒิ และประวัติ
การทํางานด้ วย
2.3 วิศวกรและสถาปนิกตามข้ อ 2.2 จะต้ องมีวฒ
ุ ิไม่ตา่ํ กว่าสามัญวิศวกร หรือสามัญสถาปนิก
และมีประสบการณ์ไม่ตา่ํ กว่า 5 ปี (ห้ าปี )
2.4 ผู้ให้ บริการต้ องมีผลงานออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กประเภทอาคารพักสัตว์ทดลอง
หรืออาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หรืออาคารโรงพยาบาล ประกอบด้ วยงานระบบต่างๆ อย่างน้ อยดังนี้
ระบบไฟฟ้ าและสื่ อสาร, ระบบสุขาภิบาล, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ, ระบบป้ องกันอัคคีภัย,
ระบบแก๊สทางการแพทย์ และระบบปรับอากาศห้ องผ่าตัด วงเงินค่าก่อสร้ างในสัญญาเดียวไม่ตา่ํ กว่า
.............................. บาท (.............................บาท) เป็ นผลงานที่ ดีและเสร็จเรียบร้ อยมาแล้ วเป็ น
ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี (สิบปี ) นับตั้งแต่ได้ ออกแบบงานก่อสร้ างแล้ วเสร็จจนถึงวันที่ ยื่นซองเสนองาน
และจะต้ องเป็ นผลงานที่ ผ้ ูให้ บริการเป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือองค์การ หรือรัฐวิสาหกิจ
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หรือหน่วยงานเอกชนที่ มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าควรเชื่ อถือได้ โดยต้ องนําสัญญาคู่ฉบับและหนังสือ
รับรองผลงานมาแสดงด้ วย และผู้ให้ บริการต้ องไม่เป็ นผู้ถูกแจ้ งเวียนชื่ อผู้ท้ งิ งานของทางราชการ
2.5 ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้ นแต่รัฐบาลของ
ผู้เข้ าเสนองานจะได้ มีคาํ สั่งให้ สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.6 ไม่เป็ นผู้เคยมีเจตนาหลีกเลี่ ยงการชําระภาษีอากรให้ แก่ทางราชการ หรือเป็ นผู้มีรายชื่ ออยู่
ในบัญชีผ้ ูท้ งิ งานของทางราชการ
3. รายละเอียดการเสนองาน
ผู้เสนองานจะต้ องยื่ นข้ อเสนองานให้ ..........................(ผู้ว่าจ้ าง)....................................
ซึ่ งจะต้ องมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ใบเสนองาน
3.2 แนวความคิดในการออกแบบ จัดทําบนกระดาษขนาด A3 จํานวน 4 แผ่น
3.3 หลักฐานแสดงคุณวุฒิ ประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิก และวิศวกร ที่ เสนอใช้ ในงานนี้
3.4 สําเนาหนังสือรับรองผลงานที่ เคยปฏิบัติมาแล้ วตามข้ อ 2.4 พร้ อมสําเนาสัญญาคู่ฉบับ
3.5 แผนการทํางาน
3.6 บัญชีเอกสารที่ ยื่นพร้ อมซองเสนองาน
3.7 ค่าบริการวิชาชีพในการบริการออกแบบ โดยให้ นาํ เสนอรายละเอียดค่าใช้ จ่ายจริงที่ เกิดขึ้น
ทั้งหมด ทั้งค่าใช้ จ่าย ค่าอํานวยการ กําไร ภาษี ซึ่ งจะต้ องแยกแจงรายละเอียดของค่าใช้ จ่ายด้ านต่างๆ ที่ ผ้ ู
เสนองานจําเป็ นจะต้ องใช้ จ่ายในการบริการออกแบบครั้งนี้ เพื่ อความสะดวกในการพิจารณาเพิ่ มเติมหรือ
ลดงาน บุคลากรหรือเวลาทํางานที่ อาจเกิดขึ้นได้ (แยกซอง)
เอกสารดังกล่าวให้ ใส่ซองปิ ดผนึก พร้ อมจัดทํารายการหลักฐานที่ เสนอไว้ ด้วย กรณีเอกสารเป็ น
สําเนาให้ รับรองสําเนาโดยผู้มีอาํ นาจทําการผูกพันนิตบิ ุคคล หรือเป็ นผู้ได้ รับมอบอํานาจจากผู้ทมี่ ีอาํ นาจ
กระทําการผูกพันนิตบิ ุคคลนั้น
และนําส่งคณะกรรมการดําเนินการจ้ างโดยวิธคี ัดเลือกแบบจํากัด
ข้ อกําหนด ตามวัน เวลาที่ กาํ หนด
4. การนําเสนองาน
การนําเสนองานให้ เวลารายละ 35 นาที และตอบข้ อซักถาม 25 นาที และแบบที่ นาํ เสนอจะต้ อง
ตรงกับเนื้อหาที่ จัดส่ง โดยจะแจ้ งกําหนดการให้ ทราบในภายหลัง
5. กําหนดการ
5.1 รับฟังคําชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ ในวันที่ ............................ เวลา..........น. ณ
..........................................
5.2 ยื่ นเอกสารเสนองานและข้ อเสนออื่ นๆ
ในวันที่ .............................เวลา............น.
ณ..........................................
5.3 นําเสนองานและตอบข้ อซักถามต่อคณะกรรมการดําเนินการจ้ างในวันที่ .................
ณ..........................................
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5.4 ประกาศผลการคัดเลือกโดยติดประกาศ ณ ............................วันที่ ......................
เวลา........น. เป็ นต้ นไป
6. กําหนดระยะเวลาออกแบบ
ผู้เสนองานที่ ได้ รับการคัดเลือกจะต้ องส่งมอบงานซึ่ งแล้ วเสร็จถูกต้ องครบถ้ วนตามสัญญาภายใน
..... วัน
7. การสงวนสิทธิ์
7.1 ผู้เสนองานที่ คณะฯ อนุมัติว่าจ้ าง ต้ องมาทําสัญญาภายใน 7 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ ได้ รับ
หนังสือแจ้ งจากคณะฯ พร้ อมหลักประกันสัญญา หากผู้เสนองานไม่มาภายในเวลาที่ กาํ หนด คณะฯ สงวน
สิทธิ์ทจี่ ะเรียกผู้เสนองานรายอื่ นมาทําสัญญา
7.2 หากบริษัทที่ ปรึกษาออกแบบส่งมอบงานล่าช้ ากว่าวันแล้ วเสร็จตามสัญญา คณะฯ จะปรับ
เป็ นรายวันในอัตราร้ อยละ 0.1 ของราคาค่าจ้ างตามสัญญา
8. หลักประกันสัญญา
เพื่ อเป็ นหลักประกันในการปฏิบัตติ ามสัญญานี้ ที่ ปรึกษาจะต้ องนําหลักประกับสัญญาเป็ นจํานวน
เงิน.....................บาท (...........................) ซึ่ งเท่ากับร้ อยละห้ า (5%) ของราคาค่าจ้ างมามอบไว้ แก่ผ้ ู
ว่าจ้ างในวันทําสัญญา
9. ค่าบริการวิชาชีพออกแบบ
ผู้ว่าจ้ าง จะจ่ายค่าบริการวิชาชีพออกแบบให้ แก่ทปี่ รึกษาในอัตรา 1.75% ของงบประมาณค่า
ก่อสร้ าง
(........................................................)
............................................
........../................./............
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เอกสารส่วนที่ 3

“ ข้อกําหนดเบื้ องต้นสําหรับการออกแบบ
สถานที่เลี้ ยงสัตว์และการใช้สตั ว์เพื่อการปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ ”
*****
หมายเหตุ : หน้ า 1 – 21 ในเอกสารเล่มนี้
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เอกสารส่วนที่ 4
ใบเสนองาน
จ้างที่ปรึกษาออกแบบสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรม
โครงการ.....................................................................................

เขียนที่
วันที่

.
.

เรื่ อง เสนอราคาค่าออกแบบ
อาคาร.....................................
เรียน …………………………………
อยู่เลขที่
ถนน
ข้ อ 1. ข้ าพเจ้ า บริษัท
อําเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์
ตําบล/แขวง
โดย
ผู้ลงนามข้ างท้ ายนี้ ได้ พิจารณาเงื่ อนไข และตรวจเอกสารตาม ประกาศเรื่อง
จ้างที่ปรึกษาออกแบบสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรม โครงการ
........................................................................... และ ได้ ทราบข้ อมูลต่างๆ เพื่ อการเสนอราคาจนเป็ น
ที่ พอใจแล้ วตกลงผูกพันตามเงื่ อนไขในเอกสารข้ อกําหนดขอบเขตของงานและเงื่ อนไขการว่าจ้ างบริการ
ดังกล่าวทุกประการ
ข้ อ 2. ข้ าพเจ้ าขอเสนอราคาค่าบริการงานออกแบบโครงการ
.................................................. ตามประกาศเชิญชวนการว่าจ้ างเป็ นผู้ออกแบบและควบคุมงาน
เป็ นเงิน
บาท (
)
ก่อสร้ างอาคารฯ และเอกสารการจ้ างฉบับลงวันที่
ภาษีมูลค่าเพิ่ ม
บาท (
) รวมเป็ นเงินค่าควบคุมการก่อสร้ างทั้งสิ้น
บาท (
) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย จํานวน แผ่น โดยราคาดังกล่าวได้
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ มตลอดจนภาษีอากรอื่ นๆ และค่าใช้ จ่ายทั้งปวงไว้ ด้วยแล้ ว
ข้ อ 3. ข้ าพเจ้ าตกลงยืนราคาที่ เสนอ มีกาํ หนด 60 วัน (หกสิบวัน) นับแต่วันเสนอราคาและ
มหาวิทยาลัย อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที่ จะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ ได้
ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่ ผ้ ูว่าจ้ างร้ องขอ
ข้ อ 4. ข้ าพเจ้ ารับรองจะดําเนินการตามสัญญาทันที หรือทันทีทไี่ ด้ รับแจ้ งจากผู้ว่าจ้ างว่าให้ เริ่ ม
ทํางานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเงื่ อนไขที่ กาํ หนดในสัญญาโดยครบถ้ วนถูกต้ อง
ข้ อ 5. ในกรณีทขี่ ้ าพเจ้ าได้ รับการพิจารณาให้ เป็ นผู้ดาํ เนินการ ข้ าพเจ้ ารับรองที่ จะ
5.1 ทําสัญญากับผู้ว่าจ้ าง ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ ได้ รับหนังสือแจ้ งให้ ไปทําสัญญา
5.2 มอบหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาให้ แก่ ผู้ว่าจ้ าง ก่อนหรือ
ในขณะ ที่ ได้ ลงนามในสัญญาเพื่ อเป็ นหลักประกันการปฏิบัตติ ามสัญญาโดยถูกต้ องและครบถ้ วน
หากข้ าพเจ้ าไม่ปฏิบัตใิ ห้ ครบถ้ วนตามที่ ระบุไว้ ข้างต้ นนี้ ข้ าพเจ้ ายินดีชดใช้ ค่าเสียหายใดๆ
ที่ อาจมีแก่ผ้ ูว่าจ้ างมีสทิ ธิทจี่ ะให้ ผ้ ูยื่นข้ อเสนอรายอื่ นเป็ นผู้ได้ รับคัดเลือกก็ได้
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ข้ อ 6. ข้ าพเจ้ ายอมรับว่าผู้ว่าจ้ าง ไม่มีความผูกพันที่ จะรับคําเสนอนี้ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบใน
ค่าใช้ จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ ข้าพเจ้ าได้ เข้ ายื่ นข้ อเสนอนี้
ข้ อ 7. เพื่ อเป็ นหลักประกันในการปฏิบัตติ ามความผูกพันแห่งคําเสนอนี้ และตามความผูกพัน
แห่งคําเสนอนี้ ข้ าพเจ้ าขอมอบ
7.1 เงินสด จํานวน ...............- บาท
7.2 เช็คของธนาคาร………. เลขที่ ………. วันที่ …………………….จํานวนเงิน …...............บาท (..................................บาท) ซึ่ งเป็ นเช็คที่ ธนาคารสั่งจ่าย (แคชเชียร์เช็ค)
ของวันที่ ยื่นข้ อเสนอหรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทําการ หรือ
เลขที่
จํานวน
7.3 หนังสือคํา้ ประกันของธนาคาร
เงิน ......................- บาท (..................................บาท)
เพื่ อเป็ นหลักประกันการยื่ นข้ อเสนอมาพร้ อมกันนี้
ขอแสดงความนับถือ
ประทับตรา

ชื่ อนิติบุคคล
ลงนาม ………………………………………….
(………………………………………)
ตําแหน่ง ……………………………………….
ลงนาม ………………………………………….
(………………………………………)
ตําแหน่ง ……………………………………….
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เอกสารส่วนที่ 5
(ตัวอย่าง)
สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรม
โครงการ.....................................................................................
สัญญาเลขที่ ................................
สัญญาฉบับนี้ทาํ ขึ้น ณ…...……………………………………………………………
ตําบล/แขวง………….…อําเภอ/เขต……………….จังหวัด………………เมื่ อวันที่ ……..…..เดือน……..….พ.ศ. ………..
ระหว่าง……...………..โดย……………….ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้ าง” ฝ่ ายหนึ่ ง กับ………….ซึ่ งจด
ทะเบียนเป็ นนิติบุคคล ณ………………….มีสาํ นักงานใหญ่อยู่เลขที่ ……….ถนน…………..ตําบล/แขวง…………..
อําเภอ/เขต..……….จังหวัด………..โดย……….ผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท………………..ลงวันที่ ………………….(และหนังสือมอบอํานาจลง
วันที่ …………)* แนบท้ ายสัญญานี้ (ในกรณีทที่ ปี่ รึกษาเป็ นบุคคลธรรมดาให้ ใช้ ข้อความว่ากับ……….อยู่
บ้ านเลขที่ …….ถนน…………..ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต………………..จังหวัด…………….)* ซึ่ งต่อไปใน
สัญญานี้จะเรียกว่า “ที่ ปรึกษา” อีกฝ่ ายหนึ่ ง
ทั้งสองฝ่ ายได้ ตกลงทําสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ผู้ว่าจ้ างตกลงจ้ างและที่ ปรึกษาตกลงรับจ้ างออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมสําหรับ
โครงการ .....................................................................................ตามความต้ องการของผู้ว่าจ้ าง
ทั้งนี้ ที่ ปรึกษาจะต้ องปฏิบตั งิ านให้ เป็ นไปตามหลักวิชาการทางด้ านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง
ข้ อ 2 ที่ ปรึกษาจะลงมือทํางานภายในวันที่ ..................................และจะดําเนินการออกแบบ
ตามสัญญานี้ให้ แล้ วเสร็จภายในวันที่ ....................................
ข้ อ 3 ผู้ว่าจ้ างและที่ ปรึกษาได้ ตกลงราคาค่าจ้ างออกแบบตามสัญญานี้ เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้น
.................................บาท (.................................) ซึ่ งเป็ นราคาที่ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม รวมทั้งภาษี
อากรอื่ น และค่าใช้ จ่ายทั้งปวงไว้ ด้วยแล้ ว
ข้ อ 4 ผู้ว่าจ้ างตกลงจ่ายค่าจ้ างให้ แก่ทปี่ รึกษาเป็ นงวดๆ ดังนี้
งวดที่ 1 จ่ายให้ ร้อยละ 20 ของค่าจ้ างออกแบบทั้งหมดตามสัญญา เมื่ อผู้รับจ้ าง
ดําเนินการวางเค้ าโครงการออกแบบและจัดทําแบบร่างขั้นต้ น โดยเสนอผ่านการ
พิจารณาอนุมตั ิของคณะฯ ประกอบด้ วย
1. แบบร่างผังบริเวณแสดงความสัมพันธ์ของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารกับ
บริเวณข้ างเคียง
2. แบบร่างตัวอาคารประกอบด้ วย แบบแปลนทุกชั้น รูปด้ าน และรูปตัด
โดยสังเขป และเอกสารที่ จาํ เป็ นอื่ นๆ (ถ้ ามี) เพื่ อประกอบการพิจารณา
แล้ วเสร็จภายในระยะเวลา................วัน
นับตั้งแต่วันที่ ได้ รับแจ้ งให้ เริ่ ม
ดําเนินการ
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งวดที่ 2

งวดที่ 3

จ่ายให้ ร้อยละ 20 ของค่าจ้ างออกแบบทั้งหมดตามสัญญา เมื่ อผู้รับจ้ าง
ดําเนินการจัดทําแบบร่างขั้นสุดท้ ายฉบับสมบูรณ์ โดยเสนอผ่านการพิจารณา
อนุมัติของคณะฯ ประกอบด้ วย
1. แบบร่างผังบริเวณแสดงความสัมพันธ์ของอาคารหรือกลุ่มของอาคารกับ
บริเวณข้ างเคียง ตลอดจนความสัมพันธ์ของระบบสาธารณูปโภคใกล้ เคียงที่
จําเป็ น
2. แบบร่างตัวอาคาร ประกอบด้ วยรายละเอียดของแบบแปลนทุกชั้น รูปด้ าน
รูปตัด และแบบอื่ นๆ ที่ จาํ เป็ น
3. แบบร่างการออกแบบวางผังครุภัณฑ์ประจําอาคาร........................
4. แบบร่างแสดงระบบวิศวกรรมทุกสาขาที่ เกี่ ยวข้ อง
5. รายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ รวมทั้งเอกสารอื่ นที่ จะใช้ สาํ หรับงานก่อสร้ างนี้
โดยสังเขป
แล้ วเสร็จภายในระยะเวลา................วัน
นับตั้งแต่วันที่ ได้ รับแจ้ งให้ เริ่ ม
ดําเนินการ
จ่ายให้ ร้อยละ 40 ของค่าจ้ างออกแบบทั้งหมดตามสัญญา เมื่ อผู้รับจ้ างส่งมอบ
แบบก่อสร้ างฉบับสมบูรณ์พร้ อมรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ เพื่ อใช้ เป็ นเอกสาร
สัญญา ประกอบด้ วย
1. แบบสถาปัตยกรรมทั้งหมด จํานวน..........ชุด ประกอบด้ วย
1.1. แบบแสดงผังบริเวณและระบบสาธารณูปโภคภายนอกอาคาร
1.2. แบบแสดงแปลนทุกชั้น
1.3. แบบแสดงรูปด้ าน 4 ด้ าน
1.4. แบบแสดงรูปตัดอย่างน้ อย 2 รูป
1.5. แบบแสดงรายละเอียดและแบบขยายต่างๆ
1.6. แบบรูปรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ประจํา
อาคาร
2. แบบวิศวกรรมโครงสร้ างพร้ อมรายละเอียด จํานวน.........ชุด
3. แบบวิศวกรรมสาขาอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ องทั้งหมด จํานวน...........ชุด
4. รายการประกอบแบบก่อสร้ างทั้งหมด จํานวน...........ชุด
5. ประมาณราคาก่อสร้ าง โดยแสดงบัญชีแยกราคาวัสดุอปุ กรณ์ทุกรายการที่
เกี่ ยวข้ อง (B.O.Q.) พร้ อม Blank Form จํานวน..........ชุด
6. การแบ่งงวดงานงวดเงินและแผนการดําเนินงาน
7. รายการคํานวณงานวิศวกรรมโครงสร้ างและวิศวกรรมสาขาอื่ นๆ (ถ้ ามี)
จํานวน 1 ชุด
8. หุ่นจําลองของอาคาร มาตราส่วน...............จํานวน 1 ชุด
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9. ไฟล์แบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
พร้ อมรายละเอียดประกอบแบบ
ทั้งหมด จํานวน 5 ชุด
แล้ วเสร็จภายในระยะเวลา............วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้ รับแจ้ งให้ เริ่ มดําเนินการ
งวดที่ 4 จ่ายให้ ร้อยละ 40 ของค่าจ้ างออกแบบทั้งหมดตามสัญญา เมื่ อผู้ว่าจ้ างได้
ดําเนินการประกวดราคาและลงนามในสัญญาจ้ างเหมาก่อสร้ างอาคารเป็ นที่
เรียบร้ อยแล้ ว หรือภายใน 60 วันหลังผู้ว่าจ้ างได้ แจ้ งการอนุมัติงานงวดที่ 3 เป็ น
หนังสือแก่ทปี่ รึกษาแล้ ว
งวดที่ 5 จ่ายให้ ร้อยละ 10 ของค่าจ้ างออกแบบทั้งหมดตามสัญญา ซึ่ งจะชําระในช่วย
ระยะเวลาการก่อสร้ าง โดยแบ่งการชําระเงินออกเป็ นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน
ทุกๆ 3 เดือน ตามจํานวนเดือนของระยะเวลาการก่อสร้ าง
ในกรณีทเี่ กิดการหยุดาํ เนินการก่อสร้ างหรือมีเหตุให้ ล่าช้ าจากแผนการดําเนินงาน
ผู้ว่าจ้ างจะ
พิจารณาจ่ายค่าจ้ างในงวดที่ 5 รวมทั้งคืนหลักประกันสัญญาให้ แก่ทปี่ รึกษาในเวลาที่ เหมาะสม เว้ นแต่การ
หยุดดําเนินการก่อสร้ าง หรือผลสําเร็จของงานเสร็จสิ้นล่าช้ าจากแผนดําเนินการที่ เกิดจากความผิดหรือ
ความบกพร่องในแบบรูปรายการละเอียดของที่ ปรึกษา
ข้ อ 5 ผู้ว่าจ้ างเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์ร่วมกับที่ ปรึกษาในผลงานที่ ทปี่ รึกษาได้ ออกแบบตามสัญญานี้
และผู้ว่าจ้ างและที่ ปรึกษาจะนําผลงานและรายละเอียดของงานตามสัญญานี้ไปใช้ หรือเผยแพร่ในกิจการ
อื่ นนอกเหนือจากที่ ได้ ระบุไว้ ในสัญญานี้ไม่ได้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากทั้ง 2 ฝ่ าย
ก่อน
ข้ อ 6 ในกรณีทผี่ ลงานของที่ ปรึกษาบกพร่องหรือไม่เป็ นไปตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้ าง อัน
เนื่ องมาจากที่ ปรึกษามิได้ ดาํ เนินการให้ ถูกต้ องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม และ/หรือวิศวกรรม ที่
ปรึกษาต้ องรีบทําการแก้ ไขให้ เป็ นที่ เรียบร้ อย โดยไม่คิดค่าบริการจากผู้ว่าจ้ างอีก ถ้ าที่ ปรึกษาหลีกเลี่ ยง
หรือบิดพริ้วไม่รีบจัดการแก้ ไขให้ เป็ นที่ เรียบร้ อยในกําหนดเวลาที่ ผ้ ูว่าจ้ างแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผู้ว่า
จ้ างมีสทิ ธิจ้างที่ ปรึกษารายอื่ นทําการแทน โดยที่ ปรึกษาจะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายเงินค่าจ้ างในกรณีน้ ี
แทนผู้ว่าจ้ างโดยสิ้นเชิง ซึ่ งหมายความรวมทั้งความเสียหายที่ เกิดขึ้นโดยตรง และโดยส่วนที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ
ความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากงานบริการนี้ด้วย
ข้ อ 7 ถ้ าที่ ปรึกษาไม่เริ่ มปฏิบัติงานภายในกําหนด หรือมีเหตุให้ ผ้ ูว่าจ้ างเชื่ อได้ ว่าที่ ปรึกษาไม่
สามารถทํางานให้ แล้ วเสร็จภายในกําหนด หรือล่วงเลยกําหนดเวลาแล้ วเสร็จไปแล้ ว หรือที่ ปรึกษาทําผิด
สัญญาข้ อหนึ่ งข้ อใด ผู้ว่าจ้ างมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ และเมื่ อบอกเลิกสัญญาแล้ ว ผู้ว่าจ้ างมีสทิ ธิริบหรือ
บังคับจากหลักประกันและมีสทิ ธิเรียกค่าเสียหายอื่ น (ถ้ ามี) จากที่ ปรึกษาด้ วย
ข้ อ 8 เอกสารแนบท้ ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ ถอื เป็ นส่วนหนึ่ งของสัญญานี้
ภาคผนวก 1 ข้ อกําหนดและเงื่ อนไขในการเสนองาน และรายละเอียดความต้ องการ
พื้นที่ ใช้ สอย
ภาคผนวก 2 หลักประกันการปฏิบัตติ ามสัญญา
ภาคผนวก 3 เอกสารเสนองานและข้ อเสนออื่ นๆ ของที่ ปรึกษา
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ความใดในเอกสารแนบท้ ายสัญญาที่ ขดั แย้ งกับข้ อความในสัญญานี้
ให้ ใช้ ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีทเี่ อกสารแนบท้ ายสัญญาขัดแย้ งกันเอง ที่ ปรึกษาจะต้ องปฏิบัตติ ามคําวินิจฉัยของผู้
ว่าจ้ าง
ั ญาได้ อ่านและเข้ าใจข้ อความ โดยละเอียด
สัญญานี้ทาํ ขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน คู่สญ
ตลอดแล้ ว จึงได้ ลงลายมือชื่ อพร้ อมทั้งประทับตรา (ถ้ ามี) ไว้ เป็ นสําคัญ ต่อหน้ าพยานและคู่สญ
ั ญา ต่าง
ยึดถือไว้ ฝ่ายละฉบับ
(ลงชื่ อ)…………………………..ผู้ว่าจ้ าง
(…………………………………)
(ลงชื่ อ)…………………………..ที่ ปรึกษา
(…………………………………)
(ลงชื่ อ)……………………….…พยาน
(…………………………………)
(ลงชื่ อ)………………………….พยาน
(…………………………………)
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แบบหนังสือคํ้าประกัน
(หลักประกันซอง)
เลขที่ .....................

เอกสารส่วนที่ 6

วันที่ ..............................................................

ข้ าพเจ้ า
(ชื่ อธนาคาร)
สํานั กงานตั้งอยู่ เ ลขที่ ...............ถนน...................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด
.........................................โดย.............................................................ผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันธนาคารขอทํา
หนังสือคํา้ ประกันฉบับนี้ให้ ไว้ ต่อผู้ว่าจ้ าง ดังมีข้อความต่อไปนี้
ได้ ยื่นซองเสนอราคาสําหรับการจ้ างที่
1. ตามที่
(ชื่ อผู้ให้ บริการ)
ปรึกษาออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม
โครงการ
.................................................................................เอกสารจ้ า งเลขที่ ......................ลงวันที่
.....................ซึ่ งต้ องวางหลักประกันซองตามเงื่ อนไขการจ้ างต่อผู้ว่าจ้ างเป็ นจํานวนเงิน.........................บาท
(...............................................) เท่านั้น
ข้ าพเจ้ ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่ อนไขที่ จะคํา้ ประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียวกับลูกหนี้ช้ันต้ นในการ
ชําระเงินตามสิทธิเรียกร้ องของผู้ว่าจ้ าง
จํานวนไม่เกิน.............................บาท
(.................................)ในกรณี
(ชื่ อผู้ให้ บริการ)
ไม่ปฏิบัติตามเงื่ อนไขในการจ้ าง อันเป็ นเหตุให้ ผ้ ูว่าจ้ าง มีสทิ ธิริบหลักประกันซองเสนอ
ได้ ถอนใบเสนองาน
งาน หรือให้ ชดใช้ ค่าเสียหายใดๆ รวมทั้งกรณีที่
(ชื่ อผู้ให้ บริการ)
ของตนภายในระยะเวลาที่ ใบเสนองานยังมีผลอยู่ หรือมิได้ ไปลงนามในสัญญาเมื่ อได้ รับแจ้ งไปทําสัญญา หรือมิได้ วาง
หลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่ กาํ หนดในเอกสารการจ้ าง โดยข้ าพเจ้ าจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพื่ อโต้ แย้ ง และผู้ว่าจ้ าง
ชําระหนี้น้ันก่อน
ไม่จาํ เป็ นต้ องเรียกร้ องให้
(ชื่ อผู้ให้ บริการ)
2. หนังสือคํา้ ประกันนี้มีผลใช้ บังคับตั้งแต่................................ถึง............................
ข้ าพเจ้ าจะไม่เพิกถอนการคํา้ ประกันนี้ภายในระยะเวลาที่ กาํ หนดไว้

และ

ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนองานออกไป
3. ถ้ า
(ชื่ อผู้ให้ บริการ)
ข้ าพเจ้ ายินยอมที่ จะขยายกําหนดระยะเวลาการคํา้ ประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ ได้ ขยายออกไปดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าได้ ลงนามและประทับตราไว้ ต่อหน้ าพยานเป็ นสําคัญ

(ลงชื่ อ)........................................................ผู้คาํ้ ประกัน
(.......................................................)
ตําแหน่ง.............................................
(ลงชื่ อ)..............................................................พยาน
(........................................................)
ตําแหน่ง...........................................
(ลงชื่ อ)..............................................................พยาน
(........................................................)
ตําแหน่ง.............................................
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(ตัวอย่างเอกสารประกอบการจ้ างที่ปรึกษาออกแบบงานสถาปั ตยกรรมและงานวิศวกรรม)
“ สถานที่เลี ้ยงและใช้ สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ”

แบบหนังสือคํ้าประกัน
(หลักประกันสัญญา)
เลขที่ .....................

เอกสารส่วนที่ 7

วันที่ ..............................................................

ข้ าพเจ้ า
(ชื่ อธนาคาร)
สํานั กงานตั้งอยู่ เ ลขที่ ...............ถนน...................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด
.........................................โดย..........................................................ผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันธนาคารขอทํา
หนังสือคํา้ ประกันฉบับนี้ให้ ไว้ ต่อผู้ว่าจ้ าง ดังมีข้อความต่อไปนี้
ซึ่ งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้ าง” ได้ ทาํ สัญญา
4. ตามที่
(ชื่ อผู้ให้ บริการ)
จ้ างที่ ปรึกษาออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม โครงการ..........................................กับ ผู้ ว่ าจ้ างตาม
สัญญาเลขที่ ......................ลงวันที่ .....................ซึ่ งผู้รับจ้ างต้ องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้
ว่ าจ้ างเป็ นจํานวนเงิน.........................บาท (....................................) ซึ่ งเท่ากับร้ อยละ 5 (ห้ า) ของมูลค่า
ทั้งหมดของสัญญา
ข้ าพเจ้ ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่ อนไขที่ จะคํา้ ประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียวกับลูกหนี้ช้ันต้ นในการ
ชําระเงินตามสิทธิเรียกร้ องของผู้ว่าจ้ าง จํานวนไม่เกิน................................บาท (.................................) ในกรณีทผี่ ้ ูรับจ้ าง
ก่อให้ เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้ องชําระค่าปรับ หรือค่าใช้ จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้ างมิได้ ปฏิบัติตามภาระหน้ าที่ ใดๆ ที่
กําหนดในสัญญาดังกล่าวข้ างต้ น ทั้งนี้ โดยข้ าพเจ้ าจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพื่ อโต้ แย้ ง และผู้ว่าจ้ างไม่จาํ เป็ นต้ องเรียกร้ องให้
ผู้รับจ้ างชําระหนี้น้ันก่อน
5. หากผู้ว่าจ้ างได้ ขยายระยะเวลาให้ แก่ผ้ ูรับจ้ าง หรือยินยอมให้ ผ้ ูรับจ้ างปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่ อนไข
ใดๆ ในสัญญา ให้ ถอื ว่าข้ าพเจ้ าได้ ยินยอมในกรณีน้ันด้ วย
6. หนังสือคํา้ ประกันนี้
มีผลใช้ บังคับตั้งแต่วันทําสัญญาจ้ างดังกล่ าวข้ างต้ นจนถึงวันที่ ภาระหน้ าที่
ทั้งหลายของผู้รับจ้ างจะได้ ปฏิบัติให้ สาํ เร็จลุล่วงไป และข้ าพเจ้ าจะไม่เพิกถอนการับประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตราบ
เท่าที่ ผู้รับจ้ างยังต้ องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้ างตามสัญญาจ้ างอยู่
ข้ าพเจ้ าได้ ลงนามและประทับตราไว้ ต่อหน้ าพยานเป็ นสําคัญ

(ลงชื่ อ)........................................................ผู้คาํ้ ประกัน
(.......................................................)
ตําแหน่ง.............................................
(ลงชื่ อ)..............................................................พยาน
(........................................................)
ตําแหน่ง...........................................
(ลงชื่ อ)..............................................................พยาน
(........................................................)
ตําแหน่ง.............................................
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(ตัวอย่างเอกสารประกอบการจ้ างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้ าง)
“ สถานที่เลี ้ยงและใช้ สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ”

รายละเอียดเอกสารประกอบการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

“ สถานที่เลี้ ยงและใช้สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ”

ประกอบด้ วย…..
เอกสารส่วนที่ 1
ประกาศ
เรื่อง จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
เอกสารส่วนที่ 2
เอกสารการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
เอกสารส่วนที่ 3
ขอบข่ายของงานควบคุมงานก่อสร้าง
เอกสารส่วนที่ 4
ใบเสนองาน
การจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
เอกสารส่วนที่ 5
(ตัวอย่าง) สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
เอกสารส่วนที่ 6
แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันซอง)
เอกสารส่วนที่ 7
แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
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(ตัวอย่างเอกสารประกอบการจ้ างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้ าง)
“ สถานที่เลี ้ยงและใช้ สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ”

ประกาศ...........................................................
เอกสารส่วนที่ 1
เรื่อง จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการ.....................................................................................
ด้ วย............................(ผู้ว่าจ้ าง)...................................
มีความประสงค์จะดําเนินการ
ว่าจ้ างที่ ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้ าง.....................(ชื่ อโครงการ)..................................................
จํานวน 1 งาน
ผู้ให้ บริการที่ มีสทิ ธิเข้ าเสนองานจะต้ องเป็ นนิติบุคคลที่ ประกอบธุรกิจบริการด้ านการควบคุมงาน
ซึ่ งมีผลงานควบคุมงานก่อสร้ างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กประเภทอาคารพักสัตว์ทดลอง
หรืออาคาร
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หรืออาคารโรงพยาบาล ประกอบด้ วยงานระบบต่างๆ อย่างน้ อย ดังนี้ ระบบ
ไฟฟ้ าและสื่ อสาร, ระบบสุขาภิบาล, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ, ระบบป้ องกันอัคคีภยั , ระบบ
แก๊สทางการแพทย์
และระบบปรับอากาศห้ องผ่าตัด
วงเงินค่าก่อสร้ างในสัญญาเดียวไม่ตา่ํ กว่า
......................... บาท (.............................บาท) เป็ นผลงานที่ ดแี ละเสร็จเรียบร้ อยมาแล้ วเป็ น
ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี (สิบปี ) นับตั้งแต่ได้ ออกแบบงานก่อสร้ างแล้ วเสร็จจนถึงวันที่ ยื่นซองเสนองาน
ั ญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือองค์การ หรือรัฐวิสาหกิจ
และจะต้ องเป็ นผลงานที่ ผ้ ูให้ บริการเป็ นคู่สญ
หรือหน่วยงานเอกชนที่ มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าควรเชื่ อถือได้ โดยต้ องนําสัญญาคู่ฉบับ และหนังสือ
รับรองผลงานมาแสดงด้ วย และผู้ให้ บริการต้ องไม่เป็ นผู้ถูกแจ้ งเวียนชื่ อผู้ท้ งิ งานของทางราชการ
กําหนดการ ชี้แจงรายละเอียดในวันที่ ............................ระหว่างเวลา.........น.ถึง.........น. ณ
ห้ องประชุม ............................(สถานที่ ช้ ีแจงรายละเอียด)...................................
กําหนดยื่ นซองเสนองานในวันที่ ............................ระหว่างเวลา.........น.ถึง.........น. ณ ห้ อง
ประชุม ............................(สถานที่ ช้ ีแจงรายละเอียด)...................................และกําหนดเปิ ดซอง
เสนองานในวันที่ ................................ ตั้งแต่เวลา..........น.เป็ นต้ นไป
ผู้ให้ บริการที่ สนใจจะเข้ าเสนองาน ขอรับเอกสารรายละเอียดเสนองานได้ ท.ี่ ................ ...........
(สถานที่ ขอรับเอกสาร)...................................ระหว่างวันที่ .........................ถึงวันที่ .......................
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ............................ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ .........................................
(........................................................)
.....................................................
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(ตัวอย่างเอกสารประกอบการจ้ างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้ าง)
“ สถานที่เลี ้ยงและใช้ สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ”

เอกสารส่วนที่ 2
เอกสารการจ้าง เลขที่...............
จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการ.....................................................................................
ตามประกาศ.......................................... ลงวันที่........................
ด้ วย............................(ผู้ว่าจ้ าง)................................... ซึ่ งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้ าง” มีความ
ประสงค์จะดําเนินการว่าจ้ างควบคุมงานก่อสร้ าง................................(ชื่ อโครงการ).............................
โดยวิธคี ดั เลือกแบบจํากัดข้ อกําหนด โดยมีข้อแนะนําและข้ อกําหนดดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. เอกสารแนบท้ ายเอกสารการจ้ าง
1.1 ขอบข่ายของงาน
1.2 ใบเสนองาน
1.3 แบบสัญญาจ้ างควบคุมงาน
1.4 แบบหนังสือคํา้ ประกัน
(2) หลักประกันซอง
(3) หลักประกันสัญญา
1.5 แบบรูปและรายการประกอบแบบ
1.6 แผนผังแสดงสถานที่ ทจี่ ะให้ ดาํ เนินการควบคุมการก่อสร้ าง
ข้ อ 2. ผู้ให้ บริการต้ องมีคุณสมบัตดิ ังนี้
2.7 เป็ นนิติบุคคลที่ ประกอบธุรกิจบริการด้ านการควบคุมงานก่อสร้ างมาแล้ วไม่ตา่ํ กว่า 5
ปี และต้ องไม่หยุดกิจการมาเกิน 1 ปี และเป็ นนิติบุคคลที่ มีผ้ ูถอื หุ้นเป็ นคนไทยเกินกว่าร้ อยละ 50 ของทุน
การจัดตั้งนิตบิ ุคคลนั้น และต้ องนําหลักฐานเอกสารดังต่อไปนี้ทแี่ สดงความเป็ นจริงในปัจจุบันไปแสดงแก่ผ้ ู
ว่าจ้ างเมื่ อยื่ นซองเสนองานด้ วย คือ
ก. หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้ าที่ แสดงชื่ อ
และจํานวนผู้มีอาํ นาจทําการผูกพันนิตบิ ุคคลนั้นๆ ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการทําการค้ าหรือประกอบธุรกิจ
ข. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคล
ค. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ ม
ง. หนังสือบริคณห์สนธิ (กรณีเป็ นบริษัท)
2.8 ต้ องมีวิศวกร และสถาปนิกผู้ชาํ นาญงานอย่างน้ อยในสาขาดังนี้ คือ วิศวกรโครงสร้ าง
วิศวกรเครื่ องกล วิศวกรไฟฟ้ า วิศวกรสุขาภิบาล และสถาปนิก โดยให้ แสดงจํานวน คุณวุฒิ และประวัติการ
ทํางานด้ วย
2.9 วิศวกรและสถาปนิกตามข้ อ 2.2 จะต้ องมีวุฒิไม่ตา่ํ กว่าสามัญวิศวกร หรือสามัญ
สถาปนิก และมีประสบการณ์ไม่ตา่ํ กว่า 5 ปี (ห้ าปี )
2.10 ผู้ให้ บริการต้ องมีผลงานควบคุมงานก่อสร้ างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประเภท
อาคารพักสัตว์ทดลอง หรืออาคารปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ หรืออาคารโรงพยาบาล ประกอบด้ วยงานระบบ
ต่างๆ อย่างน้ อยดังนี้ ระบบไฟฟ้ าและสื่ อสาร, ระบบสุขาภิบาล, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ, ระบบ
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(ตัวอย่างเอกสารประกอบการจ้ างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้ าง)
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ป้ องกันอัคคีภยั , ระบบแก๊สทางการแพทย์ และระบบปรับอากาศห้ องผ่าตัด วงเงินค่าก่อสร้ างในสัญญาเดียว
ไม่ตา่ํ กว่า .............................. บาท (.............................บาท) เป็ นผลงานที่ ดีและเสร็จเรียบร้ อย
มาแล้ วเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี (สิบปี ) นับตั้งแต่ได้ ออกแบบงานก่อสร้ างแล้ วเสร็จจนถึงวันที่ ยื่นซอง
เสนองาน และจะต้ องเป็ นผลงานที่ ผ้ ูให้ บริการเป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือองค์การ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ผ้ ูว่าจ้ างพิจารณาเห็นว่าควรเชื่ อถือได้ โดยต้ องนําสัญญาคู่ฉบับและ
หนังสือรับรองผลงานมาแสดงด้ วย และผู้ให้ บริการต้ องไม่เป็ นผู้ถูกแจ้ งเวียนชื่ อผู้ท้ งิ งานของทางราชการ
2.11 ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน
ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้ นแต่
รัฐบาลของผู้เข้ าเสนองานจะได้ มคี าํ สั่งให้ สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.12 ไม่เป็ นผู้เคยมีเจตนาหลีกเลี่ ยงการชําระภาษีอากรให้ แก่ทางราชการ
หรือเป็ นผู้มี
รายชื่ ออยู่ในบัญชีผ้ ูท้ งิ งานของทางราชการ
ข้ อ 3. ผู้ให้ บริการ ต้ องเป็ นผู้มีอาํ นาจทําการผูกพันนิติบุคคล หรือเป็ นผู้ได้ รับมอบอํานาจจากผู้ทมี่ ี
อํานาจกระทําการผูกพัน โดยต้ องนําหลักฐานต้ นฉบับการมอบอํานาจเป็ นหนังสือติดอากรแสตมป์ ตาม
ประมวลรัษฎากรไปแสดง และมอบไว้ แก่ผ้ ูว่าจ้ างในวันยื่ นเสนองานด้ วย
ข้ อ 4. หลักฐานประกอบซองเสนองาน
4.1 ใบเสนองาน
4.2 แนวความคิดในการออกแบบ (แบบร่างขนาด A3 ไม่เกิน 4 แผ่น)
4.3 แนวความคิดในการควบคุมงาน
4.4 หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้ า ที่ แสดงชื่ อ
และจํานวนผู้มีอาํ นาจทําการผูกพันนิตบิ ุคคลนั้นๆ ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการทําการค้ าหรือประกอบธุรกิจ
4.5 หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคล / หนังสือบริคณห์สนธิ (กรณีเป็ น
บริษัท)
4.6 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ ม
4.7 หลักฐานแสดงคุณวุฒิ ประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิก และวิศวกรประจําและไม่ประจํา
4.8 สําเนาหนังสือรับรองผลงานที่ เคยปฏิบัติมาแล้ วตามข้ อ 2.4 พร้ อมสําเนาสัญญาคู่ฉบับ
4.9 แผนการทํางาน
4.10 บุคลากรที่ เสนอใช้ ในงานนี้
4.11 บัญชีเอกสารที่ ยื่นพร้ อมซองเสนองาน
เอกสารดังกล่าวให้ ใส่ซองปิ ดผนึก พร้ อมจัดทํารายการหลักฐานที่ เสนอไว้ ด้วย กรณีเอกสารเป็ นสําเนา
ให้ รับรองสําเนาโดยผู้มีอาํ นาจทําการผูกพันนิตบิ ุคคล หรือเป็ นผู้ได้ รับมอบอํานาจจากผู้ทมี่ ีอาํ นาจกระทําการ
ผูกพันนิตบิ ุคคลนั้น และนําส่งคณะกรรมการดําเนินการจ้ างโดยวิธคี ดั เลือกแบบจํากัดข้ อกําหนด ตามวัน เวลาที่
กําหนด
ข้ อ 5. เงื่ อนไขและระยะเวลาการควบคุมงาน
ผู้ให้ บริการที่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นที่ ปรึกษา จะต้ องดําเนินการควบคุมงานก่อสร้ างให้ เป็ นไป
ตามสัญญาก่อสร้ าง และถูกต้ องตามหลักวิชาการทางด้ านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และจะต้ องรับผิดชอบ
ต่อผู้ว่าจ้ างจนกว่างานตามสัญญาก่อสร้ างจะแล้ วเสร็จนับจากวันที่ ผ้ ูว่าจ้ างระบุในหนังสือให้ เริ่ มปฏิบัติงาน
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ข้ อ 6. เงื่ อนไขการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้ างจะจ่ายเงินให้ ทปี่ รึกษาเป็ นค่าควบคุมงานในอัตราที่ กาํ หนดไว้ ในระเบียบสํานักนายก
ว่าด้ วยการพัสดุ ในอัตรา 2% สําหรับงบประมาณค่าก่อสร้ าง 10,000,000 บาทแรก และในอัตรา 1.75%
สําหรับงบประมาณส่วนที่ เหลือ
ในส่วนของระยะเวลาและเงื่ อนไขการจ่ายเงินค่าควบคุมงาน จะแบ่งจ่ายให้ ผ้ ูรับจ้ างเป็ นราย
เดือน เดือนละเท่าๆกัน ตามอายุสญ
ั ญาก่อสร้ าง โดยจะจ่ายให้ ผ้ ูรับจ้ างเมื่ อผู้รับจ้ างได้ ควบคุมงาน และทํา
รายงานการควบคุมงานและผลงาน ตามการก่อสร้ างในเดือนนั้นๆ เสนอต่อผู้ว่าจ้ าง เป็ นที่ เรียบร้ อยแล้ ว ซึ่ ง
ผู้ว่าจ้ าง จะแจ้ งวงเงินค่าจ้ างรายเดือนให้ ผ้ ูรับจ้ างทราบ หลังจากผู้ว่าจ้ าง ได้ ทราบระยะเวลาการก่อสร้ าง
อาคาร
ข้ อ 7. กําหนดการชี้แจงรายละเอียดในวันที่ ......................ระหว่างเวลา........น.ถึง........น. ณ ห้ อง
ประชุม ............................(สถานที่ ช้ ีแจงรายละเอียด)...................................
ข้ อ 8. ผู้ให้ บริการต้ องยื่ นซองเสนองาน พร้ อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ กาํ หนดไว้ ในประกาศ
และรายละเอียดแนบท้ ายประกาศนี้ ต่อคณะกรรมการดําเนินการจ้ างโดยวิธคี ดั เลือกแบบจํากัดข้ อกําหนด ณ
ห้ องประชุม ..................(สถานที่ ช้ ีแจงรายละเอียด)..................ในวันที่ ...................... ระหว่างเวลา
......................น. หากพ้ นกําหนดดังกล่าว ผู้ว่าจ้ างจะไม่รับซองเสนองานหรือเอกสารหลักฐานจากผู้ใดอีก
ผู้ให้ บริการจะต้ องจัดทําบัญชีรายการเอกสารที่ ได้ ยนพร้
ื่ อมซองเสนองาน ยื่ นพร้ อมกับซอง
เสนองานด้ วย
ซองเสนองานต้ องปิ ดผนึกให้ เรียบร้ อยก่อนยื่ นต่อคณะกรรมการดําเนินการจ้ างโดยวิธี
คัดเลือกแบบจํากัดข้ อกําหนด
และคณะกรรมการฯ
จะเปิ ดซองเสนองาน
ณ
ห้ องประชุม
............................(สถานที่ ช้ ีแจงรายละเอียด)..........................ในวันที่ ..........................เวลา........น.
ทั้งนี้ ซองเสนองานที่ ผ้ ูให้ บริการได้ ยื่นต่อคณะกรรมการฯ และมีการลงทะเบียนรับซองแล้ ว
จะถอนคืนไม่ได้
ผู้ว่าจ้ างจะถือเอาเวลาตามสถานที่ ทาํ การรับซอง หรือเปิ ดซองเสนองานแล้ วแต่กรณีเป็ น
เกณฑ์ในการตัดสิน
ผู้ว่าจ้ างจะประกาศรายชื่ อผู้ทไี่ ด้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ควบคุมงานก่อสร้ างในวันที่
.............................เวลา...........................น.
ข้ อ 9. ผู้ให้ บริการจะต้ องวางหลักประกันซองการเสนองานมีมูลค่า ..................... บาท
(........................................บาท) ต่อผู้ว่าจ้ าง กําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วนั เปิ ดซองเสนอ
งาน ทั้งนี้ให้ แยกยื่ นพร้ อมกับซองเสนองาน โดยให้ ใช้ หลักประกันอย่างหนึ่ งอย่างใด ดังต่อไปนี้
ก. เงินสด
ข. เช็คที่ ธนาคารสัง่ จ่ายให้ แก่มหาวิทยาลัย ซึ่ งเป็ นเช็คลงวันที่ ทยี่ ื่ นซองเสนองานหรือก่อน
หน้ านั้น ไม่เกิน 3 วันทําการ
ค. หนังสือคํา้ ประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํา้ ประกันดังระบุในข้ อ 1.4 (1)
ง. พันธบัตรรัฐบาล
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จ. หนังสือคํา้ ประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทไี่ ด้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่ อการพาณิชย์
และประกอบธุรกิจคํา้
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ งได้ แจ้ งชื่ อเวียนให้ ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ ว โดย
อนุโลมให้ ใช้ ตามแบบหนังสือคํา้ ประกันดังระบุในข้ อ 1.4 (1)
หลักประกันซองตามข้ อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ ผ้ ูให้ บริการหรือผู้คาํ้ ประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ ได้ พิจารณาในเบื้องต้ นเรียบร้ อยแล้ ว เว้ นแต่ผ้ ูให้ บริการรายที่ ได้ รับคัดเลือก จะคืนให้ ต่อเมื่ อ
ได้ ทาํ สัญญา หรือข้ อตกลง หรือเมื่ อผู้เสนอให้ บริการได้ พ้นจากข้ อผูกพันแล้ ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย
ข้ อ 10. หลักประกันซองเสนองานดังกล่าวในข้ อ 9. จะต้ องถูกริบในกรณีดังต่อไปนี้
10.1 ผู้ให้ บริการขอถอนซองเสนองานก่อนคณะกรรมการตัดสินให้ ผ้ ูให้ บริการรายใดเป็ นผู้
ได้ รับเลือกไว้
10.2 ผู้ให้ บริการรายใดได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นผู้ควบคุมงานให้ ทาํ งานนี้แล้ วหลีกเลี่ ยงการทํา
สัญญาในระยะเวลาที่ ผ้ ูว่าจ้ างกําหนด
10.3 ผู้ว่าจ้ าง ไม่สามารถส่งใบแจ้ งให้ มาทําสัญญาได้ เนื่ องจากผู้ควบคุมงานให้ ทาํ งานนี้
เลิกหรือหยุดกิจการ หรือด้ วยประการอื่ นใดที่ ทาํ ให้ ไม่สามารถติดต่อที่ ผ้ ูควบคุมงานได้
ข้ อ 11. ผู้ให้ บริการที่ ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ควบคุมงานให้ ทาํ งานนี้ จะต้ องไปทําสัญญากับผู้
ว่าจ้ าง ตามแบบของทางราชการและวางหลักประกันสัญญาในอัตราร้ อยละ 5 ของราคาค่าจ้ างที่ ตกลงจ้ าง
ภายใน 5 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ ได้ รับแจ้ งจากผู้ว่าจ้ าง
ข้ อ 12. ผู้ว่าจ้ างสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่ให้ ผ้ ูให้ บริการถอนการเสนองานและหลักประกันซอง
ทั้งจะไม่
รับผิดชอบในเรื่ องดอกเบี้ยและค่าเสียหายต่างๆ ที่ อาจเกิดขึ้น
ข้ อ 13. ถ้ าผู้ให้ บริการถอนการเสนองาน หรือผู้ให้ บริการที่ ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ควบคุมงาน
ให้ ทาํ งานนี้ไม่ไปทําสัญญาและวางหลักประกันสัญญาตามจํานวนและระยะเวลาที่ กาํ หนดในข้ อ 10. และข้ อ 11.
มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ทจี่ ะถือว่าผู้น้นั เป็ นผู้ท้ งิ งาน และผู้ว่าจ้ างจะริบหลักประกันซองเสนองาน หรือ
เรียกร้ องจากธนาคารผู้คาํ้ ประกัน
นอกจากนี้ ผู้ให้ บริการที่ ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ควบคุมงานที่ ไม่ไปทําสัญญาและวาง
หลักประกันสัญญาตามวรรคแรก จะต้ องรับผิดชอบชดใช้ ค่าจ้ างส่วนที่ เพิ่ มขึ้นอันเนื่ องจากการที่ มหาวิทยาลัย
ต้ องจ้ างบุคคลอื่ นทํางานนี้ในราคาที่ สงู ขึ้น
ข้ อ 14. หลักประกันสัญญาจะต้ องเป็ นอย่างใดอย่างหนึ่ ง ดังต่อไปนี้
ก. เงินสด
ข. เช็คที่ ธนาคารสั่งจ่ายให้ แก่มหาวิทยาลัย ซึ่ งเป็ นเช็คลงวันที่ ทยี่ ื่ นซองเสนองานหรือก่อน
หน้ านั้น ไม่เกิน 3 วันทําการ
ค. หนังสือคํา้ ประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํา้ ประกันดังระบุในข้ อ 1.4 (1)
ง. พันธบัตรรัฐบาล
จ. หนังสือคํา้ ประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทไี่ ด้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่ อการพาณิชย์ และ
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ประกอบธุรกิจคํา้ ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ งได้ แจ้ งชื่ อเวียน
ให้ ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ ว โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามแบบหนังสือคํา้ ประกันดังระบุใน
ข้ อ 1.4 (1)
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ ผ้ ูได้ รับคัดเลือกพ้ น
จากข้ อผูกพันตามสัญญาจ้ างแล้ ว
ข้ อ 15. ผู้ว่าจ้ างมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะให้ งานตามประกาศนี้สาํ เร็จลุล่วงไปเป็ นสําคัญ
ฉะนั้นเพื่ อให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้ว่าจ้ างมีหลักเกณฑ์และสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้
15.1 คณะกรรมการดําเนินการจ้ างโดยวิธคี ดั เลือกแบบจํากัดข้ อกําหนด หรือผู้ว่าจ้ าง มี
สิทธิให้ ผ้ ูให้ บริการชี้แจงข้ อเท็จจริงต่างๆ ประกอบการพิจารณา หากคําชี้แจงไม่เป็ นทีรับฟังได้ ผู้ว่าจ้ างมีสทิ ธิ
ที่ จะไม่จ้างผู้น้นั
15.2 ก่อนจะพิจารณาคัดเลือกผู้ให้ บริการรายใด
คณะกรรมการดําเนินการจ้ างโดยวิธี
คัดเลือกแบบจํากัดข้ อกําหนด หรือผู้ว่าจ้ าง มีสทิ ธิตรวจสอบข้ อเท็จจริงเกี่ ยวกับสภาพฐานะ หรือข้ อเท็จจริง
อื่ นใด เกี่ ยวกับการปฏิบตั ิงานของผู้ให้ บริการและมีสทิ ธิทจี่ ะไม่ว่าจ้ างผู้ให้ บริการที่ อยู่ในสภาพที่ มหาวิทยาลัย
เห็นว่าจะไม่สามารถทํางานตามประกาศนี้ให้ สาํ เร็จลุล่วงได้
15.3 ผู้ว่าจ้ าง อาจตัดสิทธิไม่พิจารณาผู้ให้ บริการที่ มีหลักฐานไม่ถูกต้ องครบถ้ วน หรือผิด
เงื่ อนไข หรือมีเงื่ อนไขนอกเหนือจากประกาศ และรายละเอียดแนบท้ ายประกาศนี้
15.4 การพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการจ้ างโดยวิธคี ดั เลือกหรือผู้ว่าจ้ าง ให้ ถอื เป็ น
เด็ดขาด
ข้ อ 16. ผู้ว่าจ้ างทรงไว้ ซึ่งสิทธิทจี่ ะไม่รับราคาตํา่ สุด หรือราคาหนึ่ งราคาใด หรือราคาที่ เสนอทั้งหมด
ก็ได้ และอาจจะพิจารณาเลือกจ้ าง หรืออาจจะยกเลิกการประกาศจ้ าง โดยไม่พิจารณาจัดจ้ างเลยก็ได้ สดุ แต่
จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่ อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ และให้ ถอื ว่าการตัดสินของผู้ว่าจ้ างเป็ นเด็ดขาด ผู้
เสนอราคาจะเรียกร้ องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งผู้ว่าจ้ างจะพิจารณายกเลิกการประกาศจ้ าง และลงโทษผู้
เสนอราคาเป็ นผู้ท้ งิ งาน ไม่ว่าจะเป็ นผู้เสนอราคาที่ ได้ รับการคัดเลือกหรือไม่กต็ าม หากมีเหตุทเี่ ชื่ อได้ ว่าการ
เสนอราคากระทําการโดยไม่สจุ ริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรือใช้ ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
อื่ นมาเสนอแทน เป็ นต้ น
ข้ อ 17. ผู้ว่าจ้ างสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่จ้างผู้ให้ บริการ
หากไม่ได้ รับอนุมัตจิ ากผู้มีอาํ นาจอนุมัติของผู้
ว่าจ้ าง และไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือค่าใช้ จ่ายใดๆ อันเกิดแก่ผ้ ูเข้ ายื่ นเสนองาน
ข้ อ 18. ผู้ว่าจ้ างถือว่า ผู้ให้ บริการทุกรายทราบข้ อความตามประกาศ และรายละเอียดแนบท้ าย
ประกาศนี้ รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการครบถ้ วนทุกประการ และหากผู้ประสงค์จะเข้ าเสนอ
งานไม่เข้ าใจ หรือต้ องการทราบรายละเอียดเพิ่ มเติมให้ ตดิ ต่อสอบ ถามได้ ที่ ..................(ผู้ว่าจ้ าง)..........
โทร.................... ในวันและเวลาราชการ
.........................................
........../................./............
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เอกสารส่วนที่ 3
ขอบข่ายของงานควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการ.....................................................................................
1. วัตถุประสงค์
............................(ผู้ว่าจ้ าง)...................................
มีความประสงค์จะจัดจ้ าง
บริษัทเอกชนให้ ดาํ เนินการควบคุมงานก่อสร้ างโครงการ ...................................................................
ในพื้นที่ ขนาดประมาณ ..................................... เมตร โดยผู้รับจ้ างจะต้ องดําเนินการออกแบบอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ ประมาณ ............................ ตารางเมตร จํานวน ..... หลัง พร้ อมวางผัง
ครุภัณฑ์ประจําอาคาร และการปรับปรุงภูมิทศั น์โดยรอบอาคาร ผู้รับจ้ างจะต้ องดําเนินการให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้ าง ทุกประการ โดยการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้ าง ผู้รับจ้ างต้ องดําเนินการให้
ถูกต้ องตามหลักมาตรฐานวิชาชีพด้ านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่ เกี่ ยวข้ องทั้งหมด และตามข้ อกําหนด
มาตรฐานในการก่อสร้ าง การเลือกใช้ วัสดุทไี่ ด้ มาตรฐาน หรือ มอก.รับรอง นอกจากนั้นต้ องมีความพร้ อมใน
การดําเนินภาระงานดังกล่าวให้ แล้ วเสร็จเรียบร้ อยตามระยะเวลาที่ กาํ หนด
2. ขอบเขตการดําเนินการ
ผู้รับจ้ างจะต้ องให้ บริการด้ านการควบคุมงานก่อสร้ าง ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพใน
ด้ านสถาปัตยกรรม และด้ านวิศวกรรมที่ เกี่ ยวข้ อง พร้ อมนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่ องและ
ให้ คาํ ปรึกษา ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนขั้นตอนการดําเนินงานต่างๆ ตามมาตรฐานข้ อกําหนดในด้ าน
วิชาชีพดังกล่าวจนงานแล้ วเสร็จทั้งหมด
ผู้ควบคุมงานจะต้ องทําหน้ าที่ เบื้องต้ นอย่างน้ อย ดังนี้
1) กํากับดูแลผู้รับเหมาก่อสร้ างในการสํารวจแนวอาคาร เพื่ อกําหนดเขตอาคาร พร้ อมทั้ง
แนะนําผู้รับเหมาก่อสร้ างถึงตําแหน่ง จุดพิกดั
และระดับของหมุดหลักฐานของ
โครงการ
2) ควบคุมการก่อสร้ างตามรายละเอียดของงานทุกรายการที่ ปรากฏอยู่ในสัญญาก่อสร้ าง
ระหว่างผู้ว่าจ้ างและผู้รับเหมาก่อสร้ าง เพื่ อให้ ได้ รปู แบบและคุณภาพถูกต้ องตามที่ ระบุในเอกสารสัญญา
3) ตรวจสอบและให้ ความคิดเห็น Shop Drawing ที่ ผ้ ูรับเหมาก่อสร้ างจัดทํา วัสดุ อุปกรณ์
ที่ ผ้ ูรับเหมาก่อสร้ างขออนุมัติใช้ และให้ ความเห็นชอบก่อนเริ่ มดําเนินการก่อสร้ าง พร้ อมให้ คาํ ปรึกษา
แนะนําต่อผู้รับเหมาก่อสร้ างในการจัดทํา Shop Drawing และการขออนุมัติวัสดุ อุปกรณ์
4) ตรวจสอบและให้ ความเห็นชอบแผนงานและวิธกี ารก่อสร้ างที่ เสนอโดย
ผู้รับเหมาก่อสร้ าง ทั้งนี้ ต้ องควบคุมดูแลให้ การก่อสร้ างมีผลกระทบกระเทือนต่อสิ่ งแวดล้ อมน้ อยที่ สดุ
5) ตรวจสอบความถูกต้ องของแนวอาคารและค่าระดับของงานก่อสร้ างให้ เป็ นไปตามแบบ
ที่ กาํ หนดไว้
6) ตรวจสอบวัสดุทใี่ ช้ ในการก่อสร้ างให้ มีมาตรฐานตามที่ กาํ หนดไว้ ในแบบ และรายการ
ข้ อกําหนด หากพบวัสดุใดที่ ตา่ํ กว่ามาตรฐานหรือไม่ผ่านการทดสอบ ให้ ส่งั การให้ ผ้ ูรับเหมาก่อสร้ างนําวัสดุ
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นั้นออกไปให้ พ้นบริเวณก่อสร้ าง นอกจากนั้น ยังจะต้ องควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้ างในการที่
จะนําวัสดุไปประกอบ หรือติดตั้งให้ ได้ มาตรฐานที่ กาํ หนดไว้
7) ในระหว่างการก่อสร้ าง หากพบว่ามีความจําเป็ นจะต้ องแก้ ไขเปลี่ ยน แปลงแบบ หรือ
วัสดุซึ่งแตกต่างจากข้ อตกลงเดิม ผู้รับจ้ างจะต้ องศึกษาการขอเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว และสรุปเรื่ องเสนอ
คําแนะนําให้ ผ้ ูว่าจ้ างพิจารณา
8) ตรวจสอบผลงานของผู้รับเหมาก่อสร้ างเป็ นระยะๆ
และสรุปปริมาณงานที่
ผู้รับเหมาก่อสร้ างทําได้ ในแต่ละเดือน เพื่ อตรวจสอบการเบิกเงินของผู้รับเหมาก่อสร้ าง
9) เก็บรวบรวมรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้ าง ตลอดจนดินฟ้ า อากาศ ใน
สถานที่ ก่อสร้ างของแต่ละวันไว้ ในสถานที่ ทาํ งาน พร้ อมทั้งสรุปการทํางานในแต่ละสัปดาห์ไว้ เพื่ อผู้ว่าจ้ าง จะ
ตรวจสอบได้ ทุกเวลา
10)
จดบันทึกรายงานการประชุม Site Meeting ทุกครั้งที่ มีการประชุม
11)
จดบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้ างก่อสร้ าง.....................
(ชื่ อโครงการ).................................. และคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานจ้ างที่ ปรึกษาควบคุมงาน
ก่อสร้ าง.....................(ชื่ อโครงการ).................................. ทุกครั้งที่ มีการประชุม
12)
นําเสนอผลงานการควบคุมการก่อสร้ าง ให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างฯ และ
คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานฯ ทราบในที่ ประชุมทุกครั้ง โดยปฏิบัตติ ามแนวความคิดในการควบคุม
งานที่ ได้ นาํ เสนอในใบเสนองาน
13)
ตรวจสอบและให้ คาํ แนะนํากับผู้ว่าจ้ าง
ต่อเรื่ องที่ ผ้ ูรับเหมาก่อสร้ างขอแก้ ไข
สัญญา หรือเรียกร้ องขอต่อระยะเวลาสัญญาก่อสร้ าง ข้ อเรียกร้ องการเพิ่ มค่าจ้ างงานและเรื่ องอื่ นๆ ในทํานอง
เดียวกัน
14)
รายงานปัญหาของการก่อสร้ าง และปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้ าง พร้ อมเสนอต่อ
ผู้ว่าจ้ าง
15)
ประสานกับผู้ออกแบบอาคาร ในกรณีทตี่ ้ องขอความเห็นจากผู้ออกแบบ
16)ช่วยเหลือผู้ว่าจ้ าง
ในการเจรจาต่อรองกับผู้รับเหมาก่อสร้ างในส่วนที่ เกี่ ยวกับงานและ
ค่าจ้ าง ซึ่ งมิได้ ระบุไว้ ในสัญญา และให้ คาํ แนะนําแก่คณะฯ ในการดําเนินการที่ เกี่ ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่าวด้ วย
17)
เมื่ อการก่อสร้ าง.....................(ชื่ อโครงการ).................................. แล้ ว
เสร็จทั้งหมด ผู้รับจ้ างจะต้ องทําการตรวจสอบและรับรองวันที่ การก่อสร้ างแล้ วเสร็จต่อผู้ว่าจ้ าง
18)
ระยะเวลารับผิดชอบของผู้รับจ้ างตามสัญญานี้มีอยู่ตลอดไปจนถึงวันที่ ผ้ ูว่าจ้ าง
ได้ รับใบรับรองการก่อสร้ าง.....................(ชื่ อโครงการ).................................. แล้ วเสร็จทั้งหมด และ
ได้ ให้ ความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ ว
19)
นอกจากที่ ผ้ ูรับจ้ างจะต้ องดําเนินการตามที่ ระบุไว้ ในรายการข้ อ
กําหนดและ
ขอบข่ายของงานนี้แล้ ว ผู้รับจ้ างจะต้ องดําเนินการอื่ นๆ ตามที่ จะพึงเห็นได้ ว่าเป็ นหน้ าที่ ของผู้รับจ้ าง โดยใน
ระหว่างการดําเนินการผู้รับจ้ างต้ องส่งรายงานและเอกสารต่างๆ ดังนี้
- รายงานการประชุม Site Meeting ทุกๆ ครั้ง ส่งมอบให้ กบั ผู้ว่าจ้ าง จํานวน
..........ชุด ภายในเวลา..........วันทําการ หลังจากการประชุม Site Meeting แต่ละครั้ง
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- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้ างฯ และคณะกรรมการตรวจและ
รับมอบงานฯ ให้ ฝ่ายเลขานุการกรรมการฯ ดังกล่าว จํานวน...........ชุด ภายในเวลา.........วันทําการ
หลังจากการประชุมแต่ละครั้ง
- รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้ างและเหตุการณ์แวดล้ อมเป็ นรายวันพร้ อมทั้ง
ผลการปฏิบตั งิ าน ส่งมอบให้ ผ้ ูว่าจ้ าง จํานวน..........ชุด ภายในเวลา........วันทําการ นับแต่วันสิ้นสัปดาห์
- รายงานความก้ าวหน้ าประจําเดือนทุกๆ เดือน ให้ สรุปผลงานก่อสร้ างที่ ปฏิบัติ
ไปแล้ วในรอบเดือน เป็ นจํานวนร้ อยละ (%) และกําหนดงานที่ จะปฏิบัติในเดือนต่อไป รวบรวมเป็ นรายงาน
ส่งมอบให้ ผ้ ูว่าจ้ าง จํานวน..........ชุด ภายใน............วันทําการ หลังจากการปฏิบัติงานของเดือนที่ จัดทํา
รายงานนั้น
- รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้ างในวันกําหนดลงมือทํางานตามสัญญา
และวันถึงกําหนดส่งมอบงานแต่ละงวดว่าเป็ นไปตามสัญญาหรือไม่ ส่งมอบให้ คณะฯ จํานวน............ชุด
ภายใน..........วันทําการ นับแต่วนั ถึงกําหนดนั้นๆ
- ในเดือนสุดท้ายที่ งานก่อสร้ างแล้ วเสร็จผู้รับจ้ างจะต้ องส่งรายงานขั้นสุดท้ าย
บรรยายผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนการก่อสร้ างแล้ วเสร็จ สรุปปริมาณงานและค่าจ้ างงานทั้งโครงการ ส่ง
มอบให้ คณะฯ จํานวน...........ชุด พร้ อมตรวจสอบแบบแก้ ไขที่ เปลี่ ยนแปลงตามความเป็ นจริง (As-built
Drawing) ตลอดช่วงระยะเวลาในการก่อสร้ างที่ ผ้ ูรับเหมาก่อสร้ างจัดทําขึ้น และจัดส่งแบบดังกล่าวให้ ผ้ ู
ว่าจ้ าง โดยส่งเป็ นต้ นฉบับไข จํานวน ... ชุด และแบบพิมพ์เขียว จํานวน ... ชุด พร้ อมไฟล์ จํานวน ... ชุด
3. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ผู้รับจ้ างต้ องดําเนินการออกแบบอาคาร............................. ให้ แล้ วเสร็จตามวัตถุประสงค์
ข้ อ 1. ภายในระยะเวลา...................วัน นับตั้งแต่วันที่ แจ้ งให้ ดาํ เนินการและควบคุมงานตามงวดงานที่
กําหนดไว้ จนแล้ วเสร็จสมบูรณ์
4. วงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง...................................... บาท (.....................................ถ้วน)
5. ระยะเวลาแล้วเสร็จและเงื่อนไขการจ่ ายเงิน
ผู้รับจ้ างต้ องดําเนินการควบคุมงานก่อสร้ าง.....................(ชื่ อโครงการ)........................
ตามวัตถุประสงค์ของข้ อ 1 ในขอบข่ายงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้ างจนแล้ วเสร็จสมบูรณ์ ในส่วน
ของระยะเวลาและเงื่ อนไขการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้ าง จะแบ่งจ่ายให้ ผ้ ูรับจ้ างเป็ นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กันตาม
อายุสญ
ั ญาก่อสร้ าง โดยจะจ่ายให้ ผ้ ูรับจ้ างเมื่ อผู้รับจ้ างได้ ควบคุมงาน และทํารายงานผลกระทบการควบคุม
งานตามการก่อสร้ างในเดือนนั้นๆ เสนอต่อผู้ว่าจ้ าง เป็ นที่ เรียบร้ อยแล้ ว ซึ่ งผู้ว่าจ้ าง จะแจ้ งวงเงินค่าจ้ าง
รายเดือนให้ ผ้ ูรับจ้ างทราบ หลังจากผู้ว่าจ้ างได้ ทราบระยะเวลาการก่อสร้ าง.....................(ชื่ อโครงการ) .....
ลงชื่ อ....................................................ผู้กาํ หนดขอบข่ายงาน
(...........................................)
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เอกสารส่วนที่ 4
ใบเสนองาน
การควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการ.....................................................................................
เขียนที่
วันที่

.
.

เรื่ อง เสนอราคาค่าออกแบบและควบคุมงานก่อสร้ าง
อาคาร.....................................
เรียน …………………………………
อยู่เลขที่
ถนน
ข้ อ 1. ข้ าพเจ้ า บริษัท
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์
โดย
ผู้ลงนามข้ างท้ ายนี้ ได้ พิจารณาเงื่ อนไข และตรวจเอกสารตาม ประกาศเรื่อง
จ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการ...........................................................................
และได้ ทราบข้ อมูลต่างๆ
เพื่ อการเสนอราคาจนเป็ นที่ พอใจแล้ วตกลงผูกพันตามเงื่ อนไขในเอกสาร
ข้ อกําหนดขอบเขตของงานและเงื่ อนไขการว่าจ้ างบริการดังกล่าวทุกประการ
ข้ อ 2. ข้ าพเจ้ าขอเสนอราคาค่าบริการควบคุมงานก่อสร้ างโครงการ.................................
..........................................
ตามประกาศเชิญชวนการว่าจ้ างเป็ นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้ าง
เป็ นเงิน
บาท (
)
อาคารฯ และเอกสารการจ้ างฉบับลงวันที่
บาท (
) รวมเป็ นเงินค่าควบคุมการก่อสร้ างทั้งสิ้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ ม
บาท (
) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย จํานวน แผ่น โดยราคาดังกล่าวได้
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ มตลอดจนภาษีอากรอื่ นๆ และค่าใช้ จ่ายทั้งปวงไว้ ด้วยแล้ ว
ข้ อ 3. ข้ าพเจ้ าตกลงยืนราคาที่ เสนอ มีกาํ หนด 60 วัน (หกสิบวัน) นับแต่วันเสนอราคาและ
มหาวิทยาลัย อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที่ จะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ ได้
ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่ ผ้ ูว่าจ้ างร้ องขอ
ข้ อ 4. ข้ าพเจ้ ารับรองจะดําเนินการตามสัญญาทันที หรือทันทีทไี่ ด้ รับแจ้ งจากมหาวิทยาลัยว่าให้
เริ่ มทํางานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเงื่ อนไขที่ กาํ หนดในสัญญาโดยครบถ้ วนถูกต้ อง
ข้ อ 5. ในกรณีทขี่ ้ าพเจ้ าได้ รับการพิจารณาให้ เป็ นผู้ดาํ เนินการ ข้ าพเจ้ ารับรองที่ จะ
5.3 ทําสัญญากับผู้ว่าจ้ าง ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ ได้ รับหนังสือแจ้ งให้ ไปทําสัญญา
5.4 มอบหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาให้ แก่ ผู้ว่าจ้ าง ก่อนหรือ
ในขณะ ที่ ได้ ลงนามในสัญญาเพื่ อเป็ นหลักประกันการปฏิบัตติ ามสัญญาโดยถูกต้ องและครบถ้ วน
หากข้ าพเจ้ าไม่ปฏิบัตใิ ห้ ครบถ้ วนตามที่ ระบุไว้ ข้างต้ นนี้ ข้ าพเจ้ ายินดีชดใช้ ค่าเสียหายใดๆ ที่
อาจมีแก่ผ้ ูว่าจ้ างมีสทิ ธิทจี่ ะให้ ผ้ ูยื่นข้ อเสนอรายอื่ นเป็ นผู้ได้ รับคัดเลือกก็ได้
ข้ อ 6. ข้ าพเจ้ ายอมรับว่าผู้ว่าจ้ าง ไม่มีความผูกพันที่ จะรับคําเสนอนี้ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบใน
ค่าใช้ จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ ข้าพเจ้ าได้ เข้ ายื่ นข้ อเสนอนี้
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ข้ อ 7. เพื่ อเป็ นหลักประกันในการปฏิบัตติ ามความผูกพันแห่งคําเสนอนี้ และตามความผูกพันแห่ง
คําเสนอนี้ ข้ าพเจ้ าขอมอบ
7.4 เงินสด จํานวน ...............- บาท
7.5 เช็คของธนาคาร………. เลขที่ ………. วันที่ …………………….จํานวนเงิน …...............- บาท
(..................................บาท) ซึ่ งเป็ นเช็คที่ ธนาคารสั่งจ่าย (แคชเชียร์เช็ค) ของวันที่
ยื่ นข้ อเสนอหรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทําการ หรือ
เลขที่
จํานวนเงิน
7.6 หนังสือคํา้ ประกันของธนาคาร
......................- บาท (..................................บาท)
เพื่ อเป็ นหลักประกันการยื่ นข้ อเสนอมาพร้ อมกันนี้
ขอแสดงความนับถือ
ประทับตรา

ชื่ อนิติบุคคล
ลงนาม ………………………………………….
(………………………………………)
ตําแหน่ง ……………………………………….
ลงนาม ………………………………………….
(………………………………………)
ตําแหน่ง ……………………………………….
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(ตัวอย่าง)
สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

เอกสารส่วนที่ 5

สัญญาเลขที่ …………….
สัญญาฉบับนี้ทาํ ขึ้น ณ…...……………………………………………………………
ตําบล/แขวง………….…อําเภอ/เขต……………….จังหวัด………………เมื่ อวันที่ ……..…..เดือน……..….พ.ศ.
………..
ระหว่าง……...………..โดย……………….ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้ าง” ฝ่ ายหนึ่ ง กับ………….ซึ่ งจด
ทะเบียนเป็ นนิติบุคคล
ณ………………….มีสาํ นักงานใหญ่อยู่เลขที่ ……….ถนน…………..ตําบล/แขวง…………..
อําเภอ/เขต..……….จังหวัด………..โดย……….ผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ
สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท………………..ลงวันที่ ………………….(และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่ …………)*
แนบท้ ายสัญญานี้
(ในกรณีทที่ ปี่ รึกษาเป็ นบุคคลธรรมดาให้ ใช้ ข้อความว่ากับ……….อยู่บ้านเลขที่ …….
ถนน…………..ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต………………..จังหวัด…………….)*
ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้จะ
เรียกว่า “ที่ ปรึกษา” อีกฝ่ ายหนึ่ ง
ทั้งสองฝ่ ายได้ ตกลงทําสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้
ภาค ก. การออกแบบ
ข้ อ 1. ผู้ว่าจ้ างตกลงจ้ างและที่ ปรึกษาตกลงรับจ้ างออกแบบ………….……………...(ชื่ อโครงการ
พร้ อมวัตถุประสงค์ของการจ้ างที่ สาํ คัญและรายละเอียดทุกรายการ)…………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………ตามความต้ องการของผู้ว่าจ้ าง
ทั้งนี้ ที่ ปรึกษาจะต้ องปฏิบัติงาน ให้ เป็ นไปตามหลักวิชาการ ทางด้ านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง
ข้ อ
2.
ที่ ปรึกษาจะลงมือทํางานภายในวันที่ …………เดือน……………..พ.ศ..………และจะ
ดําเนินการออกแบบตามสัญญานี้ให้ แล้ วเสร็จภายในวันที่ …...เดือน………พ.ศ………
ข้ อ 3. ผู้ว่าจ้ างและที่ ปรึกษา ได้ ตกลงราคาค่าจ้ างออกแบบตามสัญญานี้ เป็ นจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น………………….บาท (…………………………..)
ข้ อ 4 ผู้ว่าจ้ างตกลงจ่ายค่าจ้ างให้ แก่ทปี่ รึกษาเป็ นงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ 1 จํานวนร้ อยละ……………..ของค่าจ้ างออกแบบตามข้ อ 3 เป็ นเงิน…………...บาท
(……………………) จะจ่ายให้ เมื่ อ…………………
งวดที่ 2 จํานวนร้ อยละ …………….ของค่าจ้ างออกแบบตามข้ อ 3 เป็ นเงิน…………..บาท
(…………………...) จะจ่ายให้ เมื่ อ………………….
งวดที่ 3 จํานวนร้ อยละ……………..ของค่าจ้ างออกแบบตามข้ อ 3 เป็ นเงิน………….บาท
(……………..……) จะจ่ายให้ เมื่ อ…………………..
งวดที่ 4 …………………………………………………………………….....
…………………………………..……ฯลฯ…………….…………………....
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(ตัวอย่างเอกสารประกอบการจ้ างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้ าง)
“ สถานที่เลี ้ยงและใช้ สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ”

งวดสุดท้ ายเงินที่ เหลือจํานวน………………..บาท (………..……………….) จะจ่ายให้ เมื่ อผู้ว่าจ้ าง
ได้ รับมอบงานออกแบบจากที่ ปรึกษาครบบริบูรณ์ เป็ นที่ เรียบร้ อยตามสัญญาแล้ ว
การจ่ ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผูว้ ่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ที่
ปรึกษา
ชื่อธนาคาร……………………………..…สาขา…………………………………ชื่อบัญชี……………………….เลขที่
บัญชี……………………ทั้งนี้ ที่ปรึกษาตกลงเป็ นผูร้ บั ภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใด เกี่ยวกับการ
โอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการ หักเงินดังกล่าว จากจํ านวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ (ความ
ในวรรคนี้ ใช้สําหรับกรณีท่ ีส่วนราชการ จะจ่ ายเงินตรงให้แก่ท่ ีปรึกษา (ระบบ Direct Payment) โดย
การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ ที่ปรึกษา ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกําหนด)
ข้ อ 5. ที่ ปรึกษาจะส่งมอบผลงาน พร้ อมทั้งแบบและรายละเอียดประกอบแบบ จํานวน………
ชุด ให้ แก่ผ้ ูว่าจ้ าง ในวันส่งมอบงานตามสัญญา
ข้ อ 6. ผู้ว่าจ้ างเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่ ทปี่ รึกษาได้ ออกแบบตามสัญญานี้ และที่
ปรึกษาจะนําผลงาน และรายละเอียดของงานตามสัญญานี้ไปใช้ หรือเผยแพร่ในกิจการอื่ น นอกเหนือจากที่
ได้ ระบุไว้ ในสัญญานี้ไม่ได้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จากผู้ว่าจ้ างก่อน
ข้ อ 7 ในกรณีทผี่ ลงานของที่ ปรึกษาบกพร่อง หรือไม่เป็ นไปตามความประสงค์ ของผู้ว่าจ้ าง
อันเนื่ องมาจากผู้รับจ้ าง มิได้ ดาํ เนินการให้ ถูกต้ องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม และ/หรือวิศวกรรม ที่
ปรึกษาต้ องรีบทําการแก้ ไข ให้ เป็ นที่ เรียบร้ อย โดยไม่คิดค่าบริการจากผู้ว่าจ้ างอีก ถ้ าที่ ปรึกษาหลีกเลี่ ยงหรือ
บิดพริ้ว ไม่รีบจัดการแก้ ไขให้ เป็ นที่ เรียบร้ อย ในกําหนดเวลา ที่ ผ้ ูว่าจ้ างแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผู้ว่าจ้ างมี
สิทธิจ้างที่ ปรึกษารายอื่ นทําการแทน โดยที่ ปรึกษาจะต้ องรับผิดชอบ จ่ายเงินค่าจ้ างในการนี้แทนผู้ว่าจ้ างโดย
สิ้นเชิง
ถ้ ามีความเสียหายเกิดขึ้น แก่งานที่ ออกแบบ อันเนื่ องมาจากการที่ ทปี่ รึกษาได้ ออกแบบงาน
ไม่ถูกต้ องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม และ/หรือวิศวกรรม ที่ ปรึกษาจะต้ องทําการแก้ ไขความ
เสียหายดังกล่าว ภายในเวลาที่ ผ้ ูว่าจ้ างกําหนดให้ ถ้ าที่ ปรึกษาไม่สามารถแก้ ไขได้ ที่ ปรึกษาจะต้ องชดใช้
ค่าเสียหายที่ เกิดขึ้น โดยสิ้นเชิง ซึ่ งหมายความรวมทั้งความเสียหาย ที่ เกิดขึ้นโดยตรง และโดยส่วนที่
เกี่ ยวเนื่ องกับความเสียหายที่ เกิดขึ้น จากงานบริการนี้ด้วย
ถ้ าที่ ปรึกษาไม่เริ่ มปฏิบัติงาน ภายในกําหนด หรือมีเหตุให้ ผ้ ูว่าจ้ างเชื่ อได้ ว่า ที่ ปรึกษาไม่
สามารถทํางานให้ แล้ วเสร็จ ภายในกําหนด หรือล่วงเลยกําหนดเวลาแล้ วเสร็จไปแล้ ว หรือที่ ปรึกษา ทําผิด
สัญญาข้ อหนึ่ งข้ อใด ผู้ว่าจ้ างมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ และเมื่ อบอกเลิกสัญญาแล้ ว ผู้ว่าจ้ างมีสทิ ธิริบหรือ
บังคับจากหลักประกัน และมีสทิ ธิเรียกค่าเสียหายอื่ น (ถ้ ามี) จากที่ ปรึกษาด้ วย
ภาค ข. การควบคุมงาน
ข้ อ 8 ผู้ว่าจ้ างตกลงจ้ าง และที่ ปรึกษาตกลงรับจ้ างควบคุมงานก่อสร้ าง……….……
………………….(ชื่ อโครงการพร้ อมรายละเอียดการจ้ างที่ สาํ คัญทุกรายการ)…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………ตามความต้ องการ
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(ตัวอย่างเอกสารประกอบการจ้ างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้ าง)
“ สถานที่เลี ้ยงและใช้ สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ”

ของผู้ว่าจ้ าง ทั้งนี้ ที่ ปรึกษาจะเป็ นผู้ควบคุมงานแทนผู้ว่าจ้ าง ตามสัญญาจ้ างเหมาก่อสร้ าง ระหว่างผู้ว่าจ้ างกับ
ผู้รับจ้ างเหมาก่อสร้ าง ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาก่อสร้ าง” และ “ผู้รับจ้ าง” ตามลําดับ
ข้ อ 9. ที่ ปรึกษาจะควบคุมงานให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อสร้ างและถูกต้ องตามหลักวิชาการ
ทางด้ านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และจะต้ องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้ างจนกว่างานตามสัญญาก่อสร้ างจะแล้ ว
เสร็จตามรูปแบบและรายละเอียดของแบบงานในภาค ก. ของสัญญานี้
ข้ อ 10. ผู้ว่าจ้ างและที่ ปรึกษา ได้ ตกลงราคาค่าจ้ างควบคุมงานตามสัญญานี้ เป็ นจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น………………บาท (…………………………) โดยผู้ว่าจ้ างจะแบ่งจ่ายค่าจ้ างให้ แก่ทปี่ รึกษา เป็ นรายเดือนเดือนละ
เท่า ๆ กัน ตามอายุสญ
ั ญาก่อสร้ างเป็ นเงิน เดือนละ…………………….…….บาท (…………….……………………………)โดย
จะจ่ายให้ เมื่ อที่ ปรึกษาได้ ควบคุมงาน และทํารายงานการควบคุมงานและผลงานตามโครงการในเดือนนั้น ๆ
เสนอต่อผู้ว่าจ้ างเป็ นที่ เรียบร้ อยแล้ ว
การจ่ ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผูว้ ่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของที่
ปรึกษา
ชื่อธนาคาร……………………………………สาขา…………………………ชื่อบัญชี……………………………….เลขที่
บัญชี……………………ทั้งนี้ ที่ปรึกษาตกลงเป็ นผูร้ บั ภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใด เกี่ยวกับ
การโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าว จากจํ านวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ
(ความในวรรคนี้ ใช้สําหรับกรณีท่ ี
ส่วนราชการจะจ่ ายเงินตรงให้แก่ท่ ีปรึกษา (ระบบ Direct
Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของที่ปรึกษา ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกําหนด)
ข้ อ 11. ที่ ปรึกษาจะจัดให้ มีผ้ ูควบคุมงาน ที่ มีความรู้และความชํานาญงาน ให้ เหมาะสมกับ
สภาพการควบคุมงานตามสัญญา และให้ สอดคล้ องกับแผนการทํางานของที่ ปรึกษา ที่ ปรากฏในเอกสาร
ภาคผนวก………..แนบท้ ายสัญญานี้
ข้ อ 12. ในกรณีทผี่ ้ ูว่าจ้ างพิจารณาเห็นว่า การดําเนินงานของผู้ควบคุมงาน จะเกิดความ
เสียหายแก่งาน ตามสัญญาก่อสร้ าง ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ว่าจ้ างมีสทิ ธิทจี่ ะให้ ทปี่ รึกษาเปลี่ ยนผู้ควบคุม
งานบางคน หรือทั้งหมดนั้นได้ และที่ ปรึกษาต้ องดําเนินการตามความประสงค์ ของผู้ว่าจ้ างโดยเร็ว
การเปลี่ ยนผู้ควบคุมงาน ตามความในวรรคแรก ที่ ปรึกษาจะต้ องเสนอรายชื่ อผู้ควบคุมงาน
ที่ จะปฏิบตั ิงานแทนนั้น ต่อผู้ว่าจ้ างเพื่ อพิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อน
ข้ อ 13. ถ้ าปรากฏว่าผู้รับจ้ าง ไม่ปฏิบัตใิ ห้ เป็ นไปตามรายละเอียด ที่ ระบุไว้ ในสัญญา
ก่อสร้ างเป็ นหน้ าที่ ของที่ ปรึกษา จะสั่งให้ ผ้ ูรับจ้ างดําเนินการแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงให้ ถูกต้ อง ตามรายละเอียด
ดังกล่าว
ในกรณีทมี่ ีความจําเป็ น ทางด้ านสถาปัตยกรรม และ/หรือวิศวกรรมที่ จะต้ องแก้ ไขปรับปรุง
แบบหรือรายการที่ กาํ หนดไว้ เพื่ อให้ เหมาะสมกับสภาพข้ อเท็จจริง และสิ่ งแวดล้ อม ซึ่ งมิฉะนั้นจะเกิดความ
เสียหายได้ ที่ ปรึกษามีอาํ นาจสั่งระงับการดําเนินงาน ของผู้รับจ้ างไว้ ก่อน หรือในกรณีเร่งด่วนอาจสั่งการ
แก้ ไขได้ ตามความจําเป็ น และเมื่ อได้ ดาํ เนินการไปแล้ ว จะต้ องทําหนังสือรายงานให้ ผ้ ูว่าจ้ างทราบโดยเร็ว
ที่ สดุ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทจี่ ะทําให้ ผ้ ูว่าจ้ าง ต้ องรับภาระการเงินเพิ่ มขึ้นแล้ ว ที่ ปรึกษาต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้ างก่อน
ข้ อ 14. ถ้ าหากสัญญาก่อสร้ าง ระหว่างผู้รับจ้ างกับผู้ว่าจ้ างต้ องเลิกไป หรือระงับลงชั่วคราว
ด้ วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ที่ ปรึกษาไม่มีสทิ ธิได้ รับค่าจ้ างควบคุมงานในเดือนนั้น จนกว่างานก่อสร้ างอาคารใน
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(ตัวอย่างเอกสารประกอบการจ้ างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้ าง)
“ สถานที่เลี ้ยงและใช้ สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ”

เดือนนั้น ๆ ได้ ทาํ การแล้ วเสร็จตามสัญญา ไม่ว่าโดยผู้รับจ้ างรายเดิมหรือผู้รับจ้ างรายใหม่ หรือจนกว่าจะมี
การบอกเลิกสัญญาจ้ างที่ ปรึกษา ผู้ว่าจ้ างจึงจะจ่ายเงินค่าจ้ างเดือนนั้นให้ แก่ทปี่ รึกษา
ั ญาก่อสร้ างระหว่างผู้ว่าจ้ างกับผู้รับจ้ างต้ องเลิกไป หรือระงับลงชั่วคราว
ข้ อ 15 ในกรณีทสี่ ญ
ด้ วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้ว่าจ้ างมีสทิ ธิปฏิบัตกิ ารอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
ั ญาก่อสร้ าง
(1) งดจ่ายเงินค่าจ้ างควบคุมงานให้ แก่ทปี่ รึกษา ตลอดระยะเวลาที่ สญ
ต้ องเลิกไปหรือระงับลงชั่วคราว แต่จะจ่ายเงินค่าจ้ างให้ แก่ทปี่ รึกษา เมื่ องานจ้ างตามสัญญาก่อสร้ างนั้น ได้
ดําเนินการต่อไป ไม่ว่าจะโดยผู้รับจ้ างรายเดิมหรือรายอื่ น
(2) บอกเลิกสัญญาจ้ าง ที่ ปรึกษาควบคุมงานรายนี้ได้ ทนั ที หากสัญญาก่อสร้ าง
ระงับลงชั่วคราวเกิน………..วัน หรือมีการบอกเลิกสัญญาก่อสร้ าง และผู้ว่าจ้ างไม่สามารถหาผู้รับจ้ างรายใหม่
ได้ จนเกิน…………….วัน นับถัดจากวันที่ สญ
ั ญาก่อสร้ างเลิกกัน ที่ ปรึกษามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้
ข้ อ 16. ในแต่ละเดือน ที่ ปรึกษาจะทํารายงานผลงานและอุปสรรคของผู้รับจ้ าง ที่ ได้ ปฏิบัติ
ไปแล้ วให้ ผ้ ูว่าจ้ างทราบ ในกรณีทคี่ รบอายุสญ
ั ญาก่อสร้ าง หากผู้รับจ้ างไม่สามารถปฏิบัติงานแล้ วเสร็จตาม
สัญญา ที่ ปรึกษาจะต้ องรีบรายงานสรุปผลงานทั้งหมด และอุปสรรคที่ เป็ นเหตุทาํ ให้ การปฏิบัติงานของผู้
รับจ้ าง ไม่เป็ นไปตามแผนงานที่ กาํ หนดไว้ เสนอต่อมหาวิทยาลัย
ข้ อ 17. การควบคุมงานตามสัญญานี้ ที่ ปรึกษาจะปฏิบัตดิ ังนี้
(1) จะดําเนินการควบคุมงาน นับตั้งแต่วันที่ ผ้ ูรับจ้ างเริ่ มปฏิบัติงาน จนกว่างาน
ตามสัญญาก่อสร้ างจะแล้ วเสร็จตามสัญญา
(2) จะไม่ละเลย หรือละทิ้งหน้ าที่ การควบคุมงาน หรือกระทําการมิชอบในหน้ าที่
ของตน ก่อให้ เกิดความเสียหาย หรือทําให้ งานตามสัญญาก่อสร้ าง ดําเนินไปโดยไม่สะดวกล่าช้ า หรือเกิด
ความเสียหายแก่ผ้ ูรับจ้ าง
(3) จะไม่มผี ลประโยชน์ส่วนได้ เสียใด ๆ ร่วมกับผู้ว่าจ้ าง และจะไม่ร่วมกับผู้รับจ้ าง
กระทําการหรืองดเว้ นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ ง อันอาจเป็ นเหตุให้ ผ้ ูว่าจ้ าง ได้ รับความเสียหาย
ถ้ าที่ ปรึกษาหลีกเลี่ ยงหรือกระทําการใด ๆ ขัดต่อข้ อกําหนดประการใดประการหนึ่ ง
ดังกล่าวข้ างต้ น หรือที่ ปรึกษาปฏิบัตผิ ดิ สัญญาข้ อใดข้ อหนึ่ ง ผู้ว่าจ้ างมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ ทนั ที และมี
สิทธิเรียกค่าเสียหายที่ เกิดขึ้น จากที่ ปรึกษา พร้ อมทั้งริบหรือบังคับจากหลักประกัน ที่ ทปี่ รึกษามอบไว้ แก่ผ้ ู
ว่าจ้ างตามสัญญานี้ได้
ข้ อ 18. ในกรณีทมี่ ีความเสียหายเกิดขึ้น แก่งานตามสัญญาก่อสร้ าง อันเนื่ องมาจากการ
กระทําของที่ ปรึกษา จะโดยการละเลยต่อหน้ าที่ หรือมิได้ ใช้ ความรู้ทเี่ หมาะสมกับการควบคุมงาน หรือมิได้
ควบคุมตรวจสอบ ให้ ผ้ ูรับจ้ างดําเนินการดังกล่าวก็ตาม ที่ ปรึกษาต้ องรีบหาทางแก้ ไขให้ เรียบร้ อยด้ วย
ค่าใช้ จ่ายของที่ ปรึกษาเอง และถ้ าที่ ปรึกษาหลีกเลี่ ยง หรือบิดพริ้วไม่แก้ ไขให้ เป็ นที่ เรียบร้ อย ในเวลาที่ ผ้ ู
ว่าจ้ างกําหนดให้ ผู้ว่าจ้ างมีสทิ ธิว่าจ้ างผู้อนื่ ดําเนินการแทน โดยที่ ปรึกษาจะต้ องชดใช้ ค่าเสียหาย ทั้งในส่วนที่
เกิดขึ้นโดยตรง และในส่วนที่ เกี่ ยวเนื่ อง อันเกิดจากความเสียหายดังกล่าวนั้นด้ วย
ข้ อ 19. ในกรณีทผี่ ้ ูรับจ้ างปฏิบัติงานล่วงเลยกําหนด ตามสัญญาก่อสร้ าง เนื่ องจากความผิด
ของผู้รับจ้ าง ที่ ปรึกษาจะได้ รับค่าจ้ างตามจํานวนวันที่ ได้ ปฏิบัติล่วงเลยกําหนดเวลานั้น ต่อเมื่ อผู้ว่าจ้ างได้
เรียกร้ องเอาจากผู้รับจ้ าง มาจ่ายให้ ทปี่ รึกษาในอัตราวันละ………………………..บาท (……………………………………….)
- 56 -

(ตัวอย่างเอกสารประกอบการจ้ างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้ าง)
“ สถานที่เลี ้ยงและใช้ สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ”

ในกรณีทผี่ ้ ูรับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงานล่วงเลยกําหนดเวลา
ตามสัญญาจ้ างก่อสร้ าง
เนื่ องจากเหตุทมี่ ิได้ เกิดจากความผิดของผู้รับจ้ าง และมิได้ เกิดจากความผิดของที่ ปรึกษา ที่ ปรึกษาจะได้ รับ
ค่าจ้ างตามจํานวนวันที่ ปฏิบัติล่วงเลยกําหนดเวลานั้น ตามจํานวนที่ เหมาะสม และเป็ นธรรม แต่ไม่เกินกว่า
อัตราค่าจ้ าง รายเดือนตามที่ กาํ หนดในสัญญาข้ อ 10
ข้ อ 20. ในขณะทําสัญญานี้ทปี่ รึกษาได้ นาํ หลักประกันเป็ น……………………………เป็ นจํานวน
เงิน…………….……………บาท (……………………………) ซึ่ งเท่ากับร้ อยละ ………..(…….%)ของราคาค่าจ้ างตามสัญญา
ข้ อ 3 และ ข้ อ 10 รวมกัน มามอบไว้ แก่ผ้ ูว่าจ้ าง เพื่ อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญานี้
เมื่ อที่ ปรึกษาได้ ปฏิบตั ิงานตามภาค ก. ของสัญญานี้ เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ ว ผู้ว่าจ้ าง
จะคืนหลักประกันจํานวนครึ่ งหนึ่ ง ให้ แก่ทปี่ รึกษา ส่วนหลักประกันที่ เหลืออีกครึ่ งหนึ่ ง ผู้ว่าจ้ างจะคืนให้ เมื่ อที่
ปรึกษาปฏิบัตงิ านในภาค ข. ของสัญญานี้ เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว
ข้ อ 21. เอกสารแนบท้ ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ ถอื เป็ นส่วนหนึ่ งของสัญญานี้
21.1 ผนวก 1 (…………….) จํานวน………..หน้ า
21.2 ผนวก 2 (………….…) จํานวน………..หน้ า
21.3 …………………..ฯลฯ…………………….
ความใดในเอกสารแนบท้ ายสัญญา ที่ ขดั แย้ งกับข้ อความในสัญญานี้ ให้ ใช้ ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีทเี่ อกสารแนบท้ ายสัญญา ขัดแย้ งกันเอง ที่ ปรึกษาจะต้ องปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้ าง
สัญญานี้ทาํ ขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน คู่สญ
ั ญาได้ อ่านและเข้ าใจข้ อความ โดย
ั ญา
ละเอียดตลอดแล้ ว จึงได้ ลงลายมือชื่ อพร้ อมทั้งประทับตรา (ถ้ ามี) ไว้ เป็ นสําคัญ ต่อหน้ าพยานและคู่สญ
ต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละฉบับ
(ลงชื่ อ)……………………………………..……..ผู้ว่าจ้ าง
(…………………………………)
(ลงชื่ อ)……………………………………………....ที่ ปรึกษา
(…………………………………)
(ลงชื่ อ)………………………………………….….…พยาน
(…………………………………)
(ลงชื่ อ)………………………………….…………….พยาน
(…………………………………)
____________________________________________________________________________________
*เป็ นข้ อความหรือเงื่ อนไขเพิ่ มเติมซึ่ งส่วนราชการผู้ทาํ สัญญาอาจเลือกใช้ หรือตัดออกได้ ตาม
หมายเหตุ
ข้ อเท็จจริง
- 57 -

(ตัวอย่างเอกสารประกอบการจ้ างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้ าง)
“ สถานที่เลี ้ยงและใช้ สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ”

แบบหนังสือคํ้าประกัน
(หลักประกันซอง)
เลขที่ .....................

เอกสารส่วนที่ 6

วันที่ ..............................................................

ข้ าพเจ้ า
(ชื่ อธนาคาร)
สํานั กงานตั้งอยู่ เ ลขที่ ...............ถนน...................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด.........................................
โดย.............................................................ผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันธนาคารขอทําหนังสือคํา้ ประกันฉบับนี้ให้ ไว้ ต่อ
จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังมีข้อความต่อไปนี้
ได้ ยื่นซองเสนอราคาสําหรับการจ้ างควบคุม
7. ตามที่
(ชื่ อผู้ให้ บริการ)
งานก่อสร้ าง.................................................................................เอกสารจ้ า งเลขที่ ......................ลงวันที่
.....................ซึ่ งต้ องวางหลักประกันซองตามเงื่ อนไขการจ้ างต่อจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็ นจํานวนเงิน
.........................บาท (...............................................) เท่านั้น
ข้ าพเจ้ ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่ อนไขที่ จะคํา้ ประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียวกับลูกหนี้ช้ันต้ นในการชําระ
เงินตามสิทธิเรียกร้ องของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํานวนไม่เกิน.............................บาท (.................................)ในกรณี
(ชื่ อผู้ให้ บริการ)
ไม่ปฏิบัติตามเงื่ อนไขในการจ้ าง อันเป็ นเหตุให้ มหาวิทยาลัย................มีสทิ ธิริบ
ได้
หลักประกันซองเสนองาน หรือให้ ชดใช้ ค่าเสียหายใดๆ รวมทั้งกรณีที่
(ชื่ อผู้ให้ บริการ)
ถอนใบเสนองานของตนภายในระยะเวลาที่ ใบเสนองานยังมีผลอยู่ หรือมิได้ ไปลงนามในสัญญาเมื่ อได้ รับแจ้ งไปทําสัญญา
หรือมิได้ วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่ กาํ หนดในเอกสารการจ้ าง โดยข้ าพเจ้ าจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพื่ อโต้ แย้ ง และ
ชําระหนี้น้ันก่อน
ผู้ว่าจ้ างไม่จาํ เป็ นต้ องเรียกร้ องให้
(ชื่ อผู้ให้ บริการ)
8. หนังสือคํา้ ประกันนี้มีผลใช้ บังคับตั้งแต่................................ถึง............................ และข้ าพเจ้ าจะ
ไม่เพิกถอนการคํา้ ประกันนี้ภายในระยะเวลาที่ กาํ หนดไว้
ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนองานออกไป
9. ถ้ า
(ชื่ อผู้ให้ บริการ)
ข้ าพเจ้ ายินยอมที่ จะขยายกําหนดระยะเวลาการคํา้ ประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ ได้ ขยายออกไปดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าได้ ลงนามและประทับตราไว้ ต่อหน้ าพยานเป็ นสําคัญ

(ลงชื่ อ)........................................................ผู้คาํ้ ประกัน
(.......................................................)
ตําแหน่ง.............................................
(ลงชื่ อ)..............................................................พยาน
(........................................................)
ตําแหน่ง...........................................
(ลงชื่ อ)..............................................................พยาน
(........................................................)
ตําแหน่ง.............................................
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เอกสารส่วนที่ 7
แบบหนังสือคํ้าประกัน
(หลักประกันสัญญา)
เลขที่ .....................

วันที่ ..............................................................

ข้ าพเจ้ า
(ชื่ อธนาคาร)
สํานั กงานตั้งอยู่ เ ลขที่ ...............ถนน...................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด
....................................... โดย.............................................................ผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันธนาคารขอทํา
หนังสือคํา้ ประกันฉบับนี้ให้ ไว้ ต่อจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังมีข้อความต่อไปนี้
ซึ่ งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้ าง” ได้ ทาํ สัญญา
10. ตามที่
(ชื่ อผู้ให้ บริการ)
จ้ างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้ าง
อาคาร..........................................กับ ผู้ ว่ าจ้ างตามสัญญาเลขที่
......................
ลงวันที่ .....................ซึ่ งผู้รับจ้ างต้ องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้ างเป็ น
จํานวนเงิน.........................บาท (...............................................) ซึ่ งเท่ากับร้ อยละ 5 (ห้ า) ของมูลค่ า
ทั้งหมดของสัญญา
ข้ าพเจ้ ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่ อนไขที่ จะคํา้ ประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียวกับลูกหนี้ช้ันต้ นในการ
ชําระเงินตามสิทธิเรียกร้ องของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํานวนไม่เกิน................................บาท (.................................)
ในกรณีทผี่ ้ ูรับจ้ างก่อให้ เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้ องชําระค่าปรับ หรือค่าใช้ จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้ างมิได้ ปฏิบัติตาม
ภาระหน้ าที่ ใดๆ ที่ กาํ หนดในสัญญาดังกล่าวข้ างต้ น ทั้งนี้ โดยข้ าพเจ้ าจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพื่ อโต้ แย้ ง และผู้ว่าจ้ างไม่
จําเป็ นต้ องเรียกร้ องให้ ผ้ ูรับจ้ างชําระหนี้น้ันก่อน
11. หากผู้ว่าจ้ างได้ ขยายระยะเวลาให้ แก่ผ้ ูรับจ้ าง หรือยินยอมให้ ผ้ ูรับจ้ างปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่ อนไข
ใดๆ ในสัญญา ให้ ถอื ว่าข้ าพเจ้ าได้ ยินยอมในกรณีน้ันด้ วย
12. หนังสือคํา้ ประกันนี้
มีผลใช้ บังคับตั้งแต่วันทําสัญญาจ้ างดังกล่ าวข้ างต้ นจนถึงวันที่ ภาระหน้ าที่
ทั้งหลายของผู้รับจ้ างจะได้ ปฏิบัติให้ สาํ เร็จลุล่วงไป และข้ าพเจ้ าจะไม่เพิกถอนการับประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตราบ
เท่าที่ ผู้รับจ้ างยังต้ องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้ างตามสัญญาจ้ างอยู่
ข้ าพเจ้ าได้ ลงนามและประทับตราไว้ ต่อหน้ าพยานเป็ นสําคัญ

(ลงชื่ อ)........................................................ผู้คาํ้ ประกัน
(.......................................................)
ตําแหน่ง.............................................
(ลงชื่ อ)..............................................................พยาน
(........................................................)
ตําแหน่ง...........................................
(ลงชื่ อ)..............................................................พยาน
(........................................................)
ตําแหน่ง.............................................
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