
 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 

 

       รายงานรอบท่ี ๑ (ภายใน 1 มีนาคม 2565) 

       รายงานรอบท่ี ๒ (ภายใน 1 กรกฎาคม 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น.ส.สุวพิชญ  คาฮั้ว/น.ส.นวีญา  พุทธเิสน ผูรายงาน 

ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป/เจาหนาท่ีงานแผนและยุทธศาสตร 

เบอรโทร 02 0277850 ตอ 304 

วันที่  22  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 256๔ 



 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจรติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  

รอบท่ี ๑ แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต  
จํานวนรวม  1  หนวยงาน 

ชื่อหนวยงาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 
ดานท่ี ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑.ช่ือโครงการจางออกแบบอาคารหอพัก  
๒.งบประมาณ 9,080,000 บาท วิธีจัดช้ือจัดจางโดยประกาศเชิญชวญท่ัวไป ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – กันยายน 2565 
              เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
๓. สวนราชการท่ีดําเนินการจัดช้ือจัดจาง..................-................................. (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด) 
๔. สงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล MS World หรือไฟล MS Excel  (เอกสารแนบ 1)  
                สงพรอมรายงานรอบท่ี ๑                          ไมไดสง เหตุผล............................................ 

ท่ี 
ขั้นตอนท่ีมีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความเสี่ยง

การทุจริต 
รายละเอียด 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
1 
 
 
 

ข้ันตอนการดําเนนิงาน:  

1) จัดทํารางขอบเขตของงานจางออกแบบ 
(Terms of Reference) และราคากลาง 

 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:  

1. การกําหนดคุณสมบัตผิูเสนอราคา ที่ไม
เปดโอกาสใหมีการแขงขันอยาง
ยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 สูง 
 

 

 

 

 

 

 จัดทําแผนการจัดซื้อ/จาง ประจาํป
งบประมาณลงประกาศในกรมบญัชีกลาง
เพื่อใหผูสนใจไดทราบ 

 จัดตั้งคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบใน
การจัดทํารางขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) 

 อบรม/ใหความรูบุคลากรเก่ียวกับความ
เสี่ยงตอการทุจริต การปองกันผลประโยชน
ทับซอนในการจัดซื้อ/จางและการใช
งบประมาณ 

 กําหนดระยะเวลาในการดาํเนินโครงการที่
ชัดเจนเพื่อใหสามารถดําเนนิงานตาม
กระบวนการจัดซื้อ/จางไดอยางถูกตอง 

 กําหนดมาตรฐานและแนวทางในการ
คัดเลือกผูใหบริการที่สอดคลองกับ
พระราชบญัญัติการจัดซ้ือ/จางและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อใหการ
จัดซ้ือ/จางเปนไปดวยความโปรงใสและ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 

2. การกําหนดคุณลักษณะของงานจาง ที่
เอ้ือประโยชนใหผูเสนอราคาบางราย
ไดเปรียบผูเสนอรายอ่ืน 

4 สูง 

3. การกําหนดคุณลักษณะของงานจาง ที่
เปดโอกาสใหผูรับจางขอเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะบางประการของงานจางได
ในภายหลัง 

4 สูง 

เอกสารหมายเลข ๑ 



ท่ี 
ขั้นตอนท่ีมีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความเสี่ยง

การทุจริต 
รายละเอียด 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
 4. การกําหนดเกณฑการคัดเลือก ที่เอ้ือ

ประโยชนใหผูเสนอราคาบางราย
ไดเปรียบผูเสนอรายอ่ืน 

4 สูง  สรา งความตระหนักรู/จิตสาํนกึในบทบาท
หนาที่ของตนดวยความรอบคอบ โปรงใส
และสุจริต และใหความสําคัญเก่ียวกับการ
รับ/การใหสินบน และผลกระทบที่เกิดข้ึน
จากการปฏิบัติดงักลาว 

 ประกาศนโยบาย “No Gift Policy” 

2 ข้ันตอนการดําเนนิงาน: 

2) การดําเนินการคัดเลือกและจัดจาง
ผูดําเนนิการ 

 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: 

1. คณะกรรมการดําเนินการจางใช
ประโยชนจากชองวางในกฎ/ระเบียบ 
เลือกวิธีจางเอ้ือประโยชนใหกับผูเสนอ
ราคาบางราย  

 
 
 

 
 

4 สูง 

 

 

 

 

 

 

 สรางความตระหนักรู/จิตสาํนึกในบทบาท
หนาที่ของตนดวยความรอบคอบ โปรงใส
และสุจริต และใหความสําคัญเก่ียวกับการ
รับ/การใหสินบน และผลกระทบที่เกิดข้ึน
จากการปฏิบัติดงักลาว 

 ประกาศนโยบาย “No Gift Policy” 

2. คณะกรรมการดําเนินงานจางใช
ประโยชนจากการพิจารณาเกณฑ
คุณภาพเอ้ือประโยชนใหกับผูเสนอ
ราคาบางราย 

4 สูง 

3. การเพิ่มเติมสาระสําคัญในสัญญาจาง
นอกเหนือจากที่กําหนดในขอบเขตงาน
(TOR) ซึ่งทําใหเอ้ือประโยชนใหกับผู
รับจาง 

4 สูง 

3 ข้ันตอนการดําเนนิงาน: 

3) การตรวจรับพัสดุในงานจางออกแบบ 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: 

1. การเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจรับ
พัสดุระหวางการจางที่อาจทําให
ประสิทธิภาพการตรวจรับงานลดลง 
และอาจเกิดชองวางในการเอ้ือ
ประโยชนใหกับผูรับจางได 

 
 
 
 
 
 

8 สูง 

 
 

 มีมาตรการในการจัดทาํสัญญาจางและ
บริหารสัญญาจางทีช่ัดเจน และกําชับ
ผูประกอบการ/ผูใหบริการ ศึกษา
รายละเอียดของสัญญาใหครบถวนสมบูรณ
และมีความเขาใจที่ตรงกัน  

 กําหนดการตรวจสอบและรับรองของ
เจาหนาที่ที่มีความรับผดิชอบในการจัดซื้อ/
จาง โดยการใหผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเปน
กรรมการ/กรรมการกําหนดราคากลาง 
จัดหา และตรวจการจาง รับรองตนเองวา
ไมไดมีสวนไดสวนเสีย เก่ียวของทับซอน
และไมมีสวนไดสวนเสียใด ๆ กับผูเสนอ
งาน หากรับรองขอมูลอันเปนเทจ็ยินยอม
ใหดําเนินการทางวินัย 

2. การตรวจรับงานจางออกแบบทีม่ี
คุณลักษณะของงานไมเปนไปตาม
สัญญา เพื่อเอ้ือประโยชนตอผูรับจาง 

8 สูง 



ท่ี 
ขั้นตอนท่ีมีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความเสี่ยง

การทุจริต 
รายละเอียด 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
 3. การอุทธรณผลการตรวจรับพัสดุของผู

รับจาง เนื่องจากการไมศึกษาสญัญา
จางอยางละเอียดกอนลงนามในสัญญา 

10 สูง  สรางความตระหนักรู/จิตสาํนึกในบทบาท
หนาที่ของตนดวยความรอบคอบ โปรงใส
และสุจริต และใหความสําคัญเก่ียวกับการ
รับ/การใหสินบน และผลกระทบที่เกิดข้ึน
จากการปฏิบัติดงักลาว 

 ประกาศนโยบาย “No Gift Policy” 

4. การใชชองวางของกฎ/ระเบียบในการ
งดหรือลดคาปรับจากการไมปฏิบัติ
ตามสัญญาของผูรับจาง 

4 สูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดช้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  

หนวยงาน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
งบพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด........-..... 
สวนราชการท่ีดําเนินการจัดช้ือจดัจาง................-....................... 

โครงการจัดชื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ชื่อโครงการ จางออกแบบอาคารหอพัก 
งบประมาณ 9,080,000 บาท วิธีจัดชื้อจัดจาง โดยประกาศเชญิชวญท่ัวไป ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – กันยายน 2565 
               เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
สวนราชการท่ีดาํเนินการจัดช้ือจัดจาง....................-............................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุมจงัหวัด) 
                เขารวมโครงการ IP                                 มีแผนเขารวมโครงการ IP  
                เขารวมโครงการ  CoST                           มีแผนเขารวมโครงการ CoST 
 

ท่ี รายการ 
รายละเอียด  

(ประเภท จํานวน 
คุณลักษณะ (Spec) อ่ืนๆ) 

ประมาณ
การงบประมาณ 

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ 
(บาท) 

1 จางออกแบบอาคารหอพัก ดังเอกสารแนบ 2 9,080,000.00 9,080,000.00 

     

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 9,080,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 

       รายงานรอบท่ี ๑ (ภายใน 1 มีนาคม 2565) 

       รายงานรอบท่ี ๒ (ภายใน 1 กรกฎาคม 2565) 

 

  

 

 

 

 

 

        
 น.ส.สุวพิชญ  คาฮั้ว/น.ส.นวีญา  พุทธิเสน ผูรายงาน 

ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป/เจาหนาท่ีงานแผนและยุทธศาสตร 

เบอรโทร 02 0277850 ตอ 304 

วันที่  22  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 256๔ 
 



 
 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจรติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  

รอบท่ี ๒ ผลการดําเนินการความเส่ียงการทุจริต  
จํานวนรวม  1  หนวยงาน 

 

ชื่อหนวยงาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 

ดานท่ี ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑.ช่ือโครงการ การจางออกแบบอาคารหอพัก 
๒.งบประมาณ 9,080,000 บาท วิธีจัดช้ือจัดจางโดยประกาศเชิญชวญท่ัวไป ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – กันยายน 2565 
               เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
๓. สวนราชการท่ีดําเนินการจัดช้ือจัดจาง......................-............................. (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด) 
๔. สงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล MS World หรือไฟล MS Excel  (เอกสารแนบ 1 )  
              สงพรอมรายงานรอบท่ี ๑                           ไมไดสง เหตุผล .... 

ท่ี 
ขั้นตอนท่ีมีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความเสี่ยง

การทุจริต 
ผลการดําเนินการ 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
1 ข้ันตอนการดําเนนิงาน:  

1) จัดทํารางขอบเขตของงานจางออกแบบ 
(Terms of Reference) และราคากลาง 

  

 ดําเนินการประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ เร่ืองจางออกแบบอาหารหอพักโดย
วิธีการเชิญชวนทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 7 
กุมภาพันธ 2565 ผานทางเว็บไซตของ
โรงเรียน 

 แตงตั้งคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบใน
การจัดทํารางขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) 

 วางแผนดําเนนิการอบรม/ใหความรู
บุคลากรเก่ียวกับความเสี่ยงตอการทุจริต 
การปองกันผลประโยชนทบัซอนในการ
จัดซื้อ/จางและการใชงบประมาณ ชวงไตร
มาส 3-4 

 มีการกําหนดระยะเวลาในการดาํเนิน
โครงการที่ชัดเจนเพื่อใหสามารถ
ดําเนินงานตามกระบวนการจดัซื้อ/จางได
อยางถูกตอง 

 มีการกําหนดมาตรฐานและแนวทางในการ
คัดเลือกผูใหบริการที่สอดคลองกับ
พระราชบญัญัติการจัดซื้อ/จางและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อใหการจัดซื้อ/
จางเปนไปดวยความโปรงใสและกอใหเกิด
ประโยชนสงูสุดตอองคกร 

 เผยแพร/ประกาศนโยบาย “No Gift 
Policy” ผานเว็บไซตของโรงเรียน 

 ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: 
1. การกําหนดคุณสมบัตผิูเสนอราคาที่ไมเปด

โอกาสใหมีการแขงขันอยางยุติธรรม 

 
4 สูง 

 2. การกําหนดคุณลักษณะของงานจาง ที่เอ้ือ
ประโยชนใหผูเสนอราคาบางรายไดเปรียบ
ผูเสนอรายอ่ืน 

4 สูง 

 3. การกําหนดคุณลักษณะของงานจาง ที่เปด
โอกาสใหผูรับจางขอเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะบางประการของงานจางไดใน
ภายหลัง 

4 สูง 

 4. การกําหนดเกณฑการคัดเลือก ที่เอ้ือ
ประโยชนใหผูเสนอราคาบางรายไดเปรียบ
ผูเสนอรายอ่ืน 

4 สูง 

เอกสารหมายเลข 1 



ท่ี 
ขั้นตอนท่ีมีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความเสี่ยง

การทุจริต 
ผลการดําเนินการ 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
2 ข้ันตอนการดําเนนิงาน: 

2) การดําเนินการคัดเลือกและจัดจาง
ผูดําเนนิการ 

  

 ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: 
1. คณะกรรมการดําเนินการจางใชประโยชน

จากชองวางในกฎ/ระเบียบ เลือกวิธีจาง
เอ้ือประโยชนใหกับผูเสนอราคาบางราย 

 
4 สูง 

 วางแผนสรางความตระหนักรู/จติสํานึกใน
บทบาทหนาที่ของตนดวยความรอบคอบ 
โปรงใสและสุจริต และใหความสําคัญ
เก่ียวกับการรับ/การใหสินบน และ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติดังกลาว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
และประชุมครูเจาหนาทีป่ระจาํเดือน ใน
ไตรมาส 3-4 

 เผยแพร/ประกาศนโยบาย “No Gift 
Policy” ผานเว็บไซตของโรงเรียน 

 2. คณะกรรมการดําเนินงานจางใชประโยชน
จากการพจิารณาเกณฑคุณภาพเอ้ือ
ประโยชนใหกับผูเสนอราคาบางราย 

4 สูง 

 3. การเพ่ิมเตมิสาระสําคัญในสัญญาจาง
นอกเหนือจากที่กําหนดในขอบเขตงาน
(TOR) ซึ่งทําใหเอ้ือประโยชนใหกับผู
รับจาง 

4 สูง 

3 ข้ันตอนการดําเนนิงาน: 

3) การตรวจรับพัสดุในงานจางออกแบบ 

  

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: 
1. การเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจรับพัสดุ

ระหวางการจางที่อาจทาํใหประสิทธิภาพ
การตรวจรับงานลดลง และอาจเกิดชองวาง
ในการเอ้ือประโยชนใหกับผูรับจางได 

 
8 สูง 

 มีมาตรการในการจัดทาํสัญญาจางและ
บริหารสัญญาจางทีช่ัดเจน และกําชับ
ผูประกอบการ/ผูใหบริการ ศึกษา
รายละเอียดของสัญญาใหครบถวนสมบูรณ
และมีความเขาใจที่ตรงกัน 

 วางแผนสรางความตระหนักรู/จติสํานึกใน
บทบาทหนาที่ของตนดวยความรอบคอบ 
โปรงใสและสุจริต และใหความสําคัญ
เก่ียวกับการรับ/การใหสินบน และ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติดังกลาว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
และประชุมครูเจาหนาทีป่ระจาํเดือน ใน
ไตรมาส 3-4   

 เผยแพร/ประกาศนโยบาย “No Gift 
Policy” ผานเว็บไซตของโรงเรียน 

2. การตรวจรับงานจางออกแบบทีม่ี
คุณลักษณะของงานไมเปนไปตามสัญญา 
เพื่อเอ้ือประโยชนตอผูรับจาง 

8 สูง 

3. การอุทธรณผลการตรวจรับพัสดุของผู
รับจาง เนื่องจากการไมศึกษาสญัญาจาง
อยางละเอียดกอนลงนามในสัญญา 

10 สูง 

4. การใชชองวางของกฎ/ระเบียบในการงด
หรือลดคาปรับจากการไมปฏิบตัิตามสัญญา
ของผูรับจาง 

4 สูง 

 

 





การเปดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางการจางออกแบบ 


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางออกแบบ 
 


 


1. ช่ือโครงการ  คาออกแบบอาคารหอพัก 


2. หนวยงานเจาของโครงการ       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 


3. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  9,080,000.00 บาท (เกาลานแปดหม่ืนบาทถวน) 


4. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอาง) ณ วันท่ี .... มกราคม 2565 เปนเงิน 9,000,000.00 บาท (เกาลานบาทถวน) 


5.  คาตอบแทนบุคลากร    8,000,000 บาท 
     5.1 ระดับหัวหนาโครงการ  1  คน 
     5.2 ระดับผูดําเนินการ       5  คน 
     5.3 ระดับผูชวย               8  คน 
6.  คาวัสดุอุปกรณ             500,000 บาท 
7.  คาใชจายอ่ืน ๆ  (ถามี)   500,000 บาท 
 8. รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง  
       7.1 นายบุญนที  ศักดิ์บุญญารัตน 
       7.2 นายกีรติ  โอภาเฉลิมพันธ 
       7.3 นายกมล  มาตยภูธร 
       7.4 นายธนา  พิทยานุกิจ 
       7.5 นายวิทวัส  พันมุณี 
       7.6 นางสาวศิรประภา  เรวิก 
       7.7 นางสาวอมรศรี  อมรวัชรพงศ 
       7.8 นางสาวเกศนี  นุชทองมวง 
       7.9 นางสาวประนอม จิตตกลาง 
       7.10 นายจตุพร  พันตรี 
       7.11 นางสาวดวงแข  ศรีคุณ 
       7.12 นายจิโรจน  แสงรตันประเสริฐ 
       7.13 นางสาวพัสวีพิชญ  รุงโรจนตระกูล 
       7.14 หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป : นางสาวสุวพิชญ คาฮ้ัว 
       7.15 หัวหนาฝายบริหารการศึกษา : นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ 
       7.16 นายวิริยะ  แสงสวาง 
9. ท่ีมาของราคากลาง 
        ตามกฎกระทรวง กําหนดอัตราคาจางผูใหบริการจางออกแบบหรือควบคุมกอสราง พ.ศ. 2562 
        (บัญชีอัตราคาจางผูใหบิการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง) 
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คุณลักษณะเฉพาะหรือขอกําหนด 


การจางออกแบบอาคารหอพัก 


---------------------- 


1. ขอบเขตการดําเนินงาน 


ดําเนินการออกแบบงานภูมิสถาปตยกรรม งานสถาปตยกรรมหลัก งานสถาปตยกรรมภายใน งานวิศวกรรมทุก


สาขา งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานระบบโสตทัศนูปกรณ ในโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค 


รวมท้ังออกแบบการรื้อถอนอาคารเดิมและซอมแซมอาคารขางเคียงท่ีไดรับผลกระทบ พรอมองคประกอบอ่ืน ๆ  


การจัดสภาพแวดลอมท่ีทุกคนรวมถึงคนพิการและผูสูงอายุสามารถเขาถึง การออกแบบตองคํานึงถึงสภาพแวดลอม


ทางภายภาพ กรอบอาคารและระบบวิศวกรรมมุงเนนการอนุรักษพลังงาน ออกแบบอาคารใหอยูในเกณฑอาคารสี


เขียว โดยผูใหบริการจะตองปฏิบัติงานใหเปนตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางดานสถาปตยกรรมและ


วิศวกรรม และบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีรายละเอียดอยางนอยดังนี้ 


1.1. การออกแบบท่ีจะตองดําเนินการ มีดังนี้ 


1.1.1. ออกแบบตัวอาคาร 


1.1.1.1. โครงสรางอาคารเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หรือโครงสรางเหล็ก หรือ


โครงสรางอ่ืนตามท่ีผูใหบริการนําเสนอ 


1.1.1.2. ฐานรากเสาเข็มเจาะ หรือเสาเข็มท่ีมีความเหมาะสมในการรองรับโครงสราง 


1.1.1.3. ผนังภายในเปนผนังท่ีใชวัสดุทันสมัยมีน้ําหนักเบาแข็งแรง 


1.1.1.4. มีพ้ืนท่ีใชสอยหลัก ชองวางและทางเดินภายใน เปนพ้ืนท่ีแนวราบไมนอยกวา 3,600 


ตารางเมตร และพ้ืนท่ีใชสอยของอาคารรวมท้ังหมดไมนอยกวา 16,500 ตารางเมตร   


1.1.1.5. มีพ้ืนท่ีภูมิทัศนโดยรอบอาคารแนวราบไมนอยกวา 1,400 ตารางเมตร 


1.1.2. การจัดวางผังพ้ืนท่ีใชสอย 


เปนอาคารท่ีมีพ้ืนท่ีใชสอยหลัก ชองวางและทางเดินภายในเปนพ้ืนท่ีแนวราบไมนอยกวา 


3,600 ตารางเมตร และพ้ืนท่ีใชสอยของอาคารรวมท้ังหมดไมนอยกวา 16,500 ตารางเมตร 


และมีพ้ืนท่ีภูมิทัศนโดยรอบอาคารแนวราบไมนอยกวา 1,400 ตารางเมตร โดยกําหนดขอบเขต


พ้ืนท่ีใชสอยดังตอไปนี้ 
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1.1.2.1. พ้ืนท่ีใชสอยหลัก 


1.1.2.1.1. พ้ืนท่ีใชสอยสําหรับกิจกรรมรวมกันแบบเปด บริเวณพ้ืนท่ีโลงใตอาคาร 


ขนาดไมนอยกวา 3,300 ตารางเมตร เพ่ือรองรับกิจกรรมกลุมขนาด


ใหญ ขนาดความจุไมนอยกวา 820 คน จํานวน 1 กลุม โดยสามารถ


ก้ันแบงพ้ืนท่ีเปนกลุมขนาดกลาง ขนาดความจุไมนอยกวา 250 คน 


จํานวน 3 กลุม และสามารถก้ันแบงพ้ืนท่ี เปนกลุมขนาดยอย ความจุ 


ไมนอยกวา 25 คน จํานวน 30 กลุม โดยสามารถจัดการระบบเพ่ือ


อํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมไดท้ังเวลากลางวัน และกลางคืน 


1.1.2.1.2. พ้ืนท่ีใชสอยสวนกลาง เพ่ือเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูดานการประกอบ


อาหาร แบงออกเปน 2 ขนาด คือ 


- พ้ืนท่ีขนาดความจุกลุมขนาดกลางไมนอยกวา 25 คน 


- พ้ืนท่ีขนาดความจุกลุมยอยไมนอยกวา 6 คน 


1.1.2.1.3. พ้ืนท่ีใชสอยรวมกันสวนกลางแบบปด แบงเปน 2 รูปแบบ 


- พ้ืนท่ีแบบใชเสียง (Common room) ขนาดพ้ืนท่ีใชสอยไม


นอยกวา 400 ตารางเมตร ขนาดความจุไมนอยกวา 144 คน 


สําหรับกิจกรรมท่ีใชเสียง หรือการประชุม โดยมีระบบท่ี


เก่ียวของตาง ๆ รองรับครบถวน 


- พ้ืนท่ีแบบไมใชเสียง (Study room) พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 


400 ตารางเมตร ขนาดความจุไมนอยกวา 144 คน สําหรับ


กิจกรรมท่ีไมใชเสียง การอานหนังสือ โดยมีระบบท่ีเก่ียวของ


ตาง ๆ รองรับครบถวน 


1.1.2.1.4. พ้ืนท่ีหอพัก สามารถปรับแบงพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการใชงานไดท้ังของ 


นักเรียนชายและนักเรียนหญิง 


- หอพักนักเรียน ขนาดความจุนักเรียน 4 คน ตอ 1 หอง แบง


ก้ันพ้ืนท่ีนอนเปนหองแยกของแตละคน โดยมีพ้ืนท่ีสวนท่ีนอน 


พ้ืนท่ีนั่งอานหนังสือสวนตัว และตูเก็บเสื้อผา แยกในแตละ


พ้ืนท่ี กําหนดใหขนาดพ้ืนท่ีหองนอนแยก มีขนาดไมต่ํากวา 8 


ตร.ม. และพ้ืนท่ีสวนกลางในหองและทางเดิน ไมต่ํากวา 10 
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ตร.ม. คาดการณปริมาณจํานวนหองพักของนักเรียน รองรับ


จํานวนนักเรียน ไมต่ํากวา 720 คน และสามารถปรับการใช


งานตามอัตราสวนนักเรียนท่ีผันแปรได 


- พ้ืนท่ีแบบใชเสียง (Common room) ขนาดความจุไมนอย


กวารอยละ 20 ของนักเรียนในแตละชั้น สําหรับกิจกรรมท่ีใช


เสียง หรือการประชุม โดยมีระบบท่ีเก่ียวของตาง ๆ รองรับ


ครบถวน  


- พ้ืนท่ีแบบไมใชเสียง (Study room) ขนาดความจุไมนอยกวา


รอยละ 20 ของนักเรียนในแตละชั้น สําหรับกิจกรรมท่ีไมใช


เสียง การอานหนังสือ โดยมีระบบท่ีเก่ียวของตาง ๆ รองรับ


ครบถวน 


1.1.2.1.5. พ้ืนท่ีหองพยาบาลแยกนักเรียนชายและนักเรียนหญิง รองรับนักเรียน


ไมต่ํากวาหองละ 10 คน  


1.1.2.1.6. พ้ืนท่ีหองซักรีด เพ่ือรองรับการซักรีดของนักเรียนจํานวนไมนอยกวา 


720 คน  


1.1.2.1.7. พ้ืนท่ีสํานักงานกิจการนักเรียน (สํานักงานครูหอพัก) 


1.1.2.1.8. พ้ืนท่ีหองน้ํา หองอาบน้ํา ทุกชั้น โดยมีจํานวนเพียงพอตามท่ีกฎหมาย


ระบุ  


1.1.2.1.9. พ้ืนท่ีสวัสดิการสําหรับครูและเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานนอกเวลา เปน


หองพัก 2 รูปแบบ 


- ความจุ 2 คน ตอหอง จํานวน 12 หอง 


- ความจุ 1 คน ตอหอง จํานวน 10 หอง 


1.1.2.1.10. โถงทางเดินและบันได 


1.1.2.1.11. มีลิฟตโดยสารท่ีเพียงพอตามท่ีกฎหมายกําหนด ใชระบบ Lift Access 


Control และมีการเตรียมลิฟตขนสงวัสดุ สอดคลองกับกฎหมายท่ี


เก่ียวของ 


1.1.2.2. พ้ืนท่ีใชสอยตาง ๆ ในพ้ืนท่ีแนวราบของบริเวณโดยรอบอาคาร   
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1.2 การสํารวจ กําหนดแนวทางออกแบบ และปรับพ้ืนท่ีใชสอย อาคาร 9 และอาคาร 14 เพ่ือเปนแผน 


ทดแทนการใชพ้ืนท่ี เม่ือนักเรียนยายออกจากพ้ืนท่ีหอพัก อาคาร 9 


2. ข้ันตอนการดําเนินงาน 


2.1. งานออกแบบสถาปตยกรรมหลักและงานวิศวกรรมทุกสาขาท่ีเก่ียวของ มีกําหนดการดําเนินงาน


เก่ียวของกับโครงการ ประกอบดวย 


2.1.1. การออกแบบรางข้ันตน ใหวางเคาโครงตามขอมูลท่ีไดรับใหเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุม


อาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และกฎหมาย


ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงประกอบดวย 


2.1.1.1. แบบรางตัวอาคาร ประกอบดวย แบบแปลนทุกชั้น รูปดาน รูปตัด 


2.1.1.2. รูปทัศนียภาพอาคาร 


2.1.1.3. ประมาณราคาคากอสรางเบื้องตน 


2.1.2. การออกแบบรางข้ันพัฒนาและข้ันสุดทาย เปนการออกแบบโดยใชขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ


ของคณะกรรมการตรวจรับงานจาง โดยการจัดทําแบบรางข้ันสุดทายไดมาจากแบบรางข้ันตน 


ประกอบดวย 


2.1.2.1. แบบรางตัวอาคารแสดงแบบแปลนทุกชั้น รูปดานทุกดาน รูปตัดท่ีไดรับการพัฒนา


แลว 


2.1.2.2. แบบรางงานวิศวกรรมทุกสาขาท่ีเก่ียวของ 


2.1.2.3. รายละเอียดวัสดุและอุปกรณท่ีจะใชในโครงการตามความเหมาะสม 


2.1.2.4. รูปทัศนียภาพอาคาร 


2.1.2.5. ประมาณราคาคากอสรางเบื้องตน 


2.1.3. การออกแบบกอสรางฉบับสมบูรณ ซ่ึงไดจากแบบรางข้ันสุดทาย โดยมีรายละเอียดเพ่ือการ


กอสราง รายการรื้อถอนอาคารเดิมและซอมแซมอาคารขางเคียงท่ีไดรับผลกระทบ พรอม


เอกสารประกอบแบบท่ีถูกตองตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎหมายอ่ืน


ท่ีเก่ียวของ และตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมและวิศวรรมควบคุมท่ี


เก่ียวของ 


2.1.3.1. แบบแปลนทุกชั้น พรอมรายละเอียดมาตราสวนไมนอยกวา 1: 100 


2.1.3.2. แบบแสดงรูปดาน มาตราสวนไมนอยกวา 1: 100 
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2.1.3.3. แบบแสดงรูปตัด มาตราสวนไมนอยกวา 1: 100 


2.1.3.4. แบบขยายสวนตาง ๆ ของสถาปตยกรรมหลัก 


2.1.3.5. แบบวิศวกรรมทุกสาขา ประกอบดวย 


2.1.3.5.1. วิศวกรรมโครงสราง 


2.1.3.5.2. วิศวกรรมไฟฟากําลัง 


2.1.3.5.3. วิศวกรรมสื่อสาร ประกอบดวย ระบบเครือขาย ระบบโทรศัพท ระบบ


เสี ยงตามสาย ระบบภาพและเสี ย ง ในห องประชุมและห อง


อเนกประสงค ระบบกลอง CCTV และระบบ Access Control 


2.1.3.5.4. วิศวกรรมปองกันอัคคีภัย 


2.1.3.5.5. วิศวกรรมเครือ่งกล ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 


2.1.3.5.6. วิศวกรรมสิ่งแวดลอมหรือสุขาภิบาล 


2.1.3.5.7. รายการคํานวณระบบวิศวกรรมทุกสาขา 


2.1.3.6. รายการประกอบแบบกอสรางงานสถาปตยกรรมและวิศวกรรมทุกระบบ 


2.1.3.7. ประมาณราคาคากอสราง โดยจะตองครอบคลุมรายการงานท้ังหมดท่ีจําเปนตอง


ดําเนินการในข้ันตอนกอสรางงานนั้น ๆ ท้ังงานกอสรางถาวรและชั่วคราว พรอม


รายละเอียดท่ีสนับสนุนการประมาณการตาง ๆ เชน แหลงท่ีมาของราคาวัสดุและ


แรงงาน ใบเสนอราคา เอกสารแสดงรายละเอียดของวัสดุ (Catalog) รายการวิธีการ


คิดปริมาณงาน วิธีการคิดราคาตอหนวย ท้ังนี้ ใหจัดทําในรูปแบบ Spreadsheet ท่ี


เชื่อมโยงขอมูลได โดยอางอิงคาวัสดุตามราคาวัสดุกอสรางของสํานักดัชนีเศรษฐกิจ


การคา กระทรวงพาณิชย และคาแรงงานตามบัญชีคาแรงงานของกรมบัญชีกลาง 


กระทรวงการคลัง 


2.2. งานออกแบบภูมิสถาปตยกรรมและงานระบบวิศวกรรมท่ีเก่ียวของ โดยใหแบบแปลนสามารถลงใน


รายละเอียดในกระดาษ A1 ได ดังนี้ 


2.2.1. การออกแบบรางข้ันตน ใหวางเคาโครงภูมิสถาปตยกรรมกับสภาพแวดลอม ประกอบดวย 


2.2.1.1. แบบรางภูมิสถาปตยกรรม 


2.2.1.2. แบบรางรูปตัดภูมิสถาปตยกรรมตามความเหมาะสม 


2.2.1.3. รูปทัศนียภาพ 


2.2.1.4. ประมาณราคาเบื้องตน 







Page 6 of 13 
 


2.2.2. การออกแบบรางข้ันพัฒนาและข้ันสุดทาย เปนการออกแบบโดยใชขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ


ของคณะกรรมการตรวจรับงานจาง โดยการจัดทําแบบรางข้ันสุดทายไดมาจากแบบรางข้ันตน 


ประกอบดวย 


2.2.2.1. แบบรางผังบริเวณและผังแสดงการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม 


2.2.2.2. แบบรางสิ่งกอสรางในภูมิสถาปตยกรรม (Hard Scape) 


2.2.2.3. แบบรางผังพืชพรรณไม (Soft Scape) 


2.2.2.4. แบบรางรูปตัดภูมิสถาปตยกรรม 


2.2.2.5. แบบรางผังงานระบบในภูมิสถาปตยกรรม 


2.2.2.6. รายละเอียดวัสดุอุปกรณและพืชพรรณไม 


2.2.2.7. ประมาณราคาคางานภูมิสถาปตยกรรม 


2.2.3. การออกแบบกอสรางฉบับสมบูรณ ซ่ึงไดจากแบบรางข้ันสุดทาย โดยมีรายละเอียดเพ่ือการ


กอสรางและเอกสารประกอบท่ีถูกตอง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ป พ.ศ. 2522 และ


กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวของ และตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรม


ควบคุมและวิศวรรมควบคุมท่ีเก่ียวของ 


2.2.3.1. แบบผังบริเวณและระบบสาธารณูปโภคภายนอกอาคาร 


2.2.3.2. ผงัแสดงระยะและระดับตาง ๆ 


2.2.3.3. แบบผังแสดงสิ่งกอสรางในภูมิสถาปตยกรรม (ถามี) 


2.2.3.4. แบบผังแสดงพืชพรรณไมในภูมิสถาปตยกรรม 


2.2.3.5. แบบแสดงรูปตัด 


2.2.3.6. แบบผังระบบระบายน้ํา 


2.2.3.7. แบบผังระบบไฟฟาแสงสวางและระบบสายสื่อสาร 


2.2.3.8. แบบขยายรายละเอียดสิ่งกอสรางและอุปกรณประกอบในภูมิสถาปตยกรรม 


2.2.3.9. แบบงานวิศวกรรมท่ีเก่ียวของกับงานภูมิสถาปตยกรรมท้ังหมด 


2.2.3.10. รายละเอียดวัสดุอุปกรณและพืชพรรณไม 


2.2.3.11. รายการประกอบแบบและรายการปริมาณและขนาดวสัดุพืชพรรณท่ีใช 


2.2.3.12. แบบแปลนท้ังหมดใหใชมาตราสวนท่ีชัดเจนและเหมาะสม 


2.2.3.13. ประมาณราคาคากอสราง โดยจะตองครอบคลุมรายการงานท้ังหมดท่ีจําเปนตอง


ดําเนินการในข้ันตอนกอสรางงานนั้น ๆ ท้ังงานกอสรางถาวรและชั่วคราว พรอม
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รายละเอียดท่ีสนับสนุนการประมาณการตาง ๆ เชน แหลงท่ีมาของราคาวัสดุและ


แรงงาน ใบเสนอราคา เอกสารแสดงรายละเอียดของวัสดุ (Catalog) รายการวิธีการ


คิดปริมาณงาน วิธีการคิดราคาตอหนวย ท้ังนี้ ใหจัดทําในรูปแบบ Spreadsheet ท่ี


เชื่อมโยงขอมูลได โดยอางอิงคาวัสดุตามราคาวัสดุกอสรางของสํานักดัชนีเศรษฐกิจ


การคา กระทรวงพาณิชย และคาแรงงานตามบัญชีคาแรงงานของกรมบัญชีกลาง 


กระทรวงการคลัง 


2.3. งานออกแบบสถาปตยกรรมภายในและงานระบบวิศวกรรมท่ีเก่ียวของ โดยมีกําหนดการดําเนินการ 


ดังนี้ 


2.3.1. การออกแบบรางข้ันตน เปนการออกแบบงานโครงการตามขอมูลและรายละเอียดท่ีกําหนด


สอดคลองกับแบบงานสถาปตยกรรมและวิศวกรรมทุกระบบ ประกอบดวย  


2.3.1.1. แบบรางแบบแปลนผังงานสถาปตยกรรมภายในของหองท่ีกําหนด  


2.3.1.2. แบบรางรูปดานรูปตัดแบบขยายตามความเหมาะสม 


2.3.1.3. แบบทัศนียภาพท่ีแสดงใหเห็นแนวความคิดท่ีครบถวน 


2.3.1.4. ประมาณราคาเบื้องตน 


2.3.2. การออกแบบรางข้ันพัฒนาและข้ันสุดทาย เปนการออกแบบโดยใชขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ


จากแบบรางข้ันตน ประกอบดวย 


2.3.2.1. แบบรางแบบแปลนผังงานสถาปตยกรรมภายในเบื้องตนทุกหอง 


2.3.2.2. แบบรางแบบแปลนงานฝาเพดาน 


2.3.2.3. แบบรางแบบแปลนงานวัสดุผิวพ้ืน 


2.3.2.4. แบบรางตําแหนงดวงโคมและสวิตช 


2.3.2.5. แบบรางตําแหนงเตารับไฟฟาและสายสื่อสาร 


2.3.2.6. แบบรางแปลนผังงานระบบภายในอาคาร 


2.3.2.7. แบบรางขยายรูปดานรูปตัดพรอมรายละเอียด 


2.3.2.8. แบบรางเฟอรนิเจอร  


2.3.2.9. แบบปายชื่อหอง แบบปายหองน้ํา แบบปายบอกทาง แบบปายผังอาคาร และ


สัญลักษณตาง ๆ  


2.3.2.10. แบบทัศนียภาพท่ีแสดงใหเห็นความคิดท่ีครบถวน 


2.3.2.11. รายละเอียดวัสดุอุปกรณและตัวอยางท่ีจําเปน 
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2.3.2.12. ประมาณราคาคาตกแตงภายในอาคารเบื้องตน 


2.3.3. การออกแบบกอสรางฉบับสมบูรณ ซ่ึงไดจากแบบรางข้ันสุดทาย โดยมีรายละเอียดเพ่ือการ


กอสรางและเอกสารประกอบแบบท่ีถูกตอง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ป พ.ศ. 2522 


และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวของ และตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม


ภายในควบคุมและวิศวกรรมควบคุมท่ีเก่ียวของ 


2.3.3.1. แบบแปลนผังงานสถาปตยกรรมภายในทุกหอง 


2.3.3.2. แบบแปลนงานฝาเพดาน 


2.3.3.3. แบบแปลนงานพ้ืน 


2.3.3.4. แบบแปลนแสดงตําแหนงเฟอรนิเจอร และครุภัณฑ 


2.3.3.5. แบบแปลนตําแหนงดวงโคมและสวิตช 


2.3.3.6. แบบแปลนระบบสายไฟฟา สายสื่อสาร ตําแหนงเตารับไฟฟาและสื่อสาร 


2.3.3.7. แบบแปลนผังงานระบบภายในหอง 


2.3.3.8. แบบขยายรูปดานรูปตัดพรอมรายละเอียด 


2.3.3.9. แบบขยายเฟอรนิเจอร  


2.3.3.10. รายละเอียดวัสดุอุปกรณและตัวอยางท่ีจําเปน 


2.3.3.11. รายการประกอบแบบ 


2.3.3.12. แบบแปลนท้ังหมดใหใชมาตราสวนไมนอยกวา 1 : 50 และแบบขยายรายละเอียด


ใชมาตราสวนตามความเหมาะสม 


2.3.3.13. ประมาณราคาคากอสราง โดยจะตองครอบคลุมรายการงานท้ังหมดท่ีจําเปนตอง


ดําเนินการในข้ันตอนกอสรางงานนั้น ๆ ท้ังงานกอสรางถาวรและชั่วคราว พรอม


รายละเอียดท่ีสนับสนุนการประมาณการตาง ๆ เชน แหลงท่ีมาของราคาวัสดุและ


แรงงาน ใบเสนอราคา เอกสารแสดงรายละเอียดของวัสดุ (Catalog) รายการวิธีการ


คิดปริมาณงาน วิธีการคิดราคาตอหนวย ท้ังนี้ ใหจัดทําในรูปแบบ Spreadsheet ท่ี


เชื่อมโยงขอมูลได โดยคาวัสดุอางอิงตามราคาวัสดุกอสรางของสํานักดัชนีเศรษฐกิจ


การคา กระทรวงพาณิชย และคาแรงงานตามบัญชีคาแรงงานของกรมบัญชีกลาง 


กระทรวงการคลัง 


2.4. ระหวางดําเนินการตามสัญญาจาง ผูวาจางสามารถดําเนินการแจงผูใหบริการจางออกแบบงานกอสราง


เปลี่ยนแปลงแกไขรายละเอียดตามขอสรุปของคณะกรรมการฯ ท่ีเก่ียวของ และโรงเรียนมอบหมาย
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แตงตั้ง ในสวนท่ีไมกระทบตอโครงสรางสําคัญ และเปนไปตามมาตรฐานงานกอสรางท่ีผูใหบริการจาง


ออกแบบงานกอสรางไดสงมอบตามงวดงานในสัญญาแลว โดยไมคิดคาใชจายเพ่ิมเติม 


2.5. ผูรับจางออกแบบตองเปนท่ีปรึกษาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณตลอดระยะเวลาในการกอสราง ใน


กรณีท่ีมีปญหาเนื่องจากมีขอผิดพลาดในแบบ ตองเปนท่ีปรึกษาดําเนินการในการแกไขแบบตาม


ระเบียบพัสดุ และจะตองรวมประชุมรายงานความกาวหนาของงานกอสราง ไมนอยกวาเดือนละ 1 ครั้ง 


ตอคณะกรรมการฯ 


3. การสงมอบงานแตละข้ันตอน 


ผูใหบริการดําเนินการโดยมีกรอบเวลาการทํางานและรายละเอียดการสงมอบงานภายใน 180 วัน นับถัด


จากวันลงนามในสัญญา หรือนับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน ดังนี้ 


3.1. ข้ันตอนการจัดทํารายงานความเขาใจและแนวความคิดในการออกแบบ (Inception Report) และแบบ


รางข้ันตน ผูใหบริการตองสงมอบงานภายใน 30 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา หรือนับถัดจาก


วันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 


3.1.1. ทบทวนความตองการเบื้องตน นําเสนอตอคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 


3.1.2. ดําเนินการสํารวจพ้ืนท่ี ผังบริเวณและงานสํารวจหรือตรวจสอบขอมูลชั้นดิน 


3.1.3. แบบรางข้ันตนตามขอ 1.1.1, 1.2.1 และ 1.3.1   


3.1.4. สงมอบไฟล PDF File ท้ังหมด  


3.1.5. จัดทําสําเนาเหมือนตนฉบับ จํานวน 3 ชุด  


3.2. ข้ันตอนงานจัดทําแบบรางข้ันพัฒนา ผูใหบริการตองสงมอบงานภายใน 30 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับ


หนังสือแจงใหเริ่มงานแบบรางข้ันพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 


3.2.1. แบบรางข้ันพัฒนา ซ่ึงพัฒนาแบบจากแบบรางข้ันตนท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ


ตรวจรับงานจาง แบบรางข้ันพัฒนา กําหนดใหนําสงตามขอ 1.1.2, 1.2.2 และ 1.3.2 


3.2.2. การนําเสนอวัสดุ และโทนสีของวัสดุ อาคาร ในการตกแตง  


3.2.3. นําสงภาพทัศนียภาพ ดังนี้ 


3.2.3.1. ทัศนียภาพภาพรวมท้ังผังบริเวณแสดงใหเห็นรูปดานทุกดานของอาคาร จํานวน


อยางนอย 3 รูป 


3.2.3.2. ทัศนียภาพงานออกแบบภูมิสถาปตยกรรม จํานวนอยางนอย 1 รูป 


3.2.3.3. ทัศนียภาพภายในอาคาร จํานวนอยางนอย 3 รูป 
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3.2.3.4. ทัศนียภาพงานสถาปตยกรรมภายใน จํานวนอยางนอย 1 รูปตอหอง ท่ีกําหนดให


ออกแบบ   


3.2.3.5. สงมอบไฟล PDF File ท้ังหมด 


3.2.3.6. จัดทําสําเนาเหมือนตนฉบับ จํานวน 3 ชุด  


3.3. ข้ันตอนงานจัดทําแบบรางข้ันสุดทาย ผูใหบริการตองสงมอบงานภายใน 60 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับ


หนังสือแจงใหเริ่มงานแบบรางข้ันสุดทาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 


3.3.1. แบบรางข้ันสุดทาย ซ่ึงพัฒนาแบบจากแบบรางข้ันพัฒนาท่ีไดรับความเห็นชอบจาก


คณะกรรมการตรวจรับงานจาง แบบรางข้ันสุดทาย กําหนดใหนําสงตามขอ 1.1.2, 1.2.2 และ 


1.3.2       


3.3.2. นําเสนอแผนบอรดแสดงโทนสีของวัสดุในการตกแตงท่ีไดรับการพัฒนาจากแบบรางข้ันพัฒนา 


พรอมตัวอยางวัสดุท้ังหมดหรือตามท่ีสามารถนําเสนอได  


3.3.3. นําสงภาพทัศนียภาพ ท่ีไดรับการพัฒนาจากแบบรางข้ันพัฒนา ดังนี้ 


3.3.3.1. ทัศนียภาพภาพรวมท้ังผังบริเวณแสดงใหเห็นรูปดานทุกดานของอาคาร จํานวน


อยางนอย 3 รูป 


3.3.3.2. ทัศนียภาพงานออกแบบภูมิสถาปตยกรรม จํานวนอยางนอย 1 รูป 


3.3.3.3. ทัศนียภาพภายในอาคาร จํานวนอยางนอย  3 รูป 


3.3.3.4. ทัศนียภาพงานสถาปตยกรรมภายใน จํานวนอยางนอย 1 รูปตอหอง ท่ีกําหนดให


ออกแบบ   


3.3.3.5. สงมอบไฟล PDF File ท้ังหมด 


3.3.3.6. จัดทําสําเนาเหมือนตนฉบับ จํานวน 3 ชุด  


3.4. แบบกอสรางฉบับสมบูรณ กําหนดใหผูใหบริการตองนําสงแบบกอสรางฉบับสมบูรณภายใน 60 วัน นับ


ถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงใหเริ่มงานแบบกอสรางฉบับสมบูรณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 


3.4.1. แบบกอสรางฉบับสมบูรณซ่ึงไดจากแบบรางข้ันสุดทายท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ


ตรวจรับงานจาง แบบกอสรางฉบับสมบูรณ กําหนดใหนําสงตามขอ 1.1.3, 1.2.3 และ 1.3.3   


3.4.2. แบบกอสรางฉบับสมบูรณชุดตนฉบับเปนพิมพเขียว ขนาดไมเล็กกวา A2 จํานวน 10 ชุด และ


พิมพขาว ขนาดไมเล็กกวา A2 จํานวน 3 ชุด โดยใหแยกเปนแตละงาน  


3.4.3. รายการรายละเอียดประกอบแบบ (Specification) รวมจํานวน 13 ชุด 
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3.4.4. แบบกอสรางฉบับสมบูรณท้ังหมดและเอกสารท่ีเก่ียวของ บันทึกเปนรูปแบบ File ชนิด 


AutoCAD Version Update แ ล ะ  AutoCAD Version 2 0 1 6  , PDF File, PNG, ไ ฟ ล


แบบจําลอง 3 มิติ (Model 3D และ PNG ท่ีนําเสนอในแบบรางข้ันสุดทายท้ังหมด) รวมลง


อุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก (External Hard disk)  


3.4.5. สงมอบไฟล Native File และ PDF File ท้ังหมดลงใน THUMB DRIVE จํานวน 3 ชุด 


3.4.6. ประมาณราคาคากอสราง Blank Form  


3.4.7. เอกสารสําหรับการยื่นคําขอใบอนุญาตกอสรางใหเปนไปตามมาตรา 21 หรือมาตรา 39 ทวิ 


(ถามีความจําเปนตองดําเนินการ) เอกสารขออนุญาตสวนงานออกแบบ ความรับผิดชอบ


คาใชจายเปนของผูใหบริการท้ังสิ้น 


4. การจายเงินคาจางออกแบบ 


- งวดท่ี 1 จํานวนรอยละ 20 ของคาจางงานออกแบบ จะจายใหเม่ือผูใหบริการไดดําเนินการสงมอบ


รายงานความเขาใจและแนวความคิดในการออกแบบ (Inception Report) และแบบรางข้ันตนตามขอ 


3.1 แลวเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจางไดพิจารณาแลวเห็นวาครบถวนถูกตองและตรวจรับ


เรียบรอยแลว 


- งวดท่ี 2 จํานวนรอยละ 20 ของคาจางงานออกแบบ จะจายใหเม่ือผูใหบริการไดดําเนินการสงมอบแบบ


รางข้ันพัฒนา ตามขอ 3.2 แลวเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจางไดพิจารณาแลวเห็นวาครบถวน


ถูกตองและตรวจรับเรียบรอยแลว 


- งวดท่ี 3 จํานวนรอยละ 20 ของคาจางงานออกแบบ จะจายใหเม่ือผูใหบริการไดดําเนินการสงมอบข้ันตอน


งานจัดทําแบบรางข้ันสุดทาย ตามขอ 3.3 แลวเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจางไดพิจารณาแลว


เห็นวาครบถวนถูกตองและตรวจรับเรียบรอยแลว 


- งวดสุดทาย จํานวนรอยละ 40 ของคาจางงานออกแบบ จะจายใหเม่ือผูใหบริการไดดําเนินการสงมอบ


แบบกอสรางฉบับสมบูรณ ตามขอ 3.4 ครบถวน และคณะกรรมการตรวจรับงานจางไดพิจารณาแลวเห็น


วาครบถวนถูกตองและตรวจรับเรียบรอยแลว  


5. หนาท่ีของผูใหบริการงานออกแบบ  


5.1. ผูใหบริการจะตองสงมอบผลงาน พรอมท้ังแบบและรายละเอียดประกอบแบบ จํานวน 10 ชุด ใหแกผู


วาจางในวันสงมอบงานตามสัญญา 


5.2. ผูวาจางเปนเจาของลิขสิทธิ์ในผลงานท่ีผูใหบริการไดออกแบบนี้แตเพียงฝายเดียว และผูใหบริการจะนํา


ผลงาน และ/หรือรายละเอียดของงานนี้ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวนไปใช หรือเผยแพรในกิจการอ่ืน 
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นอกเหนือจากท่ีไดระบุไวในนี้ไมได เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางกอน ผูใหบริการจะตอง


รับผิดชอบตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอ่ืน 


รวมถึงสิทธิใด ๆ ตอบุคคลภายนอกเนื่องจากการปฏิบัติงานนี้โดยสิ้นเชิง 


5.3. ในกรณีท่ีผลงานของผูใหบริการบกพรองอันเนื่องมาจากผูใหบริการมิไดดําเนินการใหถูกตองตามหลัก


วิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางสถาปตยกรรม วิศวกรรม หรือวิชาการอ่ืน และ/หรือบทบัญญัติแหง


กฎหมายท่ีเก่ียวของ หรือไมเปนไปตามความประสงคของผูวาจาง ผูใหบริการตองรีบทําการแกไขใหเปน


ท่ีเรียบรอยโดยไมคิดคาจาง คาเสียหาย หรือคาใชจายใด ๆ จากผูวาจางอีก ถาผูใหบริการหลีกเลี่ยงหรือ


บิดพลิ้วไมรีบจัดการแกไขใหเปนท่ีเรียบรอยในกําหนดเวลาท่ีผูวาจางแจงเปนหนังสอื ผูวาจางมีสิทธิจาง


ผูใหบริการรายอ่ืนทําการแทน โดยผูใหบริการจะตองรับผิดชอบจายเงินคาจางหรือคาใชจายใด ๆ ใน


การนี้แทนผูวาจางโดยสิ้นเชิง ถามีความเสียหายเกิดข้ึนจากงานนี้ อันเนื่องมาจากการท่ีผูใหบริการได


ออกแบบงานไมถูกตองตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางสถาปตยกรรม วิศวกรรม หรือ


วิชาการอ่ืนและ/หรือบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเก่ียวของ ผูใหบริการจะตองรีบทําการแกไขความ


เสียหายดังกลาว ภายในเวลาท่ีผูวาจางกําหนดให ถาผูใหบริการไมสามารถแกไขได ผูใหบริการจะตอง


ชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยสิ้นเชิง ซ่ึงรวมท้ังความเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยตรง และโดยสวนท่ีเก่ียวเนื่อง


กับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากงานนี้ดวย 


5.4. หากผูใหบริการมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 


หรือมีเหตุใหผูวาจางเชื่อไดวาผูใหบริการไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาหรือลวงเลย


กําหนดเวลาแลวเสร็จไปแลว หรือผูใหบริการทําผิดขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปนผูลมละลายหรือขาด


คุณสมบัติการเปนผูใหบริการตามกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ 


การบริหารพัสดุภาครัฐ ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได และเม่ือบอกเลิกสัญญาแลว ผูวาจางมีสิทธิ


บังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมดหรือแตบางสวนไดทันที และมีสิทธิเรียกคาเสียหาย


อ่ืน (ถามี) จากผูใหบริการดวย 


5.5. ระหวางดําเนินการออกแบบ ผูวาจางอาจขอใหผูใหบริการเปลี่ยนแปลงแกไขรายละเอียดในสวนท่ีไม


กระทบตอโครงสรางท่ีสําคัญ และเปนไปตามมาตรฐานงานกอสรางท่ีผูใหบริการไดสงมอบตามงวดงาน


ในสัญญาแลว โดยไมคิดคาใชจายเพ่ิมเติม 


5.6. ผูใหบริการจะตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียใด ๆ กับผูรับจางในงานกอสรางท่ีผูใหบริการได


ออกแบบ หรือมีความสัมพันธเก่ียวของกับผูรับจาง ไมวาโดยตรงหรือโดยออมและจะตองไมรวมกับผูรับ


จางกระทําการหรืองดเวนกระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันอาจเปนเหตุใหผูวาจางไดรับความเสียหาย 
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5.7. กรณีท่ีผูใหบริการทํางานไมแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด ผูใหบริการจะตองเสียคาปรับใหแกผูวาจางเปน


รายวัน ในอัตรารอยละ 0.10 ของวงเงินคาจาง นับถัดจากวันครบกําหนด จนถึงวันท่ีผูใหบริการปฏิบัติ


ตามสัญญาถูกตองครบถวน 


6. การจางชวงงานออกแบบ


6.1. ผูใหบริการจะตองไมนํางานท้ังหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง เวนแตการจาง


ชวงงานแตบางสวนท่ีไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางกอน การท่ีผูวาจางไดอนุญาตใหจางชวงงาน


แตบางสวนดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูใหบริการหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ี และผู


ใหบริการจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูใหบริการชวง หรือของตัวแทน


หรือลูกจางของผูใหบริการชวงนั้นทุกประการ 


6.2. กรณีผูใหบริการไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูใหบริการตองชําระคาปรับ


ใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 10 ของวงเงินของงานท่ีจางชวงตามสัญญา 


7. การโอนสิทธิประโยชนของผูใหบริการงานออกแบบ


7.1. ผูใหบริการจะตองไมโอนสิทธิประโยชนใด ๆ ใหแกผูอ่ืนโดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผู


วาจางกอน เวนแตการโอนสิทธิท่ีจะรับเงินคาจาง 
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