






















ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

1.ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ 

1.1 ชื่อโครงการ 

 จางออกแบบกอสรางและปรับปรุงสนามกีฬาวิทยาเขตพัทลุง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

1.2 ความเปนมา 

  เนื่องดวยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีความประสงคกอสรางและปรับปรุงสนาม

กีฬา เพื่อรองรับการจัดการแขงขันกีฬาทั้งจากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดการเรียน  

การสอน การจัดกิจกรรมของนิสิต ตลอดจนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของนิสิต บุคลากร และประชาชน

ทั่วไป ดังนั้นมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตระหนักถึงความสําคัญของการมีสนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน 

จึงดําเนินการจางออกแบบปรบัปรุงสนามกีฬาวิทยาเขตพัทลุง 

1.3 วัตถุประสงค 

 เพื่อทําการสํารวจ ศึกษา วางผังและออกแบบสถาปตยกรรม โครงการกอสรางและปรับปรุงสนามกีฬา

วิทยาเขตพัทลุง พรอมทั้ ง ออกแบบโครงสราง งานระบบภายในและภายนอก งานสาธารณูปโภค                  

ภูมิสถาปตยกรรมและงานตกแตงภายใน เพื่ออาคารและสนามกีฬาดังกลาวสามารถใชประโยชนไดตาม

วัตถุประสงค ประหยัด มีความสงางาม ทันสมัย   

1.4 เงินงบประมาณโครงการ 4,016,800.00 บาท (สี่ลานหนึ่งหมื่นหกพันแปดรอยบาทถวน) 

1.5 ราคากลาง 3,723,000.00 บาท (สามลานเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถวน)   

2.คุณสมบัติของผูใหบริการงานจางออกแบบ 

1. มีความสามารถตามกฎหมาย 

2. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมและหรือวิศวกรรม

สําหรับงานวาจางตามที่กําหนด ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ สถาปตยกรรมหรือวิศวกรรม แลวแตกรณี สําหรับ

ผูใหบริการจางออกแบบที่เปนนิติบุคคล ตองเปนผูที่ไดขึ้นทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพนั้นๆ ดวย 
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 ผูใหบริการจางออกแบบที่เปนบุคคลธรรมดาตองมีสัญชาติไทย 

 ผูใหบริการจางออกแบบทีเ่ปนนิติบุคคลจะตองมีกรรมการผูจัดการ หรือหุนสวนผูจัดการของนิติบุคคล

นั้นเปนคนไทย และเปนนิติบุคคลที่มีผูถือหุนเปนคนไทยเกินรอยละหาสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น 

8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการจางออกแบบรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยา

เขตพัทลุง ณ วันประกาศการจางออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการจางออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี ้

9. ผูใหบริการจางออกแบบตองไมมีสวนไดสวนเสียกับผูประกอบการงานจางกอสรางในงานนั้น ใน

ลักษณะดังตอไปนี ้

        (1) มีความสัมพันธโดยตรง คือ ผูใหบริการจางออกแบบจะตองไมเปนผูรับจางงานกอสราง      

ในงานที่ตนเองเปนคูสัญญาจางออกแบบกับหนวยงานของรัฐนั้น 

        (2) มีความสัมพันธโดยออม คือ ผูใหบริการจางออกแบบจะตองไมเปนผูรับจางใหกับคูสัญญาใน

งานกอสรางกับหนวยงานของรัฐ ในงานที่ตนเปนผูใหบริการจางออกแบบ 

10. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ 

ผูใหบริการจางออกแบบ ไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

11. ผูใหบริการจางออกแบบตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศเชิญชวนทั่วไป และเปน

ผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนที่เชื่อถือ 

          12. ผูใหบริการจางออกแบบ ที่ยื่นขอเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 (1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน และการยื่นขอเสนอใหเสนอในนาม “กิจการรวมคา” สวน

คุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสราง ของผูเขารวมคามาใชแสดงเปน

ผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขายื่นขอเสนอได 

 (2) กรณี ที่ กิ จ ก า ร ร ว มค า ไม ไ ด จ ดทะ เบี ยน เป นนิ ติ บุ คคล ใหม  นิ ติ บุ คคลแต ล ะ 

นิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน เวนแต  

ในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใด 

รายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอม

การยื่นขอเสนอ กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสราง

ของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได 

  ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
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            3. ขอบเขตของงาน 

 รายการออกแบบปรับปรุงสนามกีฬาวิทยาเขตพัทลุง 

ลําดับที่ รายการ หมายเหตุ 

1 อาคารกีฬาในรม (ฟุตซอลจํานวน 2 สนาม บาสเกตบอลจํานวน 2 สนาม 

ตะกรอจํานวน 2 สนาม) พรอมอัฒจันทรและรั้วทางเขาโซนสนามกีฬา   

 

2 อัฒจันทร (ฝงปรัมพิธมีีหลังคา) ขนาดประมาณ 40.00 เมตร      

อัฒจันทร (พรอมกระถางคบเพลิงไมมีหลังคา) ขนาดประมาณ 40 เมตร                             

 

3 ลูวิ่งสนามฟุตบอลพื้นแอสฟลติกคอนกรีตพรอมทาสีอะคริลิค เนื้อที่

ประมาณ 6,953 ตารางเมตร 

 

4 โรงยิมอเนกประสงคพื้นยาง PU ขนาด 30*60 เมตร  

5 ถนนแอสฟลติกคอนกรีต กวาง 6 เมตร ยาว 155 เมตร   

6 ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟถนน  

7 ถนนรอบสนามฟุตบอล (ผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต กวาง 6 เมตร ยาว 

575 เมตร) 

 

8 รั้วรอบสนามฟุตบอลยาว 575 เมตร  

9 กอสรางหลังคาคลุมสนามเปตองพรอมติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง        

(ขนาดประมาณ 40 X 21.5 เมตร) 

 

 

  3.1 งานออกแบบสถาปตยกรรม 

       3.1.1 ขอบเขตงานออกแบบสถาปตยกรรม 

         (1) ผูรับจางจะตองดําเนินการออกแบบงานสถาปตยกรรมพรอมจัดทํารายละเอียด

ประกอบแบบของงานสถาปตยกรรมและจะตองเปนผูประสานกับผูออกแบบสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ

ออกแบบภายในโครงการ 

         (2) ผู รับจางจะตองกําหนดตําแหนงครุภัณฑทั้ งหมด พรอมทั้ งออกแบบงาน

สถาปตยกรรมภายในและตองจัดทําแบบขยายและรายการประกอบแบบครุภัณฑท่ีจะดําเนินการพรอมกับการ

กอสรางอาคาร 

  3.1.2 มาตรฐานและกฎขอบังคับ 

    (1) ผูรับจางจะตองออกแบบงานสถาปตยกรรมที่อยูในความรับผิดชอบใหเปนไปตาม

มาตรฐานขอกฎหมาย พระราชบัญญัติ หรือขอกําหนดอื่นๆ ของหนวยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของ เชน       

เทศบัญญัติทองถิ่น กฎกระทรวง มาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ฯลฯ 

    (2) สวนมาตรฐานของวัสดุตางๆ ที่จะกําหนดใหใชในแบบและงานกอสรางจะตองได

มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) หรือ สถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่เปนที่ยอมรับกันโดยสากล              

ซึ่งผูรับจางจะตองระบุรายละเอียดไวใหชัดเจนในขอกําหนด และเกณฑการออกแบบซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
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รายละเอียดที่ผูรับจางตองจัดเตรียมขึ้น ทั้งนี้จะตองไมขัดกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

   3.1.3 แนวทางการออกแบบ 

    (1) จะตองคํานึงถึงแผนแมบทโดยรวมของมหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง             

    (2) จะตองคํานึงถึงการใชงานที่เหมาะสมสะดวกสบายตอการใชสอย รวมทั้งเทคโนโลยี

ของอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวก 

    (3) จะตองคํานึงถึงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยทางภาคใต 

    (4) จะตองคํานึงถึงงบประมาณการกอสรางที่กําหนด 

    (5 จะตองคํานึงถึงระบบสาธารณูปโภคและระบบประกอบอาคารที่จําเปนทุกระบบ 

    (6) จะตองคํานึงถึงการใชแสงสวางใหสอดคลองและเหมาะสมกับการใชงานของแตละหอง 

    (7) จะตองคํานึงถึงระบบการปองกันเสียงสะทอน (ACOUSTIC) ที่เหมาะสมของสวน

ตางๆ และโดยรวม 

    (8) จะตองคํานึงถึงการประหยัดพลังงาน 

  3.2 การออกแบบวิศวกรรมโครงสราง 

   3.2.1 ขอบเขตของงาน 

    ผูรับจางจะตองเสนอรายการคํานวณที่สะดวกตอการตรวจสอบ โดยระบุคาตางๆ ที่ใช

ในการคํานวณซึ่งตองถือตามมาตรฐานที่กําหนดใหใชในขอ 7.2.3 รวมทั้งจัดทําแบบกอสรางที่สมบูรณ สามารถ

นําไปใชกอสรางไดโดยไมกอใหเกิดปญหาหรือขอโตแยงในขณะกอสราง 

   3.2.3 การออกแบบโครงสราง 

    ใหถือตามกฎขอบังคับของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยหรือขอบังคับของทองถิ่น 

และในกรณีที่กฎขอบังคับที่กําหนดไมไดกลาวถึงใหถือตามกฎขอบังคับสากลที่ใชโดยทั่วไป 

  3.3 งานออกแบบระบบภายในอาคาร 

   งานออกแบบระบบตางๆ ภายในอาคารประกอบดวยงานระบบดังนี ้

   3.3.1 งานระบบประปาและสุขาภิบาล 

    3.3.1.1 ขอบเขตของงาน 

    ผูรับจางจะตองดําเนินการสํารวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียดเพื่อการกอสรางระบบ

ตางๆ ดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

      (1) ระบบประปาภายในอาคารและในบริเวณองคประกอบตางๆ ภายในพื้นที่

โครงการ 

      (2) ระบบสุขาภิบาลภายในอาคารและในบริเวณองคประกอบตางๆ ภายในพื้นที่

โครงการ 
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      (3) ระบบดับเพลิงในอาคารและในบริเวณองคประกอบตางๆ ภายในพื้นท่ีโครงการ 

      (4) ระบบระบายน้ําฝนจากหลังคาอาคารและในบริเวณองคประกอบตางๆ ภายใน                                                

พื้นที่โครงการ 

      (5) ระบบตางๆ ที่เกี่ยวของกับระบบประปาหรือระบบสุขาภิบาลภายในอาคารอื่นๆ      

ที่จําเปน 

    3.3.1.2 มาตรฐาน กฎหมาย พระราชบัญญัติ  หรือขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ

ออกแบบ  ผูรับจางจะตองออกแบบระบบตางๆ  ที่อยูในความรับผิดชอบหรือเกี่ยวของ เชน เทศบาล             

กรมโยธาธิการ การประปาสวนภูมิภาค กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรธรณี วิศวกรรมสถานแหง        

ประเทศไทย ฯลฯ สวนมาตรฐานของวัสดุตางๆ ที่จะกําหนดใหใชในการกอสรางจะตองใชของสถาบันที่มีความ

เชื่อถือเปนที่ยอมรับกันโดยสากล ซึ่งผูรับจางจะตองระบุแจงรายละเอียดไวใหชัดเจนในขอกําหนดและเกณฑ

การออกแบบซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายละเอียดที่ผูรับจางจะตองจัดเตรียมขึ้นเสนอตอผูวาจาง  

    3.3.1.3 ขอกําหนดทางเทคนิค 

     (1) ระบบประปา 

      - ผูรับจางจะตองทําการศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณความ

ตองการใชน้ําประปา  การศึกษาความตองการน้ําประปานี้ผูรับจางจะตองศึกษาถึงอัตราความตองการน้ําตอ

หนวย รวมทั้งพิจารณาขอมูลทางสถาปตยกรรมเก่ียวกับจํานวนอาคาร องคประกอบพ้ืนที่ใชสอยตางๆ ดวย 

      - ผูรับจางจะตองออกแบบระบบประปาภายในอาคารหรือองคประกอบ

ตางๆ ใหสมบูรณมีประสิทธิภาพดีเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการน้ําประปา ณ จุดตางๆ ที่มีความ

ตองการไดอยางเหมาะสม  โดยการออกแบบนี้จะตองมีขั้นตอนการดําเนินการที่ผูวาจางสามารถตรวจสอบได 

อาทิเชน กําหนดใหมีการจัดเตรียมเกณฑกําหนดการออกแบบเพื่อเสนอขออนุมัติกอน  จากนั้นจึงจะมีการ

ออกแบบรางรายละเอียดเพื่อขออนุมัติแลวจึงเปนการออกแบบรายละเอียดในขั้นสุดทายเสนอตอผูวาจาง 

     (2) ระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร 

      ผูรับจางจะตองออกแบบระบบสุขาภิบาลภายใน ซึ่งจะประกอบดวย 

       - ระบบทอน้ําทิ้ง (WASTE  WATER  PIPE) ซึ่งจะรับน้ําทิ้งจากหองน้ํา,     

อางลางหนา,ระบบระบายน้ําที่พื้น (FLOOR  DRAIN) และจุดอื่นที่มีความสกปรกไมสูงนัก โดยน้ําทิ้งในสวนนี้

จะถูกสงไปยังระบบ     ทอรวบรวมน้ําเสียเพื่อสงไปยังระบบบําบัดน้ําเสียของมหาวิทยาลัยฯ ตอไป 

      - ระบบทอน้ําโสโครก (SOIL PIPE) ซึ่งจะรับน้ําโสโครกจากโถปสสาวะหรือ 

โถสวมซึ่งจะมีลักษณะความสกปรกคอนขางสูง น้ําในสวนนี้จะถูกสงไปยังระบบบําบัดน้ําเสียขั้นตน เชน          

ถังเกรอะ (SEPTIC TANK) กอนที่จะถูกระบายลงทอรวบรวมน้ําเสียของมหาวิทยาลัยฯ ตอไป 

      - ในสวนน้ําทิ้งจากสวนของการเตรียมอาหารใดๆ (ถามี) จะตองกําหนดให

มีการผานระบบตะแกรงแยกขยะและถังดักไขมันกอนที่จะปลอยใหไหลลงทอรวบรวมน้ําเสียเพื่อสงตอไปยัง

ระบบบําบัดน้ําเสียของมหาวิทยาลัยฯ  
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      - ระบบบําบัดน้ําเสียของอาคารซึ่งจะตองสามารถบําบัดน้ําเสียจากสวน

ตางๆ ตามที่ไดกลาวไวแลวขางตน โดยน้ําทิ้งที่ผานระบบบําบัดแลวจะตองมีคุณภาพไดตามมาตรฐานน้ําทิ้งของ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติและตองมีคา  BOD ต่ํากวา 20 มก./ล. 

     (3) ระบบดับเพลิงในอาคาร 

      ผู รับจางจะตองดํ า เนินการออกแบบระบบดับเพลิ ง ในอาคารที่มี

ประสิทธิภาพและสมบูรณโดยการออกแบบใหยึดถือตามมาตรฐานหรือขอกําหนดของหนวยงานที่เปนที่

นาเชื่อถือตามสากล 

     (4) ระบบระบายน้ําฝน 

      ผูรับจางจะตองออกแบบระบบระบายน้ําฝนจากหลังคาของอาคารหรือ

องคประกอบตางๆ ในเขตพื้นที่โครงการโดยระบบระบายน้ําฝนจะประกอบดวยทอ  รางคอนกรีต หรืออุปกรณ

อื่นใดก็ตามที่มีความจําเปนและจะทําหนาที่รวบรวมน้ําฝนเหลานี้ใหระบายลงไปยังระบบระบายน้ําฝนของ

มหาวิทยาลัยฯ ตอไป 

     (5) ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับระบบประปาหรือระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร

อื่นที่จําเปน ในกรณีที่มีงานอื่นๆ ซึ่งแมวาไมไดระบุรายละเอียดอยูในขอกําหนดนี้แตเปนสวนที่มีความจําเปน

และเกี่ยวของกับระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคารรวมทั้งจะทําใหโครงการมีความสมบูรณเหมาะสมให

ถือเปนสวนที่ผูรับจางจะตองดําเนินการศึกษาออกแบบใหครบถวนโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติมแตอยางใด 

    3.3.1.4 ขั้นตอนการศึกษาและดําเนินการออกแบบ 

     ผูรับจางจะตองมีข้ันตอนในการศึกษาและดําเนินการออกแบบอยางนอยดังนี้ 

     - ศึกษาผังแมบทรวมของมหาวิยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และออกแบบให

สอดคลองกับผังแมบทรวมดังกลาว หากพบวาการออกแบบที่ผูรับจางเสนอหรือดําเนินการมีความขัดแยง        

ไมสอดคลองหรือมีผลกระทบตอผังแมบทรวมผูรับจางจะตองแจงใหผูวาจางทราบเพื่อพิจารณาหาขอยุติหรือ    

ขออนุมัติแกไขกอนโดยทันที 

     - ผูรับจางจะตองศึกษาประมาณการความตองการใชน้ําหรือปริมาณน้ําเสียที่

เกิดข้ึนหรือขอมูลใดๆ เกี่ยวของกับการออกแบบเพ่ือนําขอมูลดังกลาวไปใชพิจารณาในการออกแบบ 

     - ผูรับจางจะตองจัดเตรียมเกณฑขอกําหนดในการออกแบบ (DESIGN  

CRITERIA) เสนอตอผูวาจางเพื่อการพิจารณาอนุมัต ิ

     - เมื่อเกณฑที่กําหนดในการออกแบบ (DESIGN  CRITERIA) ไดรับการอนุมัติ

แลวใหผูรับจางจัดทําแนวความคิดในการออกแบบ (CONCETPUAL  DESIGN)  อยางนอย 2 ทางเลือก  โดย

เปรียบเทียบขอดีขอเสียทั้งในดานการใชงาน การใชพื้นที่ ความสวยงาม ความยากงายในการดูแล บํารุงรักษา 

และราคากอสราง พรอมทั้งใหขอเสนอแนะในการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อใหผูวาจางพิจารณาตรวจเลือก

และอนุมัต ิ



7 

 

     - เมื่อแนวความคิดการออกแบบ (CONCEPTUAL  DESIGN) ที่เหมาะสมไดถูก

คัดเลือกแลวใหผูรับจางจัดทํารายงานการออกแบบเบื้องตน (PRELIMINARY  DESIGN) เพื่อขออนุมัติ และ

หลังจากนั้นจึงใหดําเนินการจัดเตรียมการออกแบบรายละเอียด (DETAIL DESIGN) ตอไป 

  3.3.2 งานระบบไฟฟา 

    3.3.2.1 ขอบเขตของงาน 

     ผูรับจางจะตองดําเนินการออกแบบพรอมจัดทํารายละเอียดประกอบแบบของ

งานระบบไฟฟาทั้งภายในและภายนอกของอาคารรวมทั้งระบบพิเศษอื่นๆ  ตามรายละเอียดความตองการใช

งานดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

     (1) ระบบไฟฟาภายในอาคารและภายนอกอาคาร 

     (2) ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม (FIRE ALARM SYSTEM) 

     (3) ระบบปองกันฟาผา (LIGHTNING PROCTECTION SYSTEM) 

     (4) ระบบการตอลงดิน (GROUND) 

    3.3.2.2 มาตรฐานและกฎขอบังคับ 

     (1) มาตรฐานการออกแบบระบบไฟฟา 

       การออกแบบระบบไฟฟาและระบบอื่นๆ ใหเปนไปตามมาตรฐาน ดังตอไปนี ้

- มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 

     (2) วัสดุอุปกรณตาง ๆการกําหนดรายละเอียดวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชในงาน

ไฟฟาตองกําหนดตาม มาตรฐาน ดังตอไปนี ้

      - ANSI (AMERICAN   NATIONAL   STANDARD  INSTITUTE) 

      - NEMA (NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCLATION) 

      - VDE ; VERBAND DEUTSCHER ELECTROTECHNIKER 

      - IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) 

      - BS (BRITISH STANDARD) 

      - UL UNDERWRITER’S LABORATORIES  

   3.3.3 งานระบบเสียงและระบบสื่อสาร 

    3.3.3.1 ขอบเขตของงาน 

    จะตองดําเนินการออกแบบวางระบบเสียงและระบบสื่อสารพรอมจัดทํารายละเอียด

ประกอบงานระบบเสียงและระบบสื่อสารทั้งภายนอกและภายในอาคารซึ่งมีขอบเขตดังนี้ เปนอยางนอย 

(1)  ระบบโทรศัพท 

 (2)  งานระบบสื่อสารขอมูลความเร็วสูง 

     (3)  งานระบบเสียง (PUBLIC ADDRESS)   
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(4)  ออกแบบระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CLOSED  CIRCUIT  TV )  

ภายในอาคารและบริเวณภายนอกอาคารในสวนสําคัญเพื่อเกิดความปลอดภัย 

(5) ออกแบบระบบประตูเขา – ออก (ACCESS DOOR) สแกนลายนิ้วมือหรือ

ระบบอ่ืนตามความประสงคของมหาวิทยาลัยฯ  

(6) ออกแบบระบบเสาอากาศรวม  (MATV) 

    3.3.3.2 มาตรฐานและกฎขอบังคับ 

- องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 

- ANIS (AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE) 

- TIA 

- EIA 

- ระบบสงสัญญาณภาพและเสียง (CATV) จะเปนระบบ PAL-B9 ตาม

มาตรฐาน CCIR วัสดุอุปกรณตางๆ ตองมีมาตรฐาน ดังนี้ 

- IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL  COMMISSION) 

- BS (BRITISH STANDARD) 

- UL (UNDERWRITER LABORATORIES INC.) 

- มอก.(มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 

- สายสัญญาณ UTP Category 6 ตามมาตรฐาน EIA/TIA 568A/B 

- การเชื่อมตอระบบโทรศัพทระบบเครือขายโทรศัพทผานอินเทอรเน็ต (IP 

Telephony) หรือ SIP Server ดวย protocol SIP (IETF RFC-3261) 

- การบีบอัดขอมูลระบบโทรศัพทไดมาตรฐาน ITU-T G.711 และ ITU-T 

G.729a 

- การไฟฟาฝายผลิต 

    3.3.3.3 มาตรฐานและกฎขอบังคับ 

- การวางสายภายในและภายนอกอาคารจะตองฝงอยูในอาคารหรือใตดิน 

- การวางระบบภายนอกจะตองสอดคลองกับแผนงานสาธารณูปโภค

ภายในโครงการ 

- การวางระบบเชื่อมตอแตละอาคารจะตองมีจุดที่สามารถตรวจสอบได

โดยสะดวกแยกจากกัน 

- ระบบสื่อสารขอมูลตองเปนระบบเปด (OPEN SYSTEM) ที่สามารถ 

                                             ตอเชื่อมเปนระบบเครือขายขนาดเล็ก LAN  (LOCAL AREA NETWORK) 

  3.3.4 งานระบบเครื่องกล 

      งานระบบเครื่องกลของโครงการ ประกอบดวยรายละเอียดที่จะตองดําเนินการออกแบบดังนี ้
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    3.3.4.1 ระบบปรับอากาศ 

     3.3.4.1.1  ขอบเขตของงาน 

  ผูรับจางจะตองออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศภายใน

อาคาร โดยคํานึงถึงเสียง ฝุน และการประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม  

       มาตรฐาน, กฎหมาย และขอกําหนดในการออกแบบ 

- British Standards Published by the British Standards     

     Institution 

- British Codes of Practice Published by the British   

Standards Institution 

- Regulations Published by the Institution of  Mechanical 

Engineers 

- ARI Standards Published by the Air Conditioning and 

refreerateing Institrte 

- ACD Standards Published by Air Diffusion Council 

- SMACNA Standards Published by Sheet Metal and 

- Air Conditioning Contracts National Association 

- ASHRAE Standards Published by American Society Of  

Heating, Refrigerating and Air Conditioning  Engineers 

- AMCA Standards Published by Air Moving and 

Conditioning Association 

- CIBS Standards Published by the Chartered Institution 

of Building Services 

- IHVE Standards Published by the Institution of Heating 

and Ventilating Engineers 

- Regulations Published BMA 

- Regulations Published by TISI 

- Regulations Published by MEA, NEC and NEMA 

- Regulations Published by NFPA 

    Code ตอไปนี้ตองถูกนํามาใชในการออกแบบอยางเครงครัด 

    1.  BS 5720 :  Code of Practice for Mechanical Ventilation and Air 

                 Conditioning in Building 

    2.  BS 3122 :  “Specification of Refrigerant Compressors” 
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    3.  BS 1608 :  “Electrically Driven Refrigerant Condensing Unit” 

    4.  BS 1586 :  “Method for the Testing of Refrigerant Condensing Unit” 

    5.  BS 4434 :  “Requirement for Refrigeration Safety” 

    6.  BS 5643 :  “Glossary of Refrigeration Heating, Ventilation and Air 

               Conditioning Terms” 

    7.  BS 5586 :  “Code of Practice for Fire Precautions in the Design of 

               Building” 

    8.  BS 3974 :  “Pipe Supports” 

    9.  BS 5384 :  “Guide to the Selection and use of Cound System for  

               Heating Ventilating and Air Conditioning Installation” 

    10. ASHRAE 90.1-1989 :  Energy Conservation in New Buildings 

    11.  ASHRAE 60-1989   :   Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality 

    12.  ASHRAE 55-1981   :   Thermal Environmental Conditions for 

                        Human Occupancy 

    โดยท่ี 

    SMACNA :  Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National 

        Association, Design Manuals 

    ARI  :     Air Conditioning and Refrigeration Instutute 

    ASA  :  Acoustical Society of America 

    ASHRAE :  American Society of Heating, Refrigeration and Air 

        Conditioning Engineers 

    ASTM  :  American Welding Society 

    BS  :  British Standard 

    IEC  :  International Electrotechnical Commission 

    MEA  :  Metropolitan Electricity Authority 

    NEC  :  National Electrical Code 

    NEMA  :  National Electrical Manufacturers Association 

    NFPA  :  National Fire Protection Association 

    SMACNA :  Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National 

        Association 

    TISI  :  Thai Industrial Standard Institute 

    UL  :  Underwriters Laboratories, Inc.   
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  3.4 งานออกแบบและระบบภายนอกอาคาร 

   งานออกแบบระบบตาง ๆ ภายนอกอาคาร ประกอบดวยงานดังนี้คือ 

   3.4.1 งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก 

    3.4.1.1 ขอบเขตงานของผูรับจาง 

     ผูรับจางจะตองดําเนินการสํารวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียดเพื่อการ

กอสรางระบบตางๆ ดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

     (1) ระบบประปาภายนอกอาคาร ซึ่งรวมถึงระบบทอจายน้ําประปา ระบบน้ํา

ดับเพลิง ระบบจายรดน้ําตนไม (ถาม)ี และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวของภายในพื้นที ่

     (2) ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร ซึ่งรวมถึงระบบทอสงและระบบทอ

รวบรวมน้ําเสียภายนอกอาคารและองคประกอบตางๆ ในกรณีท่ีจําเปนตองมี 

     (3) ระบบที่เกี่ยวของกับระบบประปาหรือระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร

อืน่ๆ ที่จําเปน 

    3.4.1.2 มาตรฐาน กฎหมาย พระราชบัญญัติ หรือขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของผูรับจาง 

จะตองออกแบบระบบตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบใหเปนไปตามมาตรฐาน ขอกฎหมายพระราชบัญญัติหรือ

ขอกําหนดอื่นของหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของ เชน เทศบาล กรมโยธาธิการ การประปาสวน

ภูมิภาค กรมทรัพยากรธรณี  วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ฯลฯ สวนมาตรฐานของวัสดุตางๆ ที่จะ

กําหนดใหใชในการกอสรางจะตองใชของสถาบันที่มีความเชื่อถือเปนที่ยอมรับกันโดยสากลซึ่งผูรับจางจะตอง

ระบุแจงรายละเอียดไวใหชัดเจนในขอกําหนดและเกณฑการออกแบบ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายละเอียดที่ผู

รับจางจะตองจัดเตรียมไว 

    3.4.1.3 ขอกําหนดทางเทคนิค 

     (1) ระบบประปาภายนอก 

      - ผูรับจางตองทําการศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณความตองการใช

น้ําประปาภายในพื้นท่ีโครงการ กําหนดทอเมนและอ่ืนๆ กําหนดจุดเชื่อมทอเมนกับระบบของมหาวิทยาลัย 

      - ผูรับจางจะตองศึกษาออกแบบระบบทอจายน้ําประปาภายนอก โดยทอ

จายน้ําประปาจะรับน้ําประปาจากทอเมนของมหาวิทยาลัย ระบบทอจายน้ําประปาจะตองถูกออกแบบใหมี

แรงดันและปริมาณน้ําพอเพียงกับการใชงานในชั่วโมงสูงสุด (Peak Hour) และจะตองกําหนดใหเผื่อไวสําหรับ

การดับเพลิงตามขอกําหนดมาตรฐานสากลดวย และทอจายน้ําประปาจะตองเชื่อมตอไปยังทุกจุดที่มีการใช

น้ําประปา 

      - ทอน้ําประปาภายนอกอาคารนี้จะตองพิจารณาใหใชวัสดุที่เหมาะสม       

กับสภาพภูมิประเทศและสภาพดินในพื้นที่โครงการมีความทนทานมีอายุการใชงานไดนาน การออกแบบระบบ

ทอประปา หากเปนไปไดควรพิจารณาออกแบบใหเปนระบบวงรอบ (Loop System) เพื่อใหมีการสูญเสีย 

Head Loss ในระบบนอยที่สุด 
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     (2) ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับระบบประปาหรือสุขาภิบาลภายนอกอาคารที่

จําเปนในกรณีที่มีงานอื่นๆ ซึ่งแมวาจะไมไดระบุรายละเอียดอยูในขอกําหนดนี้ แตเปนสวนที่จําเปนและ

เกี่ยวของกับระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคารรวมทั้งจะทําใหโครงการมีความสมบูรณเหมาะสมใหถือ

เปนสวนที่ผูรับจางจะตองดําเนินการศึกษาออกแบบใหครบถวนโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติมแตอยางใด 

     (3) ระบบบําบัดน้ําเสีย 

      - ใหผูรับจางศึกษาสํารวจปริมาณและลักษณะน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากอาคาร 

และองคประกอบตางและจัดทํารายงานสรุปการศึกษาปริมาณและลักษณะคุณสมบัติน้ําเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่

โครงการสงใหกับผูวาจางเพื่อที่ผูวาจางจะไดใชเปนขอมูลพื้นฐานตอไป 

      - ใหผูรับจางออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสียซึ่งรับน้ําเสียจากอาคารหรือ

องคประกอบในพื้นที่โครงการที่ผูรับจางรับผิดชอบ และการเชื่อมตอระหวางระบบทอรวบรวมน้ําเสียดังกลาว   

เขากับระบบทอรวบรวมน้ําเสียของมหาวิทยาลัยใหมีความสัมพันธเพื่อใหการใชงานเปนไปอยางเหมาะสม 

     (4) ขั้นตอนการศึกษาและดําเนินการออกแบบ 

      ผูรับจางจะตองมีข้ันตอนในการศึกษาและดําเนินการออกแบบอยางนอยดังนี้ 

      - ศึกษาผังแมบทรวมของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และ

ออกแบบใหสอดคลองกับผังแมบทรวมดังกลาว หากพบวาการออกแบบที่ผูรับจางเสนอหรือดําเนินการมีความ

ขัดแยงไมสอดคลองหรือมีผลกระทบตอผังแมบทรวมผูรับจางจะตองแจงใหผูวาจางทราบเพื่อพิจารณาหาขอยุติ 

หรือขออนุมัติแกไขกอนโดยทันท ี     

      - ผูรับจางจะตองศึกษาประมาณการเกิดน้ําเสีย หรือขอมูลใดๆ ที่เกี่ยวของ

กับการออกแบบและนําขอมูลดังกลาวไปใชพิจารณาในการออกแบบพรอมทั้งจัดทํารายงานศึกษาประมาณการ

สงมอบใหผูวาจางพรอมกับขอกําหนดในการออกแบบ (Design Criteria) 

      - ผูรับจางจะตองจัดเตรียมเกณฑขอกําหนดในการออกแบบ (Design 

Criteria) เสนอตอผูวาจางเพื่อการพิจารณาอนุมัต ิ

      - เมื่อขอกําหนดในการออกแบบ (Design Criteria) ไดรับอนุมัติแลวให

ผูรับจางจัดทํารายงานการออกแบบเบื้องตนเพื่อขออนุมัติและหลังจากนั้นจึงใหดําเนินการจัดเตรียมการ

ออกแบบรายละเอียดตอไป 

   3.4.2 งานออกแบบระบบไฟฟาภายนอก 

    3.4.2.1 ขอบเขตของงาน 

     ผูรับจางจะตองดําเนินการออกแบบพรอมจัดทํารายละเอียดประกอบแบบของ

งานระบบไฟฟาภายนอกอาคารซึ่งมีรายการดังตอไปนี้ เปนอยางนอย 

     (1) ระบบไฟฟาแสงสวางของงานดานภูมิสถาปตยกรรม 

     (2) ระบบไฟฟาแสงสวางถนนระหวางอาคาร 

     (3) ระบบไฟฟาและแสงสวางทางเดิน 

     (4) ระบบอ่ืนๆ ที่เก่ียวของและจําเปนเพื่อการใชทํากิจกรรมไดอยางสมบูรณ 
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    3.4.2.2 มาตรฐานและกฎขอบังคับ 

     (1) มาตรฐานการออกแบบระบบไฟฟา 

      การออกแบบระบบไฟฟาภายนอกอาคารใหเปนไปตามมาตรฐานดังตอไปนี ้

       - มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 

      (2) วัสดุอุปกรณ 

      วัสดุอุปกรณของระบบไฟฟาภายนอกอาคารตองไดมาตรฐานดังตอไปนี้ 

      - มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 

      - ANSI (American National Standard Institute) 

      - VDE (Verband Deutscher Electrotechniker) 

      - BS (British Standard) 

      - JIS (Japanese Industrial Standard) 

      - IEC (International Electrotechnical Commission) 

      - CIE (International Commission for Illumination) 

      (3) ขอกําหนดการออกแบบ (Design Criteria) 

      การออกแบบระบบไฟฟาภายนอกอาคารตองไดตามขอกําหนดดังตอไปนี ้

      - ระบบความสวางของไฟฟาแสงสวางนอกอาคารตองไดมาตรฐาน IES หรือ CIE 

- แรงดันตกจากแหลงจายไฟในอาคารไปยังโหลดตัวสุดทายตองไมเกิน 2% 

ของแรงดันพิกัด 

      - สายใตดินตองเปนสายทองแดงหุมฉนวน พีวีซี ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ 

                                              อุตสาหกรรม มอก. 11-2531 ตารางที่ 6 และ 7 หรือสายอื่นที่มีคุณสมบัต ิ

                                              ไมต่ํากวาซึ่งตองมีขนาดไมเล็กกวา 4 ตร.มม.และตองรอยสายในทอโลหะ 

         หนาปานกลาง (IMC) 

      - เสาไฟฟาท่ีเปนโลหะทุกตนและดวงโคมที่เปนโลหะตองตอลงดินและเสาไฟฟา 

        ทุกตนตองมีหลักดิน 

      - ที่เสาไฟฟาท่ีเปนโลหะทุกตนตองตอสายศูนย (Neutral) ลงดิน 

   3.4.3 งานระบบระบายน้ําฝน 

    ระบบระบายน้ําฝนของโครงการประกอบดวยรายละเอียดท่ีจะตองดําเนินการออกแบบดังนี้ 

    (1) งานสํารวจตรวจสอบ 

     - ระบบระบายน้ําฝนในบริเวณที่จะทําการออกแบบในงานนี้และที่ตอเนื่องกับ

พื้นที่บริเวณอื่น 

     - ขอมูลดานอุทกวิทยา 

    (2) งานศึกษาและจัดวางระบบระบายน้ําเบื้องตน 
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     ผูรับจางจะตองทําการจัดรายงานผลการศึกษาและจัดวางระบบระบายน้ําฝน      

เสนอตอผูวาจางโดยมีหัวขอการศึกษาดังนี้ 

     - ศึกษาและจัดวางผังระบบระบายน้ําฝนเบื้องตน พรอมทั้งแนวคิดในการออกแบบ

รวมทั้งเปรียบเทียบขอดี-ขอเสีย และราคาคากอสราง 

     - จัดทําขอกําหนดในการออกแบบตามแนวทางเลือกท่ีเลือกไว 

- จัดทําระบบการไหล (Hydraulic Profile และ Hydraulic Property) ของระบบ

ระบายน้ําตามแนวทางเลือกที่เลือกไว 

- แสดงตําแหนงและประเภทของอาคารที่จําเปน เชน ทอลอดถนน ฯลฯ ตาม

แนวทางเลือกที่เลือกไวและจัดทําสรุปขอกําหนดในการออกแบบรวมทั้งรายการ

คํานวณทั้งทางดานอุทกวิทยาชลศาสตร และโครงสราง 

    (3) การออกแบบสําหรับรายละเอียดสําหรับกอสราง 

     - ผูออกแบบจะตองจัดทําแบบรายละเอียดเพื่อใชในการกอสรางระบบระบายน้ําฝน

และจัดทําสรุปขอกําหนดในการออกแบบรวมทั้งรายการคํานวณทั้งทางดานอุทก

วิทยาชลศาสตรและโครงสราง 

    (4) รายการอื่น ๆ 

     - ผูรับจางจะตองออกแบบโดยใชมาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับ และใชอุปกรณที่  

ผลิตขึ้นภายในประเทศ ยกเวนวัสดุอุปกรณไมสามารถผลิตในประเทศ 

     - ผูรับจางจะตองศึกษาแผนแมบทรวมของมหาวิยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และ

ออกแบบใหสอดคลองและยึดถือแนวคิดของระบบเดิมที่ใชงานอยูใหมากท่ีสุดหากมี

ผลกระทบตอระบบเดิมข้ึน ผูรับจางตองทํารายงานแจงใหผูวาจางไดรับทราบทันท ี

   3.4.4 งานถนนภายในโครงการ 

   งานถนนภายในโครงการประกอบดวยรายละเอียดที่จะตองดําเนินการออกแบบดังนี้ คือ 

    ขอบเขตของงาน 

    (1) งานสํารวจตรวจสอบเบื้องตน 

     - สํารวจขอมูลดานระบบถนนเดิมภายในมหาวิทยาลัยฯ 

     - สํารวจตรวจสอบและวิเคราะหคุณสมบัติดินเดิมเพื่อออกแบบโครงสรางถนน 

    (2) งานศึกษาและวางผังระบบถนนเบื้องตน 

        ผูรับจางจะตองจัดทํารายงานการศึกษาและจัดวางผังระบบถนนภายในพื้นที่ที่

ออกแบบเสนอตอผูวาจางโดยมีหัวขอการศึกษาดังนี ้

     - แนวทางการจัดวางระบบอยางนอย 2 ทางเลือกโดยเปรียบเทียบขอดี-ขอเสีย 

และคากอสราง 

     - จัดทําขอกําหนดในการออกแบบตามแนวเลือกที่เลือกไว 

     - ประมาณปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นตามมาตรฐานสากล 
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     - ออกแบบโครงสรางผิวจราจรตามมาตรฐานสากล 

     - จัดทําสรุปแนวทางเลือกในการออกแบบแจงใหผูวาจางไดรับทราบทันท ี

    (3) การออกแบบรายละเอียดสําหรับกอสราง 

     - ผูรับจางจะตองจัดทําแบบรายละเอียดเพื่อใชในการกอสรางระบบถนน และจัด

สรุปขอกําหนดในการออกแบบ ประมาณการคาวัสดุ แหลงวัสดุ ขอกําหนดในการกอสราง รวมทั้งรายการ

คํานวณทั้งทางดานปริมาณการจราจร โครงสรางถนน  และการออกแบบทางเรขาคณิต (Geometric Design) 

    (4) รายการอ่ืน ๆ 

     - ผูรับจางจะตองออกแบบโดยใชมาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับ และใชอุปกรณที่

ผลิตขึ้นภายในประเทศ ยกเวนวัสดุอุปกรณไมสามารถผลิตในประเทศ 

     - ผูรับจางจะตองศึกษาแผนแมบทรวมของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

และออกแบบใหสอดคลองและยึดถือแนวคิดของระบบเดิมที่ใชงานอยูใหมากที่สุดหากมีผลกระทบตอระบบ    

เดิมขึ้น ผูรับจางจะตองทํารายงานเสนอผูวาจางดวย 

          3.4.5 บันไดหนีไฟ 

   เปนไปตามมาตรฐานขอกฎหมาย พระราชบัญญัติ หรือขอกําหนดอื่นๆ เชนเดียวกับในขอ 8.1.3 

     3.4.6 งานภูมิสถาปตยกรรมภายในโครงการ 

    3.4.6.1. การวางผังบริเวณ (Site Planning) 

       - การกําหนดทางเขาหลัก ทางเขารองและทางบริการขนสง 

       - ตองคํานึงถึงการเชื่อมโยงพื้นที่ตางๆ ในบริเวณโดยรอบโครงการ 

    3.4.6.2 ระบบสัญจร (Circulation) 

       - การกําหนดเสนทางคมนาคมท้ังที่เปนถนน ที่จอดรถ ทางเทา ฯลฯ ใหม ี

                                              ความสัมพันธระหวางพ้ืนที่โดยรอบ 

    3.4.6.3 องคประกอบดานภูมิทัศน (Landscape element และ Site Furnitures) 

       - สวนตกแตงขางถนน (Street Furniture) 

       - ปายบอกทาง (Wayfinding and Sign Design) 

       - ระบบไฟสองสวาง (Lighting) 

    3.4.6.4 ขอบเขตการบริการ (Scope of Service) 

       (1) แนวความคิดเบื้องตน (Conceptual Design) 

       (2) แบบราง (Preliminary Design) 

       (3) ผังบริเวณ (Site Plan) 

       (4)  แบบกอสราง (Working Drawing) จะครอบคลุมระบบทางวิศวกรรมทุกแขนง 

       (5) เอกสารประกอบการประมูลและใบประเมินราคา (Bidding Document  

                                               and Cost Estimate) 

       (6) การตรวจงานกอสราง (Site Supervision) 
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    3.4.6.5 มาตรฐานและความตองการ เงื่อนไขการออกแบบ 

       (1) ขอมูลทั่วไป (Overall Informations) ประกอบดวย 

        - ตําแหนงโครงการ (Site Location) 

        - การใชที่ดิน (Landuse) 

        - การเขาถึง (Access) 

        - การสัญจร (Road Network) 

        - ระดับ (Elevation) 

        - แนวคันดิน (Dike) 

        - ทางน้ํา (Existing Waterway) 

        - พื้นที่ชุมน้ํา (Wet Land) 

        - สภาพดิน (Soil Condition) 

        - ระบบพืชพรรณ (Vegetation) 

       (2) ขอมูลนําเสนอ (Proposed Information) ประกอบดวย 

        - การใชพื้นที่ (Landuse) 

        - ระบบการสัญจร (Circulation  System) 

       (3) เงื่อนไขการออกแบบ (Design Criteria) 

          - ตองมีความตอเนื่องของภูมิทัศน (Landscape) กับพ้ืนที่บริเวณใกลเคียง 

                                                และเขากันไดกับผังบริเวณรวม  (Master Plan) 

        - คํานึงถึงการใชสอยของพ้ืนที่ขางเคียง (Adjacent  Landuse) 

        - งานออกแบบจุดเขา-ออกตางๆ ตองคํานึงถึงระบบสัญจรรวมของ

คณะและระบบรวมของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ                                              

- ตองรักษาระบบระบายน้ําเดิมซึ่งขึ้นอยูกับระบบคูน้ําและคันดิน

ขางเคียง (Right of  Way) (R.O.W) ของระบบสัญจรภายในจะตองไม

แตกตางไปจากระบบสัญจรเดิมอยางเห็นไดชัดและตองพิจารณาจากผัง

รวมของมหาวิทยาลัยในสวนที่เกี่ยวของดวย 

         - การออกแบบระบบสัญจรโดยทางเทาและทางจักรยาน (ถาม)ี จะตองม ี

                                               ความตอเนื่องกับระบบรวมของคณะและของมหาวิทยาลัย 

 - การออกแบบภูมิทัศนตองแสดงออกบรรยากาศแบบรอนชื้นโดย

คํานึงถึงองคประกอบทางภูมิทัศน (Landscape Elements) วัสดุพืช

พันธ (Plant Materials) การออกแบบภูมิทัศนตองสอดคลองกับระบบ

นิเวศวิทยาการออกแบบทางภูมิทัศนตองมีประสิทธิภาพและควรจะ

สามารถดูแลรักษาไดโดยงาย 
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   3.4.7  ระบบจัดการขยะมูลฝอย 

     (1) ขอบเขตของงาน 

      - ศึกษาและรวบรวมขอมูลที่จําเปนสําหรับการออกแบบระบบ เชน ขอมูลปริมาณ

ขยะมูลฝอย สถานภาพการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของในปจจุบัน 

      - ออกแบบระบบการเก็บรวบรวมและสถานที่เก็บกักขยะมูลฝอยสําหรับอาคาร 

      - กําหนดรูปแบบและลักษณะเฉพาะ (Specification) รวมทั้งจํานวนของอุปกรณที่

จะใชในระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 

     (2) ขอกําหนดทางเทคนิค 

      - ภายในบริเวณพื้นที่โครงการจะตองมีถังขยะมูลฝอย จัดเตรียมไวตามจุดตางๆ 

อยางเพียงพอ 

      - จะตองมีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากจุดตางๆ เพื่อนําไปกําจัดที่เหมาะสม     

ซึ่งอาจจะใหมีสถานที่เก็บกักหรือที่พักรวมชั่วคราว (Intermediate Storage) 

      - สถานที่เก็บกักหรือที่พักรวมชั่วคราวจะสรางเปนหอง (Intermediate Storage) หรือระบบถัง

คอนเทนเนอร (Outdoor Storage) ก็ได แตจะตองมีขนาดหรือจํานวนที่เพียงพอสําหรับเก็บขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแตละวันได

อยางนอย 3 วัน และพิจารณาถึงความสะดวกในการขนยายโดยรถยนตเก็บขนขยะ 

      - หองเก็บกักขยะมูลฝอย (Indoor Storage) จะตองออกแบบใหสะดวกตอการใช

งาน และการบํารุงรักษารวมถึงจะตองมีระบบสุขาภิบาลที่จําเปน เชน ระบบรวบรวมและระบายน้ําเสียจากขยะ

มูลฝอยและน้ําลางพื้น ระบบระบายอากาศ ระบบแสงสวาง  เปนตน 

      - สถานที่เก็บกักที่เปนถังคอนเทนเนอร ตัวถังจะตองทนทานและมีขนาดเหมาะสมกับการใชงาน

และบริเวณที่ตั้งถังคอนเทนเนอรจะตองออกแบบใหสะดวกตอการใชงาน และมีระบบสุขาภิบาลที่จําเปน 

      - อุปกรณที่ใชในระบบไมวาจะเปนถังขยะมูลฝอย ถังคอนเทนเนอรจะตองออกแบบ 

ใหสอดคลองกับแบบที่เลือกใชและมีรูปทรงและขนาดเหมาะสมกับการใชงานและมีจํานวนเพียงพอ 

      - ระบบจัดการขยะมูลฝอยที่ออกแบบจะตองมีประสิทธิภาพโดยตองคํานึงถึงความ

สะดวกปลอดภัยและความสวยงามดวย   

4. ระยะเวลาดําเนินงาน 

 ระยะเวลาดําเนินการ 60 วัน 

5. ระยะเวลาการสงมอบงาน 

 งวดที่ 1  เปนเงินรอยละ 20  ของมูลคางานตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดดําเนินการ 

           รางรูปแบบพรอมรายละเอียดภาพรวมของโครงการทางดานผังบริเวณ ดานสถาปตยกรรม และวาง

เคาโครงงานระบบทั้งหมดเพื่อแสดงความสัมพันธกับตําแหนงจํานวนพื้นที่และรูปแบบทางสถาปตยกรรม     

ขอความเห็นชอบชนิดและรูปแบบของระบบที่เกี่ยวของ โดยนําเสนอเปนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เปนรูปเลม

ขนาด A3 จํานวน 5 เลม  และนําเสนอในรูปแบบของไฟลนําเสนองานตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ซึ่งจะตองแลวเสร็จภายใน 20 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
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          งวดที่ 2 เปนเงินรอยละ 30 ของมูลคางานตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดดําเนินการ 

จัดสงรางรูปแบบพรอมรายละเอียดทางสถาปตยกรรมและดานวิศวกรรมทุกระบบ พรอมรายการ

ประมาณราคากอสรางโดยสังเขป และเสนอเคาโครงการออกแบบตกแตงภายใน งานภูมิสถาปตยและงาน

ระบบภายนอกอาคาร โดยนําเสนอเปนแบบ 2 มิต ิและ 3 มิติ เปนรูปเลมขนาด A3 และนําเสนอในรูปแบบของ

ไฟลนําเสนองานตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ซึ่งจะตองแลวเสร็จภายใน  35  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

งวดที่ 3 (งวดสุดทาย)  เปนเงินรอยละ 50 ของมูลคางานตามสัญญาเมื่อผูรับจางไดดําเนินการ 

- รูปแบบฉบับสมบูรณของแบบแปลนกอสรางทางดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรมทุกระบบงาน

ตกแตงภายในงานภูมิสถาปตย ตนฉบับจัดพิมพในกระดาษขนาด A1 และขนาด A3 พรอมรายละเอียดประกอบ

แบบกอสรางจัดพิมพในกระดาษขนาด A4 โดยจัดทําเปนรูปเลมจํานวน  5  ชุด 

- บันทึกขอมูลทั้งหมดในรูปของแผน DVD-R  จํานวน 10 ชุด โดยแบบรูปทั้งหมดบันทึกดวย

โปรแกรม AutoCAD (.dwg) และ Adobe Reader (.pdf)  

- บัญชีรายการวัสดุและคาแรงงาน (Bill of Quantity : BOQ)  ตามแบบฟอรมที่ทางราชการกําหนด  

โดยจัดทําเปนรูปเลมจํานวน 5 ชุด พรอมบันทึกเปนของมูลในแผน DVD-R จํานวน 5 ชุด 

- จัดทํารูปทัศนียภาพ (Perspective) ของโครงการพรอมใสกรอบรูปขนาดไมนอยกวา A3 จํานวน 3  รูป 

- แผนงานกอสรางและงวดงาน จัดทําในกระดาษขนาด A4 จํานวน 5 ชุด 

-  รายการคํานวณและหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพทั้งหมดเปนรูปเลมขนาด A4 จํานวน 3  ชุด 

- เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวของทั้งหมด 

ซึ่งจะตองแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

6. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก 

 1. แนวคิดของงานออกแบบ 50 คะแนน 

 2. ผลงานของผูบริการ 40 คะแนน 

 3. ขอเสนออื่นที่เห็นวาเปนประโยชนตอโครงการ 10 คะแนน  

 

 

 

 


