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                                 ข้อก ำหนดขอบเขตงำน (TOR : Terms of Reference) 
จ้ำงออกแบบศูนย์กีฬำทำงน  ำ (Aquatic Center) 

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย 
 

ด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะว่าจ้างออกแบบศูนย์กีฬาทางน ้า (Aquatic Center)           
ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีข้อก้าหนดทั่วไปในการออกแบบดังต่อไปนี  

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ โดยมีเป้าหมายที่จะท้าให้
การกีฬาของประเทศประสบผลส้าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและต่อยอดเพ่ือความส้าเร็จในระดับอาชีพ มุ่งเน้นด้านการพัฒนา
กีฬาของชาติให้ประสบความส้าเร็จในการแข่งขันระดับต่างๆ โดยมีเป้าประสงค์หลักที่ส้าคัญคือให้มีศูนย์ฝึกซ้อมกีฬา
ที่ได้มาตรฐาน เพ่ือพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นศูนย์กลางการฝึกซ้อมกีฬา (Sport Training Hub) ในอาเซียน โดยมี
แนวทางการสร้าง และพัฒนาศูนย์บริการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ และการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ จาก
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว  การกีฬาแห่งประเทศไทย  โดยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย  ได้ก้าหนดแผนงานระยะ  
4 ปี พ.ศ. (2562 - 2565) โดยมีแนวคิดให้จัดท้าโครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. (Smart National 
Sports Park) เพ่ือเป็นศูนย์กลางการบริการทางการกีฬาระดับประเทศที่ทันสมัย พร้อมด้วยสิ่งอ้านวยความสะดวก
แบบครบวงจร และมีมาตรฐานรองรับการเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ โดยการต่อยอดจากการ
พัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ National Training Center (NTC) ซึ่งกีฬาทางน ้า (Aquatic Sports) ซึ่งประกอบด้วย 
ว่ายน ้า กระโดดน ้า โปโลน ้า และระบ้าใต้น ้า เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานดังกล่าว ทั งนี กีฬาทางน ้า (Aquatic Sports) 
เป็นกีฬาสากลที่คณะกรรมการโอลิมปิกนานาชาติ (IOC) ให้การรับรองและมีการจัดการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก ซึ่งมี
การชิงเหรียญทองมากถึง 49 เหรียญ โดยถือว่าเป็นชนิดกีฬาที่มีการชิงชัยมากที่สุดที่ในการแข่งขันอีกด้วยแต่
เนื่องจากสระว่ายน ้าในปัจจุบัน ซึ่งก่อสร้างมาแล้วตั งแต่ปี พ.ศ. 2523 ปัจจุบันไม่ได้มาตรฐาน มีการทรุดตัวของ
อาคารท้าให้ระบบท่อที่อยู่ใต้อาคารมีการรั่วซึมไม่สามารถซ่อมให้มีคุณภาพดีได้  รวมถึงพื นที่ในการใช้ฝึกซ้อมไม่
เพียงพอต่อชนิดกีฬาทางน ้า ทั งหมด 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ ว่ายน ้า กระโดดน ้า โปโลน ้า และระบ้าใต้น ้า ไม่สามารถ
รองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติได้และเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์นักกีฬาต้องการฝึกซ้อมเต็ม
เวลาอย่างและมีการฝึกซ้อมต่อเนื่อง เพ่ือสร้างเสริมและยกระดับความสามารถให้สูงขึ น ในสนามฝึกซ้อมกีฬาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล และครบวงจร ให้บริการในการเตรียมทีมนักกีฬาให้มีความพร้อมสูงสุด  

การจัดตั งศูนย์กีฬาทางน ้า (Aquatic Center) จึงมีความส้าคัญที่นอกจากจะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางน ้า
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ยังมีความส้าคัญโดยตรงต่อการพัฒนาความสามารถของนักกีฬาทางน ้า และยังช่วย
แก้ปัญหาสถานที่ฝึกซ้อมที่ไม่เพียงพอของสมาคม ซึ่งจะเป็นจ้าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนานักกีฬา อีกทั งยังสามารถใช้
รองรับการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติในกีฬา Single Sport ได้ ซึ่งศูนย์กีฬาทางน ้า Aquatic Center จะเป็น
ศูนย์กีฬาทางน ้าที่มีรูปแบบทันสมัย ออกแบบภายใต้แนวคิด Smart National Sports Park เพ่ือเป็นศูนย์กลางการ
บริการทางการกีฬาระดับ ประเทศที่ทันสมัย พร้อมด้วยสิ่งอ้านวยความสะดวกแบบครบวงจรและมีมาตรฐาน  ซึ่ง
เท่ากับเป็นการใช้งบประมาณที่มีความคุ้มค่าและคุ้มทุนอีกด้วย ดังนั นเพ่ือให้การก่อสร้างศูนย์กีฬาทางน ้า (Aquatic 
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Center) สามารถรองรับการด้าเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงได้ด้าเนินการจ้างออกแบบ
ศูนย์กีฬาทางน ้า (Aquatic Center) เพ่ือรองรับการพัฒนานักกีฬา และนักกีฬาคนพิการ รวมถึงการให้บริการ
สมาชิกควบคู่กันไป โดยให้มีรูปแบบที่ทันสมัย สวยงาม และเป็นแนวทางการออกแบบที่สามารถน้ามาใช้งานได้จริง 
โดยสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ขององค์กร เช่น ที่ตั ง ชัยภูมิ ท้าเล เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรม ที่สามารถดึง
มาใช้ในแนวคิดสร้างสรรค์ได้ ตลอดจนการมองไปในอนาคตว่าสามารถขยายศักยภาพ และพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ 

ดังนั นการจัดตั งศูนย์กีฬาทางน ้า (Aquatic Center) ที่มีคุณภาพ ครบวงจร และมีมาตรฐานสากลจึงมี
ความส้าคัญในการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ และยกระดับวงการกี ฬาทางน ้าและ
วิทยาศาสตร์การกีฬาให้ทัดเทียมทันสมัยตามมาตรฐานของสหพันธ์กีฬาว่ายน ้านานาชาติ (FINA) สามารถให้บริการ
ในการเตรียมทีมนักกีฬาให้มีความพร้อมสูงสุด เก็บตัวฝึกซ้อมได้อย่างต่อเนื่องประสบผลส้าเร็จ ในการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาความสามารถของนักกีฬาไทย เพ่ือสร้างผลงานระดับนานาชาติ ตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้  
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 ศึกษาและจัดท้าแนวทางการออกแบบ และแบบร่างเบื องต้น เพ่ือเป็นทางเลือกด้านงานสถาปัตยกรรม 
ศูนย์กีฬาทางน ้า (Aquatic Center)  
 2.2 ออกแบบและจัดท้าแบบก่อสร้างศูนย์กีฬาทางน ้า (Aquatic Center) ที่ทันสมัยส่งเสริมภาพลักษณ์
ขององค์กร มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคมด้านการกีฬา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 2.3 จัดท้าเอกสารและรายการประกอบแบบส้าหรับงานก่อสร้าง รวมถึง เอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบ 
ในการก่อสร้างศูนย์กีฬาทางน ้า (Aquatic Center) 
 2.4 จัดท้าตารางแสดงราคาค่าก่อสร้างศูนย์กีฬาทางน ้า (Aquatic Center)  
 

3. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 3.1 การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้แบบก่อสร้าง เอกสารประกอบแบบก่อสร้าง และราคากลางเพ่ือใช้ส้าหรับ
การก่อสร้างศูนย์กีฬาทางน ้า (Aquatic Center) ที่ทันสมัย และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร มีประสิทธิภาพใน
การใช้งาน มีการออกแบบวางแผนการจัดการด้านสุขอนามัยเพ่ือรองรับการเกิดโรคระบาดและการจัดการด้าน
สาธารณสุขในอนาคต ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

3.2 การกีฬาแห่งประเทศไทยมีศูนย์กีฬาทางน ้า (Aquatic Center) ที่มีความพร้อมเพ่ือใช้เป็นศูนย์กลาง
ส้าหรับนักกีฬาในการฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ และเป็นศูนย์กีฬาทางน ้าที่มาตรฐาน สามารถ
จัดการแข่งขันระดับนานาชาติได้ 
 3.3 สามารถตอบสนองเป้าหมายการพัฒนากีฬาทางน ้าและการแข่งขันกีฬาทางน ้าในแต่ละระดับ 
 3.4 ส่งเสริมให้คนไทยว่ายน ้าเป็น และลดอัตราการสูญเสียจากการจมน ้าในประเทศไทย 
  

4. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 4.1 งานจัดท้าแบบร่างขั นต้น (Preliminary Design) 

    4.1.1 ศึกษาความเหมาะสมและน้าเสนอการออกแบบเบื องต้น ในการวางผังอาคาร 
   4.1.1.1  ส้ารวจ วิเคราะห์ผู้ใช้อาคารเพ่ือยืนยันความต้องการใช้พื นที่อาคาร 
    - ส้ารวจพื นที่และอาคารรอบๆ บริเวณท่ีจะด้าเนินการก่อสร้างอาคาร 
   4.1.1.2 ศึกษาสภาพปัญหาของการใช้พื นที่รอบๆ อาคาร ได้แก่ 
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    - การสัญจรภายนอก โดยค้านึงถึงการรองรับการสัญจรของผู้ใช้บริการอาคาร 
    - การสัญจรภายในระหว่างอาคารต่างๆ 
    - การจราจรโดยรถยนต์ส่วนตัว รถสาธารณะ 
    - ความสัมพันธ์การใช้พื นที่ในส่วนต่างๆ ต้าแหน่งที่ตั ง ขนาดพื นที่ และความ    
       เหมาะสมในการใช้งาน 
             - มลภาวะด้านต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัย 
 4.1.2 การศึกษาพื นที่ใช้งานของพื นที่ต่างๆ จากสมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย 
  4.1.3 การศึกษาข้อมูลการออกแบบสระว่ายน ้าจากสหพันธ์ว่ายน ้าระหว่างประเทศฉบับล่าสุด (FINA) 
                4.1.4 การศึกษาข้อมูลการออกแบบสระว่ายน ้าบริการสมาชิกและประชาชน จากฝ่ายธุรกิจและสิทธิ
ประโยชน์ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
  4.1.5 การศึกษาข้อมูลด้านการออกแบบตาม พรบ. และกฎกระทรวงก้าหนดสิ่งอ้านวยความสะดวก
ส้าหรับ ผู้พิการหรือ ทุกพลภาพ และคนชรา 
  4.1.6 การศึกษาข้อมูลด้านการออกแบบตาม กฎหมายควบคุมอาคารฉบับล่าสุด 
 4.1.7 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลในภาพรวม และลักษณะของการใช้งานศูนย์กีฬาทางน ้า (Aquatic 
Center) 
 4.1.8 ส้ารวจข้อมูลระบบสาธารณูปโภคเดิม ที่มีผลกระทบต่อการออกแบบและก่อสร้างอาคาร 
 4.1.9  ส้ารวจสภาพภูมิประเทศและสถานที่ก่อสร้าง  
 4.1.10  ส้ารวจอุปสรรคและสิ่งกีดขวางการก่อสร้างทั งหมดที่จ้าเป็นต้องโยกย้ายหรือรื อถอน พร้อมทั ง
ติดต่อประสานหาข้อมูลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพ่ือให้สามารถน้าข้อมูลมาออกแบบรายละเอียดได้ รวมทั งให้
ข้อเสนอรูปแบบและต้าแหน่งของสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ ภายในเขตพื นที่ก่อสร้าง และบริเวณโดยรอบเพ่ือ 
มิให้กีดขวางการพัฒนาโครงการในอนาคต  
 4.1.11 ด้าเนินการเจาะส้ารวจดิน และวิเคราะห์ทางธรณีฐานราก เพ่ือใช้ในการออกแบบ 
 4.1.12 ส้ารวจแนวทางน ้าไหลและทิศทางของกระแสลมและฝน  เพื่อวางแผนการป้องกัน 
 4.1.13 จัดท้ารายละเอียดแผนการท้างาน (Project schedule) 
               4.1.14 แนวคิดในการออกแบบและรายละเอียดที่ทันสมัยส่ งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร  
มีประสิทธิภาพในการใช้งาน มีการออกแบบวางแผนการจัดการด้านสุขอนามัยเพ่ือรองรับการเกิดโรคระบาด  และ
การจัดการดา้นสาธารณสุขในอนาคต ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 4.1.15  ประเมินราคาค่าก่อสร้างเบื องต้น โดยให้รวมถึงงานปรับปรุงต่างๆ 
 4.1.16  แผนงานในการออกแบบของผู้รับจ้างภายในระยะเวลา 300 วัน 

4.2  ข้อก้าหนดพื นที่การใช้สอยดังนี   
 4.2.1 สระว่ายน ้า ส้าหรับฝึกซ้อมและแข่งขัน มีหลังคาคลุม อากาศปลอดโปร่ง พร้อมติดตั งสกอร์บอร์ด 
 

ล้าดับที่ รายการ ขนาด (ม.) ความลึก (ม.) การใช้งาน 
1 

 
สระแข่งขันกีฬาว่ายน ้า 
(พร้อมแท่นปรับขนาดสระ) 

51.83 ×26 
 

3 
 

แข่งขันระดับชาติและนานาชาติ 
 

2 สระฝึกซ้อมกีฬาว่ายน ้า 50.03 ×25 2 ฝึกซ้อมกีฬาว่ายน ้า 
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ล้าดับที่ รายการ ขนาด (ม.) ความลึก (ม.) การใช้งาน 
3 สระแข่งขันกีฬากระโดดน ้า 

(พร้อมทั งหอกระโดดและ
อุปกรณ์) 

35 ×25 5 ฝึกซ้อมและแข่งขัน 

4 สระแข่งขันกีฬาโปโลน ้า 35 ×25 2 ฝึกซ้อมและแข่งขัน 
5 สระแข่งขันระบ้าใต้น ้า 25 ×25 3 ฝึกซ้อมและแข่งขัน 

  

 4.2.2 ส่วนจัดการแข่งขัน 
   - ห้องควบคุมการแข่งขัน (Control Room)  ต้าแหน่งบริเวณหัวสระ ขนาดพื นที่ไม่น้อยกว่า  
ต้าแหน่งห้องชั นที่ 1 ความจุ 10-12 คน 
   - ห้องรับรองรายงานตัว (Call Room) จ้านวน 2 ห้อง ความจุ 50 คน พร้อมห้องน ้าชาย/หญิง  
   - ห้องพักผู้ตัดสิน (Referee Room) ความจุ 60 คน ติดกับห้องรายงานตัว 
   - ห้องฝ่ายเลขานุการจัดการแข่งขัน (Organizing Committee Room) ความจุ 4-6 คน  
จ้านวน 5 ห้อง ต้าแหน่งห้อง ชั นที่ 2 
   - ห้องปฐมพยาบาล (First Aid Room) ต้าแหน่งห้อง ชั นล่าง ตรงกันข้ามกับห้องรายงานตัว 
จ้านวน 4 เตียง  
   - ห้องตรวจสารต้องห้ าม (Doping Control Room) มีห้ องน ้ า ในตั วติดกับห้ อง 
ปฐมพยาบาล รองรับผู้ใช้งาน 10 คน มีห้องน ้าในตัว แยกชาย/หญิง   
 4.2.3 ส่วนอ้านวยความสะดวก 
   - ห้องน ้าและห้องอาบน ้านักกีฬา (Toilets) ชาย/หญิง ประกอบด้วย อ่างล้างหน้า  
โถปัสสาวะ โถสุขภัณฑ์ และห้องอาบน ้า วิเคราะห์จ้านวน ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฉบับล่าสุดหรือพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ต้าแหน่งห้องอยู่ท้ายสระ โดยแยกห้องน ้าชาย/หญิงด้วย 
   - ห้องน ้าและห้องอาบน ้านักกีฬาคนพิการชาย/หญิง วิเคราะห์จ้านวน ตาม พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคารฉบับล่าสุดหรือพิจารณาตามความเหมาะสม  
   - ห้องแต่งตัว (Changing Room) รวมกับห้องล็อกเกอร์วิเคราะห์จ้านวน ตาม พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคารฉบับล่าสุดหรือพิจารณาตามความเหมาะสม 

                    - ห้องน ้าส้าหรับผู้เข้าชมการแข่งขัน ชาย/หญิง และห้องน ้าคนพิการ ประกอบด้วย  
อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ  และโถสุขภัณฑ์ วิเคราะห์จ้านวน ตาม พรบ. ควบคุมอาคารฉบับล่าสุดหรือพิจารณาตาม
ความเหมาะสม 
   - ห้องน ้าส้าหรับเจ้าหน้าที่ฯ แยกชาย หญิง อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ และโถสุขภัณฑ์ 
และห้องอาบน ้า วิเคราะห์จ้านวน ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฉบับล่าสุดหรือ พิจารณาตามความเหมาะสม 
   - ห้องเก็บอุปกรณ์จัดการแข่งขัน (Storage Room) ขนาด 100 ตารางเมตร 
   - ห้องสื่อมวลชน (Press Room) ความจุ 20 – 25 คน พร้อมครุภัณฑ ์ต้าแหน่งห้องชั นที่ 2 
ฝั่งตรงกันข้ามอัฒจันทร์ผู้ชม 
   - ห้องพักนักกีฬา (Athlete Room) เป็นห้องโถง ความจุ 200 – 250 คน ส้าหรับให้
นักกีฬาทีมต่างๆ เตรียมการแข่งขัน ต้าแหน่งห้องชั นล่าง ตรงข้ามห้องรายงานตัว  
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   - ห้องประชาสัมพันธ์ (Public Relations Room) 
   - ส่วน/ห้องต้อนรับ (Entrance Hall/Welcome Area) ต้าแหน่งห้องชั นที่ 2 ข้างห้อง   
วีไอพี วิเคราะห์จ้านวน ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฉบับล่าสุดหรือ พิจารณาตามความเหมาะสม 
   - ห้องวีไอพี (VIP Room) จ้านวน 2 ห้อง ห้องน ้าในตัว พร้อมห้องชมกีฬาเป็นผนังกระจก 
   - ห้องอเนกประสงค์ (Activities/Multi-Purpose Room) จ้านวน 2 ห้อง ความจุ 30-50 คน 

4.2.4  ส่วนส้านักงาน  
 - ส้านักงานเลขาธิการ (Association Office) ความจุ 15 - 20 คน  ต้าแหน่งห้องชั นที่1 

ติดกับห้องประชาสัมพันธ์ 
 - ส้านักงานผู้บริหาร (Executive Office) ความจุ 6-8 คน   
 - ห้องประชุมขนาดใหญ่ (Meeting Hall) ความจุ 80-100 คน จ้านวน 1 ห้อง 
 - ห้องประชุมขนาดเล็ก (Meeting Room) ความจุ 20-40 คน จ้านวน 2 ห้อง 

   - ห้องโสตทัศนูปกรณ์ (Audio Visual Equipment) และห้องสมุด (Library) เพ่ือติดตั ง
เครื่องมือ ส้าหรับใช้ในการวิเคราะห์การฝึกซ้อมของนักกีฬา เช่น ท่าว่าย ท่ากระโดดน ้า เป็นต้น และส้าหรับค้นคว้า
ข้อมูล จ้านวน 1 ห้อง ความจุ 30 คน 

4.2.5 ส่วนเก็บตัวนักกีฬา จัดท้าเป็นห้องพักส้าหรับเกบ็ตัวนักกีฬา 
          -  ห้องพักนักกีฬาหญิงแบบห้องรวมห้องละ 15 คน จ้านวน 6 ห้อง มีห้องน ้าและห้อง

อาบน ้า ประกอบด้วย อ่างล้างหน้า  โถสุขภัณฑ์ และห้องอาบน ้า วิเคราะห์จ้านวน ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฉบับ
ล่าสุดหรือ พิจารณาตามความเหมาะสม 

          -  ห้องพักนักกีฬาชายแบบห้องรวมห้องละ 15 คน จ้านวน 6 ห้อง มีห้องน ้าและห้อง
อาบน ้า ประกอบด้วย อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ โถสุขภัณฑ์ และห้องอาบน ้า วิเคราะห์จ้านวน ตาม พ.ร.บ.  
ควบคุมอาคารฉบับล่าสุดหรือ พิจารณาตามความเหมาะสม 

          -  ห้องพักผู้ฝึกสอน 2 คน ต่อ 1 ห้อง จ้านวน 8 ห้อง มีห้องน ้าและห้องอาบน ้าห้อง 
ประกอบด้วย อ่างล้างหน้า  โถปัสสาวะ โถสุขภัณฑ์ และห้องอาบน ้า วิเคราะห์จ้านวน ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
ฉบับล่าสุดหรือ พิจารณาตามความเหมาะสม 

 -  ห้องฝึกซ้อมยิมนาสติก ส้าหรับ 20 – 30 คน ติดตั งผนังกระจกเงา และราวยิมนาสติก 
 -  ห้องอาหารและเครื่องดื่ม ความจุ 100 – 150 คน 
 -  ห้องจัดนิทรรศการ ขนาด  120  ตรม. 

4.2.6 ส่วนวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 - ส่วนส้าหรับวอร์มนักกีฬาบนบกและฝึกสมรรถภาพทางกาย (Dryland Area) ความจุ 30 คน 
 - ห้องฟิตเนส (Fitness Room) ความจุ 30 คน 
 - ห้องนวดและกายภาพบ้าบัด (Physical Therapist and Massage Area) ความจุ 30 คน 

4.2.7 โรงยิมกระโดดบก (Dryland Gym) 
 - ความสูง 15 ม. กว้าง 20 ม. และยาว 40 ม. 
 - หลุมส้าหรับฝึกกระโดด จ้านวน 6 หลุม 
 - พื นที่ส้าหรับติดตั งแท่นกระโด จ้านวน 4 ชุด 
 - พื นที่ส้าหรับติดตั งอุปกรณ์สปริงบอร์ดความสูง 1 เมตร จ้านวน 4 ชุด 
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 - พื นที่ส้าหรับติดตั งอุปกรณ์แทรมโพลีน จ้านวน 4 ชุด 
 - พื นที่ส้าหรับติดตั งอุปกรณ์กระโดดกลางอากาศ จ้านวน 2 ชุด 

4.2.8 อัฒจันทร์ ความจุถาวร 4,000 ที่นั่ง โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน และสามารถติดตั งที่นั่งชั่วคราวได้ 
6,000 ที่นั่ง 

4.2.9 สระว่ายน ้าส้าหรับบริการประชาชนและสมาชิก มีหลังคาคลุม อากาศปลอดโปร่ง  
ล้าดับที่ รายการ ขนาด (ม.) ลึก (ม.) การใช้งาน 

    1 
 
    2 

สระว่ายน ้า  
(ติดตั งสกอร์บอร์ด) 
สระว่ายน ้าฝึกสอน 
 

50.03 ×25 
 
      25 ×25 
 

1.50 
 
   1.20 
 

ส้าหรับว่ายน ้า ออกก้าลังกาย 
 
ส้าหรับฝึกสอนว่ายน ้า 
 

 4.2.10  ส่วนบริการสมาชิก ประกอบด้วย 
                         4.2.10.1 บริเวณระเบียงสระแต่ละสระ มีพื นที่ส้าหรับล้างตัวแยกชายมีฝักบัวล้างตัว 5 ชุด
หญิงมีฝักบัวล้างตัว 5 ชุด และเด็กเล็กสามารถใช้งานได้   
                         4.2.10.2 ส่วนส้านักงาน ความจุไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร 
                         4.2.10.3 ส่วนต้อนรับ และพักคอย วิเคราะห์จ้านวน ตาม พรบ. ควบคุมอาคารฉบับล่าสุดหรือ 
พิจารณาตามความเหมาะสม 
                         4.2.10.4  ห้องพักผู้ฝึกสอนแยกชาย/หญิง ความจุห้องละ 30 คน  
                         4.2.10.5 ห้องน ้า ชาย/หญิง/ห้องน ้าผู้สูงอายุและคนพิการ ประกอบด้วย อ่างล้างหน้า  
โถปัสสาวะ โถสุขภัณฑ์ และห้องอาบน ้า วิเคราะห์จ้านวน ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฉบับล่าสุด หรือพิจารณาตาม
ความเหมาะสม และเด็กเล็กสามารถใช้งานได้ 
                         4.2.10.6  ห้องประชุม  ความจุ 50  คน 
                         4.2.10.7 ห้องน ้าหญิงแยกสระมีห้องน ้า และห้องอาบน ้า ประกอบด้วย อ่างล้างหน้า   
โถสุขภัณฑ์ และห้องอาบน ้า วิเคราะห์จ้านวน ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฉบับล่าสุด หรือพิจารณาตามความ
เหมาะสมและเด็กเล็กสามารถใช้งานได้ 
                         4.2.10.8 ห้องน ้าชายแยกสระมีห้องน ้า และห้องอาบน ้าห้อง ประกอบด้วย อ่างล้างหน้า   
โถปัสสาวะ โถสุขภัณฑ์ และห้องอาบน ้า วิเคราะห์จ้านวน ตาม พรบ. ควบคุมอาคารฉบับล่าสุดหรือ พิจารณาตาม
ความเหมาะสม และเด็กเล็กสามารถใช้งานได้ 
                         4.2.10.9 ห้องน ้าคนพิการ พร้อมห้องอาบน ้า จ้านวนไม่น้อยกว่า  2 ห้อง/สระ 
                         4.2.10.10 ห้องน ้าผู้สูงอายุ พร้อมห้องอาบน ้า จ้านวนไม่น้อยกว่า 2 ห้อง/สระ 
                         4.2.10.11 ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายหญิง ล็อคเกอร์แยกแต่ละสระ ที่สามารถใช้งานได้ครั งละ 
50 คน 
                         4.2.10.12 ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายชาย  ล็อคเกอร์แยกแต่ละสระ ที่สามารถใช้งานได้ครั งละ 
50 คน 
                        4.2.10.13 ห้องเก็บอุปกรณข์นาดไม่น้อยกว่า 100  ตรม. จ้านวน 2 ห้อง สระละ 1 ห้อง 
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              4.2.11  ที่จอดรถบุคคลทั่วไป  และที่จอดรถคนพิการ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารก้าหนด หรือ
พิจารณาตามความเหมาะสม 
 4.2.12  พื นที่ส่วนกลางสาธารณะ โถงกลาง/โถงลิฟต์/บันได/ทางลาดส้าหรับคนพิการ/บันไดหนีไฟ  
ทางสัญจร  
               4.2.13 พื นที่บริการ ห้องน ้าชาย – หญิง/ห้องน ้าคนพิการ/ห้องเครื่อง/ห้องแม่บ้าน ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารก้าหนด  
               4.2.14 พื นที่พานิชกรรม เช่น ร้านอาหาร ร้านค้า จากการวิเคราะห์โครงการตามความเหมาะสม 
 4.3 งานจัดท้าแบบก่อสร้าง ทันสมัยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร มีประสิทธิภาพในการใช้งาน มีการ
ออกแบบวางแผนการจัดการด้านสุขอนามัยเพ่ือรองรับการเกิดโรคระบาดและการจัดการด้านสาธารณสุขในอนาคต  
ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมรายละเอียดต่างๆ ดังนี   
 4.3.1 แบบสถาปัตยกรรม  
   -  งานวางผังสระว่ายน ้า 
   -  งานผังบริเวณและรายละเอียดผังบริเวณ (เช่น ถนนภายใน , ทิศทางการเข้าออกพื นที่
และอาคาร , ทางเท้า , ถนน) ที่มีความสอดคล้องกับผนังบริเวณเดิม 

- แปลนแสดงรายละเอียดการจัดแบ่งพื นที่ใช้สอยทุกชั น 
- รูปตัด อย่างน้อย 4 รูป และต้องแสดงรายละเอียดได้อย่างชัดเจน 
- รูปด้าน อย่างน้อย 4 รูป และต้องแสดงรายละเอียดได้อย่างชัดเจน 
- แบบขยายบันได ประตู + หน้าต่าง และห้องน ้าที่สมบูรณ์ชัดเจน 
- แบบขยายรายละเอียดส่วนต่างๆ ของอาคารที่สมบูรณ์ชัดเจน 
- รายการเลือกใช้วัสดุมีประสิทธิภาพประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในแต่

ละพื นที ่  
- รายการประกอบแบบ  

 4.3.2 แบบวิศวกรรมโครงสร้าง เช่น 
   - ระบบฐานราก 
   - ระบบโครงสร้าง 
   - ระบบโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว 

- รายการประกอบแบบ  
      4.3.3  แบบวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย Single Diagram เช่น  
   - ระบบไฟฟ้าก้าลัง 
   - ระบบไฟฟ้าส้ารองฉุกเฉินที่สามารถรองรับได้ไม่น้อยกว่า 35% ของการใช้งานปกติ 
   - ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
   - ระบบป้ายบอกทางหนีไฟฉุกเฉิน 
   - ระบบป้องกันฟ้าผ่า ที่มีความเหมาะสมกับอาคาร 
   - รายการประกอบแบบ 
 4.3.4  แบบวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล ประกอบด้วย Single Line Diagram เช่น 
   - งานระบบกรองน ้าของสระว่ายน ้า  
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   - ระบบน ้าประปา (ส้ารองตามมาตรฐาน NFPA) 
   - ระบบน ้าอ่อน 
   - ระบบน ้าทิ งและน ้าเสียภายในอาคาร 
   - ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
            - ระบบระบายน ้าทิ งภายใน และภายนอกอาคาร ที่สอดคล้องกับอาคาร และพื นที่เดิม
ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย 
   - ระบบการน้าน ้าทิ งกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) เช่น รดน ้าต้นไม้ 
   - รายการประกอบแบบ 
 4.3.5  แบบระบบขนส่งภายในอาคาร 
   - ระบบบันได , บันไดหนีไฟ 
   - ระบบลิฟต์โดยสาร , ลิฟต์บริการ และลิฟต์ดับเพลิง 
   - ทางลาดส้าหรับคนพิการ 
   - รายการประกอบแบบ 
 4.3.6  แบบระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ 
   - แบบระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ    
                               - ระบบปรับอุณหภูม ิ

- รายการประกอบแบบ 
      4.3.7  แบบระบบสื่อสาร ประกอบด้วย Single Line Diagram เช่น 
   - ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ภายใน รวมทั งระบบป้องกันสัญญาณโทรศัพท์ 
   - ระบบ Building Automation System (BAS) 
   - ระบบสัญญาณโทรทัศน์ และเคเบิ ลโทรทัศน์ 
   - ระบบเสียงตามสาย , ประกาศเสียง (Public Address System) 
   - ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) เช่น โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) , 
Access Control , Alarm 
   - ระบบสื่อสารข้อมูลและต่อเชื่อมสัญญาณคอมพิวเตอร์ (LAN , Wireless) 
   - รายการประกอบแบบ 
 4.3.8  แบบระบบป้องกันอัคคีภัย อย่างน้อยต้องงมี Single Line Diagram 
   - ระบบสัญญาณแจ้งเหตุและป้องกันเพลิงไหม้  
                               - ระบบดับเพลิงด้วยน ้า 
                               - ระบบดับเพลิงพิเศษ 

- รายการประกอบแบบ 
     4.3.9  แบบภูมิสถาปัตยกรรม 

- รายการประกอบแบบ 
     4.3.10 ประมาณราคาก่อสร้างตามแบบ 
              4.3.11 รายการกรอกราคา (BOQ)  
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              4.3.12 การแบ่งงวดงาน 
              4.3.13 แผนการด้าเนินงาน 
 4.4  มาตรฐานและกฎข้อบังคับ 
 กฎหมายและมาตรฐานการออกแบบ ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อก้าหนด และมาตรฐานอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี  
 4.4.1 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พร้อมกฎกระทรวงที่ออกความตาม พ.ร.บ. ฉบับนี  
 4.4.2 กฎกระทรวงก้าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ้านวยหรือบริการในอาคาร สถานที่ 
ยานพาหนะ หรือการบริการขนส่ง เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556  
 4.4.3 พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535  
 4.4.4 พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
 4.4.5 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร 
 4.4.6 กฎกระทรวงก้าหนดการรับน ้าหนักตามความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื นดินที่
รองรับอาคารในการต้านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 
 4.4.7 กฎกระทรวง ก้าหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ตรวจสอบ งานออกแบบและค้านวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2550 
 4.4.8 มาตรฐานส้าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี ก้าลัง (วทส.1008 โดยสมาคมวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์) 
 4.4.9 มาตรฐานการค้านวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2550 (มยธ. 1311-50) 
 4.4.10 มาตรฐานค้านวณแรงลมส้าหรับการออกแบบอาคาร โดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมป์ 
 4.4.11 มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพ่ือการต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว  
โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2554 (มยธ. 1301-54) 
 4.4.12 มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพ่ือการต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว  
โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 (มยธ. 1302-52) 
 4.4.13 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATRIALS (ASTM) 
 4.4.14 BRITISH STANDARD (BS) 
 4.4.15 JAPANESS INDUSTRIAL STANDARD (JIS) 
 4.4.16 AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR–CONDITIONING 
(ASHRAE) 
 4.4.17 AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS (ASME) 
 4.4.18 UNDERWRITERS LABORATORIES INC (UL) 
 4.4.19 AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE (ANSI) 
 4.4.20 NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA) 
 4.4.21 NATIONAL ELECTRIC CODE (NEC) 
 4.4.22 LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN (LEED) 
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 4.4.23 TIA-942 Data Center Standards Overview Tier Level 2 เป็นอย่างน้อย 
              4.4.24 มาตรฐานของสหพันธ์กีฬาว่ายน ้านานาชาติ (FINA) 
       4.4.25  ก้าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่ก้าหนดใช้ (Specification) ที่เป็นมาตรฐานสากล คงทน 
เหมาะกับการใช้งานของสระว่ายน ้า และเปิดกว้างไม่เป็นการกีดกัน รวมถึงวัสดุที่ใช้จะต้องสามารถจัดซื อในระหว่าง
การก่อสร้างในราคาที่เป็นธรรมได้ ตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก้าหนด 
         4.5 ผู้รับจ้างจะต้องศึกษา จัดท้ารายงานผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อม  ด้านการจราจร ด้านระบบ
สาธารณูปโภค ด้านมลพิษต่างๆทีเ่กี่ยวข้อง ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการด้าเนินงานของ
การกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไป  

 

5. บุคลำกรในโครงกำร 
 5.1 ผู้เสนอราคาจะต้องมีต้าแหน่งบุคลากรหลัก เป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบ โดยแสดงส้าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้องดังนี  
        (1) ผู้จัดการโครงการกลุ่มวิชาชีพ สถาปัตยกรรม/วิศวกรรม จ้านวน 1 คน คุณวุฒิปริญญาโท 

ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 20 ปี 
       (2) สถาปนิกโครงการ (สถาปัตยกรรมหลัก) กลุ่มวิชาชีพสถาปัตยกรรม ระดับวุฒิสถาปนิก  

จ้านวน 1 คน คุณวุฒิปริญญาโท ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 20 ปี 
       (3) สถาปนิกโครงการ (สถาปัตยกรรมหลัก) กลุ่มวิชาชีพสถาปัตยกรรม ระดับสามัญสถาปนิก 

 จ้านวน 1 คน คุณวุฒิปริญญาตรี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 
       (4) สถาปนิกโครงการ (ภูมิสถาปนิก) กลุ่มวิชาชีพสถาปัตยกรรม ระดับสามัญสถาปนิก จ้านวน 1 คน 

 คุณวุฒิปริญญาตรี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 
       (5) สถาปนิกโครงการ (มัณฑนากร) กลุ่มวิชาชีพสถาปัตยกรรม ระดับสามัญสถาปนิก จ้านวน 1 คน 

 คุณวุฒิปริญญาตรี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 
      (6) วิศวกรโยธา/โครงสร้าง กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกร จ้านวน 2 คน คุณวุฒิ

ปริญญาตรี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 
       (7) วิศวกรไฟฟ้า/สื่อสาร กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกร จ้านวน 2 คน คุณวุฒิปริญญาตรี 

ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 
       (8) วิศวกรเครื่องกล กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกร จ้านวน 2 คน คุณวุฒิปริญญาตรี 

ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 
       (9) วิศวกรสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกร จ้านวน 1 คน คุณวุฒิปริญญาตรี 

ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
    5.2 จะต้องมีบุคลากรสนับสนุน ที่โดยให้แสดงจ้านวนบุคลากร จ้านวนสถาปนิก และวิศวกรที่ประจ้า 
และไม่ประจ้าทุกต้าแหน่ง ตลอดจนสถานที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
       (1) สถาปนิกผู้ช่วย (สถาปัตยกรรมหลัก) กลุ่มวิชาชีพสถาปัตยกรรม ระดับสามัญสถาปนิก จ้านวน 1 คน 

คุณวุฒิปริญญาตรี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 
       (2) สถาปนิกผู้ช่วย (สถาปัตยกรรมหลัก) กลุ่มวิชาชีพสถาปัตยกรรม ระดับภาคีสถาปนิก จ้านวน 1 คน 

คุณวุฒิปริญญาตรี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
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      (3) สถาปนิกผู้ช่วย (ภูมิสถาปนิก) กลุ่มวิชาชีพสถาปัตยกรรม ระดับสามัญสถาปนิก จ้านวน 1 คน 
คุณวุฒิปริญญาตรี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

       (4) สถาปนิกผู้ช่วย (ภูมิสถาปนิก) กลุ่มวิชาชีพสถาปัตยกรรม ระดับภาคีสถาปนิก จ้านวน 1 คน 
คุณวุฒิปริญญาตรี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

       (5) สถาปนิกผู้ช่วย (มัณฑนากร) กลุ่มวิชาชีพสถาปัตยกรรม ระดับสามัญสถาปนิก จ้านวน 1 คน 
คุณวุฒิปริญญาตรี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

       (6) สถาปนิกผู้ช่วย (มัณฑนากร) กลุ่มวิชาชีพสถาปัตยกรรม ระดับภาคีสถาปนิก จ้านวน 1 คน 
คุณวุฒิปริญญาตรีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

       (7) วิศวกรโยธา/โครงสร้าง ผู้ช่วยกลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร จ้านวน 2 คน คุณวุฒิ
ปริญญาตรีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

       (8) วิศวกรไฟฟ้า/สื่อสาร ผู้ช่วยกลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร จ้านวน 2 คน คุณวุฒิ
ปริญญาตรีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

       (9) วิศวกรเครื่องกล ผู้ช่วยกลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร จ้านวน 2 คน คุณวุฒิปริญญาตรี 
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

       (10) วิศวกรสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยกลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร จ้านวน 2 คน คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

       (11) พนักงานเขียนแบบ กลุ่มวิชาชีพสถาปัตยกรรม /วิศวกรรม จ้านวน 4 คน คุณวุฒิปริญญาตรี 
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

       (12) พนักงานผลิตภาพสามมิติ กลุ่มวิชาชีพสถาปัตยกรรม จ้านวน 2 คน คุณวุฒิปริญญาตรี 
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

       (13) พนักงานประมาณราคา กลุ่มวิชาชีพสถาปัตยกรรม /วิศวกรรม จ้านวน 4 คน คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

       (14) ผู้ประสานงานโครงการ กลุ่มวิชาชีพที่ เกี่ยวข้อง จ้านวน 1  คน คุณวุฒิปริญญาตรี  
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
     (15) พนักงานบันทึกข้อมูล กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 2 คน คุณวุฒิ ปวส. ประสบการณ์ไม่
น้อยกว่า 5 ปี 
    (16) เลขานุการ กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 2 คน คุณวุฒิปริญญาตรี ประสบการณ์ไม่น้อย
กว่า 5 ปี 

       (17) เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยประจ้าส้านักงาน กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 4 คน คุณวุฒิปริญญาตรี 
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี  

เมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ออกแบบแล้วให้น้าส่งสัญญาจ้างบุคลากรในข้อ 5 มาประกอบในการท้าสัญญา 
 

6. งบประมำณ 
 จ้านวนเงิน 33,606,978.- บาท (สามสิบสามล้านหกแสนหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ผู้รับจ้างต้องด้าเนินการตามขอบเขตงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 300 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา 
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8. งวดงำนและกำรจ่ำยเงิน 
 งวดที่ 1 จ่ายเงินค่าจ้างออกแบบ จ้านวนร้อยละ 10 ของค่าจ้างทั งหมดเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน   รายงาน
ผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อม รายงานการศึกษาพื นที่ใช้งาน และสรุปข้อมูลรายละเอียดบุคลากร (ในกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลง) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง) โดยส่งเป็นเล่ม
รายงาน และบันทึกเป็นไฟล์ลง Flash drive จ้านวน 15 ชุด ประกอบด้วย 
                     1. รายงานผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อม ด้านการจราจร ด้านระบบสาธารณูปโภค  
ด้านมลพิษต่างๆที่เก่ียวข้อง เข้าเล่ม A4 จ้านวน 15 ชุด 

2. รายงานการศึกษาพื นที่ใช้งานของพื นที่ต่างๆ จากสมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย  
ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ และผู้ใช้งานที่เก่ียวข้องเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์พื นที่ และความเหมาะสมในการใช้งาน  
โดยจัดท้าเป็นรูปเล่ม ขนาด A3 จ้านวน 15 ชุด รายละเอียดดังนี  

 2.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลในภาพรวมและลักษณะของการใช้งาน ศูนย์กีฬาทางน ้า (Aquatic 
Center)               

 2.2 รายละเอียดการใช้สอยภายในโครงการ (Architectural Programming)  
   - แผนภูมิแสดงแนวความคิดในการออกแบบ 
   - แผนภูมิแสดงแนวความคิดในการ Function และการสัญจรภายใน และภายนอก 
   - แนวความคิดที่ทันสมัยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร มีประสิทธิภาพในการใช้งาน 
   - แนวความคิดในการออกแบบเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อม 

 - แนวความคิดการออกแบบวางแผนการจัดการด้านสุขอนามัยเพ่ือรองรับการเกิดโรค  
ระบาดและการจัดการด้านสาธารณสุขในอนาคต 

                               - แนวความคิดในการประหยัดพลังงาน 
                               - แนวความคิดในการเลือกใช้วัสดุ 
   - แนวคิดการออกแบบเสียงในอาคาร 
   - แบบร่างแสดงงานต่าง ๆ ภายในโครงการ 
  2.3 การศึกษาด้านสถาปัตยกรรม 
   - การวิเคราะห์การใช้พื นที่ 
   - ความเหมาะสมของการวางผัง 
   - การสัญจรภายใน และภายนอก 
   - ความทันสมัยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร มีประสิทธิภาพในการใช้งาน 
  2.4 การศึกษาด้านวิศวกรรม 
   - การเลือกใช้โครงสร้างแบบแนวนอน (Horizontal) 
   - การเลือกใช้โครงสร้างแบบแนวดิ่ง (Vertical) 
   - การใช้โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว 
   - การเลือกใช้งานวิศวกรรมงานระบบ 
   - งานระบบต่างๆ ที่ใช้กับสระว่ายน ้า 

2.5  จัดท้ารายละเอียดแผนการท้างาน (Project Schedule) 
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 งวดที่ 2 จ่ายเงินค่าจ้างออกแบบ จ้านวนร้อยละ 10 ของค่าจ้างทั งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบ  แบบร่าง
โครงการขั นต้น โดยส่งเป็นเล่มรายงาน ขนาด A3  และบันทึกเป็นไฟล์ลง Flash drive  จ้านวน 15 ชุด ให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง) โดยต้องมีเนื อหา ประกอบด้วย 
  - ผังบริเวณ 
  - แปลนแสดงรายละเอียดของสระว่ายน ้าและพื นที่ใช้สอยต่างๆ ทุกชั น 
  - รูปด้าน อย่างน้อย 4 รูป 
  - รูปตัด อย่างน้อย 4 รูป 
  - น้าเสนอวัสดุตกแต่ง  พื น ผนัง หลังคา และวัสดุหลักท่ีใช้ในสระว่ายน ้าและอาคาร   
  - แบบร่าง ด้านงานวิศวกรรมโครงสร้าง 
  - แบบร่าง ด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้า และการสื่อสาร 
  - แบบร่าง ด้านงานวิศวกรรมประปา และสุขาภิบาล 
  - แบบร่าง ด้านงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 
                - แบบร่าง งานระบบกรองน ้าของงสระว่ายน ้า 
  - ทัศนียภาพภายนอก อย่างน้อย 4  รูป และภายใน อย่างน้อย 4 รูป 
  - ประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื องต้น 
  - การน้าเสนอแบบจ้าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) 
  งวดที่ 3 จ่ายเงินค่าจ้างออกแบบ จ้านวนร้อยละ 20 ของค่าจ้างทั งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบ   
แบบร่างโครงการขั นพัฒนา  โดยส่งเป็นเล่มรายงานขนาดไม่ต่้ากว่า A2 และบันทึกเป็นไฟล์ลง Flash drive จ้านวน 
15 ชุด ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 150 วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง) โดยต้องมีเนื อหา ประกอบด้วย  
  - ผังบริเวณ 
  - แปลนแสดงรายละเอียดของสระว่ายน ้าและพื นที่ใช้สอยต่างๆ ทุกชั น 
  - รูปด้าน อย่างน้อย 4 รูป 
  - รูปตัด อย่างน้อย 4 รูป 
  - ก้าหนดวัสดุตกแต่ง พื น ผนัง หลังคา และวัสดุหลักที่ใช้ในสระว่ายน ้าและอาคาร   
  - งานวิศวกรรมโครงสร้าง 
  - งานวิศวกรรมไฟฟ้า และการสื่อสาร 
  - งานวิศวกรรมประปา และสุขาภิบาล 
  - งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 
                  - งานระบบกรองน ้าของงสระว่ายน ้า 
  - ทัศนียภาพภายนอก อย่างน้อย 4  รูป และภายใน อย่างน้อย 4 รูป 
  - ประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื องต้น  
         - การน้าเสนอแบบจ้าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) 
 งวดที่ 4 จ่ายเงินค่าจ้างออกแบบ จ้านวนร้อยละ 20 ของค่าจ้างทั งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบ แบบร่างขั น
รายละเอียดฉบับสมบูรณ์ โดยส่งเป็นเล่มรายงานขนาดไม่ต่้ากว่า A2 และบันทึกเป็นไฟล์ลง Flash drive จ้านวน 
15 ชุด ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 210 วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง) โดยต้องมีเนื อหา ประกอบด้วย 
  - ร่างแบบฉบับสมบูรณ์ งานสถาปัตยกรรม 
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  - ร่าง แบบฉบับสมบูรณ์ งานแบบวิศวกรรมโครงสร้าง 
  - ร่าง แบบฉบับสมบูรณ์ งานวิศวกรรมไฟฟ้า และการสื่อสาร และแบบขยาย 
  - ร่าง แบบฉบับสมบูรณ์ งานวิศวกรรมประปา และสุขาภิบาล และแบบขยาย 
  - ร่างแบบฉบับสมบูรณ์ งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 
                  - ร่างแบบฉบับสมบูรณ์ งานระบบเครื่องกรองน ้าของสระว่ายน ้า 
                - ร่าง แบบฉบับสมบูรณ์ งานทัศนียภาพภายนอก อย่างน้อย 5 รูป และภายในอย่างน้อย 5 รูป 
  - ร่าง รายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม 
   - ร่าง รายการประกอบแบบวิศวกรรมงานโครงสร้าง 
  - ร่าง รายการประกอบแบบวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร 
  - ร่าง รายการ และรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ และครุภัณฑ์  
  - ร่าง ฉบับสมบูรณ์ รายการ ปริมาณ และการประมาณราคาค่าเฟอร์นิเจอร์ และครุภัณฑ ์
  - การแบ่งงวดงาน 
  - แผนการด้าเนินงาน  
  - ร่าง ฉบับสมบูรณ์ เป็นรูปแบบ FILE (Auto CAD , Excel , Word) , 3D , Sketch Up   
  - การน้าเสนอแบบจ้าลองระบบสารสนเทศอาคาร (BIM) 
       งวดที่ 5 จ่ายเงินค่าจ้างออกแบบ จ้านวนร้อยละ 40 เมื่อผู้รับจ้าง ส่งมอบแบบก่อสร้างและ
เอกสารประกอบ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 300 วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง) โดยต้องมีเนื อหา 
ประกอบด้วย 
                    - ต้นฉบับกระดาษไข แบบทั งหมด ขนาดไม่น้อยกว่า A1 เข้ารูปเล่ม จ้านวน 5 ชุด  
   - พิมพ์เขียว แบบทั งหมด  ขนาดไม่น้อยกว่าขนาด A1  เข้ารูปเล่ม จ้านวน 15 ชุด 
  - รายการประกอบแบบและก้าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่ก้าหนดใช้ (Specification)  
เข้ารูปเล่ม จ้านวน 15 ชุด  
  - รายการแสดงปริมาณและราคางาน (BOQ) เข้ารูปเล่ม จ้านวน 15 ชุด  
  - เอกสารใบกรอกปริมาณงานและราคางาน (Blank Form) เข้ารูปเล่ม จ้านวน 15 ชุด 
  - แบบทัศนียภาพ ผังบริเวณและอาคาร ที่มีสีและบรรยากาศเหมือนจริง มีมุมมอง ภายนอก
จ้านวนอย่างน้อย 5 ด้าน ภายในจ้านวนอย่าน้อย 5 ด้าน น้าเสนอลงบนกระดาษ ขนาด A3 เข้ารูปเล่ม  
                  - ข้อมูลทั งหมดบันทึก  External Harddisk SSD ขนาด 1 TB จ้านวน 15 ชุด  ประกอบด้วย 
                   - รายงานผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อม 
               - แบบจ้าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ของอาคาร ที่มีระดับของการพัฒนา (Level Of 
Development/LOD) ให้มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนไม่ต่้ากว่าระดับ Construction Documents (อ้างอิงจาก  
แนวทางการใช้งานแบบจ้าลองสารสนเทศอาคารส้าหรับประเทศไทย (Thailand BIM Guideline) โดยสมาคม
สถาปนิกสยามในพระราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2558) โดยที่ผู้ว่าจ้างมีลิขสิทธิ์เข้าถึงและจัดการข้อมูลทุกระดับของข้อมูล
โดยอย่างสมบูรณ ์
                              - แบบก่อสร้างอาคารต้นฉบับในรูปแบบของ File Auto CAD และ PDF  

                             - ข้อมูลรายการประกอบแบบ (Specification) บันทึกเป็นไฟล์ ที่สามารถแก้ไขปรับปรุง
และเพ่ิมเติมข้อมูลได้ และ PDF File  
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              - เอกสารรายการค้านวณของวิศวกรผู้ออกแบบทุกระบบ  
                            - เอกสาร Backup Sheet การถอดแบบและประมาณราคาของทุกๆงาน 
                              - ข้อมูลรายการแสดงปริมาณและราคางาน (BOQ) บันทึกเป็นไฟล์ ในแบบตารางค้านวณ    
    (Worksheet) เป็นไฟล์ที่สามารถแก้ไขปรับปรุงและเพ่ิมเติมข้อมูลได้ 

   - ข้อมูลเอกสารใบกรอกปริมาณและราคางาน (Blank Form) บันทึกเป็นไฟล์ในแบบ 
   ตารางค้านวณ (Worksheet)  เป็นไฟล์ที่สามารถแก้ไขปรับปรุงและเพ่ิมเติมข้อมูลได้ 
   - แบบทัศนียภาพ ผังบริเวณและอาคาร ที่มีสีและบรรยากาศเหมือนจริง มีมุมมอง  
   ภายนอกจ้านวนอย่างน้อย 5 ด้าน ภายในจ้านวนอย่าน้อย 5 ด้าน 

                   - ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่แสดงถึงแนวความคิดในการออกแบบ และทัศนียภาพ 
   ภายในและภายนอกอาคาร ระยะเวลาการน้าเสนอไม่น้อยกว่า 3 นาที 

                - หุ่นจ้าลองทั งโครงการ (Model) ประกอบด้วย 
         - อาคารและผังบริเวณ มาตราส่วน 1 : 2000 จ้านวน 2 ชิ น พร้อมขาตั งและฝาครอบ 
 

9. คุณสมบัติของผู้ให้บริกำรจ้ำงออกแบบ 
9.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

  9.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  9.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  9.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
  9.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ งงานของหน่วยงาน
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั นด้วย 
  9.6 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  9.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคาดังกล่าว โดยผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่เป็นนิติบุคคล 
กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั นจะต้องเป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคน
ไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั งนิติบุคคลนั น 
  9.8 ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย (กกท.) กรุงเทพฯ ณ วันที่เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง  
เป็นธรรม ในการเสนอราคาครั งนี  
  9.9 ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี
ค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั น 
  9.10 ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก้าหนด 
  9.11 ผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่ยื่นเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี  
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         (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติ
ด้านผลงานของผู้ให้บริการจ้างออกแบบ กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน้าผลงานของผู้ให้บริการจ้างออกแบบ  
ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าเสนอราคาได้ 
         (2) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก้าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ 
เข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอราคา กิจการร่วมค้านั น
สามารถใช้ผลงานของผู้ให้บริการจ้างออกแบบ ของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่น  
เสนอราคาได้ 
  ทั งนี  "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
  9.12 ผู้ให้บริการจ้างออกแบบต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : E - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
  9.13 ผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างในงานนั น ในลักษณะดังต่อไปนี  
        (1) มีความสัมพันธ์โดยตรง คือ ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในงานที่ตนเองเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั น 
       (2) มีความสัมพันธ์โดยอ้อม คือ ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างให้กับคู่สัญญาของหน่วยงานรัฐใน
งานที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการ 
  9.14 ผู้ให้บริการจ้างออกแบบต้องเป็นนิติบุคคลที่มีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรมและเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง 
  9.15 ผู้ให้บริการจ้างออกแบบต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการออกแบบอาคาร หรือผลงานออกแบบ
อาคารที่มีลักษณะเป็นผลงานประเภทเดียวกับที่จะจ้างออกแบบ หรือออกแบบอาคารประเภทอาคารสระว่ายน ้า 
หรืออาคารสนามกีฬา หรือสนามกีฬาในร่ม หรืออาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ  
ในวงเงินค่าจ้างออกแบบ ไม่น้อยกว่า 16,800,000.- บาท และต้องเป็นผลงานภายใต้สัญญาจ้างออกแบบฉบับเดียว 
(สัญญาเดียว) ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ (สัญญาเดียว) ภายในประเทศสามารถตรวจสอบได้ 
โดยใช้ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเชื่อถือ โดยผลงานดังกล่าวได้ด้าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา นับถัดจากวันที่ได้
ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
 

10. หลักฐำนกำรเสนอรำคำ 
ผู้ให้บริการจะต้องจัดท้าข้อเสนอตามประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ยื่นซองที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  

จ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการด้าเนินงานจ้างออกแบบ โครงการ การจ้างออกแบบศูนย์กีฬาทางน ้า 
(Aquatic Center)” และส่งถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้อง
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และเป็นความจริงทุกประการ ภายในวันเวลา สถานที่ ที่ก้าหนดตามหนังสือเชิญชวน ให้ผู้ให้บริการจัดท้าข้อเสนอ
โครงการ (proposal) โดยรายละเอียดตามขอบเขตของงานฯ และจัดท้าเอกสารแยกเป็น 3 ส่วน โดยมีรายละเอียด
ข้อเสนอ ดังนี  

10.1  ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
      (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
   (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั งรับรองส้าเนาถูกต้อง  
   (ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
(ถ้ามี) พร้อมทั งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
      (2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวประชาชนของผู้นั น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส้าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั งรับรองส้าเนาถูกต้อง  
      (3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
      (4) ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง (ถ้ามี) 
  (5) ส้าเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง   
  10.2  ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
      (1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ้านาจให้บุคคลอ่ืนกระท้าการแทนให้แนบหนังสือมอบอ้านาจ
ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจ ทั งนี หากผู้รับ
มอบอ้านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั น 
      (2) ส้าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามข้อ 9.14 
      (3) ส้าเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมทั งรับรองส้าเนาถูกต้อง ตามข้อ 9.15 ในกรณีที่คณะ
กรรมการฯ มีข้อสงสัยในหนังสือรับรองผลงานข้างต้น สามารถเรียกดูสัญญาจ้างเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 
      (4) ข้อเสนอด้านเทคนิค (Technical Proposal) โดยจัดท้าเอกสารเป็นรูปเล่ม จ้านวน 15 เล่ม 
พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง ประกอบการพิจารณา ดังนี   
           - รายชื่อ ประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ของบุคลากรในโครงการ ตามข้อ 5 ที่จะเข้า
ปฏิบัติงานโครงการนี ทุกต้าแหน่ง พร้อมแนบส้าเนาใบประกอบวิชาชีพของวิศวกร หรือ สถาปนิก  ส้าเนาวุฒิ
การศึกษาพร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง โดยบุคลากรนั นๆ 
           - แนวคิดการออกแบบและการใช้พื นที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทางด้านสถาปัตยกรรม   
ด้านวิศวกรรม ด้านการประหยัดพลังงาน  
           - แผนงานตลอดระยะเวลาในการด้าเนินโครงการ 
           - รูปแบบการออกแบบ แบบแปลน รูปด้าน รูปตัด พร้อมภาพทัศนียภาพ ภายนอก และภายใน 
  10.3  ส่วนที่ 3 แบบเสนอราคา ตามรูปแบบของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยจะต้องแยกรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน 
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 หมายเหตุ : เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และเสนอ
ราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด 
 

11  กำรเสนอรำคำ 
 11.1 ผู้ให้บริการต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ตามที่ก้าหนดไว้ในขอบเขตของงาน (Terms of 
Reference: TOR) โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั งสิ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ยื่น
ข้อเสนอให้ชัดเจน จ้านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมี
การขูดลบ ตกแต่ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมทั งประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับไว้ด้วย
ทุกแห่ง 
  11.2 ผู้ให้บริการจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ 10.3 ให้ครบถ้วน ในการ
เสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมหรือต่อหน่วย หรือต่อ
รายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั งนี ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกับทั งตัวเลขและ
ตัวหนังสือหากไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส้าคัญ โดยคิดราคารวมทั งสิ น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากร
อ่ืนๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั งปวง 
   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก้าหนด ยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั งแต่วันยื่นข้อเสนอโดยภายในก้าหนด
ยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  11.3 ก่อนเสนอราคา ผู้ให้บริการควรตรวจดูรายเอียดให้ถี่ถ้วนและเข้าใจขอบเขตของงาน (Terms of 
Reference : TOR) ทั งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในขอบเขตของงาน (Terms of Reference 
: TOR)  
  11.4 คณะกรรมการฯ จะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ให้บริการแต่ละรายว่า เป็นผู้ให้บริการที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการรายอ่ืนหรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ให้บริการรายใดเป็นผู้ให้บริการที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้ให้บริการรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ให้บริการราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั นออกจาก
การเป็นผู้ให้บริการ 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการฯ ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ให้บริการรายใดกระท้า
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ให้บริการรายนั นออกจากการเป็นผู้ให้บริการ และการกีฬา
แห่งประเทศไทย จะพิจารณาลงโทษผู้ให้บริการดังกล่าวเป็นผู้ทิ งงาน เว้นแต่การกีฬาแห่งประเทศไทย จะพิจารณา
เห็นว่าผู้ให้บริการรายนั น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่ าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 

12. หลักเกณฑ์ และสิทธิในกำรพิจำรณำ 
  12.1 การพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา 
  คณะกรรมการฯ จะท้าการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ให้บริการจ้างออกแบบตามข้อ 8 และการยื่น
หลักฐานการเสนอราคาตามข้อ 10 หากผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 8 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไว้ไม่ถูกต้องตามข้อ 10 แล้วจะไม่พิจารณาข้อเสนอราคาด้านราคา เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทั งนี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย เท่านั น 
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  12.2 การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการในกรณีดังต่อไปนี  
    (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ให้บริการรายนั น ในบัญชีรายชื่อผู้ที่คณะกรรมการฯ ได้เชิญให้มายื่นข้อเสนองาน 
    (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่อ ผู้ให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั งหมดในเอกสาร   
                            ยื่นข้อเสนอ 
    (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก้าหนดในขอบเขตของงาน (Terms of 
Reference :  TOR) ที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
  12.3 ผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อ 11.1 จะต้องน้าเสนอโครงการตาม
ข้อก้าหนดดังกล่าว เพ่ือใช้ในการประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการฯ ตามวัน เวลา สถานที่ ที่คณะกรรมการฯ 
ก้าหนด ในหนังสือเชิญ โดยผู้ให้บริการจ้างออกแบบต้องเตรียมอุปกรณ์มาน้าเสนอเอง 
  12.4 การจ้างออกแบบนี  ก้าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 90 ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบให้
หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีแนวคิดของงานจ้างที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด  โดยคิด
คะแนนเกณฑ์ด้านคุณภาพเป็น 100 คะแนน 
 การกีฬาแห่งประเทศไทย ก้าหนดให้คะแนนเกณฑ์ด้านคุณภาพเป็น 100 คะแนน  โดยคณะกรรมการฯ 
จะพิจารณาให้คะแนนหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านคุณภาพ (Technical Proposal) เพ่ือคัดเลือกข้อเสนอ 
   12.4.1 แสดงแนวความคิดในการออกแบบและการใช้พื นที่ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
   โดยแบ่งออกเป็น แนวความคิดการออกแบบดังนี            80 คะแนน 
      - แนวความคิดในการออกแบบวางผังและภูมิสถาปัตยกรรม 20 คะแนน 
      - แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม 
        และแนวความคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน  20 คะแนน 
      - แนวความคิดการออกแบบด้านวิศวกรรม   20 คะแนน 
      - การตอบสนองความต้องการของพื นที่อาคารประโยชน์การใช้สอย 
        และงบประมาณ      10 คะแนน 
      - แนวความคิดการประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม 10 คะแนน 
   12.4.2 การน้าเสนอ (Presentation) และแผนงานและระยะเวลาการออกแบบ 
           20 คะแนน 
                                   - การน้าเสนอผลงาน                                                       10 คะแนน 
                                   - การเสนอแผนงาน และระยะเวลาท้างานออกแบบ            10 คะแนน 
 ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอมเข้าท้าสัญญาหรือข้อตกลงกับ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ในเวลาที่ก้าหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด
ล้าดับถัดไป 
   12.5 การกีฬาแห่งประเทศไทย มีสิทธิให้ผู้ให้บริการชี แจงข้อเท็จจริง สภาพ สถานะหรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการได้ โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอดังกล่าวหรือไม่ท้าสัญญา หากพบ
ภายหลังว่าข้อเสนอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมตามความประสงค์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย  หรือพบว่า
ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลประโยชน์กับผู้ให้บริการรายอ่ืน หรือมีเหตุให้เชื่อว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระท้า
การโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการยื่นข้อเสนอ หรือยื่นหลักฐานอันเป็นเท็จ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
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ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั งการกีฬาแห่งประเทศไทย  จะพิจารณายกเลิกการเสนองานและลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นผู้ทิ งงานกับทางราชการ 
  12.6 การกีฬาแห่งประเทศไทย ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาเสนองานจ้าง รายการหนึ่งรายการใด 
หรือทั งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการใดรายการหนึ่ง หรืออาจจะยกเลิก
การจ้าง โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั งนี เพ่ือประโยชน์ของทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็น
ส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ผู้ให้บริการที่เสนองานจะเรียกร้องค่ าเสียหายใดๆ 
มิได้ หากมีเหตุเชื่อได้ว่าการเสนองานกระท้าไปโดยทุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนองาน 
 ก่อนลงนามในสัญญา การกีฬาแห่งประเทศไทย อาจประกาศยกเลิกการเสนอราคา หากปรากฏว่ามีการ
กระท้าที่เข้าลักษณะผู้ให้บริการที่ชนะการเสนอราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้
เสียกับผู้ให้บริการรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ให้บริการรายอ่ืน หรือ
เจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท้าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
 12.7 การวินิจฉัยของคณะกรรมการด้าเนินการจ้างฯ ให้ถือเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
 

13. กำรท ำสัญญำจ้ำงหรือข้อตกลงจ้ำง และเงื่อนไขค่ำปรับ 
  13.1 ในการท้าสัญญาจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
  13.2 ค่าปรับ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถท้างานแล้วเสร็จตามที่ก้าหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้
บอกเลิกสัญญา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องช้าระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้าง นับถัดจากวันที่ก้าหนด
แล้วเสร็จ ตามที่สัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ท้างานล่าช้า หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของงาน 
  13.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะไม่ให้ช่วยงาน โอนงานหรือมอบงานให้ผู้อ่ืนท้า หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคลากรหลัก 
จากที่ได้ขอยื่นข้อเสนอโครงการไว้ตามสัญญานี แทน ไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
หน่วยงาน ผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร และแม้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอจะได้รับความยินยอมจากหน่วยงานผู้ว่าจ้าง และผู้
ยื่นข้อเสนอก็ยังคงต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี  
  ทั งนี  การขอเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักผู้ยื่นข้อเสนอต้องแจ้งให้หน่วยงานผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยต้องรับอนุมัติจากหน่วยงานผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั ง และบุคลากรที่ขอเปลี่ยนแปลงจะต้องมีคุณวุฒิ 
และประสบการณ์ ใกล้เคียงกับบุคลากรที่เสนอไว้เดิมในข้อเสนอด้านคุณภาพ 
 

14. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และระเบียบ 
 ในระหว่างระยะเวลาการด้าเนินงาน ผู้ยื่นข้อเสนอพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
ก้าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

15. ควำมรับผิดชอบต่อกำรออกแบบ 
 15.1 เมื่อการกีฬาแห่งประเทศไทย ตกลงว่าจ้างผู้เสนองานรายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้าง
จะต้องท้างานตามสัญญานี ด้วยตัวเองจะเอางานส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั งหมดไปให้ผู้รับจ้างช่วง โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ กรณีที่ผู้รับจ้างได้รับอนุญาตให้เอางานให้ผู้รับจ้างช่วงได้ผู้รับจ้างยังต้อง
รับผิดชอบงานที่ให้ช่วงนั นทุกประการ 
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15.2 หากปรากฏภายหลังจากการออกแบบก็ดี หรือในระหว่างการก่อสร้างอาคารหรือส่วนอ่ืนๆ ตามแบบ
รายการก็ดีขัดแย้งหรือไม่ชัดเจน และผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติม ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขโดยเร็วภายใน
ระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างก้าหนด ซึ่งจะก้าหนดตามความเหมาะสมเป็นเรื่องๆ ไปหากผู้รับจ้างไม่แก้ไขเพ่ิมเติมให้
เรียบร้อยภายในก้าหนด ผู้ว่าจ้างจะคิดค่าปรับเป็นรายวันตามอัตราที่ก้าหนดในประกาศ โดยจะหักออกจากเงิน
ประกันสัญญาหากเงินดังกล่าวไม่พอ ผู้รับจ้างรับว่าจะจ่ายให้ครบตามจ้านวน ค่าปรับที่ผู้ว่าแจ้งให้ทราบ 

15.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างบิดพลิ วไม่ด้าเนินการแก้ไข ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์จะว่าจ้างผู้ให้บริการรายอ่ืนท้าการแทน 
โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเสียเพ่ิมขึ นโดยสิ นเชิง และผู้ว่าจ้างจะริบเงิน
ประกันสัญญาทั งหมดหรือบางส่วนตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ นโดยสิ นเชิงตามท่ีผู้ว่าจ้างเห็นสมควรก่อนด้วย 

15.4 ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ นแก่งานที่ออกแบบ อันเนื่องมาจากการที่ผู้รับจ้างได้ออกแบบงานไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม และ/หรือวิศวกรรม ผู้รับจ้างจะต้องท้าการแก้ไขความเสียหายดังกล่าว ภายใน
เวลาที่ผู้ว่าจ้างจะก้าหนดให้ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ นโดยสิ นเชิง ซึ่ง
หมายความรวมทั งความเสียหายที่เกิดขั นโดยตรง และโดยส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับความเสียหายที่เกิดขึ นจากงานบริการ
นั นด้วย โดยผู้ว่าจ้างจะริบเงินประกันตามสัญญาทั งหมดหรือบางส่วนตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ น ตามที่ผู้ว่า
จ้างเห็นสมควร หากมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ นมากกว่าเงินประกันสัญญาที่เหลือ ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินชดใช้
ค่าเสียหายเพ่ิมเติมจนครบตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ น 

15.5 เมื่องานแล้วเสร็จตามสัญญา การขออนุญาตแบบก่อสร้างต่อทางราชการ หากแบบรายการประกอบ
แบบ และเอกสารต่าง ๆ ถูกท้วงติง และไม่ได้รับอนุญาต ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ชี แจง และติดตามแก้ไขให้ถูกต้องทุก
ครั งจนกว่าแบบรายการประกอบแบบ และเอกสารต่างๆ จะได้รับอนุญาตให้ท้าการก่อสร้างได้ 

15.6 ในระหว่างการก่อสร้าง หากมีปัญหาอุปสรรคในรายละเอียดของรูปแบบรายการ รวมถึงการขออนุมัติ
ใช้วัสดุก่อสร้างในโครงการที่ผู้รับจ้างออกแบบ ผู้รับจ้างต้องให้ค้าปรึกษา ตอบข้อปัญหาดังกล่าว ตามหลักวิชาชีพ 

15.7 รูปแบบรายการก่อสร้างของโครงการ เมื่อด้าเนินการออกแบบแล้วเสร็จ และตรวจรับงานแล้ว หากมี
ข้อผิดพลาดใดๆ ที่ เกี่ยวกับการออกแบบ หรือกฎหมายการออกแบบต่างๆ ยังคงอยู่ ในความรับผิดชอบ             
ของผู้ออกแบบทั งสิ น 

15.8 ผู้ออกแบบจะต้องออกแบบก่อสร้างภายในวงเงิน ๙๖๐,๑๙๙,๓๕๘ -. บาท (เก้าร้อยหกสิบล้านหนึ่ง
แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน ) โดยรวมค่ารื อถอนอาคาร และค่ารื อถอน เคลื่อนย้าย
สาธารณูปโภค 
 

16. กำรบอกเลิกสัญญำจ้ำง 
 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่างานไม่ก้าวหน้า ผู้รับจ้างไม่สามารถด้าเนินการ
ตามสัญญา และเงื่อนไขด้วยความช้านาญหรือไม่เอาใจใส่ ตลอดจนฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงจะปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือ
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

17. กำรให้บริกำรหลังกำรออกแบบ 
  17.1 ให้ความร่วมมือ 
   - จัดเตรียมเอกสารประกอบการประกวดราคา 
   - ให้ค้าแนะน้าในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้าง 
   - ให้ค้าแนะน้าในการพิจารณาการเสนอราคาของผู้รับจ้าง 
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  17.2  ให้ความร่วมมือระหว่างก่อสร้าง 
   - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างก่อสร้างเป็นครั งคราวตามความจ้าเป็น 
   - ให้ค้าแนะน้าแก่บริษัทที่ปรึกษา และผู้รับจ้างก่อสร้าง 
   - ตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบ รูปแบบหรือวัสดุก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างเสนอก่อนส่งให้ กกท.  
พิจารณาอนุมัต ิ
 

18. เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
  18.1 ผู้รับจ้างต้องมาชี แจงต่อคณะกรรมการฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทุกครั งที่มีการเสนอรายงาน  
โดยผู้ชี แจงต้องประกอบด้วย ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญ และหรือผู้เกี่ยวข้อง 
 18.2 รายงานจะต้องมีการบรรยายรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกขั นตอน 
 18.3 เอกสารข้อมูลที่จัดท้าขึ นและวัสดุต่างๆ ที่จัดท้าขึ นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการฯ ถือเป็นสิทธิ์ของ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย การเผยแพร่ผลการด้าเนินงาน หรือข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ อันเกิดจากการด้าเนินการ
จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ ทุกครั ง 
 18.4 ผู้รับจ้างยินดีปรับแก้ไขตามความเห็นและค้าแนะน้าของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ก่อนส่งงานงวด
สุดท้าย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 

19. กำรศึกษำดูงำน  
 โครงการศูนย์กีฬาทางน ้า Aquatic Center ประเทศชั นน้าโดยผู้ออกแบบ และการกีฬาแห่งประเทศไทย 
โดยค่าใช้จ่ายทั งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ 
 
  คณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำน (Term of Reference : TOR) กำรจ้ำงออกแบบ
ศูนย์กีฬำทำงน  ำ (Aquatic Center) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 

  ๑. นายราเชลล์  ได้ผลธัญญา      ประธานกรรมการ 
      รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมกีฬา 
  ๒. ผศ.ดร.โชติวิทย์  พงษ์เสริมผล                กรรมการ 
      อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
  ๓. ผศ.ดร.หทัยเทพ  วงศ์สุวรรณ                กรรมการ 
      อาจารย์ประจ้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  ๔. นายธนาวิชญ์  โถสกุล                 กรรมการ 
      เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย 
  ๕. นายธรรมศักดิ์  รุจิระยรรยง                กรรมการ 
      คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต 
  ๖. นายจินดา  เดชภิมล                    กรรมการ 
      ผู้อ้านวยการฝ่ายกีฬาสถาน 
  ๗. นายธัชนาถ  ทองประกอบ       กรรมการ 
      ผู้อ้านวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 
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  ๘. นายยุธยา  จีนหีต        กรรมการ 
      ผู้อ้านวยการกององค์กรและพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 
  ๙. นายมนัสชัย  ทรรพนันทน์       กรรมการ 
      ผู้อ้านวยการกองโยธา 
  ๑๐. นางภัทราวรรณ  วิศุภกาญจน์       กรรมการ 
      หัวหน้างานพัฒนาและสถิติการแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ 
  ๑๑. นายมีโชค  กิตประเสริฐกุล       กรรมการ 
      วิศวกร ๖ 
  ๑๒. นางอู่น๊ะ  หน่อยศ            กรรมการและเลขานุการ 
      หัวหน้างานส้ารวจ ออกแบบและประเมินราคา 
  ๑๓. นายจีรศักดิ์  กองเกิด               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      สถาปนิก ๖ 
 
 
     .................................................. 
 


