
ขอกําหนดการจางออกแบบอาคารใหมทดแทนอาคาร 1 อาคาร 2 และและอาคาร 5 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

-------------------------- 
 
สถานที่กอสราง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กรุงเทพมหานคร (บริเวณที่อาคาร 1  
  อาคาร 2  และอาคาร 5 ตั้งอยู)  
     

งบประมาณคาออกแบบ 15,775,000 บาท (คํานวณจากวงเงินคากอสรางอาคาร 900,000,000 บาท) 
 
 

ลักษณะอาคาร อาคารหลักสูง 20 ช้ัน พรอมอาคารจอดรถ (มีช้ันใตดิน 1 ช้ัน)  จอดรถได
ประมาณ  400 คัน    

 

พื้นท่ีใชสอยโดยประมาณ 48,000  ตารางเมตร 
 มีพื้นที่ช้ันละประมาณ 2,000 ตารางเมตร 
 อาคารหลักทําการ 2,000 x 20    =   40,000  ตารางเมตร  
 อาคารจอดรถพื้นที่ประมาณ       =     8,000  ตารางเมตร 
 (จอดรถไดประมาณ 400 คัน) 
             รวม 48,000  ตารางเมตร  
ระยะเวลาออกแบบ 7  เดือน (โดยประมาณ) 
 

การดําเนินการ ออกแบบอาคารกึ่งศตวรรษพัฒนบริหารศาสตร สูง 20 ช้ัน 1 หลัง พรอม 
 อาคารจอดรถ (มีช้ันใตดิน 1 ช้ัน)  จอดรถไดประมาณ 400 คัน และงาน

ประกอบอาคาร ดังน้ี  
- งานจัดภูมิทัศนรอบอาคาร ทั้ง Hardscape  และ  Softscape 
- งานถนน ระบบระบายน้ํา และระบบสารธารณูปโภคอื่น ๆ บริเวณรอบ

อาคารจะตองออกแบบใหสอดรับกับระบบสาธารณูปโภครวมภายใน
สถาบันฯ 

- งานเตรียมส่ิงจําเปนสําหรับระบบคอมพิวเตอร และการเช่ือมระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร 

 

ความตองการเบื้องตนในแตละชั้นมีดังน้ี 
ชั้น  L บริเวณโถงตอนรับเปนพื้นที่โปรง โลงสบาย และสํานักงาน  
  สหกรณออมทรัพยฯ   และรานคายอย 
ชั้น 2 บริการคอมพิวเตอร/หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ชั้น 3 หองเรียน/หองสัมมนา 
ชั้น 4 หองเรียน/หองสัมมนา 
ชั้น 5 หองเรียน/หองสัมมนา 
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ชั้น 5 หองเรียน/หองสัมมนา 
ชั้น 6 หองเรียน/หองสัมมนา 
ชั้น 7 หองเรียน/หองสัมมนา 
ชั้น 8 หองเรียน/หองสัมมนา 
ชั้น 9 หองเรียน/หองสัมมนา 
ชั้น 10 ที่ทําการคณะรัฐประศาสตร 
ชั้น 11 ที่ทําการคณะรัฐประศาสตร 
ชั้น 12 ที่ทําการคณะสถิติประยุกต 
ชั้น 13 ที่ทําการคณะสถิติประยุกต 
ชั้น 14 ที่ทําการคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
ชั้น 15 ที่ทําการคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
ชั้น 16 ที่ทําการคณะนิติศาสตร 
ชั้น 17 ที่ทําการคณะนิติศาสตร 
ชั้น 18 ที่ทําการศูนยสาธารณประโยชน 
ชั้น 19 ที่ทําการศูนยตาง ๆ 
ชั้น 20 พื้นที่โลง สําหรับกิจกรรมและสันทนาการ 
- การกําหนดการใชประโยชนในพื้นที่สถาบันฯ สามารถปรับเปลี่ยนไดตาม

ความเหมาะสม 
- บริเวณทางเขาและโถงตอนรับในอาคาร ช้ัน L ใหออกแบบใหมีความโอ

โถง และสงางาม 
- ช้ันที่ 20 ใหออกแบบใหมีลักษณะที่โดดเดน โดยสะทอนอัตลักษณของ

สถาบันฯ หรือความเปนไทย โดยใหสัมพันธสอดคลองกับการออกแบบ
และตกแตงบันไดทางขึ้น 

- ระบบขนสงในแนวดิ่งอาคารหลัก ใหมีลิฟตจํานวน 6 ตัว   หรือตามความ
จําเปนและเหมาะสม   และอาคารจอดรถ จํานวน 1 ตัว  

- การออกแบบใหคํานึงถึงการประหยัดพลังงาน และความสะดวกในการ
บํารุงรักษา 

- มีทางเดินเชื่อมจากอาคารจอดรถสูอาคารหลักในชั้นที่เหมาะสม 
- อาคารนี้จะกอสรางทดแทนอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 5 ในปจจุบัน 

ดังน้ัน ผูออกแบบจะตองทําการสํารวจอาคารเดิม เพื่อการวางผังอาคาร
ใหมใหเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงตําแหนงเสาเข็มของอาคารเดิมและใช
ประโยชนในที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ 
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- ผูออกแบบตองสํารวจอาคารเดิมเพื่อกําหนดรายละเอียดการจัดการทั้ง
วัสดุ และจัดทํารายการพรอมคิดมูลคาวัสดุที่ไดจากการรื้อถอนอาคาร 1 
อาคาร 2 และอาคาร 5 ใหชัดเจนในเอกสารประกวดราคาดวย 

 
การสงมอบ ผูที่ไดรับการวาจางจะตองสงมอบเอกสารใหสถาบันฯ ดังนี้ 
 1.   แบบรายละเอียด  ประกอบดวย  

 -   ตนฉบับ (กระดาษไข)   ขนาด A 1   1   ชุด 
 -   พิมพสําเนา  ขนาด A 1   25   ชุด 
 -   พิมพสําเนา  ขนาด A 3   25   ชุด 

  2.   รายละเอียดและขอกําหนดประกอบแบบ (Specifications)    25   ชุด 
  3.   คําแนะนําในการประกวดราคา ขอกาํหนดทั่วไปและเงื่อนไข   25   ชุด 
                                                ของสัญญา 
      4.   ประมาณราคาคากอสรางพรอมรายการ ปริมาณ /ราคา(BOQ) 25  ชุด 

  5.  ตารางแสดงรายการวัสดุ แบบไมกรอกปริมาณ และราคา       25  ชุด 
            (Blank BOQ)   

 6.   แผนงานกอสราง (Tentative Work Schedule)           25   ชุด 
 7.   รายละเอียดแสดงงวดงาน – งวดเงนิ                   25   ชุด 
 8.   เกณฑการออกแบบ (Design Criteria) และรายการคํานวณ        5   ชุด 
 9.   Electronic File บันทกึขอมูลตามรายการขางตนทั้งหมด            5   ชุด 

       ในรูปของแผน CD                     
                                            10.   ทัศนียภาพ และหุนจําลอง มาตราสวน 1 : 100  

 
การจายเงินคาจาง  
 

งวดที่ 1   ภายใน 60 วัน  นับจากวันที่เริ่มสัญญา  
  จาย 20 % ของมูลคาตามสัญญา เม่ือที่ปรึกษาไดออกแบบเบื้องตน    
         (Preliminary Design) แลวเสร็จ   และเสนอแบบทางเลือก (Options) 
  ใหสถาบันฯพิจารณา และคณะกรรมการฯ ใหความเห็นชอบแลว 
 

 งวดที่ 2                  ภายใน 120 วัน  นับจากวันที่เริ่มสัญญา  
 จาย 30% ของมูลคาตามสัญญา เม่ือที่ปรึกษาไดออกแบบรายละเอียดฉบับ

ราง (Draft Detailed Design) แลวเสร็จ และคณะกรรมการฯ ใหความ
เห็นชอบแลว 
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งวดที่ 3                 ภายใน 180 วัน  นับจากวันที่เริ่มสัญญา  
 จาย 30% ของมูลคาตามสัญญา เม่ือที่ปรึกษาไดออกแบบรายละเอียด 

(Detailed Design) แลวเสร็จ พรอมเอกสารประกอบแบบและเอกสารประกวด
ราคา (ฉบับราง) และคณะกรรมการฯ ใหความเห็นชอบแลว 

 

งวดที่ 4 (งวดสุดทาย)   ภายใน 210 วัน  นับจากวันที่เริ่มสัญญา  
 จาย 20% ของมูลคาตามสัญญา เม่ือที่ปรึกษาไดสงมอบแบบรายละเอียด 

(Final Detailed Design) ฉบับสมบูรณ  และสงมอบเอกสารประกอบแบบ 
เอกสารประกวดราคาและอื่นๆตามขอกําหนดจนครบถวน และคณะกรรมการฯ 
ใหความเห็นชอบแลว 

 
 
 
 

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


