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โครงการจัดทาคู่มือ และ Template สาหรับ
หลักเกณฑ์การประเมินความยังยื
่ นทางพลังงานและสิ่ งแวดล้อมไทย
สาหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่
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ขอบเขตและเงื่อนไขการว่าจ้าง
โครงการจัดทาคู่มือ และ Template สาหรับ หลักเกณฑ์การประเมินความยังยื
่ นทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย
สาหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ และอาคารประเภทพื้นที่ส่วนกลางและกรอบอาคาร
(TREES-NC/CS V.2)
1. บทนา
ตามทีส่ ถาบันอาคารเขียวไทยได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินความยังยื
่ นทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อ มไทย
สาหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่และอาคารประเภทพืน้ ทีส่ ่ว นกลางและกรอบอาคาร (TREES-NC/CS V.1.1)
เพื่อเป็ นจุดเริม่ ต้นทีม่ ุ่งเน้นการประเมินโครงการอาคารทีจ่ ะสร้างขึน้ ใหม่หรือมีการปรับปรุงครัง้ ใหญ่ เช่ น เปลี่ยนระบบปรับ
อากาศหรือเปลือกอาคาร เป็ นต้น ในการนี้ สถาบันอาคารเขียวไทยจึงได้จดั ให้มโี ครงการการจัดทาหลักเกณฑ์แ ละคู่มือ การ
ประเมินความยังยื
่ นทางพลังงานและสิง่ แวดล้อมไทย สาหรับ การก่ อ สร้า งและปรับ ปรุงโครงการใหม่ และอาคารประเภท
พืน้ ทีส่ ่วนกลางและกรอบอาคาร (TREES-NC/CS V.2) ขึน้ เพื่อ พัฒนารายละเอียดหลัก เกณฑ์ ตลอดจนแนวทางในการ
ประเมินอาคารทีก่ ่อสร้างใหม่และปรับปรุงโครงการใหม่ทเี่ หมาะสมสาหรับประเทศไทยต่อไป ทัง้ นี้ สถาบันฯ ได้จดั ทาเกณฑ์
TREES-NC V.2 แล้วเสร็จเป็ นทีเ่ รียบร้อย และอยู่ระหว่า งการคัด เลือ กผู้ด าเนิ น การเพื่อ ปรับ ปรุงเกณฑ์ CS เพิ่มเติมใน
เกณฑ์ TREES-NC V.2 พร้อมกับจัดทาคู่มอื และ Template เพื่อใช้ประกอบการประเมิน TREES-NC/CS V.2 ด้วยต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 พัฒนาเกณฑ์ TREES CS V2.0 เพิม่ เติมในเกณฑ์ TREES NC V2.0 ทีไ่ ด้จดั ทาแล้วเสร็จแล้ว
2.2 เพื่อพัฒนาคู่มอื และ Template ส าหรับ หลัก เกณฑ์ก ารประเมิน ความยัง่ ยืน ทางพลังงานและสิ่งแวดล้ อ มไทย
ส าหรับ ส าหรับ การก่ อ สร้า งและปรับ ปรุ งโครงการใหม่ แ ละอาคารประเภทพื้น ที่ส่ ว นกลางและกรอบอาคาร
(TREES-NC/CS V.2)
3. ขอบเขตการดาเนิ นงาน
3.1 ดาเนินการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินความยังยื
่ นทางพลังงานและสิง่ แวดล้อมไทย สาหรับ สาหรับการก่อสร้า ง
และปรับปรุงโครงการใหม่ (TREES-NC V.2) ของสถาบันอาคารเขียวไทย
3.2 พัฒนาเกณฑ์ TREES CS V2.0 เพิ่มเติมในเกณฑ์ TREES NC V2.0 ที่ไ ด้จัด ทาแล้ ว เสร็จแล้ว เพื่อ ขอความ
เห็นชอบจากมูลนิธอิ าคารเขียวไทย
3.3 พัฒนาและนาเสนอร่างรายละเอียดเนื้อหาของ คู่มือ TREES-NC/CS V.2 ตามเนื้ อ หาหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารให้
คะแนน ของ TREES-NC/CS V.2 ในข้อ 3.1 และ 3.2 เพื่อขอความเห็นชอบจากมูลนิธอิ าคารเขียวไทย
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3.4 พัฒนาร่าง Template เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอรับการประเมินตามหลัก เกณฑ์แ ละคู่มือ TREES-NC/CS V.2 ใน
รูปแบบไฟล์ทผี่ ขู้ อรับการประเมินสามารถกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละหมวดได้อย่างสมบูรณ์ และนาเสนอ ร่า ง
ดังกล่าว เพื่อขอความเห็นชอบจากมูลนิธอิ าคารเขียวไทย
3.5 ดาเนินการปรับปรุงร่างคู่มอื และ Template ตามความเห็นที่ไ ด้จากมูล นิ ธิอ าคารเขียวไทย เพื่อ ให้ไ ด้คู่มือ และ
Template สาหรับ TREE-NC/CS V.2 ฉบับสมบูรณ์
3.6 จัดทาและนาส่งต้นฉบับและสาเนา คู่มอื ฯ และ Template ส าหรับ TREES-NC/CS V.2 จานวน 5 ชุ ด และ ไฟล์
ต้นฉบับให้กับมูลนิธอิ าคารเขียวไทย
4. ระยะเวลาการดาเนิ นงานและงบประมาณ
ระยะเวลา 9 เดือน นั บแต่วนั ลงนามในสัญญา ในวงเงินประมาณทัง้ สิ้น 1,200,000 บาท (หนึ่ งล้า นสองแสนบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษีอ่นื ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
5. การจัดส่งรายงาน และ เอกสารการดาเนิ นงาน
ผูด้ าเนินการต้องจัดส่งเอกสารรายงานผลการศึกษา และเอกสารต่า ง ๆ ที่เ กี่ ยวข้อ งให้ มูล นิ ธิอ าคารเขียวไทย
ตามรายละเอียดและเงื่อนไขต่อไปนี้
5.1 เกณฑ์ TREES NC V.2 โดยเพิ่มเติมส่ ว นของ TREES CS ในเกณฑ์ TREES NC V.2 ตามขอบเขตการ
ดาเนินการข้อ 3.2 จานวน 5 ชุด และในรูปของ Flash Drive จานวน 5 ชุด ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจาก
วันลงนามในสัญญา
5.2 ร่างคู่มอื TREES- NC/CS V.2 ตามขอบเขตการดาเนินการข้อ 3.3 จานวน 5 ชุด และในรูป ของ Flash Drive
จานวน 1 ชุด ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันลงนามในสัญญา
5.3 ร่าง Template สาหรับ TREES- NC/CS V.2 ตามขอบเขตการดาเนินการข้อ 3.4 จานวน 5 ชุด และในรูปของ
Flash Drive จานวน 5 ชุด ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันลงนามในสัญญา
5.4 คู่มอื การประเมินความยังยื
่ นทางพลังงานและสิง่ แวดล้อมไทย สาหรับ การก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่
และอาคารประเภทพื้น ที่ส่ ว นกลางและกรอบอาคาร (TREES- NC/CS V.2) ฉบับ สมบูรณ์ และ Template
สาหรับการยื่นประเมิน จานวน 5 ชุด และในรูปของ Flash Drive จานวน 5 ชุด ตามขอบเขตการด าเนิ น การ
ข้อ 3.5 และ 3.6 ภายในระยะเวลา 9 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา
6. การเสนอรายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
6.1 ผู้ด าเนิ น การต้อ งมาชี้แ จงต่ อ สถาบัน อาคารเขียวทุก ครัง้ ที่มีก ารน าเสนอรายงาน หรือ น าส่ งเอกสารเพื่อ
พิจารณาโดยผูช้ ี้แจงต้องประกอบด้วยผูจ้ ดั การโครงการ และผูเ้ กี่ยวข้อง
6.2 มูลนิธอิ าคารเขียวไทยสงวนสิทธิในการเชิ
์
ญผูเ้ ชี่ยวชาญในคณะทางานของผู้ด าเนิ น การรายหนึ่ งรายใดหรือ
ทัง้ หมด มานาเสนอรายละเอียดการดาเนินการได้
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7. คุณสมบัติของผู้เสนองาน
7.1 เป็ นนิตบิ ุคคล ทีจ่ ดั ตัง้ ตามกฎหมายไทยและต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว
(Green Building) หรือ หลักเกณฑ์การประเมิน การใช้ง านอาคารที่มุ่งเน้ น ให้เ กิด การอนุ รัก ษ์พลังงานและ
สิง่ แวดล้อม
7.2 ผูเ้ สนองานต้องไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนองานรายอื่นทีเ่ ข้าเสนองานให้แ ก่ มูล นิ ธิอ าคารเขียว
ไทย ณ วันที่ มูลนิธอิ าคารเขียวไทย มีหนังสือเชิญชวนให้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอ
8. เงื่อนไขการจ่ายเงิน
8.1 จ่า ยเงิน งวด 1 ร้อ ยละ 20 ของค่ า จ้า งทัง้ หมด เมื่อ ผู้ด าเนิ น การได้ด าเนิ น การและส่ งมอบงานตาม
รายละเอียดในข้อ 5.1 และมูลนิธอิ าคารเขียวไทยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
8.2 จ่า ยเงิน งวด 2 ร้อ ยละ 30 ของค่ า จ้า งทัง้ หมด เมื่อ ผู้ด าเนิ น การได้ด าเนิ น การและส่ งมอบงานตาม
รายละเอียดในข้อ 5.2 และมูลนิธอิ าคารเขียวไทยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
8.3 จ่า ยเงิน งวด 3 ร้อ ยละ 20 ของค่ า จ้า งทัง้ หมด เมื่อ ผู้ ด าเนิ น การได้ด าเนิ น การและส่ งมอบงานตาม
รายละเอียดในข้อ 5.3 และมูลนิธอิ าคารเขียวไทยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
8.4 จ่า ยเงิน งวด 4 ร้อ ยละ 30 ของค่ า จ้ า งทัง้ หมด เมื่อ ผู้ด าเนิ น การได้ด าเนิ น การและส่ งมอบงานตาม
รายละเอียดในข้อ 5.4 และมูลนิธอิ าคารเขียวไทยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
9. การยืน่ ข้อเสนอ
ผูเ้ สนอราคาจะต้องจัดทาเอกสารข้อเสนอเพื่อรับงานแยกเป็ น 2 ส่วน คือ ข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านราคา
โดยแต่ละส่วนต้องจัดทาเอกสารตัวจริง 1 ชุดและเอกสารสาเนา 3 ชุด บรรจุในซองหรือกล่องปิ ดผนึกแยกเป็น 2 ส่วน ยื่นต่อ
ประธานมูลนิธอิ าคารเขียวไทยตามวันและเวลาทีก่ าหนด โดยระบุหน้าซองถึง “ประธานมูลนิธอิ าคารเขียวไทย โครงการ
จัดทาหลักเกณฑ์การประเมินความยัง่ ยืนทางพลังงานและสิง่ แวดล้อมไทย สาหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่
และอาคารประเภทพืน้ ทีส่ ่วนกลางและกรอบอาคาร (TREES-NC/CS V.2)” และระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารข้อเสนอด้าน
เทคนิค และข้อเสนอด้านราคา
9.1 ส่วนที่ 1 ข้อเสนอด้านเทคนิ ค
ข้อเสนอด้านเทคนิคจะต้องครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้
9.1.1 รายละเอียดวิธกี ารดาเนินงานตามขอบเขตการดาเนินงานตัง้ แต่เริม่ ต้นจนสิน้ สุดโครงการ
9.1.2 รายละเอียดการบริหารโครงการและแผนการดาเนินงาน โดยแสดงแนวทางการบริหารโครงการให้
บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ และขัน้ ตอนการดาเนินงานและปริมาณงานทีจ่ ะทาให้มีความ
สอดคล้องกัน เพื่อให้แล้วเสร็จตามกาหนดระยะเวลาของโครงการ
9.1.3 รายละเอียดประสบการณ์และผลงานของผูเ้ สนอราคาตามข้อ 7.1
9.1.4 บุคลากรหลักในการดาเนินโครงการฯ
(1) ให้เสนอรายชื่อบุคลากรหลักทุกคนและหน้าทีห่ รืองานในความรับผิดชอบจัดแยกตาแหน่ งให้
ชัดเจนครบถ้วน ทัง้ นี้ผเู้ สนอราคาจะต้องไม่เสนอบุคลากรหลักเผื่อเลือก สรุปย่อความเหมาะสม
ปริมาณคน-เดือนของแต่ละคนทีเ่ หมาะสมกับปริมาณงาน และระยะเวลาการทางานทีส่ อดคล้อ งกับ
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แผนงานทีก่ าหนด
(2) การเสนอตัวเป็ นบุคลากรหลัก จะต้องแนบประวัตปิ ระสบการณ์และผลงานเป็ นตัว จริงทีล่ งนาม
รับรองโดยเจ้าของพร้อมทัง้ หนังสือยืนยันการเข้าร่วมปฏิบตั งิ านในการจ้างครัง้ นี้เป็ นตัวจริงทีล่ งนาม
รับรองโดยเจ้าของ แล้วให้ผเู้ สนอราคาลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) กากับอีกครัง้ ทัง้ ประวัตฯิ และ
หนังสือยืนยันฯ เพื่อประกอบการพิจารณา
(3) ผลงานของบุคลากรหลัก ให้แสดงผลงานเป็ นรายปี
9.2 ส่วนที่ 2 ข้อเสนอด้านราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องจัดทาข้อเสนอด้านราคาเป็ นเงินบาทสอดคล้อ งกับ ข้อ เสนอด้า นเทคนิ ค ทัง้ นี้ ราคาที่
เสนอจะต้องตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถอื ตัวหนังสือเป็ นสาคัญ โดยเป็ น
ราคารวมทัง้ สิน้ ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีอากรอื่น และค่า ใช้จ่า ยทัง้ ปวงไว้แ ล้ว และต้อ งเสนอรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ เช่น ค่าจ้างบุคลากรหลัก สนับสนุ น และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีจ่ าเป็ น โดยแสดงอัต ราค่า จ้า ง
หรือราคาต่อหน่ วย จานวน และราคารวม
ราคาทีเ่ สนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับ แต่ว ัน ก าหนดยื่น เอกสารโดยภายใน
กาหนดยืนราคา ผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาทีต่ นได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ หากผู้ เสนอราคา
มิได้ระบุเวลายืนราคา มูลนิธอิ าคารเขียวไทยจะถือว่าผูเ้ สนอราคามีเจตนายืนราคาตามจานวนวัน ที่มูล นิ ธิอ าคาร
เขียวไทยกาหนด
10. เกณฑ์การพิจารณา
10.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครัง้ นี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์คุณภาพ มูลนิธอิ าคารเขียวไทย จะ
พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค ให้คะแนน และเรียงลาดับผูย้ ่นื ข้อเสนอจากทีไ่ ด้รบั คะแนนสูงสุดไปหาน้อย โดยมี
เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน ดังนี้
1) ผลงานและประสบการณ์ของทีป่ รึกษา
กาหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 30
2) วิธกี ารบริหารและวิธกี ารปฏิบตั งิ าน
กาหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 35
3) คุณสมบัตบิ ุคลากรทีร่ ่วมงาน
กาหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 35
โดยกาหนดให้น้ าหนักรวมทัง้ หมดเท่ากับร้อยละ 100
10.2 มูลนิธอิ าคารเขียวไทย จะไม่พจิ ารณาข้อเสนอราคาของผูย้ ่นื ข้อเสนอทีไ่ ด้คะแนนสาหรับข้อเสนอด้านเทคนิค
รวมน้อยกว่าร้อยละ 80
10.3 มูลนิธอิ าคารเขียวไทย จะเปิ ดซองข้อเสนอด้านราคา ของผูเ้ สนอราคาทีม่ ขี อ้ เสนอด้านเทคนิคทีด่ ที สี่ ุดโดย
พิจารณาจากคะแนนทีไ่ ด้รบั สูงสุดเป็นอันดับแรก และเจรจาต่อรองราคาให้ได้ราคาทีเ่ หมาะสม แต่ตอ้ งไม่เกิน
วงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รบั หากการเจรจาต่อรองไม่เป็ นผล มูลนิ ธอิ าคารเขียวไทย จะพิจารณายกเลิกการเจรจา
ต่อรองกับผูเ้ สนอราคารายนัน้ แล้วเปิดซองพิจารณาข้อเสนอด้านราคาของผูเ้ สนอราคาทีม่ ขี อ้ เสนอด้านเทคนิคดี
ทีส่ ุดรายถัดไป และจะดาเนินการเช่นเดียวกันกับรายแรก จนกว่าจะได้ผเู้ สนอราคาทีม่ รี าคาเหมาะสม และอยู่ใน
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วงเงินงบประมาณ และหลังจากทีม่ ูลนิธอิ าคารเขียวไทยตัดสินใจให้ทาสัญญากับผูเ้ สนอราคาซึ่งได้รบั การ
คัดเลือกแล้ว จะคืนซองข้อเสนอด้านราคาให้แก่ ผเู้ สนอราคารายอื่นทีไ่ ด้ย่นื ไว้โดยไม่เปิดซอง
11. กรรมสิทธิ์
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา หลักเกณฑ์ TREES-NC/CS V.2 คู่มอื และ Template สาหรับ หลักเกณฑ์การประเมินความ
ยังยื
่ นทางพลังงานและสิง่ แวดล้อมไทย สาหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ และอาคารประเภทพืน้ ทีส่ ่วนกลาง
และกรอบอาคาร (TREES-NC/CS V.2) ผลงาน ผลการศึกษา เอกสาร อุปกรณ์ ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ทีไ่ ด้จากการ
ดาเนินงานตามสัญญานี้ ไม่วา่ จะจัดเก็บในรูปแบบใด ให้ตกเป็ นกรรมสิทธ์ของมูลนิธอิ าคารเขียวไทย ผูใ้ ดจะนาไปใช้ใน
กิจการอื่น เผยแพร่ ทาซ้า หรือส่งมอบให้แก่ผอู้ ่นื มิได้ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากมูลนิธอิ าคาร
เขียวไทย
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