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ขอบเขตและเงื่อนไขการว่าจ้าง 

โครงการจดัท าคู่มือ และ Template ส าหรบั หลกัเกณฑ์การประเมินความยัง่ยนืทางพลงังานและส่ิงแวดล้อมไทย  
ส าหรบัการก่อสร้างและปรบัปรุงโครงการใหม่ และอาคารประเภทพื้นที่ส่วนกลางและกรอบอาคาร 

(TREES-NC/CS V.2) 
 
1. บทน า 

 
ตามทีส่ถาบนัอาคารเขยีวไทยไดป้ระกาศใช้หลักเกณฑก์ารประเมนิความยัง่ยนืทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย 

ส าหรบัการก่อสรา้งและปรบัปรุงโครงการใหม่และอาคารประเภทพืน้ทีส่่วนกลางและกรอบอาคาร (TREES-NC/CS V.1.1) 
เพื่อเป็นจุดเริม่ตน้ทีมุ่่งเน้นการประเมนิโครงการอาคารทีจ่ะสรา้งขึน้ใหม่หรอืมกีารปรบัปรุงครัง้ใหญ่ เช่น เปลี่ยนระบบปรับ
อากาศหรอืเปลือกอาคาร เป็นตน้ ในการน้ีสถาบนัอาคารเขยีวไทยจงึไดจ้ดัใหม้โีครงการการจดัท าหลักเกณฑ์และคู่มือการ
ประเมนิความยัง่ยนืทางพลังงานและสิง่แวดล้อมไทย ส าหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ และอาคารประเภท
พืน้ทีส่่วนกลางและกรอบอาคาร (TREES-NC/CS V.2) ขึน้ เพื่อพัฒนารายละเอียดหลักเกณฑ์ ตลอดจนแนวทางในการ
ประเมนิอาคารทีก่่อสรา้งใหม่และปรบัปรุงโครงการใหม่ทีเ่หมาะสมส าหรบัประเทศไทยต่อไป ทัง้น้ี สถาบนัฯ ไดจ้ดัท าเกณฑ ์
TREES-NC V.2 แล้วเสรจ็เป็นทีเ่รยีบรอ้ย และอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้ด าเนินการเพื่อปรับปรุงเกณฑ์ CS เพิ่มเติมใน
เกณฑ ์TREES-NC V.2 พรอ้มกับจดัท าคู่มอื และ Template เพื่อใช้ประกอบการประเมนิ TREES-NC/CS V.2 ดว้ยต่อไป 

 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 พฒันาเกณฑ ์TREES CS V2.0 เพิม่เตมิในเกณฑ ์TREES NC V2.0 ทีไ่ดจ้ดัท าแล้วเสรจ็แล้ว 

2.2 เพื่อพฒันาคู่มอื และ Template ส าหรับ หลักเกณฑ์การประเมินความยัง่ยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย 
ส าหรับ ส าหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่และอาคารประเภทพื้นที่ส่วนกลางและกรอบอาคาร 
(TREES-NC/CS V.2) 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
 

3.1 ด าเนินการศึกษาหลักเกณฑก์ารประเมนิความยัง่ยนืทางพลังงานและสิง่แวดล้อมไทย ส าหรบั ส าหรบัการก่อสร้าง
และปรบัปรุงโครงการใหม่ (TREES-NC V.2) ของสถาบนัอาคารเขยีวไทย 

3.2 พัฒนาเกณฑ์ TREES CS V2.0 เพิ่มเติมในเกณฑ์ TREES NC V2.0 ที่ได้จัดท าแล้วเสร็จแล้ว เพื่อขอความ
เหน็ชอบจากมูลนิธอิาคารเขยีวไทย 

3.3 พฒันาและน าเสนอร่างรายละเอยีดเน้ือหาของ คู่มือ TREES-NC/CS V.2 ตามเน้ือหาหลักเกณฑ์ และวิธีการให้
คะแนน ของ TREES-NC/CS V.2 ในขอ้ 3.1 และ 3.2 เพื่อขอความเหน็ชอบจากมูลนิธอิาคารเขยีวไทย 
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3.4 พฒันาร่าง Template เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอรบัการประเมนิตามหลักเกณฑ์และคู่มือ TREES-NC/CS V.2 ใน
รูปแบบไฟล์ทีผู่ข้อรบัการประเมนิสามารถกรอกขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งในแต่ละหมวดไดอ้ย่างสมบูรณ์ และน าเสนอ ร่าง
ดงักล่าว เพื่อขอความเหน็ชอบจากมูลนิธอิาคารเขยีวไทย 

3.5 ด าเนินการปรบัปรุงร่างคู่มอื และ Template ตามความเหน็ที่ได้จากมูลนิธิอาคารเขียวไทย เพื่อให้ได้คู่มือ และ 
Template ส าหรบั TREE-NC/CS V.2  ฉบบัสมบูรณ์ 

3.6 จดัท าและน าส่งตน้ฉบบัและส าเนา คู่มอืฯ และ Template ส าหรับ TREES-NC/CS V.2 จ านวน 5 ชุด และ ไฟล์
ตน้ฉบบัใหก้ับมูลนิธอิาคารเขยีวไทย 
 

4. ระยะเวลาการด าเนินงานและงบประมาณ  
 ระยะเวลา 9 เดอืน นับแต่วนัลงนามในสญัญา ในวงเงนิประมาณทัง้สิ้น 1,200,000 บาท (หน่ึงล้านสองแสนบาท
ถว้น) รวมภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง  
 
5. การจดัส่งรายงาน และ เอกสารการด าเนินงาน 

ผูด้ าเนินการตอ้งจดัส่งเอกสารรายงานผลการศึกษา  และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ มูลนิธิอาคารเขียวไทย 
ตามรายละเอยีดและเงื่อนไขต่อไปน้ี 

5.1 เกณฑ์ TREES NC V.2 โดยเพิ่มเติมส่วนของ TREES CS ในเกณฑ์ TREES NC V.2 ตามขอบเขตการ
ด าเนินการขอ้ 3.2 จ านวน 5 ชุด และในรูปของ Flash Drive จ านวน 5 ชุด ภายในระยะเวลา 1 เดอืนนับจาก
วนัลงนามในสญัญา 

5.2 ร่างคู่มอื TREES- NC/CS V.2 ตามขอบเขตการด าเนินการขอ้ 3.3 จ านวน 5 ชุด และในรูปของ Flash Drive 
จ านวน 1 ชุด ภายในระยะเวลา 3 เดอืนนับจากวนัลงนามในสญัญา 

5.3 ร่าง Template ส าหรบั TREES- NC/CS V.2 ตามขอบเขตการด าเนินการขอ้ 3.4 จ านวน 5 ชุด และในรูปของ 
Flash Drive จ านวน 5 ชุด ภายในระยะเวลา 6 เดอืนนับจากวนัลงนามในสญัญา 

5.4 คู่มอืการประเมนิความยัง่ยนืทางพลังงานและสิง่แวดล้อมไทย ส าหรบั การก่อสรา้งและปรบัปรุงโครงการใหม่
และอาคารประเภทพื้นที่ส่วนกลางและกรอบอาคาร (TREES- NC/CS V.2) ฉบับสมบูรณ์ และ Template 
ส าหรบัการยื่นประเมนิ จ านวน 5 ชุด และในรูปของ Flash Drive จ านวน 5 ชุด ตามขอบเขตการด าเนินการ
ขอ้ 3.5 และ 3.6 ภายในระยะเวลา 9 เดอืน นับจากวนัลงนามในสญัญา 

6. การเสนอรายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
6.1 ผู้ด าเนินการต้องมาชี้แจงต่อสถาบันอาคารเขียวทุกครัง้ที่มีการน าเสนอรายงาน หรือน าส่งเอกสารเพื่อ

พจิารณาโดยผูช้ี้แจงตอ้งประกอบดว้ยผูจ้ดัการโครงการ และผูเ้กี่ยวขอ้ง 
6.2 มูลนิธอิาคารเขยีวไทยสงวนสทิธิใ์นการเชิญผูเ้ชี่ยวชาญในคณะท างานของผู้ด าเนินการรายหน่ึงรายใดหรือ

ทัง้หมด มาน าเสนอรายละเอยีดการด าเนินการได ้
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7. คุณสมบติัของผู้เสนองาน 
7.1 เป็นนิตบิุคคล ทีจ่ดัตัง้ตามกฎหมายไทยและตอ้งมปีระสบการณ์ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑก์ารประเมนิอาคารเขยีว 

(Green Building) หรอื หลักเกณฑก์ารประเมินการใช้งานอาคารที่มุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและ
สิง่แวดล้อม 

7.2 ผูเ้สนองานตอ้งไม่เป็นผูม้ผีลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนองานรายอื่นทีเ่ขา้เสนองานให้แก่ มูลนิธิอาคารเขียว
ไทย ณ วนัที ่มูลนิธอิาคารเขยีวไทย มหีนังสอืเชิญชวนใหเ้ขา้ร่วมยื่นขอ้เสนอ  

8. เง่ือนไขการจ่ายเงิน 
8.1 จ่ายเงินงวด 1 ร้อยละ 20 ของค่าจ้างทัง้หมด เมื่อผู ้ด าเนินการได้ด าเนินการและส่งมอบงานตาม

รายละเอยีดในขอ้ 5.1 และมูลนิธอิาคารเขยีวไทยไดต้รวจรบังานเรยีบรอ้ยแล้ว 
8.2 จ่ายเงินงวด 2 ร้อยละ 30 ของค่าจ้างทัง้หมด เมื่อผู ้ด าเนินการได้ด าเนินการและส่งมอบงานตาม

รายละเอยีดในขอ้ 5.2 และมูลนิธอิาคารเขยีวไทยไดต้รวจรบังานเรยีบรอ้ยแล้ว 
8.3 จ่ายเงินงวด 3 ร้อยละ 20 ของค่าจ้างทัง้หมด เมื่อผู ้ด าเนินการได้ด าเนินการและส่งมอบงานตาม

รายละเอยีดในขอ้ 5.3 และมูลนิธอิาคารเขยีวไทยไดต้รวจรบังานเรยีบรอ้ยแล้ว 
8.4 จ่ายเงินงวด 4 ร้อยละ 30 ของค่าจ้างทัง้หมด เมื่อผู ้ด าเนินการได้ด าเนินการและส่งมอบงานตาม

รายละเอยีดในขอ้ 5.4 และมูลนิธอิาคารเขยีวไทยไดต้รวจรบังานเรยีบรอ้ยแล้ว 

9. การยืน่ข้อเสนอ 
ผูเ้สนอราคาจะตอ้งจดัท าเอกสารขอ้เสนอเพื่อรบังานแยกเป็น 2 ส่วน คอื ขอ้เสนอดา้นเทคนิค และขอ้เสนอดา้นราคา 

โดยแต่ละส่วนตอ้งจดัท าเอกสารตวัจรงิ 1 ชุดและเอกสารส าเนา 3 ชุด บรรจุในซองหรอืกล่องปิดผนึกแยกเป็น 2 ส่วน ยื่นต่อ
ประธานมูลนิธอิาคารเขยีวไทยตามวนัและเวลาทีก่ าหนด โดยระบุหน้าซองถงึ “ประธานมูลนิธอิาคารเขยีวไทย โครงการ
จดัท าหลักเกณฑก์ารประเมนิความยัง่ยนืทางพลังงานและสิง่แวดล้อมไทย ส าหรบัการก่อสรา้งและปรบัปรุงโครงการใหม่ 
และอาคารประเภทพืน้ทีส่่วนกลางและกรอบอาคาร (TREES-NC/CS V.2)” และระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเอกสารขอ้เสนอดา้น
เทคนิค และขอ้เสนอดา้นราคา 

9.1  ส่วนที่  1  ข้อเสนอด้านเทคนิค 
ขอ้เสนอดา้นเทคนิคจะตอ้งครอบคลุมเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 
9.1.1  รายละเอยีดวธิกีารด าเนินงานตามขอบเขตการด าเนินงานตัง้แต่เริม่ตน้จนสิน้สุดโครงการ 
9.1.2  รายละเอยีดการบรหิารโครงการและแผนการด าเนินงาน โดยแสดงแนวทางการบรหิารโครงการให ้
 บรรลุผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงคโ์ครงการ และขัน้ตอนการด าเนินงานและปรมิาณงานทีจ่ะท าใหม้ีความ 
 สอดคล้องกัน เพื่อใหแ้ล้วเสรจ็ตามก าหนดระยะเวลาของโครงการ 
  9.1.3  รายละเอยีดประสบการณ์และผลงานของผูเ้สนอราคาตามขอ้ 7.1     
  9.1.4  บุคลากรหลักในการด าเนินโครงการฯ 

 (1)  ใหเ้สนอรายชื่อบุคลากรหลักทุกคนและหน้าทีห่รอืงานในความรบัผดิชอบจดัแยกต าแหน่งให ้
 ชัดเจนครบถว้น ทัง้น้ีผูเ้สนอราคาจะตอ้งไม่เสนอบุคลากรหลักเผื่อเลือก สรุปย่อความเหมาะสม  
 ปรมิาณคน-เดอืนของแต่ละคนทีเ่หมาะสมกับปรมิาณงาน และระยะเวลาการท างานทีส่อดคล้องกับ 
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 แผนงานทีก่ าหนด 
 (2)  การเสนอตวัเป็นบุคลากรหลัก จะตอ้งแนบประวตัปิระสบการณ์และผลงานเป็นตวัจรงิทีล่งนาม 
 รบัรองโดยเจา้ของพรอ้มทัง้หนังสอืยนืยนัการเขา้ร่วมปฏบิตังิานในการจา้งครัง้น้ีเป็นตวัจรงิทีล่งนาม  
 รบัรองโดยเจา้ของ แล้วใหผู้เ้สนอราคาลงนามและประทบัตรา (ถา้ม)ี ก ากับอกีครัง้ทัง้ประวตัฯิ และ 
 หนังสอืยนืยนัฯ  เพื่อประกอบการพจิารณา 
 (3)  ผลงานของบุคลากรหลัก ใหแ้สดงผลงานเป็นรายปี   
 

9.2  ส่วนที่ 2  ข้อเสนอด้านราคา 
ผูเ้สนอราคาจะตอ้งจดัท าขอ้เสนอดา้นราคาเป็นเงนิบาทสอดคล้องกับข้อเสนอด้านเทคนิคทัง้น้ีราคาที่

เสนอจะตอ้งตรงกันทัง้ตวัเลขและตวัหนังสอื ถา้ตวัเลขและตวัหนังสอืไม่ตรงกันใหถ้อืตวัหนังสอืเป็นส าคญั โดยเป็น
ราคารวมทัง้สิน้ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทัง้ปวงไว้แล้ว และต้องเสนอรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ เช่น ค่าจา้งบุคลากรหลัก สนับสนุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีจ่ าเป็น โดยแสดงอัตราค่าจ้าง
หรอืราคาต่อหน่วย จ านวน และราคารวม 

ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไม่น้อยกว่า 120 วนั นับแต่วันก าหนดยื่นเอกสารโดยภายใน
ก าหนดยนืราคา ผูเ้สนอราคาตอ้งรบัผดิชอบราคาทีต่นไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามไิด ้ หากผู้เสนอราคา
มไิดร้ะบุเวลายนืราคา มูลนิธอิาคารเขยีวไทยจะถอืว่าผูเ้สนอราคามเีจตนายนืราคาตามจ านวนวันที่มูลนิธิอาคาร
เขยีวไทยก าหนด 

 
10.  เกณฑ์การพิจารณา 

10.1 การพจิารณาผลการยื่นขอ้เสนอครัง้น้ี จะพจิารณาตดัสนิโดยใช้หลกัเกณฑค์ุณภาพ มูลนิธอิาคารเขยีวไทย จะ
พจิารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิค ใหค้ะแนน และเรยีงล าดบัผูย้ื่นขอ้เสนอจากทีไ่ดร้บัคะแนนสูงสุดไปหาน้อย โดยมี
เกณฑก์ารพจิารณาใหค้ะแนน ดงัน้ี 
1) ผลงานและประสบการณ์ของทีป่รกึษา  ก าหนดน ้าหนักเท่ากับรอ้ยละ 30 
2) วธิกีารบรหิารและวธิกีารปฏบิตังิาน  ก าหนดน ้าหนักเท่ากับรอ้ยละ 35 
3) คุณสมบตับิุคลากรทีร่่วมงาน    ก าหนดน ้าหนักเท่ากับรอ้ยละ 35 
โดยก าหนดใหน้ ้าหนักรวมทัง้หมดเท่ากับรอ้ยละ 100 

10.2   มูลนิธอิาคารเขยีวไทย จะไม่พจิารณาขอ้เสนอราคาของผูย้ื่นขอ้เสนอทีไ่ดค้ะแนนส าหรบัขอ้เสนอดา้นเทคนิค
รวมน้อยกว่ารอ้ยละ 80 

10.3    มูลนิธอิาคารเขยีวไทย จะเปิดซองขอ้เสนอดา้นราคา ของผูเ้สนอราคาทีม่ขีอ้เสนอดา้นเทคนิคทีด่ทีีสุ่ดโดย
พจิารณาจากคะแนนทีไ่ดร้บัสูงสุดเป็นอนัดบัแรก และเจรจาต่อรองราคาใหไ้ดร้าคาทีเ่หมาะสม แต่ตอ้งไม่เกนิ
วงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บั หากการเจรจาต่อรองไม่เป็นผล มูลนิธอิาคารเขยีวไทย จะพจิารณายกเลิกการเจรจา
ต่อรองกับผูเ้สนอราคารายนัน้ แล้วเปิดซองพจิารณาข้อเสนอดา้นราคาของผูเ้สนอราคาทีม่ขีอ้เสนอดา้นเทคนิคดี
ทีสุ่ดรายถดัไป และจะด าเนินการเช่นเดยีวกนักับรายแรก จนกว่าจะไดผู้เ้สนอราคาทีม่รีาคาเหมาะสม และอยู่ใน
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วงเงนิงบประมาณ และหลังจากทีมู่ลนิธอิาคารเขยีวไทยตดัสนิใจใหท้ าสญัญากับผูเ้สนอราคาซึ่งไดร้บัการ
คดัเลือกแลว้ จะคนืซองขอ้เสนอดา้นราคาใหแ้ก่ผูเ้สนอราคารายอื่นทีไ่ดย้ื่นไวโ้ดยไม่เปิดซอง 

 
11.  กรรมสิทธ์ิ 

ทรพัยส์นิทางปัญญา หลักเกณฑ ์TREES-NC/CS V.2 คู่มอื และ Template ส าหรบั หลักเกณฑก์ารประเมนิความ
ยัง่ยนืทางพลังงานและสิง่แวดล้อมไทย ส าหรบัการก่อสรา้งและปรบัปรุงโครงการใหม่ และอาคารประเภทพืน้ทีส่่วนกลาง
และกรอบอาคาร (TREES-NC/CS V.2) ผลงาน ผลการศึกษา เอกสาร อุปกรณ์ ตลอดจนขอ้มูลต่างๆ  ทีไ่ดจ้ากการ
ด าเนินงานตามสญัญาน้ี ไม่วา่จะจดัเก็บในรูปแบบใด ใหต้กเป็นกรรมสทิธข์องมูลนิธอิาคารเขยีวไทย ผูใ้ดจะน าไปใช้ใน
กิจการอื่น เผยแพร่ ท าซ ้า หรอืส่งมอบใหแ้ก่ผูอ้ ื่นมไิด ้เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อกัษรจากมูลนิธอิาคาร
เขยีวไทย 

 


