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บทนํา
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) มีความประสงคจะหาทีมที่ปรึกษา
ผูออกแบบ และตกแตงศูนย BIM LAB ที่อาคารวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ เลขที่ 487 ซอยรามคําแหง
39 ถนนรามคําแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อใชในการอบรมผูประกอบวิชาชีพ
และบุคคลทั่วไปโดยมีจุดประสงคใหการออกแบบและกอสรางโครงการนี้ใชกระบวนการทํางานดวย BIM ตาม
มาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพของ วสท. โดยจะใชโครงการนี้เพื่อเปนโครงการตนแบบใชระบบการทํางาน
BIM ตามมาตรฐานของ วสท. ทั้งนี้จะดําเนินการตั้งแตการออกแบบ การประมูล การทําราคากลาง การ
กอสรางและตกแตงไปจนถึงการสงมอบงาน
ทั้งหมดนีเ้ ปนไปตามนโยบายที่ วสท. และสภาวิศวกรลงนามหนังสือความเขาใจ (Memorandum of
understand) ทีต่ องการใหเกิดการทํางานดวย BIM ใหเปนประโยชนตอมวลสมาชิก
การเชิญรวมทํางานจะปฏิบัติตามแนวทางของมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพของ วสท. ในเรื่องดวย
การจัดการขอมูล และความตองการของโครงการอยางเปนระบบนําไปสูตนแบบการทํางานในระยะตอไป

ผูส้ นใจร่ วมโครงการ
ผูที่มีความประสงคในการรวมงานสามารถสงขอเสนอภายในวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 7 มีนาคม
2563 ถึงเวลา 17.30 น. โดยระบุชื่อ ที่อยูขององคกรเสนอการรวมงานภายในวันเวลาที่ไดกําหนดไว ผูที่แจง
ความจํานงหลังจากเวลาที่กําหนดจะถูกคัดออก
หลังจากไดรับเอกสารความประสงคในการรวมงานแลว วสท. จะแจงผูที่ไดรับการคัดเลือกใหทราบ
หลังจากนั้นภายใน 15 วัน และจะแจงกําหนดการดําเนินการตอไป

ขอมูลของโครงการ
ชื่อโครงการ
รายละเอียดของโครงการ
สถานที่
สถานที่การสงเอกสาร
มูลคาโครงการ
ลักษณะการทํางาน

ออกแบบ และตกแตงศูนย BIM LAB
ออกแบบ ตกแตงศูนย BIM LAB โดยใชกระบวนการ
ทํางานตามมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพ ของ วสท.
หองอบรมชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
700,000 บาท
ใช BIM ในการออกแบบ ประมูล กอสราง

นไขในการทํางาน
บุคลากร
ความประสงคในการดําเนินงานโครงการนี้ตองการบุคลากรเพื่อทํางานรวมกันหลายฝาย ดังตอไปนี้
BIM Consult: ใหคําแนะนําเจาของโครงการ และบริหารงานดวยระบบ BIM ตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ
วสท. โดยประสานงานกับผูรวมงานฝายตาง ๆ ที่เปนไปตามความตองการของโครงการดวยแนะนําการทํา EIR
จากความตองการผูวาจางใหผูรวมงานสามารถนําสงขอมูลโครงการอยางถูกตองครบถวนตั้งแตเริ่มตนโครงการ
จนถึงการสงมอบอาคาร
3D Scan: ทําการเก็บขอมูล 3D และวัดสภาพอาคารที่มีอยูเดิมเปน Exiting Model สงมอบเพื่อใช
ประกอบการออกแบบกอสราง
Interior Designer: ออกแบบตกแตงอาคารตามวัตถุประสงคโครงการดวยการประสานงานในระบบ BIM โดย
สราง Design Model ที่มีขอมูลของงานออกแบบโครงการประกอบการกอสราง และใหคําแนะนําใน
รายละเอียดของงานออกแบบระหวางทําการกอสรางตกแตง
BIM Modeling: ในกรณีที่ผูออกแบบไมสามารถใช BIM จะตองมี BIM Modeler ทําการประสานงานกับ
ผูออกแบบในการสราง Model ที่มีขอมูลการออกแบบเปน Project Information Model ตลอดระยะเวลา
การทํางานตั้งแตการออกแบบไปจนถึงการกอสรางตกแตงอาคาร
Researcher: ทําวิจัยเก็บขอมูลการทํางานเปรียบเทียบประสิทธิผลการใช BIM ตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ
วสท. เพื่อนํามาเปนเอกสารอางอิงวิธีการทํางานที่ดี และปรับปรุงมาตรฐานตอไป
ใหผูเสนอการทํางานรวมกันเสนอวิธีการทํางานโดยมี BIM Consult เปนผูรับผิดชอบตามหัวขอดังตอไปนี้
 แนะนําเจาของโครงการทํา EIR จากความตองการขอมูลของโครงการ
 วิธีการจัดการบริหารขอมูลของโครงการ Common Data Environment (CDE)
 วิธีการทํางานรวมกัน และการแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูรวมงานทุกฝาย
 เครื่องมือที่จะตองใชในโครงการ

รายละเอียดในการเสนอการทํางานมีหัวขอดังนี้
 เสนอประวัติการทํางานในโครงการตาง ๆ ที่ผานมา และงบประมาณของโครงการ
 เสนอบุคลากรผูรวมงาน และผังแสดงการบริหารงาน
 ทีมงานเสนอวิธีการดําเนินโครงการ และนําสงมอบเนื้องานในขั้นตอนตาง ๆ ของโครงการซึ่งผานการ
ตรวจสอบอยางเปนขั้นตอนเพื่อประกอบการรับมอบงานดวยขอกําหนดของขอมูลแตละประเภทตาม
ขอกําหนดของ EIR
 เสนอเครื่องมือที่ประกอบการทํางานของโครงการ
 เสนอคาบริการวิชาชีพของการดําเนินโครงการ
 เอกสารทั้งหมดทําเปนไฟล PDF. สงตาม Email ที่แจงไว หรือกระดาษขนาด A4 ใสซองระบุชื่อ ที่อยู
ของผูเสนอราคา และจาหนาถึงผูรับซองตามวันเวลาที่ระบุไวขางตน

หลักการตัดสินในการเสนอการทํางานแบงออกเปน 2 สวนคือ
1. พิจารณาการทํางานทางดานเทคนิค
2. พิจารณาจากราคาที่เสนอมา
ความสามารถทางเทคนิค
พิจารณาใหน้ําหนักความสําคัญ 70% มีหัวขอยอยดังนี้
1
กระบวนการทํ า งานที่ ป รึ ก ษาและบริ ห ารโครงการ การใช 30%
เครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค ในการทํ า งานให ผู ร ว มงานสามารถ
บรรลุผลตามความตองการของโครงการ
2
ความสามารถของที่ปรึกษา และประสบการณจากผลงานที่ 30%
ผานมา
3
การจัดการความเสี่ยง
10%
ขอเสนอทางดานราคา
พิจารณาใหน้ําหนักความสําคัญ 30%

ผูที่มีความประสงคในการรวมงานออกแบบ ใหยื่นขอเสนอถึง ประธานโครงการ นายทศพร ศรีเอี่ยม อีเมล
aranya@eit.or.th สําเนาที่ tos@ntec.co.th หรือที่ วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ เลขที่ 487 ซอย
รามคําแหง 39 ถนนรามคําแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
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