
Web Site แนวหนา 
'ศรีสุวรรณ'ม่ันใจหลักฐานแนนปก ย่ืนปปช.สอบปมพิรุธประมูลประปา'EEC' 
วันอังคาร ท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 17.52 น. 

"ศรีสุวรรณ"มั่นใจหลักฐานแนนยืน่ ป.ป.ช.สามารถไตสวนปมพิรุธการประมูลประปา EEC ได ดาน"อธิบดีธนารักษ"เผยรอดูคํารองกอน 

ยันมีหนาท่ีตองช้ีแจงขอสงสัย ไมฟนธงมีผลตอการลงนามเอกชนรายใหม ย้ํายึดคําตัดสินศาลปกครองเปนหลักจากกรณีโครงการคัดเลือก

เอกชนในการจัดใหเชา/บริหารระบบทอสงนํ้าสายหลักในภาคตะวันออก กรมธนารักษ คัดเลือกผูชนะการประมูลเปนเอกชนรายใหม 

หลังจากท่ี บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก หรือ EAST WATER (อิสท วอเตอร) ผูไดรับสัมปทานรายเดิม จะสิ้นสุด

ระยะเวลาสัญญาวันท่ี 31 ธ.ค. 67 ทําใหอิสท วอเตอร ยื่นฟองคณะกรรมการคัดเลือกฯ ของกรมธนารักษ ตอศาลปกครองกลาง และนายศรีสุวรรณ 

จรรยา นายกสมาคมพิทักษรัฐธรรมนูญ ระบุวาการประมูลครั้งน้ีมีขอพิรุธท่ีการยกเลิกและคัดเลือกเอกชนรายใหม ซึ่งใหผลประโยชนตอบแทนท่ี

นอยกวาบริษัท อิสท วอเตอร จึงเปนขอพิรุธท่ีสลับซับซอน และตองการให ป.ป.ช.ตรวจสอบ 23 พ.ย.64 นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมพิทักษ

รัฐธรรมนูญ เปดเผยวา เรื่องน้ีเปนเรื่องสําคัญของธุรกิจเอกชน และเก่ียวพันกับผลประโยชนของรัฐ เรื่องท่ีมีการสิ้นสุดสัญญากิจการขนสง

นํ้าในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ขนสงนํ้าผานระบบทอเพ่ือไปบริการใหกับนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกหลายแหงตั้งแตชลบุรี ระยอง 

ประเด็นคือโครงการน้ีรัฐบาลไดใหเอกชนทํามาเกือบ 30 ป และจะหมดอายุสัญญาสปัทานในป 2565-2566 เมื่อจะหมดอายุสัญญาในปหนา

ปรากฏวาทางราชการโดยเจาของพ้ืนท่ีคือกรมธนารักษ เปดประมูลใหม มีเอกชนท่ีสนใจเขามารวมประมูล 2-3 บริษัท รวมท้ังรายเดิมก็คือ 

บริษัท อิสท วอเตอรการเปดประมูลครั้งน้ี ปรากฏวารอบแรก อิสท วอเตอร ก็ชนะประมูลอีกเชนเดิม เพราะใหผลประโยชนตอบแทนตอรัฐ

คอนขางสูงกวา แตเปนท่ีนาแปลกใจท่ีกรมธนารักษ บอกวา ไมพอใจ ก็เลยยกเลิกประมูล แลวเปดประมูลใหม ปรากฏวาครั้งหลัง อิสท วอ

เตอร ไมไดรับการประกาศใหเปนผูชนะ แตมีเอกชนอีกรายหน่ึง เทาท่ีทราบมีการวิพากษวิจารณเรื่องเตรียมบริษัทน้ีกันของหลายๆคนของผู

มีอํานาจ เรื่องน้ีทางบริษัทท่ีเขาเคยชนะประมูลก็คือ อิสท วอเตอร ก็นําเรื่องน้ีไปฟองตอศาลปกครอง ขณะน้ีเรื่องอยูในการพิจารณาของ

ศาลปกครอง แตวาเรื่องน้ีทางกรมธนารักษ ก็หยุดเรื่องน้ีไวกอน รอใหศาลปกครองมีคําพิพากษา เปนท่ีถูกตอง"ผมเรียนวาเรื่องน้ีเปนเรื่องท่ี

มีขอพิรุธ เมื่อธนารักษ เปดประมูลแลวมีเอกชนเขามาเสนอราคาประมูลถูกตอง แลวก็ใหผลประโยชนตอภาครัฐคอนขางจะสูง แลวทําไมมี

การยกเลิกการประมูล แลวก็ไปเปดประมูลใหม แลวก็ไดบริษัทใหมเขามา พอบริษัทใหมท่ีเขามาเปนไปตามท่ีตนเองตองการ แลวผลประโยชนท่ีจะ

กลับคืนใหกับภาครัฐ เมื่อเทียบกับบริษัท อิสท วอเตอร กลับนอยกวา ก็เปนเรื่องท่ีมีขอพิรุธ สลับซับซอน ก็เลยจําเปนท่ีจะตองไปยื่นให 

ป.ป.ช. ไดทําการไตสวนสอบสวน วากรณีน้ีมีการเอ้ือประโยชนกันหรือมีการทุจริตกันหรือไม"นายศรีสุรรณ กลาว สวนหลักฐานท่ีจะยื่น 

ป.ป.ช. นายศรีสุวรรณ บอกวา หลักฐานมีแลว อยูใน TOR การประมูลท้ังหมด แลวก็การประกาศเสนอราคาของคูตอสูผูท่ีเสนอราคา ท้ัง

อิสท วอเตอร ท้ังรายอีก 2 ราย เพ่ือเปรียบเทียบราคากัน เพ่ือใหเห็นชัดเจนวาใครเปนใหผลประโยชนกับรัฐมากกวากัน“ในสัญญาทุกสัญญา 

TOR ปกติจะเขียนไวในขอหน่ึงวาคณะกรรมการมีอํานาจในการท่ีจะยกเลิกการเปดประมูลน้ันได แตอยูๆ จะมายกเลิกมันตองมีเหตุผล

อธิบายมากพอสมควร ประเด็นสัญญาท่ีเขายกเลิกคือเรื่องของความชํานาญ หรือประสบการณในการท่ีจะทําโครงการน้ีใหสําเร็จ ผมก็แปลก

ใจวาโครงการน้ี อิสท วอเตอร ทํามาแลว 30 ป แลวพอมาเปดประมูลรอบใหม กลับมาอางวาบริษัทเดิมอาจจะไมมีความรูความสามารถท่ี

จะดําเนินกิจการน้ีได มันก็เปนเรื่องพิรุธแลวก็แปลกพอสมควร เพราะโครงการน้ีเปนโครงการท่ี อิสท วอเตอร ท่ีเปนบริษัทเดิมไดดําเนินการ

อยูแลว มเีมื่อถามวา หลักฐานแนนหนามากแคไหน นายศรีสุวรรณ กลาววา หลักฐานแนนหนามากพอสมควร เรามีความเช่ือมั่นวาเรื่องน้ี 

ป.ป.ช.นาจะสามารถดําเนินการไตสวน สอบสวนไดอยางรวดเร็วในการท่ีจะพิจารณาเอาผิดบุคคลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเรื่องน้ีโดยตรง ท้ัง

กรมธนารักษ บุคคลซึ่งกรมธนารักษ แตงตั้งใหมาเปนคณะกรรมการจัดการประมูลโครงการน้ี ตามความผิดพ.ร.บ.ปองกันและปราบปราม

การทุจริตประกอบ พ.ร.บ.การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ กฎหมายฮั้ว โดยมีโทษสูงมีท้ังโทษปรับ และโทษจํา คราวๆ อาจไมต่ํากวา 10 

ป ดานนายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ ใหสัมภาษณ กรณีนายศรีสุวรรณ จะยื่นให ป.ป.ช.ตรวจสอบวา ไมทราบวายื่นให

ตรวจสอบในประเด็นใด ตองรอใหยื่นกอน เรามีหนาท่ีทําคําช้ีแจงขอเท็จจริง ความจริงสวนตัวเพ่ิงเขามาทําหนาท่ีหลังการประมูลจบสิ้นไป

แลวผูสื่อขาวถามวา การยื่นป.ป.ช.มีผลทําใหการเซ็นสัญญากับเอกชนรายใหมหรือไม อธิบดีกรมธนารักษ บอกวา ยังไมทราบวาเรื่องท่ียื่น

ป.ป.ช.มีมูลตามท่ีกลาวอางหรือไม แตถาเปนตามท่ีกลาวอางก็มีผล แตมีคดีความอยูในศาลปกครองแลว เราถือศาลเปนหลัก คําตัดสินศาล

ปกครอง คือจุดสําคัญท่ีสุด ศาลตัดสินออกมาอยางไรก็ตองเปนไปตามน้ัน เมื่อถามวา เรื่องเกิดกอนมาเปนอธิบดีกรมธนารักษ แตตองมา

ตามแกปญหา นายประภาศ กลาววา ในฐานะผูบริหารองคกร มีหนาท่ีแกปญหาใหองคกร 
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Web Site สยามธุรกิจ 

สรางศูนยราชการ “สวนตอขยาย” งบ 30,000 ลาน มีกล่ินโชย! 

 
 
 ผูรับเหมากอสรางไทยโวย การสรางสวนตอขยายศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ โซน c มูลคา 30,000 ลาน

บาทสงสัญญาณแปลกๆวามีการล็อกสเปกเพ่ือใหบริษัทยักษใหญของคนในคณะรัฐบาลไดงานนี้ไปอีกครั้ง โดยกําหนด 

TOR วาตองไดมาตรฐานอาคารสีเขียว LEED อยางเดียว ไมเอามาตรฐานอาคารเขียว TREES ของไทย ท้ังๆท่ีใน

ระเบียบการปฏิบัติ กลับระบุวาใหผูรับจางตองดําเนินงานกอสรางใหไดตามเกณฑมาตรฐานอาคารเขียวไทย

(TREES) หรือ ไดรับการรับรองมาตรฐาน TREES (Thai's Rating of Energy and Environmental 

Sustainabiliy) เหมือนเกลียดปลาใหลกินน้ําแกง ทําใหบริษัทกอสรางหลายรายไมสามารถเขาแขงขันได 

ผูสื่อขาวสายกระทรวงการคลังรายงานวา จากมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 ตามหนังสือสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีดวนท่ีสุด ท่ีนร 0505/38631 ลงวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2561 อนุมัติในหลักการโครงการพัฒนา

พ้ืนท่ีสวนขยายศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนC ของบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด(ธพส.) อันเปนเปน

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ กรอบวงเงินลงทุนรวม 

30,000,000,000 บาท(สามหม่ืนลานบาทถวน) ใหกระทรวงการคลังรับไปพิจารณาแหลงเงินทุนและวิธีการระดมทุนท่ี

เหมาะสม โดยคํานึงถึงตนทุนทางการเงิน ความเหมาะสม คุมคา ภาระงบประมาณหรือภาระการคลังท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคต โดยทางบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด(ธพส.) เปนผูดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค

เพ่ือจางกอสรางโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนขยาย โซน C ในสวนของงานจางกอสรางอาคารดานทิศใต เพ่ือใหหนวย

ราชการเขาใชพ้ืนท่ีเปนสํานักงานแทนการเชาพ้ืนท่ีเอกชน ซ่ึงชวยลดภาระงบประมาณ และเปนการสรางรายไดใหรัฐ

เพ่ิมข้ึน รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพในการประสานงาน และการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก ตลอดจนเปน

การใชประโยชนท่ีดินภายในศูนยราชการฯใหเต็มศักยภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 



ท้ังนี้ เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2564 นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผูจัดการบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 

ไดประกาศรางขอบเขตของงาน หรือ TOR (Term of Reference) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบ

รูปรายการงานกอสรางอาคาร ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) เลขท่ีโครงการ 641 072 065 22 วา ผู

ยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางอาคารสํานักงานท่ีมีมูลคาไมนอยกวา 2,250,000,000 บาท (สองพันสองรอยหาสิบ

บาทถวน)พรอมแสดงสําเนาสัญญาจางดวย โดยผลงานดังกลาวจะตองมีลักษณะดังตอไปนี ้

 (1) เปนผลงานในสัญญาเดียวท่ีแลวเสร็จตามสัญญา และมีการตรวจรับงานเรียบรอยแลว 

 (2) เปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ีธพส.เชื่อถือและไมใชผลงาน

อันเกิดจากการรับจางชวง 

 (3) เปนผลงานท่ีจะตองกอสรางแลวเสร็จท้ังอาคารสํานักงานตามสัญญา และกอสรางในประเทศไทย ซ่ึงขอท่ี4 

เปนขอท่ีเปนปมประเด็นปญหาโดยระบุวา 

 (4) ผูยื่นขอขอเสนอผลงานดังกลาว ตองมีผลงานการกอสรางอาคารสํานักงานท่ีสรางใหม และไดรับการ

รับรองมาตรฐาน LEED ไมต่ํากวาระดับ Gold มีพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 65,000 ตารางเมตรดวย โดยใหนําสําเนา

ใบรับรองและเอกสารสัญญาผลงานอาคารสํานักงานท่ีไดรับรองมาตรฐานมายื่นกอนวันประกวดดวย 

ผูสื่อขาวรายงานวาเรื่องนี้มีผูรับเหมากอสรางไทยหลายรายไดมีหนังสือทวงติงไปท่ีนายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการ

ผูจัดการบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด วาตามขอกําหนดขอ 4 ดังกลาว ท่ีระบุวา ผลงานการกอสรางอาคารท่ี

ไดรับรองมาตรฐาน LEED(Leadership in Environmental Desigh)  ไมตํ่ากวาระดับ Gold ซ่ึงเปนเกณฑการ

ประเมินระดับนานาชาติท่ีแสดงถึงมาตรฐานในการกอสรางอาคารสีเขียว แตในขอ 21 บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย 

จํากัดไดกําหนดวา ใหผูรับจางตองดําเนินงานกอสรางใหไดตามเกณฑมาตรฐานอาคารเขียวไทย (TREES) หรือรับการ

รับรองมาตรฐาน (Thai s Rating of Energy and Environmental Sustainabiliy)  

ดังนั้นบริษัทกอสรางไทยไดทวงติงวา ผลงานกอสรางท่ีไดรับมาตรฐานอาคารเขียวไทย TREES ก็ควรท่ีจะนํามาใชเปน

ผลงาน ในการยื่นผลงานตามขอกําหนดไดเชนกัน แทนท่ีจะใชผลงานกอสรางอาคารตามมาตรฐานเขียว (LEED)เพียง

อยางเดียว อยางไรก็ตามผูสื่อขาวไดเจาะลึกไปดูขอกําหนดเฉพาะงานขอท่ี 21. ก็กําหนดวาผูรับจางจะตองดําเนินงาน

กอสรางใหเปนไปตามขอกําหนด ตามเกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย สําหรับอาคาร

กอสรางและปรับปรุงโครงการใหม หรือ TREES-NC(Thai s Rating of Energy and Environmental Sustainabiliy 

-New Construction) จริงๆ ท้ังนี้ อาจกลาวไดวาขอกําหนดงานอยากใหผูกอสรางกําหนดกรอบการทํางานตามสเปก 

TREES แตเวลากําหนด TOR ตองการแคสเปก LEED เทานั้น ดังคําภาษิตโบราณท่ีวา"เกลียดปลาไหลแตอยากกินน้ําแกง" 

ดังนั้นทําให เกิดคําถาม  ซ่ึง นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผูจัดการบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 

เทานั้นท่ีจะตองตอบคําถามนี้ แหลงขาว จากวิศวกรผูเชี่ยวชาญงานกอสรางทานหนึ่ง ใหความรูวาสําหรับอาคารท่ี

ตองการขอมาตรฐานอาคารเขียว (Green Building) ในประเทศไทยนั้น มีเกณฑการประเมินหลักๆ ท่ีนิยมอยู 2 เกณฑ

คือ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ซ่ึงเปนท่ียอมรับท่ัวโลกจากสหรัฐอเมริกา และ 

TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) หรือเกณฑการประเมินความยั่งยืนทาง

พลังงานและสิ่งแวดลอมไทยสถาบันอาคารเขียวไทย โดย TREES นั้นถูกออกแบบและกําหนดเกณฑการประเมินให

คลายกับ LEED แตไดมีการปรับเปลี่ยนการประเมินบางหัวขอเพ่ือใหเกณฑการประเมินนั้นเหมาะสมกับประเทศไทย 

  

 



Web Site ไทยโพสต 
สรางศูนยราชการ “สวนตอขยาย” งบ 30,000 ลานบาท ชักมีกล่ินผูรับเหมาตั้งคําถาม“ล็อคสเปก”หรือเปลา 
23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:53 น. 

 
 
 ผูรับเหมากอสรางไทยโวย การสรางสวนตอขยายศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ โซน c มูลคา 30,000 ลาน

บาทสงสัญญาณแปลกๆวามีการล็อกสเปกเพ่ือใหบริษัทยักษใหญของคนในคณะรัฐบาลไดงานนี้ไปอีกครั้ง โดยกําหนด 

TOR วาตองไดมาตรฐานอาคารสีเขียว LEED อยางเดียว ไมเอามาตรฐานอาคารเขียว TREES ของไทย ทั้งๆที่ใน

ระเบียบการปฏิบัติ กลับระบุวาใหผูรับจางตองดําเนินงานกอสรางใหไดตามเกณฑมาตรฐานอาคารเขียวไทย(TREES) 

หรือ ไดรับการรับรองมาตรฐาน TREES (Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainabiliy) เหมือน

เกลียดปลาไหลกินน้ําแกง ทําใหบริษัทกอสรางหลายรายไมสามารถเขาแขงขันได 

 ผูสื่อขาวสายกระทรวงการคลังรายงานวา จากมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ตามหนังสือ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดวนที่สุด ที่นร 0505/38631 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติในหลักการ

โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยายศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนC ของบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด

(ธพส.) อันเปนเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ กรอบ

วงเงินลงทุนรวม 30,000,000,000 บาท(สามหมื่นลานบาทถวน) ใหกระทรวงการคลังรับไปพิจารณาแหลงเงินทุน

และวิธีการระดมทุนที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงตนทุนทางการเงิน ความเหมาะสม คุมคา ภาระงบประมาณหรือภาระ

การคลังท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 โดยทางบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด(ธพส.) เปนผูดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค

เพื่อจางกอสรางโครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย โซน C ในสวนของงานจางกอสรางอาคารดานทิศใต เพื่อใหหนวย

ราชการเขาใชพ้ืนท่ีเปนสํานักงานแทนการเชาพ้ืนท่ีเอกชน ซ่ึงชวยลดภาระงบประมาณ และเปนการสรางรายไดใหรัฐ

เพ่ิมข้ึน รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพในการประสานงาน และการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก ตลอดจนเปน

การใชประโยชนท่ีดินภายในศูนยราชการฯใหเต็มศักยภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

https://www.thaipost.net/public-relations-news/31161/


 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผูจัดการบริษัท ธนารักษพัฒนา

สินทรัพย จํากัด ไดประกาศรางขอบเขตของงาน หรือ TOR (Term of Reference) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานกอสรางอาคาร ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) เลขที่โครงการ 

641 072 065 22 วา ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางอาคารสํานักงานที่มีมูลคาไมนอยกวา 2,250,000,000 บาท 

(สองพันสองรอยหาสิบบาทถวน)พรอมแสดงสําเนาสัญญาจางดวย โดยผลงานดังกลาวจะตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

 (1) เปนผลงานในสัญญาเดียวท่ีแลวเสร็จตามสัญญา และมีการตรวจรับงานเรียบรอยแลว 

 (2) เปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่ธพส.เชื่อถือและไมใช

ผลงานอันเกิดจากการรับจางชวง 

 (3) เปนผลงานท่ีจะตองกอสรางแลวเสร็จท้ังอาคารสํานักงานตามสัญญา และกอสรางในประเทศไทย ซึ่งขอ

ท่ี 4 เปนขอท่ีเปนปมประเด็นปญหาโดยระบุวา 

 (4) ผูยื่นขอขอเสนอผลงานดังกลาว ตองมีผลงานการกอสรางอาคารสํานักงานที่สรางใหม และไดรับการ

รับรองมาตรฐาน LEED ไมต่ํากวาระดับ Gold มีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 65,000 ตารางเมตรดวย โดยใหนําสําเนา

ใบรับรองและเอกสารสัญญาผลงานอาคารสํานักงานท่ีไดรับรองมาตรฐานมายื่นกอนวันประกวดดวย 

ผูสื ่อขาวรายงานวาเรื ่องนี ้มีผู รับเหมากอสรางไทยหลายรายไดมีหนังสือทวงติงไปที่นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท 

กรรมการผูจัดการบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด วาตามขอกําหนดขอ 4 ดังกลาว ที่ระบุวา ผลงานการ

กอสรางอาคารที่ไดรับรองมาตรฐาน LEED(Leadership in Environmental Desigh)  ไมต่ํากวาระดับ Gold ซึ่ง

เปนเกณฑการประเมินระดับนานาชาติท่ีแสดงถึงมาตรฐานในการกอสรางอาคารสีเขียว แตในขอ 21 บริษัท ธนารักษ

พัฒนาสินทรัพย จํากัดไดกําหนดวา ใหผูรับจางตองดําเนินงานกอสรางใหไดตามเกณฑมาตรฐานอาคารเขียวไทย 

(TREES) หรือรับการรับรองมาตรฐาน (Thai s Rating of Energy and Environmental Sustainabiliy)  

ดังนั้นบริษัทกอสรางไทยไดทวงติงวา ผลงานกอสรางที่ไดรับมาตรฐานอาคารเขียวไทย TREES ก็ควรที่จะนํามาใช

เปนผลงาน ในการยื ่นผลงานตามขอกําหนดไดเชนกัน แทนที่จะใชผลงานกอสรางอาคารตามมาตรฐานเขียว 

(LEED)เพียงอยางเดียว 

 อยางไรก็ตามผูสื่อขาวไดเจาะลึกไปดูขอกําหนดเฉพาะงานขอที่ 21. ก็กําหนดวาผูรับจางจะตองดําเนินงาน

กอสรางใหเปนไปตามขอกําหนด ตามเกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย สําหรับอาคาร

กอสรางและปรับปรุงโครงการใหม หรือ TREES-NC(Thai s Rating of Energy and Environmental 

Sustainabiliy -New Construction) จริงๆ ท้ังนี้ อาจกลาวไดวาขอกําหนดงานอยากใหผูกอสรางกําหนดกรอบการ

ทํางานตามสเปก TREES แตเวลากําหนด TOR ตองการแคสเปก LEED เทานั้น ดังคําภาษิตโบราณที่วา"เกลียดปลา

ไหลแตอยากกินน้ําแกง" ดังนั้น ทําให เกิดคําถาม  ซ่ึง นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผูจัดการบริษัท ธนารักษ

พัฒนาสินทรัพย จํากัด เทานั้นที่จะตองตอบคําถามนี้ แหลงขาว จากวิศวกรผูเชี่ยวชาญงานกอสรางทานหนึ่ง ให

ความรูวาสําหรับอาคารที่ตองการขอมาตรฐานอาคารเขียว (Green Building) ในประเทศไทยนั้น มีเกณฑการ

ประเมินหลักๆ ที่นิยมอยู 2 เกณฑคือ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ซึ่งเปนท่ี

ยอมรับทั่วโลกจากสหรัฐอเมริกา และ TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) 

หรือเกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย สถาบันอาคารเขียวไทย โดย TREES นั้นถูก

ออกแบบและกําหนดเกณฑการประเมินใหคลายกับ LEED แตไดมีการปรับเปลี่ยนการประเมินบางหัวขอเพื่อให

เกณฑการประเมินนั้นเหมาะสมกับประเทศไทย 


	'ศรีสุวรรณ'มั่นใจหลักฐานแน่นปึ้ก ยื่นปปช.สอบปมพิรุธประมูลประปา'EEC'
	
	Web Site ไทยโพสต์
	สร้างศูนย์ราชการ “ส่วนต่อขยาย” งบ 30,000 ล้านบาท ชักมีกลิ่นผู้รับเหมาตั้งคำถาม“ล็อคสเปก”หรือเปล่า

	
	Web Site สยามธุรกิจ
	สร้างศูนย์ราชการ “ส่วนต่อขยาย” งบ 30,000 ล้าน มีกลิ่นโชย!


