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ขอบเขตของงานจ้างออกแบบ (Terms of Reference : TOR) 
งานจ้างออกแบบของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จํานวน 5 รายการ 

วงเงินงบประมาณ 1,200,000 บาท (หนึง่ล้านสองแสนบาทถ้วน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
1. ขอบเขตของงานจ้างออกแบบ ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้  
1.1  ความเป็นมาของโครงการ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับงบประมาณ เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เ พ่ือ เ พ่ิมประ สิท ธิภาพในการใช้ งานอาคาร ดังกล่ าว  
คณะฯ จึงต้องดําเนินการปรับปรุงพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการใช้งาน จึงมีความจําเป็น 
ที่จะต้องมีการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในอาคาร 71 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ยังไม่สมบูรณ์ ซ่ึงจะเป็นการปรับปรุงเป็นแหล่งเรียนรู้ สําหรับนักศึกษา 
ทั้งภายในและภายนอกคณะ โดยมีงานจ้างออกแบบของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จํานวน 5 รายการ 
ประกอบด้วย  

1.1.1 โครงการปรับปรุงห้องประชุม ช้ัน 2 (ห้องประชุมชูพันธ์)  
1.1.2 โครงการปรับปรุงห้องสัมมนา ช้ัน 9 (ห้องทิพย์วารี)  
1.1.3 โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ Co-Learning Space ช้ัน 1 
1.1.4 โครงการปรับปรุงห้องสตูดิโอ ช้ัน 2 จํานวน 2 ห้อง  
1.1.5 โครงการปรับปรุงห้องจัดการแสดง ชั้น 4  
 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1  เพ่ือดําเนินการออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่ บริเวณอาคาร 71 ช้ัน 1 ช้ัน 2 ชั้น 4 ช้ัน 9 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
เพ่ือให้มีความพร้อมสําหรับการใช้งานเป็นสัดส่วนและสอดคล้อง ตอบสนองความต้องการใช้งานอย่างสร้างสรรค์ 
การเรียนรู้และการทํากิจกรรมร่วมกันของนักศึกษา  

1.2.2  เพ่ือจัดทําแบบรูปรายการ และใบแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ) ในการปรับปรุงพ้ืนที่  
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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1.3  พ้ืนที่โครงการ 

พ้ืนที่โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคาร 71 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

1.3.1 โครงการปรับปรุงห้องประชุม ช้ัน 2 (ห้องประชุมชูพันธ์) ขนาดพ้ืนที่โดยประมาณ 555.53 ตร.ม. 
1.3.2 โครงการปรับปรุงห้องสัมมนา ช้ัน 9 (ห้องทิพย์วารี) ขนาดพ้ืนที่โดยประมาณ 405.74 ตร.ม. 
1.3.3 โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ Co-Learning Space ขนาดพ้ืนที่โดยประมาณ 400 ตร.ม. 
1.3.4 โครงการปรับปรุงห้องสตูดิโอ ช้ัน 2 จํานวน 2 ห้อง ประกอบด้วย 
สตูดิโอ 1 ขนาดพ้ืนที่โดยประมาณ 196.24 ตร.ม. และสตูดิโอ 2 ขนาดพ้ืนที่โดยประมาณ 217.83 ตร.ม. 
1.3.5 โครงการปรับปรุงห้องจัดการแสดง ชั้น 4 ขนาดพ้ืนที่โดยประมาณ 790.57 ตร.ม. 
 

1.4  ข้อกําหนดรายละเอียดของงานจ้างออกแบบ 

1.4.1  แผนท่ีบริเวณดําเนินโครงการ  

รายการที่ 1 โครงการปรับปรุงห้องประชุม ช้ัน 2 (ห้องประชุมชูพันธ์) วงเงินค่าก่อสร้างประมาณ 
4,500,000.- บาท  (ส่ีล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
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รายการที่ 2  โครงการปรับปรุงห้องสัมมนา ชั้น 9 (ห้องทิพย์วารี) วงเงินงบประมาณ 3,600,000.- บาท 
(สามล้านหกแสนบาทถ้วน) 
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รายการท่ี 3  โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ี Co-Learning Space วงเงินงบประมาณ 3,500,000.- บาท  
(สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
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รายการที่ 4 โครงการปรับปรุงห้องสตูดิโอ ช้ัน 2  จํานวน 2 ห้อง วงเงินงบประมาณ 2,000,000.- บาท 
(สองล้านบาทถ้วน) 
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ห้องสตูดิโอ 1 

  

ห้องสตูดิโอ 2 
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รายการที่ 5 โครงการปรับปรุงห้องจัดการแสดง ช้ัน 4 วงเงินงบประมาณจํานวน 13,000,000.- บาท  
(สิบสามล้านบาทถ้วน) 
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1.4.2  งบประมาณค่าก่อสร้าง จํานวน 5 รายการ ประกอบด้วย 

1.4.2.1  โครงการปรับปรุงห้องประชุม ช้ัน 2 ชูพันธ์ วงเงินค่าก่อสร้างประมาณ 4,500,000.- บาท   
(ส่ีล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

1.4.2.2  โครงการปรับปรุงห้องสัมมนา  ช้ัน  9  วงเ งินงบประมาณ  3,600,000.-  บาท  
(สามล้านหกแสนบาทถ้วน) 

1.4.2.3  โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ี Co-Learning Space วงเงินงบประมาณ 3,500,000.- บาท 
(สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

1.4.2.4  โครงการปรับปรุงห้องสตูดิโอ ช้ัน 2  จํานวน 2 ห้อง วงเงินงบประมาณ 2,000,000.- บาท  
(สองล้านบาทถ้วน) 

1.4.2.5  โครงการปรับปรุงห้องจัดการแสดง ช้ัน 4 วงเงินงบประมาณจํานวน 13,000,000.- บาท 
(สิบสามล้านบาทถ้วน) 
  งบประมาณค่าก่อสร้าง จํานวน 5 รายการ 26,600,000 บาท 
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1.5 ข้อกําหนดหลักการและแนวทางในการออกแบบ (Design Guideline)  
1.5.1 มีความทันสมัย โดยผสมผสานอัตลักษณ์ และการสื่อความหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
1.5.2 ออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ เช่น การเลือกใช้วัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อน 

บํารุงรักษาง่าย สวยงาม 
1.5.3 ออกแบบให้ประหยัดพลังงานและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
1.5.4 ออกแบบใหต้อบสนองต่ออารยสถาปัตยกรรม 

1.6 ขอบเขตของงานแต่ละรายการ  
รายการที่ 1  โครงการปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 ชูพันธ์ วงเงินค่าก่อสร้างประมาณ 4,500,000.- บาท   

(ส่ีล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
งานตกแต่งภายใน ประกอบด้วย ปรับปรุงเป็นห้องประชุมรวมและห้องสําหรับการเรียนรวม  

โดยมีความจุไม่น้อยกว่า 300 ที่ น่ัง จัดทําผนังเก็บเสียง งานฝ้าเพดาน หลังคาสําหรับเก็บเสียง PU Foam  
หนา 50 มม. ตกแต่งและขยายเวที งานตกแต่งภายใน ปรับปรุงให้ช่องลมป้องกันฝนสาด  แบบการดีไชด์ 
ประมาณใต้ท้องทะเล  

งานครุภัณฑ์ ประกอบด้วย ชุดรับแขก/เฟอร์นิเจอร์ ชุดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมแท่นวางพระพุทธรูปประธาน
หน้าตักไม่ตํ่ากว่า 9 น้ิว ธงชาติพร้อมเสาและฐาน พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมขาตั้ง  

งานระบบ Internet Wi-Fi และ วงจรปิด 
งานระบบไฟฟ้า 
งานระบบดับเพลิงและระบบเตือนภัย 
 

รายการท่ี 2  โครงการปรับปรุงห้องสัมมนา ชั้น 9  วงเงินงบประมาณ 3,600,000.- บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) 

งานตกแต่งภายใน ประกอบด้วย งานติดต้ังเวที  ติดต้ังผนังเฟ้ียม  (คือ ฉากก้ันห้องที่สามารถเก็บ
เสียงได้) 

งานครุภัณฑ์ ประกอบด้วย งานครุ ภัณฑ์ ชุดรับแขก โพเดี้ยม อุปกรณ์จัดงานต่าง ๆ  
ชุดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมแท่นวางพระพุทธรูปประธานหน้าตักไม่ตํ่ากว่า 9 น้ิว ธงชาติพร้อมเสาและฐาน  
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมขาตั้ง   

งานระบบ Internet Wi-Fi และ วงจรปิด 
งานระบบไฟฟ้า  
งานระบบดับเพลิงและระบบเตือนภัย 
งานติดต้ังระบบเสียงและระบบภาพ อุปกรณ์โสต ทีวี 
งานปรับปรุงห้องรับรอง (ห้องเล็กเพ่ิมเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งห้อง) 
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รายการที่ 3  ออกแบบตกแต่งภายในพ้ืนท่ี Co-Learning Space วงเงินงบประมาณ 3,500,000.- บาท  
(สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)  

งานตกแต่งภายใน ประกอบด้วย ออกแบบช้ันลอย งานผนัง ฝ้าเพดาน   
งานครุภัณฑ์ ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ี เพ่ิมเติมพ้ืนที่มุมสําหรับการวางหนังสือ 

เอกสาร หรือมุมสําหรับการศึกษาเรียนรู้ 
งานระบบ Internet Wi-Fi และ วงจรปิด 
งานระบบไฟฟ้า  
งานระบบปรับอากาศ 
งานระบบดับเพลิงและระบบเตือนภัย 
 

 รายการที่ 4  โครงการปรับปรุงห้องสตูดิโอ ชั้น 2  จํานวน 2 ห้อง วงเงินงบประมาณ 2,000,000.- บาท  
(สองล้านบาทถ้วน) 

งานตกแต่งภายใน ประกอบด้วย งานเพดาน/ผนัง พ่น PU Foam หนา 50 มม. ระบบการเก็บ
เสียงผนังและเพดาน  

งานครุภัณฑ์  
งานระบบ Internet Wi-Fi และ วงจรปิด 
งานระบบไฟฟ้า  
งานระบบปรับอากาศ 
งานระบบดับเพลิงและระบบเตือนภัย 

รายการที่ 5  โครงการปรับปรุงห้องจัดการแสดง ชั้น 4 วงเงินงบประมาณจํานวน 13,000,000.- บาท 
(สิบสามล้านบาทถ้วน) 

งานตกแต่งภายใน ประกอบด้วย งานติดตั้งพ้ืนที่เวที  งานตกแต่งผนังห้องเก็บเสียง งานหลังคา 
พ่น PU Foam หนา 50 มม. ใต้หลังคา ปรับปรุงพ้ืนห้องเป็นแบบข้ันบันได รูปแบบการใช้งาน สามารถเป็นห้อง
บรรยาย โรงภาพยนตร์ โรงละคร  และใช้งานอเนกประสงค์ 

งานครุภัณฑ์  ประกอบด้วย ครุภัณฑ์เก้าอ้ีบุนวม 500 ที่น่ัง สําหรับการจัดการเรียนการสอน และ
การน่ังฟังบรรยาย/ชมภาพยนต์ ชุดรับแขก โพเด้ียม ชุดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมแท่นวางพระพุทธรูปประธาน 
หน้าตักไม่ตํ่ากว่า 9 น้ิว ธงชาติพร้อมเสาและฐาน พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมขาตั้ง 

งานระบบ Internet Wi-Fi และ วงจรปิด 
งานระบบไฟฟ้า  
งานระบบปรับอากาศ  (สําหรับห้องรับรอง)  
งานระบบดับเพลิงและระบบเตือนภัย 
งานระบบแสงสีเสียง สําหรับบรรยาย ฉายภาพยนตร์ ละครเวที และจัดงานต่าง  ๆ(พร้อมห้องควบคุมระบบ) 
งานปรับปรุงห้องรับรอง (ห้องเล็กเพ่ิมเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งห้อง) 
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1.7 การสงวนสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยในการจ้างออกแบบ 

1.7.1  มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาถึงประสบการณ์ในการทํางาน แนวคิดในการออกแบบและผลงาน 
ของผู้เสนอให้บริการประกอบรายละเอียดการให้บริการท่ีผู้เสนอให้บริการเสนอมหาลัยฯ ประกอบกับเง่ือนไข 
ตามหลักเกณฑ์และเอกสารที่กําหนดไว้ในเอกสารจัดจ้างน้ี โดยถือการวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ เป็นอันเด็ดขาด
และส้ินสุด ผู้ประสงค์จะเสนองานจะเรียกร้อง ฟ้องร้องใด ๆ มิได้ 

1.7.2  แบบรูปรายการและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์และของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด ผู้รับจ้าง
จะนําแบบแปลนรายละเอียดของานก่อสร้างน้ีไปดําเนินการก่อสร้างในโครงการอ่ืนมิได้ กรณีมหาวิทยาลัยฯ 
นําแบบรูปรายการไปใช้ในโครงการอ่ืนที่เป็นของมหาวิทยาลัยฯ ให้ถือว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบตามกฎหมาย  
ผู้รับจ้างเรียกร้องใด ๆ มิได้  

1.7.3  มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่ังแก้ไข และ/หรือ เพ่ิมเติมแบบ และ/หรือ รายละเอียดต่าง ๆ 
ในบางจุดเพ่ือความสมบูรณ์ถูกต้องของงาน ภายหลังการรับมอบงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทําให้เสร็จเรียบร้อย
สมบูรณ์โดยเร็วที่สุด และจะต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติมจากที่ระบุในสัญญา 

1.7.4  ผู้ให้บริการจะต้องมาทําสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
หากพ้นระยะเวลาท่ีกําหนด มหาวิทยาลัยฯ ถือว่าผู้เสนอให้บริการรายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน โดยมหาวิทยาลัยฯ  
จะดําเนินการเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการตามระเบียบฯ พร้อมยึดหลักประกันซองทั้งหมด 

1.7.5  มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ กรณีผู้ให้บริการย่ืนเสนอผลงานรายเดียวและคณะกรรมการฯ 
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ดําเนินการต่อไปโดยไม่ยกเลิก ให้ผู้ที่ย่ืนซองรายเดียวน้ันดําเนินการย่ืนซองเอกสารและ
ดําเนินการทุกข้ันตอนตามเอกสารการจัดจ้างฉบับน้ี 
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1.8 การจ่ายเงินค่าจ้างออกแบบ  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะแบ่งค่าจ้าง  
ตามสัญญาจ้าง ดังน้ี  

 
งวดงาน การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ภายในระยะเวลา 

1 1. แปลนพ้ืน โดยใช้มาตราส่วนท่ีเหมาะสม 
2. รูปด้านทุกด้าน มาตราส่วนท่ีเหมาะสม 
3. รูปตัดต่าง ๆ แสดงให้เห็นโครงสร้างและส่วนต่าง ๆ ของห้อง
ให้ชัดเจน 
4. แบบรูปรายละเอียดงานระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ 
5. แบบขยายและรายละเอียดของานสถาปัตยกรรม  
6. แบบตําแหน่งครุ ภัณฑ์พร้อมรายละเอียดคุณสมบัติ เฉพาะ
ของครุภัณฑ์ (Specification) 
7. แบบรูปรายละเอียดงานตกแต่งภายใน  
8. บัญชีแบบพร้อมทั้งรายละเอียดของงานในแบบแต่ละแผ่น 
9. มาตรฐานประกอบแบบงานก่อสร้าง  
10. รูป Perspective สี ขนาด A2 ภายในรายการละ 2 รูป 
11. แบบ Drawing ไฟล์ Auto CAD และไฟล์ PDF จัดเก็บใน Flash 
drive จํานวน 5 ชุด 
12. บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง (BILL of Quantity & 
Cost Estimation) ของระบบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมเป็นรูปเล่ม 
ตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกําหนด จํานวน 5 ชุด  
13. ต้นฉบับแบบก่อสร้าง จํานวน 5 ชุด  
14. บัญชีแสดงปริมาณวัสดุฯ ตามข้อ 12 ให้ผู้รับจ้าง แนบเอกสาร
ท่ีมาของราคาต่อหน่วยด้วย เช่น สํานักงบประมาณ พาณิชย์จังหวัด 
กรณีวัสดุใดไม่มีในบัญชีมาตรฐานดังกล่าว แต่ต้องมีเอกสารแสดง
การสืบราคาไม่น้อยกว่า 3 ราย โดยทั้งหมดให้จัดทําเป็นเอกสาร A4 
เย็บเล่ม จํานวน 5 เล่ม 
15. แผนงานก่อสร้าง และการแบ่งงวดงานและงวดเงิน จํานวน 5 ชุด 
16. รายละเอียดในรูปแบบไฟล์ Flash drive จํานวน 5 ชุด 

90 วัน นับถัดจากวันที่ลง
นามในสัญญา 
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2. ข้อกําหนดคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 

2.1 เป็นนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจด้านการออกแบบ ตามประเภทงานจ้าง ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นบุคคลสัญชาติไทย และผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลสัญชาติไทย  
รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลน้ัน  

2.2 เป็นนิติบุคคลที่มีบุคลากรหลักที่จัดให้รับผิดชอบงานด้านดังกล่าว ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคุมจากสภาวิศวกร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมของสภาสถาปนิก ซ่ึงไม่ขาดจากสมาชิกภาพ 
หรือไม่ถูกใบเพิกถอนใบอนุญาต และไม่อยู่ในระหว่างการถูกพักใช้ใบอนุญาต (ให้แนบหลักฐานใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพของบุคลากรหลักที่ยังไม่หมดอายุ ในสาขาดังกล่าวด้วย) 

2.3 ต้องมีประสบการณ์ และผลงานการออกแบบปรับปรุงพ้ืนท่ี หรือเป็นผลงานประเภทเดียวกัน 
กับงานท่ีจะว่าจ้างในครั้งน้ี และเป็นผลงานตนสัญญาเดียวท่ีมีวงเงินค่าจ้างออกแบบไม่น้อยกว่า 500,000 บาท และ
เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือ และต้องเป็นงานที่ดําเนินการตามสัญญาเสร็จเรียบร้อยเท่าน้ัน โดยให้ผู้เสนองาน
ต้องย่ืนสําเนาหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวด้วย  

2.4 ไม่เป็นผู้ถูกระบุช่ือว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันทุจริต และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํา และแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

2.5 ไม่เป็นผู้ที่ ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงาน ของทางราชการ และได้รับแจ้งเวียนช่ือแล้ว  
หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคล เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบทางราชการ  

2.6 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์
จะเสนอราคา ได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน  

2.7 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าย่ืนข้อเสนอ ณ วันย่ืนข้อเสนอ
หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

2.8 นิติ บุคคลท่ีเ ข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ของรัฐต้องลงทะเบียนในระบบอิ เ ล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  
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3. ข้อกําหนดของบุคลากรงานออกแบบ  
ผู้เสนอราคาต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร โดยมีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงาน อย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า

ประเภทละ 1 คน ดังน้ี 
- ภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ มีประสบการณ์ในการทํางานไม่น้อยกว่า 5 ปี  
- ภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก มีประสบการณ์ในการทํางานไม่น้อยกว่า 5 ปี  
- ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา มีประสบการณ์ในการทํางานไม่น้อยกว่า 5 ปี  
- ภาคีวิศวกร สาขาไฟฟ้ากําลัง มีประสบการณ์ในการทํางานไม่น้อยกว่า 5 ปี  

 
4. งบประมาณค่าจ้างออกแบบ  

งบประมาณจ้างออกแบบ โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ี อาคาร 71 วงเงินงบประมาณ 1,200,000 บาท  
(หน่ึงล้านสองแสนบาทสิบถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าสํารวจพ้ืนท่ีโดยละเอียด ค่าออกแบบ ค่าเขียนแบบ และ
ค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้เรียบร้อยแล้วด้วย  

 
5. การคํานวณราคากลางของงานจ้างออกแบบ  

ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทําประมาณราคาค่าก่อสร้างตามแบบรายละเอียด โดยจะต้องแสดงรายละเอียด 
ของปริมาณงาน และราคาให้ มีความละเอียดชัดเจน ทั้ ง น้ีการจัดทําประมาณราคา ต้องมีหัวข้อย่อย 
อย่างน้อยดังต่อไปน้ี  

5.1 ประมาณราคาค่างวดโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ อาคาร 71 งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม 
งานสุขาภิบาล งานไฟฟ้า งานครุภัณฑ์  

5.2 การประมาณราคาการ ก่อสร้ าง ในแต่ละหั ว ข้องาน  ( บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา  
Bill of Quantities : BOQ) จะต้องแบ่งส่วนประกอบของค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน  
และต้องเป็นตามแบบฟอร์ม ปร.4 ปร.5 และปร.6 ของหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางของทางราชการ  

5.3 เอกสารอ้างอิงประกอบการคํานวณราคา ได้แก่ เอกสารราคามาตรฐานของทางราชการ เอกสารราคา
ประกาศของกระทรวงพาณิชย์ห รือพาณิชย์ จังหวัด  ใบเสนอราคาของร้ านค้าวัส ดุ  Back-up sheet  
ของการคํานวณด้านปริมาณ และราคางาน ทั้งน้ี เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการคํานวณราคาของคณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง ตลอดจนการวิเคราะห์ความเหมาะสมของราคาของผู้เสนอราคา  
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6. การย่ืนข้อเสนอและคัดเลือกผู้ออกแบบหรือผู้ให้บริการ  
การเสนอราคาและรายละเอียดงาน จะแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
6.1 เอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคา 

6.1.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  

6.1.2 บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง  

6.1.3 สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง  

6.1.4 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
6.1.5 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล  
6.1.6. ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอ เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) 

หรือ กิจการร่วมทาํงาน (Consortium) ให้ย่ืนสําเนาสัญญา ของการเข้าร่วม หรือหนังสือยืนยันการร่วมทํางานและ
เอกสารสารตามที่ระบุ ในข้อ 1.1 – 1.5  

6.1.7 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอํานาจ 
ให้บุคคลอ่ืนลงนามในเอกสารข้อเสนอแทน 

6.2 ข้อเสนอด้านเทคนิค (Technical Proposal) 
ผู้เสนอราคาจัดทําข้อเสนอในการออกแบบด้านเทคนิคเป็นภาษาไทย ข้อเสนอด้านเทคนิค 

จะต้องครอบคลุมงานทุกชนิด  ที่ กําหนดและครบถ้วน  ตามขอบเขตของงานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี  

6.2.1 ผลงานและสบการณ์ของผู้ออกแบบตามที่กําหนด ผลงานด้านการออกแบบปรับปรุงจาก
โครงการอื่น ๆ พร้อมแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงาน และสําเนาคู่สัญญาพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง   

6.2.2 วิธีการบริหาร วิธีการปฏิบัติงาน แนวคิดในการออกแบบ พร้อมแบบร่าง  
6.2.3 บุคลากรของผู้ออกแบบ จะต้องเสนอบัญชีรายช่ือ คุณวุฒิบุคลากรหลัก รายละเอียดประวัติ

การทํางาน ของบุคลากรหลัก สําเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดพร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง 

6.2.4 ในการนําเสนอแนวคิดเบ้ืองต้น จะต้องครอบคลุมแนวความคิดในการออกแบบและ 
ควรมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

- แนวความคิดในการออกแบบ 
- แบบร่างผังบริเวณ ขนาดกระดาษ A3 
- รูปทัศนียภาพภายใน ขนาดกระดาษ A3 
- ราคาประมาณการเบื้องต้นทั้งโครงการ ขนาดกระดาษ A4 
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6.3 ข้อเสนอด้านราคา  
การเสนอราคาต้องไม่มากกว่าราคากลางงานจ้างที่กําหนด โดยงานจ้างออกแบบพิจารณา 

ด้านคุณภาพเป็นเกณฑ์สําคัญกว่าด้านราคา  
 

7. หลักเกณฑ์และสิทธ์ิในการพิจารณาข้อเสนอ  
การลงคะแนน ใช้คะแนนรวมของคณะกรรมการ โดยจะถือเป็นเด็ดขาดและส้ินสุด ผู้เสนอราคาจะโต้แย้ง

รวมถึงการฟ้องร้องต่าง ๆ มิได้ โดยจะแบ่งหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังน้ี  
-  ฐานะทางนิติบุคคล ให้คะแนนร้อยละ 10 
-  ประวัติผลงานและประสบการณ์ให้คะแนนร้อยละ 10 
-  ข้อกําหนดแนวทาง และการออกแบบ ให้คะแนนร้อยละ 80 โดยแบ่งรายละเอียดดังน้ี  

1 มีความทันสมัย โดยผสมผสานอัตลักษณ์ และการส่ือความหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้คะแนนร้อยละ 20 

2 ออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ เช่น การเลือกใช้วัสดุที่ทนทานต่อการกัด
กร่อน บํารุงรักษาง่าย สวยงาม ให้คะแนนร้อยละ 20 

3 ออกแบบให้ประหยัดพลังงานและเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ให้คะแนนร้อยละ 15 
4 ออกแบบให้ตอบสนองต่ออารยสถาปัตยกรรม ให้คะแนนร้อยละ 15 

  5 รูปแบบการนําเสนอ ให้คะแนนร้อยละ 10 โดยแบ่งรายละเอียดดังน้ี 
- ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร ให้คะแนนร้อยละ 5   
- การนําเสนอที่ชัดเจน ครบถ้วน และการใช้เวลาท่ีเหมาะสม ให้คะแนนร้อยละ 5   

 
8. ค่าปรับ  

กรณีผู้ได้รับการคัดเลือก ไม่สามารถส่งงานภายในเวลาท่ีกําหนดไว้ในสัญญาจ้าง โดยเป็นความผิด 
ของผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องเสียค่าปรับให้กับหน่วยงานในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญา  
การพิจารณางดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทําการ ให้เป็นไปตามมาตรา 102 ของพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
9. บทลงโทษ  

กรณีผู้ได้รับการคัดเลือก ดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ตามสัญญาจ้าง โดยเป็นความผิด 
ของผู้ได้รับการคัดเลือก ให้พิจารณาตามหมวด 11 และหมวด 12 ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง และ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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10. สถานที่สํารวจ และออกแบบงานปรับปรุงโครงการปรับปรุงพ้ืนท่ี  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
เลขท่ี 1 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
 

11. กําหนดยืนราคา  
กําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันย่ืนข้อเสนอ 
 

12. การสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม เพ่ือการออกแบบ  
“ผู้ประสงค์จะเสนองานหรือออกแบบงานจ้างน้ี ที่จะขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดต่อ 

ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 074-317180 ภายในวันเวลาที่กําหนด  


