
 

เอกสารการจัดจ้างออกแบบ  เลขที่   อบ. 2/2557  1 
งานจ้างออกแบบ   ระบบประปาภายในวิทยาลัยรัตภูมิ  1 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
ตามประกาศจ้างออกแบบ  ลงวันที่   20  พฤษภาคม  2557   1 

 
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “ มหาวิทยาลัย ฯ”  มีความประสงค์

จ้างออกแบบ   ระบบประปาภายในวิทยาลัยรัตภูมิ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 
2550  ผนวกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
สถานที่ก่อสร้าง  ณ   วิทยาลัยรัตภูมิ   ต.  ท่าชะมวง  อ. รัตภูมิ   จ.สงขลา       โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 
  1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารการจ้างออกแบบของผู้ให้บริการที่ใช้ย่ืนในวันรับเอกสารฯ 
       1.1  ในกรณีที่ผู้ให้บริการเป็นนิติบุคคล 
    1.1.1  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรอืห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
    (1)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   
    (2)  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ    
    (3)  บัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจควบคุม    
     1.1.2  บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
    (1)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
    (2)  หนังสือบริคณห์สนธิ 
    (3)  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ 
    (4)  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
        1.2  ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน  และส าเนาสัญญาจ้างที่เป็นสัญญาเดียวกัน ตามข้อก าหนด
ในประกาศจ้างออกแบบงานเดียวกันนี้  และเอกสารต้นฉบับดังกล่าว  
        1.3  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  และวิศวกรควบคุมสาขาต่างๆ  
ที่ก าหนดตามเอกสารฉบับนี้ 
  2.  ระยะเวลาการด าเนินการออกแบบ - เขียนแบบ ให้แล้วเสร็จ   60    วัน (นับถัดจากวันที่ลงนาม
สัญญาจ้าง) 
  3.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะให้บริการ 
       3.1  ผู้เสนอให้บริการต้องเป็นนิติบุคคล   และไม่เป็นผู้ที่รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจ
ปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลผู้เสนองานจะได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
           3.2  ผู้เสนอให้บริการต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ออกแบบ  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ
ผู้ทิ้งงานของทางราชการ  
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         3.3  ผู้เสนอให้บริการต้องแสดงหนังสือรับรองผลงานออกแบบก่อสร้างของส่วนราชการ  องค์การ
ของรัฐ  เทศบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชนที่ทางการเชื่อถือได้  ส าหรับกรณีเป็นผลงานของเอกชนต้องเป็นหนังสือ
รับรองผู้เป็นคู่สัญญาโดยตรงพร้อมทั้งส าเนาสัญญา   
  4.  ก าหนดดูสถานที่เพื่อการออกแบบอาคาร  ในวันที่  27  พฤษภาคม  2557  เวลา  09.30  น.  
ถึงเวลา   10.00   น.  และรับฟังชี้แจงเพ่ิมเติมในวันเดียวกัน  เวลา   10.15   น. เป็นต้นไป  ณ  วิทยาลัยรัตภูมิ     
ต. ท่าชะมวง  อ. รัตภูมิ  จ.สงขลา       1 
  5.  การยื่นซองเสนองานและน าเสนอแนวความคิดเบื้องต้นในการออกแบบอาคาร 
ในวันที่       9  มิถุนายน   2557         ตั้งแต่เวลา   09.30   น.  ถึงเวลา   10.30   น.   ณ  ห้องประชุมงานพัสดุ 
ส านักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ถนนราชด าเนินนอก  ต.บ่อยาง  อ.เมือง            
จ.สงขลา   โดยวิธีการจับฉลาก  และก าหนดให้ผู้เสนอให้บริการน าเสนอแนวความคิดเบื้องต้นในวันเดียวกัน   
ตั้งแต่เวลา   13.30    น.เป็นต้นไป  ณ  สถานที่เดียวกัน โดยจ่าหน้าซองถึง  “ ประธานกรรมการจ้างออกแบบ  
ตามเอกสารจ้างออกแบบ  เลขที่ อบ. 2/2557” 
  6.  หลักฐานการยื่นซองเสนองาน  เพื่อประกอบการพิจารณา  ประกอบด้วย 
       6.1  ส าเนาหลักฐานแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้เสนองาน   และส าเนาใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง    
       6.2  ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน  และส าเนาสัญญาจ้างที่เป็นสัญญาเดียวกัน  ตามข้อก าหนด
ในประกาศจ้างออกแบบงานเดียวกันนี้  พร้อมสัญญาและหนังสือรับรองผลงานฉบับจริง  
       6.3  เอกสารอื่นๆ  ตามข้อ 3  
             ผู้ยื่นซองเสนองานหรือผู้แทนซึ่งมีหนังสือมอบอ านาจถูกต้องตามกฎหมาย  จะต้องยื่นซอง
เสนองานด้วยตนเอง  เพ่ือให้ค าชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมต่อคณะกรรมการเมื่อถูกเรียก  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
การยื่นซองเสนอราคาในครั้งนี้ 
       6.4  หลักประกันซองการเสนองาน จ านวน  6,000.-  บาท   ( หกพันบาทถ้วน ) 
  7.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจาณาคัดเลือกผู้ให้บริการ 
       7.1  คณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบ  จะท าการพิจาณาคุณสมบัติของผู้เสนองาน  
เอกสารหลักฐานต่างๆในเบื้องต้น  ที่ผู้เสนองานแต่ละรายได้เสนอว่าถูกต้องตามเงื่อนไขและข้อก าหนดในเอกสารจ้าง
ออกแบบหรือไม่  ซึ่งหากการเสนอราคาผิดเงื่อนไขในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ  คณะกรรมการฯ จะไม่พิจารณาเสนอ
งานรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ    

     7.2  การสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาของผู้เสนองาน  โดยไม่มีการผ่อนผัน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
     (1)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่อผู้เสนองานอย่างหนึ่งอย่างใด 
     (2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารการจ้างออกแบบที่เป็น
สาระส าคัญ  หรือมีผลให้ผู้อื่นได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนองานรายอื่น 
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     (3)  กรณีที่คณะกรรมการฯหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนซึ่งกระท าเกี่ยวกับการเสนองานคราวนี้ได้
กระท าการใดๆโดยเชื่อหลักฐานต่างๆที่ผู้เสนองานได้ปฏิบัติหรือมีหลักฐานถูกต้องแล้ว  หากการตรวจสอบภายหลัง
พบว่า  หลักฐานต่างๆที่น ามาแสดงหรือยื่นไว้นั้นเป็นหลักฐานที่ไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามเงื่อนๆไขใน
ประกาศ  ให้ถือว่าผู้เสนองานนั้นไม่มีสิทธิ์เข้ายื่นเสนองาน 
  8.  หลักเกณฑ์การพิจารณาการเสนองานเบื้องต้น   
        8.1  มหาวิทยาลัยฯ จะเน้นความคิดในการออกแบบ  Conceptual Design   
        8.2  แนวคิดในการออกแบบจะต้องค านึงถึงงบประมาณค่าก่อสร้าง  การควบคุมดูแลและ
บ ารุงรักษา  ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการใช้งานต้องมีประโยชน์ใช้สอยได้เป็นอย่างดี   
  9.  การน าเสนอผลงานแนวความคิดเบื้องต้น  ( Conceptual Design )  ให้ผู้เสนอให้บริการ
น าเสนอในรูปของ   Sketch Design  ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยดังนี้ 
       9.1  ผลงานของผู้ให้บริการที่เสนองาน  ( เป็นเอกสาร ) 
       9.2  แนวความคิดในการออกแบบงาน 
       9.3  ข้อมูลที่น าเสนอเป็นเอกสารต่อคณะกรรมการ  ให้ใช้กระดาษ ขนาด A4  และแบบรูปใช้
กระดาษ  A3  ให้จัดเตรียมจ านวน  10  ชุด 
  ก าหนดเวลาการน าเสนอ 30  นาที  และคณะกรรมการ ซักถาม  30  นาที  โดยผู้น าเสนองาน
สามารถน าเสนอรูปแบบได้ตามอิสระ   ทั้งนี้ล าดับการเสนอจะใช้วิธีการจับฉลาก 

 10.  การด าเนินการจัดท ารายละเอียดแบบรูปเพื่อการก่อสร้าง 
         ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดท ารายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง ประกอบด้วย 

10.1  ผังบริเวณมาตราส่วน  1:500 แสดงผังที่ดินและที่ตั้งของอาคารและส่วนประกอบ 
ของโครงการในบริเวณใกล้เคียง  
   10.2  แบบขยายและรายละเอียด 

10.3  บัญชีแบบพร้อมทั้งรายละเอียดของงานในแบบแต่ละแผ่น 
10.4  รายละเอียดประกอบแบบ ( Specification ) 
10.5   แบบ  Drawing  ในรูป Auto CAD  ในรูปของ CD –Rom  จ านวน 2 ชุด 

  11.  ขนาดและคุณภาพของกระดาษท่ีใช้ในการเขียนแบบ ก าหนดให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่า 
         11.1  เป็นกระดาษไขใหม่ที่ใช้เขียนแบบ  ขนาด 95-100 แกรม 
         11.2  ขนาดของกระดาษให้ใช้ตามความเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
              11.3  ในส่วนของ  Heading –ของแบบทุกแผ่น  จะต้องจัดท า  Heading  ของมหาวิทยาลัยฯ  
ควบคู่ไปด้วย  ซึ่งจะก าหนดในวันลงนามสัญญาจ้าง 

12.  รายละเอียดอื่นที่จะต้องจัดท าและส่งพร้อมกับแบบรูปรายการ 
                   12.1  บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง ( Bill of Quantity &Cost  Estimation ) 
ของงานระบบต่างๆทีเ่กี่ยวข้อง รวมเป็นรูปเล่ม ตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางก าหนด จ านวน 3 ชุด พร้อม    CD-
ROM  จ านวน  1   ชุด 
         12.2  ต้นฉบับแบบก่อสร้าง ( กระดาษไข )  จ านวน  1  ชุด  
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  13.  ค่าปรับ 
        ค่าปรับจะก าหนดในอัตราร้อยละ  0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวันแต่ต้องไม่ต่ ากว่า               
วันละ 100  บาท 
  14.  ค่าจ้างออกแบบอาคาร 
        ราคาค่าออกแบบงานจ้างครั้งนี้   120,000.-  บาท ( หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน )  ซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนไว้ทั้งหมดทั้งปวงแล้ว     
  15.  ระยะเวลาในการออกแบบ ระยะเวลาการออกแบบ-เขียนแบบ  60  วันนับถัดจากวันลงนาม
สัญญาจ้าง      
  16.  การสงวนสิทธิของมหาวิทยาลัยในการจ้างออกแบบอาคาร 
   16.1  มหาวิทยาลัยฯจะพิจารณาถึงประสบการณ์ในการท างาน  แนวคิดในการออกแบบ
และผลงานของผู้เสนอให้บริการประกอบรายละเอียดการให้บริการที่ผู้เสนอให้บริการเสนอมหาลัยฯ ประกอบกับ
เงื่อนไขตามหลักเกณฑ์และเอกสารที่ก าหนดไว้ในเอกสารจัดจ้างนี้ โดยถือการวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ เป็นอัน
เด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้ประสงค์จะเสนองานจะเรียกร้อง ฟ้องร้องใด ๆ มิได้ 
   16.2  แบบรูปรายการและเอกสารต่างๆ ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด  
ผู้รับจ้างจะน าแบบแปลนรายละเอียดของงานก่อสร้างนี้ไปด าเนินการก่อสร้างในโครงการอ่ืนมิได้ กรณีผู้มหาวิทยาลัย
ฯจ้างน าแบบรูปรายการไปใช้ในโครงการอ่ืนที่เป็นของมหาวิทยาลัยฯ  ให้ถือว่าเป็นสิทธิโดยชอบตามกฎหมาย      
ผู้รับจ้างจะเรียกร้องใดๆ มิได้ 
   16.3  มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิในการสั่งแก้ไขและ/หรือเพ่ิมเติมแบบและ/หรือ
รายละเอียดต่างๆ  ในบางจุดเพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องของงาน  ภายหลังการรับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดท า
ให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด  และจะต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพ่ิมเติมจากท่ีระบุในสัญญา   
   16.4  ผู้ให้บริการจะต้องมาท าสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยฯ  ภายใน  7  วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้ง หากพ้นระยะเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยฯ ถือว่าผู้เสนอให้บริการรายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน โดยมหาวิทยาลัยฯ จะ
ด าเนินการเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการตามระเบียบฯ พร้อมยึดหลักประกันซองทั้งหมด 
   16.5  กรณีมีผู้ให้บริการยื่นเสนอผลงานรายเดียวและคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้ด าเนินการต่อไปโดยไม่ยกเลิก ให้ผู้ที่ยื่นซองรายเดียวนั้นด าเนินการยื่นซองเอกสารและด าเนินการทุก
ขั้นตอนตามเอกสารการจัดจ้างฉบับนี้  
   16.6   เนื่องจากการจ้างออกแบบใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ลงวันที่  13  มีนาคม  2550  เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างออกแบบและการควบคุมงาน
ก่อสร้างอาคารด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.  2550  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอสงวนสิทธิค่าจ้างออกแบบตามที่
ก าหนดในประกาศนี้เป็นส าคัญ  ข้อโต้แย้งใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยฯ ต้องเปลี่ยนวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์อันเกิดขึ้นต่อทางราชการ  
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  17.   ระยะเวลาการตรวจและรับมอบงาน 
   ระยะเวลาการตรวจงาน ถือเป็นสิทธิและอ านาจของคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน  
ในการตรวจรายละเอียดต่าง ๆ ตามสัญญาจ้าง  เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่ งระยะเวลาไม่ระบุได้   แน่ชัด 
ในการดังกล่าวผู้ให้บริการจะเรียกร้องใด ๆ มิได้  แต่ทั้งนี้ระยะเวลาดังกล่าวไม่เกิน  30 วันนับแต่วันที่แจ้งส่งงาน  
เว้นแต่มีเหตุความจ าเป็น จะแจ้งให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 

    

 
 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วันที่1     20  พฤษภาคม   2557        1 
 
 

 


