
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เร่ือง จางออกแบบจางออกแบบโครงการปรับปรุงหลังคาและฝาเพดาน อาคาร ๕๕ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงคจะ จางออกแบบจางออกแบบโครงการ

ปรับปรุงหลังคาและฝาเพดาน อาคาร ๕๕ โดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป โดยมีราคากลางคาจางผูใหบริการออกแบบ

งานกอสรางในครั้งน้ี เปนเงินท้ังสิ้น ๓๕๓,๓๐๐.๐๐ บาท

                 ผูใหบริการจางออกแบบจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนด ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงาน ของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวน ผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมและหรือวิศวกรรม

สําหรับงานวาจางตามที่กําหนด ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ สถาปตยกรรมหรือวิศวกรรม แลวแตกรณี สําหรับผูให

บริการจางออกแบบท่ีเปนนิติบุคคล ตองเปนผูท่ีไดขึ้นทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพนั้นๆ ดวย

                     ผูใหบริการจางออกแบบท่ีเปนบุคคลธรรมดาตองมีสัญชาติไทย

                     ผูใหบริการจางออกแบบท่ีเปนนิติบุคคลจะตองมีกรรมการผูจัดการ หรือหุนสวนผูจัดการของ

นิติบุคคลน้ันเปนคนไทย และเปนนิติบุคคลที่มีผูถือหุนเปนคนไทยเกินรอยละหาสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการจางออกแบบรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก ณ วัน

ประกาศการจางออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง

เปนธรรม ในการจางออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปครั้งนี้

                 ๙. ผูใหบริการจางออกแบบตองไมมีสวนไดเสียกับผูประกอบการงานกอสรางในงานนั้น ในลักษณะดัง

ตอไปน้ี

                     (๑) มีความสัมพันธโดยตรง คือ ผูใหบริการจางออกแบบจะตองไมเปนผูรับจางงานกอสรางในงานที่

ตนเองเปนคูสัญญาจางออกแบบกับหนวยงานของรัฐนั้น 



                     (๒) มีความสัมพันธโดยออม คือ ผูใหบริการจางออกแบบจะตองไมเปนผูรับจางใหกับคูสัญญาในงาน

กอสรางกับหนวยงานของรัฐ ในงานท่ีตนเปนผูใหบริการจางออกแบบ

                 ๑๐. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูให

บริการจางออกแบบ ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๑. ผูใหบริการจางออกแบบตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศเชิญชวนทั่วไป และเปนผล

งานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนที่เชื่อถือ

                 ๑๒. ผูใหบริการจางออกแบบท่ียื่นขอเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้

                       (๑)  กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบ

ถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน และการยื่นขอเสนอใหยื่นขอเสนอในนาม "กิจการรวมคา" สวน

คุณสมบัติดานผลงานจางออกแบบ กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานจางออกแบบ ของผูเขารวมคามาใชแสดง

เปนผลงานจางออกแบบของกิจการรวมคาที่เขายื่นขอเสนอได

                       (๒)  กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคา

ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน ในกรณีท่ีกิจการรวมคาไดมีขอตกลง

ระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคา รายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขายื่นขอ

เสนอกับหนวยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอ กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานจาง

ออกแบบของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานจางออกแบบของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอได

                       ท้ังน้ี "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

                 ๑๓. ตองมีประสบการณและผลงานการออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่ โครงการปรับปรุงหองจัดการแสดง 

บริเวณช้ัน ๔ หรือเปนผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีจะวาจางในครั้งนี ้

                 ๑๔. มีผลงานประเภทเดียวกันที่มีวงเงินคาจางออกแบบไมนอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท และเปนผลงานที่

เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฏหมาย 

                 ๑๕. สําเนาหนังสือรับรองผลงาน และสําเนาสัญญาจางท่ีเปนสัญญาเดียวกัน ตามขอกําหนดในประกาศ

จางออกแบบงานเดียวกันนี้ และเอกสารตนฉบับดังกลาว 

                 ๑๖. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม และวิศวกรควบคุมสาขาตาง ๆ ที่กําหนด

ตามเอกสารฉบับน้ี

                ผูสนใจสามารถติดตอขอรับเอกสารรายละเอียดการจางออกแบบไดที่ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงาน

อธิการบดีโดยตรง หรือ Print out แนบทายรางขอบเขตงาน ระหวางวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ กันยายน 

๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ 
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(ผูชวยศาสตราจารยสิทธิโชค จันทรยอง)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 





เอกสารงานจางออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เลขที่ อบ.๒/๒๕๖๔

จางออกแบบจางออกแบบโครงการปรับปรุงหลังคาและฝาเพดาน อาคาร ๕๕ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ลงวันที่         สิงหาคม ๒๕๖๔

                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย" 

มีความประสงคจะดําเนินการ จางออกแบบจางออกแบบโครงการปรับปรุงหลังคาและฝาเพดาน อาคาร ๕๕ โดยวิธี

ประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

 

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารจางออกแบบ

                          ๑.๑     ขอบเขตของงานจางออกแบบ

                          ๑.๒     แบบใบเสนอจางออกแบบ

                          ๑.๓     สัญญาจางออกแบบและควบคุมงานกอสราง

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสาร

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

                 ๒.    คุณสมบัติของผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน 

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน ผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

๓๐



                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง และ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมและหรือ

วิศวกรรมสําหรับงานวาจางตามท่ีกําหนด ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ สถาปตยกรรมหรือวิศวกรรม แลวแตกรณี 

สําหรับผูใหบริการจางออกแบบท่ีเปนนิติบุคคล ตองเปนผูที่ไดขึ้นทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพน้ันๆ ดวย

                                    ผูใหบริการจางออกแบบท่ีเปนบุคคลธรรมดาตองมีสัญชาติไทย

                                    ผูใหบริการจางออกแบบท่ีเปนนิติบุคคลจะตองมีกรรมการผูจัดการ หรือหุนสวนผู

จัดการของนิติบุคคลน้ันเปนคนไทย และเปนนิติบุคคลท่ีมีผูถือหุนเปนคนไทยเกินรอยละหาสิบของทุนการจัดตั้ง

นิติบุคคลน้ัน

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการจางออกแบบรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ วันประกาศการจางออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไมเปนผู

กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการจางออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้

                          ๒.๙    ผูใหบริการจางออกแบบตองไมมีสวนไดเสียกับผูประกอบการงานกอสรางในงานนั้น ใน

ลักษณะดังตอไปน้ี

                                   (๑)    มีความสัมพันธโดยตรง คือ ผูใหบริการจางออกแบบจะตองไมเปนผูรับจางงาน

กอสรางในงานที่ตนเองเปนคูสัญญาจางออกแบบและควบคุมงานกอสรางกับหนวยงานของรัฐนั้น

                                   (๒)    มีความสัมพันธโดยออม คือ ผูใหบริการจางออกแบบจะตองไมเปนผูรับจางใหกับคู

สัญญาในงานกอสรางกับหนวยงานของรัฐ ในงานท่ีตนเปนผูใหบริการจางออกแบบ

                          ๒.๑๐    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูใหบริการจางออกแบบ ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๑    ผูใหบริการจางออกแบบตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศเชิญชวนทั่วไป 

และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนทีม่หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัยเช่ือถือ

                          ๒.๑๒    ผูใหบริการจางออกแบบท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ

ดังน้ี

                                   (๑)     กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมี

คุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน และการยื่นขอเสนอใหเสนอในนาม "กิจการรวมคา" 

สวนคุณสมบัติดานผลงานจางออกแบบ กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานจางออกแบบ ของผูเขารวมคามาใช

แสดงเปนผลงานจางออกแบบของกิจการรวมคาที่เขายื่นขอเสนอได

                                   (๒)     กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคล

ท่ีเขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน ในกรณีที่กิจการรวมคาไดมี

ขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคา รายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการ

เขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอ กิจการรวมคานั้นสามารถใช

ผลงานจางออกแบบของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานจางออกแบบของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอได

                                   ท้ังนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จด

ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย



                          ๒.๑๓    ตองมีประสบการณและผลงานการออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่ โครงการปรับปรุงหอง

จัดการแสดง บริเวณชั้น ๔ หรือเปนผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะวาจางในครั้งนี ้

                          ๒.๑๔    มีผลงานประเภทเดียวกันที่มีวงเงินคาจางออกแบบไมนอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ

เปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฏหมาย 

                          ๒.๑๕    สําเนาหนังสือรับรองผลงาน และสําเนาสัญญาจางท่ีเปนสัญญาเดียวกัน ตามขอกําหนด

ในประกาศจางออกแบบงานเดียวกันน้ี และเอกสารตนฉบับดังกลาว 

                          ๒.๑๖    สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม และวิศวกรควบคุมสาขาตาง 

ๆ ท่ีกําหนดตามเอกสารฉบับน้ี

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูใหบริการจางออกแบบ จะตองยื่นซองขอเสนอ ซึ่งประกอบดวยเอกสารขอเสนอดานคุณภาพ 

(Technical Proposal) และเอกสารตามขอ ๓.๑ และเอกสารตามขอ ๓.๒ รวมไวในซองขอเสนอ ที่ผนึกซองไว

เรียบรอยแลว ดังตอไปน้ี

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูใหบริการจางออกแบบเปนนิติบุคคล

                                           (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูใหบริการจางออกแบบเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล 

ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจํา

ตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูใหบริการเปนผูใหบริการจางออกแบบรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่น

สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่น

เอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑)

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่น ๆ 

                                           (๔.๑)    สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 

                                           (๔.๒)    สําเนาหนังสือภาษีมูลคาเพ่ิม 

                                           (๔.๓)    หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่น ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    หนังสือมอบอํานาจปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูใหบริการมอบ

อํานาจใหบุคคลอื่น ลงลายมือช่ือใหชัดเจน หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูใหบริการในการเสนองานแทน 

                                   (๒)    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมหรือวิศวกรรมสําหรับงานวาจางตามที่

กําหนด ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ สถาปตยกรรมหรือวิศวกรรม แลวแตกรณ ี

                                   (๓)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 



                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่น ๆ 

                                           (๔.๑)    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมหรือวิศวกรรมสําหรับงานวา

จางตามท่ีกําหนด ตามกฏหมายวาดวยวิชาชีพ สถาปตยกรรมหรือวิศวกรรม แลวแตกรณ ี

                                           (๔.๒)    สําเนาหนังสือรับรองผลงาน และสําเนาสัญญาจางที่เปนสัญญาเดียวกัน 

ตามขอกําหนดในประกาศจางออกแบบงานเดียวกันนี้ และเอกสารตนฉบับดังกลาว

                                   (๖)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่น ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

                 ๔.    การย่ืนขอเสนอ

                          ๔.๑     ผูใหบริการจางออกแบบตองยื่นขอเสนอ ตามที่กําหนดไวในเอกสารการจางออกแบบนี ้

โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อผูใหบริการจางออกแบบใหชัดเจน หรือ

หลักฐานแสดงตัวตนของผูใหบริการจางออกแบบ

                          ๔.๒    ในการยื่นขอเสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนขอเสนอไมนอยกวา ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันยื่นขอ

เสนอ โดยภายในกําหนดยืนขอเสนอ ผูใหบริการจางออกแบบตองรับผิดชอบขอเสนอที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการ

ยื่นขอเสนอมิได

                          ๔.๓    ผูใหบริการจางออกแบบจะตองเสนอกําหนดระยะเวลาดําเนินงานใหแลวเสร็จภายใน 

๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางออกแบบและควบคุมงานกอสรางหรือวันที่ไดรับแจงจาก มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ใหเริ่มงาน

                          ๔.๔     กอนยื่นขอเสนอ ผูใหบริการจางออกแบบตองตรวจดูรางสัญญาออกแบบและควบคุม

งานกอสราง รายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารการจจางออกแบบท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอ 

ตามเง่ือนไขในเอกสารการจางออกแบบ

                          ๔.๕     ผูใหบริการจางออกแบบจะตองยื่นซองขอเสนอ โดยปดผนึกซองขอเสนอ จาหนาซองถึง 

"ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป" และสงถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย โดยระบุหนาซองวา " ซองขอเสนอตามเอกสารการจางออกแบบเลขท่ี อบ.๒/๒๕๖๔" ยื่นตอคณะกรรม

การฯ ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐ น. ณ e-mail 

gpro.rutssongkhla@gmail.com ในเวลาราชการ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองขอเสนอแลว คณะกรรมการฯ จะไมรับเอกสารใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๖     คณะกรรมการฯ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูใหบริการจางออกแบบแตละ

รายวาเปนผูใหบริการจางออกแบบท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการจางออกแบบรายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑) หาก

ปรากฏวาผูใหบริการจางออกแบบรายใดเปนผูท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการจางออกแบบรายอื่น คณะกรรม

การฯ จะตัดรายชื่อผูใหบริการจางออกแบบท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการฯ กอนหรือในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูใหบริการจาง

ออกแบบรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวา

มีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูใหบริการจางออกแบบราย

น้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะพิจารณาลงโทษผูใหบริการจาง

ออกแบบรายดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พิจารณาเห็นวาผูใหบริการจาง

ออกแบบรายน้ัน มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



                          ๔.๗    ผูใหบริการจางออกแบบจะตองยื่นขอเสนอดานคุณภาพ (Technical Proposal) 

ประกอบดวยรายละเอียด อยางนอย ดังตอไปน้ี

                                   (๑)  แนวคิดของงานออกแบบ 

                                           (๑.๑)  การคํานึงถึงรูปแบบ การเลือกใชวัสดุที่เหมาะสมถูกตอง ประหยัด คงทน

ถาวรโดยผสมฟสานอัตลักษณ และการสื่อความหมายตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

                                           (๑.๒)  การคํานึงถึงประโยชนการใชสอยพื้นที่ตองเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและคุม

คาตอการลงทุนและสอดคลองกับวัตถุประสงค 

                                   (๒)  ผลงานของผูใหบริการ 

                                   (๓)  ขอเสนออื่นที่เห็นวาเปนประโยชนตอโครงการ 

                                           (๓.๑)  ฐานะทางนิติบุคคล

                                   หากผูใหบริการจางออกแบบ มีขอเสนอเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไว ผูใหบริการ

จางออกแบบอาจจะเสนอมาพรอมกับขอเสนอทางดานคุณภาพก็ได

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาคัดเลือก

                          ๕.๑     คณะกรรมการฯ จะพิจารณาขอเสนอดานคุณภาพ โดยมีเกณฑการพิจารณาใหคะแนน

ดังน้ี

                                   (๑)  แนวคิดของงานออกแบบ ๖๐ คะแนน 

                                           (๑.๑)  คํานึงถึงรูปแบบ การเลือกใชวัสดุท่ีเหมาะสมถูกตอง ประหยัด คงทนถาวร 

โดยผสมผสานอัตลักษณ และการสื่อความหมายตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ๓๐  

คะแนน 

                                            (๑.๒)  การคํานึงถืงประโยชนการใชสอยพื้นที่ตองเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และคุม

คาตอการลงทุน และสอดคลองกับวัตถุประสงค  ๓๐  คะแนน 

                                           (๑.๒)  ขอเสนออื่นท่ีเห็นวาเปนประโยชนตอโครงการ ๑๐ คะแนน 

                                   (๒)  ผลงานของผูใหบริการ  ๓๐  คะแนน 

                                    (๓)  ฐานะทางนิติบุคคล  ๑๐  คะแนน 

                                   รวมท้ังหมด ๑๐๐ คะแนน

                          ๕.๒     ผูใหบริการจางออกแบบท่ีไดรับการคัดเลือก จะตองไดคะแนนจากการพิจารณาดาน

คุณภาพ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของคะแนนท้ังหมด

                          ๕.๓     คณะกรรมการฯ จะพิจารณาขอเสนอดานคุณภาพของผูใหบริการจางออกแบบรายที่ถูก

ตองตามขอ ๕.๑ และขอ ๕.๒ และจะพิจารณาเลือกผูใหบริการจางออกแบบรายที่ไดคะแนนคุณภาพมากที่สุด และจัด

ลําดับไวไมเกิน ๓ ราย ในกรณีท่ีผูใหบริการจางออกแบบรายที่คัดเลือกไวซึ่งไดคะแนนคุณภาพมากที่สุดไมยอมเขาทํา

สัญญากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในเวลาที่กําหนด คณะกรรมการฯ จะพิจารณาผูใหบริการจาง

ออกแบบท่ีไดคะแนนคุณภาพมากที่สุดรายถัดไป

                                   กรณีที่ผูยื่นขอเสนอมีคะแนนคุณภาพรวมสูงสุดเทากัน คณะกรรมการฯ จะพิจารณาโดย

ใหหนวยงานของรัฐพิจารณากําหนดตามความเหมาะสม

                          ๕.๔     หากผูใหบริการจางออกแบบรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการ

ยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลวแตกรณี คณะกรรมการฯ 



จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูใหบริการจางออกแบบรายนั้น เวนแตผูใหบริการจางออกแบบรายใดเสนอเอกสาร 

ดานคุณภาพไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

กําหนดไวในประกาศและเอกสารการจางออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูใหบริการจางออกแบบรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย 

คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูใหบริการจางออกแบบรายนั้น

                          ๕.๕     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูใหบริการ

จางออกแบบโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้

                                   (๑)   ไมปรากฏช่ือผูใหบริการจางออกแบบท่ียื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับ

เอกสารการจางออกแบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารการจาง

ออกแบบทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)   ไมกรอกช่ือผูใหบริการจางออกแบบในใบเสนองานจางออกแบบ

                                   (๓)   เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารการจางออกแบบที่

เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูใหบริการจางออกแบบรายอื่น

                          ๕.๖     ในการคัดเลือกผูใหบริการจางออกแบบหรือในการทําสัญญาจางออกแบบและควบคุม

งาน คณะกรรมการฯ หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีสิทธิใหผูใหบริการจางออกแบบชี้แจงขอเท็จจริง

เพิ่มเติมดวยวาจาได แตจะไมรับพิจารณาเอกสารหรือการเสนออื่นใดที่เปนการเปล่ียนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลว 

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไม

เหมาะสมหรือไมถูกตอง

                 ๖.    คาจางและเง่ือนไขการจายเงิน 

                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจะจายคาจางใหแกผูใหบริการจางออกแบบ ดังน้ี 

                                 งวดท่ี ๑ จายรอยละ ๒๐ ของเงินคาจางออกแบบ เม่ือจัดทําและสงแบบรางขั้นตน 

                                 งวดท่ี ๒ จายรอยละ ๒๐ ของเงินคาจางออกแบบ เม่ือจัดทําและสงแบบรางขั้นสุดทาย 

                                 งวดสุดทาย จายรอยละ ๖๐ ของเงินคาจางออกแบบ

                 ๗.    การทําสัญญาจางออกแบบและควบคุมงานกอสราง

                         ผูใหบริการจางออกแบบท่ีไดรับการคัดเลือกจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาจางออกแบบ

และควบคุมงานกอสราง ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง

                 ๘.     หลักประกันสัญญาจางออกแบบและควบคุมงานกอสราง

                         ผูใหบริการจางออกแบบท่ีไดรับคัดเลือกใหทําสัญญาจางออกแบบและควบคุมงานกอสรางกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตองวางหลักประกันสัญญาจางออกแบบและควบคุมงานกอสรางเปนจํานวน

เงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางออกแบบใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยยึดถือไวในขณะทําสัญญา

โดยใชหลักประกันอยางหนี่งอยางใด ดังตอไปนี้

                          ๘.๑     เงินสด

                          ๘.๒     เช็คหรือดราฟท ที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย โดยเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือ

ดราฟทน้ัน ชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันทําสัญญาไมเกิน ๓ วันทําการ

                          ๘.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย



กําหนด โดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)

                          ๘.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายซื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกับของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)

                          ๘.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูใหบริการจางออกแบบ

พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางออกแบบและควบคุมงานกอสรางแลว

                 ๙.    อัตราคาปรับ

                          กรณีที่ผูใหบริการจางออกแบบทํางานไมแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดในสัญญา ผูใหบริการจาง

ออกแบบจะตองเสียคาปรับใหแกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเปนรายวัน ในอัตรารอยละ ๐.๑ ของวงเงิน

คาจางตามสัญญานับถัดจากวันครบกําหนด จนถึงวันท่ีผูใหบริการจางออกแบบปฏิบัติตามสัญญา ถูกตอง ครบถวน

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

                          ๑๐.๑     ผูใหบริการจางออกแบบซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไดคัดเลือกแลว ไม

ไปทําสัญญา ภายในเวลาท่ีกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง

งานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

                          ๑๐.๒     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอ

กําหนดในแบบสัญญาจางออกแบบและควบคุมงานกอสราง ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๐.๓     เงินคาจางสําหรับงานจางออกแบบครั้งนี้ ไดมาจากเงินรายไดสะสม การลงนามใน

สัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดรับอนุมัติเงินคาจางออกแบบจากเงินรายได

สะสม แลวเทาน้ัน

                          ๑๐.๔     ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารการจางออกแบบนี้มีความขัดหรือแยงกัน ผูให

บริการจางออกแบบจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือ

เปนท่ีสุด และผูใหบริการจางออกแบบไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม

                          ๑๐.๕     กอนลงนามในสัญญาจางออกแบบและควบคุมงานกอสราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัยจะประกาศยกเลิกการจางออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปครั้งน้ี โดยผูใหบริการจางออกแบบ

จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไมไดในกรณีตอไปนี้

                                   (๑)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไมไดรับการจัดสรรเงินเงินรายไดสะสม ที่

จะใชในการจางผูใหบริการจางออกแบบหรือไดรับจัดสรรไมเพียงพอท่ีจะทําการจางผูใหบริการจางออกแบบครั้งนี้ตอ

ไป

                                   (๒)   มีการกระทําที่เขาลักษณะผูใหบริการจางออกแบบที่ไดรับการคัดเลือกจากการจาง

ออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปครั้งนี้มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูใหบริการจางออกแบบที่ยื่น

ขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นหรือเจาหนาที่ในการ

ยื่นขอเสนอ หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการยื่นขอเสนอ

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

        สิงหาคม ๒๕๖๔๓๐


