
เอกสารงานจางออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เลขที่ ........................

จางออกแบบบริเวณโดยรอบอาคารเอนกประสงค โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ตามประกาศ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

ลงวันที่         กุมภาพันธ ๒๕๖๕

        โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "โรงเรียน" มีความประสงคจะดําเนินการ จางออกแบบ

บริเวณโดยรอบอาคารเอนกประสงค โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 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

๗/๒๕๖๕

๒๑
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                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง และ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    เปนนิติบุคคล ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมและหรือวิศวกรรมสําหรับ

งานวาจางตามที่กําหนด ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ สถาปตยกรรมหรือวิศวกรรม แลวแตกรณี สําหรับผูใหบริการ

จางออกแบบที่เปนนิติบุคคล ตองเปนผูที่ไดขึ้นทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพนั้นๆ ดวย

                                    ผูใหบริการจางออกแบบที่เปนบุคคลธรรมดาตองมีสัญชาติไทย

                                    ผูใหบริการจางออกแบบที่เปนนิติบุคคลจะตองมีกรรมการผูจัดการ หรือหุนสวนผู

จัดการของนิติบุคคลนั้นเปนคนไทย และเปนนิติบุคคลที่มีผูถือหุนเปนคนไทยเกินรอยละหาสิบของทุนการจัดตั้ง

นิติบุคคลนั้น

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการจางออกแบบรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก

โรงเรียน ณ วันประกาศการจางออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง

การแขงขันอยางเปนธรรม ในการจางออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้

                          ๒.๙    ผูใหบริการจางออกแบบตองไมมีสวนไดเสียกับผูประกอบการงานกอสรางในงานนั้น ใน

ลักษณะดังตอไปนี้

                                   (๑)    มีความสัมพันธโดยตรง คือ ผูใหบริการจางออกแบบจะตองไมเปนผูรับจางงาน

กอสรางในงานที่ตนเองเปนคูสัญญาจางออกแบบและควบคุมงานกอสรางกับหนวยงานของรัฐนั้น

                                   (๒)    มีความสัมพันธโดยออม คือ ผูใหบริการจางออกแบบจะตองไมเปนผูรับจางใหกับคู

สัญญาในงานกอสรางกับหนวยงานของรัฐ ในงานที่ตนเปนผูใหบริการจางออกแบบ

                          ๒.๑๐    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูใหบริการจางออกแบบ ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๑    ผูใหบริการจางออกแบบตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศเชิญชวนทั่วไป 

และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนทีโ่รงเรียนเชื่อถือ

                          ๒.๑๒    ผูใหบริการจางออกแบบที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ

ดังนี้

                                   (๑)     กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมี

คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน และการยื่นขอเสนอใหเสนอในนาม "กิจการรวมคา" 

สวนคุณสมบัติดานผลงานจางออกแบบ กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานจางออกแบบ ของผูเขารวมคามาใช

แสดงเปนผลงานจางออกแบบของกิจการรวมคาที่เขายื่นขอเสนอได

                                   (๒)     กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคล

ที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน ในกรณีที่กิจการรวมคาไดมี

ขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคา รายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการ

เขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอ กิจการรวมคานั้นสามารถใช

ผลงานจางออกแบบของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานจางออกแบบของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอได

                                   ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จด

ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

                        ๒.๑๓ ผูใหบริการที่เสนองานตองมีบุคลากร สถาปนิกและวิศวกรที่ประจํา/ไมประจํา ที่มีใบ



อนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมและวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปตยกรรม และ

พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม ไมตํ่ากวาประเภทที่กําหนดไว เปนผูรับผิดชอบในการออกแบบ โดยตองแสดงคุณวุฒ ิ

ประวัติการทํางาน ประสบการณ ใบประกอบวิชาชีพของทุกคน พรอมรับรองสําเนาถูกตองดวยตนเอง อยางนอยตอง

ประกอบดวยบุคลากรที่ประจําในตําแหนงตาง ๆ ตามที่กําหนดไว TOR ขอ ๓ คุณสมบัติการใหบริการ ขอ ๓.๑๔ 

                        ๒.๑๔  ผูใหบริการเสนองานตองมีผลงานลักษณะเกี่ยวกันกับงานจาง หรืออาคารสาธารณะโดยมี

มูลคาของงานจางออกแบบวงเงินไมนอยกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาท) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ

สวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมี

ฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานเอกชนที่เชื่อถือได โดยใหแนบสําเนา

หนังสือรับรองผลงาน สําเนาสัญญารับจางออกแบบ สําเนาภาพถายสี ของอาคารที่ออกแบบและกอสรางแลวเสร็จ

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ

                         ผูใหบริการจางออกแบบ จะตองยื่นซองขอเสนอ ซึ่งประกอบดวยเอกสารขอเสนอดานคุณภาพ 

(Technical Proposal) และเอกสารตามขอ ๓.๑ และเอกสารตามขอ ๓.๒ รวมไวในซองขอเสนอ ที่ผนึกซองไว

เรียบรอยแลว ดังตอไปนี้

                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูใหบริการจางออกแบบเปนนิติบุคคล

                                           (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูใหบริการจางออกแบบเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล 

ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจํา

ตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูใหบริการเปนผูใหบริการจางออกแบบรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่น

สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่น

เอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ 

                                           (๔.๑)    สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท 

                                           (๔.๒)    สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20)

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    หนังสือมอบอํานาจปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูใหบริการมอบ

อํานาจใหบุคคลอื่น ลงลายมือชื่อใหชัดเจน หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูใหบริการในการเสนองานแทน 

                                   (๒)    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมหรือวิศวกรรมสําหรับงานวาจางตามที่

กําหนด ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ สถาปตยกรรมหรือวิศวกรรม แลวแตกรณ ี

                                   (๓)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 



                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ 

                                            (๔.๑) ผลงานลักษณะเกี่ยวกันกับงานจาง หรืออาคารสาธารณะโดยมีมูลคาของ

งานจางออกแบบวงเงินไมนอยกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาท) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน

ราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมี

ฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานเอกชนที่เชื่อถือได โดยใหแนบสําเนา

หนังสือรับรองผลงาน สําเนาสัญญารับจางออกแบบ สําเนาภาพถายสี ของอาคารที่ออกแบบและกอสรางแลวเสร็จ 

                                            (๔.๒) ตองมีบุคลากร สถาปนิกและวิศวกรที่ประจํา/ไมประจํา ที่มีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมและวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปตยกรรม และพระราช

บัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม ไมตํ่ากวาประเภทที่กําหนดไว เปนผูรับผิดชอบในการออกแบบ โดยตองแสดงคุณวุฒ ิ

ประวัติการทํางาน ประสบการณ ใบประกอบวิชาชีพของทุกคน พรอมรับรองสําเนาถูกตองดวยตนเอง อยางนอยตอง

ประกอบดวยบุคลากรที่ประจําในตําแหนงตาง ๆ ที่กําหนดไวตามขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) 

งานจางออกแบบบริเวณโดยรอบอาคารอเนกประสงค ขอ ๓.๑๔ 

                                            (๔.๓) ตองเปนนิติบุคคลที่ประกอบวิชาชีพงานสถาปตยกรรมและหรือวิศวกรรม 

ดําเนินการรับจางออกแบบ (ใบประกอบวิชาชีพ)

                                   (๗)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

                 ๔.    การยื่นขอเสนอ

                          ๔.๑     ผูใหบริการจางออกแบบตองยื่นขอเสนอ ตามที่กําหนดไวในเอกสารการจางออกแบบนี ้

โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อผูใหบริการจางออกแบบใหชัดเจน หรือ

หลักฐานแสดงตัวตนของผูใหบริการจางออกแบบ

                          ๔.๒    ในการยื่นขอเสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนขอเสนอไมนอยกวา ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันยื่นขอ

เสนอ โดยภายในกําหนดยืนขอเสนอ ผูใหบริการจางออกแบบตองรับผิดชอบขอเสนอที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการ

ยื่นขอเสนอมิได

                          ๔.๓    ผูใหบริการจางออกแบบจะตองเสนอกําหนดระยะเวลาดําเนินงานใหแลวเสร็จภายใน 

๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางออกแบบและควบคุมงานกอสรางหรือวันที่ไดรับแจงจาก โรงเรียน ใหเริ่ม

งาน

                          ๔.๔     กอนยื่นขอเสนอ ผูใหบริการจางออกแบบตองตรวจดูรางสัญญาออกแบบและควบคุม

งานกอสราง รายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารการจจางออกแบบทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอ 

ตามเงื่อนไขในเอกสารการจางออกแบบ

                          ๔.๕     ผูใหบริการจางออกแบบจะตองยื่นซองขอเสนอ โดยปดผนึกซองขอเสนอ จาหนาซองถึง 

"ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป" และสงถึง โรงเรียน โดยระบุหนาซอง

วา " ซองขอเสนอตามเอกสารการจางออกแบบเลขที่ ........................ " ยื่นตอคณะกรรมการฯ ในวันที่ ๗ มีนาคม 

๒๕๖๕ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารมหิดลวิทยานุสรณ ๓ ชั้น ๑ โรงเรียนมหิดลวิทยานุ

สรณ ในเวลาราชการ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองขอเสนอแลว คณะกรรมการฯ จะไมรับเอกสารใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๖     คณะกรรมการฯ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูใหบริการจางออกแบบแตละ

รายวาเปนผูใหบริการจางออกแบบที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการจางออกแบบรายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑) หาก



ปรากฏวาผูใหบริการจางออกแบบรายใดเปนผูที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการจางออกแบบรายอื่น คณะกรรม

การฯ จะตัดรายชื่อผูใหบริการจางออกแบบที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการฯ กอนหรือในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูใหบริการจาง

ออกแบบรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวา

มีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูใหบริการจางออกแบบราย

นั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ โรงเรียน จะพิจารณาลงโทษผูใหบริการจางออกแบบรายดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

เวนแตโรงเรียน พิจารณาเห็นวาผูใหบริการจางออกแบบรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความ

รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของโรงเรียน

                          ๔.๗    ผูใหบริการจางออกแบบจะตองยื่นขอเสนอดานคุณภาพ (Technical Proposal) 

ประกอบดวยรายละเอียด อยางนอย ดังตอไปนี้

                                   (๑)  แนวคิดของงานออกแบบ 

                                           (๑.๑)  แนวความคิดเบื้องตนในการออกแบบพื้นที่โดยรอบอาคาร แสดงถึงความ

เขาใจในลักษณะ อาคารและประโยชนใชสอย 

                                           (๑.๒)  แนวความคิดในการออกแบบและกําหนดรูปแบบโครงสราง 

                                           (๑.๓)  แนวความคิดดานการประหยัดพลังงาน 

                                           (๑.๔)  แนวความคิดทางดาน ภูมิสถาปตยกรรม 

                                           (๑.๕)  แนวความคิดทางดานสถาปตยกรรมภายใน 

                                   (๒)  ทําความเขาใจลักษณะ ความตองการ รวมทั้งงบประมาณของโครงการ 

                                           (๒.๑)  ราคาที่เสนอ 

                                   (๓)  ผลงานของผูใหบริการ 

                                           (๓.๑)  ผูใหบริการเสนองานตองมีผลงานลักษณะเกี่ยวกันกับงานจาง หรืออาคาร

สาธารณะโดยมีมูลคางานของสัญญาจางออกแบบวงเงินไมนอยกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน) ขึ้นไป และ

เปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวย

งานเอกชนที่เชื่อถือได โดยใหแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงาน สําเนาสัญญารับจางออกแบบ สําเนาภาพถายสี ของ

อาคารที่ออกแบบและกอสรางแลวเสร็จ 

                                           (๓.๒)  ผลงานออกแบบที่มีลักษณะใกลเคียงกับลักษณะโครงการของโรงเรียน 

จํานวน ๓ อาคาร จะไดอาคารละ ๑๐ คะแนน (โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงความคลายคลึงของลักษณะอาคาร) 

                                           (๓.๓)  ผลงานออกแบบอื่น จํานวน ๔ อาคาร (จะคิดคะแนนอาคารละ ๑๐ 

คะแนน) 

                                   (๔)  ขอเสนออื่นที่เห็นวาเปนประโยชนตอโครงการ 

                                           (๔.๑)  หัวหนาโครงการ

                                           (๔.๒)  สถาปนิก 

                                           (๔.๓)  วิศวกรโครงสราง/วิศวกรโยธา 

                                           (๔.๔)  วิศวกรไฟฟา 

                                           (๔.๕)  วิศวกรเครื่องกล 



                                           (๔.๖)  วิศวกรสิ่งแวดลอม/หรือวิศวกรสุขาภิบาล 

                                           (๔.๗)  สถาปนิกภายใน 

                                           (๔.๘)  ภูมิสถาปนิก

                                   หากผูใหบริการจางออกแบบ มีขอเสนอเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไว ผูใหบริการ

จางออกแบบอาจจะเสนอมาพรอมกับขอเสนอทางดานคุณภาพก็ได

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาคัดเลือก

                          ๕.๑     คณะกรรมการฯ จะพิจารณาขอเสนอดานคุณภาพ โดยมีเกณฑการพิจารณาใหคะแนน

เปนไปตามหลักเกณฑที่โรงเรียนกําหนด รวมทั้ง ๑๐๐ คะแนน

                          ๕.๒     ผูใหบริการจางออกแบบที่ไดรับการคัดเลือก จะตองไดคะแนนจากการพิจารณาดาน

คุณภาพ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของคะแนนทั้งหมด

                          ๕.๓     คณะกรรมการฯ จะพิจารณาขอเสนอดานคุณภาพของผูใหบริการจางออกแบบรายที่ถูก

ตองตามขอ ๕.๑ และขอ ๕.๒ และจะพิจารณาเลือกผูใหบริการจางออกแบบรายที่ไดคะแนนคุณภาพมากที่สุด และจัด

ลําดับไวไมเกิน ๓ ราย ในกรณีที่ผูใหบริการจางออกแบบรายที่คัดเลือกไวซึ่งไดคะแนนคุณภาพมากที่สุดไมยอมเขาทํา

สัญญากับโรงเรียนในเวลาที่กําหนด คณะกรรมการฯ จะพิจารณาผูใหบริการจางออกแบบที่ไดคะแนนคุณภาพมาก

ที่สุดรายถัดไป

                                   กรณีที่ผูยื่นขอเสนอมีคะแนนคุณภาพรวมสูงสุดเทากัน คณะกรรมการฯ จะพิจารณาโดย

ใหหนวยงานของรัฐพิจารณากําหนดตามความเหมาะสม

                          ๕.๔     หากผูใหบริการจางออกแบบรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ

ยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลวแตกรณี คณะกรรมการฯ 

จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูใหบริการจางออกแบบรายนั้น เวนแตผูใหบริการจางออกแบบรายใดเสนอเอกสาร 

ดานคุณภาพไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขทีโ่รงเรียน กําหนดไวในประกาศและเอกสารการ

จางออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการได

เปรียบเสียเปรียบตอผูใหบริการจางออกแบบรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณา

ผอนปรนการตัดสิทธิผูใหบริการจางออกแบบรายนั้น

                          ๕.๕     โรงเรียนสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูใหบริการจางออกแบบโดยไมมีการผอนผัน 

ในกรณีดังตอไปนี้

                                   (๑)   ไมปรากฏชื่อผูใหบริการจางออกแบบที่ยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับ

เอกสารการจางออกแบบของโรงเรียน หรือในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารการจางออกแบบทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)   ไมกรอกชื่อผูใหบริการจางออกแบบในใบเสนองานจางออกแบบ

                                   (๓)   เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารการจางออกแบบที่

เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูใหบริการจางออกแบบรายอื่น

                          ๕.๖     ในการคัดเลือกผูใหบริการจางออกแบบหรือในการทําสัญญาจางออกแบบและควบคุม

งาน คณะกรรมการฯ หรือโรงเรียน มีสิทธิใหผูใหบริการจางออกแบบชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมดวยวาจาได แตจะไมรับ

พิจารณาเอกสารหรือการเสนออื่นใดที่เปนการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลว และโรงเรียน มีสิทธิที่จะไมรับขอ

เสนอ หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง



                 ๖.    คาจางและเงื่อนไขการจายเงิน 

                         โรงเรียนจะจายคาจางใหแกผูใหบริการจางออกแบบ ดังนี ้

                                 งวดที่ ๑ จายรอยละ ๒๐ ของเงินคาจางออกแบบ เมื่อเมื่อผูใหบริการไดดําเนินการสงมอบ

รายงานความเขาใจและแนวความคิดในการออกแบบ (Inception Report) และแบบรางขั้นตน ตามขอ ๓.๑ แลว

เสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดพิจารณาแลวเห็นวาครบถวนถูกตองและตรวจรับเรียบรอยแลว 

                                 งวดที่ ๒ จายรอยละ ๒๐ ของเงินคาจางออกแบบ เมื่อเมื่อผูใหบริการไดดําเนินการสงมอบ

แบบรางขั้นพัฒนา ตามขอ ๓.๒ แลวเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดพิจารณาแลวเห็นวาครบถวนถูกตองและ

ตรวจรับเรียบรอยแลว 

                                 งวดที่ ๓ จายรอยละ ๒๐ ของเงินคาจางออกแบบ เมื่อผูใหบริการไดดําเนินการสงมอบขั้น

ตอนงานจัดทําแบบรางขั้นสุดทาย ตามขอ ๓.๓ แลวเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดพิจารณาแลวเห็นวาครบ

ถวนถูกตองและตรวจรับเรียบรอยแลว 

                                 งวดสุดทาย จายรอยละ ๔๐ ของเงินคาจางออกแบบ เมื่อผูใหบริการไดดําเนินการสงมอบ

แบบกอสรางฉบับสมบูรณ ตามขอ ๓.๔ ครบถถวน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดพิจารณาแลวเห็นวาครบถวนถูก

ตองและตรวจรับเรียบรอยแลว

                 ๗.    การทําสัญญาจางออกแบบและควบคุมงานกอสราง

                         ผูใหบริการจางออกแบบที่ไดรับการคัดเลือกจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาจางออกแบบ

และควบคุมงานกอสราง ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับโรงเรียน ภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได

รับแจง

                 ๘.     หลักประกันสัญญาจางออกแบบและควบคุมงานกอสราง

                         ผูใหบริการจางออกแบบที่ไดรับคัดเลือกใหทําสัญญาจางออกแบบและควบคุมงานกอสรางกับ

โรงเรียนตองวางหลักประกันสัญญาจางออกแบบและควบคุมงานกอสรางเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคา

จางออกแบบใหโรงเรียนยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนี่งอยางใด ดังตอไปนี้

                          ๘.๑     เงินสด

                          ๘.๒     เช็คหรือดราฟท ที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย โดยเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือ

ดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันทําสัญญาไมเกิน ๓ วันทําการ

                          ๘.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด โดยอาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)

                          ๘.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกับของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)

                          ๘.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูใหบริการจางออกแบบ

พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางออกแบบและควบคุมงานกอสรางแลว

                 ๙.    อัตราคาปรับ

                          กรณีที่ผูใหบริการจางออกแบบทํางานไมแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดในสัญญา ผูใหบริการจาง



ออกแบบจะตองเสียคาปรับใหแกโรงเรียนเปนรายวัน ในอัตรารอยละ ๐.๑ ของวงเงินคาจางตามสัญญานับถัดจากวัน

ครบกําหนด จนถึงวันที่ผูใหบริการจางออกแบบปฏิบัติตามสัญญา ถูกตอง ครบถวน

 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

 ๑๐.๑   ผูใหบริการจางออกแบบซึ่งโรงเรียนไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา ภายในเวลาที่

กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ โรงเรียนจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

 ๑๐.๒   โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาจาง

ออกแบบและควบคุมงานกอสราง ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

 ๑๐.๓   เงินคาจางสําหรับงานจางออกแบบครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 

๒๕๖๕ การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อโรงเรียน ไดรับอนุมัติเงินคาจางออกแบบจากเงินงบประมาณประจําป

พ.ศ. ๒๕๖๕ แลวเทานั้น

 ๑๐.๔   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารการจางออกแบบนี้มีความขัดหรือแยงกัน ผูให

บริการจางออกแบบจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของโรงเรียน คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูใหบริการจาง

ออกแบบไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม

 ๑๐.๕   กอนลงนามในสัญญาจางออกแบบและควบคุมงานกอสราง โรงเรียนจะประกาศ

ยกเลิกการจางออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้ โดยผูใหบริการจางออกแบบจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ 

จากโรงเรียนไมไดในกรณีตอไปนี้

        (๑)    โรงเรียนไมไดรับการจัดสรรเงินเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่จะใชใน

การจางผูใหบริการจางออกแบบหรือไดรับจัดสรรไมเพียงพอที่จะทําการจางผูใหบริการจางออกแบบครั้งนี้ตอไป

        (๒)   มีการกระทําที่เขาลักษณะผูใหบริการจางออกแบบที่ไดรับการคัดเลือกจากการจาง

ออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูใหบริการจางออกแบบที่ยื่น

ขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นหรือเจาหนาที่ในการ

ยื่นขอเสนอ หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการยื่นขอเสนอ

 (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกโรงเรียน หรือกระทบ

ตอประโยชนสาธารณะ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

 กุมภาพันธ ๒๕๖๕๒๑
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