
 
ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 

เรื่อง จ้างออกแบบจ้างออกแบบปรับปรุงและต่อเติมอาคารส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง โดยวิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไป 

 

                 เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง มีความประสงค์จะ จ้างออกแบบจ้างออกแบบปรับปรุงและต่อเติมอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยมีราคากลางค่าจ้างผู้ให้บริการออกแบบงานก่อสร้างในครั้งนี้ 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๒,๖๔๐.๐๐ บาท 

                 ผู้ให้บริการจ้างออกแบบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรม
ส าหรับงานว่าจ้างตามที่ก าหนด ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี ส าหรับผู้
ให้บริการจ้างออกแบบที่เป็นนิติบุคคล ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพนั้นๆ ด้วย 

                     ผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทย 

                     ผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติ
บุคคลนั้นเป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ส านักงาน ณ 
วันประกาศการจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม ในการจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้ 
                 ๙. ผู้ให้บริการจ้างออกแบบต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
                     (๑) มีความสัมพันธ์โดยตรง คือ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในงานที่
ตนเองเป็นคู่สัญญาจ้างออกแบบกับหน่วยงานของรัฐนั้น 

                     (๒) มีความสัมพันธ์โดยอ้อม คือ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างให้กับคู่สัญญาในงาน



ก่อสร้างกับหน่วยงานของรัฐ ในงานที่ตนเป็นผู้ให้บริการจ้างออกแบบ 

                 ๑๐. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ให้บริการจ้างออกแบบ ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                 ๑๑. ผู้ให้บริการจา้งออกแบบต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานทีป่ระกาศเชญิชวนทัว่ไป และเปน็ผลงานที่

เป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ส านักงานเชื่อถือ 

                 ๑๒. ผู้ให้บริการจา้งออกแบบที่ยื่นข้อเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                       (๑)  กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเปน็นิตบิุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชญิชวน และการยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม "กิจการร่วมคา้" ส่วนคุณสมบัตดิ้านผลงาน

จ้างออกแบบ กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานจ้างออกแบบ ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานจ้างออกแบบ
ของกิจการร่วมค้าที่เข้ายื่นข้อเสนอได้ 
                       (๒)  กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนติิบุคคลใหม่ นิตบิุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชญิชวน ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วม
ค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า รายใดรายหนึ่งเป็นผู้รบัผิดชอบหลักในการเข้ายืน่ข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ

และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานจ้างออกแบบของผู้เข้าร่วมค้าหลัก

รายเดียวเป็นผลงานจ้างออกแบบของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได ้
                       ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิตบิุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบยีนเปน็นิติ
บุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์ 

                 ๑๓. ผู้ให้บริการต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตามลักษณะงานที่สภาวิศวกรก าหนด 
หรือตามกฎหมายอื่น ๆ ก าหนด 
                 ๑๔. ลิชสิทธิ์ในการออกแบบเป็นของเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง เท่านั้น 
 

                ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดการจ้างออกแบบได้ที่ กองคลังเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 
ระหว่างวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ 
                ก าหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tungpheung.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๐๒๐๙๙๑ ในวันและเวลาราชการ 
   

 

  
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

 
  

  
  
  
  
  

 

(นายถวิล กุญชร) 
นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งผึ้ง 

 



 

 

เอกสารงานจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

เลขที่  ๑/๒๕๖๓ 

จ้างออกแบบจ้างออกแบบปรับปรุงและต่อเติมอาคารส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง โดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป 

ตามประกาศ เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 

ลงวันที่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 

                  เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ส านักงาน" มีความประสงค์จะด าเนนิการ จ้างออกแบบจ้าง
ออกแบบปรับปรุงและต่อเติมอาคารส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยมีข้อแนะน าและ
ข้อก าหนด ดังต่อไปนี ้

    

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารจ้างออกแบบ 

                          ๑.๑     ขอบเขตของงานจ้างออกแบบ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอจ้างออกแบบ 

                          ๑.๓     สญัญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสาร 

                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
                 ๒.    คุณสมบัตขิองผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓    ไมอ่ยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไมเ่ป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหวา่งถูกระงบัการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชัว่คราว 
เนื่องจากเป็นผูท้ี่ไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก าหนดตามทีป่ระกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕    ไมเ่ป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ิ้งงานและได้แจง้เวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิตบิุคคลทีผู่้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ 

https://process3.gprocurement.go.th/eGPReport/secureds/FileViewer?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa7Y7xV1IWbaHrxYX%2B0VWCzZbDdEPaFA4orP%0AJiRzlbVaXaBV4vE7UeDXtCUT7XfJz%2Bkps1ERcxvMDSXf0FzHSoun
https://process3.gprocurement.go.th/eGPReport/secureds/FileViewer?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa7Y7xV1IWbaHrxYX%2B0VWCzZq%2F3pImK%2FVYew%0AHv5NFMJm5wNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJLQBdEccRsH7xh%2FCwvKFsqSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/eGPProcure/secured/HOME
https://process3.gprocurement.go.th/eGPReport/secureds/FileViewer?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa7Y7xV1IWbaHrxYX%2B0VWCzZbDdEPaFA4orP%0AJiRzlbVaXaBV4vE7UeDXtCUT7XfJz%2BnH5hG%2BmFI2dmvLmms3DpJ%2F
https://process3.gprocurement.go.th/eGPReport/secureds/FileViewer?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa7Y7xV1IWbaHrxYX%2B0VWCzZbDdEPaFA4orP%0AJiRzlbVaXaBV4vE7UeDXtCUT7XfJz%2BnhUwBknYouh6h8QlT58I2H
https://process3.gprocurement.go.th/eGPReport/secureds/FileViewer?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa7Y7xV1IWbaHrxYX%2B0VWCzZbDdEPaFA4orP%0AJiRzlbVaXaBV4vE7UeDXtCUT7XfJz%2Blux53Ts8WZr2QrlEL3XYxb
https://process3.gprocurement.go.th/eGPReport/secureds/FileViewer?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa7Y7xV1IWbaHrxYX%2B0VWCzZbDdEPaFA4orP%0AJiRzlbVaXaBV4vE7UeDXtCUT7XfJz%2BkyqMHIHcp5LgUy9LMSVWWG


กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจในการด าเนนิงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เปน็บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชพีสถาปัตยกรรมและหรือ
วิศวกรรมส าหรับงานวา่จา้งตามที่ก าหนด ตามกฎหมายวา่ด้วยวชิาชพี สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี ส าหรับผู้

ให้บริการจ้างออกแบบที่เป็นนติิบุคคล ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบยีนไว้กับสภาวชิาชีพนัน้ๆ ด้วย 

                                    ผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่เป็นบคุคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทย 

                                    ผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่เป็นนติิบุคคลจะต้องมีกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ
นิติบุคคลนั้นเปน็คนไทย และเปน็นิตบิุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทนุการจดัตั้งนิตบิุคคลนัน้ 

                          ๒.๘    ไมเ่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ห้บริการจ้างออกแบบรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่

ส านักงาน ณ วันประกาศการจา้งออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เปน็ผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ

แข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจา้งออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนี้ 

                          ๒.๙    ผู้ให้บริการจ้างออกแบบต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผูป้ระกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ในลักษณะ
ดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    มีความสัมพนัธ์โดยตรง คอื ผู้ให้บริการจ้างออกแบบจะต้องไม่เป็นผู้รบัจ้างงานก่อสร้างใน
งานทีต่นเองเป็นคู่สญัญาจา้งออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างกบัหน่วยงานของรัฐนัน้ 

                                   (๒)    มีความสัมพนัธ์โดยอ้อม คือ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบจะต้องไม่เป็นผู้รบัจ้างให้กับคู่สัญญา

ในงานก่อสร้างกับหน่วยงานของรัฐ ในงานที่ตนเป็นผู้ให้บริการจ้างออกแบบ 

                          ๒.๑๐    ไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

ให้บริการจ้างออกแบบ ได้มีค าสั่งให้สละสทิธิ์ความคุ้มกันเช่นวา่นั้น 

                          ๒.๑๑    ผู้ให้บริการจ้างออกแบบต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศเชิญชวนทั่วไป และ

เป็นผลงานที่เป็นคูส่ัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ส านักงานเชื่อถือ 

                          ๒.๑๒    ผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัตดิังนี้ 
                                   (๑)     กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน และการยืน่ข้อเสนอให้เสนอในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัตดิ้าน

ผลงานจ้างออกแบบ กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานจ้างออกแบบ ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเปน็ผลงานจ้าง
ออกแบบของกิจการร่วมค้าที่เข้ายื่นข้อเสนอได้ 
                                   (๒)     กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแตล่ะนติิบุคคลที่เข้า
ร่วมคา้ทุกรายจะต้องมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน ในกรณีทีก่ิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลง
ระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเปน็ลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า รายใดรายหนึ่งเปน็ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ายื่นข้อเสนอกับ

หน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานจ้างออกแบบของ

ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานจ้างออกแบบของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ 
                                   ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิตบิุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิตบิุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์ 

                          ๒.๑๓    ผู้ให้บริการต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตามลักษณะงานที่สภา
วิศวกรก าหนด หรือตามกฎหมายอ่ืน ๆ ก าหนด 
                          ๒.๑๔    ลิขสิทธิ์ในการออกแบบเป็นของเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 



เท่านั้น 
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 

                         ผู้ให้บริการจ้างออกแบบ จะต้องยื่นซองขอ้เสนอ ซึ่งประกอบด้วยเอกสารข้อเสนอด้านคุณภาพ 
(Technical Proposal) และเอกสารตามข้อ ๓.๑ และเอกสารตามข้อ ๓.๒ รวมไว้ในซองข้อเสนอ ที่ผนึกซองไว้เรียบร้อยแล้ว 
ดังต่อไปนี ้
                          ๓.๑    สว่นที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผู้ให้บริการจ้างออกแบบเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผูจ้ัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถา้ม)ี พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                           (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้าม)ี และบัญชผีูถ้ือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผู้ให้บริการจ้างออกแบบเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิตบิุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้าม)ี ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผู้ให้บริการเป็นผู้ให้บริการจ้างออกแบบร่วมกันในฐานะเปน็ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูร้่วมค้า หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (๑) 

                                   (๔)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
                          ๓.๒    สว่นที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    หนังสือมอบอ านาจปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู้ให้บริการมอบ
อ านาจให้บุคคลอ่ืน ลงลายมือชื่อให้ชัดเจน หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้ให้บริการในการเสนองานแทน 
                                   (๒)    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมส าหรับงานว่าจ้างตามที่
ก าหนด ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี 
                                   (๓)    ส าเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๔)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
                 ๔.    การยื่นข้อเสนอ 

                          ๔.๑     ผูใ้ห้บริการจ้างออกแบบต้องยื่นข้อเสนอ ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารการจ้างออกแบบนี้ โดยไม่

มีเงื่อนไขใดๆ และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้ให้บริการจ้างออกแบบให้ชัดเจน หรือหลักฐาน

แสดงตัวตนของผู้ให้บริการจ้างออกแบบ 

                          ๔.๒    ในการยื่นข้อเสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนข้อเสนอไมน่้อยกว่า ๔๕ วัน ตั้งแต่วนัยื่นข้อเสนอ โดย

ภายในก าหนดยนืข้อเสนอ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบต้องรับผิดชอบข้อเสนอที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการยื่นข้อเสนอมิได้ 

                          ๔.๓    ผู้ให้บริการจ้างออกแบบจะต้องเสนอก าหนดระยะเวลาด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน 

นับถัดจากวนัลงนามในสัญญาจา้งออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างหรือวันที่ได้รบัแจ้งจาก ส านักงาน ให้เร่ิมงาน 

                          ๔.๔     ก่อนยื่นข้อเสนอ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบต้องตรวจดูร่างสัญญาออกแบบและควบคุมงาน

ก่อสร้าง รายละเอียด ฯลฯ ให้ถีถ่้วนและเข้าใจเอกสารการจจ้างออกแบบทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไข

ในเอกสารการจ้างออกแบบ 



                          ๔.๕     ผูใ้ห้บริการจ้างออกแบบจะต้องยื่นซองข้อเสนอ โดยปิดผนึกซองข้อเสนอ จ่าหน้าซองถึง 

"ประธานคณะกรรมการด าเนนิงานจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป" และส่งถึง ส านักงาน โดยระบุหน้าซองวา่ " 

ซองข้อเสนอตามเอกสารการจ้างออกแบบเลขที่ ๑/๒๕๖๓ " ยื่นต่อคณะกรรมการฯ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง

เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ในเวลาราชการ 
                          เมือ่พ้นก าหนดเวลายื่นซองข้อเสนอแล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับเอกสารใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     คณะกรรมการฯ จะด าเนนิการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ให้บริการจ้างออกแบบแต่ละรายว่า

เป็นผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หากปรากฏว่าผู้

ให้บริการจ้างออกแบบรายใดเป็นผูท้ี่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือ่

ผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการฯ ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้ให้บริการจ้างออกแบบ
รายใดกระท าการอันเปน็การขัดขวางการแข่งขันอย่างเปน็ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอัน

เป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายนั้นออกจากการเป็นผู้

ยื่นข้อเสนอ และ ส านักงาน จะพิจารณาลงโทษผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายดังกล่าวเป็นผูท้ิ้งงาน เว้นแต่ส านักงาน พิจารณา

เห็นว่าผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระท าดังกลา่วและได้ให้ความรว่มมือเป็นประโยชนต์่อการ

พิจารณาของส านักงาน 

                          ๔.๗    ผู้ให้บริการจ้างออกแบบจะต้องยื่นข้อเสนอด้านคุณภาพ (Technical Proposal) ประกอบด้วย
รายละเอียด อย่างน้อย ดังต่อไปนี ้

                                   (๑)  แนวคิดของงานออกแบบ 
                                           (๑.๑)  แนวความคิดร่วมสมัย 
                                   (๒)  ท าความเข้าในพ้ืนที่ก่อสร้าง (Site Analysis) 
                                   (๓)  ท าความเข้าใจลักษณะ ความต้องการ รวมทั้งงบประมาณของโครงการ 
                                   (๔)  วิธีปฏิบัติงานและกระบวนการท างาน 
                                   (๕)  ผลงานของผู้ให้บริการ 
                                   (๖)  ข้อเสนออ่ืนที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อโครงการ 
                                   หากผู้ให้บริการจ้างออกแบบ มีข้อเสนอเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ ผู้ให้บริการจ้าง
ออกแบบอาจจะเสนอมาพร้อมกับข้อเสนอทางด้านคุณภาพกไ็ด้ 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธใินการพิจารณาคัดเลือก 

                          ๕.๑     คณะกรรมการฯ จะพิจารณาข้อเสนอด้านคุณภาพ โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาให้คะแนนดังนี้ 

                                   (๑)  แนวคิดของงานออกแบบ ๒๐ คะแนน 
                                           (๑.๑)  ท าความเข้าในพ้ืนที่ก่อสร้าง (Site Analysis) ๑๐ คะแนน 
                                   (๒)  ท าความเข้าใจลักษณะ ความต้องการ รวมทั้งงบประมาณของโครงการ ๒๐ คะแนน 
                                   (๓)  วิธีปฏิบัติงานและกระบวนการท างาน ๒๐ คะแนน 
                                   (๔)  ผลงานของผู้ให้บริการ ๑๐ คะแนน 
                                   (๕)  ข้อเสนออ่ืนที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อโครงการ ๒๐ คะแนน 

                                   (๖)  <Field ช่ือตัวแปร > <Field คะแนน >  คะแนน 
                                   รวมทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน 



                          ๕.๒     ผูใ้ห้บริการจ้างออกแบบที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนจากการพิจารณาดา้นคุณภาพ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของคะแนนทั้งหมด 

                          ๕.๓     คณะกรรมการฯ จะพิจารณาข้อเสนอด้านคุณภาพของผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายที่ถูกต้อง

ตามข้อ ๕.๑ และข้อ ๕.๒ และจะพิจารณาเลือกผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด และจัดล าดบัไวไ้ม่

เกิน ๓ ราย ในกรณีที่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอมเข้าท าสัญญากบั

ส านักงานในเวลาที่ก าหนด คณะกรรมการฯ จะพิจารณาผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดรายถัดไป 
                                   กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมีคะแนนคุณภาพรวมสูงสุดเทา่กัน คณะกรรมการฯ จะพิจารณาโดยให้
หน่วยงานของรัฐพิจารณาก าหนดตามความเหมาะสม 

                          ๕.๔     หากผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยืน่
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วแต่กรณี คณะกรรมการฯ จะไม่รับ

พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายนั้น เว้นแต่ผูใ้ห้บริการจ้างออกแบบรายใดเสนอเอกสาร ด้านคุณภาพไม่

ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขทีส่ านักงาน ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารการจ้างออกแบบโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนัน้ไม่มผีลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ให้บริการ

จ้างออกแบบรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธผิู้ให้บริการจ้าง
ออกแบบรายนั้น 

                          ๕.๕     ส านักงานสงวนสิทธไิม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการจ้างออกแบบโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปนี ้

                                   (๑)   ไม่ปรากฏชื่อผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารการ

จ้างออกแบบของส านักงาน หรือในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารการจ้างออกแบบทางระบบจัดซือ้จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)   ไม่กรอกชื่อผู้ให้บริการจ้างออกแบบในใบเสนองานจ้างออกแบบ 

                                   (๓)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารการจ้างออกแบบที่เป็น

สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายอื่น 

                          ๕.๖     ในการคัดเลือกผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือในการท าสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงาน 

คณะกรรมการฯ หรือส านักงาน มีสิทธิให้ผู้ให้บริการจ้างออกแบบชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วยวาจาได้ แต่จะไม่รับพจิารณา

เอกสารหรือการเสนออ่ืนใดที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญทีเ่สนอไว้แล้ว และส านักงาน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ หรือไม่
ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกลา่วไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

                 ๖.    ค่าจ้างและเงื่อนไขการจ่ายเงิน 
                         ส านักงานจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบ ดังนี้ 
                                 งวดสุดท้าย จ่ายร้อยละ ๑๐๐ ของเงินค่าจ้างออกแบบ 
                 ๗.    การท าสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 

                         ผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างออกแบบและ

ควบคุมงานก่อสร้าง ดังระบุในขอ้ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับส านักงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวนัทีไ่ด้รับแจ้ง 

                 ๘.     หลักประกันสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 

                         ผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่ได้รับคัดเลือกให้ท าสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างกับส านักงาน
ต้องวางหลักประกันสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสรา้งเป็นจ านวนเงินเทา่กับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างออกแบบให้

ส านักงานยึดถือไว้ในขณะท าสญัญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนี่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

                          ๘.๑     เงินสด 



                          ๘.๒     เช็คหรือดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นสัง่จ่าย โดยเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น 
ช าระต่อเจ้าหนา้ที่ในวนัท าสัญญา หรือก่อนวันท าสัญญาไม่เกิน ๓ วันท าการ 

                          ๘.๓     หนังสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดย

อาจเป็นหนังสือค ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชกีลางก าหนดกไ็ด้ ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                          ๘.๔     หนังสือค ้าประกนัของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทนุหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณชิย์และประกอบธุรกิจค ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัท
เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค ้าประกับของธนาคารที่

คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                          ๘.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคนืให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันทีผู่้ให้บริการจ้างออกแบบพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างแล้ว 

                 ๙.    อัตราค่าปรับ 

                          กรณีที่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบท างานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดในสัญญา ผู้ให้บริการจ้าง
ออกแบบจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ส านักงานเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญานบัถัดจากวนัครบ

ก าหนด จนถึงวนัที่ผู้ให้บริการจา้งออกแบบปฏิบัติตามสัญญา ถูกต้อง ครบถ้วน 

                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 

                          ๑๐.๑     ผู้ใหบ้ริการจ้างออกแบบซึ่งส านักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา ภายในเวลาที่ก าหนด 

ดังระบุไว้ในข้อ ๗ ส านักงานจะพิจารณาให้เป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

                          ๑๐.๒     ส านักงานสงวนสิทธิทีจ่ะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสญัญาจา้งออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้าม)ี 

                          ๑๐.๓     เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างออกแบบคร้ังนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อส านักงาน ได้รบัอนุมัติเงินค่าจ้างออกแบบจากเงินงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่านั้น 

                          ๑๐.๔     ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารการจ้างออกแบบนี้มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ให้บริการจ้าง
ออกแบบจะต้องปฏิบัติตามค าวนิิจฉัยของส านักงาน ค าวินจิฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ใหบ้ริการจ้างออกแบบไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๐.๕     ก่อนลงนามในสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ส านักงานจะประกาศยกเลิกการ

จ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปคร้ังนี้ โดยผู้ให้บริการจ้างออกแบบจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากส านักงาน
ไม่ได้ในกรณีต่อไปนี ้

                                   (๑)    ส านักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่จะใช้ในการ

จ้างผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะท าการจ้างผู้ให้บริการจ้างออกแบบคร้ังนี้ต่อไป 

                                   (๒)   มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกจากการจ้าง
ออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนี้มผีลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการยื่น
ข้อเสนอ หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการยื่นข้อเสนอ 

                                   (๓)    การท าการจัดจา้งครั้งนี้ตอ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส านักงาน หรือกระทบต่อ



ประโยชน์สาธารณะ 

เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 
 ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


