
      
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาสาร 
เร่ือง   การจ้างออกแบบอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร  

อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคดัเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด 
----------------------------------- 

ด้วยเทศบาลต าบลนาสาร มีความประสงค์จะจ้างออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคาค่า
ก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ของเทศบาลต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช ดังนี้ 

- อาคารเรียน 1 คสล. 2 ชั้น จ านวน  1 หลัง รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร 
- อาคารเรียน 2 คสล. 2 ชั้น จ านวน  1 หลัง รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร 
รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร งบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 14,400,000. - บาท      

(-สิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน-)  จ านวน  1 โครงการ  โดยวิธีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด 
ราคากลางในการจ้า งออกแบบโดยวิธ ีค ัด เล ือกแบบจ ากัดข้อก าหนด ครั ้งนี ้เป ็น เง ิน   

277,000.- บาท  (-สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)   

ผู้มีสิทธิเสนองานจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   ๑.  ผู้เสนองานที่เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น จะต้อง
เป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลทีมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น และนิติบุคคล
ที่จะเสนองานจะต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ที่เป็นนิติบุคคลจาก
สภาสถาปนิกด้วย เนื่องจากเป็นชนิดงานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543  
  2.  ผู้เสนองานที่เป็นบุคคลธรรมดา จะต้องมีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมส าหรับงานว่าจ้างตามที่ก าหนดโดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม
และหรือวิศวกรรมแล้วแต่กรณี และไม่เป็นข้าราชการประจ าหรือลูกจ้างของส่วนราชการ ข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ 
  3.  ผู้เสนองานไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  ในขณะที่ยื่นซองเสนองาน 
  4.  ผู้เสนองานไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่
รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

5.  ผู้เสนองานต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จ้างออกแบบดังกล่าว มีผลงานประเภทเดียวกันกับ
งานที่จ้าง เป็นสัญญาฉบับเดียวกัน ในวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่า  7,200,000.- บาท  (-เจ็ดล้าน
สองแสนบาทถ้วน-) โดยมีหนังสือรับรองผลงานมาแสดงด้วย และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลต าบลนาสาร เชื่อถือได้ 
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6.  ผู้เสนองานไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่
เทศบาลต าบลนาสาร  ณ  วันที่ประกาศจ้าง  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการเสนองานจ้างครั้งนี้ 
  7. ผู้เสนองานจะต้องมีบุคลากร เช่น วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรงานระบบและสถาปนิก  
ระดับภาคีหรือระดับสามัญ และพนักงานผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบทั้งที่ประจ าและไม่ประจ าบริษัท โดย           
ผู้เสนองานต้องยื่นหลักฐานประกอบการเสนองาน ได้แก่ ข้อก าหนดของผู้ให้บริการตามที่ก าหนดไว้ คุณวุฒิและ
ประวัติการท างาน จ านวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจ าและไม่ประจ า ตลอดจนสถานที่สามารถติดต่อได้
สะดวก  
  8. ผู้เสนองานต้องวางหลักประกันซองพร้อมยื่นซองเสนองานจ านวน 13,850.-บาท (-หนึ่งหมื่น
สามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

เงินสด หรือ เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลนาสาร โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่
ยื่นซองเสนองาน หรือก่อนหน้าไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ หรือ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ
ตามแบบหนังสือค้ าประกันแนบท้ายประกาศนี้โดยระบุให้ยื่นต่อเทศบาลต าบลนาสาร หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทยที่
จดทะเบียนให้เป็นหลักประกันซองไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเท่านั้น  หรือ หนังสือค้ าประกันของบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน 
   หลักประกันซองตามข้อนี้ เทศบาลต าบลนาสารจะคืนให้ผู้เสนองานหรือผู้ค้ าประกัน 
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนองานรายที่ได้รับการคัดเลือกไว้      
ไม่เกิน  2 ราย จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนองานได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว และจะคืนให้
โดยไม่มีดอกเบี้ย 
   หากผู้เสนองานที่เทศบาลต าบลนาสารได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงกับ
เทศบาลต าบลนาสารโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เทศบาลต าบลนาสารจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจาก      
ผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 
  9.  เทศบาลต าบลนาสารได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจ ากัด
ข้อก าหนด  โดยการวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด   

  ก าหนดระยะเวลาการออกแบบ  จ านวน  60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

  ก าหนดดูสถานที่ด าเนินงาน  ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  ถึงเวลา 
11.00 น.  โดยพร้อมเพรียงกัน ณ กองช่างเทศบาลต าบลนาสาร และรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 
7 มิถุนายน 2559  ตั้งแต่เวลา  11.00 น. เป็นต้นไป  ส าหรับผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างให้ถือว่าได้ทราบสถานที่  
ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาท างานจะน ามาอ้างให้พ้นความผิดต่อ
เทศบาลต าบลนาสารไม่ได้ 

ก าหนดยื่นซองเสนองาน  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา  
12.00 น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอ
พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช (สถานที่กลาง) 
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ก าหนดเปิดซองเสนองาน  ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ 

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช (สถานที่กลาง)   

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารจ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนดในราคาชุดละ          
5๐๐.- บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)  ได้ที่กองคลัง เทศบาลต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2559  ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๗๕๗๖ ๓๒๖๕-๖ ต่อ 201, ๒๐๒  หรือทางเว็ปไซต์เทศบาลต าบลนาสาร 
www.nasan.go.th, หรือเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.go.th  ในวันและเวลาราชการ   

   ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 

 
 

     (ลงชื่อ) 
(นายพยงค์  สงวนถ้อย) 

                                                           นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nasan.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


 
 

เอกสารจ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลอืกแบบจ ากัดข้อก าหนด เลขที่ 1/2559 
จ้างออกแบบอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร  

อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด 
ตามประกาศเทศบาลต าบลนาสาร ลงวันที่ 24 พฤษภาคม ๒๕๕9 

---------------------------------------------------------- 
เทศบาลต าบลนาสาร  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “เทศบาลต าบล”   มีความประสงค์จะด าเนินการจ้าง

ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร  อ าเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 

- อาคารเรียน 1 คสล. 2 ชั้น จ านวน  1 หลัง รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร 
- อาคารเรียน 2 คสล. 2 ชั้น จ านวน  1 หลัง รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร 
รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร งบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 14,400,000. - บาท      

(-สิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน-) จ านวน 1 โครงการ  โดยวิธีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด ณ ส านักงานเทศบาลต าบล
นาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

ราคากลางในการจ ้างออกแบบโดยว ิธ ีค ัด เล ือกแบบจ ากัดข ้อก าหนด ครั ้งนี ้เป ็น เ ง ิน   
277,000.- บาท  (-สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) 

ข้อ ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด 
               ๑.๑  ข้อก าหนดในการจ้างออกแบบ 
       1.2  แบบใบเสนอราคา 
                ๑.3  แบบสัญญาจ้าง  

     ๑.4  แบบหนังสือค้ าประกัน  
    (1)  หลักประกันซอง 

       (2)  หลักประกันสัญญา 
     ๑.5  บทนิยาม 

       (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
       (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
       1.6  แบบบัญชีเอกสาร 
       (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
       (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

ข้อ ๒. คุณสมบัติของผูเ้สนองาน 
              2.๑  ผู้เสนองานที่เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น 
จะต้องเป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลทีมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น  และ
นิติบุคคลที่จะเสนองานจะต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ที่เป็นนิติ
บุคคลจากสภาสถาปนิกด้วย เนื่องจากเป็นชนิดงานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงก าหนด
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543  
     2.2  ผู้เสนองานที่เป็นบุคคลธรรมดา จะต้องมีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมส าหรับงานว่าจ้างตามที่ ก าหนดโดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมแล้วแต่กรณี และไม่เป็นข้าราชการประจ าหรือลูกจ้างของส่วนราชการ ข้าราชการ
หรือลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ 
 
         2/2.3 ผู้เสนองานไม่................. 
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     2.3  ผู้เสนองานไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  ในขณะที่ยื่นซองเสนองาน 
     2.4  ผู้เสนองานไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

   2.5  ผู้เสนองานต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีจ่้างออกแบบดังกล่าว มีผลงานประเภทเดียวกัน
กับงานท่ีจ้าง เป็นสัญญาฉบับเดียวกัน ในวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่า  7,200,000.- บาท (-เจ็ดล้าน
สองแสนบาทถ้วน-) โดยมีหนังสือรับรองผลงานมาแสดงด้วย และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลต าบลนาสาร เชื่อถือได้ 

   2.6  ผู้เสนองานไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่
เทศบาลต าบลนาสาร  ณ  วันที่ประกาศจ้าง  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการเสนองานจ้างครั้งนี้ 
     2.7 ผู้เสนองานจะต้องมีบุคลากร เช่น วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรงานระบบและ
สถาปนิก  ระดับภาคีหรือระดับสามัญ และพนักงานผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบทั้งที่ประจ าและไม่ประจ าบริษัท  
โดยผู้เสนองานต้องยื่นหลักฐานประกอบการเสนองาน ได้แก่ ข้อก าหนดของผู้ให้บริการตามที่ก าหนดไว้ คุณวุฒิ
และประวัติการท างาน จ านวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจ าและไม่ประจ า ตลอดจนสถานที่สามารถติดต่อได้
สะดวก  
     2.8  เทศบาลต าบลนาสารได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจ ากัด
ข้อก าหนด  โดยการวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด 

ข้อ ๓.  หลักฐานในการเสนองาน 
ผู้ให้บริการเสนองานจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนองาน  โดยแยกไว้

นอกซองใบเสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ  
๓.๑  ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1)  ในกรณีผู้ให้บริการเสนองานเป็นนิติบุคคล 
(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2)  ในกรณีผู้ให้บริการเสนองานเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3)  ในกรณีผู้ให้บริการเสนองานเป็นผู้ให้บริการออกแบบร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ค้าร่วม  

(4)  เอกสารใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(5)  เอกสารประกอบการเสนองานอ่ืนๆ  เช่น ข้อก าหนดของผู้ให้บริการตามที่ก าหนด

ไว้ในส่วนนี้ คุณวุฒิและประวัติการท างาน จ านวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจ าและไม่ประจ า ฯลฯ 
(5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนองานตามแบบใน        

ข้อ 1.6 (1) 
      3/3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อย........... 
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      3.2  ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (1)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ให้บริการออกแบบ
มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนองานแทน 
      (2)  หลักประกันซองตามข้อ 5 
      (3)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานการออกแบบพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
      (4)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้ งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนองาน ตามแบบใน        
ข้อ 1.6 (2) 

ข้อ 4.  การยื่นซองเสนองาน 
๔.๑  ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องยื่นซองเสนองาน ก าหนดเวลาด าเนินการจ้างออกแบบให้แล้ว

เสร็จไม่เกิน  60 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
4.2  ก่อนยื่นซองเสนองาน ผู้ให้บริการที่เสนองานควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและ

รายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน  และเข้าใจเอกสารการคัดเลือกฯลฯ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองเสนองานตาม
เงื่อนไขในเอกสารการคัดเลือก 

4.3  ผู้ให้ที่บริการเสนองานจะต้องยื่นซองเสนองานพร้อมหลักฐานต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว้ดังนี้ 
    1) หลักการและแนวความคิดในการออกแบบ ในรูปเล่ม ขนาด เอ3  จ านวน  5 ชุด 
    2) แปลนพ้ืนในรูปเล่ม ขนาด เอ 3  จ านวน  5 ชุด 
    3) รูปด้านอย่างน้อย 4 ด้าน ในรูปเล่ม ขนาด เอ3  จ านวน  5 ชุด 
    4) รูปตัดอย่างน้อย 2 รูป ในรูปเล่ม ขนาด เอ3  จ านวน  5 ชุด 
    5) ทัศนียภาพภายนอก 2 รูป ในรูปเล่ม ขนาด เอ3  จ านวน  5 ชุด 
    6) ทัศนียภาพภายใน 2 รูป ในรูปเล่ม ขนาด เอ3  จ านวน 5 ชุด 
    7) แผนปฏิบัติงานระยะเวลาการออกแบบภายใน 60 วัน  จ านวน  2 ชุด 
    8) แผนบุคลากร  จ านวน  2 ชุด 
    9) ประมาณราคาเบื้องต้น  จ านวน  2 ชุด  
จ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการด าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด  โดย

ระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนองานตามเอกสารการคัดเลือก เลขที่ 1/2559  จ้างออกแบบอาคารโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลนาสาร” ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองเสนองานในวันที่  29 มิถุนายน 2559  ตั้งแต่เวลา 
10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช (สถานที่กลาง)  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองแล้วจะไม่
รับซองโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการด าเนินการจ้างจะเปิดซองเสนองานจ้าง  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช          
(สถานที่กลาง) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559  ตั้งแต่เวลา  10.30 น. เป็นต้นไป    

คณะกรรมการด าเนินการจ้างจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ให้บริการที่เสนองาน แต่
ละรายว่าเป็นผู้ให้บริการที่เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการรายอ่ืน ตามข้อ 1.5(1) ณ วันประกาศ 
หรือไม่  และประกาศราชื่อผู้ให้บริการที่เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนองาน 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการจ้างก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนองานว่ามี
ผู้ให้บริการที่เสนองานกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5(2) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ 
ผู้ให้บริการที่เสนองานรายนั้นออกจากการเป็นผู้ให้บริการ และประกาศรายชื่อผู้ให้บริการที่เสนองานที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก และเทศบาลต าบลจะพิจารณาลงโทษผู้ให้บริการที่เสนองานดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะ
กรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้ให้บริการที่เสนองานรายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
ทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
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ผู้ให้บริการที่เสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากาการเป็นผู้ให้บริการที่เสนองานเพราะเหตุเป็น  
ผู้ให้บริการที่เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการที่เสนองานรายอื่น ณ วันประกาศ หรือเป็นผู้ให้บริการ
ที่เสนองานที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อ
ปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
ปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 

คณะกรรมการด าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด จะเปิดซองใบเสนองานของ
ผู้ให้บริการที่เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช (สถานที่กลาง)       
ในวันที่  30 มิถุนายน ๒๕๕9  ตั้งแต่เวลา ๑๐.3๐ น.  เป็นต้นไป 

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนองาน  
เว้นแต่ ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และใน
กรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนองานที่
ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
งานดังกล่าวได ้

                  ข้อ 5. หลักประกันซอง 
   ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซอง จ านวน 13,85๐.- บาท      
(-หนึ่งหม่ืนสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) โดยหลักประกันให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑  เงินสด 
  ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลนาสาร โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นข้อเสนอทางด้าน
เทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
  ๕.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันระบุในข้อ ๑.4 (๑) 
  ๕.๔  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์   และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.4(๑) 
 ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย     
 หลักประกันซองตามข้อนี้  เทศบาลต าบลนาสารจะคืนให้ผู้ ให้บริการที่เสนองาน หรือผู้ค้ าประกัน
ภายใน  ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ ให้บริการที่เสนองานรายที่คัดเลือกไว้  
ไม่เกิน  2 ราย  จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้ ให้บริการที่เสนองานได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว    
ทั้งนี้ การคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 ผู้ให้บริการที่เสนองานจะถอนการเสนอราคา ก่อนที่เทศบาลต าบลนาสารจะคืนหลักประกัน
ซองไม่ได้ ถ้าผู้ให้บริการที่เสนองานถอนซองเสนองานก่อนระยะเวลาดังกล่าว หรือไม่ไปท าสัญญากับเทศบาล
ต าบลนาสาร เทศบาลต าบลนาสารจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ค้ าประกัน 

ข้อ 6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
6.๑  ในการประกาศครั้งนี้เทศบาลต าบลนาสารจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 

       6.๒  หากผู้เสนองานรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนองานไม่
ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือตามข้อ 5  คณะกรรมการด าเนินการจ้างจะไม่พิจารณาซองเสนองานของผู้นั้น เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารการคัดเลือกในส่วนที่มิใช่
สาระส าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลนาสารเท่านั้น 
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      6.๓  เทศบาลต าบลนาสารสงวนสิทธิไม่พิจารณาซองเสนองาน โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ให้บริการที่เสนองานรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารการคัดเลือก และ
หลักฐานการมาตรวจดูสถานทีข่องเทศบาลต าบลนาสาร 

 (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้ให้บริการที่เสนองาน
อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนองานจ้าง 

(๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารคัดเลือกที่เป็น
สาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ให้บริการที่เสนองานรายอ่ืน 

6.๔  ในการคัดเลือกครั้งนี้ เทศบาลต าบลนาสารจะพิจาณาตัดสินด้วยข้อเสนอที่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในการจ้างออกแบบ เงื่อนไขของทางราชการ รวมทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ คุณวุฒิ และประวัติ
การท างาน จ านวนมัณฑนากรและวิศวกรประจ าและไม่ประจ า หลักฐานแสดงผลงานที่เคยปฏิบัติมาแล้ว ตลอดจน
แนวความคิดในการออกแบบ 

6.5  ในการตัดสินการคัดเลือกหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการด าเนินการจ้างโดยวิธี
คัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด หรือเทศบาลต าบลนาสารมีสิทธิให้ผู้ให้บริการที่เสนองานชี้แจงข้อเท็จจริง       
สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการที่เสนองานได้   เทศบาลต าบลนาสารมีสิทธิที่จะ        
ไม่รับงานจ้างหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

6.6  เทศบาลนาสารต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาเสนองานจ้างรายการหนึ่งรายการ
ใดหรือทั้งหมดก็ได้   และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการจ้างโดยวิธีคัดเลือก  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการเป็นเด็ดขาด ผู้ให้บริการที่เสนองานจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ  มิได้ รวมทั้งเทศบาลต าบลนาสารจะพิจารณายกเลิกการเสนองานจ้างและลงโทษผู้ให้บริการที่
เสนองานเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนองานกระท าไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการ    
เสนองาน 

6.7  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจาการเปิดซองว่า ผู้ให้บริการที่เสนองานที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.3 เป็นผู้ให้บริการที่เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ    
ผู้ให้บริการที่เสนองานรายอ่ืน ณ วันประกาศ หรือเป็นผู้ให้บริการที่เสนองานที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 เทศบาลต าบลนาสารมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้ให้บริการที่เสนองานที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 4.3 และเทศบาลต าบลนาสารจะพิจารณาลงโทษ   
ผู้ให้บริการที่เสนองานรายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

6.8  การวินิจฉัยของคณะกรรมการด าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนดให้ถือ
เป็นเด็ดขาด 

     ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนองานที่ได้ค าเนิน
การไปแล้ว  จะเป็นประโยชน์แก่ทางรายการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนองาน
ดังกล่าวได ้  

ข้อ 7.  การท าสัญญาจ้าง 
            ผู้ชนะการเสนองานจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.2 กับเทศบาลต าบล
นาสาร  ภายใน  ๗ วันท าการ  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเทศบาลต าบลนาสาร  และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (5%)  ของราคาค่าจ้างที่จ้างออกแบบ  ให้
เทศบาลต าบลนาสารยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
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7.๑  เงินสด 
7.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบล   โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้า

นั้นไม่เกิน  ๓  วันท าการ 
7.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน         

ข้อ ๑.4 (2)  ตามแบบที่ กวพ.ก าหนด 
7.4  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)  

7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการเสนอ    

งานจ้าง พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

ข้อ 8.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
8.1  ผู้รับจ้างที่ได้รับคัดเลือกให้ด าเนินการจ้างออกแบบตามประกาศนี้จะได้ค่าจ้างออกแบบ

ทั้งหมดไม่เกินกว่า  277,000.- บาท (-สองแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน-)  ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษี
อากรต่างๆ ไว้ทั้งหมดแล้ว  ในกรณีที่มีงานจ้างออกแบบเพ่ิมเติมหรือจ้างออกแบบแก้ไขต่างๆ เพ่ือให้งานครบถ้วน
ส าเร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของเทศบาลต าบลนาสาร และหลักวิชาการช่างที่ดี ผู้ให้บริการที่เสนองานจะ
คัดค้านหรือคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมิได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ  

8.2  เทศบาลต าบลนาสารจะจ่ายค่าจ้างออกแบบให้แก่ผู้รับจ้างออกแบบ  โดยแบ่งออกเป็น  
งวดเดียว  งวดสุดท้าย  เมื่อผู้รับจ้างออกแบบได้จ้างออกแบบแล้วเสร็จ  และได้ส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจและ
รับมอบงานได้ตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว 

 

ข้อ 9.  อัตราค่าปรับ 
            ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ  ๐.10 (คิดเป็น 277.- บาทต่อวัน)  
ของค่าจ้างตามสัญญาหรือข้อตกลงต่อวัน แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ  100 บาท 

ข้อ ๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
๑๐.๑  เงินค่าจ้างส าหรับงานสอบราคาจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณ เงินรายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9   
การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเม่ือ เทศบาลต าบลนาสารได้รับอนุมัติเงินจากเงิน

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559 แล้วเท่านั้น 
๑๐.๒  ผู้รับจ้างออกแบบ ซึ่งเทศบาลต าบลนาสารได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญา หรือ

ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดไว้ดังระบุในข้อ 7 เทศบาลต าบลนาสารจะริบหลักประกันซองหรือ
เรียกจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.3  เทศบาลต าบลนาสารสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

             เทศบาลต าบลนาสาร 
 

                                          วันที่  24  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 



 
เอกสารแนบท้ายเอกสารจ้างออกแบบโดยวธิีคดัเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด   

เลขที่ 1/๒๕๕9  ลงวันที ่ 24  พฤษภาคม  ๒๕๕9 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ 
ราคากลาง 

(บาท) 

ผลงานก่อสร้าง 
ในวงเงินไม้น้อย

กว่า (บาท) 

ก าหนด 
แล้วเสร็จ 
ไม่เกิน 

ก าหนดดูสถานที ่
และฟังค าชี้แจงรายละเอียด

เพิ่มเติม 

ก าหนดเปิดซอง 
เสนองาน 

เอกสารสอบราคา 
จ้างราคาชุดละ 

(บาท) 

๑. การจ้างออกแบบ เขียนแบบ 
และประมาณราคาค่าก่อสร้าง
อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลนาสาร โดยวิธีคัดเลือก
แบบจ ากัดข้อก าหนด  จ านวน  
1 โครงการ  วงเงินงบประมาณ
ค่าก่อสร้างทั้งสิน้  
14,400,000.- บาท 

277,000.00 
 
 
 
 

 

7,200,00๐.๐๐ 
 

๖๐ วัน 
 

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 
เวลา 1๐.๐๐ น.– ๑1.00 น. 
และรับฟังค าชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติมตั้งแต่เวลา  11.00 น. 

เป็นต้นไป 

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 
เวลา  ๑๐.3๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อหรือการจ้างของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ (สถานที่กลาง) 

5๐๐.๐๐ 
 

 

(ลงชื่อ)     
            (นางเพ็ญศรี  นิลวานิช) 
                                          ผู้อ านวยการกองคลัง 
                           วันที่  24  พฤษภาคม  2559 



 

เอกสารแนบท้ายจ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด เลขที่ 1/2559 
ข้อก าหนดจ้างออกแบบอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยวิธีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด  
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 

--------------------------------------------------- 
1. วัตถุประสงค์ 
จ้างออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ของ

เทศบาลต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ 
- อาคารเรียน 1 คสล. 2 ชั้น จ านวน  1 หลัง รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร 
- อาคารเรียน 2 คสล. 2 ชั้น จ านวน  1 หลัง รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร 

เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอยหลักทั้งหมดรวมทั้ง 2 หลัง รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร 
งบประมาณค่ากอ่สร้างทั้งสิ้น 14,400,000.- บาท (-สิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน-) จ านวน 1 โครงการ งบประมาณใน
การจ้างออกแบบเป็นเงิน  277,000.- บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) โดยวิธีคัดเลือกแบบจ ากัด
ข้อก าหนด  

2. ขอบเขตงาน   
 อาคารเรียน 1 

- พ้ืนที่ชั้น 1                    
ห้องส านักงาน  พ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า    48 ตร.ม.  จ านวน  1  ห้อง 
ห้องเรียน  พ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า    48 ตร.ม.  จ านวน  2  ห้อง 
ลานอเนกประสงค์ พ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า  120 ตร.ม.  จ านวน  1  บริเวณ 
ห้องน้ ารวม  พ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า 20 ตร.ม.  
โถงทางเดิน  ตามความเหมาะสม   

- พ้ืนที่ชั้น 2 
ห้องเรียน  พ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า   48 ตร.ม.  จ านวน  4  ห้อง 
ห้องน้ ารวม  พ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า   20 ตร.ม.   
โถงทางเดิน  ตามความเหมาะสม 

 พ้ืนที่ห้องและส่วนอ่ืนๆตามความจ าเป็นในการใช้อาคาร 
 อาคารเรียน 2 

- พ้ืนที่ชั้น 1 
  ห้องเรียน   พ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า   48 ตร.ม.  จ านวน  3  ห้อง 
  ห้องพักครู  พ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า   24 ตร.ม.  จ านวน  1  ห้อง 
  ห้องน้ ารวม  พ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า   20 ตร.ม.     

โถงทางเดิน  ตามความเหมาะสม 
- พ้ืนที่ชั้น 2 

 ห้องเรียน  พ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า   48 ตร.ม.  จ านวน  3  ห้อง 
 ห้องพักครู  พ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า   24 ตร.ม.  จ านวน  1  ห้อง 
 ห้องน้ ารวม  พ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า   20 ตร.ม.   

โถงทางเดิน  ตามความเหมาะสม 

         2/พ้ืนที่โดย........... 
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พื้นที่โดยรอบ 
- ลานเข้าแถว และส่วนประกอบอื่นๆตามความเหมาะสม 
- งานระบบระบายน้ าภายนอกอาคาร 

โดยมีรายละเอียดข้อก าหนดดังนี้ 
1.  การออกแบบและเขียนแบบต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  รวมทั้งกฎกระทรวงต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542,  
กฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549 และพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ตลอดจน
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

2.  ต้องมีการค านวณเพ่ือการประมาณราคาค่าก่อสร้าง และมีการแบ่งงวดงาน 
3.  วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 14,400,000.- บาท (-สิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน-) 
4.  ระยะเวลาด าเนินการออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ภายในก าหนดเวลา 60 วัน           

“ไม่นับรวมระยะเวลาการตรวจอนุมัติแบบของกรรมการพิจารณาแบบในแต่ละขั้นตอนของงาน” 
5.  รายละเอียดของงานที่ต้องจัดท า มีดังนี ้
 5.1  รายงานแนวความคิดในการด าเนินงานโครงการเบื้องต้น 
 5.2  แบบร่างขั้นต้น ประกอบด้วย 
  -  พ้ืนที่ใช้สอยของส่วนต่างๆ  
  -  แนวความคิดในการออกแบบ (CONCEPT DESING) 

-  ผังบริเวณ แปลนพ้ืนทุกชั้นและรูปตัดโดยสังเขป จ านวน  2 ชุด  
   ระยะเวลาไม่เกิน  15 วัน 

   5.3  แบบร่างขั้นสุดท้าย ซึ่งแก้ไขปรับปรุงจากแบบร่างขั้นที่ 2  จ านวน  2 ชุด และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งประกอบด้วย 
    -  ผังบริเวณ, แปลนพ้ืนทุกชั้น แปลนหลังคา, รูปด้านทุกด้าน, รูปตัด 2 รูป  

   จ านวน  2 ชุด ระยะเวลาไม่เกิน  15  วัน 
-  แบบร่างโครงสร้างและงานวิศวกรรมระบบ  จ านวน  2 ชุด 

   5.4  แบบรายละเอียดส าหรับการก่อสร้าง 
    -  แบบงานสถาปัตยกรรม 
    -  แบบงานโครงสร้าง 
    -  แบบงานระบบทุกแขนงที่เก่ียวข้อง 
    -  งานระบบระบายน้ าภายนอกอาคาร 
    -  ส่วนประกอบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
   5.5  รายการประกอบแบบ 

รายการที่ 5.4 และ 5.5 ระยะเวลาไม่เกิน  30 วัน 
  6.  เงื่อนไขการส่งมอบงาน 
   6.1  ผู้รับจ้างออกแบบจะต้องส่งมอบแบบก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม, วิศวกรรมโครงสร้าง 
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยผู้รับจ้างออกแบบจะต้องจัดส่ง 

-  แบบรูปรายการ       จ านวน   5  ชุด 
-  รายการประกอบแบบ       จ านวน   5  ชุด 

 

3/-รายการค านวณ............ 
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-  รายการค านวณด้านวิศวกรรมโครงสร้าง    จ านวน   2  เล่ม 
-  ประมาณราคาค่าก่อสร้าง      จ านวน   2  ชุด 
-  เอกสารแบบฟอร์มการเสนอราคาค่าก่อสร้างแบบแยกรายการ   

   จ านวน   5  ชุด 
-  จัดท ารูปทัศนียภาพของอาคารภายนอก ขนาด เอ3  

จ านวน   5  ภาพ พร้อมแผ่น CD 
-  จัดท าแบบรูปลงใน Program Auto Cad เป็นแผ่น CD  จ านวน   2  ชุด 

6.2  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
-  รายละเอียดการแบ่งงวดงาน งวดเงินของงานก่อสร้าง พร้อมระยะเวลา 
   ในการก่อสร้าง 
-  หนังสือรับรองพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ประกอบวิชาชีพสถาปนิก และ  
   วิศวกรทุกสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง 

 
 

หมายเหตุ 
- การออกแบบไม่รวมถึงครุภัณฑ์และตกแต่งภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


