
เอกสารแนบทายประกาศ 
เร่ือง  การคัดเลือกผูใหบริการออกแบบอาคารหลัก สูง 20 ชัน้  

พรอมอาคารจอดรถ    
 

-------------------------- 
   

  ดวยสถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร มีความประสงคจะคัดเลอืกผูใหบริการออกแบบ
อาคารหลัก สูง 20 ช้ัน  พรอมอาคารจอดรถ   (มีช้ันใตดิน 1 ช้ัน)   จอดรถไดประมาณ  400 คัน      โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
  

ขอ 1.  รายละเอียดมูลคาของงาน 
 1.1  งบประมาณคากอสราง  เปนเงินท้ังสิ้น 900,000,000 บาท 
 1.2  งบประมาณคาออกแบบ เปนเงินท้ังสิ้น   15,775,000 บาท 
 

ขอ 2.  ขอบเขตงานออกแบบตามขัน้ตอนดงันี ้
 2.1  ออกแบบเคาโครงของอาคาร (Conceptual Design) ตามขอมูลการใช
พื้นท่ี ตามที่สถาบันกําหนด 
 

 2.2  ออกแบบเบือ้งตนของอาคาร (Preliminary Design) ประกอบดวย 
  2.2.1  ผังประธาน (Master Plan)  มาตราสวน 1:500 แสดงการใชพื้น
ท่ีดินตําแหนงอาคารและสิ่งกอสรางภายในบริเวณใกลเคียงท้ังหมด  
  2.2.2  ออกแบบเบื้องตน (Preliminary Design) อาคารหลัก สูง 20 ช้ัน 
พรอมอาคารจอดรถ  มาตราสวน 1:200 ประกอบดวย  
  (1)   ผัง (PLAN) อาคารและระบบตาง ๆ  
  (2)   รูปดาน (ELEVATION)  
  (3)   รูปตัด (SECTION)  
  (4)   ทัศนียภาพ (PERSPECTIVE)  
 

 2.3  ออกแบบรายละเอียด  (Detailed Design) งานสถาปตยกรรม งานภูมิ    
สถาปตย งานวิศวกรรมโยธา  งานวิศวกรรมโครงสราง และงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ โดยอาศัย
หลักเกณฑการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบและขอกําหนดอื่นใดของทางราชการที่
เกี่ยวของกับเร่ืองดังกลาว เพื่อเปนเอกสารในการดําเนินการจัดจางกอสรางและทําสัญญาจางซึ่ง
ประกอบดวย 
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 (1)  แบบรูป (Drawings) และรายละเอียดประกอบแบบ (Specifications)   
โดยควรระบุผลิตภัณฑอยางนอย 3 ยี่หอ หรือเทียบเทา  พรอมทั้งแบบวางผังหองเรียน และหองทํางาน
ตามความประสงคของผูใชงาน 

 (2)  มีผูเชี่ยวชาญทางดานการประมาณราคากลางที่ถูกตองและแมนยํา 
โดยแยกรายการวัสดุทุกชนิด ทุกรายการที่เก่ียวของกับงานกอสราง 

 

 (3)  การวิเคราะหราคา เพื่อใหคณะกรรมการดําเนินการจางออกแบบฯ 
ใชประกอบการพิจารณาดําเนินการ  
 

 2.4   มีผูเชี่ยวชาญในการจัดทําเอกสารประกวดราคา   และใหความรวมมือใน
การดําเนินการจางกอสราง ไดแก  
   (1)  จัดเตรยีมเอกสารประกวดราคาสําหรับการจัดจาง 
   (2)  ใหคําแนะนําในการคดัเลือกผูรับจางกอสราง 
   (3)  อื่น ๆ ท่ีจําเปน 
 

 ผูเสนอใหบริการจะตองออกแบบ เขียนแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกอบ
แบบพรอมเอกสารประกวดราคาในการจางใหแลวเสร็จภายใน 210 วัน นับจากวนัลงนามในสัญญา 
 

ขอ 3.   คุณสมบตัิของผูเสนองาน 
 3.1  ตองเปนนิติบุคคล สัญชาติไทย ซึ่งกรรมการผูจัดการของนิตบิุคคลนั้น 
จะตองเปนคนไทย และตองไมเปนผูถูกแจงเวยีนชือ่เปนผูทิ้งงานของทางราชการ  
                  กรณีเปนผูเสนอใหบริการในลักษณะกจิการรวมคา จะตองแสดงหนังสือ
กิจการรวมคาดวย 
 3.2  ตองจดทะเบียนประกอบการใหบริการดานสถาปตยกรรม และวศิวกรรม  
 3.3  ตองมีผลงานการออกแบบงานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่ีมีลักษณะ
อาคารเชนเดียวกับหรือใกลเคียงกับอาคารที่จะจางออกแบบ โดยตองไมเปนกลุมอาคารเล็ก ๆ ที่มี
ลักษณะเดียวกันหลายหลังรวมกัน ผลงานที่เสนอนี้ตองเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน
ราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่เชื่อถือได และ
เปนผลงานออกแบบที่ไดกอสรางแลวเสร็จในชวงเวลาที่ผานมาไมเกิน 15 ป นับถึงวันเสนองาน โดยตอง
แนบสําเนาสัญญา และสําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญาที่อางอิงถึงมาแสดงดวย ทั้งนี้ ผลงาน
ออกแบบดังกลาวตองมีคากอสรางในวงเงินไมนอยกวา 450,000,000.- บาท (สี่รอยหาสิบลานบาท) ตอ 
1 สัญญา  
 3.4  ตองมีบุคลากรหลัก (Key Staff)  ซ่ึงไดรับอนุญาตในการประกอบวิชาชพี
ไดตามกฎหมายไทยอยางนอยดังนี้ 
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 3.4.1  สถาปนิก สาขาสถาปตยกรรมหลกั  ประเภทสามัญสถาปนิก  ที่มี
ประสบการณการทํางานอยางนอย 15 ป ขึ้นไป จํานวน 1 คน  
 

  3.4.2  วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสราง) ประเภทสามัญวิศวกร 
ท่ีมีประสบการณการทํางานอยางนอย 15 ปขึ้นไป  จํานวน 1 คน   และวิศวกรโยธาประเภทสามัญ
วิศวกรที่มีประสบการณการทํางานอยางนอย 15 ป ขึ้นไป   จํานวน 1 คน  
 

  3.4.3 วิศวกรระบบ  สาขาวิศวกรรมไฟฟา   ประเภทสามัญท่ี มี
ประสบการณการทํางานอยางนอย 15 ปขึ้นไป จํานวน 1 คน  สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ประเภทสามัญ
ท่ีมีประสบการณการทํางานอยางนอย 15 ปขึ้นไป จํานวน 1 คน   และวิศวกรสุขาภิบาลประเภทสามัญ
ท่ีมีประสบการณการทํางานอยางนอย 15 ป ขึ้นไป   จํานวน 1 คน  
 

  ขอ 4.   เอกสารหลักฐานประกอบการเสนองาน  
 4.1  ใบเสนองานตามแบบที่สถาบันกําหนด 
 4.2  ผูเสนองานตองยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงสถานภาพจริงในปจจุบันแนบ
มาพรอมกบัซองใบเสนองาน และรับรองสําเนาถูกตอง ดังน้ี 
            สวนที่ 1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี  

    (1)  ในกรณีผูเสนองานเปนนิติบุคคล  
   (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นเอกสาร 

 -  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 -  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ 
 -  รายชื่อผูมีอํานาจควบคุม 

  (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นเอกสาร 
 -  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
 -  สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ 
 -  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม 
 -  บัญชีผูถือหุนรายใหญ 
 -  สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ.5)  

 (2)  ในกรณีผูเสนองานเปนผูเสนองานรวมกันในฐานะผูรวมคาใหยื่นเอกสาร  
ดังนี้  

 -  สําเนาสัญญาของการเขารวมคา  
 -  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา 
 -  ในกรณีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใช 

สัญชาติไทยใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนติิบุคคลใหยื่นเอกสารตามทีร่ะบุใน(1)  
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 (3)  สําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมและผูถือหุน 

รายใหญ 
       (4)  สําเนาใบทะเบียนภาษมูีลคาเพิ่ม 

                       (5)  สําเนารหัสประจําตัวผูเสียภาษ ี
                            (6)  หนังสือมอบอาํนาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย 
                            (7)  หลักประกันซอง 

 

สวนที่ 2   อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้ 
 (1)  ใบเสนอราคา (ใสซองปดผนึกดวย)  
  (2)  สําเนาหนังสือรับรองผลงาน   และสาํเนาสัญญาจางที่รับรองสําเนาถูกตอง 

  (3)  ภาพอาคารหรือภาพสิง่กอสรางหรือเอกสารแสดงผลงานตามสญัญา 
                            (4)  แนวคิดและวธิีการดําเนินการออกแบบ พรอมแบบเคาโครงของอาคาร 
(Conceptual Design) 
                            (5)  รายชื่อบุคลากรพรอมคุณวฒุิ ประวัติการทํางานของสถาปนิกและวศิวกรที่
รับผิดชอบโครงการนี้ 

        (6)  ผังบุคลากร (Organization chart )  แผนเวลาปฏบิัติงาน (Man Power  
Schedule) ของสถาปนิกและวศิวกรทีจ่ะทํางานโครงการนี้ 
                            (7)  แผนงานในการออกแบบ (Work-Program)  
                            (8)  เอกสารอื่น ๆ ตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้  
                            (9)  ผูเสนองานจะตองจัดทําบัญชีเอกสารมาพรอมกับซองเสนองาน  

 

ขอ 5.   การยื่นเสนองาน  
 5.1  การเสนองานจะตองยื่นเอกสารตามแบบที่กําหนด  โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ
ท้ังสิ้น  จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน   ลงลายมือชื่อของผูเสนองานใหชัดเจน   จํานวนเงิน 
ท่ีเสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ   ถาตัวเลขกับตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปน
สําคญั โดยราคาที่เสนอจะตองรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่นและคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
  5.2   ราคาทีเ่สนอจะตองเสนอกําหนดยนืราคาไมนอยกวา 90 วัน นับถัดจาก
วันยื่นซองเสนองาน  
  5.3   ผูเสนอใหบริการจะตองแยกซองเอกสารเปน 2 ซอง และระบุหนาซอง 
ดังนี้  
  ซองท่ี 1   บรรจุเอกสารสวนที ่1 (ไมตองปดผนึกซอง)  
  ซองท่ี 2   บรรจุเอกสารสวนที ่2 (ปดผนึกซองใหเรียบรอย)  
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 โดยจาหนาซองถึง  “ประธานคณะกรรมการรับซองเสนองานจาง
ออกแบบอาคารหลัก สูง 20 ช้ัน พรอมอาคารจอดรถประมาณ 400 คัน”  และยื่นตอคณะกรรมการรับซอง 
เสนองาน ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีกําหนด  เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองแลวสถาบันฯจะไมรับซอง
เสนองานนั้น  
                                      คณะกรรมการจางออกแบบ  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู
เสนองานแตละรายวาเปนผูเสนองานที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอรายอื่น ณ วันประกาศจาง
ออกแบบหรือไมและประกาศรายชื่อผูเสนองานที่มีสิทธิไดรับการพิจารณาคัดเลือกกอนเปดซอง สวนที่ 2 
  ผูเสนอใหบริการจะตองจัดทําเอกสารสวนที่ 1 จํานวน 1 ชุด  สวนที่ 2 
จํานวน 7 ชุด (ตนฉบับ 1 ชุด  สําเนา  6 ชุด)  ยื่นพรอมกันในวันยื่นซองเสนองาน  
 

  ขอ 6.  หลักประกัน 
           6.1   หลักประกนัซอง 
  ผูเสนอใหบรกิารจะตองวางหลักประกันซอง จํานวนเงิน  788,750.-  บาท  
(เจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดรอยหาสบิบาทถวน)  พรอมกับยื่นซองเสนองานโดยใชหลักประกันอยาง
หนึ่งอยางใด  ดังตอไปน้ี  

      (1)   เงินสด 
                          (2)   เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร  โดย 

เปนเช็คลงวันท่ีที่ยื่นซองเสนองาน หรอืกอนวันน้ันไมเกิน 3 วันทําการ 
                               (3)   หนังสือค้ําประกันธนาคารภายในประเทศตามตวัอยางที ่กวพ. 
กําหนด  

 (4)   หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย    และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ 
ของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบรรษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหสวน
ราชการตาง ๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือของธนาคารที่ กวพ.กําหนด 
                               (5)   พันธบัตรรัฐบาลไทย โดยถือปฏิบัติตามวิธีที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 

 หลักประกันซองตามขอนี ้ สถาบันฯจะคืนใหผูเสนอใหบริการหรือผูค้ํา 
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว   เวนแตผูเสนอใหบริการที่
ไดรับคัดเลือกจะคืนใหตอเม่ือไดมีการทําสัญญาหรือเม่ือผูเสนอใหบริการพนจากขอผูกพันแลว การคืน
หลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 

 กรณีผู เสนอใหบริการถอนการเสนองาน หรือไมไปทําสัญญาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด    สถาบันฯจะริบหลักประกันหรือเรียกรองจากผูค้ําประกันและสงวนสิทธิ์ที่จะถือวา
ผูน้ันเปนผูท้ิงงาน    
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 6.2   หลักประกันสัญญา 
   ผูเสนอใหบริการที่ไดรับคัดเลือกจะตองทําสัญญาตามแบบที่สถาบัน
กําหนดภายใน 10 วัน นับจากวันที่ไดรับแจง และตองวางหลักประกันสัญญามีมูลคาเปนจํานวนเต็มรอย
ละ 5 ของราคาคาจางใหสถาบันฯยึดถือไว  โดยใชหลักประกันอยางใดอยางหน่ึงตามขอ 6.1  
 หลักประกันนี้ สถาบันฯจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับจาก
วันท่ีผูใหบริการพนขอผูกพันตามสัญญาจาง  
 

  ขอ 7.  หลักเกณฑการพิจารณาตัดสนิ   
         คณะกรรมการดําเนินการจางออกแบบฯ จะพจิารณาขอเสนอทางเทคนิคกอน  

โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
            1.  ผลงาน        25  คะแนน 
            2.  บคุลากร          25  คะแนน 
            3.  แนวคิด  วิธีการดําเนินการออกแบบ    
        Conceptual Design และการ  Presentation     50  คะแนน 
 

            ผูเสนอใหบริการจะตองนําเสนอ  (Presentation)   แนวคิด    และแบบ   
Conceptual Design     ซ่ึงประกอบดวยแบบ Lay-out Plan  แบบ Elevations  และ Perspective  ตอ
คณะกรรมการฯ 
            ผูที่ผานการพิจารณา จะตองไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 75   และตองได
คะแนนในแตละหมวดไมนอยกวารอยละ 60  
 
  ขอ 8.   การสงมอบงาน 
                              ผูใหบริการจะตองสงมอบแบบและรายละเอยีดดังตอไปนี ้ใหสถาบันฯ ในวันสง 
มอบงาน 
  1.  แบบรายละเอียด  ประกอบดวย  

-   ตนฉบับ (กระดาษไข)   ขนาด A 1  1   ชุด 
-   พิมพสําเนา  ขนาด A 1  25   ชุด 
-   พิมพสําเนา  ขนาด A 3  25   ชุด 

  2.   รายละเอียดและขอกําหนดประกอบแบบ (Specifications)     25   ชุด 
  3.   คําแนะนําในการประกวดราคา ขอกําหนดทั่วไปและเงื่อนไข 25   ชุด 
                                               ของสัญญา 
      4.   ประมาณราคาคากอสรางพรอมรายการ  ปริมาณ /ราคา BOQ)  25   ชุด 
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5.  ตารางแสดงรายการวัสดุ แบบไมกรอกปริมาณ และราคา  25   ชุด 
      (Blank BOQ)   

              6.   แผนงานกอสราง (Tentative Work Schedule)      25   ชุด 
                7.   รายละเอียดแสดงงวดงาน – งวดเงิน       25   ชุด 
                8.   เกณฑการออกแบบ (Design Criteria) และรายการคาํนวณ       5   ชุด 
                9.   Electronic File บันทึกขอมูลตามรายการขางตนท้ังหมด              5   ชุด 

      ในรูปของแผน CD                     
              10.   ทัศนียภาพ และหุนจําลอง มาตราสวน 1 : 100  
 

  ขอ 9.   การจายคาจาง  
การออกแบบในครั้งนี้ไดรับจัดสรรเงินจากงบประมาณเงินรายได การลงนามใน 

สัญญาจะกระทําตอเม่ือไดรับอนุมัติการจัดสรรเงิน และการจายเงินคาออกแบบแยกเปน ดังนี้  
 

งวดที่ 1   ภายใน 60 วัน  นับจากวันที่เริ่มสัญญา  
  จาย 20 % ของมูลคาตามสัญญา เม่ือทีป่รึกษาไดออกแบบเบื้องตน    

        (Preeliminary Design) แลวเสรจ็   และเสนอแบบทางเลือก (Options)              
ใหสถาบันฯพจิารณา และคณะกรรมการฯ ใหความเห็นชอบแลว 

 

 งวดที่ 2                 ภายใน 120 วัน  นับจากวันท่ีเร่ิมสัญญา  
 จาย 30% ของมูลคาตามสัญญา เม่ือที่ปรึกษาไดออกแบบรายละเอียดฉบับราง 

(Draft Detailed Design) แลวเสร็จ และคณะกรรมการฯ ใหความเห็นชอบแลว 
 

งวดที่ 3                 ภายใน 180 วัน  นับจากวันท่ีเร่ิมสัญญา  
 จาย 30% ของมูลคาตามสัญญา เม่ือที่ปรึกษาไดออกแบบรายละเอียด 

(Detailed Design) แลวเสร็จ พรอมเอกสารประกอบแบบและเอกสารประกวด
ราคา (ฉบับราง) และคณะกรรมการฯ ใหความเห็นชอบแลว 

 

งวดที่ 4 (งวดสุดทาย)   ภายใน 210 วัน  นับจากวันที่เริ่มสัญญา  
 จาย 20% ของมูลคาตามสัญญา เม่ือท่ีปรึกษาไดสงมอบแบบรายละเอียด 

(Final Detailed Design) ฉบับสมบูรณ  และสงมอบเอกสารประกอบแบบ 
เอกสารประกวดราคาและอื่นๆตามขอกําหนดจนครบถวน และคณะกรรมการฯ 
ใหความเห็นชอบแลว 
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  ขอ 10.  การสงวนสิทธ์ิ  
 

    10.1   การดําเนินการในคร้ังนี้ใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการดําเนินการ
จางออกแบบโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนดเปนเด็ดขาด ผูเสนอใหบริการรายใดจะอุทธรณใด ๆ 
มิได 

 10.2   สถาบันฯจะไมพิจารณาการเสนองานของผูเสนอใหบริการในกรณี          
ดังตอไปน้ี  
            (1)  ไมปรากฏรายชื่อผูนั้นในบัญชี หรือหลักฐานการรับเอกสารของ 
สถาบันฯ 
            (2)  ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แกไข  เปลี่ยนแปลง โดยไมมี
การลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 
 

            (3)  การลงนามในการเสนองานไมถูกตอง 
 

    10.3   สถาบันฯทรงไวซึ่งสิทธิในการบอกเลิกการคัดเลือก ดังนี้ 
 

            (1)  มีผูยื่นเสนอราคาใหบริการนอยกวา 2 ราย 
 

            (2)  ผูยื่นเสนอใหบริการยื่นเสนองานไมถูกตองตามวัตถุประสงคของ 
สถาบันฯ 
 

ขอ 11.   เอกสารแนบทายประกาศ 
    11.1   แบบใบเสนองาน 
    11.2   แบบสัญญา 
    11.3   แบบหนังสือค้ําประกัน 
                                        (1)   หลกัประกันซอง 
             (2)   หลักประกันสญัญา 
    11.4   บทนิยาม 
             (1)   ผูเสนอราคาทีมี่ผลประโยชนรวมกัน 
             (2)   การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
     11.5   แนวทางปฏิบัติกรณีกิจการรวมคา 
     11.6   แบบบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 และสวนที ่2 

 
 

------------------------------------- 


