
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

เรื่อง จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๑ ตำบลวังจั่น 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

 

                 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น มีความประสงค์จะ จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๑ ตำบลวังจั่น โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยมีราคากลางค่าจ้างผู้
ให้บริการออกแบบงานก่อสร้างในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
                 ผู้ให้บริการจ้างออกแบบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทสามัญวิศวกร สำหรับงานว่าจ้างตามที่กำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี สำหรับผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่เป็นนิติบุคคล ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียน
ไว้กับสภาวิชาชีพนั้นๆ ด้วย 
                     ผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทย 
                     ผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติ
บุคคลนั้นเป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ณ วัน
ประกาศการจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม ในการจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้ 
 

/๙. ผู้ให้บริการ… 



 
                 ๙. ผู้ให้บริการจ้างออกแบบต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
                     (๑) มีความสัมพันธ์โดยตรง คือ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในงานที่
ตนเองเป็นคู่สัญญาจ้างออกแบบกับหน่วยงานของรัฐนั้น 
                     (๒) มีความสัมพันธ์โดยอ้อม คือ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างให้กับคู่สัญญาในงาน
ก่อสร้างกับหน่วยงานของรัฐ ในงานที่ตนเป็นผู้ให้บริการจ้างออกแบบ 
                 ๑๐. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ให้บริการจ้างออกแบบ ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 ๑๑. ผู้ให้บริการจ้างออกแบบต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศเชิญชวนทั่วไป ซึ่งมีมูลค่า
มูลค่าสัญญาจ้าง ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ของวงเงินงบประมาณที่จะจ้างก่อสร้าง และ
เป็นสัญญาเดียว จำนวน ๑ สญัญา เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยแนบบสำเนาหนังสือรับผลงานจ้างออกแบบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ทุกแผ่น 
                 ๑๒. ผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่ยื่นข้อเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                       (๑)  กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน และการยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน
คุณสมบัติด้านผลงานจ้างออกแบบ กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานจ้างออกแบบ ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานจ้างออกแบบของกิจการร่วมค้าที่เข้ายื่นข้อเสนอได้ 
                       (๒)  กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลง
ระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า รายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ายื่น
ข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
จ้างออกแบบของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานจ้างออกแบบของกิจการร่วมค้าท่ียื่นข้อเสนอได้ 
                       ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                        กำหนดดสูถานที่เพื่อออกแบบและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔  
ณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ในวันและเวลาราชการ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนแทน โดย
ถือว่าผู้รับเอกสารการประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรค
และปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ไม่ได้ 
                        กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.       
ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบฯ 
จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนองานแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนองานที่มีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้เสนองาน 
รายอื่น ณ วันประกาศจ้างออกแบบหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนออ่ืนๆ ตามที่ระบุในประกาศนี้ และจะประกาศ 
 

/รายชื่อผู้เสนองาน... 



 
 
 
รายชื่อผู้เสนองานที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเบื้องต้นทุกราย และคณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบฯ จะเปิดซอง
ใบเสนอราคา เฉพาะผู้ชนะการคัดเลือกที่มีข้อเสนองานที่ดีที่สุดแล้วจัดลำดับ โดยจะพิจารณาราคาจากผู้เสนองานที่ดี
ที่สุดและเจรจาต่อรองราคา 
 
                ผูส้นใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดการจ้างออกแบบได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ในวันและ
เวลาราชการ 
                กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
                ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.wangjun.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๖๗๐-๖๖๑๑ ในวนัและเวลาราชการ และในการขอรับเอกสารประกาศเชิญ
ชวนทั่วไป ผู้ขอรับเอกสารต้องนำเอกสารเพ่ือประกอบการขอรับเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป ดังนี้ 
                ๑. สำเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.๒๐) พร้อม
รับรองสำเนาถูกต้อง 
                ๒. สำเนาหนังสอืมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมอบอำนาจขอรับเอกสาร 
  
  
       ประกาศ ณ วันที่  ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  
  
   

(นางน้ำค้าง พลายละหาร) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เอกสารงานจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
เลขที่  ๑/๒๕๖๔ 

จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๑ ตำบลวังจั่น โดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป 

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
ลงวันที่  ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
                 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น" มีความประสงค์จะ
ดำเนินการ จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๑ ตำบลวังจั่น 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้ 
    
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารจ้างออกแบบ 
                          ๑.๑     ขอบเขตของงานจ้างออกแบบ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอจ้างออกแบบ 
                          ๑.๓     สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสาร 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 
 
 



 
 
                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือ
วิศวกรรมสำหรับงานว่าจ้างตามท่ีกำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี 
สำหรับผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่เป็นนิติบุคคล ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพนั้นๆ ด้วย 
                                    ผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทย 
                                    ผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นเป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติ
บุคคลนั้น 
                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ณ วันประกาศการจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทำ
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้ 
                          ๒.๙    ผู้ให้บริการจ้างออกแบบต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ใน
ลักษณะดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    มีความสัมพันธ์โดยตรง คือ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงาน
ก่อสร้างในงานที่ตนเองเป็นคู่สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างกับหน่วยงานของรัฐนั้น 
                                   (๒)    มีความสัมพันธ์โดยอ้อม คือ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างให้กับ
คู่สัญญาในงานก่อสร้างกับหน่วยงานของรัฐ ในงานที่ตนเป็นผู้ให้บริการจ้างออกแบบ 
                          ๒.๑๐    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ให้บริการจ้างออกแบบ ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                          ๒.๑๑    ผู้ให้บริการจ้างออกแบบต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น    
เชื่อถือ ซึ่งมีมูลค่าสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า  ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ของวงเงินงบประมาณท่ีจะจ้างก่อสร้าง 
และเป็นสัญญาเดียว จำนวน 1 สัญญา โดยแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานจ้างออกแบบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ทุกแผ่น 
 
                          ๒.๑๒    ผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 
 
 
 



 
 
 
                                   (๑)     กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน และการยื่นข้อเสนอให้เสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” 
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานจ้างออกแบบ กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานจ้างออกแบบ ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานจ้างออกแบบของกิจการร่วมค้าที่เข้ายื่นข้อเสนอได้ 
                                   (๒)     กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า รายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้
ผลงานจ้างออกแบบของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานจ้างออกแบบของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ 
                                   ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ให้บริการจ้างออกแบบ จะต้องยื่นซองข้อเสนอ ซึ่งประกอบด้วยเอกสารข้อเสนอด้านคุณภาพ 
(Technical Proposal) และเอกสารตามข้อ ๓.๑ และเอกสารตามข้อ ๓.๒ รวมไว้ในซองข้อเสนอ ที่ผนึกซองไว้
เรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ให้บริการจ้างออกแบบเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
                                           (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ให้บริการจ้างออกแบบเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ให้บริการเป็นผู้ให้บริการจ้างออกแบบร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้
ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้
ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
                                   (๔)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 
 
 



 
 
                                   (๑)    หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู้ให้บริการมอบ
อำนาจให้บุคคลอ่ืน ลงลายมือชื่อให้ชัดเจน หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้ให้บริการในการเสนองานแทน 
                                   (๒)    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมสำหรับงานว่าจ้างตามที่
กำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี 
                                   (๓)    สำเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
                                   (๔)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
                 ๔.    การยื่นข้อเสนอ 
                          ๔.๑     ผู้ให้บริการจ้างออกแบบต้องยื่นข้อเสนอ ตามท่ีกำหนดไว้ในเอกสารการจ้างออกแบบนี้ 
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้ให้บริการจ้างออกแบบให้ชัดเจน 
หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้ให้บริการจ้างออกแบบ 
                          ๔.๒    ในการยื่นข้อเสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนข้อเสนอไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันยื่น
ข้อเสนอ โดยภายในกำหนดยืนข้อเสนอ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบต้องรับผิดชอบข้อเสนอที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน
การยื่นข้อเสนอมิได้ 
                          ๔.๓    ผู้ให้บริการจ้างออกแบบจะต้องเสนอกำหนดระยะเวลาดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 
๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างหรือวันที่ได้รับแจ้งจาก องค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังจั่น ให้เริ่มงาน 
                          ๔.๔     ก่อนยื่นข้อเสนอ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบต้องตรวจดูร่างสัญญาออกแบบและควบคุม
งานก่อสร้าง รายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารการจจ้างออกแบบทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ 
ตามเงื่อนไขในเอกสารการจ้างออกแบบ 
                          ๔.๕     ผู้ให้บริการจ้างออกแบบจะต้องยื่นซองข้อเสนอ โดยปิดผนึกซองข้อเสนอ จ่าหน้าซองถึง 
"ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป" และส่งถึง องค์การบริหารส่วนตำบล
วังจั่น โดยระบุหน้าซองว่า " ซองข้อเสนอตามเอกสารการจ้างออกแบบเลขท่ี ๑/๒๕๖๔ " ยื่นต่อคณะกรรมการฯ ใน
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ในเวลาราชการ 
                          เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองข้อเสนอแล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับเอกสารใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     คณะกรรมการฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ให้บริการจ้างออกแบบแต่ละ
รายว่าเป็นผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หาก
ปรากฏว่าผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายใดเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ  
                        ๔.๗       คณะกรรมการฯ จะเปิดซองพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้เสนองานจ้าง 
 
 
 
 



 
 
ออกแบบ ในวันที่ ๑๘  มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาฯ (ชั้น ๒) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการฯ ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้ให้บริการจ้าง
ออกแบบรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่า
มีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ให้บริการจ้างออกแบบราย
นั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จะพิจารณาลงโทษผู้ให้บริการจ้างออกแบบ
รายดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น พิจารณาเห็นว่าผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายนั้น มิใช่
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนตำบล
วังจั่น 
                          ๔.๗    ผู้ให้บริการจ้างออกแบบจะต้องยื่นข้อเสนอด้านคุณภาพ (Technical Proposal) 
ประกอบด้วยรายละเอียด อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)  ทำความเข้าใจลักษณะ ความต้องการ รวมทั้งงบประมาณของโครงการ 
                                   (๒)  ผลงานของผู้ให้บริการ 
                                   หากผู้ให้บริการจ้างออกแบบ มีข้อเสนอเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีกำหนดไว้ ผู้ให้บริการ
จ้างออกแบบอาจจะเสนอมาพร้อมกับข้อเสนอทางด้านคุณภาพก็ได้ 
                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                        ผู้ยื่นข้อเสนองานให้บริการ ต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับยื่นซองข้อเสนองาน
บริการ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ จำนวน ๑๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังต่อไปนี้ 
                           (๑)  เงนิสด 
                           (๒)  เชค็หรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ 
                            (๓)  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
                            (๔)  พันธบัตรรัฐบาลไทย ที่ได้จดทะเบียนการใช้พันธบัตรมาเป็นหลักประกันการเสนองาน 
ให้บริการกับธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว 
                            (๕)  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
                           หลักประกันเสนอราคาตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนองาน
ให้บริการ หรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้พิจารณาเห็นชอบ 
 
 
 
 



 
 
 
รายงานผลการคัดเลือกผู้ชนะการเสนองานให้บริการเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคา
ต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอให้พ้นจาก
ข้อผูกพันแล้ว  

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาคัดเลือก 
                          ๖.๑     คณะกรรมการฯ จะพิจารณาข้อเสนอด้านคุณภาพ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน
ดังนี้ 
                                   (๑)  ทำความเข้าใจลักษณะความต้องการ รวมทั้งงบประมาณของโครงการ ๖๐ คะแนน 
                                   (๒)  ผลงานของผู้ให้บริการ ๔๐ คะแนน 
                                   รวมทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน 
                          ๖.๒     ผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนจากการพิจารณาด้าน
คุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนทั้งหมด 
                          ๖.๓     คณะกรรมการฯ จะพิจารณาข้อเสนอด้านคุณภาพของผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายที่
ถูกต้องตามข้อ ๖.๑ และข้อ ๖.๒ และจะพิจารณาเลือกผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด 
และจัดลำดับไว้ไม่เกิน ๓ ราย ในกรณีที่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอม
เข้าทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นในเวลาที่กำหนด คณะกรรมการฯ จะพิจารณาผู้ให้บริการจ้าง
ออกแบบที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดรายถัดไป 
                                   กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมีคะแนนคุณภาพรวมสูงสุดเท่ากัน คณะกรรมการฯ จะพิจารณาโดย
ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากำหนดตามความเหมาะสม 
                          ๖.๔     หากผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน
การยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วแต่กรณี คณะ
กรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายนั้น เว้นแต่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายใดเสนอ
เอกสาร ด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารการจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย 
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายนั้น 
                          ๖.๕     องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการจ้าง
ออกแบบโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)   ไม่ปรากฏชื่อผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับ 
 
 
 
 



 
 
 
เอกสารการจ้างออกแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น หรือในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารการจ้างออกแบบทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)   ไม่กรอกชื่อผู้ให้บริการจ้างออกแบบในใบเสนองานจ้างออกแบบ 
                                   (๓)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการจ้างออกแบบที่
เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายอื่น 
                          ๖.๖     ในการคัดเลือกผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือในการทำสัญญาจ้างออกแบบและควบคุม
งาน คณะกรรมการฯ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น มีสิทธิให้ผู้ให้บริการจ้างออกแบบชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ด้วยวาจาได้ แต่จะไม่รับพิจารณาเอกสารหรือการเสนออ่ืนใดที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้ว และ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง 
                           ๖.๗     องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาผู้เสนองานให้บริการ
ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม ข้อ ๒ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การ
บริหารส่วนตำบลวังจั่น เป็นเด็ดขาด ผู้เสนองานให้บริการ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังจั่น จะพิจารณายกเลิกการจัดจ้างออกแบบ และลงโทษผู้เสนองานให้บริการเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอ
งานให้บริการ ที่ได้รับคิดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการเสนองานให้บริการกระทำโดยไม่สุจริต เช่น 
การเสนองานให้บริการอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อนิติบุคคลอ่ืนมาเสนองานให้บริการแทน เป็นต้น 
                 ๗.    ค่าจ้างและเงื่อนไขการจ่ายเงิน 
                         องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบ ดังนี้ 
                                 งวดสุดท้าย จ่ายร้อยละ ๑๐๐ ของเงินค่าจ้างออกแบบ 
                 ๘.    การทำสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
                         ผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้าง ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ภายใน ๗ 
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
                 ๙.     หลักประกันสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
                         ผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่ได้รับคัดเลือกให้ทำสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นต้องวางหลักประกันสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างเป็นจำนวนเงินเท่ากับ
ร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างออกแบบให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกัน
อย่างหนี่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                          ๙.๑     เงินสด 
                          ๙.๒     เช็คหรือดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย โดยเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ  
 
 
 



 
 
 
ดราฟท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันทำสัญญาไม่เกิน ๓ วันทำการ 
                          ๙.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด โดยอาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                          ๙.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกับของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                          ๙.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบ
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างแล้ว 
                 ๑๐.    อัตราค่าปรับ 
                          กรณีท่ีผู้ให้บริการจ้างออกแบบทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้ให้บริการจ้าง
ออกแบบจะต้องเสียค่าปรับให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของวงเงินค่าจ้าง
ตามสัญญานับถัดจากวันครบกำหนด จนถึงวันที่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบปฏิบัติตามสัญญา ถูกต้อง ครบถ้วน 
                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
                          ๑๑.๑     ผู้ให้บริการจ้างออกแบบซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำ
สัญญา ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๘ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
                          ๑๑.๒     องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดใน
แบบสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๑.๓     เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างออกแบบครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้รับอนุมัติเงิน
ค่าจ้างออกแบบจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น 
                          ๑๑.๔     ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารการจ้างออกแบบนี้มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้
ให้บริการจ้างออกแบบจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็น
ที่สุด และผู้ให้บริการจ้างออกแบบไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 
                          ๑๑.๕     ก่อนลงนามในสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบล
วังจั่นจะประกาศยกเลิกการจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้ โดยผู้ให้บริการจ้างออกแบบจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นไม่ได้ในกรณีต่อไปนี้ 
                                   (๑)    องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นไม่ได้รับการจัดสรรเงินเงินงบประมาณรายจ่าย 
 
 
 



 
 
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่จะใช้ในการจ้างผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทำการ
จ้างผู้ให้บริการจ้างออกแบบครั้งนี้ต่อไป 
                                   (๒)   มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกจากการจ้าง
ออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการ
ยื่นข้อเสนอ หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการยื่นข้อเสนอ 
                                   (๓)    การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วน
ตำบลวังจั่น หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น 
          ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 














