
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี�
เรื่อง การจ้างออกแบบเขียนแบบอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี�

โดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด
..........................................

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี� ตําบลอินคีรี� อําเภอพรหมคีรี� จังหวั�ดนครศรีธรรมราช   
มีความประสงค์จะดําเนินการจ้างออกแบบ เขียนแบบแปลนอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี�
โดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด ตามรายการดังนี้ 

1.อาคารสํานักงาน ขนาด  2 ชั้น จํานวน 1 หลัง รวมพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร
วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 9,500,000 บาท

2.เสาธง  สูง 15 เมตร วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 165,000 บาท 
รวมงบประมาณค่าก่อสร้าง 9,665,000.- บาท (เก้าล้านหกแสนหกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
ราคากลางงานจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี�ครั้งนี้

เป็นเงินท้ังสิ้น 190,000.- (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน)

1. ผู้มีสิทธิเสนองานจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.1 ผู้ให้บริการเป็นนิติบุคคล  ท่ีได้จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจบริการด้าน

ออกแบบอาคารและควบคุมงาน  ซ่ึงกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น จะต้องเป็นคนไทย
และเป็นนิติบุคคลท่ีมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิ�บของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น และเป็นนิติบุคคลท่ีได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  ท่ีเป็นนิติบุคคลจากสภาสถาปนิกด้วย

1.2  ผู้ให้บริการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีสัญชาติไทย  และเป็นผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมสําหรับงานว่าจ้างตามท่ีกําหนดโดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม
และหรือวิศวกรรมแล้วแต่กรณี  และไม่เป็นข้าราชการประจําหรือลูกจ้างของส่วนราชการ ข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  หรือรัฐวิสาหกิจ

1.3 ผู้เสนองานไม่เป็นผู้มีประวัติว่าเคยเป็นผู้กระทําผิดสัญญากับทางราชการมาก่อน และ/
หรือไม่เป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือมีประวัติว่ามีเจตนาเลี่ยง
การชําระภาษีอากรให้ทางราชการ หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ

1.4 ผู้เสนองานไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

1.5 ผู้เสนองานไม่เป็นผู้มี�ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอ่ืนท่ีเข้าเสนองานให้แก่�องค์การ
บริหารส่วนตําบล ณ วันประกาศจ้างออกแบบฯ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการจ้างออกแบบฯ ในครั้งนี้

1.6 ผู้ เสนองานต้อง มีผลงานการออกแบบก่อสร้างอาคารประเภทเดียว กันกับงาน
ท่ีประกาศจ้างออกแบบครั้งนี้ ซ่ึงเป็นสัญญาจ้างเดียวกัน โดยมูลค่างานก่อสร้างท่ีออกแบบ ในวงเงินไม่น้อยกว่า  
4,000,000.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ผลงานต้องเป็นผลงานเดียวกันและเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงกฎหมายบัญญัติให้มี�
ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือหน่�วยงานเอกชนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเชื่อถือได้มา
แสดง
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1.7 ผู้เสนองานจะต้องมีบุคลากร เช่น  วิศวกรโยธา  วิศวกรไฟฟ้า  วิศวกรงานระบบและ
สถาปนิก  ระดับภาคีและระดับสามัญ และพนักงานผู้เก่ียวข้องในการออกแบบท้ังท่ีประจําและไม่ประจําบริษัท 
หรือห้างหุ้นส่วน ซ่ึงมีการทําสัญญาจ้างเป็นหนังสือเพ่ือร่วมงานกับบริษัท โดยให้แสดงจํานวนบุคลากร  คุณวุฒิ�
และประวัติการทํางาน ตลอดจนสถานท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก

1.8 องค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี� ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบ
จํากัดข้อกําหนด  โดยการวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด

2. หลักประกันซอง
ผู้เสนองานจะต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยื่นซองเสนองาน โดยใช้หลักประกันอย่าง

หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ จํานวน 9,500.- บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน )
2.1 เงินสด
2.2 เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่�องค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี� โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ียื่น

ซองเสนองาน หรื�อก่อนหน้าไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
2.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันแนบท้ายประกาศนี้โดย

ระบุให้ยื่นต่อองค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี�
2.4 พันธบัตรรัฐบาลไทยท่ีจดทะเบียนให้เป็นหลักประกันซองไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

เท่านัน้
2.5 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้�

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินต่าง ๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือคํ้าประกัน

หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี� จะคืนให้ผู้เสนองานหรือผู้คํ้าประกัน 
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนองานรายท่ีได้รับการคัดเลือกไว้ไม่�
เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้เสนองานได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

หากผู้เสนองานท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี�ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงกับ
องค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี� โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร องค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี�จะริบหลั�กประกันซอง 
หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี�) 
รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ

การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

กําหนดย่ืนซองเสนองานต่อคณะกรรมการรับซองเสนองาน ในวันท่ี  28 สิงหาคม 2557
ตั้งแต่เวลา  08.30 น.  ถึง  เวลา  16.30  น.  ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี� หากพ้นวันเวลาท่ี
กําหนดจะไม่รับซองเสนองานโดยเด็ดขาด

กําหนดเปิดซองเสนองาน คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้�อกําหนด  
จะเปิดซองใบเสนองานของผู้ ให้บริการ ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารเสนองานจ้างออกแบบฯ ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ท่ี งานพัสดุ
และทรัพย์สิน กองคลัง สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี� ระหว่างวันท่ี .....15.....-...28....... สิงหาคม
2557  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมทางโทรศั�พท์ หมายเลข 0-7547-0110 ในวันและเวลาราชการ
และทาง www.inkeree.go.th

ประกาศ ณ วันท่ี 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

(นายสันต์ ก่ิงรัตน์�)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี�



เอกสารจ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด เลขที่  1/2557
การจ้างออกแบบเขียนแบบอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี�

ตําบลอินคีรี� อําเภอพรหมคีรี� จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี� ลงวนัที่....15....สิงหาคม 2557

องค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี� ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า องค์การบริหารส่วนตําบล มีความ
ประสงค์�จ้างออกแบบ เขียนแบบแปลนอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี� โดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัด
ข้อกําหนด ตามรายการดังนี้ 

1.อาคารสํานักงาน ขนาด  2 ชั้น จํานวน 1 หลัง รวมพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร
วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 9,500,000 บาท 

2.เสาธง  สูง 15 เมตร วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 165,000 บาท 
รวมงบประมาณค่าก่อสร้าง 9,665,000.- บาท (เก้าล้านหกแสนหกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)
ราคากลางงานจ้างออกแบบก่�อสร้างอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรีครั้งนี้  

เป็นเงินท้ังสิ้น 190,000.- (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน)

โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้
1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารจ้างออกแบบ

1.1  ข้อกําหนดในการออกแบบ
1.2  แบบใบเสนอราคา
1.3  แบบสัญญาจ้าง
1.4   แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันซอง)
1.5  บทนิยาม
(1)  ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2

2. คุณสมบัติของผู้เสนองาน
2.1 ผู้เสนองานท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีสัญชาติไทย  และเป็นผู้ท่ีได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมสําหรับงานว่าจ้างตามท่ีกําหนดโดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมแล้วแต่กรณี  และไม่เป็นข้าราชการประจําหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
ข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  หรือรัฐวิสาหกิจ

2.2 ผู้เสนองานต้องเป็นนิติบุคคล  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีจ้างออกแบบดังกล่าว ซ่ึงมีผลงาน
การออกแบบอาคารต่าง ๆ   หรืองานท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน  ในวงเงินค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่า  4,000,000.- บาท  
(ส่ีล้านบาทถ้วน) เป็นสัญญาฉบับเดียวกันโดยมีหนังสือรับรองผลงานและสัญญาเป็นหนังสือมาแสดงด้วยและเป็น
ผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  
หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนท่ี  
องค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี� เชื่อถือ
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นิติบุคคล  กรรมการผู้จัดการ  หรือหุ้นส่วนผู้จั�ดการของนิติบุคคลนั้นจะต้องเป็นคนไทย
และนิติบุคคลท่ีมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคล  นั้น 

2.3 ผู้เสนองานต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการหรือของ
หน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

2.4  ผู้เสนองานต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.5 ผู้เสนองานต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศการจ้าง 
ออกแบบฯนี้หรื�อไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจ้างครั้งนี้

2.6  ผู้เสนองานต้องมีสถาปนิกและวิศวกรท่ีประจําและไม่ประจําท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมและวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรมและพระราชบัญญัติวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม  ไม่ต่ํากว่าประเภทสามัญเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบ  และลงนามในแบบและรายการประกอบ
แบบท้ังหมดอย่างน้อยสาขาละ 1  คน 

2.7  ผู้เสนองานต้องระบุชื่อ  คุณวุฒิ  ประวัติการทํางาน  ประสบการณ์ของบุคลากรจํานวน
สถาปนิกและวิศวกรท่ีประจําและไม่ประจําทุกตําแหน่ง  

3. หลักฐานการเสนองาน
ผู้เสนองานจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ

เสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนท่ี 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
1.  ในกรณีผู้เสนองานเป็นนิติบุคคล

(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  หรือหนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

2.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสําเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ี
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน
ข้อ 3.1 

3.  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี�) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
4. บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 (1) 
3.2 ส่วนท่ี 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
1. หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคล

อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน
2.  สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง (ในกรณีท่ีมีการกําหนด

ผลงานตามข้อ 2.2) 
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3. แผนการปฏิบัติงาน 
4. ตารางแสดงคุณสมบัติของบุคลากรพร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง (ตามท่ีระบุไว้ในข้อ  2.7 )
5. บั�ญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 (2)
6. หลักประกันซองตามข้อ 5

4.  การเสนองาน
4.1 ผู้เสนอราคาต้องมีแผนการปฏิบัติงาน  ให้แนวความคิด  กลวิธีและวิธีการท่ีผู้เสนอราคาจะ

นํามาใช้ในการออกแบบ  รายละเอียดองค์ประกอบต่าง ๆ   ของอาคาร  แบบร่างแสดงรูปลักษณะอาคาร  แนบร่าง
แปลนทุกชั้นแบบร่างขยายท่ีจําเป็นภายในห้อง  เป็นต้น

4.2 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกาศจ้างออกแบบครั้งนี้
โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ  ท้ังสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน   ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้�
ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอจะต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ 
ตก เติม  แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี�)  กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.3 ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอ
จะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคา
รวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 

ราคาท่ีเสนอ จะต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันเปิดซองเสนอราคา                
โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการออกแบบแล้วเสร็จไม่เกิน  60 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง     

4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้ เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายการ                  
ละเอียด ฯลฯ  ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารการจ้างออกแบบท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไข                
ในเอกสาร                        

4.6 ผู้เสนองานจะต้องยื่นซองใบเสนองานท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะก ร ร มก า รดํา เ นิน ก า ร จ้า ง โ ดยวิธ ีค ัด เ ลือ กแบบจํา กัด ข้อ กํา หนด โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า
เอกสารเสนอราคาค่าจ้างออกแบบอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี� เลขท่ี 1/2557 

กําหนดย่ืนซองเสนองานต่อคณะกรรมการรับซองเสนองาน ในวันท่ี....28......สิงหาคม 2557  
ตั้งแต่เวลา  08.30 น.  ถึง  เวลา  16.30  น.  ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี� หากพ้นวันเวลาท่ี
กําหนดจะไม่รับซองเสนองานโดยเด็ดขาด

กําหนดเปิดซองเสนองาน คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด  
จะเปิดซองใบเสนองานของผู้ให้บริการ ในวันท่ี.....29.....สิงหาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี  อําเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด  จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนองานแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนองานท่ีมีผลประโยชน์�ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอ่ืนตาม ข้อ 1.5
หรือไม่  
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หากปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนดก่อนหรือใน
ขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนองานว่า  มีผู้ให้บริการกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.5  และคณะกรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนองานรายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนองานและประกาศรายชื่อผู้เสนองานท่ีมีสิทธิ�
ได้รับการคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนตําบล จะพิจารณาลงโทษผู้เสนองานดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน  เว้นแต่คณะ
กรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนองานรายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทาง
ราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 

5. หลักประกันซอง
ผู้เสนองานจะต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยื่นซองเสนองาน โดยใช้หลักประกั�นอย่าง

หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ จํานวน  9,500.- บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
5.1 เงินสด
5.2 เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่�องค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี� โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ียื่น

ซองเสนองาน หรือก่อนหน้าไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันแนบท้ายประกาศนี้โดย

ระบุให้ยื่นต่อองค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี�
5.4 พันธบัตรรัฐบาลไทยท่ีจดทะเบียนให้เป็นหลักประกันซองไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

เท่านั้น
5.5 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้�

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินต่าง ๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือคํ้าประกัน

หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี� จะคืนให้ผู้เสนองานหรือผู้คํ้าประกัน 
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนองานรายท่ีได้รับการคัดเลือกไว้ไม่�
เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้เสนองานได้พ้นจากข้อผู�กพันแล้ว

หากผู้เสนองานท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี�ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงกับ
องค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี� โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร องค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี�จะริบหลักประกันซอง 
หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี�) 
รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ

การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้าง
6.1  ในการจ้างออกแบบครั้งนี้ องค์การบริ�หารส่วนตําบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
6.2  การวินิจฉัยของคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนดให้ถือเป็น

เด็ดขาด
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6.3 หากผู้เสนองานรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่�
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดย
วิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนดไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคานั้นเว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อยหรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกาศจ้างออกแบบในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญท้ังนี้เฉพาะในกรณี�
ท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น

6.4 องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณี  ดังต่อไปนี้

(1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชี�ผู้ซ้ือเอกสารการจ้างออกแบบหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารการจ้างออกแบบขององค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี�

(2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนองานอย่างหนึ่งอย่างใดหรือท้ังหมดในใบ
เสนองาน

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขในเอกสารประกาศจ้างออกแบบท่ีเป็นสาระสําคัญ
หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน

(4)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี�) กํากับไว้�

6.5 ในการตัดสินการประกาศจ้างออกแบบหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการดําเนินการจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนดหรือองค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ
ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้�องกับ  ผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่�
ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าว ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

6.6 องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการประกาศจ้างออกแบบโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ  มิได้ รวมท้ังองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณายกเลิกการประกาศจ้างออกแบบและลงโทษผู้
เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ท้ิงงาน หากมีเหตุท่ีเชื่อถือได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกัน
ในการเสนอราคา           

ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนดหรือองค์การบริหารส่วนตําบลจะให้ผู้เสนอราคา
นั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให้เชื่อถือได้ว่าผู้เสนอราคาดําเนินงานตามประกาศจ้างออกแบบให้เสร็จสมบูรณ์ 
หากคําชี้แจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้  องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

7.  การทําสัญญาจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ออกแบบ จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับ

องค์การบริหารส่วนตําบล ภายใน 7 วันนับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)
องค์การบริหารส่วนตําบลจะจ่ายเงินค่าจ้างออกแบบ โดยแบ่งออกเป็น  1   งวด  ดังนี้

งวดท่ี 1 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยล ............ -……….….ของค่าจ้าง
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………….……ให้แล้วเสร็จภายใน วัน
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งวดท่ี 2  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ……………..…-……………..ของค่าจ้าง 
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน…………..วัน

งวดท่ี 3  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ…………….…-……………..ของค่าจ้าง
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน………….…………ให้แล้วเสร็จภายใน…………..วัน

งวดท่ี 4  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ -………….…..ของค่าจ้าง
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน. ให้แล้วเสร็จภายใน…………..วัน

งวดสุดท้าย  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ  100 ของค่าจ้างออกแบบ เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
จ้างออกแบบ เขียนแบบแปลนอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี� ขนาด  2 ชั้น จํานวน 1 หลัง
รวมพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง  9,500,000.- บาท และ เสาธง  สูง 
15 เมตร วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 165,000 บาท พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้องถูกต้องครบถ้วน

9.  การตรวจรับงานและการปรับ
ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการตามเง่ือนไขต่าง ๆ   ท่ีกําหนดไว้ตลอดจนจัดทําแบบก่อสร้างและรายการ

ประกอบแบบพร้อมเอกสารต่าง ๆ   ท่ีกําหนดไว้ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามระยะเวลาท่ีได้กําหนดไว้ในสัญญา
ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบให้แบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกสาขา  มีความถูกต้องสอดคล้อง

และสัมพันธ์กัน
การปรับเนื่องจากผู้รับจ้างดําเนินการไม่แล้วเสร็�จตามระยะเวลาท่ีกําหนดในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่�

สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีได้ตกลงทําสัญญากันผู้ว่าจ้างจะปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันโดยจะปรับ
วันละ  0.10%  ของวงเงินค่าจ้างไปจนกว่าผู้รับจ้างจะดําเนินการแล้วเสร็จ

10.   ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนองานและอ่ืนๆ
10.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้หรืออุดหนุนท่ัวไป ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  2557
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลได้ผลการคัดเลือกโดยวิธี�

คัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด  เป็นไปตามวงเงินท่ีได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างออกแบบแล้วเท่านั้น
10.2 เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง                     

ตามประกาศจ้างออกแบบแล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
10.3  ผู้เสนอราคาซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายใน

เวลาท่ีทางราชการกําหนดระบุใน ข้อ 7 องค์การบริหารส่วนตําบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย 
(ถ้ามี�) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ

10.4 องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้�
เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี�)

11.  ลิขสิทธิ์ในแบบ , ข้อมูล , รายงาน และเอกสารต่าง ๆ 
11.1 แบบก่อสร้างท้ังหมด , รายการประกอบแบบ , เอกสารต่าง ๆ  เป็นลิขสิทธิ์ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลอินคีรี� โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบลิขสิทธิ์ให้เป็นลายลักษณ์อักษร
11.2 องค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี�สงวนลิขสิทธิ์ท่ีแก้ไข  เพ่ิมเติม  ดัดแปลง  แบบก่อสร้างและ

เอกสารต่าง ๆ   ได้ตามสมควร  โดยไม่�ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ
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11.3 องค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี�สงวนสิทธิท่ีจะนําแบบก่อสร้างตามโครงการนี้  ไปใช้ก่�อสร้าง
ได้อีก

11.4 ในระหว่างระยะเวลาออกแบบผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

องค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี�

วันท่ี  15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557



เอกสารแนบท้ายเอกสารจ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด
เลขที่  1/2557 ลงวันที่....15...สิงหาคม 2557

หลักเกณฑ์เบ้ืองต้นในการจ้างเขียนแบบแปลนสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี�
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1.1 ออกแบบอาคารให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

พระราชบัญญัติการผังเมือง 
1.2 ออกแบบอาคารให้ถูกต้องตามมาตรฐานอาคารเพ่ือการอนุรักษ์�พลังงาน พ.ศ.2552 
1.3 ออกแบบอาคารตามกฎกระทรวงกําหนดประเภทและความปลอดภัยของอาคารท่ีใช้เพ่ือประกอบ

กิจการเป็นสถานท่ีบริการ พ.ศ.2555
1.4 ออกแบบอาคารตามกฎกระทรวงกําหนดการรับน้ําหนัก ความต้านทานความคงทนของอาคาร

และพ้ืนดินท่ีรองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550
1.5 ออกแบบอาคารตามกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับคนพิการหรือ   

ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 
1.6 ออกแบบอาคารตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบป้องกันอัคคีภัย ห้องน้ําและห้องส้วม ระบบการจัด

แสงสว่างและระบายอากาศ ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสํารองกรณีฉุกเฉิน 
1.7 ออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย(วสท.) 
1.8 ออกแบบอาคารให้สองคล้องกับเอกลักษณ์ท่ัวไปของภาคใต้ 

2. ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง 
3. ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบให้เป็นไปตามหลักวิชาการ (วิศวกรรม,สถาปัตยกรรม)
4. ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบโดยคํานึงถึงงบประมาณการก่อสร้างท่ีจะก่อสร้างได้จริง
5. ผู้รับจ้างจะต้องรับรองแบบรูปและรายละเอียดในการก่อสร้างจากวิศวกรรมและสถาปนิก
6. ผู้รับจ้างจะต้องมีรายการคํานวณงานโครงสร้างจากวิศวกร (ระดับสามัญ)
7. ผู้รับจ้างจะต้องถอดแบบรายละเอียดในการก่อสร้าง พร้อมจัดทําใบปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

(BOQ)      
8. ผู้รับจ้างจะต้องรับรองปริมาณงานท่ีได้รับจาการถอดแบบและรายละเอียดในการก่อสร้าง       
9. ผู้รับจ้างห้ามนําแบบรูป/รายละเอียดในการก่อสร้าง ไปให้ผู้อ่ืนดําเนินการก่อสร้างอีก  

ขอบเขตงาน

ผู้รับจ้างจะต้องสํารวจ วางผัง ออกแบบ เขียนแบบ รายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานและ
สถานท่ีประกอบอ่ืนๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบลอินคีรี  โดยดําเนินงานดังนี้ 

1. ศึกษารายละเอียดโครงการ เพ่ือทําความเข้าใจโครงการและองค์ประกอบท่ีได้กําหนดให้ออกแบบ
รายละเอียดเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการดําเนินการข้ันต่อไป 

2. ศึกษาเง่ือนไขข้�อกําหนดในการออกแบบอันเก่ียวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม,พระราชบัญญัติการผังเมือง และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

3. งานจัดทําผังแม่บท (Master Plan) งานออกแบบวางผังบริเวณและภูมิทัศน์ 
4. งานออกแบบสถาปัตยกรรม 
5. งานออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง 
6. งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
7. งานจัดเตรียมเอกสารและรายละเอียดอ่ืนๆ  ประกอบด้วย 



-2- 
7.1 แบบก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม,วิศวกรรมโครงสร้าง และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยผู้รับจ้าง

จะต้องจัดส่ง 
- แบบรูปรายการ จํานวน 5 ชุด 
- รายการประกอบแบบ จํานวน 5 ชุด 
- รายการคํานวณด้านวิศวกรรมโครงสร้าง จํานวน 3 เล่ม 
- ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) จํานวน 3 ชุด 
- จัดทํารูปทัศนียภาพของอาคารภายนอก (Sketch Up 7) ขนาด A3 จํานวน 5 ภาพ 

พร้อมบันทึกใส่แผ่น CD จํานวน 2 ชุด 
- จัดทําแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบ (Auto Cad 2007) พร้อมบันทึกใส่�

แผ่น CD จํานวน 2 ชุด 
7.2 งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ให้ความร่วมมือในการดําเนินการแก้ไขแบบรูปรายการและการตัด

ลดรายการ ฯลฯ 


