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ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

เรือง จ้างออกแบบกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ และออกแบบปรับปรุงอาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑
โดยวิธีประกาศเชิญซวนท่ัวไป

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะ จ้างออกแบบกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ 
และออกแบบปรับปรุงอาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ โดยวิธีประกาศเชิญซวนท่ัวไป โดยมีราคากลางค่าจ้างผู้ 
ให้บริการออกแบบและปรับปรุงในครั้งนี้ เป็นเงินท่ังส้ิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

ผู้ให้บริการจ้างออกแบบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาบของรัฐไว้ 

ซั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศซอง 
กรมบัญซีกลาง

๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไวิในบัญฃีรายซ่ือผู้ท่ังงานและไต้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของ 
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญซีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ทั่งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ีนด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจาบุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคล ซ่ึงมีใบอนุญาตประกอบวิฃาขีพสถาบีตยกรรมหรือวิศวกรรมสำหรับงานว่าจ้าง 
ตามท่ีกำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยวิฃาฃีพ สถาบีตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี สำหรับผู้ให้บริการจ้าง 
ออกแบบที่เป็นนิติบุคคล ต้องเป็นผู้ท่ีได้ข้ึนทะเบียนไว้กับสภาวิซาขีพน้ีน  ๆ ด้วย

ผู้ให้บริการจ้างออกแบบท่ีเป็นนิติบุคคลจะต้องมีกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ 
ของนิติบุคคลน้ันเป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลท่ีมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดต้ัง 
นิติบุคคลน้ัน

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยซน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก1 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ วันประกาศจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญขวนทั่วไป หรือไม่เป็น 
ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญซวนท่ัวไป 
คร้ังน้ี

๙. ผู้ให้บริการจ้างออกแบบต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานน้ัน 
ในลักษณะดังต่อไปน้ี
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(๑) มีความสัมพันธ์โดยตรง คือ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างใน 
งานท่ีตนเองเป็นคู่สัญญาจ้างออกแบบกับหน่วยงานของรัฐ

(๒) มีความสัมพันธ์โดยอ้อม คือ ผู้[หับริการจ้างออกแบบจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างให้กับคู่สัญญา 
ในงานก่อสร้างกับหน่วยงานของรัฐ ในงานที่ตนเป็นผู้[หับริการจ้างออกแบบ

๑๐. ไม่เป็นผู้ไต้รับเอกสิทธ๋ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ีนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้[หับริการจ้างออกแบบ ไต้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธ้ิและความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑๑. ผู้[หับริการจ้างออกแบบท่ียืนข้อเสนอราคาในรูปแบบของ “ กิจการร่วมค้า” ต้องมี
คุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ 
ครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว[นเอกสารเชิญขวน และการย่ืนข้อเสนอให้ย่ืนข้อเสนอในนาม 
“ กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานจ้างออกแบบ กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานจ้าง 
ออกแบบ ของผู้เข้าร่วมค้ามาให้แสดงเป็นผลงานจ้างออกแบบของกิจการร่วมค้าท่ีเข้ายื่นข้อเสนอไต้

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า 
ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กำหนดไว[นเอกสารเชิญขวน ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้า 
ไต้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดใหัผู้เข้าร่วมค้า รายใดรายหน่ึงเป็นผู้รับผิดขอบ 
หลักในการเข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ 
กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานจ้างออกแบบของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานจ้างออกแบบของ 
กิจการร่วมค้าท่ีย่ืนเสนอไต้

ทั้งนี้ “ กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจด 
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์

๑๒. ต้องมีประสบการณ์ออกแบบอย่างน้อย ๗ ปี โดยมีผลงานออกแบบอาคารที่ประกอบด้วย 
งานผังบริเวณ งานสถาบีตยกรรมภายใน งานสถาบีตยกรรมภายนอก งานระบบประกอบอาคาร งานวิศวกรรม 
โยธาที่มีระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ระบบไฟฟ้าและเคร่ืองไฟฟ้าสำรอง ระบบสารสนเทศ ระบบปรับ 
อากาศและระบายอากาศ และระบบโสตทัศนูปกรณ์ ในพ้ืนท่ีใข้สอยไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร ใบวงเงิน 
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านบาทถ้วน) เป็นสัญญาเดียว และเป็น 
ผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกขบท่ีมหาวิทยาลัยเซ่ึอถือ

๑๓. ต้องไต้รับใบอนุญาตประกอบวิขาขีพประเภทนิติบุคคลจากสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร 
๑๔. ต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ดังน้ี

(๑) การพิจารณาคุณสมบัติ รอบที่ ๑ (๑๐๐ คะแนน)
ผู้ประสงค์จะเสนองานจะต้องยื่นแสดงผลงานการออกแบบกลุ่มอาคารคณะ 

ศึกษาศาสตร์ และออกปรับปรุงอาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ ตามข้อ ๑๒ ความพร้อมของบุคลากร 
ประสบการณีท่ีผ่านมา และต้องจัดทำเอกสารเป็นข้อเสนอแนวคิดในการออกแบบกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ 
และออกปรับปรุงอาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ รายงานเบ้ืองต้นการสำรวจการใช้ประโยขนํจากโครงสร้าง 
ที่มีอยู่เดิม พร้อมเอกสารการรับรองผลการสำรวจจากวุฒิวิศวกรโยธาสำหรับกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ 
พร้อมทังนำเสนอเป็นภาพจำลอง อย่างน้อยดังต่อไปน้ี งานผังบริเวณ (ภาพมุมสูง) งานสถาบีตยกรรมภายนอก
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งานสถาปัตยกรรมภายใน โดยผู้เสนองานต้องเข้าอธิบายความพร้อมและแนวคิดใบการออกแบบกลุ่มอาคาร 
คณะศึกษาศาสตร์ และออกแบบปรับปรุงอาคาร ๖0 พรรษามหาราชินี ๑ นำเสนอผลงานในวันท่ี ๑๖ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๔๖๔ ตงแตเวลา ๑๓.๓0 น. เป็นต้นไป รายละเอียดไม่เกิน ๔๐ นาที โดยแบ่งเป็นการนำเลนอผลงาน 
ประมาณ ๒๐ นาที และตอบข้อซักถามประมาณ ๒๐ นาที ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ข้ัน ๒ สำนักงานคณบดี 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองฃลบุรี จังหวัดซลบุรี 
เพ่ือประกอบการพิจารณาให้คะแนน

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากคะแนนของผู้ประสงค์จะเสนองานท่ีมืคะแนน ๘0 คะแนนข้ึนไป 
เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมนัติรอบที, ๑ และมืสิทธในการนำเสนอผลงานรอบท่ี ๒ ต่อไป

ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะเสนองานที่ไม่ผ่านการคัดเลือกคุณสมนัติรอบท่ี ๑ มหาวิทยาลัยจะคืน 
หลักประกันการเสนอราคาให้กับผู้ประสงค์จะเสนองานรายนั้น  ๆ หลังจากประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 
คุณสมนัติรอบที่ ๑ แล้วเสร็จ

(๒) การพิจารณาคุณสมนัติ รอบท่ี ๒ (๑๐๐ คะแนน)
ผู้ประสงค์จะเสนองานจะต้องจัดทำเอกสารเป็นข้อเสนอรายละเอียดการออกแบบ ราคา 

ประมาณการค่าก่อสร้าง/ออกแบบปรับปรุง และแผนการดำเนินงานออกแบบกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ 
และออกแบบปรับปรุงอาคาร ๖๐ พรรษา มหาราชินี ๑ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดในเอกสารข้อกำหนด 
ขอบเขตของงาน (708) พร้อมทั้งนำเสนอเป็นภาพจำลองสามมิติ อย่างน้อยดังต่อใปน้ี งานผังบริเวณ งาน 
สถาปัตยกรรมภายนอก งานสถาปัตยกรรมภายใน โดยผู้เสนองานต้องเข้าอธิบายความพร้อมและรายละเอียด 
การออกแบบกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ และออกแบบปรับปรุงอาคาร ๖๐ พรรษา มหาราชินี ๑ 
นำเสนอผลงานในวันท่ี ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ต้ังแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป รายละไม่เกิน ๔๐ นาที 
โดยแบ่งเป็นการนำเสนอผลงานประมาณ ๒๐ นาที และตอบข้อซักถามประมาณ ๒๐ นาที ณ ห้องประชุม ๒๐๒ 
ข้ัน ๒ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข 
อำเภอเมืองขลบุรี จังหวัดขลบุรี เพ่ือประกอบการพิจารณาให้คะแนน

ผู้ที่มืคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การพิจารณาจะต้องได้คะแนนรวมสูงสุดและคะแนนรวมไม่ 
น้อยกว่า ๘๐ คะแนน เป็นผู้ฃนะการจัดจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญขวนท่ัวไปในคร้ังน้ี

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดการจ้างออกแบบไต้ที่ ข้ัน ๒ สำนักงานคณบดี 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองขลบุรี จังหวัดขลบุรี 
๒๐๑๓๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ถึงวันท่ี ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ในวันและเวลาราชการ 

กำหนดดูสถานท่ี วันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๔.๐๐ น. และรับพิงการ 
ข้ีแจงรายละเอียดในวันเดียวกัน เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดฃลบุรี ซ่ึงการรับพิงคำข้ึแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม 
และดูสถานที่เป็น ภาระ หน้าท่ี ความรับผิดขอบของผู้ให้บริการจ้างออกแบบท่ีจะไปดูสถานท่ีด้วยตนเอง 
และหรือจะรับพิงคำขึ้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและดูสถานที่หรือไม่ก็ไต้ มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้ให้บริการจ้าง 
ออกแบบได้ทราบสถานท่ี ตลอดจน อุปสรรคและปัญหาต่างๆ อย่างดีแล้ว



- ๔  -

กำหนดย่ืนเอกสารเสนองาน รอบท่ี ๑ ในวันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. 
ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ ข้ัน ๒ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข 
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดฃลบุรี ๒๐๑๓๑ และนำเสนอผลงานในวันเดียวกันต้ังแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประขุม ๒๐๒ ข้ัน ๒ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนลงหาดบางแสน 
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองขลบุรี จังหวัดขลบุรี

กำหนดย่ืนเอกสารเสนองาน รอบท่ี ๒ ในวันท่ี ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ระหว่างเวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ ข้ัน ๒ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนลงหาดบางแสน 
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองฃลบุรี จังหวัดฃลบุรี ๒๐๑๓๑ และนำเสนอผลงานในวันเดียวกันต้ังแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. 
เป็นต้นไป ณ ห้องประขุม ๒๐๒ ข้ัน ๒ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนลงหาด 
บางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองฃลบุรี จังหวัดขลบุรี

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ ผผผ.ชนน.ล(ะ.ปา หัวข้อ ข่าวจัดซ้ือจัดจ้าง หรือ 
\^ผ-5[วโ๐(ะบโ6กก©ก*.?๐.■ชา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๘๑๐ ๒๐๑๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันท่ี V? กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(ลงข่ือ) สุวรรณา รัศมีขวัญ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

สำเนาถูกต้อง

(เขุช!.*' ต ,ํ
(นางสาวจารุวรรณ สดใส) 

นักวิขาการพัสดุ


