( สําเนา )

เรื่อง

ประกาศ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

การจางออกแบบกอสรางอาคารที่ทําการใหมของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัด
ขอกําหนด

ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีความประสงคจะจางออกแบบกอสรางอาคารที่ทําการใหม
ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนดการกอสรางอาคารที่ทําการใหมของ
กระทรวงการคลัง ขนาด ๒๔ ชั้น จํานวน ๑ หลัง ณ กระทรวงการคลัง ซอยอารียสัมพันธ ถนนพระราม
ที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รวมพื้นที่ใชสอยประมาณ ๗๓,๐๐๐ ตารางเมตร โดยมี
สวนประกอบดังนี้
๑. พื้นที่ใชสอย
ประมาณ
๔๖,๕๐๐
ตารางเมตร
๒. พื้นที่จอดรถ
ประมาณ
๑๗,๕๐๐
ตารางเมตร
๓. พื้นที่โรงอาหาร
ประมาณ
๓,๐๐๐
ตารางเมตร
๔. พื้นที่เอนกประสงค
ประมาณ
๓,๐๐๐
ตารางเมตร
๕. พื้นที่ศูนยออกกําลังกาย
ประมาณ
๓,๐๐๐
ตารางเมตร
ภายในวงเงินประมาณคากอสราง ๒,๐๐๐ ลานบาท (สองพันลานบาทถวน) งบประมาณในการจาง
ออกแบบ เปนจํานวนเงิน ๓๕,๐๒๕,๐๐๐.- บาท (สามสิบหาลานสองหมื่นหาพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนองานตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ผูเสนองานตองเปนนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจางประกอบธุรกิจดานการออกแบบซึ่งไดจดทะเบียนไว
กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย โดยกรรมการผูจัดการหรือหุนสวนผูจัดการเปนบุคคลสัญชาติ
ไทย และมีผูถือหุนเปนบุคคลสัญชาติไทย รวมกันเกินกวารอยละ ๕๐ (หาสิบ) ของทุนจดทะเบียนนิติบุคคลนั้น
๒. ผูเสนองานตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อ
แลว หรือไมเปนผูไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผูเสนองานตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนองานรายอื่นที่เขาเสนองานใหแกสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง ณ วันประกาศจางออกแบบฯ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมในการประกาศจางออกแบบฯ ครั้งนี้
๔. ผูเสนองานตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนองานไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๕.

ผูเสนองานตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปน
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้
(๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(๓) คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๖. ผูเสนองานตองเปนนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการดานการออกแบบ มาไมนอย กวา ๕ ป
ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมและใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติ
บุคคลซึ่งยังไมขาดจากสมาชิกภาพหรือไมถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ
นิติบุคคลที่สนใจจะเขารวมเสนองานจางออกแบบ รายใดที่มีคุณสมบัติตามขอ ๒.๑ ซึ่ง
ปจจุบันมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมประเภทนิติบุคคลเฉพาะดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียวก็สามารถ
เขารวมเสนองานครั้งนี้ได โดยเสนอในนามกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน
(Consortium) และมีเงื่อนไขวาจะตองรวมกับนิติบุคคลรายอื่นที่มีคุณสมบัติตามขอ ๒.๑ ที่มีใบอนุญาต
ประกอบอาชีพควบคุมประเภทนิติบุคคลอีกดานหนึ่งที่แตกตางกันสําหรับนิติบุคคลหลัก (Lead Firm) ของ
กลุมกิจการรวมคา
หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานที่เสนองานครั้งนี้
ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล
ซึ่งยังไมขาดจากสมาชิกภาพหรือไมถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ
๗.
ผูเสนองานตองมีผลงานดานการออกแบบอาคารสัญญาเดียวครอบคลุมงานทุกประเภท
ประกอบดวย งานวางผังโครงการ งานสถาปตยกรรมและวิศวกรรมโครงสราง และงานวิศวกรรมระบบ งาน
ระบบสาธารณูปโภค ของโครงการกอสรางสถานที่ราชการ หรือศูนยการประชุม หรืออาคารสาธารณะที่ไมใช
อาคารที่อยูอาศัย เปนกลุมอาคารที่มีความสัมพันธกันทางการใชสอยและมีพื้นที่ใชสอยของอาคารหลักอาคาร
หนึ่งอาคารใดในโครงการเดียวกันไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร และตองเปนผลงานที่ออกแบบแลวเสร็จ
ไมเกิน ๕ ป (หา) ป นับถึงวันที่ยื่นซองเสนองาน อยางนอย ๑ โครงการ ผลงานตองมีสําเนาหนังสือรับรอง
ผลงานของผูวาจาง และสําเนาสัญญาซึ่งรับรองสําเนาถูกตองมาแสดง และตองเปนผลงานที่เปนคูสัญญา
โดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่เชื่อถือได
กรณีผูเสนอราคาเปนกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือ กลุมนิติบุคคลรวมทํางาน
(Consortium) นั้น นิติบุคคลทุกรายในกลุมกิจการรวมคาหรือนิติบุคคลทุกรายในกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดไวในเอกสารจางฯ เวนแต ในกรณีที่กลุมกิจการรวมคาหรือกลุมนิติ
บุคคลรวมทํางาน ไดมีขอตกลงระหวางนิติบุคคลรวมคาหรือนิติบุคคลรวมทํางานทุกรายเปนลายลักษณอักษร
กําหนดใหนิติบุคคลรวมคาหรือนิติบุคคลรวมทํางานรายใดรายหนึ่งเปนนิติบุคคล (Lead Firm) ในการเขาเสนอ
งานของกลุมกิจการรวมคาหรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน สามารถใชผลงานการออกแบบของนิติบุคคลหลัก
(Lead Firm) หรือ นิติบุคคลที่ไมใชนิติบุคคลหลัก (Lead Firm) ก็ไดยื่นเสนองาน นอกจากนี้นิติบุคคลทุกราย
ในกลุมกิจการรวมคาหรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานตองรับผิดชอบรวมกันและแทนกันอยางลูกหนี้รวม
๘. ตองมีวิศวกรและสถาปนิกประจํา และไมประจํานิติบุคคลตามที่กําหนดในเอกสารจางฯ
๙. ตองเปนนิติบุคคลที่มีรายชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูขอรับเอกสารจางฯ ในกรณี ผูเสนองานเปน
กลุมกิจการรวมคาหรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน นิติบุคคลหลัก (Lead Firm) จะตองมีรายชื่อในบัญชี ผู
ขอรับ
กําหนดดูสถานที่และรับฟงคําชี้แจงรายละเอียด
ในวันที่ ๒๙
มิถุนายน
๒๕๕๘ ตั้งแต
เวลา ๑๐.๐๐ ถึงเวลา ๑๒.๐๐ ณ บริเวณอาคารกระทรวงการคลัง ซอยอารียสัมพันธ ถนนพระรามที่ ๖ แขวง

สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ใหผูรับเอกสารการจางออกแบบฯ ตองมาลงทะเบียนดูสถานที่และ
รับฟงคําชี้แจงดวยตนเองหรือมอบอํานาจ ใหบุคคลอื่นแทน โดยถือวาผูรับเอกสารไดทราบสถานที่ ตลอดจน
อุปสรรคและปญหาตางๆ ดีแลว เมื่อมีอุปสรรคและปญหาในการทํางาน จะนํามาอางใหพนความรับผิดชอบตอ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมิได
กําหนดยื่นซองเสนองานตอคณะกรรมการรับซองเสนองาน ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระหวาง
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ หองประชุมสํานักบริหารกลาง (ชั้น ๒) สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผูเสนองานตองวาง
หลักประกันซองพรอมกับยื่นเอกสารทางเทคนิค จํานวน ๑,๗๕๑,๒๕๐.- บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนหาหมื่นหนึ่ง
พันสองรอยหาสิบบาทถวน) และกําหนดระยะเวลาในการออกแบบแลวเสร็จไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงในสัญญา
ทั้งนี้ ถาผูเขาเสนองานถอนการเสนองาน หรือไมไปทําสัญญากับสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ภายในกําหนด สํานักงานปลัดกรทรวงการคลัง จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากธนาคารผูค้ําประกัน
และสงวนสิทธิ์ที่จะถือวาผูที่ไมไปทําสัญญากับทางราชการเปนผูทิ้งงาน
ดวย
.
กําหนดเปดซองเสนองานและพิจารณาคุณสมบัติ ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐
น. เปนตนไป ณ หองประชุมสํานักบริหารกลาง (ชั้น ๒) สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ ๖
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง การยื่นซองเสนองาน ผูเขาเสนองานจะตองยื่นซองเสนองานดวยตนเองหรือโดยผูแทน ซึ่งไดรับ
มอบเปนหนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายดวย (การวินิจฉัยของคณะกรรมการจางออกแบบ
ใหถือเปนเด็ดขาด)
ผูสนใจติดตอขอรับ เอกสารการจางออกแบบกอสรางอาคารที่ทําการใหมของกระทรวงการคลัง
ไดที่สวนบริหารการพัสดุ ชั้น ๒ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารียสัมพันธ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสาม
เสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว างวั นที่๑๗มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวั น ที่ ๒๖ มิถุ น ายน ๒๕๕๘
ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดไดทางเว็บไซต หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๒๗๓
๙๐๒๑ ต อ ๒๑๐๒ ,๒๑๑๑ , ๒๑๔๖ และ ๒๑๔๗ ในวั นและเวลาราชการ หรื อสามารถดู รายละเอี ยด ได
ที่ www.mof.go.th ของกระทรวงการคลัง และที่ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง (ผูมีความ
ประสงคจะขอรับเอกสาร การจางออกแบบฯ จะตองแสดงหลักฐานวาเปนผูมีอํานาจลงชื่อผูกพันบริษัท หรือหุนสวน
ผูจัดการ กรณีเปนผูรับมอบอํานาจจะตองมีหนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับ
มอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายดวย)

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายประสิทธิ์ สืบชนะ)
รองปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการ แทนปลัดกระทรวงการคลัง

สําเนาถูกตอง
(นางสาว เฉลิมรัตน อิ่มนุกูลกิจ)
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
ประกาศขึ้นเว็บไซตวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
โดย นางสาว เฉลิมรัตน อิ่มนุกูลกิจ นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
เอกสารจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด เลขที่ ๕/๒๕๕๘

