
( สําเนา ) 

ประกาศ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

เร่ือง      การจางออกแบบกอสรางอาคารท่ีทําการใหมของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัด
ขอกําหนด 

  

              ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีความประสงคจะจางออกแบบกอสรางอาคารท่ีทําการใหม
ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนดการกอสรางอาคารท่ีทําการใหมของ
กระทรวงการคลัง ขนาด ๒๔ ชั้น จํานวน ๑ หลัง ณ กระทรวงการคลัง ซอยอารียสัมพันธ ถนนพระราม
ท่ี ๖  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  รวมพ้ืนท่ีใชสอยประมาณ ๗๓,๐๐๐ ตารางเมตร  โดยมี
สวนประกอบดังนี้ 
   
                               ๑. พ้ืนท่ีใชสอย                    ประมาณ         ๔๖,๕๐๐        ตารางเมตร 
                               ๒. พ้ืนท่ีจอดรถ                     ประมาณ         ๑๗,๕๐๐        ตารางเมตร 
                               ๓. พ้ืนท่ีโรงอาหาร               ประมาณ           ๓,๐๐๐         ตารางเมตร 
                               ๔. พ้ืนท่ีเอนกประสงค        ประมาณ           ๓,๐๐๐         ตารางเมตร 
                               ๕. พ้ืนท่ีศูนยออกกําลังกาย  ประมาณ           ๓,๐๐๐         ตารางเมตร 
      ภายในวงเงินประมาณคากอสราง ๒,๐๐๐ ลานบาท (สองพันลานบาทถวน) งบประมาณในการจาง
ออกแบบ   เปนจํานวนเงิน ๓๕,๐๒๕,๐๐๐.- บาท (สามสิบหาลานสองหม่ืนหาพันบาทถวน) 
                   ผูมีสิทธิเสนองานตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้

                   ๑. ผูเสนองานตองเปนนิติบุคคลท่ีมีอาชีพรับจางประกอบธุรกิจดานการออกแบบซ่ึงไดจดทะเบียนไว
กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย โดยกรรมการผูจัดการหรือหุนสวนผูจัดการเปนบุคคลสัญชาติ
ไทย และมีผูถือหุนเปนบุคคลสัญชาติไทย รวมกันเกินกวารอยละ ๕๐ (หาสิบ) ของทุนจดทะเบียนนิติบุคคลนั้น 

                   ๒. ผูเสนองานตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อ
แลว หรือไมเปนผูไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

                   ๓. ผูเสนองานตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนองานรายอ่ืนท่ีเขาเสนองานใหแกสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง ณ วันประกาศจางออกแบบฯ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมในการประกาศจางออกแบบฯ ครั้งนี้ 

              ๔. ผูเสนองานตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต

รัฐบาลของผูเสนองานไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น     

  ๕.  ผูเสนองานตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปน
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐ  พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้      

       (๑)   บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ 
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
                (๒)  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง



ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
                (๓)  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้ง ซ่ึงมีมูลคาไมเกิน
สามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
               ๖.  ผูเสนองานตองเปนนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจบริการดานการออกแบบ มาไมนอย กวา ๕ ป 
ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมและใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติ
บุคคลซ่ึงยังไมขาดจากสมาชิกภาพหรือไมถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ 
                    นิติบุคคลท่ีสนใจจะเขารวมเสนองานจางออกแบบ รายใดท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๒.๑  ซ่ึง
ปจจุบันมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมประเภทนิติบุคคลเฉพาะดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียวก็สามารถ
เขารวมเสนองานครั้งนี้ได โดยเสนอในนามกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน 
(Consortium) และมีเง่ือนไขวาจะตองรวมกับนิติบุคคลรายอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๒.๑ ท่ีมีใบอนุญาต
ประกอบอาชีพควบคุมประเภทนิติบุคคลอีกดานหนึ่งท่ีแตกตางกันสําหรับนิติบุคคลหลัก (Lead Firm) ของ
กลุมกิจการรวมคา หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานท่ีเสนองานครั้งนี้ ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล ซ่ึงยังไมขาดจากสมาชิกภาพหรือไมถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ 
               ๗.  ผูเสนองานตองมีผลงานดานการออกแบบอาคารสัญญาเดียวครอบคลุมงานทุกประเภท 
ประกอบดวย งานวางผังโครงการ  งานสถาปตยกรรมและวิศวกรรมโครงสราง  และงานวิศวกรรมระบบ งาน
ระบบสาธารณูปโภค ของโครงการกอสรางสถานท่ีราชการ หรือศูนยการประชุม หรืออาคารสาธารณะท่ีไมใช
อาคารท่ีอยูอาศัย เปนกลุมอาคารท่ีมีความสัมพันธกันทางการใชสอยและมีพ้ืนท่ีใชสอยของอาคารหลักอาคาร
หนึ่งอาคารใดในโครงการเดียวกันไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร และตองเปนผลงานท่ีออกแบบแลวเสร็จ 
ไมเกิน ๕ ป (หา) ป นับถึงวันท่ียื่นซองเสนองาน อยางนอย ๑ โครงการ  ผลงานตองมีสําเนาหนังสือรับรอง
ผลงานของผูวาจาง  และสําเนาสัญญาซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองมาแสดง  และตองเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญา
โดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอ่ืนซ่ึงมี
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ีเชื่อถือได 
                   กรณีผูเสนอราคาเปนกลุมกิจการรวมคา  (Joint Venture) หรือ กลุมนิติบุคคลรวมทํางาน 
(Consortium) นั้น  นิติบุคคลทุกรายในกลุมกิจการรวมคาหรือนิติบุคคลทุกรายในกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน 
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดไวในเอกสารจางฯ เวนแต ในกรณีท่ีกลุมกิจการรวมคาหรือกลุมนิติ
บุคคลรวมทํางาน ไดมีขอตกลงระหวางนิติบุคคลรวมคาหรือนิติบุคคลรวมทํางานทุกรายเปนลายลักษณอักษร 
กําหนดใหนิติบุคคลรวมคาหรือนิติบุคคลรวมทํางานรายใดรายหนึ่งเปนนิติบุคคล (Lead Firm) ในการเขาเสนอ
งานของกลุมกิจการรวมคาหรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน สามารถใชผลงานการออกแบบของนิติบุคคลหลัก 
(Lead Firm) หรือ นิติบุคคลท่ีไมใชนิติบุคคลหลัก (Lead Firm) ก็ไดยื่นเสนองาน นอกจากนี้นิติบุคคลทุกราย
ในกลุมกิจการรวมคาหรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานตองรับผิดชอบรวมกันและแทนกันอยางลูกหนี้รวม 
                 ๘.  ตองมีวิศวกรและสถาปนิกประจํา และไมประจํานิติบุคคลตามท่ีกําหนดในเอกสารจางฯ 
                 ๙.  ตองเปนนิติบุคคลท่ีมีรายชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูขอรับเอกสารจางฯ ในกรณี ผูเสนองานเปน
กลุมกิจการรวมคาหรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน นิติบุคคลหลัก (Lead Firm) จะตองมีรายชื่อในบัญชี ผู
ขอรับ                                                                                                                

           กําหนดดูสถานท่ีและรับฟงคําชี้แจงรายละเอียด  ในวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต 
เวลา ๑๐.๐๐ ถึงเวลา ๑๒.๐๐ ณ  บริเวณอาคารกระทรวงการคลัง ซอยอารียสัมพันธ ถนนพระรามท่ี ๖ แขวง



สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ใหผูรับเอกสารการจางออกแบบฯ ตองมาลงทะเบียนดูสถานท่ีและ
รับฟงคําชี้แจงดวยตนเองหรือมอบอํานาจ ใหบุคคลอ่ืนแทน โดยถือวาผูรับเอกสารไดทราบสถานท่ี ตลอดจน
อุปสรรคและปญหาตางๆ ดีแลว เม่ือมีอุปสรรคและปญหาในการทํางาน จะนํามาอางใหพนความรับผิดชอบตอ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมิได 

          กําหนดยื่นซองเสนองานตอคณะกรรมการรับซองเสนองาน ในวันท่ี  ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ระหวาง
เวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น.  ณ หองประชุมสํานักบริหารกลาง (ชั้น ๒) สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ถนนพระรามท่ี ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผูเสนองานตองวาง
หลักประกันซองพรอมกับยื่นเอกสารทางเทคนิค จํานวน ๑,๗๕๑,๒๕๐.- บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนหาหม่ืนหนึ่ง
พันสองรอยหาสิบบาทถวน)  และกําหนดระยะเวลาในการออกแบบแลวเสร็จไมเกิน   ๖๐ วัน  นับถัดจากวัน
ลงในสัญญา                        

ท้ังนี้ ถาผูเขาเสนองานถอนการเสนองาน หรือไมไปทําสัญญากับสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ภายในกําหนด สํานักงานปลัดกรทรวงการคลัง จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากธนาคารผูคํ้าประกัน
และสงวนสิทธิ์ท่ีจะถือวาผูท่ีไมไปทําสัญญากับทางราชการเปนผูท้ิงงาน
ดวย                                                                                               .        

  กําหนดเปดซองเสนองานและพิจารณาคุณสมบัติ ในวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ 
น. เปนตนไป ณ หองประชุมสํานักบริหารกลาง (ชั้น ๒) สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามท่ี ๖ 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  

อนึ่ง การยื่นซองเสนองาน ผูเขาเสนองานจะตองยื่นซองเสนองานดวยตนเองหรือโดยผูแทน ซ่ึงไดรับ
มอบเปนหนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายดวย (การวินิจฉัยของคณะกรรมการจางออกแบบ
ใหถือเปนเด็ดขาด) 

         ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารการจางออกแบบกอสรางอาคารที่ทําการใหมของกระทรวงการคลัง
ไดท่ีสวนบริหารการพัสดุ ชั้น ๒ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารียสัมพันธ ถนนพระรามท่ี ๖ แขวงสาม
เสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  ระหวางวันท่ี๑๗มิถุนายน  ๒๕๕๘  ถึงวันท่ี ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 
ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดไดทางเว็บไซต  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๒๗๓ 
๙๐๒๑   ตอ ๒๑๐๒ ,๒๑๑๑ , ๒๑๔๖  และ ๒๑๔๗  ในวันและเวลาราชการ  หรือสามารถดูรายละเอียด ได
ท่ี www.mof.go.th ของกระทรวงการคลัง  และท่ี www.gprocurement.go.th  ของกรมบัญชีกลาง  (ผูมีความ
ประสงคจะขอรับเอกสาร    การจางออกแบบฯ จะตองแสดงหลักฐานวาเปนผูมีอํานาจลงชื่อผูกพันบริษัท หรือหุนสวน
ผูจัดการ  กรณีเปนผูรับมอบอํานาจจะตองมีหนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับ
มอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายดวย) 

  

                  

  

http://www.mof.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


  
 
 
  

ประกาศ ณ วันท่ี ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

(นายประสทิธิ์ สืบชนะ) 
รองปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการ แทนปลัดกระทรวงการคลัง 

 
 

 
  

  
 

 สําเนาถูกตอง  
  

(นางสาว เฉลิมรัตน อ่ิมนุกูลกิจ)  

 นักวิชาการพัสดุชํานาญการ  

 ประกาศข้ึนเว็บไซตวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 โดย นางสาว เฉลิมรัตน อ่ิมนุกูลกิจ นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 

 เอกสารจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด เลขท่ี ๕/๒๕๕๘ 

  


