( สําเนา )
ประกาศ สํ านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เรื่ อง จ้างควบคุมงานก่อสร้ างอาคารที่ทําการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคดั เลือกแบบจํากัดข้ อกําหนด
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทาํ การใหม่ของ
กระทรวงการคลัง โดยวิธีคดั เลือกแบบจํากัดข้อกําหนด มีพ้นื ที่ใช้สอยรวมประมาณ 73,000 ตารางเมตร บนที่ดินขนาด
ประมาณ 2.5 ไร่ (สองไร่ ครึ่ ง) ณ บริ เวณอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กระทรวงการคลัง ซอยอารี ย ์
สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานครโดยมีขอ้ แนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
1.คุณสมบัติของผู้เสนองาน ดังต่ อไปนี้
1.1 เป็ นนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจบริ การด้านการควบคุมงานก่อสร้าง
กรรมการผูจ้ ดั การหรื อหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การของนิติบุคคลนั้น จะต้องเป็ นคนไทย และเป็ นนิติบุคคลที่มีผถู ้ ือหุน้ เป็ นคนไทยเกิน
กว่าร้อยละ 50 (ห้าสิ บ) ของทุนจดทะเบียนนิติบุคคลนั้น
1.2 ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่
ได้รับผลของการสัง่ ให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
1.3 ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนองานรายอื่นหรื อกลุ่มอื่นที่เข้าร่ วมเสนองานนี้ให้แก่ผวู ้ า่ จ้าง ณ
วันประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันการเสนองานอย่างเป็ นธรรมใน
การจ้างควบคุมงานครั้งนี้
1.4 ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์หรื อความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนองาน
ได้มีคาํ สัง่ ให้สละสิ ทธิ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
1.5 ผูเ้ สนองานต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อว่าเป็ นคู่สญ
ั ญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรื อแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริ ตแห่งชาติเรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรื อนิติบุคคลเป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
ทั้งนี้ ผูเ้ สนองานที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทําสัญญา ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ขึ้นไป กับผูว้ า่ จ้างให้รับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาท สามารถจ่ายเป็ นเงินสดได้ และให้จดั ทําบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยืน่ ต่อกรมสรรพากร และปฏิบตั ิตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย
ของโครงการที่บุคคลหรื อนิติบุคคลเป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.6 ผูเ้ สนองานต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP) ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
1.7 มีผลงานการควบคุมงานก่อสร้างสัญญาเดียว ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารประเภทเดียวกับงาน ที่

ผูว้ า่ จ้าง จ้างก่อสร้าง มีพ้นื ที่ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า 30,000 ตารางเมตร ที่มีมูลค่าก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า 700,000,000.- บาท (เจ็ด
ร้อยล้านบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ซึ่งต้องเป็ นผลงานการควบคุมงานที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 10 (สิ บ) ปี นับ
ถึงวันที่ยนื่ ซองเสนองาน อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) โครงการ โดยมีสาํ เนาหนังสื อรับรองผลงานที่ได้ดาํ เนินการแล้วเสร็ จจากผู ้
ว่าจ้าง และสําเนาสัญญาซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องมาแสดง และต้องเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ
หรื อเอกชนที่ผวู ้ า่ จ้างเชื่อถือ
1.8 กรณี ผเู ้ สนองานตั้งแต่สองนิติบุคคลขึ้นไปประสงค์ที่จะเข้าร่ วมในนามกิจการร่ วมค้าหรื อนิติบุคคลร่ วม
ทํางาน สามารถกระทําได้โดยผูว้ า่ จ้างจะพิจารณาคุณสมบัติของผูป้ ระสงค์เสนองานที่เป็ นกิจการร่ วมค้าหรื อนิติบุคคลร่ วม
ทํางาน ดังนี้
ก. กรณี ผเู ้ สนองานในนามกิจการร่ วมค้า จะต้องทําข้อตกลงที่มีขอ้ ความระบุให้ตอ้ งรับผิดร่ วมกันและแทน
กัน (Jointly and Severally)ต่อผูว้ า่ จ้าง และต้องมีคุณสมบัติตามหนังสื อที่ นร (กวพ) 1305/ว2457ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543
ดังนี้
- กรณี ที่กิจการร่ วมค้าได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่ วมค้าที่จดทะเบียนเป็ นนิติ
บุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ ส่ วนคุณสมบัติดา้ นผลงานก่อสร้าง กิจการร่ วมค้าดังกล่าว
สามารถนําผลงานก่อสร้างของผูเ้ ข้าร่ วมค้ามาใช้แสดงเป็ นผลงานก่อสร้างของกิจการร่ วมค้าที่เข้าเสนองานได้
- กรณี ที่กิจการร่ วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลที่เข้าร่ วมค้าทุกราย จะต้อง
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ เว้นแต่ในกรณี ที่กิจการร่ วมค้าได้มีขอ้ ตกลงระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมค้าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรกําหนดให้ผเู ้ ข้าร่ วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการเข้าเสนองานกับทางราชการและแสดง
หลักฐานดังกล่าวมาพร้อมซองข้อเสนอของกิจการร่ วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผูร้ ่ วมค้าหลักรายเดียว เป็ น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่ วมค้าที่ยนื่ เสนองานได้
ทั้งนี้ หากผูเ้ สนองานในนามกิจการร่ วมค้าที่ได้รับคัดเลือกให้เป็ นผูช้ นะการคัดเลือก จะต้องจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากรให้เสร็ จสิ้ นก่อนลงนามในสัญญา
ข. กรณี เป็ นนิติบุคคลหลายรายรวมกันในลักษณะนิติบุคคลร่ วมทํางาน จะต้องทําสัญญาหรื อข้อตกลงที่มี
ข้อความระบุให้ตอ้ งรับผิดร่ วมกันและแทนกัน (Jointly and Severally) ต่อผูว้ า่ จ้าง จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข
ที่กาํ หนดไว้ เว้นแต่ในกรณี ที่กลุ่มนิติบุคคลร่ วมทํางาน ได้มีขอ้ ตกลงระหว่างนิติบุคคลผูเ้ ข้าร่ วมทํางานทุกรายเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรกําหนดให้นิติบุคคลผูเ้ ข้าร่ วมทํางานรายใดรายหนึ่งเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลัก (Lead Firm) ในการเข้าเสนองานกับ
ผูว้ า่ จ้างและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมซองข้อเสนอของนิติบุคคลร่ วมทํางานนั้นสามารถใช้ผลงานการควบคุมงาน
ก่อสร้างของนิติบุคคลหลักรายเดียว เป็ นผลงานควบคุมงานก่อสร้างของนิติบุคคลร่ วมทํางานในการยืน่ เสนองานได้
ในการเสนองาน ผูเ้ สนองานสามารถเสนองานได้เพียงกรณี เดียวโดยไม่สามารถร่ วมกิจการร่ วมค้า หรื อนิติ
บุคคลร่ วมทํางานกับนิติบุคคลอื่นได้อีก
2. กําหนดการต่ าง ๆ ในการเสนองาน
2.1 กําหนดดูสถานที่และรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพิม่ เติม ในวันที่ 27 กันยายน 2559 ตั้งแต่ เวลา 10.00 น.

ถึงเวลา 12.00 น. ณ บริ เวณอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กระทรวงการคลัง ซอยอารี ยส์ ัมพันธ์ ถนน
พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ให้ผรู ้ ับเอกสารการจ้างควบคุมงานฯ ต้อง
มา
ลงทะเบียนดูสถานที่และรับฟังคําชี้แจงด้วยตนเองหรื อมอบอํานาจให้บุคคลอื่นแทน โดยถือว่าผูร้ ับเอกสาร ได้
ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในการทํางานจะนํามาอ้างให้พน้ ความ
รับผิดชอบต่อสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมิได้
2.2 กําหนดยื่นซองเสนองาน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่ เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสํานักบริ หารกลาง (ชั้น 2) สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร ผูเ้ สนองานต้องวางหลักประกันการเสนองาน (หลักประกันซอง) พร้อมกับการ ยืน่ ซองเสนองาน จํานวน
1,721,500.- บาท(หนึ่งล้ านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้ าร้ อยบาทถ้ วน) และกําหนดระยะเวลาของการดําเนินงานให้บริ การ
ควบคุมงานในระยะก่อสร้าง กําหนด 990 (เก้าร้อยเก้าสิ บ) วัน นับแต่วนั ที่ผวู ้ า่ จ้างส่ งมอบพื้นที่ให้กบั ผูร้ ับจ้างก่อสร้าง
หากผูเ้ สนองานถอนหรื อละทิ้งข้อเสนองานหรื อไม่ยอมเข้ามาทําสัญญาตามระยะเวลาที่กาํ หนด ผูว้ า่ จ้าง
จะริ บหลักประกัน การเสนองานหรื อเรี ยกร้องจากธนาคารผูค้ ้ าํ ประกันและสงวนสิ ทธิ์ที่จะถือว่าผูท้ ี่ไม่ทาํ สัญญาจ้างกับผูว้ า่
จ้าง เป็ นผูท้ ิ้งงานของทางราชการด้วย
(เมื่อพ้นกําหนดเวลาแล้วผู้ว่าจ้ างจะไม่ รับซองเสนองานโดยเด็ดขาด)
2.3 กําหนดตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่น ในวันที่ 11
ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุมสํานักบริ หารกลาง (ชั้น 2) สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนน
พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
2.4 กําหนดเปิ ดซองเสนองานในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่ เวลา 10.00 น. เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุม
สํานักบริ หารกลาง (ชั้น 2) สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร
อนึ่ง การยืน่ ซองเสนองาน ผูเ้ ข้าเสนองานจะต้องยืน่ ซองเสนองานด้วยตนเองหรื อโดยผูแ้ ทน ซึ่งได้รับ
มอบเป็ นหนังสื อมอบอํานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายด้วย
(การวินิจฉัย ของคณะกรรมการให้ ถือเป็ นเด็ดขาด)
2.5 ผู้สนใจติดต่ อขอรับเอกสารจ้ างควบคุมงานก่ อสร้ างอาคารที่ทาํ การใหม่ ของ กระทรวงการคลัง โดยวิธี
คัดเลือกแบบจํากัดข้ อกําหนดได้ที่ ส่วนบริ หารการพัสดุ สํานักบริ หารกลาง ชั้น 2 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอย
อารี ยส์ มั พันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2559 ถึง
วันที่ 26 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2126 5800 ต่อ 2110,
2111 ในวันและเวลาราชการ หรื อสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.mof.go.thของกระทรวงการคลัง และที่
www.gprocurement.go.thของกรมบัญชีกลาง
ทั้งนี้ ในการติดต่อขอรับเอกสารจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทาํ การใหม่ของกระทรวงการคลังผูส้ นใจ
จะต้องยืน่ สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง กรณี

มอบอํานาจให้บุคคลอื่นเข้ามารับเอกสารแทน จะต้องยืน่ หนังสื อมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย สําเนา
หนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ อบอํานาจ และผูร้ ับมอบอํานาจ พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง แสดงไว้เป็ นหลักฐาน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอํานวย ปรี มนวงศ์)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
ปฎิบตั ิราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง

สําเนาถูกต้อง
(นาย ไว คงทวี)
ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารกลาง
ประกาศขึ้นเว็บไซต์วนั ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙
โดย นาย ไว คงทวี ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารกลาง
เอกสารจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคดั เลือกแบบจํากัดข้อกําหนด เลขที่ ๑๑/๒๕๕๙

