
 
รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ 

โครงการ : ก่อสร้างอาคารบรูณาการของกระทรวงยตุธิรรมจังหวัดสพุรรณบรุ ี
ด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

ณ ตาํบลท่าระหดั อำเภอเมือง จังหวัดสพุรรณบุร ี
---------------------------------------------------- 

 

1. หลกัการและเหตผุล 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 เห็นควรให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
มีพ้ืนที่เดียวกันหรือรวมอยู่ในอาคารเดียวกัน ซึ่งส่วนใหญ่ต้ังอยู่กระจัดกระจายและบางแห่งอยู่ห่างไกลจากชุมชน 
ทําให้ไม่สะดวกต่อการมาใช้บริการและติดต่อกับทางราชการ โดยหน่วยงานแต่ละแห่งยังไม่มีอาคารที่ทําการถาวร 
และบางแห่งยังต้องเสียงบประมาณในการเช่าอาคารสํานักงานเพ่ือเป็นที่ทําการ โดยมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอรองรับ
การใช้งาน กระทรวงยุติธรรมจึงได้เริ่มดําเนินการก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
เพ่ือใช้เป็นสถานที่ทํางานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 3 หน่วยงาน (สํานักงานยุติธรรมจังหวัด 
สํานักงานบังคับคดีจังหวัด และสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด) 
 

2. วัตถุประสงค ์

  1.  เพ่ือใช้เป็นสถานที่ทํางานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
  2.  เพ่ือใช้เป็นศูนย์บริหารงานในกระทรวงยุติธรรม สะดวกในการติดต่อและคล่องตัวในการ
ประสาน การพัฒนาแก้ไขปัญหาแก่ประชาชน 
  3.  เพ่ือให้สามารถรองรับหน่วยงานได้เพียงพอ สะดวก และเกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
  4.  เพ่ือประโยชน์ในการเช่ือมโยงข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 
 

3. คณุสมบตัขิองผูเ้สนอราคา  
3.1  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  

  3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว  
  3.3  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 
  3.4  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
  3.5  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 
  3.6  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 29,000,000 บาท (ย่ีสิบเก้าล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่ง            
มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สํานักงานเช่ือถือได้ 

 ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “ กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
(1)  กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า           

จะต้องมีคณุสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
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“กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 

(2)  กรณีที่กิจการค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติ
บุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่                   
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอ          
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ        
ผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ย่ืนเสนอได้   

ทั้งน้ี “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์) 
   3.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถว้นในสาระสําคัญ 
  3.8  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  3.9  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน   
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
            

4. รูปแบบรายการและคุณลักษณะเฉพาะ 
 4.1  อาคารบูรณาการ 3 หน่วยงาน  1 หลัง 
 4.2  อาคารพักอาศัยข้าราชการ 12 หน่วย ระดับ5-6  1 หลัง 
 4.3  อาคารพักอาศัยข้าราชการ ระดับ 7-8   1 หลัง 
 4.4  ถนน และลานจอดรถ คสล. หนา 0.15 ม. พร้อมตีเส้นจราจร  
 4.5  ป้ายช่ือโครงการ 1 ป้าย  
 4.6   งานรั้วแบบครึ่งทึบครึ่งโปร่ง สูง 2.00 ม. และประตูรั้วบานเลื่อนเหล็ก กว้าง 6.00 ม.
 4.7  งานร้ัวอิฐบล็อก สูง 2.00 ม. แบบที่ 2 
 4.8  เสาธงสูง 14.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว) 1 ต้น  
 4.9  ป้อมยามแบบมีห้องนํ้า 1 หลัง  
 4.10  โรงจอดรถยนต์ 6 คัน 2 หลัง  
 4.11  ศาลาพักคอย พร้อมห้องนํ้าสําหรับประชาชน 1 หลัง  
 4.12  รั้วลวดหนาม สูง 2.00 เมตร 
 4.13 งานขูดลอกทําความสะอาดและทาสีอะครีลิก  100% รั้ วคอนกรีตบล็อก                  
สูง 2.00 ม. (ของเดิม)  
 4.14  งานภูมิทัศน์, งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอ่ืนๆ 
 4.15  งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
         กําหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 510 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 

6. ระยะเวลาส่งมอบงานจ้าง 
         แบ่งงวดงานออกเป็น 17 งวดงาน  ภายในระยะเวลาดําเนินการ 510 วัน 
7. วงเงินในการจัดจ้าง (ราคากลาง) 
         59,638,000 บาท (ห้าสิบเก้าล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
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8. ติดต่อสอบถามรูปแบบรายการงานก่อสร้างได้ที่ 
ช่ือผู้ติดต่อ  ผู้อํานวยการกองออกแบบและก่อสร้าง 
โทรศัพท์    0 2141 5267 
ที่อยู่        สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  เลขที่ 120 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร เอ) ช้ัน 7 ศูนย์ราชการ    
ที่อยู่        เฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  10210    
 
หมายเหตุ    ท่านสามารถเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์   
อักษรด้วยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่ ฝ่ายพัสดุ ฯ กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
เลขที่ 120 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ  (อาคาร เอ) ช้ัน 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ                  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  10210  หรือส่งทาง E- mail Address : fd@moj.go.th    
โดยระบุช่ือที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
 
   ------------------------------------------------------ 


