
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที ่  10/2560 
งานจ้างเขียนแบบตกแต่งภายในพร้อมระบบโสตทศันปูกรณ ์

อาคารทีท่ําการกระทรวงยตุธิรรมแห่งใหม่ 

ลงวันที ่ 27  มีนาคม  2560 
----------------------------------------------------------------------------------- 

  ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเขียนแบบตกแต่งภายใน       
พร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์อาคารท่ีทําการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ตามรายละเอียด ดังน้ี  
 1. งานจ้างเขียนแบบก่อสร้างงานตกแต่งภายใน ต้นฉบับกระดาษไข ขนาด A1 ไม่น้อยกว่า 
500 แผ่น (1 ชุด) จํานวน 1 งาน 
 2. ค่าแบบจําลองภาพ 3 มิติห้องต่างๆกระดาษอาร์ต ขนาด A3 ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
(จํานวน 2 ชุด) จํานวน 1 งาน 
โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี  
 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
  1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  1.2 แบบใบเสนอราคา  
  1.3 แบบสัญญาจ้าง 
  1.4 แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา 
  1.5 บทนิยาม 
   (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
   (1) บัญชีเอกสารส่วนที่  1 

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่  2 
 

 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
  2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่เก่ียวข้องกับงานด้านการออกแบบและเขียนแบบ
งานสถาปัตยกรรมหลักหรือสถาปัตยกรรมภายในหรืองานตกแต่งภายใน 
  2.2  ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการออกแบบหรือเขียนแบบ ด้วยโปรแกรม AUTO CAD 
ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ให้แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่เก่ียวข้องกับงานออกแบบหรือเขียนแบบ 
   2.3  ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการออกแบบหรือเขียนแบบ ด้วยโปรแกรม 3D MAX 
(เขียน Perspective) ภาพเสมือนจริงที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ให้แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน
เอกชนที่เก่ียวข้องกับงานออกแบบหรือเขียนแบบ 
   2.4  ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรด้านการออกแบบ (Designer) หรือด้านการเขียนแบบ            
(Draftsman) พร้อมแสดงผลงานและมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในการเขียนแบบไม่น้อยกว่า 3 คน 
   2.5  ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลาการด้านการเขียนแบบเสมือนจริง Perspective ด้าน
สถาปัตยกรรมหลักหรือสถาปัตยกรรมภายใน หรืองานตกแต่งภายในที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี         
โดยนําเสนอผลงานและตัวอย่างไม่น้อยกว่า 10 ภาพ 
   2.6  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ      
และได้แจ้งเวียนช่ือแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ   
ของทางราชการ 
   2.7  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน  
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   2.8  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอ
ราคาให้แก่กระทรวงยุติธรรม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งน้ี 
   2.9  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
   2.10 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
   2.11  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

 3. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา            
โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2  ส่วน  คือ 
 

  3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
   (1)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันย่ืนซองสอบราคา บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ      
ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
    (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ ย่ืนสําเนาหนังสือรับรอง      
การจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันย่ืนซองสอบราคา หนังสือบริคณห์สนธิ         
บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
   (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล       
ให้ย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
   (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืน
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด  
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืน
เอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
   (4) เอกสารอ่ืน เช่น สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง     
   (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (1)  
 

  3.2 ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
   (1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ ผู้เสนอราคา
มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ 
ในข้อ 1.6 (2) 
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4. การเสนอราคา  
4.1   ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาโดยใช้แบบใบเสนอราคาท่ีแนบท้ายเอกสารสอบราคานี้

โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจน  จํานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ 
ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
  ในการเสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว          
โดยเสนอราคาแต่ละรายการ และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา   
ให้ถูกต้อง  ทั้งน้ี ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน   
ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง        
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวงแล้ว 
  ราคาที่ เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซอง           
ใบเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการจ้างเขียนแบบ
ตกแต่งภายในพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์อาคารที่ทําการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ให้แล้วเสร็จไม่เกิน 
180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง  
  4.3 ก่อนย่ืนซองสอบราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป 
รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนซอง
สอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา  
  4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซอง        
ถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเขียนแบบตกแต่งภายในพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์อาคารที่ทําการ
กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา  เลขที่ 10/2560 
ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 7 เมษายน 2560 ” ในวันและเวลาราชการ 
ณ ฝ่ายพัสดุ  อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ช้ัน 7  อาคารราชบุรี
ดิเรกฤทธ์ิ (อาคาร เอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่ งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210 

เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา         
แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศ
สอบราคาหรือไม่ และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา   
ว่ามีผู้ เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 (2)                     
และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ      
จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ        
ได้รับการคัดเลือก และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน      
เว้นแต่คณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว   
 ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา            
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอัน 
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงยุติธรรมภายใน 3 วัน 
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นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงยุติธรรมให้ถือเป็นที่สุด 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุม กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ช้ัน 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 
(อาคาร เอ)  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.  เป็นต้นไป  
การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรค 5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา

เว้นแต่ปลัดกระทรวงยุติธรรมพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้ว  จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรม        
มีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 

 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  
  5.1 ในการสอบราคาคร้ังน้ีสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
  5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือย่ืนหลักฐาน          
การเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือย่ืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตาม ข้อ 4 แล้ว         
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือ 
ผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะ
ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเท่าน้ัน  
  5.3 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา    
โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปน้ี  
   (1) ไม่ปรากฏช่ือผู้ เสนอราคารายนั้ น  ในบัญชีผู้ รับ เอกสารสอบราคา                    
หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
   (2) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ือผู้ เสนอราคา           
อย่างหน่ึงอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา        
   (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา       
ที่เป็นสาระสําคัญ  หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
   (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา       
มิได้ลงลายมือช่ือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้  
  5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริง
อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
  5.5 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุดหรือราคาหนึ่ง
ราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี           
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นเด็ดขาด 
ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะพิจารณายกเลิก    
การสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

/ในกรณี... 



- 5 - 
 
  ในกรณีที่ผู้ เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงาน         
ตามสัญญาได้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะให้ผู้เสนอราคาน้ัน
ช้ีแจง และแสดงหลักฐานที่ทําให้เช่ือได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาได้เสร็จสมบูรณ์      
หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน 
  5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคา      
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายช่ือไว้  ตามข้อ  4.4 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวาง      
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.4 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  มีอํานาจที่จะตัดรายช่ือ          
ผู้ เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายช่ือตามข้อ 4.4 และสํานักงาน               
ปลัดกระทรวงยุติธรรม จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงยุติธรรมพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซอง              
ใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ปลัดกระทรวงยุติธรรม              
มีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 6. การทําสัญญาจ้าง 
  6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถดําเนินการจ้างเขียนแบบตกแต่งภายใน       
พร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์อาคารท่ีทําการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ ได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการ           
ของทางราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงจ้าง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็น
หนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้  
  6.2 ในกร ณีที่ ผู้ ชนะการสอบราคา ไม่ ส ามารถส่ งมอบสิ่ ง ของ ไ ด้ครบถ้ วน                 
ภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลง           
เป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ 1.3          
กับสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ยึดถือ       
ไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี  

(1) เงินสด  
   (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยเป็นเช็คลง
วันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน 3 วันทําการ ของทางราชการ  
   (3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน 
ดังระบุใน ข้อ 1.4 
   (4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย            
หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ  
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุไว้ใน ข้อ  1.4 
   (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย  

หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
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