
เอกสารประกาศเชิญชวนการจ้างควบคุมงาน เลขที่  15/2560 
เร่ือง  การจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา  

และสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด   
ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ลงวันที่  31  กรกฎาคม  2560 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีความประสงค์จะว่าจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา และสิ่งก่อสร้างประกอบ 

ผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องศึกษาและทําความเข้าใจรายละเอียดเก่ียวกับเง่ือนไขการเสนอราคา
ในเอกสารการว่าจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา           
และสิ่งก่อสร้างประกอบน้ีอย่างดีก่อนการเสนอราคา และเง่ือนไขการเสนอราคาในเอกสารจ้างควบคุมแบบงานน้ี  
ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติและเสนอราคา โดยอาศัยรายละเอียดต่าง ๆ ในเอกสาร
จ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา และสิ่งก่อสร้างประกอบ    
ซึ่งมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 

   1. เอกสารแนบท้ายประกาศ 
   1.1  ข้อกําหนดขอบเขตของงานในการควบคุมงานก่อสร้าง   
   1.2  แบบใบเสนองาน        
   1.3  แบบสัญญาจ้างควบคุมงาน     
   1.4  แบบหนังสือคํ้าประกัน 
           (1)  หลักประกันซอง       

(2)  หลักประกันสัญญา 
   1.5  บทนิยาม 
    (1)  ผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน                      
    (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
   1.6  แบบบัญชีเอกสาร 
    (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1       

(2)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 
  

   2. คุณสมบัติของผู้เสนองาน     
2.1 ต้องเป็นนิติบุคคลไทยที่ได้จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจบริการ     

ด้านควบคุมงาน โดยมีกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลจะต้องเป็นคนไทยและเป็นนิติบุคคลที่มี   
ผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละ 50 ของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น 

2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบทางราชการ  

2.3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เข้าเสนองานจะได้มีคําสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
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2.4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นท่ีเข้าเสนองานให้แก่สํานักงาน          
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ วันประกาศเชิญชวน  หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง             
เป็นธรรมในการจ้างคร้ังน้ี 

2.5. ผู้เสนองานจะต้องมีสถาปนิกหรือวิศวกรโยธา มีใบประกอบวิชาชีพระดับไม่ตํ่ากว่าสามัญ
อย่างละ 1 คน และมีผลงานการควบคุมงาน ตามแต่กรณีในข้อกําหนดขอบเขตของงาน ข้อ 3.1 (1) และ (2)   
ต้องมีช่างควบคุมงาน มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีวิศวกรพิเศษหรือสูงกว่า จํานวน 1 คน และมีผลงานการควบคุมงาน
ตามข้อกําหนดขอบเขตของงาน ข้อ 3.1 (3) โดยต้องแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา ประวัติ ผลงาน ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพของทุกคน พร้อมรับรองสําเนา 

2.6. ผู้เสนองานต้องมีผลงานด้านการควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่แล้วเสร็จ เป็นผลงานที่ทํากับ
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ หรือเอกชนที่ทางราชการเช่ือถือได้ 

2.7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

2.8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GovernmentProcurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง     
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2.9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

   3. หลักฐานการเสนองาน 
ผู้เสนองานจะต้องย่ืนซองเสนองานพร้อมเอกสารหลักฐานต่อคณะกรรมการรับซองฯ ในวัน   

ย่ืนซองเสนองาน ดังต่อไปน้ี 
3.1 ซองเสนองาน อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังน้ี 

(1)  ใบเสนองานตามแบบที่กําหนดไว้ในท้ายเอกสารประกาศเชิญชวนการว่าจ้างควบคุมงานน้ี 
(2) ประวัติผลงานและประสบการณ์ของสถาปนิก วิศวกร และช่างควบคุมงานท่ีจะ

ควบคุมงานโครงการน้ี พร้อมแนบสําเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิก วิศวกร และช่างควบคุมงาน รวมทั้งสําเนา
บัตรสมาชิกสภาสถาปนิก และสภาวิศวกร พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้องโดยบุคลากรนั้น ๆ  

(3) หนังสือรับรองผลงานการควบคุมงานจากหน่วยงานคู่สัญญาพร้อมแนบสําเนา
สัญญาก่อสร้าง  

(4) ผู้เสนองานจะต้องระบุช่ือ คุณวุฒิ ประวัติการทํางานของสถาปนิก วิศวกรโยธา  
นายช่างควบคุมงาน ประจําโครงการ โดยจะต้องระบุช่ือผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในแต่ละสาขา พร้อมแนบสําเนา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และสําเนาบัตรสมาชิกสภาของวิชาชีพน้ัน ๆ ประกอบการพิจารณาด้วย ตามข้อกําหนด
ขอบเขตของงาน                                 

ผู้เสนองานต้องจัดทําเอกสารตามข้อ 3.1 เป็นภาษาไทย โดยให้จัดทําเป็นรูปเล่มขนาด A4 
เสนอต้นฉบับจํานวน 1 ชุด สําเนาจํานวน 3 ชุด พร้อมใส่ซองปิดผนึกแยกซองให้เรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง
“คณะกรรมการดําเนินการจ้างควบคุมงาน โดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด” และระบุที่หน้าซองว่า 
“ซองเสนองานตามเอกสารประกาศเชิญชวนการจ้างควบคุมงาน โดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด 
เลขที่ 15/2560” 
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3.2 ซองเอกสารส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้   

(1) ในกรณีผู้เสนองานเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นซองเสนองานควบคุมงาน บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ 
และผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันย่ืนซองเสนองานควบคุมงาน หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ  
และผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้เสนองานเป็นผู้เสนองานร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ย่ืนเอกสารตาม ท่ีระบุไว้ใน 
(1) 

(3) เอกสารอ่ืน เช่น สําเนาหนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน (งบดุลบัญชีล่าสุดบัญชี
เดินสะพัด) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

(4) แบบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบในข้อ 1.6 (1) 
3.3 ซองเอกสารส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้   

(1) แบบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้อ 1.6 (2)   
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนองานมอบอํานาจ

บุคคลอ่ืนย่ืนซองเสนองานและลงนามในใบเสนองานแทน พร้อมแนบสําเนาบัตร ประจําตัวประชาชนผู้มอบ และผู้รับมอบ
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  

(3) หลักประกันการเสนองาน (หลักประกันซอง) 
            

4. การย่ืนซองเสนองาน 
4.1 ผู้เสนองานต้องย่ืนใบเสนองานตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกาศเชิญชวนน้ี 

จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือช่ือของผู้เสนองานให้ชัดเจนจํานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกัน 
ทั้งตัวเลขและตัวอักษร ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข 
หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนองาน พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

๔.๒ ผู้เสนองานจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วันนับแต่วันเปิดซอง 
4.3 ก่อนยื่นซองเสนองาน ผู้เสนองานต้องตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป ข้อกําหนดขอบเขตของงาน

และรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกาศเชิญชวนทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองเสนองาน    
ตามเง่ือนไขในเอกสารประกาศเชิญชวน 

4.4 ผู้ เสนองานจะต้อง ย่ืนซองเสนองานท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง 
“คณะกรรมการดําเนินการจ้างควบคุมงาน โดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด” โดยระบุไว้ที ่หน้าซองว่า 
“ซองเสนองานตามเอกสารประกาศเชิญชวนการว่าจ้างควบคุมงานเลขที่ 15/2560” ย่ืนต่อคณะกรรมการรับซองฯ    
ในวันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึงเวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกองคลัง สํานักงาน



ปลัดกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ (อาคาร เอ) ช้ัน 7 ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร    

เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองงานแล้วจะไม่รับซองเสนองานโดยเด็ดขาด 
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คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนองานแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนองานท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอ่ืนตามข้อ 1.5 (1)  
ณ วันประกาศเชิญชวนหรือไม่ และประกาศรายช่ือผู้เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองเสนองาน 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนดก่อนหรือ
ในขณะเปิดซองเสนองานว่า  ผู้เสนองานกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2)       
และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือ          
ผู้เสนองานรายน้ันออกจากการเป็นผู้เสนองาน และประกาศรายช่ือผู้เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและ
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะพิจาณาลงโทษผู้เสนองานดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ได้ว่าผู้เสนองานรายน้ัน เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเร่ิมให้มี
การกระทําดังกล่าว 

ผู้เสนองานที่ ถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้ เสนองานเพราะเหตุเป็นผู้ เสนองานท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอ่ืน ณ วันประกาศเชิญชวน หรือเป็นผู้เสนองานที่ได้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง       
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมภายใน 3 วัน นับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนดการวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวง
ยุติธรรมให้ถือเป็นที่สุด 
 

คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนดจะเปิดซองใบเสนองาน
ของ    ผู้เสนองานที่มีสิทธิการรับคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมกองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม          
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุ รีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร เอ) ช้ัน 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 5 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  

การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรค 4 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองเสนองาน
เว้นแต่ปลัดกระทรวงยุติธรรมพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง  
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิก            
การเปิดซองเสนองานท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิงให้ปลัดกระทรวงยุติธรรม      
มีอํานาจยกเลิกการเปิดซองเสนองานดังกล่าวได้ 
 

   5. หลักประกันซอง 
ผู้เสนองานต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการย่ืนซองประกาศเชิญชวน โดยใช้หลักประกัน

อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เป็นจํานวนเงิน 56,214 บาท (ห้าหม่ืนหกพันสองร้อยสิบสี่บาทถ้วน) 
5.1 เงินสด 
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซอง

ประกาศเชิญชวนหรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน 3 วันทําการ 
๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน     

ข้อ 1.4 (1) (โดยให้มีผลบังคับตามกําหนดยืนราคา ข้อ 4.2) 



5.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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5.5 หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน   
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้     
ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือดังระบุในข้อ 1.4 (1) 

หลักประกันซองตามข้อน้ี สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะคืนให้ผู้เสนองานหรือผู้คํ้าประกัน
ภายใน 15 วัน เมื่อผู้เสนองานได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียถ้า
ผู้เข้าประกวดราคาถอนการเสนองาน หรือไม่ไปทําสัญญากับทางราชการภายในกําหนดทางราชการจะริบ
หลักประกันซองหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ค้ําประกัน และสงวนสิทธิ์ท่ีจะถือว่าผู้ที่ไม่ไปทําสัญญากับทางราชการ
เป็นผู้ท้ิงงานด้วย 
            

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณางาน 
6.1 ในการประกาศคัดเลือกผู้ควบคุมงานครั้งน้ี  สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะ

พิจารณาตัดสินจากข้อเสนองาน โดยใช้เกณฑ์การตัดสิน  ดังน้ี    
(1) การปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไขของเอกสารการเสนองาน 
(2) ฐานะทางนิติบุคคลของผู้เสนองาน   
(3) ข้อกําหนดของผู้เสนองานตามที่กําหนดไว้ในประกาศเชิญชวน และแนวทางการควบคุมงาน                      
(4) คุณวุฒิ ประวัติการทํางานและผลงานของสถาปนิก วิศวกรโยธา และช่างควบคุมงาน  

โดยสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะพิจารณาให้ได้ผู้เสนองานที่มีข้อเสนองานที่ดีท่ีสุด    
แล้วจึงทําการพิจารณาด้านราคาของผู้เสนองานที่มีข้อเสนองานดีท่ีสุดลําดับแรก เพ่ือเชิญมาเจรจาต่อรองราคาและ
เง่ือนไข แต่ถ้าหากไม่สามารถตกลงราคาค่าจ้างได้  สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะพิจารณาด้านราคาของ       
ผู้เสนองานลําดับถัดไป แล้วเจรจาต่อรองราคาเพ่ือว่าจ้างต่อไป และให้ถือว่าการตัดสินของสํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนองานจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ 

6.2 หากผู้เสนองานรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ 2 หรือย่ืนหลักฐานการเสนองานไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือย่ืนซองเสนองานไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณางาน
ของผู้เสนองานรายน้ัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสาร
ประกาศเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมเท่าน้ัน 

6.3 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนองานของผู้เสนองานโดย 
ไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปน้ี 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนองานรายน้ัน ในบัญชีผู้รับเอกสารประกาศเชิญชวน  
(2) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนองานอย่างหน่ึงอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนองาน 
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกาศเชิญชวนที่เป็น

สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบแก่ผู้เสนองานอ่ืน 



(4) งานท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนองานมิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
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6.4 ในการตัดสินการประกาศเชิญชวนหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการดําเนินการจ้าง  โดย

วิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด  หรือสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีสิทธิให้ผู้เสนองานชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ 
ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนองานได้ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ
งาน หรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

6.5 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนองานใด หรือข้อเสนองาน
ทั้งหมดก็ได้ อาจจะเลิกการเสนองานโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ   
และให้ถือว่าการวินิจฉัยของคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนดเป็นเด็ดขาด          
ผู้เสนองานจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้ รวมทั้งสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะพิจารณายกเลิกการเสนองาน  
และลงโทษผู้เสนองานเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุเชื่อได้ว่าการเสนองานกระทําไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกัน   
ในการเสนองาน 

ในกรณีที่ผู้ เสนองาน เสนองานจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด หรือสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะให้        
ผู้เสนองานผู้น้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให้เช่ือได้ว่า ผู้เสนองานสามารถดําเนินงานตามประกาศเชิญชวน      
ให้สมบูรณ์ หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้  สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนองานของผู้เสนองานรายนั้น 

6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจาการเปิดซองเสนองานว่า ผู้เสนองานท่ีมีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.4  เป็นผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่น  
ณ วันประกาศเชิญชวน หรือเป็นผู้เสนองานที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5  
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายช่ือตามข้อ 4.4 และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะพิจารณาลงโทษ ผู้เสนองานรายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 

ในกรณีน้ีหากสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซอง               
ใบเสนองานที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีอํานาจ
ยกเลิกการเปิดซองเสนองานดังกล่าวได้ 
 

7. การทําสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการเสนองานจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับสํานักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงิน
เท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ผู้ได้รับคัดเลือกการเสนองานให้สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมยึดถือไว้
ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปน้ี 

๗.๑ เงินสด 
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยเป็นเช็คลงวันท่ีที่ทําสัญญา

หรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
๗.๓ หนังสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน ข้อ 1.4  (2)   




