
 เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

 ี่  เลขท  ๐๑/๒๕๖๖ 
 การจางกอสรางโดมผสมอาหาร ิวทยาลัยเกษตรและเทคโนโล ียตาก จํานวน ๑ หลัง 
 ตามประกาศ ิวทยาลัยเกษตรและเทคโนโล ยีตาก 
 ั ี่ ี  ลงวนท  ๓ มนาคม ๒๕๖๖ 

                  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโล ียตาก ซึ่งตอไปนี้เ ีรยกวา "สํานักงาน" มีความประสงคจะ ประกวดราคา 
จางกอสราง โดมผสมอาหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโล ียตาก จํานวน ๑ หลัง ณ ิวทยาลัยเกษตรและเทคโนโล ีย 
ตาก ดวย ิว ธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     

                          ๑.๒     

                          ๑.๓     

                          ๑.๔     

                                    

                          ๑.๕     

                          ๑.๖     

                                    

                                    

                          ๑.๗     

                                    

                                    

แบบรปและรายการละเอียด  ู 
แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

 ั    สญญาจางกอสราง 
แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑)   หลักประกันสัญญา 
สตรการปรับราคา   ู

 ิ บทนยาม

(๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน

(๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

 ั ี  ี่(๑)   บญชเอกสารสวนท ๑ 
 ั ี  ี่(๒)   บญชเอกสารสวนท ๒

                          

                          

๑.๘   แผนการใชพัสดที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ   ุ
           .................................ฯลฯ.................................

                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrCBMZoNeJIUpsEr89rmcw
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRrKNBz00u1zh1%0AbOpzJbYkigNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJh44Lb5s0Oc2DIv8Km%2BBMCSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6QDzA3vh%2Fo61wZkEgDSm%2BQ0
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SuS7eC%2FhzizpyleNEQ1VX9
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SVKlT%2BEOw6v8rDxMwzoSyn
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Tl41SQJcsc5uEs4s57smTc
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sd%2FHNrIqXeXXsMXNEQhD6N
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SiEOFb%2FUoSR95eiAYtI39g
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6R1UUft%2BOeklu5qbvYE7RTC


                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗     

                          ๒.๘     

เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผู ื่ยนขอเสนอรายอื่นที่เขา ื่ยนขอเสนอใหแก สํานักงาน

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ใน

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสราง

ในวงเ ิงนไมนอยกวา ๒,๑๔๖,๖๐๐.๐๐ บาท (สองลานหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันหกรอยบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคู 
สัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ ห รือหนวยงานเอกชนที่สํานักงานเชื่อถือ

                          ๒.๑๑     ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

                                   กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหน่ึงเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ

จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคา

หลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย

                                   กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหน่ึงเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวม

คาน้ันตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอ

                                   สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา

ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน

                          ๒.๑๒     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคมุ (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี



 ิ่ ิ ื่                                    (๔)    เอกสารเพมเตมอนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 
                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมลคาเพิ่ม   ู
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดที่ได ื่ยนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผู ืย่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๓)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

(ถามี)

                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                   ทั้งนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน

ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ให

โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูย่ืนขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ใหผูยื่นขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร

ประกวดราคาจางกอสรางดวย วิ ีธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ใหครบถวนโดยไมตอง ื่ยนใบแจง 
ป ริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเ งินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา 
เดียว โดยเสนอราคารวม ห ืรอราคาตอหนวย ห ืรอราคาตอรายการ ตามเ ื่งอนไขที่ระบไวทายใบเสนอราคาใหถกตอง  ุ ู 
ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน 
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 
                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนด ืยนราคาไมนอยกวา  ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย 
ภายในกําหนด ืยนราคา ผู ื่ยนขอเสนอตองรับ ผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได



                          ๔.๓     ผู ื่ยนขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๑๕๐ วัน นับ

ถัดจากวันลงนามในสัญญาจางห ืรอจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก สํานักงาน ใหเ ิ่รมทํางาน

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ

ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๕     ผูย่ืนขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือ 
 ั ื้ ั  ั  ิ ็ ิ    ตามเวลาของระบบจดซอจดจางภาครฐดวยอเลกทรอนกสเปนเกณฑ 

                                    เม่ือพนกําหนดเวลา ื่ยนขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการ ื่ยนขอเสนอและ 
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๖     ผูย่ืนขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการ

เสนอราคาใหแกสํานักงาน ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู ื่ยนขอเสนอแตละรายวา เปนผู ื่ยนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู ื่ยนขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖

(๑) ห รือไม หากปรากฏวาผู ื่ยนขอเสนอรายใดเปนผู ื่ยนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู ื่ยนขอเสนอรายอื่น คณะ 
กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู ื่ยนขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผู ื่ยนขอเสนอ 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนห ืรอในขณะท่ี 
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผู ื่ยนขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ 
ผู ื่ยนขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผู ื่ยนขอเสนอ และสํานักงาน จะพิจารณาลงโทษผู ื่ยนขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิง 
งาน เวนแต สํานักงาน จะพิจารณาเห็นวาผู ืย่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผู ิรเ ิ่รมใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความ 
รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของสํานักงาน

                          ๔.๘     ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายทั้งปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูย่ืนขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูย่ืนขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูย่ืนขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                          ๔.๙    ผูยื่นขอเสนอที่เปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

และแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นใหหนวยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา



                          ๕.๑     การพิจารณาผลการ ื่ยนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครงน สํานักงานจะ

พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๕.๒     

                                   

ราคารวม

                          ๕.๓     

 การพิจารณาผูชนะการ ื่ยนขอเสนอ 
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการ ื่ยนขอเสนอ สํานักงาน จะพิจารณาจาก 

 หากผู ืย่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ ห ืรอ ื่ยนหลักฐานการ ื่ยนขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล การ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายน้ัน เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขที่สํานักงานกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคญัและ

ความแตกตางนั้น ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย

คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     

ดังตอไปนี้

                                   

 สํานักงานสงวนสิท ิ์ธไมพิจารณาขอเสนอของผู ืย่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี

(๑)    ไมปรากฏชื่อผู ื่ยนขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ห ืรอบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของสํานักงาน

                                   (๒)    ไมกรอกช่ือผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห ืรอสํานักงาน มีสิท ิธใหผู ื่ยนขอเสนอชี้แจงขอเท็จจ ิรงเพ่ิมเติมได 
สํานักงานมีสิท ธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา ห ืรอไมทําสัญญา หากขอเท็จจ ิรงดังกลาวไมเหมาะสมห ืรอไมถูกตอง

                          ๕.๖     สํานักงานทรงไวซ่ึงสิท ิธที่จะไมรับราคาตํ่าสด ห ืรอราคาหนึ่งราคาใด ห ืรอราคาท่ีเสนอ  ุ

ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน ห ืรอขนาด ห ืรอเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด ห ืรออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ   ุ
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสํานักงานเปนเด็ดขาดผู ื่ยนขอเสนอจะเ ีรยกรองคาใชจาย ห ืรอคาเสียหายใดๆ 
มิได รวมท้ัง สํานักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผู ื่ยนขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวา 
จะเปนผู ื่ยนขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกห รือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวา ื่ยนขอเสนอกระทําการโดยไมสุจ ริต เชน 
การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ ห ืรอใชชื่อบคคลธรรมดา ห ืรอนิติบคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน  ุ ุ 
                               ในกรณีที่ผู ืย่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน 
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห ืรอ 
สํานักงาน จะใหผู ื่ยนขอเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวาผู ื่ยนขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสาร 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได สํานักงาน มีสิท ิธที่จะไมรับขอเสนอห ืรอไม   ู
รับราคาของผู ื่ยนขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู ืย่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิท ิธเ ีรยกรองคาใชจายห ืรอคาเสียหายใดๆ จาก 
สํานักงาน



                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญา สํานักงาน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน

รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอ

เสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา

                          ๕.๘     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอ

เสนอรายอื่นที่ไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียง

ลําดับผูย่ืนขอเสนอซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกินรอยละ

๑๐ ที่จะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน ๓ ราย

                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการ SMEs

                                    ทั้งน้ี ผูประกอบการ SMEs ที่จะไดแตมตอดานราคาตามวรรคหน่ึง จะตองมีวงเงินสัญญา

สะสมตามปปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งน้ีแลวมีมูลคาไมเกินมูลคาของรายไดตามขนาดที่ข้ึนทะเบียนไวกับ สสว.

                          ๕.๙     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย

หรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือ

สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด

จางจากผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังกลาว

                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย

                 ๖.     การทําสัญญาจางกอสราง

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ ห รือทําขอตกลงเปนหนังสือกับสํานักงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน 
สัญญาเปนจํานวนเ ิงนเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหสํานักงาน ึยดถือไวในขณะทํา 
สัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

                          ๖.๑     เงินสด

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ัน ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          ๖.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          ๖.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันนี้จะคนืให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน



                          สํานักงานจะจายคาจางซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทงปวงแลว 
โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเ ิงนเปน จํานวน ๔ งวด ดังนี ้
                          งวดที่ ๑ เปนจํานวนเ ิงนในอัตรารอยละ ๑๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ๑.๑ ผูรับจาง 
ดําเนินการปรับพื้นที่ทํางานตามผังแบบงานที่กําหนด๑.๒ ติดตั้งเสาเข็มคอนก ีรตอัดแรงแลวเสร็จ๑.๓ ทําฐานราก 
พรอมท้ังหลอเสาตอมอ ตามรปแบบท่ีกําหนด หลอคานคอดิน หลอหัวเสารองรับแผนเพลท (Plate) แลวเสร็จตามรป  ู ู 
แบบ๑.๔ ติดตั้งแผนเพลท (Plate) ที่หัวเสาตอมอเพื่อรองรับเสาเหล็ก แลวเสร็จ ใหแลวเสร็จภายใน ๔๐ วัน 
                          งวดที่ ๒ เปนจํานวนเ ิงนในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ๒.๑ เม่ือผูรับ 
จางไดทําการติดตั้งเสาเหล็ก แลวเสร็จตามรปแบบ ๒.๒ ประกอบโครงเหล็กตามรปแบบ Truss T๑ จํานวน ๙ โครง  ู  ู
และTruss T๒ จํานวน ๔๐โครง๒.๓ เช่ือมตามจดรอยตอทั้งหมดพรอมทําสีใหเ ีรยบรอย ใหแลวเสร็จภายใน ๔๐ วัน  ุ 
                          งวดที่ ๓ เปนจํานวนเ ิงนในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อผูรับจาง 
ไดทําการติดตั้งโครงสรางเหล็กตามรปแบบ Truss T๑ และ Truss T๒ เขาดวยกันเชื่อมตอตามจดรอยตอทั้งหมด เปน  ู ุ 
รปทรงหลังคาพรอมทําสี ตามรปแบบที่กําหนด๓.๒ ติดตั้งแปเหล็กรับแผนหลังคา ตามรปแบบที่กําหนด๓.๓ ึยด  ู ู  ู
โครงสรางดวยเหล็กเสนกลมและเกลียวเรงเพ่ือใหม่ันคง (Stay)๓.๔ ติดตั้งแผนหลังคา (Metal sheet) และแผนหลังคา 
โปรงแสง พรอมอุปกรณแผน ปด (Flashing) จนแลวเสร็จทั้งหมด ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
                          งวดสุดทาย เปนจํานวนเ ิงนในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดให 
แลวเสร็จเ ีรยบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเ ีรยบรอย

                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน

หนังสือจะกําหนด ดังนี้

                          ๘.๑     กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก

สํานักงาน จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝา ฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเ ิงนของงานจางชวงนั้น

                          ๘.๒     กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับ

เปนรายวันเปนจํานวนเ ิงนตายตัวในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคางานจาง

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือขอ

ตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอย

กวา     ๒ ป  นับถัดจากวันที่สํานักงานไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 

๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการย่ืนขอเสนอและอื่น ๆ

                          ๑๐.๑   

                                    

เ ิงนคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเ งินงบประมาณประจํา ป พ.ศ. ๒๕๖๕ 
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ สํานักงานไดรับอนุมัติเ งินคากอสรางจากเ งินงบ

ประมาณประจํา ป พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                          ๑๐.๒   เม่ือสํานักงานไดคัดเลือกผู ื่ยนขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตามการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งห ืรอนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ 
และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเ ืรอในเสนทางที่มีเ ืรอไทยเดินอยู และสามารถใหบ ิรการรับขนไดตามที่รัฐมนต ีรวาการ 
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู ื่ยนขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเส ิรมกา 

 ิ ี ั ี้ รพาณชยนาว ดงน



                                   (๑)    แจงการส่ังหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗

วัน นับต้ังแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๐.๓   ผู ื่ยนขอเสนอซ่ึงสํานักงานไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาห ืรอขอตกลงจางเปนหนังสือ

ภายในเวลาท่ีกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ สํานักงานจะ ิรบหลักประกันการ ื่ยนขอเสนอ ห ืรอเ ีรยกรองจากผูออกหนังสือคํ้า 
ประกัน การ ื่ยนขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเ ีรยกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผู 

 ิ้ ี ั   ั ื้ ั  ิ ั ั ทงงาน ตามระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการจดซอจดจางและการบรหารพสดุภาครฐ 
                          ๑๐.๔   สํานักงานสงวนสิท ิ์ธที่จะแกไขเพิ่มเติมเ ืง่อนไข ห ืรอขอกําหนดในแบบสัญญาห ืรอขอ 
ตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสงสด (ถามี) ู ุ 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี มีความขัดห ืรอแยงกัน 
ผู ื่ยนขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคํา วินิจฉัยของสํานักงาน คํา ิวนิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผู ื่ยนขอเสนอไมมีสิท ิธ 
เ รียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๐.๖   สํานักงาน อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผู ื่ยนขอเสนอจะเ รียก 
รองคาเสียหายใดๆ จากสํานักงานไมได 
                                   (๑)    สํานักงานไมไดรับการจัดสรรเ งินท่ีจะใชในการจัดจางห ืรอไดรับจัดสรรแตไมเพียง 
พอท่ีจะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป 
                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผู ื่ยนขอเสนอที่ชนะการจัดจางห ืรอที่ไดรับการคัดเลือกม ี
ผลประโยชนรวมกัน ห ืรอมีสวนไดเสียกับผู ื่ยนขอเสนอรายอื่น ห ืรอขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมห ืรอสมยอมกัน 
กับผู ื่ยนขอเสนอรายอื่น ห ืรอเจาหนาที่ในการเสนอราคา ห ืรอสอวากระทําการทุจ ิรตอื่นใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทําการจัดจางคร้ังนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสํานักงาน ห ืรอ 
กระทบตอประโยชนสาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) ห ืรอ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก 
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบ ิรหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๑.    การปรับราคาคางานกอสราง 
                          การปรับราคาคางานกอสรางตามสตรการปรับราคาดังระบในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีท่ี คา  ู ุ 
งานกอสรางลดลงห ืรอเพิ่มข้ึน โดย ิว ธีการตอไปน้ี 
                          ตามเ ื่งอนไข หลักเกณฑ สูตรและ ิว ีธคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนต ีร 
เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เ ื่รอง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขา ธิการ 

 ั ี ี่ ั ี่ ิ คณะรฐมนตร ท นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนท ๒๔ สงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สตรการปรับราคา (สตรคา K) จะตองคงท่ีที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไวใน  ู ู 
สัญญา ห รือภายในระยะเวลาที่สํานักงานไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕



                 ๑๒.    มาตรฐาน ฝมือชาง 
                          เมื่อสํานักงานไดคดัเลือกผู ื่ยนขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม 
ประกาศน้ีแลว ผู ื่ยนขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผู ื่ยนขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการ 
ทดสอบ มาตรฐาน ฝมือชางห ืรอผูผานการทดสอบมาตราฐาน ฝมือชางจาก ิวศวกรคุณวุฒิไมตํ่ากวาภาคี วิศวกร สาขา 

 ิวศวกรรมโยธา ห ืรอผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. ห ืรอเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขา 
รับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ ๑๐๐ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละ

สาขาชาง ดังตอไปนี้

                          ๑๒.๑    

                          ๑๒.๒    

                          ๑๒.๓    

ชางโยธา 
  ื่ ชางเชอม 

ชางไฟฟา

                 ๑๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๔.    

                          

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
สํานักงาน สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผู ื่ยนขอเสนอที่ไดรับการคัด

เลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          ทั้งน้ี หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับสํานักงาน ไวชั่วคราว
 

 ิวทยาลัยเกษตรและเทคโนโล ียตาก 
 ี   ๓ มนาคม ๒๕๖๖


