
ประกาศวิทยาลัยช่างค์ลปสุพรรณบุรี
เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้สืลปวัฒนฐรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ,ลักทรอนิกส์ (6-

เวเปปเทฐ)

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี มีความปรุสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลบุ 
วัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเปก่เทฐ)ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ 
เป็นเงินท้ังส้ิน ๔ ๑,00๖,๐๐0.๐๐ บาท (สี่สิบเอ็ดล้านหกพันบาทถ้วน)

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม,เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม,อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม,เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม,เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่วิทยาลัยช่างศิลป 

สุพรรณบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม,เป็นผู้ได้รับเอกลิทธ๋ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 
เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกลิทธ๋ึและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ยื่น'ข้อเสนอต้องมีผลงานการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและงานตกแต่งภาย'ใน 
ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม'น้อยกว่า 21,000,000.00 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ซ่ึงผล 
งานดังกล่าวของผู้รับจ้างต้องเป็นผลงานจากหน่วยงานค่สัญณฺาในสัณฺ.ณาเดียวเท่าน้ันและเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 
๕ (ห้า) ปี นับจากวันที่ทำงานแล้วเสร็จถกต้องตามสัณณา จนถึงวันท่ียื่นข้อเสนอและเลนอุราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 
ภาครัรด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นสัญญาท่ีผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาซ่ึงได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับ 
เรียบร้อยแล้ว และเป็นผลงานการก่อสร้างท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกซนท่ีวิทยา 
ลัยฯ เซ่ือถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 

ตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน



คุผสมบตด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้าง'ของผู้เข้าร่วมด้าม'าใข้แสดงเป็นผลงาน 
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีทีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที'เข้าร่วมค้าทุก 
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ใบเ0กสา'5ประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้0 
ตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเปนลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้ๅร่วมค้ๅ-5''เยไดวายหม่ีงเ,ป็บผู้รับผิดช0บหลักใบกๅรเข้ๅ 
เสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดข้ื0จัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าบันสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน 
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอได้

ทังนิ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่,' หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (^๒๘โอก]บ 
(วิอท6โก๓ 6กI ?โอ(ะบโ6๓ 6ก!: : 6 - (วิ?) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาขุดละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ต้ังแต่วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก 
ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดใด้ท่ีเว็บไซต์ เาปเว://อ!ส์ร[ว.เวเว].ลบ.!:เา หรือ พพท/.5เวโออนโ6๓ 6ทบ3๐.ปา 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๕๕-๕๓๗๐ ต่อ ๑๐๙ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ผ่านทางอีเมส์ ๙ ล5|ว®เวเว!.๓ ล]1-50.1:๒ หรือช่องทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดภายใน 
วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีจะซี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ 
เาป:!ว://๙ 35[ว.เวเว1.30.'ชา และ พพพ.5เวโอบนโ6๓ 6ก!:.5อ.!:!า ในวันที ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
ปฏิบัติราขการแทน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป๋

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 
ไนระบบ 6-(วิ? ได้ตั้งแต่วันท่ีซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเ0๒1ท2)
เลขท่ี [ะ803)๑/๒๕๖๓

การจ้างก่อสร้างอาคารคุนย์การเรียนร้ศิลปวัฒนธรรม 
ตามประกาศ วิทยาลัยช่างติลปสุพรรณบุรี

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ซึงต่อไปนิเรียกว่า ''วิทยาลัยฯ" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง 
ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ณ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(ร-เวเปปเกฐ) โดยมีฃ้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวิในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา 
(๒) หลักประกันสัญญา 

๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไวิในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที, ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม 8 0 0
๑.๙ สูตรการปรับราคาค่าX

๒. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวิในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา



๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที,ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ วิทยาลัยฯ

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ใน 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ๋และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๒.๑๐ ผ้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและงานตกแต่งภายใน 
ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม'น้อยกว่า ๒๑,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) 
ซึ่งผลงานดังกล่าวของผ้รับจ้างต้องเป็นผลงานจากหน่วยงานคู่สัญญาในสัญญาเดียวเท่านั้นและเป็นผลงานย้อนหลังไม' 
เกิน 5 (ห้า) ปี นับจากวันที่ทำงานแล้วเสร็จกกต้องตามสัญญา จนถึงวันที'ยื่นข้อเสนอและเลนอุราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัธด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งได้มีการส่งมอบงานและ 
ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และเป็นผลงานการก่อสร้างที่เป็นคู'สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกขนที่ 
วิทยาลัยฯ เชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี 

คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวิในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการ 
ร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้ 
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที,กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่ 
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวิในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการ 
ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดขอบ 
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทาง 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักราย 
เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด 
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(!ะ๒(:1:โ๐ก10 ธ0ห6โก๓ อก1: ?โ๐เ:นโ6๓6ก1: : 6 - 6 ? ) ของกรมบัญชีกลาง 

๓. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป ็น ๒ ส่วน คือ
๓.® ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งกรมพัฒนาธรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้หรือรับรองไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันที่ยื่นข้อ



เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัธด้วยอิเล็กทรอนิกส์, บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ,ผู้มีอำนาจควบคุม 
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล ซี่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้หรือรับรองไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันที่ยื่นข้อ 
เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัธิด้วยอิเล็กทรอนิกส์, หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซื่อกรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที,ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๓) เอกสารอื่น  ๆ เพิ่มเติม
(๓.๑) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐)

(๕:) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ กอ^ ค ๒ (ก0โ!ล1ว๒ 00011๓6ท* 
1=0โ๓ ลI)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ เ^อเ1 ค ๒ (?0โ!ลเว1.6 00001๓6ท! 1=0โ๓ ล!) 

๓.๒ ส่วนที, ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก 
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๔
(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง ตามข้อ ๒.๑๐พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
(๔) สำเนาสัญญาจ้างประกอบหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง (๓) พร้อมทั้งรับรอง

สำเนาถูกต้อง
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒ )โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ ^ 0 ^  เฯ๒ (?๐โ!ลเว16 00001๓6ท!
1=0โทกล!:)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที, ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้ 
โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที, ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ ^ 0 โ ค ๒ (?0โ!ลเว๒ อ๐0น๓6ท1: 1=0โ๓ ล!:)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก 
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 
เสนอราคาในรูปแบบ 0011 [ฯ๒ (?0โ!ลช๒ อ00น๓ 6 ก! 1=0โ๓ ล!)

๔.๒ ให้ผู้ย ื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ธ-ชเธเ(ะแเาฐ) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้ง 
ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ โ’อช ช!๒ (ช๐โ!:ลช๒ 0๐๐น)ากธท!: โ๐โ๓ ล!;)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา 
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไฃที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาที,ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๔๔๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก วิทยาลัยฯ ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ให้ถี,ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน 
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๔ ผู้ย ื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ 
ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใข้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท ชอช ช!๒ (ช’๐โ!ลช๒ □ ๐ธน๓ ธก!: ช๐)'๓ล!:) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และซัดเจนของเอกสาร ช’อช ช!๒ ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (นเว๒ ล6) เพื่อเป็นการ 
เสนอราคาให้แก่วิทยาลัยฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที,มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 
กรรมการฯ จะตัดรายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ 
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย ื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยืนข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้ง 
งาน เว้นแต่ วิทยาลัยฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย ื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความ 
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของวิทยาลัยฯ

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที,ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว



กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไมใต้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวิในเว็บไซต์ ผผผ.3เวโ00นโ6 เาก6 ก!:.ฐ๐.■ ๒ 
๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใข้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๒,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สอง 
ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือดราฟทํที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใข้เช็คหรือดราฟท์
นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม,เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

นโยบายกำหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
รายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ 
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟทํที,ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า 
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร 
ดังกล่าวมาให้วิทยาลัยฯตรวจสอบความถูกต้องในวันที่๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือคํ้าประกัน 
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุซื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือคํ้าประกัน 
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุซื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุซื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา 
ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน 
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้วิทยาลัยฯจะคืนให้ผู้ย ื่นข้อเสนอหรือผู้ค ํ้าประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่วิทยาลัยฯได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้น 
แต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญา 
หรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด  ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา



๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ วิทยาลัยฯจะ
พิจารผาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ วิทยาลัยฯ จะพิจารณา

จาก ราคารวม
๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอชองผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชองพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 
จากเงื่อนไขที่วิทยาลัยฯกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและ 
ความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย 
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ วิทยาลัยฯสงวนสิทธิ้ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายซื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของวิทยาลัยฯ

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖ .๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือวิทยาลัยฯ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ วิทยา 
ลัยฯมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ วิทยาลัยฯทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม,พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของวิทยาลัยฯเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ 
มิได้ รวมทั้ง วิทยาลัยฯจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ท ิ้งงาน ไม่ว่า 
จะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ซื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน 
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือวิทยา 
ลัยฯ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสาร 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับพิงได้ วิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่



รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากวิทยา 
ลัยฯ

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา วิทยาลัยฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยืนข้อเสนอที,ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการดัดเลือกมีผลประโยชน์ 
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อ 
เสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

๗. การทำส ัญญาจ ้างก ่อสร้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 

๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับวิทยาลัยฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน 
สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้วิทยาลัยฯยึดถือไวในขณะทำ 
สัญญาโดยใข้หสักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟทํที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันที่'ที่ใข้เช็คหรือดราฟทํ

น้ัน ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
รายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ 
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ซนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
๘. ค ่าจ ้างและการจ ่ายเง ิน

วิทยาลัยฯจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีม ูลค่าเพ ิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว 
โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ปรับพื้นที่และวางผังกำหนดตำแหน่งอาคาร แล้วเสร็จ - เจาะสำรวจชั้นดิน พร้อมหนังสือรับรองผลการเจาะสำรวจ 
ชั้นดิน แล้วเสร็จ - ตอกเสาเข็ม หรือเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จ ๕๐“/อ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน แล้วเสร็จ ๕๐0/0 ให้แล้ว 
เสร็จภายใน ๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ตอกเสาเข็ม หรือเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จ ๑๐๐0/0 - ก่อสร้างกำแพงกันดิน แล้วเสร็จ ๑ ๐ ๐ “/อ - หล่อคอนกรีตฐานราก 1 
เสาตอม่อ คสล. แล้วเสร็จ ๕๐'0/อ ให้แล้วเสร็จภาย'ใน ๑๐๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- หล่อคอนกรีตจานราก , เสาตอม่อ คสล. แล้วเสร็จ ๑๐๐'0/อ - หล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐0/0 - 
หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐0/0 ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ (ะ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปและหล่อคอนกรีตพื้น คลล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐96 - วาง ร[66ห6 ท่อระบบต่างๆ ใน 
คอนกรีต ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๙96 - หล่อบันได คสล. ข้ึน ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐96 - หล่อคอนกรีตคาน คสล. ช้ันท่ี 
๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐'96 - หล่อคอนกรีตพื้น คสล. ชั้นท่ี ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐96 - วาง รเ66ห6 ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีต 
ช้ันที่ ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐96 ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐'96 - หล่อบันได คสล. ข้ึน ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐96 - หล่อคอนกรีต 
คาน คสล. ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๑ 0 0 96 - หล่อคอนกรีตพื้น คสล. ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐96 - วาง ร๒6ห6 ท่อระบบ 
ต่างๆ ในคอนกรีต ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐96 ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๕: วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐0/0 - หล่อบันได คสล. ข้ึน ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐96 - หล่อคอนกรีต 
คาน คสล. ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๑๐๐96 - หล่อคอนกรีตพื้น คสล. ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๑๐๐96 - วาง ร(66ห6 ท่อ 
ระบบต่างๆในคอนกรีต ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๑๐๐96 ให้แล ้วเสร็จภายใน๒ ๔ ๐วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ติดตั้งโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ แล้วเสร็จ ๑๐๐96 - ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบไม้ (ถ้ามี) พร้อมหล่อคอนกรีตเสา 
เอ็นและทับหลัง คสล.ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐96 - เดินท่อระบบสุขาภิบาล , ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า , สายโทรศัพท์ 
และท่อระบบต่างๆ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐96 ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- มุงหลังคา แล้วเสร็จ ๑๐๐96 - ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบไม้(ถ้ามี)พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและทับหลัง คสล.ชั้นที่ ๒, 

๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐96 - เดินท่อระบบสุขาภิบาล , ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า , สายโทรศัพท์และท่อระบบต่างๆ ชั้นที่ ๒ , 
๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐96 - ทำการร้อยสายไฟฟ้า 1 สายโทรศัพท์และสายระบบต่างๆ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐96 - ฉาบปูน 
ภายใน และภายนอกอาคาร ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐96 ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๙  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ทำการร้อยสายไฟฟ้า, สายโทรศัพท์และสายระบบต่างๆ ชั้นที่ ๒ , ๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐96 - ฉาบปูนภายใน และ 
ภายนอกอาคาร ชั้นที่ ๒ , ๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐96 - ตกแต่งผนังบุกระเบื้องเซรามิค (ห้องนํ้า) แล้วเสร็จ ๔๐96 - ตกแต่ง 
ผนังบุกระเบื้องเคนไซและกระเบื้องโมเสค แล้วเสร็จ ๔ ๐96-ตกแต่งผิวพ ื้น ชั้นที่ ๑ 1๒,  ๓ แล้วเสร็จ ๔๐96ให้แล้ว 
เสร็จภายใน ๓๔๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๐  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ตกแต่งผนังบุกระเบื้องเซรามิค (ห้องนํ้า) แล้วเสร็จ ๑๐๐96 - ตกแต่งผนังบุกระเบื้องเคนไซและกระเบื้องโมเสค แล้ว 
เสร็จ ๑๐๐96 - ตกแต่งผิวพื้น ชั้นที่ ๑ ,  ๒ , ๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐96 - ติดตั้งโครงเคร่าฝืาเพดานและแผ่นฝ็า
เพดาน(ห้องนํ้า)ชั้น ๑ , ๒ ,  ๓ แล้วเสร็จ ๑ ๐ ๐ 9 6 -ติดต ั้งประตู , หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๔๐96 ให้แล้วเสร็จ 
ภายใน ๓๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๑  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ติดตั้งประตู , หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๑๐๐96 - ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องนํ้า แล้วเสร็จ 
๔๐96 - ติดตั้งผนังห้องนํ้าสำเร็จรูป แล้วเสร็จ ๔๐96 - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๔๐96 - ติดตั้ง 
ดวงโคมไฟฟ้า , สวิตซ์ , เด้ารับพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๔ ๐96-ทำการส่งมอบครุภัณฑ์จัดซื้อ แล้วเสร็จ ๔๐96ให้แล้ว



เสร็จภายใน ๔๑๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ ๑๒(งวดสุดท ้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ 

ดังนี้ - ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องนํ้า แล้วเสร็จ ๑๐๐0/0
- ติดตั้งผนังห้องนํ้าสำเร็จรูป แล้วเสร็จ ๑๐๐0/0
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๑๐๐0/0
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า 1 สวิตซ์ 1 เด้ารับพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๑๐๐0/0
- ทำการส่งมอบครุภัณฑ์จัดซื้อ แล้วเสร็จ ๑๐๐0/0
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จ ๑๐๐0/0
- ติดตั้งลิฟทํโดยสาร พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๑๐๐0/0
- ทำการทดสอบงานระบบต่างๆ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- ปฏิบัติงานอื่น  ๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดตามรูปแบบและรายการให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตาม 

สัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย แล้วเสร็จ ภายใน 
๔๕:๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น 

หนังสือจะกำหนด ดังนี้
๙ .๑  กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนี่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

วิทยาลัยฯ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าผืเนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙ .๑ จะกำหนดค่าปรับ

เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 
๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ 
ตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อย 
กว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่วิทยาลัยฯได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก่ไขให้ใข้การได้ดีดังเดิมภายใน 
๑๔ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืน ๆ
๑๑.๑  เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓ 

จำนวน ๖,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปี ๒๔๖๔ 
จำนวน ๓๖,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บท (สามสิบหกล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) การจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้จะมีการลงนาม 
ในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อสำนักงบประมาณเห็นชอบผลการประกวดราคาและให้ผูกพันงบประมาณ 
ตามโครงการฯ แล้ว กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาครั้งนี้ ว ิทยาลัยฯ สงวนสิทธี้ยกเลิกการ 
จัดหา

๑๑.๒ เมื่อวิทยาลัยฯได้คัดเลือกผู้ยืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ร ับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ



กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกา 
รพาณิซยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือใทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ 
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ร ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การล่งเสริมการพาณิขยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งวิทยาลัยฯได้คัดเลือกแล้ว ไมไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ 
ภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ วิทยาลัยฯจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้า 
ประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดไข้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ 
ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ วิทยาลัยฯสงวนสิทธึ๋ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อ 
ตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑ ๑ .(ะ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของวิทยาลัยฯ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ 
เรียกร้องค่าใข้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ วิทยาลัยฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียก 
ร้องค่าเสียหายใดๆ จากวิทยาลัยฯไม่ได้

(๑) วิทยาลัยฯไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใข้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง 
พอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ซนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเสือกมี 
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน 
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต ่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่วิทยาลัยฯ หรือ 
กระทบต่อประโยขน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที'กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก 
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่า 

งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใข้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ



คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า X) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไวใน 

สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่วิทยาลัยฯได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๔ 
๑๓. มาตรฐาน!เมือช่าง

เม ื่อวิทยาลัยฯ ได้ดัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม 
ประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ 

๑๓.๑ ผู้ที่'ได้ใบอนุญาตสถาปิตยกรรมควบคุม ระดับสามัญ จำนวน ๑ คน 
๑๓.๒ ผู้ที่ไดใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญ จำนวน ๑ คน 
๑๓.๓ ผู้ที่ไดใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับภาคี จำนวน ๑ คน 
๑๓.๔ ช่างไฟฟ้า ที,ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!เมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายใน 

อาคาร ของกรมพัฒนา!เมือแรงงาน จำนวน ๑ คน
๑๓.๔ ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!เมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!เมือช่างจาก สถาบัน 

ที่ทางราชการเชื่อถือ หรือผู้มืวุฒิบัตรระดับ ปวซ. ปวส.และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้ 
เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละ 
สาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- ช่างโยธา
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
วิทยาลัยฯ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาชองผู้ยื่นข้อเสนอที,ได้รับการคัด 

เลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ 

ทำสัญญากับวิทยาลัยฯ ไว้ชั่วคราว


