(สำเนาำ)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 3 /2560
ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด ๓๐ ครอบครัว สูง ๕ ชั้น จานวน ๑ หลัง
(ส่วนที่เหลือ) ของ สถานีตารวจภูธรขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ตามประกาศ ตารวจภูธรจังหวัดกาแพงเพชร
ลงวันที่ 8 สิงหาคม ๒๕๖๐
------------------------------------------------------ตำรวจภูฑรจังหวัดกำแพงเนพชร ซึ่งต่อไปาี้เนรียกว่ำ "สำาักงำา" มีควำมประสงค์จะ ประกวดรำคำจ้ำง
งำาบริกำรก่อสร้ำงอำคำรที่พักอำศัยทั่วไป (๗๒.๑๑.๑๑.๑๑ )จัดจ้ำงก่อสร้ำงอำคำรที่พักอำศัย(แฟลต) ขาำด ๓๐
ครอบครัว สูง ๕ ชั้า จำาวา ๑ หลัง (ส่วาที่เนหลือ) ของ สถำาีตำรวจภูธรขำณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเนพชร ด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเนล็กทรอาิกส์ (e-bidding) ณ สถำาีตำรวจภูธรขำณุวรลักษบุรี เนลขที่ ๓๙ หมู่ ๒ ตำบลแสาตอ อำเนภอ
ขำณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเนพชร ๖๒๑๓๐ โดยมีข้อแาะาำและข้อกำหาดดังต่อไปาี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปรำยกำรละเนอียด
๑.๒ แบบใบเนสาอรำคำที่กำหาดไว้ใาระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเนล็กทรอาิกส์
๑.๓ สัญญำจ้ำงทั่วไป
๑.๔ แบบหาังสือค้ำประกัา
(๑) หลักประกัากำรเนสาอรำคำ
(๒) หลักประกัาสัญญำ
๑.๕ สูตรกำรปรับรำคำ
๑.๖ บทาิยำม
(๑) ผู้เนสาอรำคำที่มีผลประโยชา์ร่วมกัา
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขัารำคำอย่ำงเนป็าธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเนอกสำรที่กำหาดไว้ใาระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเนล็กทรอาิกส์
(๑) บัญชีเนอกสำรส่วาที่ ๑
(๒) บัญชีเนอกสำรส่วาที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เนสาอรำคำต้องเนป็าผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำาที่ประกวดรำคำจ้ำง
๒.๒ ผู้เนสาอรำคำต้องไม่เนป็าผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ใาบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำาของทำงรำชกำรและได้
แจ้งเนวียาชื่อแล้ว หรือไม่เนป็าผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้าิติบุคคลหรือบุคคลอื่าเนป็าผู้ทิ้งงำาตำมระเนบียบของทำง
รำชกำร
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๒.๓ ผู้เนสาอรำคำต้องไม่เนป็าผู้มีผลประโยชา์ร่วมกัากับผู้เนสาอรำคำรำยอื่า ณ วัาประกำศ
ประกวดรำคำอิเนล็กทรอาิกส์ หรือไม่เนป็าผู้กระทำกำรอัาเนป็ากำรขัดขวำงกำรแข่งขัารำคำอย่ำงเนป็าธรรมตำมข้อ ๑.๖
๒.๔ ผู้เนสาอรำคำต้องไม่เนป็าผู้ได้รับเนอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัา ซึ่งอำจปฏิเนสธไม่ยอมขึ้าศำล
ไทย เนว้าแต่รัฐบำลของผู้เนสาอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกัาเนช่าว่ำาั้า
๒.๕ ผู้เนสาอรำคำต้องไม่เนป็าผู้ที่ถูกประเนมิาสิทธิผู้เนสาอรำคำใาสถำาะที่ห้ำมเนข้ำเนสาอรำคำ
และห้ำมทำสัญญำตำมที่ กวพ. กำหาด
๒.๖ ผู้เนสาอรำคำต้องมีผลงำาก่อสร้ำงประเนภทเนดียวกัากับงำาที่ประกวดรำคำจ้ำงใาวงเนงิา
ไม่า้อยกว่ำ 3,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท และเนป็าผลงำาที่เนป็าคู่สัญญำโดยตรงกับส่วารำชกำร หา่วยงำา ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยระเนบียบบริหำรรำชกำรส่วาท้องถิ่า หา่วยงำาอื่าซึง่ มีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำาะเนป็ารำชกำรบริหำรส่วาท้องถิ่า
รัฐวิสำหกิจ หรือหา่วยงำาเนอกชาที่สำาักงำาเนชื่อถือ
ผู้เนสาอรำคำที่เนสาอรำคำใารูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ต้องมีคุณสมบัติดังาี้
(๑) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเนบียาเนป็าาิติบุคคลใหม่ โดยหลักกำรกิจกำรร่วมค้ำ
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วาตำมเนงื่อาไขที่กำหาดไว้ใาเนอกสำรประกวดรำคำ และกำรเนสาอรำคำให้เนสาอรำคำใาาำม
"กิจกำรร่วมค้ำ" ส่วาคุณสมบัติด้ำาผลงำาก่อสร้ำง กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวสำมำรถาำผลงำาก่อสร้ำงของผู้เนข้ำร่วมค้ำ
มำใช้แสดงเนป็าผลงำาก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่เนข้ำประกวดรำคำได้
(๒) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเนบียาเนป็าาิติบุคคลใหม่ โดยหลักกำราิติบุคคลแต่ละ
าิติบุคคลที่เนข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วาตำมเนงื่อาไขที่กำหาดไว้ใาเนอกสำรประกวดรำคำ เนว้าแต่ใา
กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้มีข้อตกลงระหว่ำงผู้เนข้ำร่วมค้ำเนป็าลำยลักษณ์อักษรกำหาดให้ผู้เนข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหาึ่งเนป็า
ผู้รับผิดชอบหลักใากำรเนข้ำเนสาอรำคำกับทำงรำชกำร และแสดงหลักฐำาดังกล่ำวมำพร้อมกำรยื่าข้อเนสาอประกวด
รำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเนล็กทรอาิกส์ กิจกำรร่วมค้ำาั้าสำมำรถใช้ผลงำาก่อสร้ำงของผู้ร่วมค้ำหลัก
รำยเนดียวเนป็าผลงำาก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่าเนสาอรำคำได้
ทั้งาี้ "กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเนบียาเนป็าาิติบุคคลใหม่" หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำที่จด
ทะเนบียาเนป็าาิติบุคคลต่อหา่วยงำาของรัฐซึ่งมีหา้ำที่รับจดทะเนบียา (กรมพัฒาำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์)
๒.๗ บุคคลหรือาิติบุคคลที่จะเนข้ำเนป็าคู่สัญญำต้องไม่อยู่ใาฐำาะเนป็าผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วาใาสำระสำคัญ
๒.๘ บุคคลหรือาิติบุคคลที่จะเนข้ำเนป็าคู่สัญญำกับหา่วยงำาภำครัฐซึ่งได้ดำเนาิากำรจัดซื้อจัด
จ้ำง ด้วยระบบอิเนล็กทรอาิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเนบียาใาระบบอิเนล็กทรอาิกส์ ของ
กรมบัญชีกลำง ที่เนว็บไซต์ศูาย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
๒.๙ คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเนงิาผ่ำาบัญชีธาำคำร เนว้าแต่กำรจ่ำยเนงิาแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำ
ไม่เนกิาสำมหมื่าบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเนป็าเนงิาสดก็ได้
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เนสาอรำคำจะต้องเนสาอเนอกสำรหลักฐำา ยื่ามำพร้อมกับกำรเนสาอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเนล็กทรอาิกส์ โดยแยกเนป็า ๒ ส่วา คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ใากรณีผู้เนสาอรำคำเนป็าาิติบุคคล
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(ก) ห้ำงหุ้าส่วาสำมัญหรือห้ำงหุ้าส่วาจำกัด ให้ยื่าสำเนาำหาังสือรับรองกำรจด
ทะเนบียาาิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้าส่วาผู้จัดกำร ผู้มีอำาำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนาำถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชาจำกัด ให้ยื่าสำเนาำหาังสือรับรองกำรจด
ทะเนบียาาิติบุคคล หาังสือบริคณห์สาธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำาำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้ารำย
ใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนาำถูกต้อง
(๒) ใากรณีผู้เนสาอรำคำเนป็าบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่าิติบุคคลให้ยื่า
สำเนาำบัตรประจำตัวประชำชาของผู้าั้า สำเนาำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเนข้ำเนป็าหุ้าส่วา (ถ้ำมี) สำเนาำบัตรประจำตัว
ประชำชาของผู้เนป็าหุ้าส่วา พร้อมทั้งรับรองสำเนาำถูกต้อง
(๓) ใากรณีผู้เนสาอรำคำเนป็าผู้เนสาอรำคำร่วมกัาใาฐำาะเนป็าผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่าสำเนาำ
สัญญำของกำรเนข้ำร่วมค้ำ สำเนาำบัตรประจำตัวประชำชาของผู้ร่วมค้ำ และใากรณีที่ผู้เนข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใดเนป็าบุคคล
ธรรมดำ ที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่าสำเนาำหาังสือเนดิาทำง หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเนป็าาิติบุคคล ให้ยื่าเนอกสำร ตำมที่ระบุ
ไว้ใา (๑)
(๔) เนอกสำรเนพิ่มเนติมอื่าๆ
(๔.๑) สำเนาำใบทะเนบียากำรค้ำพำณิชย์ (ถ้ำมี)
(๔.๒) สำเนาำใบทะเนบียาภำษีมูลค่ำเนพิ่ม (ถ้ำมี)
(๕) บัญชีเนอกสำรส่วาที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่าพร้อมกับกำรเนสาอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเนล็กทรอาิกส์ ตำมแบบใาข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแาบใารูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หาังสือมอบอำาำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยใากรณีที่ผู้เนสาอรำคำมอบ
อำาำจ ให้บุคคลอื่าลงลำยมือชื่ออิเนล็กทรอาิกส์ หรือหลักฐำาแสดงตัวตาของผู้เนสาอรำคำใากำรเนสาอรำคำทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเนล็กทรอาิกส์ แทา
(๒) หลักประกัากำรเนสาอรำคำ ตำมข้อ ๕
(๓) สำเนาำหาังสือรับรองผลงำาก่อสร้ำงพร้อมทั้งรับรองสำเนาำถูกต้อง (ให้ใช้ใากรณีที่
มีกำรกำหาดผลงำาตำมข้อ ๒.๖ เนท่ำาั้า)
(๔) บัญชีรำยกำรก่อสร้ำง (หรือใบแจ้งปริมำณงำา) ซึ่งจะต้องแสดงรำยกำรวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำแรงงำา ภำษีประเนภทต่ำงๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
(๕) บัญชีเนอกสำรส่วาที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่าพร้อมกับกำรเนสาอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเนล็กทรอาิกส์ตำมแบบใาข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องใารูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เนสาอรำคำต้องยื่าข้อเนสาอและเนสาอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเนล็กทรอาิกส์ตำมที่กำหาดไว้ใาเนอกสำรประกวดรำคำอิเนล็กทรอาิกส์าี้ โดยไม่มีเนงื่อาไขใดๆ ทั้งสิ้า และจะต้องกรอก
ข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วา ลงลำยมือชื่ออิเนล็กทรอาิกส์หรือหลักฐำาแสดงตัวตาของผู้เนสาอรำคำ โดยไม่ต้องแาบใบ
เนสาอรำคำใารูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้เนสาอรำคำจะต้องกรอกปริมำณวัสดุและรำคำ ใาบัญชีรำยกำรก่อสร้ำงให้ครบถ้วา
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ใากำรเนสาอรำคำให้เนสาอรำคำเนป็าเนงิาบำทและเนสาอรำคำเนพียงรำคำเนดียว โดยเนสาอ
รำคำรวม และหรือรำคำต่อหา่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเนงื่อาไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเนสาอรำคำให้ถูกต้อง โดยคิดรำคำ
รวมทั้งสิ้า ซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเนพิ่ม ภำษีอำกรอื่า และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว
รำคำที่เนสาอจะต้องเนสาอกำหาดยืารำคำไม่า้อยกว่ำ ๙๐ วัา าับแต่วัาเนสาอรำคำ โดย
ภำยใากำหาดยืารำคำ ผู้เนสาอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตาได้เนสาอไว้และจะถอากำรเนสาอรำคำมิได้
๔.๓ ผู้เนสาอรำคำจะต้องเนสาอกำหาดเนวลำดำเนาิากำรก่อสร้ำงแล้วเนสร็จไม่เนกิา 230 วัา าับ
ถัดจำกวัาลงาำมใาสัญญำจ้ำง
๔.๔ ก่อาเนสาอรำคำ ผู้เนสาอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยละเนอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วาและเนข้ำใจเนอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเนล็กทรอาิกส์ทั้งหมดเนสียก่อาที่จะตกลงยื่าเนสาอรำคำตำมเนงื่อาไข ใาเนอกสำร
ประกวดรำคำจ้ำงอิเนล็กทรอาิกส์
๔.๕ ผู้เนสาอรำคำจะต้องยื่าข้อเนสาอและเนสาอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเนล็กทรอาิกส์ ใาวัาที่ 24 สิงหำคม 2560 ระหว่ำงเนวลำ 08.30 า. ถึง 16.30 า.
เนมื่อพ้ากำหาดเนวลำยื่าข้อเนสาอและเนสาอรำคำแล้ว จะไม่รับเนอกสำรกำรยื่าข้อเนสาอและเนสาอ
รำคำใดๆ โดยเนด็ดขำด
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเนล็กทรอาิกส์ จะดำเนาิากำรตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เนสาอรำคำแต่ละรำยว่ำ เนป็าผู้เนสาอรำคำที่มีผลประโยชา์ร่วมกัากับผู้เนสาอรำคำรำยอื่าตำมข้อ ๑.๖ (๑) ณ วัา
ประกำศประกวดรำคำหรือไม่
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเนล็กทรอาิกส์ก่อาหรือใาขณะที่มี
กำรพิจำรณำข้อเนสาอว่ำ มีผู้เนสาอรำคำรำยใดกระทำกำรอัาเนป็ากำรขัดขวำงกำรแข่งขัารำคำอย่ำงเนป็าธรรมตำม
ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เนชื่อว่ำมีกำรกระทำอัาเนป็ากำรขัดขวำงกำรแข่งขัารำคำอย่ำงเนป็าธรรม คณะ
กรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้เนสาอรำคำรำยาั้าออกจำกกำรเนป็าผู้เนสาอรำคำ และสำาักงำาจะพิจำรณำลงโทษผู้เนสาอ
รำคำดังกล่ำวเนป็าผู้ทิ้งงำา เนว้าแต่คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเนล็กทรอาิกส์จะวิาิจฉัยได้ว่ำผู้เนสาอ
รำคำรำยาั้าเนป็าผู้ที่ให้ควำมร่วมมือเนป็าประโยชา์ต่อกำรพิจำรณำของทำงรำชกำรและมิได้เนป็าผู้ริเนริ่มให้มีกำรกระทำ
ดังกล่ำว
๔.๖ ผู้เนสาอรำคำจะต้องปฏิบัติ ดังาี้
(๑) ปฏิบัติตำมเนงื่อาไขที่ระบุไว้ใาเนอกสำรประกวดรำคำอิเนล็กทรอาิกส์
(๒) รำคำที่เนสาอจะต้องเนป็ารำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเนพิ่ม และภำษีอื่าๆ (ถ้ำมี) รวม
ค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้เนสาอรำคำจะต้องลงทะเนบียาเนพื่อเนข้ำสู่กระบวากำรเนสาอรำคำ ตำมวัา เนวลำ ที่
กำหาด
(๔) ห้ำมผู้เนสาอรำคำถอากำรเนสาอรำคำ
(๕) ผู้เนสาอรำคำสำมำรถศึกษำและทำควำมเนข้ำใจใาระบบและวิธีกำรเนสาอรำคำด้วย
วิธีประกวดรำคำอิเนล็กทรอาิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ใาเนว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เนสาอรำคำต้องวำงหลักประกัากำรเนสาอรำคำพร้อมกับกำรเนสาอรำคำทำงระบบกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเนล็กทรอาิกส์ โดยใช้หลักประกัาอย่ำงหาึ่งอย่ำงใดดังต่อไปาี้ จำาวา ๓๗๘,๘๕๐.๐๐ บำท (สำมแสา
เนจ็ดหมื่าแปดพัาแปดร้อยห้ำสิบบำทถ้วา)
๕.๑ หาังสือค้ำประกัาอิเนล็กทรอาิกส์ของธาำคำรใาประเนทศ ตำมแบบหาังสือค้ำประกัา ดัง
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ระบุใาข้อ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เนช็คที่ธาำคำรสั่งจ่ำยให้แก่สำาักงำา โดยเนป็าเนช็คลงวัาที่ที่ยื่ากำรเนสาอรำคำทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเนล็กทรอาิกส์ หรือก่อาหา้ำาั้าไม่เนกิา ๓ วัาทำกำรของทำงรำชกำร
๕.๓ พัาธบัตรรัฐบำลไทย
กรณีที่ผู้เนสาอรำคำาำเนช็คที่ธาำคำรสั่งจ่ำยหรือพัาธบัตรรัฐบำลไทย มำวำงเนป็าหลักประกัากำร
เนสาอรำคำ จะต้องส่งต้าฉบับเนอกสำรดังกล่ำวมำให้ส่วารำชกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ใาวัาที่ 25 สิงหำคม ระหว่ำง
เนวลำ 08.30 า. ถึง 16.30 า.
ตำมแบบตัวอย่ำงหาังสือค้ำประกัาอิเนล็กทรอาิกส์ของธาำคำรภำยใาประเนทศ (หลักประกัากำร
เนสาอรำคำ) กำหาดให้ระบุชื่อผู้เนสาอรำคำ เนป็าผู้วำงหลักประกัากำรเนสาอรำคำ ดังาั้า กรณีที่ผู้เนสาอรำคำที่เนสาอรำคำ
ใารูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ประสงค์จะใช้หาังสือค้ำประกัาอิเนล็กทรอาิกส์ของธาำคำรใาประเนทศเนป็าหลักประกัา
กำรเนสาอรำคำ ให้ดำเนาิากำรดังาี้
(๑) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเนบียาเนป็าาิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เนสาอรำคำ ซึ่งต้องวำง
หลักประกัากำรเนสาอรำคำ ใาาำมกิจกำรร่วมค้ำ เนท่ำาั้า
(๒) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเนบียาเนป็าาิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เนสาอรำคำ ซึ่งต้องวำง
หลักประกัากำรเนสาอรำคำ ใาาำมาิติบุคคลรำยใดรำยหาึ่งตำมที่สัญญำร่วมค้ำกำหาดให้เนป็าผู้เนข้ำเนสาอรำคำกับทำง
รำชกำร
ทั้งาี้ "กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเนบียาเนป็าาิติบุคคลใหม่" หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเนบียา
เนป็าาิติบุคคลต่อหา่วยงำาของรัฐซึ่งมีหา้ำที่รับจดทะเนบียา (กรมพัฒาำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์)
หลักประกัากำรเนสาอรำคำตำมข้อาี้ สำาักงำาจะคืาให้ผู้เนสาอรำคำหรือผู้ค้ำประกัาภำยใา ๑๕
วัา าับถัดจำกวัาที่ได้พิจำรณำใาเนบื้องต้าเนรียบร้อยแล้ว เนว้าแต่ผู้เนสาอรำคำรำยที่คัดเนลือกไว้ ๓ ลำดับแรก จะคืาให้
ต่อเนมื่อได้ทำสัญญำหรือข้อตกลง หรือเนมื่อผู้เนสาอรำคำได้พ้าจำกข้อผูกพัาแล้ว
กำรคืาหลักประกัากำรเนสาอรำคำ ไม่ว่ำใากรณีใด ๆ จะคืาให้โดยไม่มีดอกเนบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ใากำรพิจำรณำผลกำรยื่าข้อเนสาอประกวดรำคำอิเนล็กทรอาิกส์ครั้งาี้ สำาักงำาจะ
พิจำรณำตัดสิาโดยใช้หลักเนกณฑ์ รำคำ และจะพิจำรณำจำก รำคำรวม
๖.๒ หำกผู้เนสาอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่าหลักฐำากำรยื่าข้อเนสาอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วาตำมข้อ ๓ หรือยื่าข้อเนสาอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร
ประกวดรำคำอิเนล็กทรอาิกส์จะไม่รับพิจำรณำรำคำของผู้เนสาอรำคำรำยาั้า เนว้าแต่เนป็าข้อผิดพลำด หรือผิดหลงเนพียง
เนล็กา้อย หรือผิดแผกไปจำกเนงื่อาไขของเนอกสำรประกวดรำคำอิเนล็กทรอาิกส์ใาส่วาที่มิใช่สำระสำคัญ ทั้งาี้ เนฉพำะใา
กรณีที่พิจำรณำเนห็าว่ำจะเนป็าประโยชา์ต่อสำาักงำาเนท่ำาั้า
๖.๓ สำาักงำาสงวาสิทธิไม่พิจำรณำข้อเนสาอของผู้เนสาอรำคำโดยไม่มีกำรผ่อาผัา ใากรณี
ดังต่อไปาี้
(๑) ไม่ปรำกฏชื่อผู้เนสาอรำคำรำยาั้าใาบัญชีผู้รับเนอกสำรประกวดรำคำอิเนล็กทรอาิกส์
ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเนล็กทรอาิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้ซื้อเนอกสำรประกวดรำคำอิเนล็กทรอาิกส์ทำงระบบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเนล็กทรอาิกส์ของสำาักงำา
(๒) ไม่กรอกชื่อาิติบุคคล หรือลงลำยมือชื่ออิเนล็กทรอาิกส์อย่ำงหาึ่งอย่ำงใด หรือ
ทั้งหมดใากำรเนสาอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเนล็กทรอาิกส์
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(๓) เนสาอรำยละเนอียดแตกต่ำงไปจำกเนงื่อาไขที่กำหาดใาเนอกสำรประกวดรำคำ
อิเนล็กทรอาิกส์ที่เนป็าสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เนกิดควำมได้เนปรียบเนสียเนปรียบแก่ผู้เนสาอรำคำรำยอื่า
๖.๔ ใากำรตัดสิากำรประกวดรำคำอิเนล็กทรอาิกส์หรือใากำรทำสัญญำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเนล็กทรอาิกส์หรือสำาักงำา มีสิทธิให้ผู้เนสาอรำคำชี้แจงข้อเนท็จจริง สภำพ ฐำาะ หรือ
ข้อเนท็จจริงอื่าใดที่เนกี่ยวข้องกับผู้เนสาอรำคำได้ สำาักงำามีสิทธิที่จะไม่รับข้อเนสาอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ทำสัญญำ หำก
หลักฐำาดังกล่ำวไม่มีควำมเนหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ สำาักงำาทรงไว้ซงึ่ สิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหาึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เนสาอ
ทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเนลือกจ้ำง ใาจำาวา หรือขาำด หรือเนฉพำะรำยกำรหาึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเนลิก
กำรประกวดรำคำอิเนล็กทรอาิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเนลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งาี้ เนพื่อประโยชา์ของทำงรำชกำร
เนป็าสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสิาของสำาักงำาเนป็าเนด็ดขำด ผู้เนสาอรำคำจะเนรียกร้องค่ำเนสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้ง
สำาักงำาจะพิจำรณำยกเนลิกกำรประกวดรำคำอิเนล็กทรอาิกส์และลงโทษผู้เนสาอรำคำเนป็าผู้ทิ้งงำา ไม่ว่ำจะเนป็าผู้เนสาอ
รำคำที่ได้รับกำรคัดเนลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเนหตุที่เนชื่อถือได้ว่ำกำรเนสาอรำคำกระทำกำรโดยไม่สุจริต เนช่า กำรเนสาอ
เนอกสำรอัาเนป็าเนท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือาิติบุคคลอื่ามำเนสาอรำคำแทา เนป็าต้า
ใากรณีที่ผู้เนสาอรำคำรำยที่เนสาอรำคำต่ำสุด เนสาอรำคำต่ำจาคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ดำเนาิางำาตำมสัญญำได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเนล็กทรอาิกส์หรือสำาักงำาจะให้ ผู้เนสาอรำคำ
าั้าชี้แจงและแสดงหลักฐำาที่ทำให้เนชื่อได้ว่ำ ผู้เนสาอรำคำสำมำรถดำเนาิางำาตำมประกวดรำคำจ้ำงอิเนล็กทรอาิกส์ให้
เนสร็จสมบูรณ์ หำกคำชี้แจงไม่เนป็าที่รับฟังได้ สำาักงำามีสิทธิที่จะไม่รับข้อเนสาอหรือไม่รับรำคำของผู้เนสาอรำคำรำยาั้า
๖.๖ ใากรณีที่ปรำกฏข้อเนท็จจริงภำยหลังจำกกำรพิจำรณำข้อเนสาอว่ำ ผู้เนสาอรำคำที่มีสิทธิ
ได้รับกำรคัดเนลือกเนป็าผู้เนสาอรำคำที่มีผลประโยชา์ร่วมกัากับผู้เนสาอรำคำรำยอื่า ณ วัาประกำศประกวดรำคำ
อิเนล็กทรอาิกส์ หรือเนป็าผู้เนสาอรำคำที่กระทำกำรอัาเนป็ากำรขัดขวำงกำรแข่งขัารำคำอย่ำงเนป็าธรรม ตำม
ข้อ ๑.๖ สำาักงำามีอำาำจที่จะตัดรำยชื่อผู้เนสาอรำคำที่ได้รับคัดเนลือกรำยดังกล่ำวออก และสำาักงำาจะพิจำรณำ
ลงโทษผู้เนสาอรำคำรำยาั้าเนป็าผู้ทิ้งงำา
ใากรณีาี้หำกปลัดกระทรวงพิจำรณำเนห็าว่ำกำรยกเนลิกกำรพิจำรณำผลกำรเนสาอรำคำที่ได้
ดำเนาิากำรไปแล้วจะเนป็าประโยชา์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำาำจยกเนลิกกำรพิจำรณำผลกำรเนสาอ
รำคำดังกล่ำวได้
๗. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชาะกำรประกวดรำคำอิเนล็กทรอาิกส์จะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุใาข้อ
๑.๓ กับสำาักงำา ภำยใา ๕ วัา าับถัดจำกวัาที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกัาสัญญำเนป็าจำาวาเนงิาเนท่ำกับ
ร้อยละ ๕ ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำอิเนล็กทรอาิกส์ได้ ให้สำาักงำายึดถือไว้ใาขณะทำสัญญำ โดยใช้หลักประกัา
อย่ำงหาึ่งอย่ำงใดดังต่อไปาี้
๗.๑ เนงิาสด
๗.๒ เนช็คที่ธาำคำรสั่งจ่ำยให้แก่สำาักงำา โดยเนป็าเนช็คลงวัาที่ที่ทำสัญญำ หรือก่อาหา้ำาั้า
ไม่เนกิา ๓ วัา ทำกำรของทำงรำชกำร
๗.๓ หาังสือค้ำประกัาของธาำคำรภำยใาประเนทศ ตำมแบบหาังสือค้ำประกัา ดังระบุใาข้อ
๑.๔ (๒)
๗.๔ หาังสือค้ำประกัาของบรรษัทเนงิาทุาอุตสำหกรรมแห่งประเนทศไทย หรือบริษัทเนงิาทุา
หรือบริษัทเนงิาทุาหลักทรัพย์ที่ได้รับอาุญำตให้ประกอบกิจกำรเนงิาทุาเนพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัา

7
ตำมประกำศของธาำคำรแห่งประเนทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเนวียาให้ส่วารำชกำรต่ำง ๆ ทรำบแล้ว โดยอาุโลมให้ใช้ตำม
แบบหาังสือค้ำประกัา ดังระบุใาข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พัาธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกัาาี้จะคืาให้ โดยไม่มีดอกเนบี้ยภำยใา ๑๕ วัาาับถัดจำกวัาที่ผู้ชาะกำรประกวดรำคำ
อิเนล็กทรอาิกส์ (ผู้รับจ้ำง) พ้าจำกข้อผูกพัาตำมสัญญำจ้ำงแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สำาักงำาจะจ่ำยเนงิาค่ำจ้ำง โดยแบ่งออกเนป็า 4 งวด ดังาี้
งวดที่ ๑ เนป็าจำาวาเนงิาใาอัตรำร้อยละ ๑๗ ของค่ำจ้ำง เนมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำา เนดิาสำยไฟ
ภำยใาชั้าที่ ๑-๔ ให้แล้วเนสร็จ ๙๐% ทำงำาฉำบปูาตกแต่งผิวผาังภำยใาทั้งหมดแล้วเนสร็จ ทำงำาตกแต่งพื้าผิวใาชั้า
ที่ ๑-๔ แล้วเนสร็จ ติดตั้งโถสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ชั้าที่ ๒-๔ ตอกเนสำเนข็ม(ถ้ำมี), หล่อคอากรีตฐำารำก, หล่อคอากรีต
โครงสร้ำงถังเนก็บา้ำบาดิาและติดตั้งถังบำบัดา้ำเนสีย ให้แล้วเนสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ทำกำรตรวจ
รับมอบงำาไว้เนป็ากำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเนสร็จภำยใา ๗๐ วัา
งวดที่ ๒ เนป็าจำาวาเนงิาใาอัตรำร้อยละ ๑๗ ของค่ำจ้ำง เนมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำา ติดตั้งบำา
ประตู-หา้ำต่ำงพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด(ยกเนว้างำากระจก) ทำงำาตกแต่งผิวพื้าภำยาอกแล้วเนสร็จ ติดตั้งโถสุขภัณฑ์
พร้อมอุปกรณ์ส่วาที่เนหลือทั้งหมดแล้วเนสร็จ ทำงำาตกแต่งพื้าผิวภำยใาส่วาที่เนหลือทั้งหมดแล้วเนสร็จ ทำงำาส่วาที่
เนหลือของถังเนก็บา้ำบาดิาและถังบำบัดา้ำเนสีย(ยกเนว้างำาระบบไฟฟ้ำและระบบประปำ)แล้วเนสร็จ เนทพื้า ค.ส.ล. ชั้าที่
๑ ให้แล้วเนสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ทำกำรตรวจรับมอบงำาไว้เนป็ากำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเนสร็จ
ภำยใา ๓๕ วัา
งวดที่ ๓ เนป็าจำาวาเนงิาใาอัตรำร้อยละ ๒๐ ของค่ำจ้ำง เนมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำา ติดตั้งรำง
ไฟฟ้ำและดิาสำยเนมาไฟฟ้ำภำยใาอำคำรทั้งหมด เนดิาท่อา้ำฝาทั้งหมด ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยใาอำคำรทั้งหมด
ติดตั้งเนครื่องสูบา้ำพร้อมอุปกรณ์ เนดิาท่อจ่ำยา้ำประปำขึ้า-ลง ระหว่ำงถังเนก็บา้ำบาอำคำรกับถังเนก็บา้ำบาดิา ทำสีรอง
พื้าภำยาอก-ภำยใาอำคำร(แฟลต) และถังเนก็บา้ำบาดิาให้แล้วเนสร็จ ภำยใาระยะเนวลำที่กำหาด พร้อมทั้ง
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ทำกำรรับมอบงำาไว้เนป็ากำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเนสร็จภำยใา ๓๕ วัา
งวดสุดท้ำย เนป็าจำาวาเนงิาใาอัตรำร้อยละ s ของค่ำจ้ำง เนมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำาใาส่วาต่ำงๆ
ที่เนหลือของอำคำร(แฟลต)ทั้งหมดให้แล้วเนสร็จ ติดตั้งถังเนก็บา้ำบาดิาของอำคำร(แฟลต)ทั้งหมดแล้วเนสร็จ ก่อสร้ำงถาา,
ทำงเนท้ำ, ท่อระบำยา้ำพร้อมบ่อพักทั้งหมดแล้วเนสร็จ ทำงำาระบบไฟฟ้ำบริเนวณ, ระบบประปำบริเนวณ, เนชื่อมต่อระบบ
ไฟฟ้ำแลระบบประปำให้กับอำคำร(แฟลต) พร้อมส่วาประกอบให้สำมำรถใช้งำาได้สมบูรณ์ ทำงำาส่วาที่เนหลือทั้งหมด
ตำมสัญญำของกำรก่อสร้ำงอำคำรที่พักอำศัย(แฟลต) พร้อมส่วาประกอบ แล้วเนสร็จเนรียบร้อย สมบูรณ์ ถูกต้อง ตำม
แบบรูปรำยกำรและรำยละเนอียดแาบท้ำยสัญญำทุกประกำร ทำสถำาที่ก่อสร้ำงให้สะอำดเนรียบร้อย ให้สำมำรถใช้งำา
ได้ พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ทำกำรตรวจรับมอบไว้เนป็ากำรถูกต้องแล้ว
๙. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำงข้อ ๑๗ จะกำหาดใาอัตรำร้อยละ ๐.1๐(จุดหาึ่งศูาย์)(0.10%)
ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำต่อวัา
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชาะกำรประกวดรำคำอิเนล็กทรอาิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเนป็าหาังสือ หรือทำสัญญำจ้ำง ตำมแบบ
ดังระบุใาข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกัาควำมชำรุดบกพร่องของงำาจ้ำงที่เนกิดขึ้าภำยใาระยะเนวลำไม่า้อย
กว่ำ ๒ ปี าับถัดจำกวัาที่สำาักงำาได้รับมอบงำา โดยผู้รับจ้ำงต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเนดิม
ภำยใา 15 วัา าับถัดจำกวัาที่ได้รับแจ้งควำมชำรุดบกพร่อง
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๑๑.๑ เนงิาค่ำจ้ำงสำหรับงำาจ้ำงครั้งาี้ ได้มำจำกเนงิางบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
กำรลงาำมใาสัญญำจะกระทำได้ต่อเนมื่อ สำาักงำาได้รับอาุมัติเนงาิ ค่ำก่อสร้ำงจำกเนงิา
งบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเนท่ำาั้า
รำคำกลำงของงำาก่อสร้ำงใากำรประกวดรำคำครั้งาี้ เนป็าเนงิาทั้งสิ้า
๗,๕๗๕,๕๐๐.๐๐ บำท (เนจ็ดล้ำาห้ำแสาเนจ็ดหมื่าห้ำพัาห้ำร้อยบำทถ้วา)
๑๑.๒ เนมื่อสำาักงำาได้คัดเนลือกผู้เนสาอรำคำรำยใด ให้เนป็าผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำงตำม
ประกวดรำคำอิเนล็กทรอาิกส์แล้ว ถ้ำผู้รับจ้ำงจะต้องสั่งหรือาำสิ่งของมำเนพื่องำาจ้ำงดังกล่ำวเนข้ำมำจำกต่ำงประเนทศ
และของาั้าต้องาำเนข้ำมำโดยทำงเนรือใาเนส้าทำงที่มีเนรือไทยเนดิาอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขาได้ตำมที่
รัฐมาตรีว่ำกำรกระทรวงคมาำคมประกำศกำหาด ผู้เนสาอรำคำซึ่งเนป็าผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ส่งเนสริมกำรพำณิชยาำวี ดังาี้
(๑) แจ้งกำรสั่งหรือาำสิ่งของดังกล่ำวเนข้ำมำจำกต่ำงประเนทศ ต่อกรมเนจ้ำท่ำ ภำยใา ๗
วัา าับตั้งแต่วัาที่ผู้รับจ้ำงสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเนทศ เนว้าแต่เนป็าของที่รัฐมาตรีว่ำกำรกระทรวงคมาำคมประกำศ
ยกเนว้าให้บรรทุกโดยเนรืออื่าได้
(๒) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเนรือไทย หรือเนรือที่มีสิทธิเนช่าเนดียวกับเนรือไทย
จำกต่ำงประเนทศมำยังประเนทศไทย เนว้าแต่จะได้รับอาุญำตจำกกรมเนจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของาั้า โดยเนรืออื่าที่มิใช่เนรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอาุญำตเนช่าาั้าก่อาบรรทุกของลงเนรืออื่า หรือเนป็าของที่รัฐมาตรีว่ำกำรกระทรวงคมาำคม
ประกำศยกเนว้าให้บรรทุกโดยเนรืออื่า
(๓) ใากรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเนสริมกำรพำณิชยาำวี
๑๑.๓ ผู้เนสาอรำคำซึ่งสำาักงำาได้คัดเนลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญำ หรือข้อตกลงภำยใาเนวลำที่ทำง
รำชกำรกำหาดดังระบุไว้ใาข้อ ๗ สำาักงำาจะริบหลักประกัากำรยื่าข้อเนสาอ หรือเนรียกร้องจำกผู้ออกหาังสือค้ำ
ประกัากำรยื่าข้อเนสาอทัาที และอำจพิจำรณำเนรียกร้องให้ชดใช้ควำมเนสียหำยอื่า (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เนป็าผู้ทิ้ง
งำา ตำมระเนบียบของทำงรำชกำร
๑๑.๔ สำาักงำาสงวาสิทธิ์ที่จะแก้ไขเนพิ่มเนติมเนงื่อาไข หรือข้อกำหาดใาแบบสัญญำให้เนป็าไป
ตำมควำมเนห็าของสำาักงำาอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
กำรปรับรำคำค่ำงำาก่อสร้ำงตำมสูตรกำรปรับรำคำดังระบุใาข้อ ๑.๕ จะาำมำใช้ใากรณีที่ ค่ำ
งำาก่อสร้ำงลดลงหรือเนพิ่มขึ้า โดยวิธีกำรต่อไปาี้
ตำมเนงื่อาไข หลักเนกณฑ์ สูตรและวิธีคำาวณที่ใช้กับสัญญำแบบปรับรำคำได้ตำมมติคณะรัฐมาตรี
เนมื่อวัาที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๓๒ เนรื่อง กำรพิจำรณำช่วยเนหลือผู้ประกอบอำชีพงำาก่อสร้ำง ตำมหาังสือสำาักเนลขำธิกำร
คณะรัฐมาตรี ที่ าร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวัาที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๓๒
สูตรกำรปรับรำคำ (สูตรค่ำ K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหาดไว้ใาวัาแล้วเนสร็จตำมที่กำหาดไว้ใา
สัญญำ หรือภำยใาระยะเนวลำที่สำาักงำาได้ขยำยออกไป โดยจะใช้สูตรของทำงรำชกำรที่ได้ระบุใาข้อ ๑.๕
๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง
เนมื่อสำาักงำาได้คัดเนลือกผู้เนสาอรำคำรำยใดให้เนป็าผู้รับจ้ำงและได้ตกลงจ้ำงก่อสร้ำงตำมประกำศ
าี้แล้ว ผู้เนสาอรำคำจะต้องตกลงว่ำใากำรปฏิบัติงำาก่อสร้ำงดังกล่ำว ผู้เนสาอรำคำจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ
ปวช. ปวส. และปวท. หรือเนทียบเนท่ำจำกสถำบัากำรศึกษำที่ ก.พ. รับรองให้เนข้ำรับรำชกำรได้ ใาอัตรำไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สำขำช่ำงแต่จะต้องมีจำาวาช่ำงอย่ำงา้อย ๑ คา ใาแต่ละสำขำช่ำง ดังต่อไปาี้
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๑๓.๑ ช่ำงก่อสร้ำง
๑๓.๒ ช่ำงโยธำ
๑๓.๓ ช่ำงไฟฟ้ำ
๑4. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ใาระหว่ำงระยะเนวลำกำรก่อสร้ำงผู้รับจ้ำงพึงปฏิบัติตำมหลักเนกณฑ์ที่กฎหมำยและระเนบียบได้
กำหาดไว้โดยเนคร่งครัด
พลตำรวจตรี
( เนฉลิมพล จิาตรัตา์ )
ผู้บังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเนพชร

