
 

                                                          
ก ำหนดขอบเขตของงำน  
--------------------------- 

  
1. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำร 
 ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น ใต้ถุนสูง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ 
ต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เงินงบประมาณโครงการ 13,750,300.00 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) 
 ราคากลาง 15,713,040.35 บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่สิบบาทสามสิบห้าสตางค์) 
 
2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
 2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
 2.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 2.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 2.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 2.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานตามท่ีส่วนราชการประกาศจ้างด้วยวิธีคัดเลือกดังกล่าว   
 2.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 2.9 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ส่วนราชการ ณ วันยื่น
ข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจ้างครั้งนี้ 
 2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่
ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาจ่ายเป็นเงินสดได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด       
 2.13   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างอาคารในวงเงินไม่น้อย
กว่า ๖,๘๗๕,๑๕๐.๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเชื่อถือ 



 

            2.14  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                      กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการ
ก าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่า
ผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย 
                     กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้
ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 
                     กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็น
ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้ 
                     ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกาศด้วยวิธีคัดเลือก 
 
3. หลักฐำนกำรเสนอรำคำ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอ
ราคาเป็น 2 ส่วน คือ 
 3.1   ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือ
บริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
      (2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 
      (3) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                      (3.๑)   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
                      (3.๒)   ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ 
                      (3.๓)   ส าเนาบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ 
                      (3.๔)   ส าเนาบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
                      (3.๕)   ส าเนาหนังสือผู้มีอ านาจควบคุม 
      (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
 3.2   ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                 (1) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างอาคารพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                 (2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคล
อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
      (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
 
 
 



 

4. คุณลักษณะเฉพำะ และเอกสำรแนบท้ำย 
 4.1 แบบรูปและรายการละอียด 
 4.2 แบบใบเสนอราคา 
 4.3 แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง 
 4.4  แบบหนังสือค้ าประกัน 
  (1) หลักประกันสัญญา 
  (2) หลักประกันการเสนอราคา 
                    (3)   หลักประกันผลงาน 
             4.5  สูตรการปรับราคา 
 4.6 บทนิยาม 
  (1) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (2) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 4.7 แบบบัญชีเอกสาร 
  (1) บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
  (2) บัญชีเอกสารส่วนที่  2 
             4.8  ขอบเขตของงาน 
  
5. กำรเสนอรำคำ 
 5.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาตามแบบที่ก าหนด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้
ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนงัสือโดย
ไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอ พร้อมทั้ง
ประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
 5.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม  ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและ
ตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืนๆและ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
  ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ….60.. วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภายใน
ก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 5.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  ….340.. วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ให้เริ่มท างาน 

              
              
6. กำรท ำสัญญำ 
      ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะต้องท าสัญญาซื้อขายกับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ภายใน .7. วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่
เสนอราคาได้ ให้สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 6.1 เงินสด 



 

 6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่
เกิน  3 วันท าการ 
 6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ 
 6.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้ าประกัน 
 6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการเสนอราคา (ผู้ขาย) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 
7. อัตรำค่ำปรับ 
 1. กรณีท่ีผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ ๒๐.๐๐ ของวงเงินของ
งานจ้างช่วงนั้น 
             2. กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๑. จะก าหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็น
จ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 
 
8. กำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญา แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความ
ช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ..2..ปี  นับถัดจากวันที่สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคใต้ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน...7....วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  
 
9. เกณฑ์กำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอ 
 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้จะพิจารณาตัดสินโดยใช้
หลักเกณฑ์  (เกณฑร์าคาประกอบเกณฑ์อ่ืน)  
 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักท่ีก าหนด 
ดังนี้ 
  (1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ .........90........ 
  (2) จ านวนงานก่อสร้างอาคารที่แล้วเสร็จทั้งหมด  ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ........5...... 
  (3) ราคารวมงานก่อสร้างอาคารที่แล้วเสร็จทั้งหมด ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ......5...... 
  โดยก าหนดให้น้ าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 
 
10. ข้อสงวนสิทธิ์ในกำรยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
 10.1 เงินค่าพัสดุส าหรับการจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเมื่อ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ
จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 แล้วเท่านั้น 



 

 10.2 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ อาจยกเลิกการจัดจ้างก่อสร้างอาคารฯในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้
ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ไม่ได้  
  (1) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัด
จ้างหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
  (2) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้
เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือ
เจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
  (3) การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคใต้ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
   (4) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความ
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

             10.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้จะริบหลักประกันการ
ยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

             10.4 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

             10.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกาศนี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ
ตามค าวินิจฉัยของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

 
11. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ 
 ในระหว่างระยะเวลาการยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
12. กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำง 
           การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา จะน ามาใช้ในกรณีท่ี ค่างานก่อสร้างลดลงหรือ
เพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทาง
ราชการ  
 
 
 



 

13. มำตรฐำนฝีมือช่ำง 
        เมื่อสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง
ตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่าน
การทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตราฐานฝีมือช่างจาก ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเชื่อม ช่าง
ประปา ช่างไฟฟ้า หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้
เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจ านวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละ
สาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 
                          ๑๔.๑    ช่างก่อสร้าง 
                          ๑๔.๒    ช่างไฟฟ้า 
                          ๑๔.๓    ช่างเชื่อม 
                          ๑๔.๔    ช่างประปา 
                          ๑๔.๕    ช่างไม ้

 
14. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร 
 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอ
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการเสนอราคาหรือท า
สัญญากับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ไว้ชั่วคราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


