
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 
เลขที่ e4 / 2563 

งานจ้างก่อสร้างโรงผลิตอาหารข้นส าเร็จรูป TMR พร้อมอุปกรณ์ (จ านวน 2 รายการ)  
จ านวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ตามประกาศจังหวัดหนองบัวล าภ ู
ลงวันที ่24 มิถุนายน 2563 

-------------------------------------------------------- 

  จังหวัดหนองบัวล ำภู โดยส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล ำภู ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “จังหวัด”  
มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงโรงผลิตอำหำรข้นส ำเร็จรูป TMR พร้อมอุปกรณ์ (จ ำนวน 2 รำยกำร) 
จ ำนวน 1 หลัง ณ ต ำบลโพธิ์ชัย อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) โดยมีข้อแนะน ำและข้อก ำหนดดังต่อไปนี้  

   ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1 แบบรูปและรำยกำรละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอรำคำที่ก ำหนดไว้ในระบบจดัซื้อจัดจ้ำงภำครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

      1.3 แบบสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง 
       1.4 แบบหนังสือค้ ำประกัน 
             (๑) หลักประกันสัญญำ 
           ๑.๕ สูตรกำรปรับรำคำ 

       1.6 บทนิยำม 
      (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
      (๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม 
       ๑.7 แบบบัญชีเอกสำรที่ก ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

          (๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 
     (๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ 
       1.8 รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ (Spec) ของครุภัณฑ์กำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 
   2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
         2.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
                   ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
                   ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
                   ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ  
ไว้ชั่วครำวเนื่องจำกเป็นผู้ที่ ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
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    ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 
    ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ     
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
    ๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 

    ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำคำรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด
หนองบัวล ำภู ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำ
อย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
    ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของ  
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
     ๒.๑0 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำง     
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,383,250.- บาท (สองล้านสามแสนแปดหม่ืนสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเป็น
ผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับหน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชนที่จังหวัดหนองบัวล ำภูเชื่อถือ 

  ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอรำคำในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (๑) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจกำรร่วมค้ำจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน

ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ และกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำในนำม "กิจกำรร่วมค้ำ" ส่วน
คุณสมบัติด้ำนผลงำนก่อสร้ำง กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวสำมำรถน ำผลงำนก่อสร้ำงของผู้เข้ำร่วมค้ำมำใช้แสดงเป็นผลงำน
ก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่เข้ำประกวดรำคำได้ 

  (๒) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้ำร่วมค้ำทุก
รำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ เว้นแต่ในกรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้มี
ข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรเข้ำ
เสนอรำคำกับหน่วยงำนของรัฐ และแสดงหลักฐำนดังกล่ำวมำพร้อมกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำทำงระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกำรร่วมค้ำนั้นสำมำรถใช้ผลงำนก่อสร้ำงของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำน
ก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอได้ 
   ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
  ๒.๑1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง 

   ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
          ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำน ยื่นมำพร้อมกับใบเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
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         ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
       (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
      (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
      (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี) 
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
       (๒)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทย พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
       (๓)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นส ำเนำสัญญำ
ของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี   
                              (๔) ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ และส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม  

       (๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.7 (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
    ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้อง
แล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

     ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
       (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นกระท ำกำรแทนให้แนบหนังสือมอบอ ำนำจ
ซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจทั้งนี้หำกผู้รับมอบ
อ ำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น 
       (2) ส ำเนำหนังสือรับรองผลงำนก่อสร้ำง พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง   

          (3) กรณีครุภัณฑ์กำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร (เครื่องผสมอำหำรส ำเร็จรูป TMR และ
เครื่องบรรจุอำหำรส ำเร็จรูป TMR ระบบสุญญำกำศพร้อมเครื่องปั่นไฟ) ผู้เสนอรำคำต้องแนบแคตตาล็อกสี เสนอมำ
ในระบบ e-GP มำในวันเสนอราคา และให้จัดส่งแคตตาล็อกภาพสีฉบับจริง โดยมีกำรแสดงรำยละเอียดคุณลักษณะ 
สมรรถนะกำรท ำงำนของเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือ โดยต้องระบุยี่ห้อ รุ่น ประเทศผู้ผลิต มาให้จังหวัด
หนองบัวล าภูหลังจากวันเสนอราคา ภายใน 1 วันท าการ 
       (4) ผู้เสนอรำคำต้องได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยจำกผู้ผลิตหรือตัวแทนจ ำหน่ำย
ในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้ำเสนอรำคำ คือ กรณีเป็นสินค้ำที่ผลิตภำยในประเทศต้องได้รับกำรแต่งตั้งกำรเป็น
ตัวแทนจ ำหน่ำยจำกโรงงำนผู้ผลิต หรือกรณีเป็นสินค้ำที่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิต
ต่ำงประเทศหรือผู้แทนจ ำหน่ำยในประเทศ 
                   (5) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตำมแบบในข้อ ๑.7 (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
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    ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 ครบถ้วนถูกต้อง
แล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 ตำมแบบในข้อ 1.7 (2) ให้โดย  
ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

             ๔. การเสนอราคา 
       ๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อควำมให้
ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐำนแสดงตัวตนและท ำกำรยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอรำคำ
ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
       4.2 ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรำยละเอียดกำรเสนอรำคำในใบเสนอรำคำตำมแบบเอกสำรประกวด
รำคำจ้ำงก่อสร้ำงด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ 1.2 ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมำณงำน
และรำคำ และใบบัญชีรำยกำรก่อสร้ำง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)” 
      ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำทและเสนอรำคำได้เพียงครั้งเดียวและรำคำเดียวโดย
เสนอรำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือหนังสือ
ตัวหนังสือเป็นส ำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค้ำเพ่ิม ภำษีอำกรอ่ืน และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว 
      รำคำที่เสนอจะต้องเสนอก ำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน ตั้งแต่วันเสนอรำคำโดยภำยใน
ก ำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ 
       4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก ำหนดเวลำด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 90 วัน นับถัด
จำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำกจังหวัดหนองบัวล ำภูให้เริ่มท ำงำน 

       ๔.4 ก่อนเสนอรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน
และเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอรำคำตำมเงื่อนไขในเอกสำร
ประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ 
       ๔.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 กรกฎำคม 2563 ระหว่ำงเวลำ 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลำในกำรเสนอรำคำให้ถือ
ตำมเวลำของระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
        เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้วจะไม่รับเอกสำรยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำใด ๆ โดย
เด็ดขำด 
       4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท ำเอกสำรส ำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำรประเภท  
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้อง 
และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นกำรเสนอรำคำ
ให้แก่จังหวัดหนองบัวล ำภู ผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
        4.7 คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะด ำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับยื่นข้อเสนอรำยอื่นตำมข้อ 1.6 (1) หรือไม่ 
หำกปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีประโยชน์ร่วมกันกับกำรยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน คณะกรรมกำรฯ 
จะตัดรำยรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
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   หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ก่อนหรือใน
ขณะที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมตำม
ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระท ำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ 
จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจำรณำลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำว
เป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจำรณำเห็นว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระท ำดังกล่ำวและได้ให้
ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของจังหวัด  
        ๔.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
     (๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์   
      (๒) รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมและภำษีอ่ืน  ๆ(ถ้ำมี) รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
     (3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมำลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำตำมวัน เวลำที่ก ำหนด 
     (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้   
     (5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วยวิธีประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  

     5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
         5.๑ กำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดหนองบัวล ำภู  
จะพิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านราคา  

  5.2 ในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ จังหวัดหนองบัวล ำภูจะพิจำรณำจำกราคารวมเท่ำนั้น 
         5.3 หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอ 
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำรพิจำรณำผล 
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเสนอ
เอกสำรทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะจ้ำงไม่ครบถ้วนหรือเสนอรำยละเอียดแตกต่ำง  
ไปจำกเงื่อนไขที่จังหวัดหนองบัวล ำภู ก ำหนดไว้ในประกำศและอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่
สำระส ำคัญและควำมแตกต่ำงนั้นไม่มีผลท ำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเป็น 
กำรผิดพลำดเล็กน้อย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น 
        5.4 จังหวัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้เสนอรำคำโดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 

  (1) ไม่ปรำกฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นในบัญชีผู้รับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทำง
ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบจัดซื้อ  
จัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดหนองบัวล ำภู 

  (2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (3) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์

ที่เป็นสำระส ำคัญ หรือมีผลท ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน 
      5.5 ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรท ำสัญญำ คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดฯ มีสิทธิที่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ จังหวัดฯ  
มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ท ำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสม หรือไม่ถูกต้อง 
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                 5.6 จังหวัดหนองบัวล ำภู ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำ 
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำง ในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะ
ยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทำง
รำชกำรเป็นส ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของจังหวัดฯ เป็นเด็ดขำด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ มิได้รวมทั้งจังหวัดฯ จะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอรำคำเป็นผู้
ทิ้งงำนไม่ว่ำจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อได้ว่ำกำรยื่นข้อเสนอกระท ำกำรโดย
ไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำยื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 

 

                             ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่ เสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำต่ ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ด ำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
หรือจังหวัดจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ท ำให้เชื่อได้ว่ำ ผู้เสนอรำคำสำมำรถด ำเนินงำนตำม
ประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกค ำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่
รับรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค้ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำยใดๆ จำกจังหวัด 

      5.7 ก่อนลงนำมในสัญญำ จังหวัดหนองบัวล ำภูอำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ หำกปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรประกวดรำคำหรือที่ได้รับกำรคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมหรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ 

  6. การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
    ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุในข้อ 1.3 

หรือท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัดหนองบัวล ำภู ภำยใน 7 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำง
หลักประกันสัญญำเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ  5 ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัด
หนองบัวล ำภูยึดถือไว้ในขณะท ำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้  

   6.1 เงินสด 
    6.2 เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำย ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดรำฟท์นั้น 
ช ำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันท ำสัญญำ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท ำกำร 
    6.3 หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตัวอย่ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด 
ดังระบุในข้อ 1.4 (2) หรือจะเป็นหนังสือค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
    6.4 หนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ ำประกัน ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ตำม
รำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือค้ ำประกันของ
ธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2) 
    6.5 พันธบัตรรัฐบำลไทย 

           หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน 15 วันนับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ำง) พ้นจำกผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว 

 
 
 
 

/ 7.ค่ำจ้ำง......... 
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   7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
      จังหวัดหนองบัวล ำภู จะจ่ำยเงินค่ำจ้ำงซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ตลอดจนภำษีอำกรอ่ืน ๆ และ
ค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือรำคำเหมำรวมเป็นเกณฑ์ และก ำหนดกำรจ่ำยเงินเป็นจ านวน 2 งวด ดังนี้ 
       - งวดที่ 1 เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 35 ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนด ำเนินงำน
โครงสร้ำง และงำนพื้นผิว เสร็จเรียบร้อยตำมแบบรูปรำยกำรให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
       - งวดสุดท้าย เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 65  ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน
ด ำเนินงำนโครงหลังคำ วัสดุมุงหลังคำ งำนสี งำนไฟฟ้ำและเก็บงำนเสร็จเรียบร้อยตำมรูปแบบทุกรำยกำร พร้อมติดตั้ง
เครื่องจักร (ครุภัณฑ์กำรเกษตร) จ ำนวน 2 รำยกำร ให้แล้วเสร็จ และพร้อมใช้งำนได้ รวมถึง ท ำควำมสะอำดบริเวณ
งำนก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำ ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
   8. อัตราค่าปรับ 

     ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำงแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้ำงเป็น
หนังสือจะก ำหนด ดังนี้ 

     8.1 กรณีที่ผู้รับจ้ำงน ำงำนที่ได้รับจ้ำงไปจ้ำงช่วงให้ผู้อ่ืนท ำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญำตจำก
จังหวัด จะก ำหนดค่ำปรับส ำหรับกำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวเป็นจ ำนวน ร้อยละ20 ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 

     8.2 กรณีผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง นอกเหนือจำกข้อ 8.1 จะก ำหนดค่ำปรับเป็น
รำยวันเป็นจ ำนวนเงินตำยตัวในอัตรำร้อยละ 0.1 ของรำคำงำนจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง 

 

   9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
     ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท ำสัญญำตำมแบบดังระบุในข้อ 1.3 หรือข้อตกลง

จ้ำงเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงที่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่า 
2 ปี นับถัดจำกวันที่จังหวัดหนองบัวล ำภูได้รับมอบงำน โดยต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิมภายใน 
15 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมช ำรุดบกพร่อง 

 

  10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                        10.1 เงินค่ำจ้ำงส ำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ได้มำจำกเงินงบประมำณจังหวัดหนองบัวล ำภู ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 และกำรลงนำมในสัญญำจะกระท ำได้ต่อเมื่อ จังหวัดได้รับอนุมัติ เงินค่ำก่อสร้ำงจำกเงิน
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 แล้วเท่ำนั้น  
                       10.2 เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำงตำมกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้รับจ้ำงจะต้องสั่งหรือน ำสิ่งของมำเพ่ืองำนจ้ำงดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ และของนั้นต้อง
น ำเข้ำมำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศก ำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้ 
                               (1) แจ้งกำรสั่งหรือน ำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ำท่ำ ต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมพำณิชยนำวี ภำยใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงสั่ง หรือซื้อของจำกต่ำงประเทศเว้นแต่เป็น
ของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                               (2) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจำก
ต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนงำนคณะกรมกำรส่งกำรกำรพำณิชยนำวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลง เรือนั้น หรือเป็นของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 

/ (3) กรณี............ 
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                                     (3) กรณีท่ีไม่ปฏิบัติตำม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฏหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี 
                     10.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดหนองบัวล ำภูได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท ำสัญญำหรือข้อตกลงจ้ำงเป็น
หนังสือภำยในเวลำที่ก ำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 จังหวัดจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผู้ออก
หนังสือค้ ำประกันกำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอ่ืน (ถ้ำมี) รวมทั้งพิจำรณำให้
เป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
                     10.4 จังหวัดหนองบัวล ำภู ขอสงวนลิขสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก ำหนดใบแบบ
สัญญำหรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือให้เป็นไปตำมควำมเห็นของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี) 
                     10.5 ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีควำมขัดหรือแย้งกัน  
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของจังหวัดหนองบัวล ำภู ค ำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใด ๆ เพิ่มเติม 
  10.6 จังหวัดหนองบัวล ำภูอำจประกำศยกเลิกกำรจัดจ้ำงในกรณีไม่ได้รับกำรจัดสรรเงิน
งบประมำณที่จะใช้ในกำรจัดจ้ำง หรือได้รับจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะท ำให้กำรจัดจ้ำงในครั้งนี้ด ำเนินกำรต่อไปได้ โดย
ที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำกจังหวัดหนองบัวล ำภู ไม่ได้ และที่ดินในกำรก่อสร้ำงดังกล่ำวต้องมี
ควำมชัดเจน และมีกำรจดสิทธิ์เหนือที่ดินให้แล้วเสร็จจำกส ำนักงำนที่ดินจังหวัดหนองบัวล ำภู  ถึงจะด ำเนินกำร 
ท ำสัญญำได ้รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ 
   ๑)    จังหวัดไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินที่จะใช้ในกำรจัดจ้ำงหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะ
ท ำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไป 
   (๒)    มีกำรกระท ำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรจัดจ้ำงหรือที่ได้รับกำรคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมหรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ 
   (๓)    กำรท ำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่จังหวัด หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สำธำรณะ 
   (๔)    กรณีอ่ืนในท ำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ    

   11. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                             กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสูตรกำรปรับรำคำดังระบุในข้อ 1.5 จะน ำมำใช้ในกรณีที่
ค่ำงำนก่อสร้ำงลดลงหรือเพ่ิมขึ้น ซ่ึงสูตรกำรปรับรำคำ (สูตรค่ำ K) จะต้องคงที่ที่ระดับท่ีก ำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตำมที่
ก ำหนดไว้ในสัญญำหรือภำยในระยะเวลำที่ส ำนักงำนได้ขยำยออกไป โดยจะใช้สูตรของทำงรำชกำรที่ได้ระบุในข้อ 1.5 
     12. มาตรฐานฝีมือช่าง 

         เมื่อจังหวัดหนองบัวล ำภูได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำงและได้ตกลงจ้ำง
ก่อสร้ำงตำมประกำศนี้แล้ว ผู้เสนอรำคำจะต้องตกลงว่ำในกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว ผู้ ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและ
ใช้ผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือช่ำงหรือผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือช่ำงจำกคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำน
ฝีมือช่ำงจำกคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนและทดสอบ ฝีมือแรงงำน สถำบันของทำงรำชกำรอื่น หรือสถำบันเอกชน
ที่ทำงรำชกำรรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่ำจำกสถำบันกำรศึกษำที่ ก.พ. รับรอง
ให้เข้ำรับรำชกำรได้ ในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 100 ของแต่ละสำขำช่ำงแต่จะต้องมีจ ำนวนช่ำงอย่ำงน้อย 1 คน ในแต่
ละสำขำช่ำง โดยใช้ช่ำงโยธำ 

 
/ 13.กำรปฎิบัติ............ 
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      13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
             ในระหว่ำงระยะเวลำกำรก่อสร้ำง ผู้ยื่นข้อที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำยและระเบียบได้ก ำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

      14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
      จังหวัดหนองบัวล ำภู สำมำรถน ำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้ยื่นข้อเสนอ 
ที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงเพ่ือน ำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร 
    ทั้งนี้ หำกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนดจะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอ
หรือท ำสัญญำกับจังหวัดหนองบัวล ำภูไว้ชั่วครำว         
                             
                                  
 

  จังหวัดหนองบัวล ำภู 
        24  มิถุนำยน 2563 


