
(ร่าง)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ 01/2566

การจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ตามประกาศ 01 / 2566

ลงวันท่ี 20 มกราคม 2566

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

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ มีความประสงค์จะ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1.1 แบบรูปรายการละเอียด

1.2 แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

1.3 แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน

(1) หลักประกันการเสนอราคา

(2) หลักประกันสัญญา

(3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

(4) หลักประกันผลงาน

1.5 สูตรการปรับราคา

1.6 บทนิยาม

(1) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(2) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

1.7 แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

1.8 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

1.9 …………………..ฯลฯ.....................................

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย



2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

2.4 ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

2.5 ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของ

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิง

งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการ

ของนิติบุคคลนั้นด้วย

2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3

2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ วิทยาลัยการ

อาชีพบ้านผือ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็น

การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์คร้ังนี้

2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.10 เป็นผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนงานก่อสร้างสาขา ก่อสร้าง ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณี

คณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกําหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องข้ึนทะเบียน

ผู้ประกอบการกับกรมบัญชีกลาง)

2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างใน

วงเงินไม่น้อยกว่า 6,832,000.-บาท (หกล้านแปดแสนสามหม่ืนสองพันบาทถ้วน) และเป็น

ผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนท่ี วิทยาลัยการ

อาชีพบ้านผือ เชื่อถือ2

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอ

ราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าว

สามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้า

ท่ีเข้าร่วมประกวดราคาได้



(2) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า

ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวด

ราคา เว้นแต่ ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์

อักษรกําหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับ

หน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทาง

ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน

ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ียื่นเสนอ

ราคาได้

ท้ังนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้า

ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

1.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic

Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

1.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด

1.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ

รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

1.15 ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ

จ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.

กําหนด

3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจัดทะเบียนนิติ

บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว



ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง

สําเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา

ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้าแล้วแต่กรณี

(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราค่าทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.7 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable

Document Format)

ท้ังนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ครบถ้วนถูกต้อง

แล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 ตามแบบในข้อ 1.7 (1) ให้โดย

ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอื่นกระทําการแทนให้แนบหนังสือมอบ

อํานาจซ่ึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจท้ังนี้

หากผู้รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(2) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5

(3) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการ

กําหนดผลงานตามข้อ 2.11 เท่านั้น)

(4) บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซ่ึงจะต้องแสดงรายการวัสดุ

อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆรวมทั้งกําไรไว้ด้วย

(5) สําเนาหลักฐานการข้ึนทะเบียนงานก่อสร้างสาขา ก่อสร้าง .ไว้กับกรมบัญชีกลางพร้อม

ท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกําหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องข้ึน

ทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ 1.7 (2) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ (PDF File (Portable

Document Format)

ท้ังนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ครบถ้วน

ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ตามแบบในข้อ 1.7 (2)

ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File Portable Document

Format)

4. การเสนอราคา

4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย



อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน และ

จําต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ยื่น

ข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

4.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ 1.2

พร้อมจัดทําใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดย

เสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้

ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 340 วัน นับ

ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ให้เริ่มทํางาน

4.4 ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ

ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข

ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

4.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี 22 กุมภาพัน์ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอราคาให้

ถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับตรวจสอบความครบถ้วน

ถูกต้องและชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็น

การเสนอราคาให้แก่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนตาม

ข้อ 1.6 (1) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ

รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่น

ข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือใน

ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ วิทยาลัยการอาชีพบ้าน



ผือ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จะพิจารณาเห็น

ว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ

พิจารณาของ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(2) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว

(3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา

ท่ีกําหนด

(4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

5. หลักประกันการเสนอราคา (ใช้สําหรับกรณีท่ีมีวงเงินงบประมาณการจ้างก่อสร้างเกินกว่า

5,000,000.- บาท

ผูย้ื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จํานวน 683,200.- บาท (หก

แสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

5.1 เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์

นั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท่ียื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทําการ

5.2 หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ี

คณะกรรมการนโยบายกําหนด

5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย

5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้า

ประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด

กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ

คํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งคํ้า

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ

เอกสารดังกล่าวมาให้ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 5 วันทําการ

กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

http://www.gprocurement.go.th


(1) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือผู้เข้าร่วมค้ารายท่ี

สัญญาร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(2) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือผู้เข้าร่วมค้ารายท่ี

สัญญาร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ท้ังนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด

ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้

คํ้าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ี วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ได้พิจารณาเห็นชองรายงานผลคัดเลือกผู้

ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนน

รวมสูงสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

6.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาต่ําสุด

6.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

(ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือจะ

พิจารณาจาก...................-.....................(ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย).............-...................

(ข) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักเกณฑ์และน้ําหนักที่กําหนด ดังนี้

(1) ราคาท่ียื่นข้อเสนอ (Price) กําหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ .....................-........................

(2) .....................-....................กําหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ.......................-.......................

(3) ....................-..................... กําหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ.....................-.........................

(4) .....................-.....................กําหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ......................-........................

(5) .....................-.....................กําหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ......................-........................

โดยกําหนดให้น้ําหนักรวมท้ังหมดเท่ากับร้อยละ 100

6.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่

ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด

เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอ

รายละเอียดแตกต่างไปตากเง่ือนไขท่ี วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ

ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่น

ข้อเสนอรายนั้น



6.4 วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ สงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อน

ผันในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดรารา

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

(2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผ

ลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริง

เพิ่มเติมได้ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา หากข้อเท็จจริง

ดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

6.6 วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ

ราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด

หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้

เพื่อประโยชน์ของราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขอ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เป็นเด็ดขาดผู้ยื่น

ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาใดๆ มิได้ รวมท้ัง วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จะพิจารณายกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับคัดเลือก

หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ

หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ

ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์หรือ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่า

ผู้อ่ืนข้อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นท่ี

รับฟังได้ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ท้ังนี้ผู้ยื่น

ข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาใดๆ จาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

6.7 ก่อนลงนามในสัญญา วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์หากปรากฎว่ามีการกระทําท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการ

คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น

ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอื่น

ใดในการเสนอราคา

7. การทําสัญญาจ้างก่อสร้าง



ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3

หรือทําข้อตกลงเป็นหนังสือกับ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ภายใน.........7..........วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง

และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ .............5.........ของราคาค่าจ้างท่ีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่าง

ใด ดังต่อไปนี้

7.1 เงินสด

7.2 เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น

ชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทําสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทําการ

7.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด

ดังระบุในข้อ 1.4 (2) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด

7.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้า

ประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2)

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผู้พันตามสัญญาจ้างแล้ว

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

8.1 (สําหรับการจ้างท่ีเป็นราคาต่อหน่วย)

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการท่ีได้ทําสําเร็จจริง

ตามราคาต่อหน่วยท่ีกําหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี้

(1) เม่ือปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกิน

ร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้

ในอัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

(2) เม่ือปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณ

งานที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 83 (แปดสิบสาม) ของ

ราคาต่อหน่วยตามสัญญา

(3) เม่ือปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กําหนด

ไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็น

ค่า Overhead และ Mobilization สําหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่าง

ปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อ

หน่วยตามสัญญา



ท้ังนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้

รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

(4) วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จะจ่ายเงินท่ีเพิ่มขึ้นตาม (1) และ (2) ดังกล่าวข้างต้นในงวด

สุดท้าของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามท่ี วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จะพิจารณา

ตามท่ีเห็นสมควร เว้นแต่กรณีท่ี วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ พิจารณาเห็นว่าปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงดังกล่าว

มิได้มีส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานอื่นท่ีเหลือ อีกท้ังงานท่ีเหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานท่ีแล้วเสร็จ

จริงในงวดดังกล่าวท้ังนี้ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ อาจจ่ายเงินท่ีเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่า

งานงวดนั้นๆและการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของ วิทยาลัย

การอาชีพบ้านผือ

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทํา

เสร็จจริงเม่ือ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ หรือเจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ได้ทําการตรวจสอบ

ผลงานท่ีทําเสร็จแล้ว และปรากฎว่าเป็นท่ีพอใจตรงตามข้อกําหนดแห่งสัญญาทุกประการ วิทยาลัยการอาชีพ

บ้านผือ จะออกหนังสือรับรองการมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เม่ืองานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ

8.2 (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ

และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็น จํานวน

.......8........งวด ดังนี้

งวดท่ี 1 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ..........9.00...........ของค่าจ้างเม่ือผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงาน งวดท่ี 1

- ติดตั้งป้ายโครงการ จัดทําแผนปฏิบัติงานก่อสร้างแล้วเสร็จ

- จัดทําห้องทํางานให้กับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างแล้วเสร็จ

- เจาะสํารวจชั้นดิน ส่งผลการเจาะสํารวจชั้นดิน ปักหมุดวางผังอาคารแล้วเสร็จ

- ถมดินบดอันแน่น

- ตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. ส่งผลการตรวจสอบรายงานการดอกเสาเข็ม (Pile Driving Record) เสร็จ

- และรับรองการรับน้ําหนักของเสาเข็ม เทคอนกรีตหยาบฐานราก ท้ังหมดแล้วเสร็จ

- สกัดตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต ท้ังหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน............55................วัน

งวดท่ี 2 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ........13.00.................ของค่าจ้างเม่ือผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงาน. งวดท่ี 2

- หล่อคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ ค.ส.ล. ท้ังหมดแล้วเสร็จ

- กลบกินฐานราก ท้ังหมดแล้วเสร็จ



- หล่อคานคอนกรีต ค.ส.ล. ข้ึนชั้น 1 ท้ังหมดแล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ข้ึนชั้นท่ี 1 ท้ังหมดแล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตพ้ืน ค.ส.ล. ข้ึนชั้นท่ี 1 ท้ังหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นพื้นสําเร็จรูปช้ันที่ 1)

- วาง Sleeve ท่อและติดตั้งระบบท่อน้ําท้ิง น้ําเสีย น้ําดีห้องน้ําชั้นท่ี 1 แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน.............35.............วัน

งวดท่ี 3 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ...........15.00.............ของค่าจ้างเม่ือผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงาน.งวดท่ี 3

- วางพื้นสําเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหน้าพ้ืนสําเร็จรูปชั้นท่ี 1 ท้ังหมดแล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นท่ี 1 ท้ังหมดแล้วเสร็จ

- หล่อคานคอนกรีต ค.ส.ล. ชั้นท่ี 2 ท้ังหมดแล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ข้ึนชั้นท่ี 2 ท้ังหมดแล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตพ้ืน ค.ส.ล. ข้ึนชั้นท่ี 2 ท้ังหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นพื้นสําเร็จรูปช้ันที่ 2)

ให้แล้วเสร็จภายใน............35.................วัน

งวดท่ี 4 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ...........11.00..............ของค่าจ้างเม่ือผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงาน งวดท่ี 4

- วางพื้นสําเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหน้าพ้ืนสําเร็จรูปชั้นท่ี 2 ท้ังหมดแล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นท่ี 2 ท้ังหมดแล้วเสร็จ

- หล่อคานคอนกรีต ค.ส.ล. ชั้นหลังคา ท้ังหมดแล้วเสร็จ

- ประกอบโครงหลังคาเหล็ก ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก และติดตั้งจันหันเหล็ก ท้ังหมดแล้วเสร็จ

- ทาสีกันสนิมและสีน้ํามันโครงหลังคาเหล็ก ท้ังหมดแล้วเสร็จ

.ให้แล้วเสร็จภายใน............35...............วัน

งวดท่ี 5 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ..........10.00..............ของค่าจ้างเม่ือผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงาน งวดท่ี 5

- มุงหลังคาแผ่นเหล็กเคลือบสีท้ังหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งเชิงชายไม้เทียมและปิดลอนหลังคาท้ังหมดแล้วเสร็จ

- ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกลประตูหน้าต่างเหล็ก พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น 1

แล้วเสร็จ (ยกเว้นชุดวงกบอลูมิเนียม)



ให้แล้วเสร็จภายใน............35................วัน

งวดท่ี 6 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ.........9.00..............ของค่าจ้างเม่ือผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงาน. งวดท่ี 6

- ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างเหล็ก พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น

2 แล้วเสร็จ (ยกเว้นชุดวงกบอลูมิเนียม)

- ฉาบปูนผนังภายใน ภายนอกอาคารชั้นท่ี 1 ชั้นท่ี 2 แล้วเสร็จ

- ติดตั้งโครงเหล็กถักทางเข้า แล้วเสร็จ

- ติดตั้งราวบันไดเหล็ก แล้วเสร็จ

- ติดตั้งโครงเหล็กรับฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ

- ติดตั้งฝ้าเพดานชายคาไม้ระแนง แล้วเสร็จ

- ติดตั้งเดินระบบท่อโสโครก ท่อน้ําท้ิง ท่ออากาศ ท่อประปาภายในอาคาร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน...........45................วัน

งวดท่ี 7 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ........14.00..............ของค่าจ้างเม่ือผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงาน. งวดท่ี 7

- ติดตั้งตกแต่งฝ้าเพดาน ฝ2 และ ฝ3 แล้วเสร็จ

- เดินสายไฟฟ้าป้อนดวงโคมไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า และเต้ารับ ท้ังหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า (แผงสวิทช์ LP-1L1) แล้วเสร็จ (ยกเว้นเซอร์กิตเบรกเกอร์)

- ตกแต่งผิวพ้ืนกระเบื้องดินเผาเคลือบ พ3 ห้องน้ําแล้วเสร็จ

- ตกแต่งกรุผิวพื้นผนังกระเบื้องดินเผาเคลือบ ผ3 ห้องน้ําแล้วเสร็จ

- ตกแต่งผิวพ้ืนปูนแผ่นหินขัดสําเร็จรูป พ2 ชั้น 1 ชั้น 2 แล้วเสร็จ

- ตกแต่งผิวพ้ืนผิวขัดเรียบผสมน้ํายากันซึม พ4 พ3 ชั้น 2 แล้วเสร็จ

- ตกแต่งผิวพ้ืนชายพักบันได ข้ันบันไดผิวพ้ืนหินขัด จมูกบันได บัวเชิงผนังบันได ชั้น 1-ชั้น2แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน...........45..................วัน

งวดท่ี 8 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ............19.00................ของค่าจ้างเม่ือผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงาน งวดท่ี 8

- ติดตั้งบานประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ประตูหน้าต่าง กระจก เหล็กดัด ท้ังหมดแล้วเสร็จ



- ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ําห้องส้วม แล้วเสร็จ

- ตกแต่ง ติดตั้งบัยเชิงผนังหินขัดสําเร็จรูปท้ังหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ ดวงโคมไฟฟ้า สวิทช์ เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ ท้ังหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิทช์ และเต้ารับไฟฟ้า ท้ังหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งถังดับเพลิง ท้ังหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งบ่อเกรอะ บ่อซึม แล้วเสร็จ

- ติดตั้งแผงกันแดดเกล็ดอลูมิเนียมเคลือบสี ท้ังหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งครุภัณฑ์ พร้อมทดสอบครุภัณฑ์ ท้ังหมดแล้วเสร็จ

- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆท้ังภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จ

- ทําการทดสอบงานระบบต่างๆจนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์

- ทําการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆท่ีเหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ

รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ รวมท้ังทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ให้แล้วเสร็จภายใน...............55.............วัน

......................................ฯลฯ........................................

9. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ

จะกําหนด ดังนี้

9.1 กรณีท่ีผู้รับจ้างนํางานท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จะกําหนดค่าปรับสําหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจํานวนร้อย

ละ.............10.00........ ของราคางานจ้าง

9.2 กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ 9.1 จะกําหนดค่าปรับเป็น

รายวันเป็นจํานวนเงินตามตัวในอัตราร้อยละ.......0.20..........ของราคางานจ้าง

10. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงได้ทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 หรือข้อตกลง

จ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่

น้อยกว่า............2.............ปี.......-.....เดือน นับถัดจากวันท่ี วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ได้รับมอบงานโดยต้อง



รีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน.......................วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุด

บกพร่อง

11. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ......-.....ของราคาค่าจ้างท้ังหมด

แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธมิตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้า

ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 (3) ให้แก่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น

12. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินแต่ละงวด วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จะหักเงินจํานวนร้อยละ.......10.00......... ของ

เงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ

......5.00........... ของค่าจ้างท้ังหมดผู้รับจ้างมีสิทธิท่ีจะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องนําหนังสือ

คํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ํา

ประกันดังระบุในข้อ 1.4 (4) มาวางไว้ต่อ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เพื่อเป็นหลักประกันแทน

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกล่าว

ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

13. ข้อสงวนสิทธ์ิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

13.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ.

2566 เงินกู้จาก...........-................/เงินช่วยเหลือจาก.................-..................

การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ได้รับอนุมัติเงินค่า

ก่อสร้างจากงบประมาณ เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2566 /เงินกู้จาก..........-.........../เงินช่วยเหลือจาก

..............-.................แล้วเท่านั้น

13.2 เม่ือ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลง

จ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําส่ิงของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามา

จากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับ

ขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(1) แจ้งการสั่งหรือนําส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วันนั้น

ตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก

ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นท่ีมิใช่เรือ

ไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น



(3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาวี

13.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึง วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง

เป็น

หนังสือภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ

หรือเรียกร้อยจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย

อื่น (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ

13.4 วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ สงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญา

หรือ

ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

13.5 ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่น

ข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้

ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆเพ่ิมเติม

13.6 วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยท่ีผู้ยื่น

ข้อเสนอ

จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ไม่ได้

(1) วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร

แต่ไม่

เพียงพอท่ีจะทําการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(2) มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมี

ผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือ

สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอื่นใดในการ

เสนอราคา

(3) การทําการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

หรือกระทบ

ต่อประโยชน์สาธารณะ

(4) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออกตาม

ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภารรัฐ

14. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.5 จะนํามาใช้ในกรณีท่ีค่

งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคํานวณที่ใช้กับสัญญาแลลปรับราคาได้ตามมติ



คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม

หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0203/ว 109 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2532 และหนังสือสํานัก

งบประมาณ ท่ี นร 0731.1/ว 104 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติท่ี

เกี่ยวกับวันเปิดซองท่ีใช้ในการคํานวณเงินเพ่ิมหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีที่ระดับที่กําหนดไว้ในวันท่ีแล้วเสร็จตามท่ีกําหนด

ไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ

ท่ีได้ระบุในข้อ 1.5

15. มาตรฐานฝีมือช่าง

เม่ือ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง

จ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฎิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่น

ข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง

หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้

เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ...........10.00...........ของแต่ละสาขาช่างและจะต้องมีจํานวน

ช่างอย่างน้อย 2 ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

15.1 สาขางานก่อสร้าง

15.2 สาขางานช่างไฟฟ้า

15.3 สาขาช่างเช่ือม

..............................................ฯลฯ................................................

16. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด

17. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่น

ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ท้ังนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ

หรือทําสัญญากับวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือไว้ชั่วคราว

(นายณัฐฐวรรธน์ สุวรรณศรี)

ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

27 มกราคม 2566



ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ท่ี ๔ /๒๕๖๖

เร่ือง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) TOR โครงการอาคารศูนย์วิทยบริการ ๒ ชั้น

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

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

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร

ศูนย์วิทยบริการ ๒ ชั้น วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๓,๖๖๔,๔๓๖.๘๕ บาท (สิบสาม

ล้านหกแสนหกหมื่นส่ีพันส่ีร้อยสามสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค)์ ซ่ึงวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ได้

กําหนดรายละเอียด (ร่าง) TOR โครงการอาคารศูนย์วิทยบริการ ๒ ชั้น ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบมาพร้อมน้ี และทางวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ มีความประสงค์ให้

บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานประกอบการ และ

บุคคลท่ัวไปท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและข้อทักท้วง เพ่ือให้เกิดความ

เหมาะสม เปิดเผย มีความโปร่งใส ยุติธรรม คุ้มค่าและประหยัด เป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการ

อย่างเคร่งครัด

ผู้ท่ีมีความประสงค์จะพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและข้อทักท้วง ให้จัดส่งเอกสารและข้อ

ทักท้วงได้ท่ี

- ไปรษณีย์ ส่งถึง งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

๔๑๗ หมู่ ๑ ถนนบริบาลภูมิเขตต์

ตําบลบ้านผือ อําเภอบ้านผือ

จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๖๐

- E-mail maibec@bec.ac.th

- ทางโทรศัพท์ ๐๔๒-๒๘๒๑๓๓ ต่อ ๑๑๒

ระหว่างวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ

งานพัสดุวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ท่ี www. Bec.ac.th ผู้

ท่ีจะเสนอประชาพิจารณ์ดังกล่าวจะต้องเปิดเผยข้อมูลและท่ีอยู่ด้วย

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

(นายณัฐฐวรรธน์ สุวรรณศร)ี

ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานผือ

mailto:maibec@bec.ac.th

