
                

ประกาศส านักศิลปากรท่ี ๓ พระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานอนุรักษ์พระอุโบสถวัดศาลาปูนวรวิหาร ต าบลท่าวาสุกรี  

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (บริการอนุรักษ์หรือเผยแพร่มรดกทางด้านวัฒนธรรม 
๙๓.๑๔.๑๗.๐๗ ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

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

   ส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างงานอนุรักษ์พระ
อุโบสถวัดศาลาปูนวรวิหาร ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (บริการ
อนุรักษ์หรือเผยแพร่มรดกทางด้านวัฒนธรรม ๙๓.๑๔.๑๗.๐๗ ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบ
แปดล้านบาทถ้วน) 
   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัต ิดังต่อไปนี้ 
   ๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งเป็นผลงาน
ก่อสร้าง (งานบูรณะโบราณสถาน) ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง และมีผลงานไม่เกิน ๕ ปี กับ
กรมศิลปากร หรือรูปแบบรายการที่กรมศิลปากรรับรองและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ส านักงานเช่ือถือ 
   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 
   ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ส านัก
ศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
   ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
   ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 
   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 

/๗.บุคคล ... 



 
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที่ ๑/๒๕๕๙ 
ประกวดราคาจ้างงานอนุรกัษ์พระอุโบสถวัดศาลาปูนวรวิหาร  

ต าบลท่าวาสกุรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (บริการอนรุักษ์หรือเผยแพร่มรดก
ทางด้านวัฒนธรรม ๙๓.๑๔.๑๗.๐๗) โดยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ (e-bidding) 

ตามประกาศส านักศลิปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา 
ลงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

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

   ส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ส านักงาน  มีความประสงค์จะ 
ประกวดราคาจ้างงานอนุรักษ์พระอุโบสถวัดศาลาปูนวรวิหาร ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (บริการอนุรักษ์หรือเผยแพร่มรดกทางด้านวัฒนธรรม ๙๓.๑๔.๑๗.๐๗ ) โดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี ้
 

   ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
      ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
      ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
      ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
   (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
   (๒) หลักประกันสัญญา 
      ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
      ๑.๖ บทนิยาม 
   (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
      ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 

/๑.๘ รายละเอียด... 



- ๒ - 
 
      ๑.๘ รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม  BOQ (Bill of Quantities) 
(รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสรา้งเปน็การเปดิเผยเพื่อใหผู้้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอได้รู้ข้อมูลได้เท่า
เทียมกัน และเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้)ม 
       ๑.๙  ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ (e-bidding) 
    (๑) ใบเสนอราคาทางอเิล็กทรอนิสก.์pdf 
       ๑.๑๐ บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ , ๒ 
    (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒    
 

   ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง 
       ๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ทีไ่ด้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
       ๒.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.๖ 
       ๒.๔  ผู้เสนอราคาต้องไม่เปน็ผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
       ๒.๕  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอ
ราคาและห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 
       ๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นผลงานก่อสร้าง (งาน
บูรณะโบราณสถาน) ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง และมีผลงานไม่เกิน ๕ ปี กับกรมศิลปากร 
หรือรูปแบบรายการที่กรมศิลปากรรับรองและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ส านักงานเช่ือถือ 
       ๒.๗  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
       ๒.๘  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็ก- 
ทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

/๒.๙ คู่สัญญา ... 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa6V8Xtu76YrUFM%2FM9K0DwwO0lbQo6O2C0t4%0ACqc3fjEsrBPgBxU3VqAK63oYLuJn1OBdoPQBd7iNBmk3JJ08q1B9Ha25McMQfX9l7o5i38fBvZGy%0ADNP7qsr4xXYuLFiOIQqYQdjYJ5cU0t0qEhnwjJ2V
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa6V8Xtu76YrUFM%2FM9K0DwwO0lbQo6O2C0t4%0ACqc3fjEsrBPgBxU3VqAK63oYLuJn1OBdoPQBd7iNBmk3JJ08q1B9Ha25McMQfX9l7o5i38fBvZGy%0ADNP7qsr4xXYuLFiOIQqYQdjYJ5cU0t0qEhnwjJ2V
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       ๒.๙  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

  ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
       ๓.๑  ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
     (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
          (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จดัการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
          (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือ
หุ้น รายใหญ่พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
     (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดา ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสาร ตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
     (๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
          (๔.๑) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
          (๔.๒) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 
          (๔.๓) ส าเนาการจดทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ (ถ้ามี) 
          (๔.๔) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (ถ้ามี) 
          (๔.๕) ส าเนาสัญญาจ้าง (ถ้ามี) 
          (๔.๖) ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน (ถ้ามี) 
          (๔.๗) ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ถ้ามี) 
                                   (๔.๘) บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (ถ้ามี) 
                                   (๔.๙) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ (ถ้ามี) 
                                   (๔.๑๐) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ (ถ้ามี) 
                                   (๔.๑๑) หลักประกันการเสนอราคา (ถ้ามี) 

/(๕) บัญชี ... 
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    (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
       ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
     (๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจ ให้บุคคลอื่นลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ ผู้เสนอราคาในการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
     (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
     (๓) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
     (๔) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
     (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
 

   ๔. การเสนอราคา 
       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตวัตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้อง
แนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
    ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
    ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๐๐ วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
       ๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข 
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส ์
       ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
   เมื่อพ้นก าหนดเวลาย่ืนข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 

/คณะกรรมการ ... 
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   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผูเ้สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 
๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคา 
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสก์่อนหรือในขณะ ที่
มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และส านักงานจะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
   ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา ที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็น ผู้เสนอ
ราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัด 
กระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็น
ที่สุด 
   ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิก
การพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวง
มีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได ้
       ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
    (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
    (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
    (๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
ก าหนด 
    (๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
    (๕)  ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 

   ๕. หลักประกันการเสนอราคา 
       ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน ๑,๘๐๐,๐๐๐.- 
บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
 

/๕.๑... 
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       ๕.๑ หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน 
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
       ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางธนาคาร 
       ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   กรณีที่ผู้เสนอราคาน าเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน
การเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องสง่ต้นฉบบัเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่ 
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
   หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ ส านักงานจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน 
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ ล าดับแรก 
จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
   การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 

   ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
       ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส านักงานจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาต่ าสุด และจะพิจารณาจาก ราคารวม 
       ๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใน
ส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส านักงานเท่านั้น 
       ๖.๓ ส านักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
    (๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอ-
นิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน 
    (๒)  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
ทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์
    (๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรยีบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
 
 

/๖.๔ ในการ ... 
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       ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือส านักงาน มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ ส านักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท า
สัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
       ๖.๕ ส านักงานทรงไว้ซึ่งสทิธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของส านักงานเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งส านักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอ
ราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือได้ว่าการยื่น
ข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอื่น
มาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
   ในกรณีที่ผู้ เสนอราคารายที่ เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือส านักงานจะให้ ผู้
เสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เช่ือได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกวดราคาจ้าง
อิเล็กทรอนิกสใ์ห้เสรจ็สมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ส านักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รบัราคา
ของผู้เสนอราคารายนั้น 
       ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิ ได้รบัการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคา ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ ๑.๖ ส านักงานมีอ านาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และส านักงานจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
   ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกล่าวได ้
 

   ๗.  การท าสัญญาจ้าง 
       ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 
๑.๓ กับส านักงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน
เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ส านักงานยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดย
ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้
       ๗.๑ เงินสด 

/๗.๒ เช็ค ... 
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       ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่
เกิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ 
       ๗.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๒) 
       ๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทนุอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ า
ประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
       ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

   ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
       ส านักงานจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๒๕ งวด ดังนี้ 
       งวดที่ ๑  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
    เจดีย์ประธาน 
    - งานติดตั้งนั่งร้านพระเจดีย์ประธานแล้วเสร็จ 
    - งานขัดผิวพระเจดีย์ประธานด้วยปูนต าแล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน 
       งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
    พระอุโบสถ 
    - งานขุดตรวจทางโบราณคดีแล้วเสร็จ ยกเว้นรายงาน 
    - งานรื้อกระเบื้องมุงหลังคาแล้วเสร็จ 
    - งานรื้อถอดเครื่องสูงประดับหลังคาแล้วเสร็จ 
    - งานรื้อถอดไม้ระแนงแล้วเสร็จ 
    - งานปรับแต่งและปรับเปลี่ยนไม้โครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๐%  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
                          งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
    พระอุโบสถ 
    - งานปรับแต่งและปรับเปลี่ยนไม้โครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐% 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน 
 

/งวดที่ ๔ ... 
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                          งวดที่ ๔ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
    พระอุโบสถ 
    - งานปรับแต่งและปรับเปลี่ยนไม้โครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน 
       งวดที่ ๕ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
    พระอุโบสถ 
    - งานตดิต้ังเคร่าไม้รองรับแผ่นไม้อัดชนิดกันน้ าและแผ่นยางแล้วเสร็จ 
    - งานติดตั้งแผ่นไม้อัดชนิดกันน้ าแล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน 
       งวดที่ ๖ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
    พระอุโบสถ 
    - งานปูแผ่นยาง Bituminous ๓ มม. พ่นไฟแล้วเสร็จ 
    - งานติดตั้งไม้ระแนงแล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน 
       งวดที่ ๗ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
    พระอุโบสถ 
    - งานมุงกระเบื้องหลังคาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐% 
    - งานทับสันหลังคาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน 
                          งวดที่ ๘ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
    พระอุโบสถ 
    - งานสกัดผนังภายนอกแล้วเสร็จ 
    - งานจัดท าช่อฟ้าไม้ตะเคียนทองแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖ ตัว ไม่รวมติดต้ังและ 
      ลงรักปิดกระจก  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน 
       งวดที่ ๙ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
    พระอุโบสถ 
    - งานจัดท าหางหงส์ไม้ตะเคียนทองแล้วเสร็จ ๑๔ ตัว ไม่รวมติดต้ังและลงรัก 
      ปิดกระจกสี  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๐ วัน 
                          งวดที่ ๑๐ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
   พระอุโบสถ 

/- งาน ... 
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   - งานจัดท าหางหงส์ไม้ตะเคียนทองแล้วเสร็จทั้งหมด ไม่รวมติดต้ังและลงรักปิด 
      กระจกสี 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๕ วัน 
       งวดที่ ๑๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
    พระอุโบสถ 
    - งานจัดท ารวยระกาไม้ตะเคียนทองขนาดยาว ๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑๑ ตัว  
      ไม่รวมติดต้ังและลงรักประดับกระจกสี  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๕ วัน 
       งวดที่ ๑๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
    พระอุโบสถ 
    - งานจัดท ารวยระกาไม้ตะเคียนทองขนาด ๔ เมตร และขนาด ๒ เมตร  
      แล้วเสร็จทั้งหมด ไม่รวมติดต้ังและลงรักประดับกระจกสี  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน 
       งวดที่ ๑๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
    พระอุโบสถ 
    - งานลงรักประดับกระจกสีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ แล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมติดตั้ง 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๕ วัน 
       งวดที่ ๑๔ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
    พระอุโบสถ 
    - งานจัดท าคันทวยใหม่ ลงรักปิดกระจกสีแล้วเสร็จ 
    - งานอนุรักษ์หน้าบันจ าหลักไม้ ลงรักปิดทองแล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๐ วัน 
       งวดที่ ๑๕ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
    พระอุโบสถ 
    - งานฉาบปูนหมักผนังภายนอกแล้วเสร็จ 
    - งานฉาบปูนหมักฐานลวดบัวและราวบันไดแล้วเสร็จ 
    - งานซ่อมแซมประตูหน้าต่างแล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๕ วัน 
       งวดที่ ๑๖ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
    พระอุโบสถ 
   - งานตัดความช้ืนผนังพระอุโบสถด้วยน้ ายา Resin Concrete อีพ๊อกซี่เรซิน- 
      คอนกรีตแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๒๙ เมตร  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๕ วัน 

/ งวด ... 
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      งวดที่ ๑๗ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
      พระอุโบสถ 
    - งานตัดความช้ืนผนังพระอุโบสถด้วยน้ ายา Resin Concrete อีพ๊อกซี่เรซิน- 
      คอนกรีตแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๕๘ เมตร ของงานทั้งหมด  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๐ วัน 
       งวดที่ ๑๘ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
    พระอุโบสถ 
    - งานตัดความช้ืนผนังพระอุโบสถด้วยน้ ายา Resin Concrete อีพ๊อกซี่เรซิน- 
      คอนกรีตแล้วเสร็จทั้งหมด  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๕ วัน 
       งวดที่ ๑๙ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
    พระอุโบสถ 
    - งานขัดปูนต าผนังภายนอก ฐานลวดบัว และราวบันไดแล้วเสร็จ 
    - งานสกัดพื้นลานประทักษิณพร้อมปรับระดับบดอัดด้วยทรายหยาบแล้วเสร็จ  
 

    วิหารพระปางปาลิไลย์ พระอุโบสถ 
    - งานอนุรักษ์ซ่อมแซมวิหารพระปางปาลิไลย์แล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๕ วัน 
       งวดที่ ๒๐ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
    พระอุโบสถ 
    - งานตัดความช้ืนฐานชุกชีแล้วเสร็จ 
    - งานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ  
    วิหารรอยพระพุทธบาท 
    - งานบูรณะวิหารรอยพระพุทธบาทแล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๐ วัน 
       งวดที่ ๒๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
    งานลานทักษิณ 
    - งานปูอิฐโบราณ ๒ ช้ัน สอด้วยปูนหมักพื้นลานประทักษิณแล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน 
       งวดที่ ๒๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
    งานลานทักษิณ 
    - งานปูกระเบื้องดินเผา ขนาด ๘”x๘” พื้นลานประทักษิณได้ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ 
      ตารางเมตร  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๕ วัน / งวด ... 
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       งวดที่ ๒๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
    งานลานทักษิณ 
    - งานปูกระเบื้องดินเผา ขนาด ๘”x๘” พื้นลานประทักษิณแล้วเสร็จ 
    - งานจัดท ารางระบายน้ ารอบก าแพงแก้วช้ันในพร้อมบ่อพักแล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๕ วัน 
       งวดที่ ๒๔ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
    งานก าแพงแก้ว 
    - งานสกัดผิวปูนฉาบก าแพงแก้วที่ช ารุดและปูนซีเมนต์ออกแล้วเสร็จ 
    - งานฉาบปูนหมักก าแพงแก้วแล้วเสร็จ 
    - งานสกัดฉาบปูนหมักขัดปูนต าหัวเม็ดเสามุมก าแพงแก้วแล้วเสร็จ 
    - งานขัดปูนต าก าแพงแก้วแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๕ วัน 
       งวดที่ ๒๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน 
    - งานขัดปูนต าก าแพงแก้วแล้วเสร็จ 
    - งานรายงานการขุดแต่งทางโบราณคดีแล้วเสร็จ 
    - งานอื่น ๆ ตามสัญญาแล้วเสร็จทุกประการ 
    - งานท าความสะอาดและขนย้ายวัสดุมาเก็บยังที่ก าหนดแล้วเสร็จ เรียบร้อยตาม
สัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
   ** หมายเหตุ  ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานข้ามงวดงานได้ โดยไม่ต้องส่งมอบตามท่ี
ก าหนดไว้ในงวด โดยไม่ท าให้ทางราชการเสียประโยชน์ 
 

   ๙. อัตราค่าปรับ 
       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน 
 

   ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
       ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง 
ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ป ี นับถัดจากวันทีส่ านักงานได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 

/๑๑. ข้อ ... 
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   ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
       ๑๑.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
       การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ ส านักงานได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วเท่านั้น 
       ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) 
       ๑๑.๒ เมื่อส านักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามที่
ได้ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเสน้ทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้
    (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสัง่หรือซือ้ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได ้
    (๒) จัดการให้สิ่งของดังกลา่วบรรทุกโดยเรอืไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
    (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
       ๑๑.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งส านักงานได้คัดเลือกแลว้ ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ ส านักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
       ๑๑.๔ ส านักงานสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

   ๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
       การปรับราคาค่างานก่อสรา้งตามสตูรการปรบัราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีที่ 
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี ้
 
 

/ตาม ... 
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       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) จะต้องคงที่ที่ระดับทีก่ าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนด
ไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาทีส่ านักงานได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการทีไ่ด้ระบุในข้อ ๑.๕ 
 

   ๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง 
         เมื่อส านักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกลา่ว ผู้เสนอราคาจะต้องมแีละใช้ผู้ผ่าน
การทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างจาก ตามมาตรฐานที่ กพ. รับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. 
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเ้ข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ 
สาขาช่างแต่จะต้องมีจ านวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 
       ๑๓.๑ นายช่างศิลปกรรม 
       ๑๓.๒ ช่างปูน 
       ๑๓.๓ ช่างปูนปั้น 
       ๑๓.๔ ช่างไม้ 
       ๑๓.๕ ช่างโยธา 
 

   ๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
         ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 

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

     ส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา 
     ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
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   ๗. บุคคลหรอืนิติบคุคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
   ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
   ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ได้
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผ่านทางธนาคาร ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากช าระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์
www.gprocurement.go.th และเว็บไซด์ของกรมศิลปากร หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕-
๒๔๒๔๔๘, ๐๓๕-๒๔๒๕๐๑ ในวันและเวลาราชการ 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 

      (นายประทีป  เพง็ตะโก) 
      ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา 

      ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศิลปากร 
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