
ร่างขอบเขตของงาน
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเก่า (ห้องศิลปกรรม) เป็นศูนย์เรียนรู้อารยธรรมเขมร 

พิพิธภัณฑสถานแห่งขาติพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราฃสีมา 
โดยวิธีประกาศเชิญซวน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(6-ฟ!ฟฟ!กฐ)

สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
1. หลักการและเหตุผล

พิพ ิธภัณฑสถานแห่งซาติพ ิมาย เป ็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังท 
นครราขสีมา และเป็นแหล่งเรียนรู้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของซาติ โดยได้มีพิธีเปีดอย่างเป็นทางการเมื่อวั 
4 สิงหาคม 2536 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราซกุมารี เสด็จพระราซดำเนินเป็นองค์ประธา' 
พิธีเปิด

วัด
น ิท ี่

มัน

พิพิธภัณฑสถานแห่ง1ซาติพิมาย ได้ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่และประซาสัมพันธ์ 
องค์ความรู้ คุณค่าความสำคัญซองมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย จากการดำเนินงานรวบรวมจัด[ก็บ 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุตามพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดอีสานล่าง และจากการดำเนินงานขุดค้นแหล่งโบราณคดี การขุด 
แต่งแหล่งโบราณสถานซองกรมศิลปากร รวมทั้งจากการมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของประซาซน ให้กับพิพิธภัณฑ์ 
เพื่อการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและประซาซนที่สนใจโดยทั่วไป ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2536 จนกระทั่งถึงปิจจุบันปี พ.ศ. 2561 เป็นระยะเวลากว่า 25 ปี มาแล้ว

การดำเนินงานที่ผ่านมาพิพิธภัณฑสถานแห่งซาติพิมาย ได้จัดให้มีการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกใน 
การเข้าเยี่ยมซมแก่นักท่องเที่ยว ได้แก่ ลานจอดรถยนต์ ห้องสุขา การจำหน่ายหนังสือและของที,ระลึก รวมทั้งการ 
บริการทางการศึกษา เอกสารเพื่อการเผยแพร่และประซาสัมพันธ์หน่วยงาน ได้แก่ หนังสือนำซมพิพิธภัณฑสถาน 
แห่งซาติพิมาย และแผ่นพันนำซมพิพิธภัณฑสถานแห่งขาติพิมาย เป็นต้น

เนื่องด้วย พื้นที่บริเวณประตูทางเข้าพิพิธภัณฑสถานแห่งซาติพิมาย ยังมีสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ อาคารข่าง 
ศิลปกรรมลักษณะเป็นอาคารขั้นเดียว ก่อสร้างด้วยอิฐปูนฉาบ มีหลังคามุงด้วยกระเบื้อง ใข้งานมาเป็นระยะเวลา 
กว่า 40 ปี มาแล้ว จึงมีสภาพขำรุดทรุดโทรม วัสดุก่อสร้างหมดอายุการใข้งานผุกร่อน ทำให้สภาพแวดล้อมซอง 
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเสื่อมโทรม และซาดการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ การนี้ พิพิธภัณฑสถาน 
แห่งซาติพิมาย จึงพิจารณากำหนดแนวทางในการดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาอาคารข่างศิลปกรรม ให้เป็น 
อาคารศูนย์เร ียนรู้อารยธรรมเขมร เพ ื่อการจัดแสดงนิทรรศการ เพ ื่อการเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ คุณค่า 
ความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของซาติและเพื่อการให้บริการทางการศึกษาให้มีประสิทธิอย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์

2.1. เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอาคารข่างศิลปกรรมที่ขำรุดทรุดโทรม ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ อาราย
ธรรมเขมร

2.2. เพื่อการจัดแสดงนิทรรศการภายในศูนย์เรียนรู้อารยธรรมเขมร
2.3. เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งก่อสร้างภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งซาติพิมาย ให้มีสภาพแวดล้อมที่ 

ดีและมีประสิทธิภาพ

!ข ื่อ .1.2.เ ^ : . . . . 'ประธาน ลงซื่อ................กรรมการ ลงซ ื่อ ^ ! ! ร ^ .  กรรมการ ลงซื่อ.

3. เปัาหมาย...

กรรมการและเลขานการ



3. เป้าหมาย
3.1. เพ่ือการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารช่างศิลปกรรมให้เป็นศูนย์!รืยนรู้อารยธรรน!-ขมร จำนวน 1 หลัง
3.2. รื้อถอนอาคารบ้านพักยามและก่อสร้างทดแทน จำนวน 1 หลัง
3.3. รื้อถอนอาคารพัสดุเดิม จำนวน 1 หลัง

4. ขอบเขตการดำเนินงาน
4.1. รื้อถอนอาคารจำนวน 3 หลัง
4.2. ก่อสร้างบ้านพักจำนวน 1 หลัง 3 ห้อง พ้ืนที่ขนาด' 96 ตารางเมตร
4.3. ก่อสร้างอาคารจัดแสดง จำนวน 1 หลัง พ้ืนท่ี 460 ตารางเมตร

5. ข้อกำหนดการดำเนินงาน
5.1. คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิ๋ที่จะขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือลดลงได้เป็นส่วนน้อย ในกรณีที่ 

พิจารณาแล้วเห็นว่าจะทำให้งานที่ฑำอยู่มีความสมบูรณ์มากขึ้น ผู้รับจ้างต้องยินดีปฏิบัติตาม แต่ถ้าหากพบว่าเป็น 
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือลดลงเป็นส่วนมากแล้ว จะได้มีการตกลงรายละเอียดกันเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยความเห็นขอบของทั้งสองฝ่าย เพื่อเสนอขอเปลี่ยนแปลงแบบและรายการประกอบแบบ

5.2. อาคารไมีให ้ผ ู้ร ับจ ้างรื้อถอน คัดแยก จัดทำบัญชี วัสดุที่ใข้การได้ ส่งมอบให้ทางราฃการ 
ให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และจัดเก็บในสถานที่ที่หน่วยงานกำหนด

5.3. ผู้รับจ้างต้องนำเอาวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆ ท่ีมี มอก.มาติดตั้งทั้งสิ้น ในกรณีที่วัสดุบางอย่าง 
ยังไม่มีในสารระบบ มอก. คณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดเพื่อนำมาใช้ก่อสร้างได้

5.4. สิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ปรากฏอยู่ในแบบ หรือในรายการประกอบแบบก็ดี หรือหากมิได้ปรากฏ 
แต่จัดได้ว่าเป็นส่วนประกอบสำหรับการดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ต้องจัดหาและรับผิดขอบ

5.5. วัสดุและอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ในแบบและรายการประกอบแบบ ที่จะนำมาใช้สำหรับการก่อสร้าง 
อาคารต้องเป็นวัสดุที่ถูกต้องตามแบบและรายการประกอบแบบ เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
คุณภาพดี และจะต้องนำเสนอตัวอย่างของวัสดุท ี่จะนำมาใช้ให ้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห ็นชอบก่อน 
ดำเนินงาน

5.5.1 สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆ เซ่น เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องสั่นคอนกรีต 
จะต้องใช้ฃนิดที่มีคุณภาพดี ซึ่งผู้รับจ้างต้องจัดหามาให้เหมาะสม ทั้งจำนวน และเวลาในการดำเนินงาน

5.5.2 วัสดุต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบ และรายการประกอบแบบ หากผู้รับจ้างจะใช้วัสดุที่มีคุณภาพ 
เทียบเท่าแล้ว ต้องนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้วินิจฉัยเห็นขอบด้วยก่อนทุกครั้ง และถ้ามีความ 
จำเป็นต้องนำไปทดสอบคุณภาพเทียบเท่าแล้ว ผู้รับจ้างต้องนำไปทดสอบที่สถาบันที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
เห็นขอบ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง

5.6. สิ่งใดที่ปรากฏในรูปแบบต่อรูปแบบ รายการต่อรายการ หรือรูปแบบต่อรายการ ขัดแย้งกัน ให้ผู้รับ 
จ้างส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้พิจารณา

5.7. สิ่งของหรือวัสดุที่ไม่สามารถกำหนดให้ชัดเจนในแบบ หรือในรายการประกอบแบบได้ เซ่น ความ 
อ่อนแก่ของสี แบบขยายลวดลาย การจัดลายพื้น การจัดลายกระเบื้อง ลักษณะและสิ่งปลีกย่อยต่างๆ ให้ผู้รับจ้าง 
จัดหาวัสดุตัวอย่าง ใบตัวอย่างโฆษณาสินค้า แบบร่าง หรือแบบ 5๒0(3 ปโลVพ่กฐ มาให้คณะกรรมการตรวจการ 
จ้างได้พิจารณาคัดเลือก และอนุมัติก่อนลงมือปฏิบัติงาน

5 .8 . ผ ู้ร ับ จ ้าง ...

กรรมการและเลขานุการ



5.8. ผู้รับจ้างต้องจัดวางสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับการก่อสร้างให้เป็นระเบียบไม่เกะกะ 
และเก็บรักษาให้วัสดุมีคุณภาพดีดังเดิมจนกว่าจะนำไปใซ้งาน ห้ามนำวัสดุทีเสียหายแล้ว หรือไม่เหมาะสมในการ 
ก่อสร้างมาใช้งานโดยเด็ดขาด หากมีความจำเป็นต้องสร้างโรงเก็บวัสดุให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างโดยให้ 
หน่วยงานเป็นผู้กำหนดสถานที่

5.9. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เช่น ค่านํ้าประปา-ไฟฟ้าในการก่อสร้าง ค่าการ 
ทดสอบคุณภาพวัสดุต่างๆ ที่จำเป็น ค่าทดสอบนํ้าหนักบรรทุกของดินๆ เป็นหน้าทีของผู้รับจ้างจะต้องติดต่อ และ 
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

5.10. ผู้ร ับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง โดยมิให้เก ิดความเสียหายแก่อาคาร 
ช้างเคียง ร้ัว ถนน ทางเท้า หรือ ทรัพย์สินต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง ให้ผู้รับจ้างดูแล บีองกันฝ่นและการกระเด็น 
ตกหล่นของวัสดุ โดยใช้แผ่นกั้น ผ้าใบ หรือตาข่าย ปีดก้ันหรือรองรับ หากผู้รับจ้างทำความเสียหายใดๆเกิดขึนแล้ว 
ต้องจัดการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายนั้นให้คงสภาพเดิม โดยให้เป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง และต้องดำเนินการทำ 
ความสะอาดบริเวณที่ก่อสร้างให้เสร็จ เรียบร้อยก่อนการส่งมอบงานงวดสุดท้าย

5.11. การเช้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของพิพิธภัณฑสถานแห่งซาติพิมายกำหนดและ 
ไม่อนุญาตให้บุคลากรของผู้รับจ้างพักอาศัยในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์

5.12. หลังการส่งมอบงานแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ถ้าหากมีความเสียหายหรือทรุดโทรมเกิดขึ้นแก่ 
อาคารอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ไม่รอบคอบ และความละเลยของผู้รับจ้างในการก่อสร้างแล้วผู้รับจ้างต้องทำ 
การซ่อมแซมให้อาคารดีดังเดิมโดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
รายละเอียดในการดำเนินงาน

1. งานผังบริเวณ
1.1 ผู้รับจ้างต้องเตรียมบริเวณสถานที่ก่อสร้าง โดยทำการเตรียมพื้นที่เฉพาะในส่วนที่จำเป็นเท่านั้นให้ 

จัดทำบีายโครงการ กั้นรั้วสังกะสีให้เป็นลัดส่วนบีองกันอันตราย และเขียนบีายบอก “เขตก่อสร้างห้ามเช้า” ทั้งนี้ 
หากบริเวณที่จะก่อสร้างมีส ิ่งปลูกสร้างอยู่ และได้กำหนดไว่ในแบบให้รื้อถอนให้ผู้รับจ้างรื้อถอนด้วยความ 
ระมัดระวัง และส่งมอบวัสดุที่รื้อถอนออกส่วนที่มีสภาพดี ไม่เสียหายคืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง สำหรับส่วนท่ีไม่สามารถใช้ 
ประโยฃนํไต้ให้ผู้รับจ้างขนย้ายออกนอกพื้นท่ี

1.2 ระดับ +อ.00 ในแบบให้ถือระดับดินถมรอบอาคาร ตามที่ผู้ควบคุมงานหรือสถาปนิกกำหนด
1.3 การบีกผัง ให้ใช้แบบผังของวิศวกรรม และตามรายการประกอบแบบโครงสร้างเป็นหลักและเมื่อ 

สถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานกำหนดค่าระดับแล้ว ให้ผู้รับจ้างจัดแสดงค่าระดับนั้นไว้ในส่วนที่มั่นคงแข็งแรงไม่ 
สามารถเปลี่ยนแปลงไต้ ซึ่งจะตรวจสอบกลับไปยังค่าระดับดังกล่าวได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างต้องจัดทำระดับ ระยะ 
ต่างๆ ตามแบบ โดยดำเนินการตอกผังหาแนวเสาโครงสร้างเพื่อตีเสาเข็มรับฐานราก และทำเครื่องหมายหรือทาสี 
เพื่อแสดงตำแหน่งที่จะต้องตอกเข็ม เมื่อเสร็จแล้วจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ เพื่อตรวจเข็คให้ความเห็นขอบ 
จึงจะลงมือดำเนินการต่อไปได้

1.4 ถ้าหากบริเวณที่จะก่อสร้างมีต้นไม้อยู่ ให้พยายามหลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้ หรือต้องบีองกันไม่ให้เกิด 
ความเสียหายกับต้นไม้ หากจำเป็นจะต้องตัดต้นไม้ ให้สถาปนิก หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างนำเสนอกรรมการตรวจ 
การจ้างอนุมัติ

1.5 ผ้รับจ้าง...

^  เ ^ ^ ^
ล ง ช ื่ม ั่โ :̂.......ประธาน ลงข่ือั ภรรมการ ลงชื่อ 2 ^ . .'-^ ะะ.- .กรรมการ ลงชื่อ. ..กรรมการและเลขานุการ
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1.5 ผู้รับจ้างต้องดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบให้เรียบร้อยสวยงามในซ่วงดำเนินการก่อสร้าง และ 
เมื่อการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ต้องกลบเกลี่ยพื้นดินส่วนต่างๆ รวมทั้งรื้อถอนโรงเก็บวัสดุ ตลอดจนเศษอิฐ เศษ 
เหล็ก เศษไม้ เศษวัสดุต่างๆ ออกไปให้พ้นบริเวณที่ทำการก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ก่อนที่จะทำหนังสือส่งมอบ 
งานงวดสุดท้ายต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง

2. งานฐานรากและงาน ค.ส.ล. โดยที่,วไป
2.1 ให้ถือตามรายละเอียดในแบบและรายการประกอบแบบโครงสร้างที่วิศวกรกำหนดไว้ ล้าหากว่ามี 

อุปสรรคใดๆ ในการทำงานที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแบบและรายการแล้วต้องแจ้งให้วิศวกรและ 
ผู้ออกแบบทราบและปฏิบัติตามคำแนะนำของวิศวกร

2.2 การทดสอบใต้ฐานรากให้ผู้รับจ้างทำการทดสอบและส่งผลให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา 
ก่อนดำเนินการทำฐานราก

2.3 ถ้าหากมิได้มีการกำหนดไว้ให้ขัดเจนในแบบ และรายการประกอบแบบโครงสร้าง สำหรับงาน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ให้ปฏิบัติดังนี้คือ

- ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงานโครงสร้างให้ใช้ปูนตามคุณสมบัติ มอก. 15 เล่ม 1-2514 หรือ ปี พ.ศ. อ่ืนท่ี 
ไต้รับ มอก.

- การผูกเหล็กเสริม การงอเหล็ก การต่อเหล็ก ให้ไต้ระดับตามรูปแบบและรายการกำหนดหลักวิชาการ
ก่อสร้าง

- การเทคอนกรีตทุกครั้ง ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานมาตรวจสอบความถูกต้องของขนาดเหล็ก ลักษณะ 
การเสริมเหล็ก ระยะและระดับต่างๆ ก่อนเสมอ จึงจะทำการเทไต้ โดยการเทคอนกรีตจะต้องเทในครั้งเดียวให้ 
หมดสำหรับในแต่ละส่วน หากไม่สามารถเทจนเสร็จ ให้ปรึกษาผู้ควบคุมงานว่าจะหยุดการเทที่ใด โดยอาศัยหลัก 
วิฃาช่างที่ถูกต้อง

- ส่วนงานก่อสร้างเสา ให้ผู้รับจ้างเสียบเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. ทุกๆ ระยะ 0.50 ม. เพ่ือใช้สำหรับ 
ยึดแนวกำแพงอิฐ แนวเอ็นทับหลัง และเสาเอ็นต่างๆ

- ส่วนที่จะมิการผิงท่อหรือเจาะรูสำหรับท่อสายไฟฟ้า หรืออื่นๆ ตามแบบ ให้ผู้รับจ้างเตรียมเว้นช่อง 
5117 ไว้ให้พร้อมก่อนการเทคอนกรีตเสมอ

- เสาเอ็น คานทับหลังต่างๆ ล้ามิไต้กำหนดไว้ในแบบ และรายการประกอบแบบโครงสร้างให้ผู้รับจ้างใช้ 
เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. 2 เส้น ปลอกลูกโซ่เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. ทุกๆระยะ 0.20 ม. สำหรับส่วน 
รอบขอบหน้าต่าง รอบขอบประตู และส่วนผนังท่ีก่อไม่ขนคาน หรือทุกพื้นที่ผนังประมาณ 5 ตารางเมตร

- การบ่มคอนกรีต ต้องให้ผิวหน้าคอนกรีตมีสิ่งปกคลุมและราดนํ้าให้จุ่ม
- การถอดแบบคอนกรีต ต้องยึดถือกำหนดเวลาตามที,วิศวกรกำหนดไว้ในรายการประกอบแบบ 

โครงสร้าง ห้ามถอดแบบก่อนที่จะครบตามเวลาที่กำหนด และเมื่อถอดแล้วปรากฏว่ามีโพรงอากาศหรือผิวขรุฃระ 
มากจนอาจจะเกิดความเสียหายต่อความแข็งแรงของโครงสร้างแล้ว ให้ผู้รับจ้างรื้อ ทุบและทำการหล่อใหม่

- ส่วนพื้นและเพดานหล่อคอนกรีต ภายหลังจากถอดไม้แบบแล้วให้มิคํ้ายันต่อไปตามระยะเวลาที่ 
รายการประกอบแบบโครงสร้างกำหนด

- งาน ค อ น ก ร ีต ...

.กรรมการและเลขานุการ



- งานคอนกรีตทุกส่วน หากมิได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตกแต่งผิวหน้าทุก 
ส่วนให้เรียบร้อยสวยงาม

- ระดับความลึกของฐานรากให้เป็นไปตามที่กำหนดในแบบวิศวกรรมโครงสร้าง โดยถือระดับดินเดิม 
ก่อนถมเป็นเกณฑ์

- ก่อนเทคอนกรีตฐานราก ต้องให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความถูกต้องสูบนํ้าที่ขังอยู่ให้แห้งเสมอ และ 
หลังจากเทเสร็จแล้ว ต้องรดนํ้าจนคอนกรีตแข็งตัว และรับนํ้าหนักปลอดภัยไต้ จึงจะกลบดินกลับลงไป

3. การดำเนินงาน
ให้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบ และรายการประกอบแบบท่ีกำหนด โดยส่วนรายละเอียดที่ไม่สามารถแสดง 

ในแบบได้อย่างขัดเจน เซ่น ความอ่อนโค้งขององค์ประกอบทางสถา'ปิตยกรรม หรือเส้นบัวต่างๆ ให้ผู้รับจ้างจัดทำ 
แบบขยายลวดลายขนาด 1:1 เท่าจริง ตามข้อกำหนดท่ีระบุในแบบ เพื่อความถูกต้อง ไต้สัดส่วนท่ีสวยงาม และส่งให้ 
สถาปนิกพิจารณาเห็นขอบ ก่อนดำเนินการก่อสร้างจริง ส่วนรายละเอียดการดำเนินงานท่ีต้องดำเนินงาน คือ

3.1 งานพ้ืน
ให้ดำเน ินการก่อสร้างตามแบบผังพ ื้น และผังคานของขั้นต่างๆ ตามรายละเอียดที่ระบ ุในแบบ 

สถาปิตยกรรม และแบบวิศวกรรม และให้พิจารณาในเรื่องระดับสุดท้ายของผิวพื้นในแบบสถาปิตยกรรม เพื่อลด 
ความหนาตามวัสดุชนิดต่างๆ ที่จะปูพื้น มีรายละเอียด ดังน้ี

พื้นกระเบื้อง 0.30 X 0.30 ม.
พื้นกระเบื้องขนิดกันลื่น 0.30 X 0.30 ม.
พ้ืนหินแกรนิตพ่นไฟ

3.2 งานผนัง
ให้ดำเนินการก่อสร้างผนังตามที่ระบุในแบบ มิรายละเอียด คือ 

/ท ั้) \  ผนังก่ออิฐมอญ ฉาบปูนเรียบทาสี
2 ^  ผนังก่ออิฐมอญ กรุกระเบ้ือง 0.30 X 0.30 ม.

3.3 งานฝืาเพดาน
ให้ดำเนินการก่อสร้างตามผนังที่ระบุในแบบ มิรายละเอียด คือ

(ฐ]) แนวฝ็าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขอบหนา 5 ซม. ฉาบเรียบทาสี
( ©  แนวฝืาเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขอบหนา 5 ซม. ฉาบเรียบทาสี ชนิดกันความช้ืน

3.4 งานทาสี
ให้ผู้รับจ้างทาสีในส่วนพื้นผิวปูน หรือคอนกรีต ที่สามารถมองด้วยตาเปล่าทั้งหมดทั้งภายนอก และ 

ภายในอาคาร โดยใขัสีนํ้าอะครีลิคฃนิดกึ่งเงา หรือสิน้ําพลาสติก หรือตามความเหมาะสมของพื้นผิว เป็นสีคุณภาพ 
ดี โดยต้องทาสีรองพื้นก่อนทาสีจริง และให้ถูกต้องตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตสี

- งานทาสี ให้รวมถึงการพ่นสี ลงแลคเกอร์ แซลค น้ํามันวานิฃ นํ้ายายูรีเทนต่างๆด้วย

พ!
พ2
พร

- การเตรียมผิว...
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- การเตรียมผิวทาสี ให้ผู้รับจ้างทำความสะอาดพื้นผิวที่จะทาสี ให้สะอาดปราศจากฝ่นละออง รูไม้และ 
รอยชำรุดต่างๆ ถ้ามี ให้อุด โป้ว ให้เรียบร้อย ท้ิงผิวให้แห้งสนิท จึงจะลงมือทาสีได้

- การทาสีให้ทาสีรองพื้นก่อน 2 รอบ โดยการทาแต่ละรอบ ต้องทิ้งระยะให้สีที่ทารอบแรกแห้งเสียก่อน 
จะดำเนินการทาสีรองพื้นรอบต่อไป หลังจากทาสีรองพื้นทั้ง 2 รอบแห้งสนิทแล้วจึงดำเนินการทาสีจริงอีก 2 รอบ 
โดยให้ดำเนินการเหมือนกับการทาสีรองพื้น และให้ถูกต้องตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตสิและผู้ควบคุมงานเสมอ

- ห้ามผู้รับจ้างทาสีในวันที่มือากาศชื้นหรือวันที่มืฝนตก
- ส่วนท่ีเนินไม้และเหล็กให้ใฃ้สีบ้ํามันทา
- การทาสีเหล็ก ต้องทาสีกันสนิม (00อ 0X100 ก่อนอย่างน้อย 1 รอบ แล้วจึงทาสีทับอีกอย่างน้อย 2 รอบ 

แต่ละรอบ ต้องท้ิงสีท่ีทาให้แห้งสนิทอย่างน้อย 6-10 ช่ัวโมง และให้ถูกต้องตามหลักกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตสี
- สีที่จะนำมาทาทั้งหมด ต้องเนินสีที่มืคุณภาพดีไม่มืสารตะกั่วและสารปรอทเจือปน
- สีที่ทาภายนอกให้ใซ้สีสำหรับทาภายนอก สีที่ทาภายในให้ใซ้สีสำหรับทาภายใน ห้ามใช้สลับกันโดย 

เด็ดขาด และต้องเนินสีที่ยังไม่เคยเปิดใช้ที่ใดมาก่อน
- หากสีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องการ ไม่มืสีตามเบอร์กำหนดของบริษัทสี ผู้รับจ้างต้องผสมสี 

น้ัน  ๆ และทดลองทาเนินตัวอย่างให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาดูจนตรงกับที่ต้องการ และให้ผู้ควบคุม 
งานตรวจสอบก่อนใช้งานเสมอ จึงจะนำไปทาไต้

- ผู้รับจ้างจะต้องจัดชำงทาสีที่มืความชำนาญงาน และผีเมือประณีต มาดำเนินงาน
- การทาสี ต้องทาทุกซอก ทุกมุม สิต้องสมํ่าเสมอ ไม่มืรอยแปรงทาสี แปรงที่จะทาสีต้องเนินแปรงใหม่ 

ไม่เคยทาสีใดมาก่อน เมื่อทาจะต้องไม่ให้เส้นขนของแปรงหลุดออกมาติดอยู่ในพื้นที่ทาสีหรือใช้ลูกกลิ้งทาสีก็ไต้ 
หรือพ่นด้วยเครื่องก็ไต้

- หากส่วนใดส่วนหนึ่งทาสีไว้แล้วไม่เรียบร้อย เปรอะเปีอน ผู้รับจ้างจะต้องจัดการแก่ไขซ่อมแซมพื้นที่ที่ 
ไม่เรียบร้อย ก่อนส่งมอบงานโดยถือเนินภาระของผู้รับจ้าง

รายการประกอบแบบงานโครงสร้าง

1.1 ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้าง ตามขนาดและรูปทรงในแบบแปลน ในกรณีที่แบบแปลนขัดแย้งกันกับ 
รายการ ให้ถือรายการเนินใหญ่ และถ้าแปลนหรือรายการใดไม่ขัดเจน ให้นำเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
พิจาณาก่อนดำเนินการ

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่อาคารช้างเคียง หรือบุคคลภายนอก หรือ 
ลูกจ้างของผู้รับจ้างเอง อันเนื่องมาจากการก่อสร้างอาคาร

1 .รผ ู้ร ับ จ ้างจะต ้อ งป ฏ ิบ ัต ิตาม พ ระราฃ บ ัญ ญ ัต ิค วบ ค ุม อ าคาร  พ .ศ .2 5 2 2  รวมท ั้งประกาศ 
กระทรวงมหาดไทยในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวช้อง และมีมาตรการต่างๆ เพื่อป็องกันอันตราย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ 
อันเนื่องมาจากการก่อสร้างอาคาร

2.1 เสาเข็มสำเร็จรูป ขนาดตามที่ระบุในแบบ ความยาวเสาเข็มคือค่าผลต่างระหว่าง 0111: 710 และ
0110 700

1. บทท่ัวไป

2. งานเสาเข็ม
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2.2 ตำแหน่งศูนย์เสาเข็มทุกต้นท่ีตอกเสร็จแล้ว จะผิดพลาดจากศูนย์ตามแบบไดไม,เกินค่ามาตรฐาน
- บริเวณที่ได้ตอกเสาเข็มไว้แล้ว ห้ามนำดินหรือทรายมาถมทับ เพื่อป้องกันมิให้เสาเข็มขำรุด

หรือหนีศูนย์กลาง
3. งานคอนกรีต

3 .1 ปูน'ซีเมนต์?0 8 7 แ/440 051715ผ7 7785 1 ให้ใช้ซีเมนต์ตราช้าง,ตราเอราวัณของบริษัทไทย 
ซีเมนต์ จำกัด หรือคุณภาพเทียบเท่า โดยจะต้องได้รับความเห็นขอบจากผู้ควบคุมงาน

3.2 ทราย ต้องเป็นทรายนํ้าจืดที่คมแข็งไม่แตกหักง่าย สะอาดปราศจากวัสดุอื่นที่เป็นภัยต่อคอนกรีต
เจือปน

3.3 หิน จะต้องเป็นหินสะอาดแข็งแกร่งทนทาน ไม่เปราะแตกหักง่ายปราศจากวัสดุอื่นที่เป็นภัยต่อ 
คอนกรีตเจือปน หรือ เคลือบอยู่ต้องมีส่วนคละสมํ่าเสมอ (พ 511 68,4050) กล่าวคือ ใน 1 ปริมาตร จะมีก้อนท่ีมี 
ความยาวของก้อนมากกว่า 3 เท่า ของต้านอื่นของก้อนเกิน 20 96

3.4 นํ้าที่ใช้ผสมคอนกรีต ต้องใสสะอาดดื่มไต้ โดยปราศจาก รส, กล่ิน, กรด, ด่าง, เกลือ, นํ้าตาลและ 
อินทรีย์สารอ่ืนๆ

3.5 กำลังอัดของคอนกรีตเมื่อครบ 28 วัน จะต้องมีค่ากำลังอัดของแท่ง 04-114058 ขนาด 15 ซม. สูง 
30 ซม. ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. และในกรณีท่ีผสมโม่ จะต้องใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 325 กก./ลบ.ม.

3.6 การเทคอนกรีต ห้ามใช้คอนกรีตที่ผสมแล้วเกิน 30 นาที หรือเริ่มก่อตัวเป็นก้อนบ้างแล้ว แม้แต่ 
บางส่วนหรือคอนกรีตอื่นท่ีมีวัสดุอ่ืนๆ ปะปนอยู่การเทต้องทำให้คอนกรีตที่เทแน่น โดยการใช้เครื่องส่ันคอนกรีต

4. แบบหล่อคอนกรีต
4.1 แบบหล่อและคํ้ายัน จะต้องแข็งแรงเพียงพอต่อการรับนํ้าหนักที'เกิดจากกระบวนการก่อสร้าง 

ทั้งหมด เมื่อถอดแบบหล่อออกแล้วรูปโครงสร้างต้องไม่คดงอมากจนเกินไป ถ้าปรากฏว่าเป็นโพรงจะต้องรีบแต่ง 
ผิวให้เรียบร้อย โดยผ่านความเห็นขอบของผู้ควบคุมงาน ก่อนการดำเนินการใดๆ

4.2 แบบหล่อและคํ้ายัน
- แบบหล่อช้างเสา, คาน, ผนัง 2 วัน
- แบบหล่อห้องพื้น, คาน 14 วัน
- เมื่อถอดแบบท้องคานแล้วให้คํ้ายันกลางพื้น, คาน, ไว้อีก 14 วัน

4.3 ในกรณีที่ใช้พื้นดินเป็นแบบหล่อ ให้บดอัดดินให้แน่นแล้วเทคอนกรีตหยาบ
5. เหล็กเสริมคอนกรีต

5.1ต้องเป็นเหล็กเส้นที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่มีสนิมขุม ไม่มีวัสดุอื่นแปลกปลอมเคลือบผิวอยู่ 
ก่อนการใช้งานต้องกำจัดสิ่งเคลือบผิวให้หมดสิ้น

5.2 เหล็กเส้นกลม (80บผอ 848) มีจุดคราก (7150 80147) ไม่น้อยกว่า 2,400 กก./ตร.ซม.
โดยให้ใช้เหล็กเส้นที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20 - 2527

5.3 เหล็กอ้อย (0 5 5 0 8 ^ 5 0 ) มีจุดคราก (7150 80ผ7) ไม่น้อยกว่า 3,000 กก./ตร.ซม. โดยให้ใช้เหล็ก 
ที่มีคุณภาพตามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24 -  2536

5 .4  ระ ยะ ข อ ง...

กรรม๓ รและเลขานุการ
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5.4 ระยะของปลายเหล็กเส้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กที่สุด สำหรับของอให้ใข้เท่ากับ 5 เท่าของ0 
ของเหล็กเส้นน้ัน โดยวัดด้านในของของอของอ 180 ให้มีส่วนยื่นต่อจากส่วนที่เป็นโค้งครึ่งวงกลม อีกอย่างน้อย 4 
เท่าของ0 ของเหล็กเส้นนั้น และไม่น้อยกว่า 5 ซม. ส่วนของอ 90 ให้มีส่วนยื่นต่อจากส่วนที่เป็นโค้งอีกอย่างน้อย
16 เท่าของ0 ของเหล็กเส้นนั้นและไม่น้อยกว่า 10 ซม.

5.5 การต่อเหล็กเสริมโดยวิธีทาบต่อ สำหรับเหล็กผิวเรียบ และเหล็กข้ออ้อย ให้ระยะทาบกันไม่น้อย
กว่า 48 และ 36 เท่าของ0 ของเหล็กเส้นนั้นแต่ไม่น้อยกว่า 50 ซม. และ 40 ซม. ตามลำดับ ถ้าใข้วิธีทาบแทน 
เขื่อม การทาบเขื่อมให้ระยะทาบเป็น 25 และ 15 เท่า1ขอ4*เหล็กผิวเรียบและเหล็ก'ข้ออ้อยตามลำดับ แต่ไม่น้อย 
กว่า 50 ซม. และ 40 ซม. ตามลำดับ ถ้าใข้ว ิธ ีทาบเชื่อมแทน การทาบเช ื่อมให ้ระยะทาบเป ็น 25 และ 
15 เท่าของ0 เหล็กผิวเรียบ และเหล็กข้ออ้อยตามลำดับ

5.6 ตำแหน่งการต่อทาบเหล็กของโครงสร้างส่วนต่างๆ ให้ต่อทาบบริเวณต่อไปนี้
- เหล็กเสริมฐานราก ห้ามต่อทาบโดยเด็ดขาด
- เหล็กเสริมเสา ให้ต่อทาบท่ีใดก็ไค้
- เหล็กเสริมบน, พ้ืน, คาน ให้ต่อทาบข่วงกลางพื้น, คาน
- เหล็กเสริมล่าง, พ้ืน, คาน ให้ต่อทาบที่หัวเสา หรือจุดรองรับ
- เหล็กเสริมพิเศษ พ้ืน, คาน ห้ามต่อทาบเด็ดขาด

5.7 ลวดผูกเหล็กให้ใข้เบอร์ 18 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 138 -2518
6. การเทคอนกรีตทั่วไป

- การเทคอนกรีตทั่วไป ต้องทำความสะอาดไมให้มีเศษสิ่งของอยู่ในแบบ และต้องให้ผู้คุมงานตรวจ 
เหล็กเส้นและแบบก่อนทุกครั้งที่เทคอนกรีต จะต้องไม่ให้เหล็กเส้นเคลื่อนที่ ในพื้นต้องมีคอนกรีตหุ้มเหล็กหนา
1.5 ซม. ในคานต้องมีคอนกรีตหุ้มเหล็กหนา 2.5 ซม. ขณะเทคอนกรีตจะต้องใข้เครื่องสั่นสะเทือนเขย่าให้แน่น 
คอนกรีตที่ผสมไว้นานเกิน 30 นาที ห้ามนำมาใข้โดยเด็ดขาด

- การเทคอนกรีตที่เทครั้งเดียวไม่หมดรวดเดียวให้หยุดเทตามจุดดังนี้
๐  ลำหรับเสา ให้ถึงระดับ 7.5 ซม. ตํ่าจากท้องคาน
0  ลำหรับคานให้หยุดที่กึ่งกลางของซ่วงคานนับจากเสา โดยเทให้เป็นมุมฉาก 90 องศา
- การเทผนังคอนกรีต ถังบรรจุนํ้า ให้เทคอนกรีตต่อเนื่องกันโดยไม่หยุดจากส่วนล่างสุดของผนัง 

จนถึงขอบบนสุด ให้เททืละขั้น แต่ละข้ันสูงไม่เกิน 10 น้ิว จะต้องเขย่าด้วยเครื่องก่อนการแข็งตัวระยะแรก
- การเทคอนกรีตฐานราก จะต้องสูบนํ้าออกให้หมดก่อนเทคอนกรีตหยาบ แล้วจึงวางตะแกรงเหล็ก 

ฐานรากให้สูงจากพื้นคอนกรีต 7.5 ซม. โดยใข้ลูกปูนหนุน ก่อนกลบดินฐานรากจะต้องให้ผู้ควบคุมงานตรวจฐาน 
รากก่อน ให้ถมดินเป็นขั้นๆไม่เกิน 2 0 ซม. บดอัดให้แน่นเป็นข้ัน

- การบ่มคอนกรีต เมื่อเทคอนกรีตในแบบหล่อแล้วทิ้งไว้จนคอนกรีตแข็งตัว ใข้กระสอบ'ซุบน้ําคลุม 
ผิวจนทั่ว จะต้องราดนี้าให้กระสอบเปียกซุ่ม ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน

- การเทคอนกรีต การเสริมเหล็กให้ยึดตามมาตรฐานคอนกรีตเสริมเหล็กของ วสท. หรือ 501 หรือ 
ตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด

7. การดัดแปลงแกไข
- การดัดแปลง แก้ไข หรือต่อเติม นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในแบบต้องเสนอวิธีการต่อวิศวกร 

ผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติก่อนทำการใดๆ

กรรมการ ลงช่ือ

8 . งาน เห ล ็ก ร ูป พ ร ร ณ ...

.... กรรมการและเลขานุการ
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8. งานเหล็กรูปพรรณ

8.1 เหล็กรูปพรรณที่ใซ้เปีนเหล็กคาร์บอนตํ่ามีกำลังครากไม่ตํ่ากว่า 2,500 กก./ตร.ซม.
8.2 ลวดเชื่อม เป็นชนิด โ60 วิธีการเชื่อมและขนาดขาเชื่อม (ถ้าหากไม่ได้ระบุไวิในแบบ) ให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน ว.ส.ท. 1003 -  18, 2518 (มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ) หรือ มาตรฐาน /\1ร0 1979
(รโโดโ!๐ \71อผร โอโ! 7แโ อ851อผ, โ/โธโ!!07\7เอผ /\ผอ โโดทอผ อโ 5 7 โ บ 0 7 บ โ /ร 7 โ โ 1  โอโ 
ธบเ101แอ)

8.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคนงานเชื่อมเหล็กที่มีคุณภาพดี ทั้งนี้จะต้องส่งตัวอย่างการเชื่อมไปยังสถาบัน 
ที่ไต้รับการรับรอง เพื่อตรวจสอบกำลังรอยเชื่อม ก่อนเริ่มทำงานค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผู้รับจ้างเป็นผู้จ่าย 
ท้ังหมด

8.4 หากมิไต้ระบุเป็นอย่างอื่น งานเหล็กรูปพรรณทั้งหมดให้ทาสีรองพื้นด้วยสีกันสนิม แล้วทาสีจริงทับ 
อีก 2 รอบ กรณีที่เหล็กรูปพรรณผิงในคอนกรีตไม่ต้องทาสีท้ังหมด แต่ต้องขัดผิวให้สะอาด ปราศจากสนิมขุมก่อน 
เทคอนกรีต เหล็กรูปพรรณที่เป็นโครงสร้างของอาคาร จะต้องสามารถทนไฟไต้ไม่น้อยกว่า 2 ซม. โดยไม่เสีย 
รูปร่าง อาจพ่นปีดผิวนอกด้วยสารเวอร์มิดูไลท์หรือหุ้มด้วยวัตถุทนไฟอื่นๆ ซึ่งจะต้องไต้รับการอนุมัติวัสดุก่อน 
จึงจะสามารถนำไปใช้ไต้

8.5 การดัดแปลง แกไข หรือต่อเติม นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในแบบ ต้องเสนอวิธีการต่อวิศวกร 
ผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติก่อนทำการใดๆ
6. การจัดทำรายงาน

ให้ผู้รับจ้างจัดทำรายงานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเก่า (ห้องศิลปกรรม) เป็นศูนย์เรียนรู้อารยธรรมเขมร 
พิพิธภัณฑสถานแห่งซาติพิมาย ขนาด /\4 เช้าเล่ม จำนวน 5 เล่มโดยเนื้อหารายละเอียดของรายงานประกอบด้วย 
หัวข้อสำคัญ คือ ประวัติ ท่ีต้ัง สภาพก่อนการดำเนินงาน รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานเทคนิค วิธีการ ก่อน 
และหลังการดำเนินงาน และบทสรุป ประกอบกับภาพถ่าย(ก่อน-ระหว่าง-หลัง) การดำเนินงาน รูปแบบรายการ 
และสัญญาการจัดจ้างพร้อมบันทึกลงในแผ่น 0 0  จำนวน 5 แผ่น นำล่งพร้อมรายงานรูปแบบรายการที่นำมา 
ประกอบรายงานให้ถ่ายย่อลงใบกระดาษ /\3 หรือ /\4 ตามความเหมาะสม

รูปแบบของรายงานให้ใช้ตัวอักษร 714 รลโลชนก โรฟ ขนาด 16 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หมายเลข 
หน้าอยู่มุมบนต้านขวา ขนาด 16 พอทย์ เท ่าตัวอักษรระยะห่างจากขอบกระดาษต้านบน 2.5 น้ิว ขอบล่าง
2.5 น้ิว ขอบซ้าย 3.0 น้ิว ขอบขวา 2.5 นิ้วการอ้างอิงใช้ระบบ นาม ปี ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยศิลปากร

หัวข้อในการเขียนรายงาน ผู้ควบคุมงานสามารถกำหนดใหม่หรือปรับเปลี่ยนไต้ตามความเหมาะสมของ 
เนื้อหาและตามหลักฐานที่พบ และต้องนำล่งรายงานฉบับร่างให้คณะกรรมการตรวจการจ้างแก้ไขก่อนวันล่งงาน 
งวดสุดท้าย และต้องแกไขรายงานให้สมบูรณ์ก่อนวันล่งงานงวดสุดท้าย 
การส่งมอบงานงวดสุดท้าย

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารทั้งหมด ให้เรียบร้อยสวยงามและเสร็จครบถ้วน สามารถใช้งานไต้ 
ดี และรื้อถอนโรงเก็บวัสดุและอุปกรณีที่ใช้ในการก่อสร้างออกทั้งหมด รวมทั้งทำความสะอาดบริเวณที่ทำการ 
ก่อสร้าง จึงจะทำการส่งมอบงานต่อผู้ว่าจ้างไต้
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7. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา
7.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
7.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
7.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
7.4 ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ 

ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
7.5 ไม่เป็นบุคคลที่ถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

7.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

7.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
7.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่ยื่นข้อเสนอให้แก่พิพิธภัณฑสถานแห่งซาติพิมาย 

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

7.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา 
ได้มีคำสั่งให้สละเอกลิทธิ้ความคุ้มกันเซ่นว่านั้น

7 .1 0 ไม่เป็นผู้1มผ่่านกฎเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
กำหนด

7.11 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานด้านการก่อสร้างที่ออกแบบโดยกรมศิลปากรในสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม่ 
น้อยกว่า 1,485,900 บาท(หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และจะต้องเป็นผลงานที่แล้วเสร็จเป็น 
ผลดีไม่เกิน 5 ปี และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งซาติพิมาย เช่ือถือ

7.12 ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียน'ใน-ระบบจัด'ซ้ือ'จัดจ้างภาครัฐด้วย(6-ด!0ห61โก๓ 6ก! ?โ0(ะบโ6๓ 6ก! : 0-6?) 
ของกรมบัญชีกลาง

7.13 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ 
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

7.14 ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน 
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ.กำหนด
8. สถานที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งซาติพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
9. ระยะเวลาดำเนินการ

ให้ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับต้ังแต่วันลงนามในสัญญา

10. การจ่ายเงิน...

.กรรมการและเลขานุการ
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10. การจ่ายเงิน
10.1 กำหนดจ่ายเงินค่าก่อสร้างเป็นงวดงาน รวม 4 งวด

งวดท่ี 1 จ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 2096 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
-งานรื้ออาคาร 3 หลัง แล้วเสร็จ
•ทดสอบดินโดยวิธี ?๒16 ธ63ก่ก5 7651 แล้วเสร็จพร้อมรายงาน 
-งานก่อสร้างบ้านพักแล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันเร่ิมสัญญา
งวดท่ี 2 จ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 3096 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 

-งานวิศวกรรมอาคารจัดแสดงตั้งแต่งานพื้นเสาถึงโครงหลังคาแล้วเสร็จ 
ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันเริ่มสัญญา

งวดท่ี 3 จ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 2096 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
-ติดตั้งหลังคาและวัสดุมุงแล้วเสร็จ 
-ติดตั้งเครื่องประกอบหลังคาแล้วเสร็จ 
-ติดตั้งแผงกันแดดแล้วเสร็จ 
-ติดตั้งฝาไม้สักแล้วเสร็จ 
-เสา ค.ส.ล. ฉาบปูนทำลวดบัวแล้วเสร็จ 
-ทำระเบียงโดยรอบแล้วเสร็จ 
•ทำ'ทางลาดแล้วเสร็จ 
-ก่อผนังและฉาบปูนผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ 
-ทำคันขอบและโรยกรวดแม่นํ้าแล้วเสร็จ 
-ทำแผง-ประตูเหล็ก กรอบเหล็ก เกร็ดระบายแล้วเสร็จ 
-งานทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดท่ี 4 จ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 3096 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
-งานปูพื้นแกรนิตพ่นไฟอาคารจัดแสดงแล้วเสร็จ 
-งานระบบไพ่ฟ้าอาคารจัดแสดงทั้งหมด 
•ดำเนินการตามรูปแบบรายการในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ 
•เก็บทำความสะอาดโดยรอบพื้นให้แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับแต่วันเริ่มสัญญา
หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันทีละหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้าง 
ได้ทำการก่อสร้างนั้นแล้วเสร็จเรียบร้อยครบล้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไวิในแต่ละงวดงาน

10.2 หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอก 
เลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องขำระค่าปรับรายวันในอัตราร้อยละ 0.1096 ของจำนวนเงินค่าจ้าง

ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันเริ่มสัญญา
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11. วงเงินในการจัดจ้าง
-วงเงินงบประมาณ จำนวน 5,956,500 บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.2562
-วงเงินราคากลาง จำนวน 5,943,400 บาท (ห้าล้านเก้าแสนส่ีหม่ืนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

12. หลักเกณฑ์และสิทธึ๋ในการพิจารณา
ใช้หลักเกณฑ์ราคา(9โ106) โดยพิจารณาจากผู้เสนอราคาตํ่าสุด

13. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 

2 ปี นับถัดจากวันที่พิพิธภัณฑสถานแห่งซาติพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราฃสีมาได้รับมอบงาน 
งวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ดีดังเดิม ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความ 
ชำรุดบกพร่อง 
หมายเหตุ

ประ'ซา'ซนผู้สนใจ สามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของ 
งานนี้ เป ็นลายลักษณ์อ ักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ(9เฬร) ส่งไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งซาติพิมาย 
ถนนท่าสงกรานต์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราซสีมา 3 0 1 1 0 โทร./โทรสาร 0-4447-1167 หรือทาง 
อีเมล์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งซาติพิมาย 9911๓ล!๓ น56นกก®เา01๓ล11.00๓ โดยระบุซ่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
ที่สามารถติดต่อได้

คณะกรรมการฯ จึงพร้อมกันลงลายมือซื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงซ่ือ) . ป ^ : ะ 077โโโโ'.........ประธานกรรมการ
(นางชุติมา จันทร์เทศ)

ผ้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งซาติพิมาย

ไ - 7- ^ —(ลงฃือ)..............ไ ^ ณ ์โ โ โ โโ.  กรรมการ
(นายชำนาญ กฤษณสุวรรณ)

นายฃ่างเทคนิคอาวุโส
(ลงซื่อ)..........[ณ ์....ว ั^ว^................... กรรมการ

(นายกิตติพงษ์ สนเล็ก)
นักโบราณคดีชำนาญการ

(ลงซื่อ)...........& ........................กรรมการและเลขานุการ
(นางอภิฃญา ดันแปง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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ประกาศสำนักศิลปากรที่ ©๐ นครราชสีมา
เร่ือง ประกวดราคาจ้างงานโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเก่า (ห้องศิลปกรรม) 

เป็นศูนย์การเรียนรู้อารยธรรมเขมร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย 
ตำบลใบเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-6๒01๒5)

สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาจ้างงานโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเก่า (ห้องศิลปกรรม) เป็นศูนย์การเรียนรู้อารยธรรม 
เขมร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกาศเชิญชวน 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (6-6๒01๒5) ราคากลาง'ชองงานก่อสร้าง'ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นแงิน,ทั้งสิ้น 
๕,๙๔๓,๔๐0 บาท (ห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมืคุณสมนัติ ดังต่อไปนี้ 
๑. มืความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ช ั่วคราวเน ื่องจากเป ็นผ ู้ท ี่ไม ่ผ ่านเกณ ฑ ์การประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานชองผ ู้ประกอบการตามระเบ ียบท ี่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ 
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มือำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม่เป็นผู้ม ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนัก 

ศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลชอง 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีดำสั่งให้สละเอกลิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑๐. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานด้านการก่อสร้างที่ออกแบบโดยกรมศิลปากรในสัญญาเดียวกัน 
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๙๔๓,๔๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และจะต้องเป็นผลงานที่ 
แล้วเสร็จเป็นผลดีไม่เกิน ๔ ปี และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่า 
ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนห้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน 
ท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย เชื่อถือ

ผ้ยื่นข้อเสนอ...



ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า'' ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ 

ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม ''กิจการร่วม 
ค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้ 
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วม 
ค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการ 
ร ่วมค ้าได ้ม ีข ้อตกลงระหว่างผ ู้เข ้าร ่วมค ้าเป ็นลายล ักษณ ์อ ักษรกำหนดให ้ผ ู้เข ้าร ่วมค ้ารายใดรายหน ึ่งเป ็น 
ผู้รับผิดขอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ 
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ 
ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ ''กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่'' หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน 
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณีซย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (5๒0ปโ0 ก!0 
(วิ0\โ6โกเาก6 ก'! ?โ00นโ6 ๓ 6ก!: ะ 6 - 6?) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซี่งได้รับดัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (5๒017๐ก10 60^ 6โก๓ 6ท1 ?โ๐0นโ6 โฑ6 ก!: ะ 6 - 6?) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ข. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ 
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีบุลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. 
กำหนด

๑๔. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอขื่อผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานแต่ละด้านให้สอดคล้องกับ 
การปฏิบัติงาน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้พิจารณารายขื่อบุคลากรแต่ละด้าน โดย 
ได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อน จึงจะถือว่ามีผล

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ใบวันที่ .........................  ระหว่างเวลา ......................... น. ถึง .........................  น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐0๐ บาท
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วับที่ ..........................
ถึงวันท่ี ......................... โดยดาวนํโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลัง
จากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผูส้นใจสามารถดรูายละเอยีดไดท้ ีเ่วบ็ไซต ์ ผผผ.กกิอ3ห :ร ./? เา เก า ล !๓ บ56บเาก หรือ 
ผ ผ ผ .3เวโ๐0นโ6๓6ก!.30.!เา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๔๗-๑๑๖๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันท่ี มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๒

(นายจารึก วิไลแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา 

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศิลปากร



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-เวเปปเกร)
เลขท่ี .........................

การจ้างงานโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเก่า (ห้องศิลปกรรม) เป็นศูนย์การเรียนรู้อารยธรรมเขมร
พิพิธภัณฑสถานแห่งซาติพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราขสิมา 

ตามประกาศ สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราซสิมา 
ลงวันท่ี มกราคม ๒๕๖๒

สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราซสีมา โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งซาติพิมาย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า
"สำนัก,' ม ีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเก่า (ห้อง 
ศิลปกรรม) เป ็นศูนย์การเรียนรู้อารยธรรมเขมร พิพิธภัณฑสถานแห่งซาติพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย 
จังหวัดนครราขสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยมืซ้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวิในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓ สัญญาจ้างทั่วไป 
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(๑) หลักประกันสัญญา 
๑.๕ สูตรการปรับราคา 
๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มืผลประโยซนํร่วมกัน 
(๒) การซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๗ แบบบัญซีเอกสารที่กำหนดไวิในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(๑) บัญซีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม 8 0 0  (8111 (ซั 0น3กฒ6ร)
๒. คุณสมบัติซองผู้ยื่นข้อเสนอ 
๒.๑ มืความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานซองรัฐไว้

ซั่วคราว เน ื่องจากเป ็นผ ู้ท ี่ไม ่ผ ่านเกณฑ ์การประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานของผ ู้ประกอบการตามระเบ ียบท ี่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานซองรัฐใบระบบเครือข่ายสารสนเทศซองกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผ้จัดการ ผ้บริหาร ผ้มือำนาจในการดำเนินงานในกิจการซองนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติ...
ลงชี ก ์รรมการ ลงซอ. .กรรมการและเลขานุการ



๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมลักษณะด้องห้ามตามที่คณะกรรมการมโยป'!ยการจ ัด‘ซอจ ัดจ ัางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนัก ณ วัน 

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรม ใน 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานด้านการก่อสร้างที่ออกแบบโดยกรมศิลปากรในสัญญาเดียวกัน 
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕,๙๔๓,๔๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และจะต้องเป็นผลงานที่ 
แล้วเสร็จเป็นผลดีไม่เกิน ๕: ปี และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่า 
ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน 
ท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ ที่สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งซาติพิมาย เชื่อถือ 

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบชอง "กิจการร่วมค้า'' ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ 

ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวิในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วม 
ค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้ 
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างชองกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วม 
ค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวิในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการ 
ร ่วมค ้าได ้ม ีข ้อตกลงระหว่างผ ู้เข ้าร ่วมค ้าเป ็นลายล ักษณ ์อ ักษรกำหนดให ้ผ ู้เข ้าร ่วมค ้ารายใดรายหน ึ่งเป ็น 
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ 
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ 
ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่'' หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน 
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย่

๒ .๑๑ ผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อต ้องลงท ะเบ ียน ใน ระบ บ จ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างภาคร ัฐด ้วยอ ิเล ็กท รอน ิกส ์ 
(5๒0*โ0กเ0 6 ( ^ 6 โก๓ รก1: ?โ0(ะนโ6 ๓ 6 ก1: ะ 6 - 6?) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (61.60*โ๐ก10 6๐ห6กากก6 ก!: กเ'ง0นโอกก6 ก!: ะ 6 - 6 ?) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ 
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. 
กำหนด

ลงซิอ.,

๒.๑๔ ผ้เสนอราคา...
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-๓-
๒.๑๕ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอขื่อผู้ที่มีความเชี่ยวขาญในการทำงานแต่ละด้านให้สอดคล้องกับ 

การปฏิบัติงาน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้พิจารณารายขื่อบุคลากรแต่ละด้าน โดย 
ได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อน จึงจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.® ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล บัญชีรายขื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ 

บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายขื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใซ่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนา 
บัตรประจำตัวประซาซนของผู้บั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 
ประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญขาติไทย พร้อมทั้งรับรอง 
สำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ย ื่นข้อเสนอเป็นผู้ย ื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร ่วมค้า ให้ยื่นสำเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไวใบ (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิขย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นด้น (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ 909 ค ๒ (?0โ1;3ช16 อ0(ะน๓ 6ก*: 
1=0โ๓31:)

ท้ังน้ี เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟส์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ครบถ้วน ถูกต้อง 
แล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดย 
ผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ 90^ 1=116 (?0โ1;3ช16 เว0(ะช๓รก* 1=0โ๓3๕) 

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ 
หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าบั้น 

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
(๓) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ 

อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมท้ังกำไรไว้ด้วย
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ 1=1(6 (?๐โ1:ล1วเ6 0๐(:น๓ 6ก*
1=0โกกล*)



ทั้งนี้ เมี่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที'๒ ครบถ้วน ถูกต้อง 
แล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดย 
ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ โอโ ค ๒ (^01ฯ:3เว๒ อ0(ะน๓©ก* 1=0ทากล*) 

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอต ้องย ื่นข ้อเสนอ และเสน อราคาทางระบบจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างภาคร ัฐด ้วย 

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้อง 
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ 
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ โอโ ค ๒ (โอโ*ลเว๒ อออบ๓ 6ก* 1=0โ๓ ล*)

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พร้อม 
จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงิน 
บาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ 
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้า 
ตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี 
อากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายใน 
กำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีไต้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๑๐ วัน นับลัด 
จากว ัน ลงน ามใน ส ัญ ญ าจ ้างห ร ือจากว ัน ท ี่ได ้ร ับ ห น ังส ือแจ ้งจาก สำน ักศ ิลปากรท ี่ ๑ ๐  นครราขส ีมา 
โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งขาติพิมายให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ 
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน 
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอจะต ้องย ื่นข ้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ ื้อจ ัดจ ้างภาครัฐด ้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ .........................  ระหว่างเวลา .........................  น. ถึง ..........................  น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอ 
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
ควเ1 ค ๒ (โ5๐โ*ลช๒ อออน๓ 6ก* โอโ๓3*) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดขอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และขัดเจนของเอกสาร โอโ ค๒ ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (บเว๒ลฟ) เพื่อเป็น 
การเสนอราคาให้แก่สำนัก ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส ์จะดำเน ินการตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้ยื่บข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ 
๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราย 
อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายฃื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ว ่า ก่อนหรือใน 
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

------- ''''ๆการฯ...
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คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนัก จะพิจารณาลงโทษผู้ 
ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ สำนัก จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ 
กระทำดังกล่าวและไดให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสำนัก 

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบติ ดังนี้
(๑) ปฏินัติตามเงื่อนไฃที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

กำหนด
(๓) ผู้ย ื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าส ู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ไต้
(๔) ผู้ย ื่นข ้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธ ีการเสนอราคาด้วยวิธ ี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ พ 'พ พ .5เวโ๐0นโ6 ๓ 6กบ^๐.•ปา 
๔. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักจะพิจารณา 
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการ 
ยื่นข้อเสนอ สำนัก จะพิจารณาจาก ราคารวม

๔.๓ หากผู้ย ื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น 
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการพิจารณา 
ผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอราย 
ใดเสนอเอกสารทางเทคน ิคหร ือรายละเอ ียดค ุณ ล ักษณ ะเฉพาะชองพ ัสด ุท ี่จะจ ้างไม ่ครบถ ้วนหรือเสนอ 
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไฃที่สำนักกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วน 
ที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการไต้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือ 
เป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๔.๔ สำนักสงวนสิทธี้ไม่พิจารณาข้อเสนอชองผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปน้ี

(๑) ไม ่ปรากฏซื่อผ ู้ย ื่นข ้อเสนอรายน ั้นในบัญชีรายซ ื่อผ ู้ร ับเอกสารประกวดราคา 
อ ิเล ็กทรอน ิกส ์ทางระบบจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างด ้วยอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ หร ือบ ัญ ช ีรายซ ื่อผ ู้ซ ื้อ เอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ชองสำนัก

(๒) ไม ่ก รอ ก ซ ื่อ ผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อ ใน ก ารเส น อ ราค าท างระบ บ จ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้างด ้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอ ียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท ี่กำหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความไต้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๔.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนัก มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สำนัก 
มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม'รับราคา หรือไม,ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
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๕.๖ สำนักทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ 

ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ 
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ 
ของทางราฃการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสำนักเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือ 
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง สำนักจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ 
เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอ 
กระทำการโดยไม่สุจริต เซ่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ซื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ 
ราคาแทน เป็นด้น ในกรณ ีท ี่ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอรายท ี่เสนอราคาตํ่าส ุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว ่าไม ่อาจ 
ดำเน ินงานตามเอกสารประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ได ้ คณ ะกรรมการพ ิจารณ าผลการป ระกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์หรือสำนัก จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนี้นขี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ 
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค0าชี้แจงไม่เป็นทีรั่บพิงได้ สำนัก มีสิทธิ 
ที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไมรั่บราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอตังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย 
หรือค่าเสียหายใดๆ จากสำนัก

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา สำนัก อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ 
หากปรากฏว่าม ีการกระทำท ี่เข ้าล ักษณะผู้ย ื่นข ้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือท ี่ได ้ร ับการคัดเล ือกม ี 
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ 
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนหรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคาหรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 

๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสำนัก ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน 
สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักยึดถือไวในขณะ 
ทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือด 

ราฟท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ใบวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ
๖.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย 

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้า 
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ตังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ซนะการประกวด 

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
๗. ค ่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว 
โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๔ งวด ตังนี้

งวดท่ี ๑...



งวดท่ี ๑ จ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๐196 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
-งานรื้ออาคาร ๓ หลัง แล้วเสร็จ
-ทดสอบดินโดยวิธี 0131:6 063โ!ก3 "โ651: แล้วเสร็จพร้อมรายงาน 
-งานก่อสร้างบ้านพักแล้วเสร็จ 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญา 

งวดท่ี ๒ จ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๓อ 96 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
-งานวิศวกรรมอาคารจัดแสดงตั้งแต่งานพื้น, เสาถึงโครงหลังคาแล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญา
งวดท่ี ๓ จ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๐% ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบ้ติงานดังนี้ 

-ติดตั้งหลังคาและวัสดุมุงแล้วเสร็จ 
-ติดตั้งเครื่องประกอบหลังคาแล้วเสร็จ 
-ติดตั้งแผงกันแดดแล้วเสร็จ 
-ติดตั้งฝาไม้ลักแล้วเสร็จ 
'เสา ค.ส.ล. ฉาบปูนทำลวดบัวแล้วเสร็จ 
-ทำระเบียงโดยรอบแล้วเสร็จ 
'ทำทางลาดแล้วเสร็จ 
'ก่อผนังและฉาบปูนผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ 
'ทำคันขอบและโรยกรวดแม่นํ้าแล้วเสร็จ 
'ทำแผงประตูเหล็ก กรอบเหล็ก เกร็ดระบายแล้วเสร็จ 
'งานทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญา
งวดที่ ๔ จ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๓๐0/0 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบ้ติงานดังนี้ 

'งานปูพื้นแกรนิตพ่นไฟอาคารจัดแสดงแล้วเสร็จ 
'งานระบบไพ่ฟ้าอาคารจัดแสดงทั้งหมด 
'ดำเนินการตามรูปแบบรายการในส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ 
'เก็บทำความสะอาดโดยรอบพื้นให้แล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญา 
๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น 
หนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างข่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต 
จากสำนัก จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าตินดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างข่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบ้ติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง บอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับ 
เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ฃนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ 

ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า...

.ประธาน ลงซ่ือ่ื: .กรรมการ ลงซ่ึอ. ภรรมการ ลงข่ืเ .กรรมการและเลขานุการ



ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สำนักได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้!ฃให้ใช้การได้ดีดังเดิม 
ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเศนอและอ่ืน ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต ่อเม ื่อ สำนักได ้ร ับอน ุม ัต ิเง ินค ่าก ่อสร ้างจากเงิน 

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐.๒ เมื่อสำนักได้คัดเลือกผู้ยื่นช้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการ 

ประกวดราคาอิเล ็กทรอน ิกส ์แล ้ว ถ ้าผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องส ั่งหร ือนำส ิ่งของมาเพ ื่องานจ ้างด ังกล ่าวเช ้ามาจาก 
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเช้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏินัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิซยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเช้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือ 
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่ 
มิใช่เรือ,ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การล่งเสริมการพาณิซยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ 
ภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 
คํ้าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา 
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ สำนักสงวนสิทธึ๋ท ี่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือ 
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ล้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มิความขัดหรือแย้ง 
กันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏินัติตามคำวินิจฉัยของสำนัก คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ลือเป็นที่สุด และผู้ยืนข้อเสนอไม่มี 
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖  สำนัก อาจประกาศยกเล ิกการจัดจ้างในกรณีต ่อไปนี้ได ้ โดยที่ผ ู้ย ื่นข้อเสนอจะ 
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักไม่ได้

(๑) สำนักไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะ 
ทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข ้าลักษณะผู้ย ื่นข้อเสนอที่ซนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี 
ผลประโยซนํร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรมหรือ 
สมยอมกันกันผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอ 
ราคา

(๓) การทำการ...
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(๓) การทำการจัดจ้างครั้งน ี้ต ่อไปอาจก่อให้เก ิดความเสียหายแก่สำนัก หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม 
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑®. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๔ จะนำมาใข้ในกรณีที่ 

ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มซื้นโดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ส ูตรและวิธ ีคำนวณที่ใข ้ก ับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ 

คณะรัฐมนตรีเม ื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๔๓๒ เรื่อง การพ ิจารณาช ่วยเหล ือผ ู้ประกอบอาช ีพงานก ่อสร้าง 
ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า 10 จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไวิในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนด 
ไวิในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สำนักได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๔ 

๑๒. มาตรฐาน!!เมือช่าง
เมือ่สำนักไดค้ดัเลอืกผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดใหเ้ปน็ผูร้บัจา้งและไดต้กลงจา้งกอ่สรา้งตาม 

ประกาศน้ีแล้ว ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบีติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีและใข้ผู้ผ่าน 
การทดสอบ มาตรฐาน!!เมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตราฐาน!!เมือช่างจาก มาตรฐาน!!เมือช่างหรือผู้ผ่านการ 
ทดสอบมาตราฐาน!!เมือช่างจาก จากคณะกรรมการการกำหนดมาตรฐานและทดสอบผมีอืแรงงานหรือสถาบนั 
ของทางราชการอืน่ หรือผู้มวุืฒบัิตรระดับ ปวข. ปวส. และปวท. หรอืเทยีบเทา่จากสถาบนัการศกึษาที ่ ก.พ. 
รับรองใหเ้ขา้รับราชการได ้ในอตัราไมต่ํา่กว่ารอ้ยละ ๔ ของแต่ละ สาขาชา่งแตจ่ะตอ้งมจีำนวนชา่งอยา่งนอ้ย 
๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปน้ี

๑๒.๑ ช่างโยธา 
๑๒.๒ ช่างสำรวจ 
๑๒.๓ ช่างศิลปกรรม 

๑๒.๔ นักโบราณคดี 
๑๒.๔ วิศวกรโยธา 
๑๒.๖ สถาปนิก

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง 

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้๒ ยเคร่งครัด 
๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำนัก สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย ื่นข้อเสนอที่ได้รับการ 
ดัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ย ื่นข้อเสนอที่ได้ร ับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่น 
ข้อเสนอหรือทำสัญญากับสำนัก ไว้ชั่วคราว

สำนักศิลปากรท่ี ๑๐ นครราชสีมา
มกราคม ๒๔๖๒


