
 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  2 / 2555  
งานปรับปรุงถนนภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ตามประกาศอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ   ลงวันที่  5  มิถุนายน  2555 

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

  อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สำนักงาน” * มีความประสงค์จะประกวดราคา
จ้างเหมางานปรับปรุงถนนภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ  อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 
 

 1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
  1.1 แบบรูปรายการละเอียด 

1.2   แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง 
1.3   แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
1.4   หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  1.5 แบบสัญญาจ้าง 
  1.6 แบบหนังสือค้ำประกัน 
         (1) หลักประกันซอง   
    (2) หลักประกันสัญญา 
      ** (3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
      ** (4) หลักประกันผลงาน   
  **    1.7  สูตรการปรับราคา 
                  1.8  บทนิยาม 
       (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
       (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  1.9  แบบบัญชีเอกสาร 
       (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
       (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

 2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
     2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

 
 

/2.3 ผู้...... 
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     2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน และ/หรือต้อง 
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 
  2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
         2.5  ผู้ร่วมทุนซึ่งเป็นนิติบุคคล จำนวน 1 ราย 
       2.6  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล  และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) ที่แล้วเสร็จใน

สัญญาเดียว (ราคาสัญญาไม่รวมค่า K) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักฯ เชื่อถือได้ 
และเป็นผลงานที่มอีายุไม่เกิน  5 ปี  นับจากวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จถึงวันยื่นเอกสารเปิดซองประมูลจ้างฯ 
 

 3.  หลักฐานการเสนอราคา 
   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับแบบข้อเสนอการประมูลจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและอุปกรณ์ (โดยกรอกปริมาณวัสดุ  และ
อุปกรณ์เท่านั้น)  
โดยแยกไว้เป็น 2 ส่วน คือ 

3.1  ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อห้างหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจำกัด  หรือบริษัทมหาชนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

 (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 

 (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช้สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้
ใน (1)  และหลักฐานการจดทะเบียนต่าง ๆ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 

 

/(4) สำเนา....... 
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 (4)  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือใบแทนที่กรมสรรพากรออกให้ พร้อมทั้งรับรอง
สำเนาถูกต้อง 

 (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.9 (1)   
3.2  ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารต่อไปนี้ 

  (1)  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจ
ให้บุคคลอื่นทำการแทน 

  (2)  หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
** (3)  สำเนาหนังสือรับรองผลงานที่รับรองโดยหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน

ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป และสำเนาสัญญาจ้าง  (สำหรับงานที่ก่อสร้างกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องหรือสำเนา
หนังสือรับรองผลงานของผู้ว่าจ้าง และสำเนาสัญญาจ้าง และสำเนาเสียภาษีผลงานที่ย่ืน (สำหรับผลงาน
ก่อสร้างกับเอกชน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

  (4)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (2) 
 

 4.  การเสนอราคา 
   4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี

ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อ
ของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  

  4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
  4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  60 วัน  นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้ายโดย

ภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน  

90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักฯ ให้เริ่มทำงาน 
  4.5  ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจดู

ร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลง
ยืนข้อเสนอราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  4.6  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่                                
14  มิถุนายน  2555  ระหว่างเวลา 11.00 น ถึง 12.00 น. ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ  
อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์  

       เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  จะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

/คณะ....... 
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      คณะกรรมการประกวดราคา  จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตามข้อ 1.8 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผล
การพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอราคา
รับทราบแล้ว 

        หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 
(2) และคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และสำนักจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 

      ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้ เสนอราคารายอ่ืน  หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำ
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้าน
เทคนิค อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน  3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการประกวดราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด 

      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง  จนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้  
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน  และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว  จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จาก
ขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แต่ต้องสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคา
จะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย  หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้  ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก 
กระบวนการเสนอราคา  และกำหนดวัด  เวลา  และสถานที่   เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่  โดย
จะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 

      คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ระหว่างการประกวด      
ราคาฯ  เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

  4.7  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
    (1) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
    (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 

8,000,000.-บาท (แปดล้านบาทถ้วน) 

/(3) ราคา....... 
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    (3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษีอื่น ๆ (ถ้าม)ี  รวมค่าใช้จ่ายท้ัง
ปวงไว้ด้วยแล้ว 

    (4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องไม่สูงเกิน
กว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

  (5) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

  (6) ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่ น้อยกว่า  60  วัน นับแต่วันยืนยัน          
ราคาสุดท้าย  โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได ้

  (7) ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด
ราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวัน
เสนอราคา 
       4.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาตามประกาศ
ของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ  จะต้องปฏิบัติดังนี้ 

 (1)  การเสนอราคาใช้วิธีแบบปิด (Sealed  Bid  Auction)  โดยไม่เปิดเผยตัวเลขที่มีการ
เสนอราคา 

(2)  ผู้เสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาตามสถานที่ที่กำหนด เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ
เงื่อนไขและข้อเสนอทางด้านเทคนิค 

(3)  ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 

(4)  ราคาเริ่มต้นในการเสนอราคา ครั้งนี้จะเริ่มที่     8,000,000.-     บาท 
(     -แปดล้านบาทถ้วน-     ) 

  (5)  ระยะเวลาในการเสนอราคา  30 นาที 
  (6)  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาภายใน 15 นาที แรก อย่างน้อย 1 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกตัด
ออกจากการเสนอราคา 
  (7)  ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายส่งผู้แทนไม่เกินรายละ 3 คน เข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคาก่อนเวลาเริ่มการเสนอราคา โดยให้แจ้งชื่อตามแบบที่กำหนดในวันเสนอราคา และเมื่อถึงเวลาเริ่มการ
เสนอราคาและผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเปลี่ยนหรือเพ่ิมผู้แทนไม่ได้ แต่สามารถถอดถอนผู้แทนบางคนด้วยเหตุใด
เหตุหนึ่งได้ 

(8)  หากผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดไม่ส่งผู้แทนมาตามวัน เวลา  และสถานที่ที่กำหนดให้
ประธานคณะกรรมประกวดราคาฯ ประกาศเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา 

 
/(9) เมื่อ...... 
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 (9)  เมื่อเริ่มกระบวนการเสนอราคาให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาเริ่มการเสนอราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคณะกรรมประกวดราคาฯ จะตรวจสอบควบคุมอยู่ ณ  สถานที่ตามที่คณะกรรม
ประกวดราคาฯ จัดไว้ การเสนอราคากระทำได้หลายครั้งจนถึงเวลาที่ประธานคณะกรรมการประกวดราคาฯ
แจ้งเตือนว่าเป็นช่วงเวลาสามถึงห้านาทีสุดท้ายในช่วงเวลาดังกล่าว ระบบจะไม่แสดงว่าราคาของผู้ในมา
สถานะใด เมื่อหมดเวลาแล้วให้ประธานแจ้งสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา 
  เมื่อสิ้นสุดเวลาตามที่กำหนด หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายจนไม่อาจชี้
ขาดได้ คณะกรรมการประกวดราคาฯ จะขยายเวลาออกไปอีกสามนาที ทั้ งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายมี
สิทธิเข้าเสนอราคาในช่วงเวลาที่ขยายนั้น  และเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วหากยังไม่อาจชี้ขาดได้ให้ขยายเวลา
ออกไปอีกครั้งละสามนาที จนได้ผู้เสนอราคาต่ำสุดเพียงรายเดียวในช่วงเวลาที่ขยายออกไปจึงให้แจ้งสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคา 
  (10) เมื่อกระบวนการเสนอราคาเสร็จสิ้นแล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากจบการประกวดราคาจ้างทันทีแล้วให้จัดส่งบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและ
ราคาก่อสร้างที่สอดคล้องกับราคาที่เสนอภายในเวลาที่กำหนด 
  (11) ในกรณีที่จะต้องเสียค่าบริการต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ผู้ชนะการ
ประกวดราคาจะต้องเสียอัตราค่าบริการ  10,000.-บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
 

      5. หลักประกันซอง 
      ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค  จำนวน 

400,000.- บาท (ส่ีแสนบาทถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกัน ตั้งแต่วันยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

     5.1  เงินสด 
      5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง

เอกสารทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3 วันทำการของทางราชการ 
      5.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  1.6 (1)  

(เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ยื่นหลักฐานการเสนอราคา) 
      5.4  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน
ข้อ  1.6 (1)  (เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ยื่นหลักฐานการเสนอราคา) 

 
 

/5.5 พันธบัตร...... 
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      5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันซองตามข้อนี้ สำนักงานจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัด
จากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด  จะคืน
ให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซองไม่
ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

การยึดหลักประกันของผู้มีสิทธิเสนอราคา ให้ผู้รับบริการจะยึดหลักประกันที่ผู้รับบริการ
กำหนดให้มีในการเข้าเสนอราคาจากผู้มีสิทธิเสนอราคา ในกรณีดังต่อไปนี้ 

1.  ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 
และสถานที่ที่กำหนด 

2.  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ 
3.  ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้วแต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กำหนด

โดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล 
4.  ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอ

ราคา 
 

     6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
     6.1  ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ สำนักงานจะพิจารณาตัดสินด้วย

ราคารวม 
     6.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง
ตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่
เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
สำนักงานเท่านั้น 

     6.3  สำนักงานสงวนสิทธไิม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 

     (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์           
ของสำนักงาน 

     (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคาราย
อ่ืน 

/6.4 ในการ....... 
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     6.4  ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำ
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือสำนักงานมีสิทธิให้ผู้เสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง กับผู้เสนอราคาได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐาน  
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

     6.5  สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา 
ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสำนักเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งสำนักจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

    ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือสำนักจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้
เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หาก
คำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

    6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็ก-    
ทรอนิกส์ว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 สำนักงานมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว  และสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

 

     7.  การทำสัญญาจ้าง 
      ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทำสัญญา

จ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.5 กับสำนักงานฯ  ภายใน  7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้อง
วางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ  5   ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  

      7.1 เงินสด 
      7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น 

ไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ 
 

/7.3 หนังสือ....... 
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      7.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุใน 
ข้อ 1.6 (2)  

      7.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุใน
ข้อ 1.6 (2) 

      7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตาม

สัญญาจ้างแล้ว 
 

        8.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
 ** 8.1 (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
       สำนักงานจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น    3    งวด ดังนี้ 

      งวดที ่1  เป็นจำนวนเงิน  3,200,000.- บาท  (ร้อยละ 40)  ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ 
ปฏิบัติงาน 

               1. งานปรับปรุงถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต 
       - งานวางท่อระบายน้ำ Ø 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 9 ท่อน 
       - งานวางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 - 2 จุดละ 9 ท่อน        
 จุดที่ 3  จำนวน  22 ท่อน 

            - งานรื้อเกรดพื้นดินพร้อมปรับแต่งและบดอัดแน่นทุกจุดรอบอุทยานประวัติศาสตร์
  ศรีเทพ 

       - งานลงดินถมสูง 0.70 – 0.80 เมตร  ความกว้าง 6.00 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 
 290 เมตร  พร้อมปรับแต่งและบดอัดแน่น  
       - งานลงลูกรัง พร้อมปรับแต่งและบดอัดแน่น 
       - งานลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งและบดอัดแน่น 
       - งานลาดยาง Prime coat 
       - งานลาดยาง Tack coat 
   2. งานซ่อมแซมถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต 

            - งานลาดยาง Tack coat 
         - งานลาดยาง Prime coat  
            - งานปูผิวถนนจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30   

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายใน  30  วัน 

/งวดที่....... 
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      งวดที ่2  เป็นจำนวนเงิน  3,200,000.- บาท (ร้อยละ 40) ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้าง
ปฏิบัติงาน 

      1. งานปรับปรุงถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต 
    - งานงานลาดยาง Tack 

       - งานปูผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต 
 2. งานซ่อมแซมถนนแอสฟลัส์ติกคอนกรีต 

            - งานลาดยาง Tack coat 
         - งานลาดยาง Prime coat  
            - งานปูผิวถนนจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30   

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายใน  30 วัน  

       งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 1,600,000.- บาท (ร้อยละ 20)  ของค่าจ้างเมื่อ
ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

1. งานซ่อมแซมถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต 
         - งานรื้อผิวจราจรเดิมทิ้ง และปรับแต่งบดอัดแน่น 
         - งานลาดยาง Tack coat 
        - งานลาดยาง Prime coat 
        - งานปูผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต 
        - งานทำความสะอาดถนนพร้อมส่งงาน 

2. งานอ่ืน ๆ ให้แล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการ และทำความสะอาดพ้ืนที่ 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายใน  30  วัน       

 

     9.  อัตราค่าปรับ 
      ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

 

    10. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 
             ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือ
ทำสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  -  เดือน นับถัดจากวันที่สำนักงานได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 
 
 
 

/11. ข้อ...... 
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    11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
            **11.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
 การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ สำนักงานได้รับอนุมัติเงินจากงบกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 แล้วเท่านั้น 
  ราคากลางของงานปรับปรุงถนนภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  ใน
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000,000.-บาท(แปดล้านบาทถ้วน) 

 11.2 เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่อง านจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้
รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

    11.3 ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน   
แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วม
เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขท่ีกำหนดใน ข้อ 4.7 (3) (4) และ (5)  มิฉะนั้น สำนักงาน
จะรับหลักประกันซองทันที และ 

     อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

    11.4 ผู้เสนอราคาซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 สำนักงานจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน
ซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้าม)ี รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตาม
ระเบียบของทางราชการ 

 
/11.5 สำนักงาน....... 
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    11.5 สำนักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

  ** 12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
       การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.7 สูตรการปรับราคา 

(สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่
สำนักได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.7 

 

      13. มาตรฐานฝีมือช่าง 
        เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม

ประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานทอสอบฝีมือแรงงานสถานบันของ
ทางราชการหรือสถานบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้** ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ  10  ของ    
แต่ละสาขาช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 

      13.1 ช่างก่อสร้าง 
      13.2 ช่างโยธา 
 

14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้

กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
 
        อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 
        วันที่   5   เดือน  มิถุนายน    พ.ศ.  2555   


