
- ร่าง -

ประกาศสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช 

เร่ือง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช โดยหอสมุดแห่งชาติ นครศรีธรรมราช มีความประสงค์ 

จะประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 

นครครีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 

ของ งานจ้าง ในการประกวดราคาคร้ังนี้ เป็นเงินท้ังส้ิน 16,710,000.-บาท บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่น 

บาทล้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมืคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี

1. มืความสามารถตามกฎหมาย

2. โม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 

ท ี่ร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงการคล ังกำหนดตามท ี่ประกาศเผยแพร ่ในระบบเคร ือข ่ายสารสนเทศ 

ของกรมบัญชีกลาง

5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทั้งงานและใต้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 

ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มือำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

6. มีคุณสมบัติและไม่มืลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

7. เป็นนิติบุคคลผู้มือาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

8. ไม่เป็นผู้มืผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่สำนักศิลปากร 

ท่ี 12 นครศรีธรรมราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ 

ขัดขวางอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มืคำส่ังให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมืผลงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/ก่อสร้างอาคารประเภทเดียวกันกับ 

งานท่ีใข้วิธี (e-bidding) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 4.177.500.00 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย 
บาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักศิลปากร 

ท่ี 12 นครศรีธรรมราช เช่ือถือ

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบ “ กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ 

ครบล้วน ตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวิในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “ กิจการ
ร่วมค้า...
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ร่วมค้า ” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้า 

มาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ไค้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า 

ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไร้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีท่ี 

กิจการร่วมค้าไค้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็น 

ผู้รับผิดขอบหลักในการเข้าเสนอราคาลับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่น 

ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถไข้ผลงาน 

ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนเสนอไค้

ทั้งนี้ “ กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่”หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน 

เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ไนวันท่ี.................................... ระหว่างเวลา.................น. ถึง................ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ 

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไค้ต้ังแต่วันท่ีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาขุดละ 3,000.-บาท 

(สามพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร

........................................ขื่อบัญชี......................................... เลขที่บัญช.ี........................  ต้ังแต่วันท่ี

.....................................ถึงวันที่..................................... โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผ ู ้ ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ด ู ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ใ ด ้ ท ี ่ เ ว ็ บ ไ ซต ์  www.finearts.go.th/fadl 4 ห ร ือ  

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7535 6458 ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียดโปรดสอบ 
สอบถามมายังสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราฃ ผ่านทางอีเมล์ ร_fineartsl4@finearts.go.th หรือ

ซ่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่............................................ โดยสำนักศิลปากรที่ 12

นครศรีธรรมราช จะซ ื้แจงรายละเอ ียดด ังกล ่าวผ ่านทางเว ็บไซต ์ wvwv.finearts.go.th/fadl4 และ 

www.gprocurement.go.th ในวันท่ี...............................

ประกาศ ณ วันท่ี เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

(นางเสริมกิจ ขัยมงคล)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรท่ี 12 นครศรีธรรมราช

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศิลปากร

http://www.finearts.go.th/fadl
http://www.gprocurement.go.th
mailto:_fineartsl4@finearts.go.th
http://www.gprocurement.go.th


30/3/2563 คัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่.....................

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอสมุดแห่งชาติ นครศรีธรรมราฃ 

ตามประกาศ สำนักศิลปากรท่ี ๑๒ นครศรีธรรมราข 

ลงวันท่ี มีนาคม ๒๕๖๓

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราซ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า "สำนัก'’ มีความประสงค์จะ ประกวดราคา 

จ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหอสมุดแห่งชาติ นครศรีธรรมราช ณ หอสมุดแห่งชาติ นครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน 

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด

๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา 

(๒) หลักประกันสัญญา 

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(๒) การขัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรม 

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒

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

๒. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบืยบที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถงนิติบุคคลท่ีผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้
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30/3/2563 ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาฃีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยซน่ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ ลำนัก

ศิลปากรท่ี ๑๒ นครศรีธรรมราซ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัด 

ขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธิ๋และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อลร้าง

ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๑๗๗,๕00.๐๐ บาท (ส่ีล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่ 

สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกซนที,ลำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราซ เช่ือถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ ‘'กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

(๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี 

คุณสมบัติครบล้วนตามเง่ือนใฃท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการ 

ร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้ 

แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที,เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่ 

เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีท่ีกิจการ 

ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายไดรายหน่ึงเป็นผู้รับผิดขอบ 

หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทาง 

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใข้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักราย 

เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ียื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ ''กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจด 

ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิซย์

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement ะ e - GP) ของกรมบัญซีกลาง

๓. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารด้งต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นลำเนาหนังสือรับรองการจด
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ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซ่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซ่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 

ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมีใซ่นิติบุคคล ให้ย่ืนสำเนา 

บัตรประจำตัวประซาขนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน 

ของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิไต้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสำเนา 

สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพมเติมอื่นๆ

(๙.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณีซย์ 

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม

(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ 

ถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 

ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารตังต่อไปน้ี

(๑) ไนกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจไห้บุคคลอ่ืนกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ท้ังน้ีหาก 

ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๔

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง 

(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ด้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

ทั้งนี้ เม่ือผู้ยื่บข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ครบถ้วน 

ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้ 

โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 

อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก
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ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวด 

ราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องย่ืนใบแจ้งปริมาณ 

งานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียวและราคา 

เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ห้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 

ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 

สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย 

ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิไต้

๔.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม'เกิน ๓๐๐ วัน นับ 

ลัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักคิลปากรท่ี ๑๒ นครศรืธรรมราช ให้เร่ิมทำงาน 

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ 

ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสาร 

ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่..................... ระหว่างเวลา.....................น. ถ ืง ......................น. และเวลาในการเสนอ

ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 

PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง 

และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคา 

ให้แก่สำนักศิลปากรท่ี ๑๒ นครศรีธรรมราช ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ 

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ 

(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยืนข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะท่ี 

มีการพ ิจารณาข้อเสนอ ม ีผ ู้ย ื่นข ้อเสนอรายใดกระทำการอันเป ็นการขัดขวางการแข ่งข ันอย ่างเป ็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) 

และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทำอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือ 

ผู้ยืนข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืบ 

ข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่ สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
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มิใช่เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาชองสำนักศิลปากรท่ี ๑๒ 

นครศรีธรรมราช

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฎินัติ ดังน้ี

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไชท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชองกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

๔. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซอจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี จำนวน ๘๓๔1๔๐๐.๐๐ บาท (แปดแสน 

สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔.๑ เชีคหรือดราฟทํท่ีธนาคารเซนส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเชีคหรือดราฟทํลงวันท่ีท่ีใข้เชีคหรือดราฟทํน้ัน 

ชำระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันท่ีย่ืนข้อเสนอ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ

๔.๒ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ชองธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

นโยบายกำหนด

๔.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๔.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุบหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศชองธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 

รายข่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันชอง 

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟทํท่ีธนาคารส่ังจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ํา 

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร

ดังกล่าว มาให้สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช ตรวจสอบความถูกต้องในวันท่ี.....................ระหว่าง

เวลา.................... น. ถ ง ...................... น.

กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า,' ประสงค์จะใช้หนังสือคํ้าประกัน 

อิเล็กทรอนิกส์ชองธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุข่ือผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ําประกัน 

อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังน้ี

(๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุข่ือกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็น

ผู้ย่ืนข้อเสนอ

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไมใต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุข่ือผู้เข้าร่วมค้ารายท่ีสัญญา
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ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้าย่ืนฃ้อเลบอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเลนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน 

เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราฃ จะคืนให้ผู้ย่ืนข้อ 

เสนอหรือผู้คํ้าประกันภายใน 6)๕ วัน นับลัดจากวันที่สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราฃโด้พิจารณาเห็นชอบ 

รายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายท่ีคัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดหรือ 

ได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเม่ือได้ท0าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ย่ืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกับการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืบให้ไดยไม่มีดอกเบ้ีย 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักศิลปากรที่ ๑๒ 

นครศรีธรรมราช จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ

กรณีใข้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ สำนักศิลปากรที่ ๑๒ 

นครศรีธรรมราช จะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกด้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 

ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบล้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม,ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ 

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจ้างไม่ครบล้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 

จากเง่ือนไขที,สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใน 

ส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม1มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือ 

เป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน

๖.๔ สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช สงวนสิทธ๋ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดย 

ไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปน้ี

(๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักศิลปากรท่ี ๑๒ นครศรีธรรมราช

(๒) ไม่กรอกช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ 

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนัก มีสิทธิให้ผู้ย่ืนข้อเสนอซ้ืแจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ สำนัก 

ศิลปากรท่ี ๑๒ นครศรีธรรมราช มีสิทธิท่ีจะไม,รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ 

เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช ทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตาสุด หรือราคาหน่ึง
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ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึง 

รายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยใม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ 

เพ่ือประโยซน์ของทางราซการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสำนักศิลปากรที, ๑๒ นครศรีธรรมราซ เป็นเด็ด 

ขาดผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ัง สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราข จะ 

พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ท้ังงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้ 

รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได้ว่าย่ืนข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เข่น การเสนอเอกสารอันเป็น 

เท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นด้น

ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาตาสุด เสนอราคาต่ําจบคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน 

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนัก 

จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ีนข้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทำให้เช่ือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวด 

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบุรณ์ หากคำช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับพิงได้ สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราซ มีสิทธิที่จะ 

ไม่รับข้อเสนอหรือไม,รับราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ท้ังน้ีผู้ย่ืนข้อเสนอตังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสีย 

หายใดๆ จากสำนักศิลปากรท่ี ๑๒ นครศรีธรรมราข

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช อาจประกาศยกเลิกการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้ 

รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอ 

ราคา

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ตังระบุในข้อ 

๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังลือกับสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช ภายใน ๗ วัน นับสัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง 

แล่ะจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ 

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช รดถือไว้ใบขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันท่ีท่ีใข้เช็คหรือดราฟท์น้ัน 

ชำระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย 

กำหนด ตังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสีอคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

๗.๔ หนังสีอคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 

รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ตังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน (ร)๕ วันนับสัดจากวันท่ีผู้ชนะการประกวดราคา
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อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราฃ จะจ่ายค่าจ้างซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน 

ๆ และค่าใข้จ่ายท้ังปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๘ งวด ดังน้ี 

งวดท่ี ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๖ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานเตรียมการแล้วเสร็จ

- งานปรับปรุงอาคาร ๑ ข้ัน ๓ แล้วเสร็จ (ยกเว้นงานปรับปรุงหน้าต่างอาคาร งานระบบไฟฟ้า 

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและงานครุภัณฑ์ลอยตัว)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน นับต้ังแต่วันลงนามในสัญญา

งวดท่ี ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๓ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปรับปรุงอาคาร ๑ ข้ัน ๒ แล้วเสร็จ (ยกเว้นงานปรับปรุงหน้าต่างอาคาร งานระบบไฟฟ้า 

งานติดต้ังเครื่องปรับอากาศและงานครุภัณฑ์ลอยตัว)

- งานปรับปรุงอาคาร ๑ ข้ัน ๑ แล้วเสร็จ (ยกเว้นงานปรับปรุงหน้าต่างอาคาร งานระบบไฟฟ้า 

งานติดต้ังเครื่องปรับอากาศและงานครุภัณฑ์ลอยตัว)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๐ วัน นับต้ังแต่วันลงนามในสัญญา

งวดท่ี ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปรับปรุงหน้าต่างอาคาร ๑ ข้ันท่ี ๑,๒ และ ๓ แล้วเสร็จ

- งานระบบไฟฟ้าอาคาร ๑ ข้ันท่ี ๑,๒ และ ๓ แล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๐ วัน นับต้ังแต่วันลงนามในสัญญา

งวดท่ี ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๑ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศอาคาร ๑ ข้ัน ๑ แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศอาคาร ๑ ข้ัน ๒ แล้วเสร็จ

- งานติดต้ังเคร่ืองอากาศอาคาร ๑ ข้ัน ๓ แล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๐ วัน นับต้ังแต่วันลงนามในสัญญา

งวดท่ี ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๔ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานครุภัณฑ์ลอยตัวอาคาร ๑ ข้ัน ๑ แล้วเสร็จ

- งานครุภัณฑ์ลอยตัวอาคาร ๑ ข้ัน ๒ แล้วเสร็จ

- งานครุภัณฑ์ลอยตัวอาคาร ๑ ข้ัน ๓ แล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน นับต้ังแต่วันลงนามในสัญญา

งวดท่ี ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๑ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปรันปรุงอาคาร ๒ ข้ัน ๑ แล้วเสร็จ (ยกเว้นงานระนบไฟฟ้า งานระนบเสียงห้องประชุม 

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและงานครุภัณฑ์ลอยตัว)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับต้ังแต่วันลงนามไนสัญญา

งวดท่ี ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
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- งานปรับปรุงอาคาร ๒ ช้ัน ๒ แล้วเสร็จ

- งานระบบไฟฟ้าอาคาร ๒ ช้ันท่ี ๑ และ ๒ แล้วเสร็จ

- งาบติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคาร ๒ ช้ัน ๑ และ ๒ แล้วเสร็จ

- งานระบบเสียงห้องประขุมแล้วเสร็จ

- งานติดต้ังหน้าต่างเหล็กพร้อมเหล็กดัดแล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๐ วัน นับต้ังแต่วันลงนามในสัญญา

งวดสุดท้าย เน้นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานครุภัณฑ์ลอยตัวอาคาร ๒ ช้ัน ๑ แล้วเสร็จ

- งานครุภัณฑ์ลอยตัวอาคาร ๒ ช้ัน ๒ แล้วเสร็จ

- งานอนๆ ตามรูปแบบและรายการกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรัอขัดตกลงจ้างเน้นหนังสือ 

รวมทั้งทำสถานท่ีก่อสร้างให้ละอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับต้ังแต่วันลงนามในสัญญา 

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเน้น 

หนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีท่ีผู้รับจ้างนำงานท่ีรับจ้างไปจ้างซ่วงให้ผู้อ่ืนทำอีกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก 

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราซ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่า!!บดังกล่าวเน้นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของ 

วงเงินของงาบจ้างซ่วงน้ัน

๙.๒ กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเน้น 

รายวันเน้นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ 

ตกลงจ้างเน้นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา ไม่น้อย 

กว่า ๒ ปี นับถัดจากวับทีส่ำนักได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใข้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ 

วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืน ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเม่ือ สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีะรรมราช ได้รับ 

อนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๑.๒ เม่ือสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช ได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เน้นผู้รับ 

จ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่ังหรือนำส่ิงของมาเพ่ืองานจ้างดัง 

กล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของน้ันต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ 

รับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเน้นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
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กฎหมายว่าด้วยการส่งเลริมการพาณิซยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการล่ังหรือนำล่ิง,ยองดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน 

นับต้ังแต่วันที,ผู้รับจ้างส่ังหรือซ้ือ6ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 

ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้

(๒) จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีลิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยจาก 

ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของน้ีน โดยเรืออ่ืนท่ีมิใข่เรือไทย ซ่ึง 

จะต้องได้รับอนุญาตเข่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น 

ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน

(๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณีซยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเลนอซ่ึงสำนักศิลปากรท่ี ๑๒ นครศรีธรรมราซ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท่าสัญญา 

หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังลือภายในเวลาท่ีกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักฯ จะริบหลักประกันการยื่นข้อเลนอ หรือ 

เรียกร้อง'จากผู้ออกหนังลือค้ํา,ประกัน การย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใข้ความเลืยหายอ่ืน (ล้ามี) 

รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัลดุภาครัฐ 

๑๑.๔ สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช สงวนลืทธ้ิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อ 

กำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังลือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ล้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ 

ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด 

และผู้ย่ืนข้อเสนอไม,มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม

๑๑.๖ สำนักศิลปากรที, ๑๒ นครศรีธรรมราช อาจประกาศยกเลืกการจัดจ้างในกรณีต่อไปน้ีได้ 

โดยที,ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักฯ ไม่ได้

(๑) สำนักศิลปากรที, ๑๒ นครศรีธรรมราช ไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดจ้าง 

หรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอท่ีจะทำการจัดจ้างคร้ังน้ีต่อไป

(๒) มีการกระทำที,เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการจัดจ้างหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมี 

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน 

กับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักศิลปากรท่ี ๑๒ 

นครศรีธรรมราช หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออก 

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีท่ี ค่า 

งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มซ้ืน โดยวิธีการต่อไปน้ี

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160


30/3/2563 คัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณท่ีใข้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธีการ 

คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีกำหนดไว้ใน 

สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการท่ี 

ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๓. มาตรฐาน!!มือช่าง

เม่ือสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช ได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ 

ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ย่ืนข้อเสนอจะ 

ต้องมืและใข้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐาน!!มือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตราฐาน!]มือช่างจาก จากคณะกรรมการ 

กำหนดมาตรฐานและทดสอบ!]มือแรงงานหรือสถาบันชองทางราชการอื่นหรือสถาบันชองเอกชนท่ีทางราชการรับรอง 

หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการใต้ใน 

อัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑ ๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมืจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปน้ี 

๑๓.๑ ช่างโยธา 

๑๓.๒ ช่างไฟฟ้า 

(5)61ไ.£ท สถาปนิก

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ไต้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ 

ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือนำมาประเม่นผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ย่ืนข้อเสนอที,ใต้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดจะถกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือ 

ทำสัญญากับสำนักศิลปากรท่ี ๑๒ นครศรีธรรมราช ไว้ช่ัวคราว

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช 

มีนาคม ๒๕๖๓
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