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เอกสารประกวดราคาจ้างดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที ่๑/๒๕๖๓ 

งานจา้งขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดีวัดร้างหมายเลข ๗ ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  
ตามประกาศ กรมศิลปากร (ส านักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม)่ 

ลงวันที ่๑๑ กมุภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 
                  กรมศิลปากร (ส านักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์
จะ ประกวดราคาจ้าง ขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานวัดร้างหมายเลข ๗ ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี ้

                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
                          ๑.๑ แบบรูปรายละเอียด 
                          ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓ สัญญามาตรฐานหน่วยงาน 
                          ๑.๔  แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                 (๑) หลักประกนัสัญญา 
                          ๑.๕  บทนิยาม 
                                 (๑)  ผู้ทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                 (๒)  การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖  แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                 (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                 (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
                          ๑.๗   ข้อก าหนดและเง่ือนไขในการด าเนินงานทางด้านโบราณคดีโดยทั่วไป 
                          ๑.๘   ราคากลาง 
       ๑.๙   บัญชีรายการประมาณราคา 

                 ๒. คุณสมบัตขิองผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของ
รัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้ง
งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RGicL%2BqHeslt2FhjsrY3Oa
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Q1TDT7oIXONfavNTPMViAs
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TvvQ5sS8Xq7ee1G0y%2Fi572
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SNf1tmGS30J3SSLlkQmi6z
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TIv9Q9c6zpcP%2FJiWVnqpSC
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6T%2F6j8GBTzci6tY%2F740YFav


- ๒ - 
                          ๒.๖  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗  เป็นนิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนประกอบกิจการรับจ้างงานขุดค้นทางโบราณคดี หรือขุด
ศึกษาทางโบราณคดี หรือขุดแต่งทางโบราณคดี 
                          ๒.๘  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอใหแ้ก่กรม ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 
                          ๒.๙   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยืน่ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
       ๒.๑๐  ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
       ๒.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานขุดค้นทางโบราณคดี หรือขุดศึกษาทาง
โบราณคดี หรือขุดแต่งทางโบราณคดี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๖๑,๓๒๘.- บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
ยี่สิบแปดบาทถ้วน) เป็นสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกจิ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมศิลปากรรับรองแบบ นับแต่วนัที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จบริบูรณ์จนถึงวันพิจารณาผลการประกวดราคาฯ 
                          ๒.๑๒  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
                          ๒.๑๓  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
                          ๒.๑๔  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
                 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คอื 
                          ๓.๑ ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ย่ืนส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน) บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
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                                           (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน) หนังสือบรคิณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจ
ควบคุม(ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่(ถ้ามี) พร้อมทั้งรบัรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มไิด้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณ ี
                                   (๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
                                           (๔.๒) ส าเนาใบลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) (ถ้ามี) 
                                   (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                          ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒ ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือ
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
       (๒) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานจ้าง ส าเนาสัญญาจ้างและบัญชีแสดงปริมาณงาน 
เป็นสัญญาเดียว พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง(ให้ใช้ในกรณีที่มีการก าหนดผลงานตามข้อ ๒.๑๑ เท่านั้น) 
                               (๓)  บญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format)   
       (๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                         (๔.๑) ผู้รับจ้างต้องมีนักโบราณคดี และต้องแนบรายช่ือและหลักฐานของนัก
โบราณคดีที่ปฏิบัติงานประจ าแหล่ง ในการเสนอราคาครั้งนี้ด้วย 
                                         (๔.๒) บัญชรีายการประมาณราคา หรือใบแจ้งปริมาณงาน ตามแบบใน
ข้อ ๑.๙ และราคาซึ่งจะต้องแสดงรายการ วัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
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                        ทั้งนี ้เมื่อผู้ยืน่ข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารสว่นที่ ๒ ครบถว้น 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

                 ๔. การเสนอราคา 
                          ๔.๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกสต์ามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน 
ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จา่ยอ่ืนๆ ทั้ง
ปวงไว้แล้ว 
                          ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรม ให้เริ่มท างาน 
                          ๔.๔  ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียกอ่นที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเง่ือนไข 
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส ์
                          ๔.๕  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์ในวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถอืตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ ์
                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกตอ้ง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) 
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แกก่รมผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิองผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นตาม
ข้อ ๑.๕(๑) หรอืไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืน่ข้อเสนอ
รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
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                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่น
ข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ันมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มกีารกระท า
ดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม 
                          ๔.๘  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
                                   (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ที่ก าหนด 
                                   (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                          ๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรม จะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ ์ราคา 
                          ๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพจิารณาจาก
ราคารวม 
                          ๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรอืยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขทีก่รมก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วน
ที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือ
เป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
                          ๕.๔ กรม สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
                                   (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท์างระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท์างระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรม 
                                   (๒) ไม่กรอกช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์
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                                   (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแกผู่้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
                          ๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรม มี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากขอ้เท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๖ กรม ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรม เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย 
หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่น
ข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอทีไ่ด้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือได้ว่าการยื่น
ข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใชช้ื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น
มายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 
                         ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสห์รือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ ์หากค าช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิ
ที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน ทั้งนี้ ผู้ยื่นขอ้เสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม 
                          ๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญากรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นขอ้เสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีสว่นได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา 
                 ๖. การท าสญัญาจ้าง 
                         ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 
๑.๓ หรือท าขอ้ตกลงเป็นหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรม ยดึถือไว้
ในขณะท าสญัญา โดยใชห้ลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                          ๖.๑ เงินสด 
                          ๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อน
หน้านั้น ไม่เกนิ ๓ วัน ท าการของทางราชการ 
                          ๖.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือค้ าประกัน ดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเปน็หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
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                          ๖.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
                       หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งกรม ได้รับมอบไว้แล้ว 

                 ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 
           กรม จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว 

โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๒ งวด ดังนี้ 
                     งวดงานที่ ๑ เนื้องานและการเบิกจ่าย ๔๐% 
  เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการ วางผังหลุมขุดค้น/ขุดแต่ง จัดท าผังบริเวณโบราณสถานสภาพก่อน
การขุดแต่ง พร้อมถ่ายภาพก่อนการด าเนินงาน ขุดแต่งจ านวนปริมาตรดิน ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร และขุดค้น
จ านวน ๑ หลุม จ านวนปริมาตรดิน ๒๗ ลูกบาศก์เมตร และจัดท าผังชั้นดินทางโบราณคดี ให้แล้วเสร็จภายใน 
๙๐ วัน นับถัดวันลงนามในสัญญาถึงวันที่ .....................  
           งวดงานที่ ๒ เนื้องานและการเบิกจ่าย ๖๐% 
           เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการ ขุดแต่งจ านวนปริมาตรดิน ๗๕๕.๒๖ ลูกบาศก์เมตร และท าความ
สะอาดบริเวณพื้นที่และกลบหลุมขุดค้นให้เรียบร้อย และจัดท าผังและรูปด้านโบราณสถานหลังขุดแต่ง/แบบ
บูรณะและอนุรักษ์ จัดส่งโบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้น/แต่ง พร้อมทะเบียนโบราณวัตถุ และจัดส่งรายงาน 
จ านวน ๑๐ เล่ม(ภาพสีทุกเล่ม) พร้อมบันทึกรายงาน ภาพถ่ายทั้งหมดจ านวน ๑ ชุด, พร้อมบันทึกข้อมูล
ทะเบียนโบราณวัตถุ/ผัง/รูปด้าน/ภาพลายเส้นโบราณวัตถุโบราณสถานทั้งหมดลงบน Harddisk external 
ขนาดบรรจุ ๒ TB จ านวน ๑ อัน และจัดท าผังชั้นดินทางโบราณคดี และจัดส่งตัวอย่างเพื่อหาค่าอายุทาง
วิทยาศาสตร์โดยวิธีเรืองแสงความร้อน(TL) จ านวน ๔ ตัวอย่างรายละเอียดตามข้อก าหนดและเงื่อนไขในการ
ด าเนินงานทางโบราณคดีโดยทั่วไป  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดวันลงนามในสัญญาถึงวันที่...............  
  นับถัดวันลงนามในสญัญา ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็น

หนังสือ หรือขอ้ตกลงจ้างเป็นหนังสือ และส านักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม ่ได้ตรวจรับมอบงานจ้าง 

                 ๘. อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
                          ๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากกรม จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงน้ัน 
                          ๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะก าหนดค่าปรับเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง 
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                 ๙. การรับประกันความช ารดุบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าสญัญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณ ีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า นับถัดจากวันทีก่รม ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้
ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

                 ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 
                          ๑๐.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ ส านักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ ได้รับอนุมัติเงินค่าจา้งจากเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่านัน้ 
                          ๑๐.๒ เมื่อกรม ได้คัดเลือกผูย้ื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแ์ล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูย้ื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้
                                   (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตว่ันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได ้
                                   (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
                                   (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่กรม ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือขอ้ตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรม จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔ กรม สงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นขอ้เสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของกรม ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยืน่ข้อเสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 
                          ๑๐.๖ กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรม ไม่ได ้



- ๙ - 
                                   (๑) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
                                   (๒) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นขอ้เสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกนักับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา 
                                   (๓) การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔) กรณีอื่นในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

       ๑๑. มาตรฐานฝีมือชา่ง 
                        เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างขุดค้นขุดแต่งทาง
โบราณคดีตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดีดังกล่าว 
ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับปริญญาตร ี ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ 
ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไมต่่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจ านวนช่าง
อย่างน้อย ๑ คน ในแตล่ะสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 
                           ๑๑.๑   นักโบราณคด ี
                           ๑๑.๒   นายช่างโยธา 
                           ๑๑.๓   นายช่างเขียนแบบ 

 ผู้เสนอราคาต้องมีนักโบราณคดีปฏิบัติงานประจ างานขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดี
โบราณสถานวัดร้างหมายเลข ๗ ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย   

       ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๓. การประเมินผลการปฏบิัติงานของผู้ประกอบการ 
                          กรม สามารถน าผลการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือท าสัญญากับกรม ไว้ช่ัวคราว  
 

                  ส านักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ 
                ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 


