
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  

เลขที่ ๒๒/๒๕๖๑ 

การจ้างก่อสร้างอาคารที่ท าการไปรษณีย์โพทะเล  พร้อมงานพิเศษอ่ืน ๆ 
ต าบลโพทะเล  อ าเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 

ตามประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

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

 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด (ปณท) มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำงด้วยกำรประกวดรำคำ       
จ้ำงก่อสร้ำงอำคำรที่ท ำกำรไปรษณีย์โพทะเล พร้อมงำนพิเศษอ่ืน ๆ ต ำบลโพทะเล อ ำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะน ำและข้อก ำหนดดังต่อไปนี้ 
   ๑.   เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๑ แบบรูปและรำยกำรละเอียด 
๑.๒ ใบเสนอรำคำท่ีก ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓ แบบสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง 
๑.๔ แบบหนังสือค้ ำประกัน 

(๑)  หลักประกันกำรเสนอรำคำ  
(๒)  หลักประกันสัญญำ     

๑.๕ สูตรกำรปรับรำคำ 
๑.๖ บทนิยำม 

(๑)  ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒)  กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม 

         ๑.๗  แบบบัญชีเอกสำรที่ก ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
       (๑)  บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ 
                          (๒)  บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ 
 ๑.๘    รำยละเอียดกำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงตำม BOQ (Bill of Quantities) 
 ๑.๙   รำยละเอียดกำรแบ่งงวดงำนงวดเงิน 

 ๒.   คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
๒.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ    

ไว้ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบ         
ที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ
กรมบัญชีกลำง 
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๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซี่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็น    
หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ     
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ  

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว  
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่  ปณท  

ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั ้งนี ้  หรือไม่เป็นผู ้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำร
แข่งขันอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่
รัฐบำลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น  

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงใน
วงเงินไม่น้อยกว่ำ ๕,๔๑๕,๒๐๐.๐๐ บำท (ห้ำล้ำนสี่แสนหนึ่งหมื่นห้ำพันสองร้อยบำทถ้วน) และเป็นผลงำนที่
เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับหน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชนที่ ปณท เชื่อถือ 

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอรำคำในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจกำรร่วมค้ำจะต้องมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ และกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำในนำม “กิจกำรร่วมค้ำ”  
ส่วนคุณสมบัติด้ำนผลงำนก่อสร้ำง กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวสำมำรถน ำผลงำนก่อสร้ำงของผู้เข้ำร่วมค้ำมำใช้แสดงเป็น
ผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่เข้ำประกวดรำคำได้ 

(๒) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้ำ    
ร่วมค้ำทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ ในเอกสำรประกวดรำคำ เว้นแต่ 
ในกรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้มีข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรเข้ำเสนอรำคำกับหน่วยงำนของรัฐ และแสดงหลักฐำนดังกล่ำวมำพร้อมกำรยื่น
ข้อเสนอประกวดรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  กิจกำรร่วมค้ำนั้นสำมำรถใช้ผลงำน
ก่อสร้ำงของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นเสนอรำคำได้ 

ทั้ งนี้  “กิจกำรร่วมค้ำที่ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมำยควำมว่ ำ กิจกำรร่วมค้ำ 
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
         ๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอ นิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลำง  
          ๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ก ำหนด 
          ๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ ตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด  
          ๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่   
กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ก ำหนด 
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 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำน ยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ    
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
 (ก)  ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) ประทับตราพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง   
ทุกแผ่น 
 (ข)  บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน   
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้น     
รำยใหญ่ (ถ้ำมี) ประทับตราพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น    
 (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นส ำเนำสัญญำ
ของกำรเข้ำร่วมค้ำ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ำ และในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นบุคคล
ธรรมดำ ที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นส ำเนำหนังสือเดินทำง หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสำร 
ตำมท่ีระบุไว้ใน  (๑)   
    (๓) ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
         (๔)  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแจ้งรายชื่อพร้อมหนังสือรับรองฯ และใบอนุญาตสถาปนิก
และวิศวกรผู้ควบคุมงานประจ าสถานที่ก่อสร้าง 
                           - สถาปนิก            ระดับสามัญ  ๑  ท่าน 
                           - วิศวกรโยธา        ระดับสามัญ  ๑  ท่าน 
                           - วิศวกรไฟฟ้า       ระดับสามัญ  ๑  ท่าน 
                           - วิศวกรเครื่องกล   ระดับสามัญ  ๑  ท่าน 
   * ทั้งนี้ หนังสือรับรองฯ,ใบอนุญาตฯ และรูปถ่ายต้องชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อจริง    
ด้วยหมึกสีน้ าเงิน รับรองส าเนาถูกต้องของสถาปนิก, และวิศวกรให้ถูกต้องตรงกันกับที่ได้ลงไว้ใน
ใบอนุญาตฯ ถ้าผู้เข้ายื่นข้อเสนอรายใดไม่ได้ยื่นหรือยื่นแต่เป็นส าเนาหรือภาพถ่ายของเอกสารข้างต้น หรือ
ลงลายมือชื่อไม่ตรงกันให้ถือว่าการยื่นเอกสารรายนั้น ได้ยื่นโดยผิดเงื่อนไข ปณท จะไม่รับพิจารณา และ   
ผู้เข้าประกวดราคาจะโต้แย้งใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น  
 (๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ  ๑.๗ (๑)  โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

 ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ตำมแบบใน ข้อ ๑.๗ 
(๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

 

 

 

 



- ๔ – 

 ๓.๒ ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นกระท ำกำรแทนให้แนบหนังสือ
มอบอ ำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบ
อ ำนำจ ทั้งนี้หำกผู้รับมอบอ ำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น  
 (๒) หลักประกันกำรเสนอรำคำ ตำมข้อ ๕ 
       (๓) ส ำเนำหนังสือรับรองผลงำนก่อสร้ำงต้องเป็นผลงำนไม่เกิน ๑๐ ปี (พร้อมทั้งรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีกำรก ำหนดผลงำนตำมข้อ ๒.๑๐ เท่ำนั้น)   
                      (๔) บัญชีรำยกำรก่อสร้ำงหรือใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ  ซึ่งจะต้องแสดงรำยกำรวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำแรงงำน ภำษีประเภทต่ำงๆ รวมทั้งก ำไรไว้ด้วย 
 (๕)  บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
 ทั ้งนี ้ เมื ่อผู ้ยื ่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที ่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้อง ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบ
ในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format)  

 ๔. การเสนอราคา 
               ๔ .๑ ผู ้ยื ่นข้อเสนอต้องยื ่นข้อ เสนอ และเสนอรำคำทำงระบบจัดซื ้อจ ัดจ้ำงภำคร ัฐ      
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี ้ โดยไม่มีเงื ่อนไขใดๆ 
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน  พร้อมทั้งหลักฐำนแสดงตัวตนและท ำกำรยืนยัน
ตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ  PDF File (Portable Document 
Format) 

 ๔.๒  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรำยละเอียดกำรเสนอรำคำในใบเสนอรำคำตำมข้อ ๑.๒         
พร้อมจัดท ำใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ ในบัญชีรำยกำรก่อสร้ำงให้ครบถ้วน      

        ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำทและเสนอรำคำได้เพียงครั้งเดียวและรำคำเดียว
โดยเสนอรำคำรวม หรือรำคำต่อหน่วย หรือรำคำต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนั งสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นส ำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีอำกรอ่ืน และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว 

     รำคำที่เสนอจะต้องเสนอก ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอรำคำโดย
ภำยในก ำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ 

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก ำหนดเวลำด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยใน ๒๗๐ วัน นับถัดจำก   
วันลงนำมในสัญญำจ้ำง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำก ปณท  ให้เริ่มท ำงำน  

๔.๔  ก่อนเสนอรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยละเอียด ฯลฯ         
ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไข
ในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ 

๔ .๕  ผู้ ยื่ นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อจัดจ้ ำงภำครั ฐ                  
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลำในกำรเสนอ
รำคำให้ถือตำมเวลำของระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

 

 



- ๕- 

เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอและ    
เสนอรำคำใด ๆ โดยเด็ดขำด  

๔.๖  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท ำเอกสำรส ำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำรประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำม
ครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้วจึงส่งข้อมูล  
(Upload) เพ่ือเป็นกำรเสนอรำคำให้แก่ ปณท ผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                ๔.๗ คณะกรรมกำรพิจำณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะด ำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำย
อื่นตำม ข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หำกปรำกฏว่ำผู ้ยื ่นข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ยื ่นข้อเสนอที่มีผลประโย ชน์
ร่วมกันกับผู ้ยื ่นข้อเสนอรำยอื่น คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื ่อผู ้ยื ่นข้อเสนอรำคำที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ   
         หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำก่อนหรือในขณะ     
ที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอมีผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมตำม      
ข้อ ๑.๖(๒) และคณะกรรมกำรฯเชื่อว่ำมีกำรกระท ำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมคณะกรรมกำรฯ     
จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ ปณท จะพิจำรณำลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่ ปณท จะพิจำรณำเห็นว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระท ำ
ดังกล่ำวและได้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของ ปณท 

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม และภำษีอ่ืนๆ (ถ้ำมี) รวมค่ำใช้จ่ำย   

ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
    (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ำสู่ กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ           
ที่ก ำหนด  
    (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้ 
    (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอรำคำต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำ          
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 
 ๕.  หลักประกันการเสนอราคา   
  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวำงหลักประกันกำรเสนอรำคำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ     
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ จ ำนวน ๖๗๖,๙๐๐.๐๐ บำท    
(หกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) 
 ๕.๑  เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำยให้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด ซึ่งเป็นเช็คหรือ   
ดรำฟทล์งวันที่ทีใ่ช้เช็คหรือดรำฟท์นั้นช ำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน ๓ วัน ท ำกำร 
 ๕.๒    หนังสือค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรในประเทศ ตำมแบบที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด 

๕.๓  พันธบัตรรัฐบำลไทย 
 ๕.๔  หนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ ำงหนังสือ    
ค้ ำประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด 
 
 
        
 
 

http://www.gprocurement.go.th/
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กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรำคำน ำเช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรสั่งจ่ำยหรือพันธบัตรรัฐบำลไทย หรือ
หนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มำวำงเป็นหลักประกันกำรเสนอรำคำจะต้อง    
ส่งต้นฉบับเอกสำรดังกล่ำวมำให้ ปณท ตรวจสอบควำมถูกต้องในวันที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ระหว่ำงเวลำ     
๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. 

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ ำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรในประเทศเป็นหลักประกันกำรเสนอรำคำ ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือ       
ค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้  

(๑) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกำรร่วมค้ำ
ดังกล่ำวเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

(๒) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้ เข้ำร่วมค้ำ     
รำยที่สัญญำร่วมค้ำก ำหนดให้เป็นผู้เข้ำยื่นข้อเสนอกับหน่วยงำนของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

ทั้งนี้ “กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำ           
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

หลักประกันกำรเสนอรำคำตำมข้อนี้ ปณท จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ ำประกัน
ภำยใน ๑๕ วันนับถัดจำกวันที่ ปณท ได้พิจำรณำเห็นชอบรำยงำนผลคัดเลือกผู้ชนะกำรประกวดรำคำเรียบร้อย
แล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอรำคำต่ ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ รำย ให้คืนได้
ต่อเมื่อได้ท ำสัญญำหรือข้อตกลง หรือยื่นข้อเสนอได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว 
 กำรคืนหลักประกันกำรเสนอรำคำ ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  ๖.๑ กำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ปณท จะพิจำรณำตัดสินโดย
ใช้หลักเกณฑร์ำคำ และพิจำรณำจำกรำคำรวม 
 ๖.๒ หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอ        
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำรพิจำรณำผล 
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเสนอ
เอกสำรทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะจ้ำงไม่ครบถ้วนหรือเสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไป
จำกเงื่อนไขที่ ปณท ก ำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สำระส ำคัญ 
และควำมแตกต่ำงนั้นไม่มีผลท ำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเป็นกำรผิดพลำด
เล็กน้อย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น 

 ๖.๓ ปณท สงวนสิทธิไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่ปรำกฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นในบัญชีผู้รับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทำง

ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ ปณท 

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์    
(๓) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระส ำคัญ หรือมีผลท ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น 
 ๖.๔  ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรท ำสัญญำ คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือ ปณท มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ ปณท มีสิทธิ    
ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ท ำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง 
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 ๖.๕  ปณท ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำง ในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิก
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ 
ปณท  เป็นส ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของ ปณท เป็นเด็ดขำดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำย    
ใด ๆ มิได้ รวมทั้ง ปณท จะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็น        
ผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำกำรยื่นข้อเสนอ
กระท ำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอ่ืนมำเสนอรำคำ
แทน เป็นต้น 
   ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่เสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำต่ ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ด ำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้  คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์หรือ ปณท จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ท ำให้เชื่อได้ว่ำ ผู้ยื่นข้อเสนอสำมำรถ
ด ำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกค ำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ปณท มีสิทธิ
ที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำยใด ๆ จำก ปณท     
 ๖.๖  ก่อนลงนำมในสัญญำ ปณท อำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หำก
ปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำที่ เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรประกวดรำคำหรือที่ ได้รับกำรคัดเลือก               
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมหรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอ่ืนใดในกำร
เสนอรำคำ 

 ๗. การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
 ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุในข้อ ๑.๓     
กับ ปณท ภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับ
ร้อยละ ๕ ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  ให้ ปณท ยึดถือไว้ในขณะท ำสัญญำโดยใช้
หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้  
 ๗.๑  เงินสด 
 ๗.๒  เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำยให้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด ซึ่งเป็นเช็คหรือ  
ดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดรำฟท์นั้น ช ำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันท ำสัญญำ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท ำกำร 
 ๗.๓  หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตัวอย่ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำย
ก ำหนดดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
 ๗.๔  หนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือค้ ำ
ประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)  
 ๗.๕  พันธบัตรรัฐบำลไทย 
        หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว 

   ๘.   ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

 (ส ำหรับสัญญำที่เป็นรำคำเหมำรวม) 
        ปณท จะจ่ำยเงินค่ำจ้ำงซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ตลอดจนภำษีอำกรอ่ืน ๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวง
ด้วยแล้ว โดยถือรำคำเหมำรวมเป็นเกณฑ์ และก ำหนดกำรจ่ำยเงิน ๑๐ งวด (รำยละเอียดตำมเอกสำรแบ่งงวดงำน
ที่แนบ) เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำหรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือ และ 
ปณท ได้ตรวจรับมอบงำนจ้ำงเรียบร้อยแล้ว 
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 ๙. อัตราค่าปรับ 
 ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำงแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้ำง
เป็นหนังสือจะก ำหนด ดังนี้  
 ๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้ำงน ำงำนที่รับจ้ำงไปจ้ำงช่วงให้ผู้อ่ืนท ำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญำตจำก 
ปณท จะก ำหนดค่ำปรับส ำหรับกำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวเป็นจ ำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงำนจ้ำงช่วงนั้น 
  ๙.๒ กรณีท่ีผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง นอกเหนือจำกข้อ ๙.๑ จะก ำหนดค่ำปรับเป็น
รำยวันเป็นจ ำนวนเงินตำยตัวในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ ของรำคำงำนจ้ำง  

 ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท ำสัญญำจ้ำง ตำมแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลง
จ้ำงเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงที่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ
๒๔ เดือน นับถัดจำกวันที่ ปณท ได้รับมอบงำน โดยผู้รับจ้ำงต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิม
ภำยใน ๓๐ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมช ำรุดบกพร่อง 

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
 ๑๑.๑ เงินค่ำจ้ำงส ำหรับงำนจ้ำงครั้ งนี้  ได้มำจำกเงินงบประมำณประจ ำปี  ๒๕๖๑ 

 กำรลงนำมในสัญญำจะกระท ำได้ต่อเมื่อ ปณท ได้รับอนุมัติเงินค่ำก่อสร้ำงจำกงบประมำณ
ประจ ำปีแล้วเท่ำนั้น 
 ๑๑.๒ เมื่อ ปณท ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำงตำม
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้รับจ้ำงจะต้องสั่งหรือน ำสิ่งของมำเพื่องำนจ้ำงดังกล่ำวเข้ำมำจำก
ต่ำงประเทศ และของนั้นต้องน ำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำร
รับขนได้ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศก ำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจะต้อง
ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้  
 (๑)  แจ้งกำรสั่งหรือน ำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ำท่ำ ภำยใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (๒) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย              
จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน      
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี 
 ๑๑.๓  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง ปณท ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท ำสัญญำ หรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือ
ภำยในเวลำที่ก ำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ ปณท จะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือ         
ค้ ำประกันกำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอ่ืน (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้    
เป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 
 ๑๑.๔ ปณท สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก ำหนดในแบบสัญญำหรือข้อตกลงจ้ำง
เป็นหนังสือให้เป็นไปตำมควำมเห็นของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี) 
 ๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีควำมขัดหรือแย้ง
กันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของ ปณท ค ำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่
มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใด ๆ เพิ่มเติม 
 
 



      -  ๙ - 
 
 ๑๑.๖ ปณท อำจประกำศยกเลิกกำรจัดจ้ำงในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยใด ๆ จำก ปณท ไม่ได้ 
  (๑) ปณท ไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินที่จะใช้ในกำรจัดจ้ำงหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะท ำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไป 
  (๒) มีกำรกระท ำท่ีเข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรจัดจ้ำงหรือที่ได้รับกำรคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมหรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำหรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอ่ืนใดในกำร
เสนอรำคำ 
  (๓) กำรท ำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ ปณท หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สำธำรณะ 
  (๔) กรณีอ่ืนในท ำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยซึ่งออกตำม
ควำมในกฏหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

 ๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
 กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสูตรกำรปรับรำคำดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ำมำใช้ในกรณี       
ที่ค่ำงำนก่อสร้ำงลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีกำรต่อไปนี้ ................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
 สูตรกำรปรับรำคำ (สูตรค่ำ K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก ำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตำมที่ก ำหนดไว้ 
ในสัญญำ หรือภำยในระยะเวลำที่ ปณท ได้ขยำยออกไป โดยจะใช้สูตรของทำงรำชกำรที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง 
 เมื่อ ปณท ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำงและได้ตกลงจ้ำงก่อสร้ำงตำมประกำศนี้
แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่ำในกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่ำนกำร
ทดสอบมำตรฐำนฝีมือช่ำงจำกสถำบันของทำงรำชกำร หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือ
เทียบเท่ำจำกสถำบันกำรศึกษำที่ ก.พ. รับรองให้เข้ำรับรำชกำรได้ ในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ 
สำขำช่ำงแต่จะต้องมีจ ำนวนช่ำงอย่ำงน้อย ๑ คน ในแต่ละสำขำช่ำง ดังต่อไปนี้ 
 ๑๓.๑   ……………………………………………………………………………………… 
 ๑๓.๒  ……………………...………………………………………………………………… 

…………………ฯลฯ…………………… 
 

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรก่อสร้ำง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติ

ตำมหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำยและระเบียบได้ก ำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

    ๑๕. การประเมินผลการการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
         ปณท สำมำรถน ำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้
เป็นผู้รับจ้ำงเพ่ือน ำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร 
         ทั้งนี้ หำกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนดจะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอ
หรือท ำสัญญำกับ ปณท ไว้ชั่วครำว  

 
 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 
๑๗ ตุลำคม ๒๕๖๑ 


