
 
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)  

เลขท่ี........................................................................  
การจางกอสรางอาคารท่ีทําการไปรษณียสองดาว พรอมงานพเิศษอ่ืน ๆ  

 ตาํบลสองดาว อําเภอสองดาว จงัหวัดสกลนคร   
ตามประกาศ บรษัิท ไปรษณียไทย จาํกดั 

ลงวันท่ี......................................................  

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

 บริษัท ไปรษณียไทย จํากดั (ปณท) มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางอาคารท่ีทําการ
ไปรษณียสองดาว พรอมงานพิเศษอ่ืน  ๆตําบลสองดาว อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกาํหนดดังตอไปน้ี 

 ๑.   เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
๑.๑ แบบรปูและรายการละเอียด 
๑.๒ ใบเสนอราคาท่ีกาํหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส 
๑.๓ แบบสัญญาจางกอสราง 
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกนั 

(๑)   หลักประกนัการเสนอราคา  
(๒)   หลักประกนัสัญญา     

๑.๕ สูตรการปรบัราคา 
๑.๖ บทนิยาม 

(๑)  ผูมีผลประโยชนรวมกนั 
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

         ๑.๗  แบบบัญชีเอกสารท่ีกาํหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส 
       (๑)  บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
                          (๒)  บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 
 ๑.๘  รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)  
 ๑.๙  รายละเอียดการแบงงวดงานงวดเงิน 
 ๑.๑๐ ใบเสนอราคาตามรปูแบบของ ปณท  
 ๒.   คุณสมบัตขิองผูยื่นขอเสนอ 

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย 
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกจิการ 
๒.๔ ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรอืทําสัญญากบัหนวยงานของรฐั     

ไวช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตา มระเบียบ         
ท่ีรฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลังกาํหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครอืขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

๒.๕ ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูท้ิงงาน
ของหนวยงานของรฐัในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบรหิาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกจิการของนิติบุคคลน้ันดวย 

 



- ๒ - 

๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ     
การบรหิารพัสดุภาครฐักาํหนดในราชกจิจานุเบกษา  

๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรบัจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักบัผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขาย่ืนขอเสนอใหแก  ปณท  

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรม  ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี  

๒.๙ ไมเปนผูไดรบัเอกสิทธ์ิหรอืความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแต
รฐับาลของผูย่ืนขอเสนอไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกนัเชนวาน้ัน   

๒.๑๐ ผูย่ืนขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวดราคาจางกอสราง  
ในวงเงินไมนอยกวา ๔,๘๓๗,๒๘๐.๐๐ บาท (ส่ีลานแปดแสนสามหม่ืนเจ็ดพันสองรอยแปดสิบ บาทถวน)       
และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกบัหนวยงานของรฐั หรอืหนวยงานเอกชนท่ี ปณท เช่ือถือ 

ผูย่ืนขอราคาท่ีเสนอราคาในรปูแบบของ “กจิการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
(๑) กรณีท่ีกจิการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  กจิการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กจิการรวมคา”  
สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กจิการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปน
ผลงานกอสรางของกจิการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 

(๒) กรณีท่ีกจิการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม   นิติบุคคลแตละนิติบุคคล ท่ี        
เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไ วในเอกสารประกวดราคา เวนแต 
ในกรณีท่ีกจิการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกาํหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหน่ึง
เปนผูรบัผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากบั หนวยงานของรฐั และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการย่ืน
ขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส   กจิการรวมคาน้ันสามารถใชผลงาน
กอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกจิการรวมคาท่ีย่ืนเสนอราคาได 

ท้ังน้ี  “กจิการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ” หมายความวา  กจิการรวมคา  
ท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกจิการคา กระทรวงพาณิชย 
         ๒.๑๑ ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส  
(Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง  
          ๒.๑๒ ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาค รฐัดวยอิเล็กทรอนิกส  
(Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กาํหนด 
          ๒.๑๓ ผูย่ืนขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรบัรายจายหรอืแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด  
          ๒.๑๔ ผูย่ืนขอเสนอซ่ึงไดรบัคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรบัและจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแต   
การจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกนิสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจายเปนเงินสดกไ็ด ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด 
 ๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ 
 ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ย่ืนมาพรอมกบัการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
 ๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดงัตอไปน้ี 
 (๑) ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนนิติบุคคล 

            (ก)  หางหุนสวนสามัญหรอืหางหุนสวนจํากดั ใหย่ืนสําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรบัรองสําเนาถูกตอง  
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               (ข)  บรษัิทจํากดัหรอืบรษัิทมหาชนจํากดั ใหย่ืนสําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบรคิณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 
(ถามี) พรอมท้ังรบัรองสําเนาถูกตอง    
 (๒) ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนผูย่ืนขอเสนอรวมกนัในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดา ท่ีมิใชสัญชาติไทย  กใ็หย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง  หรอืผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล  ใหย่ืนเอกสาร 
ตามท่ีระบุไวใน  (๑)   
    (๓) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  
 (๔) บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๑ ท้ังหมดท่ีไดย่ืนพรอมกบั การเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือ
จดัจางภาครัฐ ดวยอิเล็กทรอนิกส  ตามแบบในขอ  ๑.๗ (๑)  โดยไมตองแนบในรปูแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 ท้ังน้ี เม่ือผูย่ืนขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกส ารสวนท่ี ๑ ครบถวน 
ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี  ๑ ตามแบบใน ขอ ๑.๗ 
(๑) ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรปูแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
 ๓.๒ สวนท่ี  ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดงัตอไปน้ี 
 (๑) ในกรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบ หนงัสือ
มอบอํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรบัมอบ
อํานาจ ท้ังน้ีหากผูรบัมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย แลวเทาน้ัน  
 (๒) หลักประกนัการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
       (๓) สําเนาหนังสือรบัรองผลงานกอสรางตองเปนผลงานไมเกนิ ๑๐ ป (พรอมท้ังรบัรอง
สําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีท่ีมีการกาํหนดผลงานตามขอ ๒.๑๐ เทาน้ัน)   
                      (๔) บัญชีรายการกอสรางหรอืใบแจงปรมิาณงานและราคา  ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง  ๆรวมท้ังกาํไรไวดวย 
       (๕)  ผูย่ืนขอเสนอจะตองแจงรายช่ือพรอมหนังสือรบัรองฯ  และใบอนุญาตสถาปนิกและ
วิศวกรผูควบคุมงานประจําสถานท่ีกอสราง 
                           - สถาปนิก           ระดับสามัญ  ๑  ทาน 
                           - วิศวกรโยธา        ระดับสามัญ  ๑  ทาน 
                           - วิศวกรไฟฟา       ระดับสามัญ  ๑  ทาน 
                           - วิศวกรเครื่องกล   ระดับสามัญ  ๑  ทาน 
  * ท้ังน้ี หนังสือรบัรองฯ,ใบอนุญาตฯ และรปูถายตองชัดเจนพรอมลงลายมือช่ือจรงิดวยหมึก     
สีนํ้าเงิน รบัรองสําเนาถูกตองของสถาปนิก, และวิศวกรใหถูกตองตรงกนักบัท่ีไดลงไวในใบอนุญาตฯ ถาผูเขาย่ืน
ขอเสนอรายใดไมไดย่ืนหรอืย่ืนแตเปนสําเนาหรอืภาพถายของเอกสารขางตน  หรอืลงลายมือช่ือไมตรงกนั      
ใหถือวาการย่ืนเอกสารรายน้ัน ไดย่ืนโดยผิดเง่ือนไข ปณท จะไมรบัพิจารณา และผูเขาประกวดราคาจะโตแยง
ใด  ๆไมไดท้ังส้ิน  
 
 
 
 
 
 



- ๔ - 

 (๖)  บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๒ ท้ังหมดท่ีไดย่ืนพรอมกบั การเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จดัจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส  ตามแบบในขอ  ๑.๗ (๒)  โดยไมตองแนบในรูปแบบ  PDF File 
(Portable Document Format) 
 ท้ังน้ี  เ ม่ือผูย่ืนขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี  ๒ 
ครบถวน ถูกตอง  ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี  ๒ ตามแบบ
ในขอ  ๑.๗ (๒) ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี  ๒ ดงักลาวในรูปแบบ  PDF File 
(Portable Document Format)  

 ๔. การเสนอราคา 
               ๔ .๑ ผู ย่ืนขอเสนอ ตองย่ืน ขอ เสนอ  และ เสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาคร ัฐ       
ดวยอิเล็กทรอนิกส  ตามท่ีกาํหนดไวในเอ กสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส น้ี โดยไมมีเ ง่ือนไขใดๆ  
ท้ังส้ิน  และจะตองกรอกขอความใหถกูตองครบถวน  พรอมท้ังหลักฐานแสดงตวัตนและทําการยืนยัน
ตวัตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ  PDF File (Portable Document 
Format) 

 ๔.๒  ผู ย่ืนขอ เสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ  ๑.๒         
พรอมจัดทําใบแจงปรมิาณงานและราคา ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน      

        ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม หรอืราคาตอหนวย หรอืราคาตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  
ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกนัท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกนั  ใหถือ
ตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 

     ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกาํหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๙๐ วัน ต้ังแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกาํหนดยืนราคา ผูย่ืนขอเสนอตองรบัผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

๔.๓ ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอกาํหนดเวลาดําเนินการแลวเสรจ็ภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจาก   
วันลงนามในสัญญาจาง หรอืวันท่ีไดรบัหนังสือแจงจาก ปณท  ใหเริ่มทํางาน  

๔.๔  กอนเสนอราคา ผูย่ืนขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรปู และรายละเอียด ฯลฯ         
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงย่ืนขอเสนอตามเง่ือนไข
ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 

๔.๕ ผูยื่นขอเสนอ จะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจดัจางภาครฐั                   
ดวยอิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ..................................................................ระหวางเวลา ๐๘.๓๐  น. ถงึ ๑๖.๓๐ น. 
และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

เม่ือพนกาํหนดเวลาย่ืนขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรบัเอกสารการย่ืนขอเสนอและเสนอ
ราคาใด  ๆโดยเด็ดขาด  

๔.๖  ผูย่ืนขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรบัใชในการเสนอราคาในรปูแบบไฟลเอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผูย่ืนขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตอง  และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา  แลวจึงสงขอมูล   
(Upload) เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแก  ปณท ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิ กส           
                ๔.๗ คณะกรรมการพิจาณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสจะดําเนนิการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอแตละรายวา  เปนผูย่ืนขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกนักับผูย่ืนขอเสนอราย
อ่ืนตาม  ขอ  ๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูย่ืนขอเสนอรายใดเป นผูย่ืนขอเสนอท่ีมีผลประโยชน
รวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน  คณะกรรมการฯ  จะตัดรายช่ือผูย่ืนขอเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน
รวมกนัน้ันออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ  

 
 



- ๕- 
  
   หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส วากอนหรอืในขณะท่ีมี    
การพิจารณาขอเสนอมีผูย่ืนขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตาม       
ขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯเช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมคณะกรรมการ ฯ     
จะตัดรายช่ือผูย่ืนขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ และ ปณท จะพิจารณาลงโทษผูย่ืนขอเสนอ
ดังกลาวเปนผูท้ิงงาน  เวนแต ปณท จะพิจารณาเห็นวาผูย่ืนขอเสนอรายน้ันมิใชเปนผูรเิริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ ปณท 

๔.๘  ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 
(๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(๒) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม  และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจาย   

ท้ังปวงไวดวยแลว 
    (๓) ผู ย่ืนขอ เสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสู กระบวนการเสนอราคา ตามวัน  เวลา           
ท่ีกาํหนด  
    (๔) ผูย่ืนขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
    (๕) ผู ย่ืนขอ เสนอราคาตองศึกษาและทําความเขาใจในระ บบและวิธีการเสนอราคา          
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

 
 ๕.  หลักประกนัการเสนอราคา   
 ผูย่ืนขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือ    
จัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส  โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี  จํานวน ๖๒๕,๓๗๕.๐๐ บาท    
(หกแสนสองหม่ืนหาพันสามรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) 
 ๕.๑  เช็คหรอืดราฟทท่ีธนาคารเซ็นส่ังจายใหแก บรษัิท ไปรษณียไทย จํากดั ซ่ึงเปนเช็คหรอืดราฟท  
ลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรอืดราฟทน้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันท่ีย่ืนขอเสนอ หรอืกอนหนาน้ันไมเกนิ ๓ วันทําการ 
 ๕.๒  หนังสือคํ้าประกนัอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กาํหนด 

๕.๓  พันธบัตรรฐับาลไทย 
 ๕.๔  หนังสือคํ้าประกนัของบรษัิทเงินทุนหรอืบรษัิทเงินทุนหลักทรพัยท่ีไดรบัอนุญาตให
ประกอบกจิการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกจิคํ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ     
คํ้าประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกาํหนด 

กรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอราคานําเช็คหรอืดราฟทท่ีธนาคารส่ังจายหรอืพันธบัตรรฐับาลไทย หรอื
หนังสือคํ้าประกนัของบรษัิทเงินทุนหรอืบรษัิทเงินทุนหลักทรพัย  มาวางเปนหลักประกนัการเสนอราคาจะตอง    
สงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาให  ปณท ตรวจสอบความถูกตองในวันท่ี .......................................ระหวางเวลา 
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 

กรณีท่ีผู ย่ืนขอเสนอในรปูแบบของ “กจิการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกนั
อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกนัการเสนอราคา  ใหระบุช่ือผูย่ืนขอเสนอในหนังสือ        
คํ้าประกนัอิเล็กทรอนิกสฯ ดังน้ี  

(๑) กรณีท่ีกจิการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  ใหระบุช่ือ กจิการรวมคา
ดังกลาวเปนผูย่ืนขอเสนอ 

(๒) กรณีท่ีกจิการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุช่ือผูเขารวมคารายท่ี
สัญญารวมคากาํหนดใหเปนผูเขาย่ืนขอเสนอกบัหนวยงานของรฐัเปนผูย่ืนขอเสนอ 

 
 
 
 
 



 
                                 - ๖ – 
  
ท้ังน้ี “กจิการรวมคาท่ี จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ” หมายความวา กจิการรวมคา            

ท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกจิการคา กระทรวงพาณิชย 
หลักประกนัการเสนอราคาตามขอน้ี ปณท จะคืนใหผู ย่ืนขอเสนอ  หรอืผูคํ้าประกนั

ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ี ปณท ไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอย
แลว เวนแตผูย่ืนขอเสนอรายท่ีคัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุดหรอืไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกนิ  ๓ ราย ใหคืนได
ตอเม่ือไดทําสัญญาหรอืขอตกลง หรอืย่ืนขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 
 การคืนหลักประกนัการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด  ๆจะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 
 ๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพจิารณา 
  ๖.๑ การพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี ปณท  จะพิจารณาตัดสิน
โดยใชหลักเกณฑราคา และพิจารณาจากราคารวม 
 ๖.๒ หากผูย่ืนขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรอืย่ืนหลักฐานการย่ืนขอเสนอ        
ไมถูกตอง หรอืไมครบถวนตามขอ  ๓ หรอืย่ืนขอเสนอไมถูกตองตามขอ  ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรบัพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน เวนแตผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรอืรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวนหรอืเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเง่ือนไขท่ี ปณท กาํหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  
และความแตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกดิการไดเปรยีบเสียเปรียบตอผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน  หรอืเปนการผิดพลาด
เล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน 
 ๖.๓ ปณท สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปน้ี 

(๑) ไมปรากฏช่ือผูย่ืนขอเสนอรายน้ันในบัญชีผูรบัเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรอืบัญชีรายช่ือผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซ้ือ
จัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของ ปณท 

(๒) ไมกรอกช่ือผูย่ืนขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส    
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกาํหนดในเอกสารป ระกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรอืมีผลทําใหเกดิความไดเปรยีบเสียเปรยีบแกผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน 
 ๖.๔  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรอืในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรอื ปณท มีสิทธิใหผูย่ืนขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจรงิเพ่ิมเติมได ปณท มีสิทธิ    
ท่ีจะไมรบัขอเสนอ ไมรบัราคา หรอืไมทําสัญญา หากขอเท็จจรงิดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรอืไมถูกตอง 

 ๖.๕  ปณท ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรบัราคาตํ่าสุด หรอืราคาหน่ึงราคาใด หรอืราคาท่ีเสนอท้ังหมด
กไ็ด และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรอือาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยกไ็ด  สุดแตจะพิจารณา ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนของ 
ปณท  เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ ปณท เปนเด็ดขาดผูย่ืนขอเสนอจะเรยีกรองคาใชจายหรอืคาเสียหาย    
ใด  ๆมิได รวมท้ัง ปณท จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูย่ืนขอเสนอเปน        
ผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูย่ืนขอเสนอท่ีไดรบัการคัดเลือกหรอืไมก็ตาม หากมีเหตท่ีุเช่ือถอื ไดวาการย่ืนขอเสนอ
กระทําการโดยไมสุจรติ เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรอืใชช่ือบุคคลธรรมดา หรอืนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคา
แทน เปนตน 
   ในกรณีท่ีผู ย่ืนขอเสนอรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด  เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตาม เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรอื ปณท จะใหผูย่ืนขอเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเช่ือไดวา ผูย่ืนขอเสนอสามารถ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสรจ็สมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรบัฟงได ปณท มีสิทธิ
ท่ีจะไมรบัขอเสนอหรอืไมรบัราคาของผู ย่ืนขอเสนอราย น้ัน ท้ังน้ี ผูย่ืนขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรยีกรอง
คาใชจายหรอืคาเสียหายใด  ๆจาก ปณท   
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   ๖.๖  กอนลงนามในสัญญา ปณท อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรอืท่ีไดรบัการคัดเลือก                
มีผลประโยชนรวมกนั หรอืมีสวนไดเสียกบัผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน  หรอืขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรอื
สมยอมกนักบัผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรอืเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรอืสอวากระทําการทุจรติอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
 ๗. การทําสัญญาจางกอสราง 
 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา  ดังระบุในขอ ๑.๓     
กบั ปณท ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรบัแจง และจะตองวางหลักประกนัสัญญาเปนจํานวนเงินเทากบั
รอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ให ปณท ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใช
หลักประกนัอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี  
 ๗.๑  เงินสด 
 ๗.๒  เช็คหรอืดราฟทท่ีธนาคารเซ็นส่ังจายใหแก บริษัท ไปรษณียไทย จํากดั ซ่ึงเปนเช็คหรอื  
ดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรอืดราฟทน้ัน ชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรอืกอนวันน้ันไมเกนิ ๓ วันทําการ 
 ๗.๓  หนังสือคํ้าประกนั ของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กาํหนดดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรอืจะเปนหนังสือคํ้าประกนัอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกาํหนด 
 ๗.๔  หนังสือคํ้าประกนัของบรษัิทเงินทุนหรอืบรษัิทเงินทุนหลักทรพัยท่ีไดรบัอนุญาตให
ประกอบกจิการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกจิคํ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายช่ือบรษัิทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้า
ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกาํหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)  
 ๗.๕  พันธบัตรรฐับาลไทย 
        หลักประกนัน้ีจะคืนให  โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน  ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรบัจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว  

 ๘. คาจางและการจายเงิน 
 (สําหรบัสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม ) 

        ปณท จะจายเงินคาจางซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน  ๆและคาใชจายท้ังปวง
ดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกาํหนดการจายเงินเปน ๑๐ งวด (รายละเอียดตามเอกสารแบงงวดงานท่ีแนบ) 
เม่ือผูรบัจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสรจ็เรียบรอยตามสัญญาหรอืขอตกลงจางเปนหนังสือ และ ปณท ได
ตรวจรบัมอบงานจางเรยีบรอยแลว 

 ๙. อัตราคาปรบั 
 คาปรบัตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี  หรอืขอตกลงจาง
เปนหนังสือจะกาํหนด ดังน้ี  
 ๙.๑ กรณีท่ีผูรบัจางนํางานท่ีรบัจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหน่ึงโดยไมไดรบัอนุญาตจาก  
ปณท จะกาํหนดคาปรบัสําหรบัการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจางชวงน้ัน 
  ๙.๒ กรณีท่ีผูรบัจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกาํหนดคาปรบัเปน
รายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคางานจาง  
 ๑๐. การรบัประกนัความชํารดุบกพรอง 
 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําสัญญาจาง ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรอืขอตกลง
จางเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรบัประกนัความชํารดุบกพรองของงานจางท่ีเกดิข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา
๒๔ เดือน นับถัดจากวันท่ี ปณท ไดรบัมอบงาน โดยผูรบัจางตองรบีจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรบัแจงความชํารดุบกพรอง 
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๑๑. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอ่ืน ๆ 
 ๑๑.๑ เงินคาจางสําหรบังานจางครั้งน้ี  ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป   ๒๕๖๑ 

 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ  ปณท ไดรบัอนุมัติเงินคากอสรางจากงบประมาณ
ประจําปแลวเทาน้ัน 
 ๑๑.๒ เม่ือ ปณท ไดคัดเลือกผู ย่ืนขอ เสนอรายใดใหเปนผูรับจาง  และไดตกลงจางตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส แลว ถาผูรบัจางจะตองส่ังหรอืนําส่ิงของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรอืในเสนทางท่ีมีเรอืไทยเดินอยู  และสามารถใหบรกิาร
รบัขนไดตามท่ีรฐัมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด  ผูย่ืนขอเสนอ ซ่ึงเปนผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการพาณิชยนาวี  ดังน้ี 
 (๑)  แจงการส่ังหรอืนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน 
นับต้ังแตวันท่ีผูรบัจางส่ังหรอืซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรฐัมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือ่ืนได 
 (๒) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรอืเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกบัเรือ ไทย              
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรบัอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกส่ิงของน้ัน โดยเรอือ่ืน      
ท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรบัอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรอืเปนของท่ีรฐัมนตรวีาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรอื (๒) ผูรบัจางจะตองรบัผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสรมิการพาณิชยนาวี 
 ๑๑.๓  ผูย่ืนขอเสนอซ่ึง ปณท ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรอืขอตกลงจางเปนหนังสือ
ภายในเวลาท่ีกาํหนดดังระบุไวในขอ ๗ ปณท จะริบหลักประกนัการย่ืนขอเสนอ หรอืเรียกรองจากผูออกหนังสือ         
คํ้าประกนัการย่ืนขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรยีกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน  (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาให    
เปนผูท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครฐั 
 ๑๑.๔ ปณท สงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรอืขอกาํหนดในแบบสัญญาหรอืขอตกลงจาง
เปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 ๑๑.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี มีความขัดหรอืแยง
กนัผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ ปณท คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูย่ืนขอเสนอไม
มีสิทธิเรียกรองคาใชจายใด  ๆเพ่ิมเติม 
 ๑๑.๖ ปณท อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปน้ีได โดยท่ีผูย่ืนขอเสนอจะเรยีกรอง
คาเสียหายใด  ๆจาก ปณท ไมได 
  (๑) ปณท ไมไดรบัการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการ จัดจางหรอืไดรบัจัดสรรแตไมเพียง
พอท่ีจะทําการจัดจางครั้งน้ีตอไป 
  (๒) มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรอืท่ีไดรบัการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกนั หรอืมีสวนไดเสียกบัผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน  หรอืขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรอื
สมยอมกนักบัผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน  หรอืเจาหนาท่ีในการเสนอราคาหรอืสอวากระทําการทุจรติอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
  (๓) การทําการจัดจางครั้งน้ีตอไปอาจกอใหเกดิความเสียหายแก ปณท หรอืกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ 
  (๔) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกบั (๑) (๒) หรอื (๓) ตามท่ีกาํหนดในกฎหมายซ่ึงออกตาม
ความในกฏหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครฐั 
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 ๑๒. การปรบัราคาคางานกอสราง 
 การปรบัราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรบัราคาดังระบุในขอ  ๑.๕ จะนํามาใชในกรณี       
ท่ีคางานกอสรางลดลงหรอืเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปน้ี ................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
 สูตรการปรบัราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกาํหนดไวในวันแลวเสรจ็ตามท่ีกาํหนดไว  
ในสัญญา หรอืภายในระยะเวลาท่ี ปณท ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุในขอ ๑.๕ 

๑๓. มาตรฐานฝมือชาง 

 เม่ือ ปณท ไดคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอรายใดใหเปนผูรบัจางและไดตกลงจางกอสร างตามประกาศน้ี
แลว ผูย่ืนขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากสถาบันของทางราชการ หรอืผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช. ปวส. และ ปวท. หรอื
เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี  ก.พ. รบัรองใหเขารบัราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ  ๑๐ ของแตละ 
สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปน้ี 
 ๑๓.๑   ……………………………………………………………………………………… 
 ๑๓.๒  ……………………...………………………………………………………………… 

…………………ฯลฯ…………………… 
 

๑๕. การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูย่ืนขอเสนอท่ีไดรบัการคัดเลือกใหเปนผูรบัจางตอง ปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกาํหนดไวโดยเครงครดั 

    ๑๖. การประเมินผลการการปฏิบัตงิานของผูประกอบการ 
         ปณท สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสรจ็ตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอท่ีไดรบัการคัดเลือกให
เปนผูรบัจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
         ท้ังน้ี หากผูย่ืนขอเสนอท่ีไดรบัการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกาํหนดจะถูกระงับการย่ืนขอเสนอ
หรอืทําสัญญากบั ปณท ไวช่ัวคราว  

 
 
 

บรษัิท ไปรษณียไทย จํากดั 
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