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เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  

เลขที่  ………………….............. 

การจ้างก่อสร้างอาคารที่ท าการไปรษณีย์จอมพระ พร้อมงานพิเศษอ่ืน ๆ 
 ที่ ต าบลจอมพระ อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ตามประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

ลงวันที่  …………………………………………. 

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

  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด (ปณท) มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงอำคำร      
ที่ท ำกำรไปรษณีย์จอมพระ พร้อมงำนพิเศษอ่ืน ๆ ที่ ต ำบลจอมพระ อ ำเออจอมพระ จังววัดสรรินทร์ ด้วยกำร
ประกวดรำคำ ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะน ำและข้อก ำวนดดังต่อไปนี้ 

 ๑.   เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ แบบรูปและรำยกำรละเอียด 
๑.๒ ใบเสนอรำคำท่ีก ำวนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงอำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓ แบบสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง 
๑.๔ แบบวนังสือค้ ำประกัน 

(๑)  วลักประกันกำรเสนอรำคำ  
(๒)  วลักประกันสัญญำ     

๑.๕ สูตรกำรปรับรำคำ 
๑.๖ บทนิยำม 

(๑)  ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒)  กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม 

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

 ๒.   คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
๒.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎวมำย 
๒.๒ ไม่เป็นบรคคลล้มละลำย 
๒.๓ ไม่อยู่ระวว่ำงเลิกกิจกำร 
๒.๔ ไม่เป็นบรคคลซึ่งอยู่ระวว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอวรือท ำสัญญำกับวน่วยงำนของรัฐ     

ไว้ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบ         
ที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำวนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ
กรมบัญชีกลำง 
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๒.๕ ไม่เป็นบรคคลซี่งถูกระบรชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อใว้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของวน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบรคคลที่ผู้ ทิ้งงำนเป็น   
วร้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริวำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบรคคลนั้นด้วย 

๒.๖ มีครณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องว้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ     
กำรบริวำรพัสดรอำครัฐก ำวนดในรำชกิจจำนรเบกษำ  

๒.๗ เป็นนิติบรคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว  
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอใว้แก่  ปณท  

ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั ้งนี ้  วรือไม่เป็นผู ้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำร
แข่งขันอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์วรือควำมคร้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่
รัฐบำลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งใว้สละสิทธิ์และควำมคร้มกันเช่นว่ำนั้น  

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนก่อสร้ำงประเอทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำง 
ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ ๕,๐๗๐,๕๒๐.๐๐ บำท (ว้ำล้ำนเจ็ดวมื่นว้ำร้อยยี่สิบบำทถ้วน) และเป็นผลงำนที่เป็น
คู่สัญญำโดยตรงกับวน่วยงำนของรัฐ วรือวน่วยงำนเอกชนที่ ปณท เชื่อถือ 

ผู้ยื่นข้อรำคำที่เสนอรำคำในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ต้องมีครณสมบัติดังนี้ 
(๑) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบรคคลใวม่ กิจกำรร่วมค้ำจะต้องมีครณสมบัติ

ครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่ก ำวนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ และกำรเสนอรำคำใว้เสนอรำคำในนำม “กิจกำรร่วมค้ำ”  
ส่วนครณสมบัติด้ำนผลงำนก่อสร้ำง กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวสำมำรถน ำผลงำนก่อสร้ำงของผู้เข้ำร่วมค้ำมำใช้แสดงเป็น
ผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่เข้ำประกวดรำคำได้ 

(๒) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบรคคลใวม่ นิติบรคคลแต่ละนิติบรคคลที่เข้ำ    
ร่วมค้ำทรกรำยจะต้องมีครณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่ก ำวนดไว้ ในเอกสำรประกวดรำคำ เว้นแต่ 
ในกรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้มีข้อตกลงระวว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรก ำวนดใว้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยวนึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบวลักในกำรเข้ำเสนอรำคำกับวน่วยงำนของรัฐ และแสดงวลักฐำนดังกล่ำวมำพร้อมกำรยื่น
ข้อเสนอประกวดรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงอำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  กิจกำรร่วมค้ำนั้นสำมำรถใช้ผลงำน
ก่อสร้ำงของผู้เข้ำร่วมค้ำวลักรำยเดียวเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นเสนอรำคำได้ 

ทั้ งนี้  “กิจกำรร่วมค้ำที่ จดทะเบียนเป็นนิติบรคคลใวม่ ” วมำยควำมว่ ำ กิจกำรร่วมค้ำ 
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบรคคลต่อกรมพัฒนำธรรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
         ๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงอำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลำง  
          ๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงอำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ก ำวนด 
          ๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยวรือแสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ ตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำวนด  
          ๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่   
กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมวมื่นบำทคู่สัญญำอำจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ก ำวนด 
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 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรวลักฐำน ยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ    
จัดจ้ำงอำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบรคคล 
 (ก)  ว้ำงวร้นส่วนสำมัญวรือว้ำงวร้นส่วนจ ำกัด ใว้ยื่นส ำเนำวนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิติบรคคล บัญชีรำยชื่อวร้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบครม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 (ข)  บริษัทจ ำกัดวรือบริษัทมวำชนจ ำกัด ใว้ยื่นส ำเนำวนังสือรับรองกำรจดทะเบียน   
นิติบรคคล วนังสือบริคณว์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบครม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือวร้น     
รำยใวญ่ (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง    
 (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ใว้ยื่นส ำเนำสัญญำ
ของกำรเข้ำร่วมค้ำ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ำ และในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นบรคคล
ธรรมดำ ที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ใว้ยื่นส ำเนำวนังสือเดินทำง วรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติบรคคล ใว้ยื่นเอกสำร  
ตำมท่ีระบรไว้ใน  (๑)   
   (๓) ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ ส ำเนำใบทะเบียนอำษีมูลค่ำเพ่ิม 
         (๔)  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแจ้งรำยชื่อพร้อมวนังสือรับรองฯ และใบอนรญำตสถำปนิกและ
วิศวกรผู้ควบครมงำนประจ ำสถำนที่ก่อสร้ำง 
                            - สถำปนิก  ระดับสำมัญ  ๑  ท่ำน 
                            - วิศวกรโยธำ  ระดับสำมัญ  ๑  ท่ำน 
                            - วิศวกรไฟฟ้ำ  ระดับสำมัญ  ๑  ท่ำน 
                           - วิศวกรเครื่องกล ระดับสำมัญ  ๑  ท่ำน 
   * ทั้งนี ้วนังสือรับรองฯ, ใบอนรญำตฯ และรูปถ่ำยต้องชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่อจริงด้วยวมึก    
สีน้ ำเงิน รับรองส ำเนำถูกต้องของสถำปนิก, และวิศวกรใว้ถูกต้องตรงกันกับที่ได้ลงไว้ในใบอนรญำตฯ ถ้ำผู้เข้ำยื่น
ข้อเสนอรำยใดไม่ได้ยื่นวรือยื่นแต่เป็นส ำเนำวรืออำพถ่ำยของเอกสำรข้ำงต้น วรือลงลำยมือชื่อไม่ตรงกันใว้ถือ
ว่ำกำรยื่นเอกสำรรำยนั้น ได้ยื่นโดยผิดเงื่อนไข ปณท จะไม่รับพิจำรณำ และผู้เข้ำประกวดรำคำจะโต้แย้งใดๆ 
ไม่ได้ทั้งสิ้น  
 (๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งวมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงอำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ  ๑.๗ (๑)  โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

 ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงอำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ตำมแบบใน ข้อ ๑.๗ 
(๑) ใว้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
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 ๓.๒  ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ ำนำจใว้บรคคลอื่นกระท ำกำรแทนใว้แนบวนังสือ
มอบอ ำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎวมำย โดยมีวลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบ
อ ำนำจ ทั้งนี้วำกผู้รับมอบอ ำนำจเป็นบรคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลรนิติอำวะตำมกฎวมำยแล้วเท่ำนั้น  
 (๒) วลักประกันกำรเสนอรำคำ ตำมข้อ ๕ 
       (๓) ส ำเนำวนังสือรับรองผลงำนก่อสร้ำงต้องเป็นผลงำนไม่เกิน ๑๐ ปี (พร้อมทั้งรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง (ใว้ใช้ในกรณีที่มีกำรก ำวนดผลงำนตำมข้อ ๒.๑๐ เท่ำนั้น)   
                      (๔) บัญชีรำยกำรก่อสร้ำงวรือใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ  ซึ่งจะต้องแสดงรำยกำรวัสดร
อรปกรณ์ ค่ำแรงงำน อำษีประเอทต่ำงๆ รวมทั้งก ำไรไว้ด้วย 
 (๕)  บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งวมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงอำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
 ทั ้งนี ้ เมื ่อผู ้ยื ่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที ่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้อง ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงอำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบ
ในข้อ ๑.๗ (๒) ใว้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format)  
 ๔. การเสนอราคา 
  ๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงอำครัฐ      
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมที่ก ำวนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อควำมใว้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งวลักฐำนแสดงตัวตนและท ำกำรยืนยัน
ตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ  PDF File (Portable Document 
Format) 

 ๔.๒  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรำยละเอียดกำรเสนอรำคำในใบเสนอรำคำตำมข้อ ๑.๒         
พร้อมจัดท ำใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ ในบัญชีรำยกำรก่อสร้ำงใว้ครบถ้วน      

        ในกำรเสนอรำคำใว้เสนอรำคำเป็นเงินบำทและเสนอรำคำได้เพียงครั้งเดียวและรำคำเดียว
โดยเสนอรำคำรวม วรือรำคำต่อวน่วย วรือรำคำต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบรไว้ท้ำยใบเสนอรำคำใว้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัววนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัววนังสือไม่ตรงกัน ใว้ถือ
ตัววนังสือเป็นส ำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำอำษีมูลค่ำเพ่ิม อำษีอำกรอ่ืน และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว 

     รำคำที่เสนอจะต้องเสนอก ำวนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอรำคำโดย
อำยในก ำวนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ 

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก ำวนดเวลำด ำเนินกำรแล้วเสร็จอำยใน ๒๗๐ วัน นับถัดจำกวัน
ลงนำมในสัญญำจ้ำง วรือวันที่ได้รับวนังสือแจ้งจำก ปณท  ใว้เริ่มท ำงำน  

๔.๔  ก่อนเสนอรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยละเอียด ฯลฯ         
ใว้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งวมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไข
ในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ 

๔ .๕  ผู้ ยื่ นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อจัดจ้ ำงอำครั ฐ                  
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่…………………………….... ระวว่ำงเวลำ……......………..น. ถึง………….........น. และเวลำในกำร
เสนอรำคำใว้ถือตำมเวลำของระบบจัดซื้อจัดจ้ำงอำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
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เมื่อพ้นก ำวนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอและเสนอ
รำคำใด ๆ โดยเด็ดขำด  

๔.๖  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท ำเอกสำรส ำวรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำรประเอท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำม
ครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้วจึงส่งข้อมูล  
(Upload) เพ่ือเป็นกำรเสนอรำคำใว้แก่ ปณท ผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงอำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                ๔.๗ คณะกรรมกำรพิจำณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะด ำเนินกำรตรวจสอบ
ครณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำย
อื่นตำม ข้อ ๑.๖ (๑) วรือไม่ วำกปรำกฏว่ำผู ้ยื ่นข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ยื ่นข้อเสนอที่มีผลประโย ชน์
ร่วมกันกับผู ้ยื ่นข้อเสนอรำยอื่น คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื ่อผู ้ยื ่นข้อเสนอรำคำที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ   
   วำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำก่อนวรือในขณะที่ม ี   
กำรพิจำรณำข้อเสนอมีผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมตำม      
ข้อ ๑.๖(๒) และคณะกรรมกำรฯเชื่อว่ำมีกำรกระท ำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมคณะกรรมกำรฯ     
จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ ปณท จะพิจำรณำลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่ ปณท จะพิจำรณำเว็นว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มใว้มีกำรกระท ำ
ดังกล่ำวและได้ใว้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของ ปณท 

๔.๘  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบรไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมอำษีมูลค่ำเพ่ิม และอำษีอ่ืนๆ (ถ้ำมี) รวมค่ำใช้จ่ำย   

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

 
 ๕.  หลักประกันการเสนอราคา   
 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวำงวลักประกันกำรเสนอรำคำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ    
จัดจ้ำงอำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วลักประกันอย่ำงวนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ จ ำนวน ๗๑๓,๓๕๐.๐๐บำท (เจ็ด
แสนวนึ่งวมื่นสำมพันสำมร้อยว้ำสิบบำทถ้วน) 
 ๕.๑  เช็ควรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำยใว้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด ซึ่งเป็นเช็ควรือ   
ดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ควรือดรำฟท์นั้นช ำระต่อเจ้ำวน้ำที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ วรือก่อนวน้ำนั้นไม่เกิน ๓ วัน     
ท ำกำร 
 ๕.๒  วนังสือค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรในประเทศ ตำมแบบที่คณะกรรมกำรนโยบำย
ก ำวนด 

๕.๓  พันธบัตรรัฐบำลไทย 
 ๕.๔  วนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินทรนวรือบริษัทเงินทรนวลักทรัพย์ที่ได้รับอนรญำตใว้
ประกอบกิจกำรเงินทรนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธรรกิจค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแว่งประเทศไทย
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทรนที่ธนำคำรแว่งประเทศไทยแจ้งเวียนใว้ทรำบ โดยอนรโลมใว้ใช้ตำมตัวอย่ำงวนังสือ     
ค้ ำประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำวนด 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/
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กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรำคำน ำเช็ควรือดรำฟท์ที่ธนำคำรสั่งจ่ำยวรือพันธบัตรรัฐบำลไทย วรือ
วนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินทรนวรือบริษัทเงินทรนวลักทรัพย์ มำวำงเป็นวลักประกันกำรเสนอรำคำจะต้อง    
ส่งต้นฉบับเอกสำรดังกล่ำวมำใว้ ปณท ตรวจสอบควำมถูกต้องในวันที่.......................................ระวว่ำงเวลำ
................................น. ถึงวนัท่ี................................ น. 

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ประสงค์จะใช้วนังสือค้ ำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรในประเทศเป็นวลักประกันกำรเสนอรำคำ ใว้ระบรชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในวนังสือ       
ค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้  

(๑) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบรคคลใวม่ ใว้ระบรชื่อกิจกำรร่วมค้ำ
ดังกล่ำวเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

(๒) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบรคคลใวม่ ใว้ระบรชื่อผู้ เข้ำร่วมค้ำ     
รำยที่สัญญำร่วมค้ำก ำวนดใว้เป็นผู้เข้ำยื่นข้อเสนอกับวน่วยงำนของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

ทั้งนี้ “กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบรคคลใวม่” วมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำ           
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบรคคลต่อกรมพัฒนำธรรกจิกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

วลักประกันกำรเสนอรำคำตำมข้อนี้ ปณท จะคืนใว้ผู้ยื่นข้อเสนอ วรือผู้ค้ ำประกัน
อำยใน ๑๕ วันนับถัดจำกวันที่ ปณท ได้พิจำรณำเว็นชอบรำยงำนผลคัดเลือกผู้ชนะกำรประกวดรำคำเรียบร้อย
แล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอรำคำต่ ำสรดวรือได้คะแนนรวมสูงสรดไม่เกิน ๓ รำย ใว้คืนได้
ต่อเมื่อได้ท ำสัญญำวรือข้อตกลง วรือยื่นข้อเสนอได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว 
 กำรคืนวลักประกันกำรเสนอรำคำ ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ จะคืนใว้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  ๖.๑ กำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ปณท จะพิจำรณำตัดสินโดย
ใช้วลักเกณฑร์ำคำ และพิจำรณำจำกรำคำรวม 
 ๖.๒ วำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีครณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ วรือยื่นวลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอ        
ไม่ถูกต้อง วรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ วรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำรพิจำรณำผล 
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเสนอ
เอกสำรทำงเทคนิควรือรำยละเอียดครณลักษณะเฉพำะของพัสดรที่จะจ้ำงไม่ครบถ้วนวรือเสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไป
จำกเงื่อนไขที่ ปณท ก ำวนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สำระส ำคัญ 
และควำมแตกต่ำงนั้นไม่มีผลท ำใว้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน วรือเป็นกำรผิดพลำด
เล็กน้อย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น 

 ๖.๓ ปณท สงวนสิทธิไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่ปรำกฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นในบัญชีผู้รับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทำง

ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วรือบัญชีรำยชื่อผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ ปณท 

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์    
(๓) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ก ำวนดในเอกสำรประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระส ำคัญ วรือมีผลท ำใว้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น 
 ๖.๔  ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์วรือในกำรท ำสัญญำ คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์วรือ ปณท มีสิทธิใว้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ ปณท มีสิทธิ    
ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ วรือไม่ท ำสัญญำ วำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่มคีวำมเวมำะสมวรือไม่ถูกต้อง 
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 ๖.๕  ปณท ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ ำสรด วรือรำคำวนึ่งรำคำใด วรือรำคำที่เสนอทั้งวมด

ก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำง ในจ ำนวน วรือขนำด วรือเฉพำะรำยกำรวนึ่งรำยกำรใด วรืออำจจะยกเลิก
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สรดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ 
ปณท  เป็นส ำคัญ และใว้ถือว่ำกำรตัดสินของ ปณท เป็นเด็ดขำดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยวรือค่ำเสียวำย    
ใด ๆ มิได้ รวมทั้ง ปณท จะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้ง
งำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกวรือไมก่็ตำม วำกมีเวตรที่เชื่อถือได้ว่ำกำรยื่นข้อเสนอกระท ำ
กำรโดยไม่สรจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ วรือใช้ชื่อบรคคลธรรมดำ วรือนิติบรคคลอ่ืนมำเสนอรำคำแทน 
เป็นต้น 
   ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่เสนอรำคำต่ ำสรด เสนอรำคำต่ ำจนคำดวมำยได้ว่ำไม่อำจ
ด ำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้  คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์วรือ ปณท จะใว้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงวลักฐำนที่ท ำใว้เชื่อได้ว่ำ ผู้ยื่นข้อเสนอสำมำรถ
ด ำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ใว้เสร็จสมบูรณ์ วำกค ำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ปณท มีสิทธิ
ที่จะไม่รับข้อเสนอวรือไม่รับรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่ำใช้จ่ำยวรือค่ำเสียวำยใด ๆ จำก ปณท     
 ๖.๖  ก่อนลงนำมในสัญญำ ปณท อำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ วำก
ปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำที่ เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรประกวดรำคำวรือที่ ได้รับกำรคัดเลือก               
มีผลประโยชน์ร่วมกัน วรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน วรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมวรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน วรือเจ้ำวน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ วรือส่อว่ำกระท ำกำรทรจริตอ่ืนใดในกำร
เสนอรำคำ 

 ๗. การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
 ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบรในข้อ ๑.๓     
กับ ปณท อำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงวลักประกันสัญญำเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับ
ร้อยละ ๕ ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  ใว้ ปณท ยึดถือไว้ในขณะท ำสัญญำโดยใช้
วลักประกันอย่ำงวนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้  
 ๗.๑  เงินสด 
 ๗.๒  เช็ควรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำยใว้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด ซึ่งเป็นเช็ควรือ  
ดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ควรือดรำฟท์นั้น ช ำระต่อเจ้ำวน้ำที่ในวันท ำสัญญำ วรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท ำกำร 
 ๗.๓  วนังสือค้ ำประกันของธนำคำรอำยในประเทศ ตำมตัวอย่ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำย
ก ำวนดดังระบรในข้อ ๑.๔ (๒) วรือจะเป็นวนังสือค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำวนด 
 ๗.๔  วนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินทรนวรือบริษัทเงินทรนวลักทรัพย์ที่ได้รับอนรญำตใว้
ประกอบกิจกำรเงินทรนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธรรกิจค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแว่งประเทศไทย
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทรนที่ธนำคำรแว่งประเทศไทยแจ้งเวียนใว้ทรำบ โดยอนรโลมใว้ใช้ตำมตัวอย่ำงวนังสือค้ ำ
ประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำวนด ดังระบรในข้อ ๑.๔ (๒)  
 ๗.๕  พันธบัตรรัฐบำลไทย 
        วลักประกันนี้จะคืนใว้ โดยไม่มีดอกเบี้ยอำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว    
 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

 (ส ำวรับสัญญำที่เป็นรำคำเวมำรวม) 
        ปณท จะจ่ำยเงินค่ำจ้ำงซึ่งได้รวมอำษีมูลค่ำเพ่ิม ตลอดจนอำษีอำกรอ่ืน ๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวง
ด้วยแล้ว โดยถือรำคำเวมำรวมเป็นเกณฑ์ และก ำวนดกำรจ่ำยเงิน ๑๐ งวด (รำยละเอียดตำมเอกสำรแบ่ง 
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งวดงำนที่แนบ) เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนทั้งวมดใว้แล้วเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำวรือข้อตกลงจ้ำงเป็นวนังสือ 
และ ปณท ได้ตรวจรับมอบงำนจ้ำงเรียบร้อยแล้ว   
 ๙. อัตราค่าปรับ 
 ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำงแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ วรือข้อตกลงจ้ำง
เป็นวนังสือจะก ำวนด ดังนี้  
 ๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้ำงน ำงำนที่รับจ้ำงไปจ้ำงช่วงใว้ผู้อ่ืนท ำอีกทอดวนึ่งโดยไม่ได้รับอนรญำตจำก 
ปณท จะก ำวนดค่ำปรับส ำวรับกำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวเป็นจ ำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงำนจ้ำงช่วงนั้น 
  ๙.๒ กรณีท่ีผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง นอกเวนือจำกข้อ ๙.๑ จะก ำวนดค่ำปรับเป็น
รำยวันเป็นจ ำนวนเงินตำยตัวในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ ของรำคำงำนจ้ำง  

 ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท ำสัญญำจ้ำง ตำมแบบดังระบรในข้อ ๑.๓ วรือข้อตกลง
จ้ำงเป็นวนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมช ำรรดบกพร่องของงำนจ้ำงที่เกิดขึ้นอำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ
๒๔ เดือน นับถัดจำกวันที่ ปณท ได้รับมอบงำน โดยผู้รับจ้ำงต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขใว้ใช้กำรได้ดีดังเดิม
อำยใน ๓๐ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมช ำรรดบกพร่อง 

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
 ๑๑.๑ เงินค่ำจ้ำงส ำวรับงำนจ้ำงครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณประจ ำปี ๒๕๖๑ 
 กำรลงนำมในสัญญำจะกระท ำได้ต่อเมื่อ ปณท ได้รับอนรมัติเงินค่ำก่อสร้ำงจำกงบประมำณ

ประจ ำปีแล้วเท่ำนั้น 
 ๑๑.๒ เมื่อ ปณท ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดใว้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำงตำม
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้รับจ้ำงจะต้องสั่งวรือน ำสิ่งของมำเพื่องำนจ้ำงดังกล่ำวเข้ำมำจำก
ต่ำงประเทศ และของนั้นต้องน ำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถใว้บริกำร
รับขนได้ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศก ำวนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจะต้อง
ปฏิบัติตำมกฎวมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้       
 (๑)  แจ้งกำรสั่งวรือน ำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ำท่ำ อำยใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงสั่งวรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศ
ยกเว้นใว้บรรทรกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (๒) จัดกำรใว้สิ่งของดังกล่ำวบรรทรกโดยเรือไทย วรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย              
จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนรญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ใว้บรรทรกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนรญำตเช่นนั้นก่อนบรรทรกของลงเรืออ่ืน วรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นใว้บรรทรกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) วรือ (๒) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎวมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี 
 ๑๑.๓  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง ปณท ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท ำสัญญำ วรือข้อตกลงจ้ำงเป็นวนังสือ
อำยในเวลำที่ก ำวนดดังระบรไว้ในข้อ ๗ ปณท จะริบวลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ วรือเรียกร้องจำกผู้ออกวนังสือ         
ค้ ำประกันกำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องใว้ชดใช้ควำมเสียวำยอ่ืน (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำใว้    
เป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริวำรพัสดรอำครัฐ 
 ๑๑.๔ ปณท สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข วรือข้อก ำวนดในแบบสัญญำวรือข้อตกลงจ้ำง
เป็นวนังสือใว้เป็นไปตำมควำมเว็นของส ำนักงำนอัยกำรสูงสรด (ถ้ำมี) 
 
 



 
      - ๙ - 
 ๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีควำมขัดวรือแย้ง
กันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของ ปณท ค ำวินิจฉัยดังกล่ำวใว้ถือเป็นที่สรด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่
มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใด ๆ เพิ่มเติม 
 ๑๑.๖ ปณท อำจประกำศยกเลิกกำรจัดจ้ำงในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่ำเสียวำยใด ๆ จำก ปณท ไม่ได้ 
  (๑) ปณท ไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินที่จะใช้ในกำรจัดจ้ำงวรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะท ำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไป 
  (๒) มีกำรกระท ำท่ีเข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรจัดจ้ำงวรือที่ได้รับกำรคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน วรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน วรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมวรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน วรือเจ้ำวน้ำที่ในกำรเสนอรำคำวรือส่อว่ำกระท ำกำรทรจริ ตอ่ืนใดในกำร
เสนอรำคำ 
  (๓) กำรท ำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไปอำจก่อใว้เกิดควำมเสียวำยแก่ ปณท วรือกระทบต่อ
ประโยชน์สำธำรณะ 
  (๔) กรณีอ่ืนในท ำนองเดียวกับ (๑) (๒) วรือ (๓) ตำมที่ก ำวนดในกฎวมำยซึ่งออกตำม
ควำมในกฏวมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริวำรพัสดรอำครัฐ 

 ๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
 กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสูตรกำรปรับรำคำดังระบรในข้อ ๑.๕ จะน ำมำใช้ในกรณี       
ที่ค่ำงำนก่อสร้ำงลดลงวรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีกำรต่อไปนี้ ................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
 สูตรกำรปรับรำคำ (สูตรค่ำ K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก ำวนดไว้ในวันแล้วเสร็จตำมที่ก ำวนดไว้ 
ในสัญญำ วรืออำยในระยะเวลำที่ ปณท ได้ขยำยออกไป โดยจะใช้สูตรของทำงรำชกำรที่ได้ระบรในข้อ ๑.๕ 
            ๑๓.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
 เมื่อ ปณท ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดใว้เป็นผู้รับจ้ำงและได้ตกลงจ้ำงก่อสร้ำงตำมประกำศนี้
แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่ำในกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่ำนกำร
ทดสอบมำตรฐำนฝีมือช่ำงจำกสถำบันของทำงรำชกำร วรือผู้มีวรฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.วรือ
เทียบเท่ำจำกสถำบันกำรศึกษำที่ ก.พ. รับรองใว้เข้ำรับรำชกำรได้ ในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ 
สำขำช่ำงแต่จะต้องมีจ ำนวนช่ำงอย่ำงน้อย ๑ คน ในแต่ละสำขำช่ำง ดังต่อไปนี้ 
 ๑๓.๑   ……………………………………………………………………………………… 
 ๑๓.๒  ……………………...………………………………………………………………… 

…………………ฯลฯ…………………… 
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระวว่ำงระยะเวลำกำรก่อสร้ำง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกใว้เป็นผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติ
ตำมวลักเกณฑ์ท่ีกฎวมำยและระเบียบได้ก ำวนดไว้โดยเคร่งครัด 
    ๑๕. การประเมินผลการการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
         ปณท สำมำรถน ำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกใว้
เป็นผู้รับจ้ำงเพ่ือน ำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร 
         ทั้งนี้ วำกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำวนดจะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอ
วรือท ำสัญญำกับ ปณท ไว้ชั่วครำว  

 
 

   บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 
   ...................(วัน เดือน ปี)………….…… 

 


