
 

เอกสารประกวดราคาจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์

งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ท าการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว พร้อมงานพิเศษอื่นๆ 
ที่ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จงัหวัดปทุมธาน ี

                                                     
ตามประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ประกาศประกวดราคา เลขที ่๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที ่๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๑.   ความเป็นมาของโครงการและความประสงค์ 
  เนื่องจากที่ท าการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว เป็นอาคารที่ท าการอ าเภอแบบ ก. ๑ ชั้น สร้างเมื่อปี 
๒๕๑๙ และเคยได้รับการปรับปรุงต่อเติมมาแล้ว เมื่อปี ๒๕๕๐ ปัจจุบันตัวอาคารที่ท าการซึ่งมีสภาพเก่าช ารุด และ    
มีพ้ืนที่ปฏิบัติงานคับแคบ ท าให้ไม่มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ประกอบกับพ้ืนที่อ าเภอลาดหลุมแก้ว มีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรองรับปริมาณงานในอนาคต จึงมีความประสงค์จะก่อสร้าง
อาคารที่ท าการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว พร้อมงานพิเศษอ่ืนๆ ที่ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเงื่อนไขและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องอ่านข้อความในประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (ปณท) 
และเอกสารประกวดราคาจ้างในครั้งนี้ให้เป็นที่เข้าใจโดยละเอียด หากไม่เข้าใจค าแนะน าหรือเงื่อนไขข้อใด หรือ
ข้อความใดให้ติดต่อสอบถามเพ่ือท าความเข้าใจได้ที่ ฝ่ายก่อสร้างและบ ารุงรักษา ปณท และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม  
เมื่อผู้เข้าประกวดราคาได้เสนอราคาแล้วจะยกข้อเรียกร้องหรือข้ออ้างโดยอาศัยเหตุจากการละเลยไม่อ่านหรือท าความ
เข้าใจข้อความดังกล่าว หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อความนั้น หรือโดยอ้างความส าคัญผิด  ในความหมายของข้อความ
ในประกาศ ปณท, เงื่อนไขหรือข้อก าหนดประกวดราคาจ้างนี้ไม่ได้ 
   ๑.๒ เอกสารแนบท้ายการประกวดราคาจ้าง 
                        ๑.๒.๑    แบบรูปและรายละเอียด 
                        ๑.๒.๒    แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                        ๑.๒.๓    แบบสัญญาจ้าง 
                        ๑.๒.๔    แบบหนังสือค้ าประกันซอง/สัญญาจ้าง 
                        ๑.๒.๕    ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
                        ๑.๒.๖    การแบ่งงวดงาน, การจ่ายเงิน, ก าหนดเวลาท างานแล้วเสร็จ 
                        ๑.๒.๗    แบบใบเสนอราคาและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ 
                        ๑.๒.๘    บทนิยาม 

    (๑) ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
    (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

                        ๑.๒.๙    แบบบัญชีเอกสาร พร้อมกับหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อการจ้างฯ 
และแบบแจ้งชื่อผู้แทนฯ 

๒. คุณสมบัติของผูป้ระสงค์จะเสนอราคา 
   ๒ .๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ            
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท ซึ่งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทออกให้ก่อนวันยื่นซองข้อเสนอการประกวดราคาจ้างไม่เกิน ๖ เดือน  
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ.๒๐) และต้องยื่นส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง  
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ถ้าผู้ประสงค์เสนอราคารายใดไม่ได้ยื่นเอกสารข้างต้น ให้ถือว่าการยื่นเอกสารรายนั้นได้ยื่นโดยผิดเงื่อนไข ปณท 
จะไม่รับพิจารณา 
  ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวหรือใบแทนและส าเนาทะเบียนบ้าน
เฉพาะตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น พร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอการประกวดราคา
จ้าง หากไม่ได้ยื่นหลักฐานดังกล่าวไปพร้อมกับการยื่นซองฯ คณะกรรมการประกวดราคาหรือ ปณท มีสิทธิเรียกให้    
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ยื่นภายในเวลาก าหนด ถ้าไม่ยื่นหลักฐานภายในเวลาก าหนด จะถือว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายนั้นได้ยื่นซองฯโดยผิดเงื่อนไข และจะไม่รับพิจารณาผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น 
   ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ถูกลงโทษฐานทิ้งงาน ทั้งของ ปณท ของ
หน่วยราชการหรือของหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ เว้นแต่จะได้ถูกถอนชื่อพ้นจากเป็นผู้ทิ้งงานออกจากบัญชีผู้ทิ้งงานแล้ว 
   ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ได้ซื้อชุดแบบรายการและเอกสารประกวดราคาจ้างถูกต้อง
โดยมีหลักฐาน 
   ๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น 
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
   ๒.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองผลงานเป็นสัญญาเดียวและประเภทงานเดียวกัน
(หากเป็นงานก่อสร้างอาคารหรือต่อเติมอาคารจะต้องมีฐานรากฯ) ต้องเป็นผลงานไม่เกิน ๑๐ ปี นับถึงวันแรกขายชุด
แบบรายการและเอกสารประกวดราคาจ้าง ไปแสดงในวันยื่นซองข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง โดยแสดงว่าเป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับทางราชการ องค์การ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และเอกชนในประเทศไทยที่ ปณท เชื่อถือ 
และให้ เป็นอ านาจของ ปณท  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้วินิจฉัย ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆ 
ทั้งสิ้น  
        ๒.๗.๑ แสดงว่าเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับทางราชการ องค์การ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งมีผลงานไม่น้อยกว่า ๔๐ % ของราคาเริ่มต้นประมูล (ประมาณราคากลาง) ในการประกวดราคาครั้งนี้    
        หากเคยเป็นคู่สัญญาจ้างกับ ปณท หรือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย (เดิม) ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาไม่ต้องมีหนังสือรับรองผลงานไปแสดงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ทราบด้วยว่า ได้เคยท างานอะไร ที่ไหน เมื่อใดและต้อง  
มีผลงานไม่น้อยกว่า ๔๐ %  ของราคาเริ่มต้นประมูล (ประมาณราคากลาง) เช่นเดียวกัน 
        ๒.๗.๒ หากเคยเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับเอกชน จะต้องมีผลงานไม่น้อยกว่า ๔๐ % ของราคา
เริ่มต้นประมูล (ประมาณราคากลาง) ครั้งนี้ และต้องเป็นเอกชนที่ ปณท เชื่อถือและให้เป็นอ านาจของ ปณท หรือ     
ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้วินิจฉัย ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น 
        ๒.๗.๓ หนังสือรับรองผลงานของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่น ามาแสดง จะต้องมี
หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป และเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเป็น   
ผู้ลงนามรับรอง 
        ๒.๗.๔ หากเป็นหนังสือรับรองผลงานของเอกชน ผู้ลงนามรับรองจะต้องเป็นเจ้าของกิจการ หรือ
ผู้จัดการ หรือกรรมการผู้จัดการผู้มีอ านาจเต็มในการท านิติกรรมผูกพันเอกชนนั้นๆ  จะให้ตัวแทนลงนามรับรองไม่ได้ 
และต้องระบุรายละเอียดให้ทราบด้วยว่าได้ท าการก่อสร้างอะไร  ที่ไหน เมื่อใด จ านวน ขนาดของสิ่งก่อสร้างเป็น
อย่างไร พร้อมทั้งจ านวนเงินค่าก่อสร้างโดยละเอียด 
        ๒.๗.๕ ผลงานที่เคยท าและน าหนังสือรับรองมาแสดง หรือเคยท ากับ ปณท จะต้องเป็นผลงาน
ประเภทเดียวกับงานที่ออกประกวดราคาครั้งนี้และจะต้องเป็นผลงานเพียงสัญญาเดียวจะใช้รวมกันหลายๆ สัญญา 
เพ่ือให้มีผลงาน ๔๐ % ตามข้อ ๒.๗.๑ หรือ ข้อ ๒.๗.๒ ไม่ได ้
  ๒.๗.๖ หากหนังสือรับรองผลงานพร้อมเอกสารประกอบเป็นภาษาต่างประเทศ  ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาต้องแปลเอกสารทั้งหมดให้เป็นภาษาไทยแนบไปด้วย ๑ ชุด พร้อมรับรองความถูกต้องของข้อความที่แปล
นั้นด้วย  
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 ๒.๗.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นหนังสือรับรองผลงานเพียงงานเดียว 
  ๒.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม    
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือ   
นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ (และที่แก้ไข
เพิ่มเติม) และผู้รับจ้างต้องมีคุณสมบัติและถือปฏิบัติ ดังนี้ 
        ๒.๘.๑ ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ที่ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย   
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  
        ๒.๘.๒ กรณีจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) 
ของกรมบัญชีกลาง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้ อจัดจ้าง
ภาครัฐ 
        ๒.๘.๓ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
   ๒.๙ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแจ้งรายชื่อพร้อมหนังสือรับรองฯ และใบอนุญาตสถาปนิกและ
วิศวกรผู้ควบคุมงานประจ าสถานที่ก่อสร้าง 
                           - สถาปนิก            ระดับสามัญ  ๑  ท่าน 
                           - วิศวกรโยธา        ระดับสามัญ  ๑  ท่าน 
                           - วิศวกรไฟฟ้า       ระดับสามัญ  ๑  ท่าน 
                           - วิศวกรเครื่องกล   ระดับสามัญ  ๑  ท่าน 
   * ทั้งนี้ หนังสือรับรองฯ,ใบอนุญาตฯ และรูปถ่ายต้องชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อจริงด้วยหมึก    
สีน้ าเงิน รับรองส าเนาถูกต้องของสถาปนิก, และวิศวกรให้ถูกต้องตรงกันกับที่ได้ลงไว้ในใบอนุญาตฯ ถ้าผู้เข้า
ประกวดราคารายใดไม่ได้ยื่นหรือย่ืนแต่เป็นส าเนาหรือภาพถ่ายของเอกสารข้างต้น หรือลงลายมือชื่อไม่ตรงกันให้
ถือว่าการยื่นเอกสารรายนั้น ได้ยื่นโดยผิดเงื่อนไข ปณท จะไม่รับพิจารณา และผู้เข้าประกวดราคาจะโต้แย้งใดๆ 
ไม่ได้ทั้งสิ้น  

๓. การยื่นซองการประกวดราคา  
   การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีการด าเนินการ ๒ ขั้นตอนดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ ๑. ยื่นซองข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง 
   ขั้นตอนที่ ๒. ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
ซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
   ๓.๑ ขั้นตอนที่ ๑ ยื่นซองข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง 
         ๓.๑.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์         
ต่อเจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับซองหรือคณะกรรมการรับซอง (แล้วแต่กรณี) ที่ ฝ่ายก่อสร้างและบ ารุงรักษา ปณท ในวันและ
เวลาที่ก าหนดไว้ในประกาศประกวดราคา ทั้งนี้ โดยถือเอาเวลาตามนาฬิกาของ  ฝ่ายก่อสร้างและบ ารุงรักษา เป็น
มาตรฐาน 
         เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด  
  ๓.๑.๒ ซองเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องจ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ท าการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว พร้อมงานพิเศษอ่ืนๆ           
ที่ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า เอกสารประกวดราคาตามประกาศประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศเลขท่ี ๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
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 ๓.๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
จ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือ
ชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ของผู้เข้าประกวดราคา ให้ชัดเจน โดยใช้เอกสารแนบท้ายตามข้อ ๑.๒ หรือจัดท าขึ้นเอง 
โดยมีข้อความเช่นเดียวกับท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างนี้ 
         ๓.๑.๔ ซองข้อเสนอการประกวดราคาจ้างที่ยื่นต่อ ปณท แล้ว ปณท สงวนสิทธิห้ามถอนคืน   
ไม่ว่ากรณีใดๆ 
   คณะกรรมการประกวดราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดราคา แต่ละรายว่า
เป็นผู้เข้าประกวดราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เข้าประกวดราคารายอ่ืนหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง  
ผู้เข้าประกวดราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๒.๘ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง    
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบ เอกสารและข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง และแจ้งผู้เข้า
ประกวดราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณา เฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มี
หลักฐานว่า ผู้เข้าประกวดราคารับทราบแล้ว 
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ว่ามีผู้เข้าประกวดราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๒.๘ 
(๒) คณะกรรมการประกวดราคา จะตัดรายชื่อผู้เข้าประกวดราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เข้าประกวดราคาและ 
ปณท จะพิจารณาลงโทษผู้เข้าประกวดราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้เข้าประกวดราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เข้าประกวดราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เข้าประกวดราคากับ         
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เข้า
ประกวดราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้เข้าประกวดราคาที่ไม่ผ่าน
คุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน  ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ ให้ถือเป็นที่สุด หาก
ปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้อง 
จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอ
ราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนิน
กระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการ
เสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่า
กระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้  ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 
จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและก าหนดวัน เวลาและสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดย
จะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
   คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่างการเสนอราคา
เพ่ือให้การประกวดราคาจ้าง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ปณท    
   ๓.๒ ขั้นตอนที่ ๒ การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
         ๓.๒.๑ ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จะต้องเป็นผู้ยื่นซองข้อเสนอประกวดราคาจ้าง และผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการประกวดราคา โดยเป็นผู้เสนอ
ถูกต้องตามข้อก าหนด ตลอดจนเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างของ ปณท 
 ๓.๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องลงนามใน
หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือสัญญา ๓ ฝ่าย) 
         ๓.๒.๓ ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที ่
จ านวน ๑๙,๖๔๖,๕๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗ %)  
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        ๓.๒.๔ ราคาที่เสนอในการประกวดราคา ให้เสนอเป็นราคารวมซึ่งเป็นเงินบาทตายตัวรวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗ % และรวมภาษีอากรอ่ืนทุกชนิด ค่าขนส่ง ค่าบริการตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยทั้งหมด 
         ๓.๒.๕ ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา 
ตามเวลา และสถานที่ที่ก าหนด  
         ๓.๒.๖ ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
         ๓.๒.๗ ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคาโดยราคา
ที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาและ
จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคา
ครั้งสุดท้ายท่ีเสนอลดแล้ว  
         ๓.๒.๘ ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา เมื่อการด าเนินการเสนอราคาเสร็จสิ้นแล้ว 
ผู้เข้าร่วมการประกวดราคาทุกรายหรือผู้แทนจะต้องลงนามรับรองราคาการประกวดราคาจ้างและผู้เสนอราคา       
รายต่ าสุดจะต้องท ารายละเอียดของรายการที่เสนอราคาพร้อมราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗% (จัดท าใบเสนอราคาและ
บัญชีปริมาณวัสดุ) ตามเอกสารที่แนบท้ายเงื่อนไขนี้ โดยจะต้องกรอกข้อความและตัวเลขราคาในใบเสนอราคาให้
ถูกต้องครบถ้วนมากที่สุด โดยข้อความตัวเลขหรืออ่ืน ๆ ที่กรอกลงในใบเสนอราคาจะต้องใช้พิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดหรือ
เครื่องพิมพ์อ่ืน ๆ ยกเว้นเฉพาะชื่อผู้เสนอราคาให้เขียนด้วยหมึกหรือปากกาลูกลื่นได้  
         ๓.๒.๙ หลักเกณฑ์และวิธีการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่ 
ปณท ก าหนด 
        ๓.๒.๑๐ ราคาที่เสนอมานี้จะต้องยืนอยู่ในก าหนด ๙๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย  
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เข้าประกวดราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคาไม่ได้ 
        ๓.๒.๑๑ ผู้มีสิทธิเสนอราคาทีไ่ด้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา  
        ๓.๒.๑๒ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา....น. 
เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 
        ๓.๒.๑๓ ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง
ท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
   ๓.๓ ผู้ที่ลงชื่อในใบเสนอราคาและเอกสารประกวดราคาจะต้องเป็นผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันตาม
กฎหมายในกิจการที่ประกวดราคา หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจให้กระท าการแทนโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยมีเอกสารหลักฐานไปแสดงด้วย 
   กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล และนิติบุคคลนั้นมีข้อบังคับว่าจะต้องประทับตราของ  
นิติบุคคลด้วย ในใบเสนอราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างต้องประทับตราด้วย ตามข้อบังคับ 

๔. ราคาเริ่มต้นประมูล (ราคากลาง),สถานที่ติดต่อซ้ือ,ก าหนดเวลาและราคาขายชุดแบบรายการ 
   ๔.๑ งานรายนี้มี (ราคากลาง) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗% แล้ว เป็นเงิน ๑๙,๖๔๖,๕๐๐.๐๐ บาท     
(สิบเก้าล้านหกแสนสี่หม่ืนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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  ๔.๒ ซื้อชุดแบบรายการและเอกสารประกวดราคาจ้างได้ที่ 
        ๔.๒.๑ ฝ่ายก่อสร้างและบ ารุงรักษา ชั้น ๖ อาคารบริหาร ปณท ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐-๐๒๙๙  โทรศัพท์ ๐ ๔๒๖๑ ๑๐๖๕ 
  ๔.๓ ก าหนดเวลาขายชุดแบบรายการและเอกสารประกวดราคาจ้างตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง
วันที ่๑ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ของทุกวันในวันปฏิบัติงานปกติ ของ ปณท  
  ๔.๔ ราคาขายชุดแบบรายการและเอกสารประกวดราคาจ้างชุดละ  ๖,๗๒๘.๙๗ บาท และ           
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗% เป็นเงิน ๔๗๑.๐๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๒๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
ผู้ซื้อต้องช าระเป็นเงินสด เงินค่าขายชุดแบบรายการและเงื่อนไขจะไม่คืนให้ผู้ซื้อไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  และผู้ซื้อชุด
แบบรายการและเง่ือนไขถูกต้องเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าประกวดราคา  

๕. หลักประกันการประกวดราคาจ้างและสถานที่รับหลักประกัน 
   ๕.๑ ในวันยื่นซองข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันซอง 
ต่อเจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับซองฯ หรือคณะกรรมการรับซอง โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกันเริ่ม
นับตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันครบก าหนดสิ้นสุดการยืนราคา (ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน) 
โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
         ๕.๑.๑ เงินสด 
         ๕.๑.๒ เช็คที่ธนาคารรับรอง หรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นช าระ
ต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการสั่งจ่ายแก ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  
         ๕.๑.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่ก าหนดแนบท้าย ค้ าประกัน   
ไว้ต่อ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  
   ๕.๒ หลักประกันในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้เป็นจ านวน ๙๘๒,๓๒๕.๐๐ บาท  
   ๕.๓ หลักประกันการประกวดราคาจ้างนี้ ปณท จะคืนให้กับผู้เข้าประกวดราคาหรือผู้ค้ าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว หรือผู้เข้าประกวดราคาพ้นจากความผูกพัน
ตามเงื่อนไขการประกวดราคาเว้นแต่ผู้เข้าประกวดราคาที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนหลักประกันให้เมื่อได้
ท าสัญญาและได้รับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจากคู่สัญญาแล้ว ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาบิดพลิ้วไม่ท า 
สัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ปณท จะริบหรือใช้สิทธิเรียกร้องจากหลักประกันการประกวดราคาจ้างไว้ทั้งสิ้น และ
จะถือว่าทิ้งงานด้วย การคืนหลักประกันฯ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  

๖. การยื่นซองและสถานที่รับซองข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง 
   ๖.๑ การยื่นซองข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง ให้ยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับซองฯ หรือ
คณะกรรมการรับซองฯ (แล้วแต่กรณี) ณ สถานที่ที่ก าหนดเท่านั้น ผู้เข้าประกวดราคาจะยื่นซองฯ โดยทางไปรษณีย์
หรือวิธีอ่ืนใดนอกจากที่ก าหนดไว้ไม่ได้ และ ปณท จะไม่รับพิจารณา   
 ๖.๒ ให้ยื่นซองข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง ได้ที่ ฝ่ายก่อสร้างและบ ารุงรักษา ชั้น ๖ โซน B 
อาคารบริหาร ปณท ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. 
ถึง ๑๐.๓๐ น. (โดยถือเอาเวลาตามนาฬิกาของฝ่ายก่อสร้างและบ ารุงรักษา) เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วจะปิดรับ
การรับซองฯ ทันที  
  ก าหนดเวลาเปิดซองข้อเสนอการประกวดราคาจ้างในวันเดียวกันเวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ ฝ่ายก่อสร้าง
และบ ารุงรักษา ชั้น ๖ โซน B อาคารบริหาร ปณท ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
  ๖.๓ ซองข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง ที่ยื่นแก่เจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับซองฯ หรือคณะกรรมการรับซอง 
(แล้วแต่กรณี) แล้วจะถอนคืนหรือถอนคืนเพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้ในทุกกรณี 
   ๖.๔ ก่อนสอดซองข้อเสนอการประกวดราคาลงในตู้หรือหีบรับซอง ผู้เข้าประกวดราคาหรือผู้แทน
ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับซองฯหรือคณะกรรมการรับซองฯ ก่อน (แล้วแต่กรณี) 
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๗. ปณท สงวนสิทธิ 
   ๗.๑ ในกรณีมีเนื้องานระบุไว้ในแบบและหรือรายการแต่ไม่มีการเสนอราคา ปณท สงวนสิทธิไม่
คิดค่าเนื้องานและหรือวันท างานเพิ่มให้ภายหลัง ผู้เข้าประกวดราคา (ผู้รับจ้าง) จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
แบบและหรือรายการระบุไว้ทั้งหมดและจะโต้แย้งใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
   ๗.๒ ปณท ขอสงวนสิทธิที่จะงดจ้างหรือเลือกจ้างท้ังหมดหรือบางส่วน จากผู้เข้าประกวดราคารายใด
ก็ได้ เมื่อเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ ปณท และไม่จ าเป็นต้องจ้างผู้เข้าประกวดราคารายต่ าสุดเสมอไป หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาจ้างครั้งนี้ได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเสนอที่เสนอมานั้นยังไม่เหมาะสม ทั้งนี้ โดยไม่จ าเป็นต้อง
แจ้งเหตุผลไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ผู้เข้าประกวดราคาทราบ 
   ๗.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อ 
ปณท แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาจ้างไม่ได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วม
เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดข้อ ๓.๒.๔ , ๓.๒.๕ และ ๓.๒.๖ มิฉะนั้น ปณท จะริบ
หลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
   ๗.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซ่ึง ปณท ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๑๐. ปณท จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของ ปณท 

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณา 
   ในการพิจารณาข้อเสนอของผู้เข้าประกวดราคาต่างๆ จะได้ถือปฏิบัติตามแนวทางโดยล าดับ
ดังต่อไปนี้ 
   ๘.๑ ข้อเสนอจะต้องมีรายการเอกสารและการปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อก าหนดใน
ประกาศประกวดราคาจ้างของ ปณท เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยครบถ้วน ข้อเสนอของผู้เข้าประกวดราคารายใดไม่มีรายการ
หรือเอกสารตามเงื่อนไขและข้อก าหนดดังกล่าวโดยครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา เว้นแต่ เป็นข้อผิดพลาด หรือผิด
หลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนที่
มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี ้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ ปณท เท่านั้น 
  ๘.๒ ผู้เข้าประกวดราคาที่เสนอรายละเอียดไม่ถูกต้องตามข้อก าหนดในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ จะถูก
ตัดออกจากการพิจารณา 
   ๘.๓ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ ปณท จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
ผู้เข้าประกวดราคาที่เสนอราคาได้ต่ าสุดเมื่อสิ้นสุดเวลาของการเสนอราคาให้ถือเป็นผู้ชนะการประกวดราคา  
  ๘.๔ ปณท ขอสงวนสิทธิที่จะรับพิจารณาหรือไม่รับพิจารณาผลของการประกวดราคาจ้างหรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของ ปณท เป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ ปณท เป็นเด็ดขาด ผู้เข้าประกวดราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเนื่องมาจากการเข้าประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ได้ทั้งสิ้น รวมทั้ง 
ปณท จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้เข้าประกวดราคาเป็น 
ผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าประกวดราคาที่ได้รับการคัดเลือกไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคาจ้าง
กระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน 
เป็นต้น  
  ในกรณีที่ผู้เข้าประกวดราคา เสนอราคาต่ าสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาจ้างได้ 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือ ปณท จะให้ผู้เข้าประกวดราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่ า ผู้เข้า
ประกวดราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจง
ไม่เป็นที่รับฟังได้ ปณท มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เข้าประกวดราคารายนั้น  
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  ๘.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทุกราย จะต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็น
การขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาจ้างต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒  มิฉะนั้นแล้ว 
ปณท จะระงับการว่าจ้างทันที นอกเหนือจากโทษที่จะได้รับตามกฎหมายแล้ว 
   ๘.๖ ถ้าหากข้อเท็จจริงปรากฏ ก่อนหรือหลังการประมูลราคาว่าผู้เข้าประกวดราคารายใดใช้
หลักประกันซองฯ และหรือแสดงผลงานก่อสร้างเป็นเท็จให้ถือว่าผู้เข้าประกวดราคารายนั้นปฏิบัติผิดเงื่อนไข จะต้อง
ถูกยึดหลักประกันซองฯ , รับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ และถือเป็นผู้ทิ้งงาน รวมทั้งต้องรับผิดชอบตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย 

๙. การยึดหลักประกันซองของผู้เข้าประกวดราคา ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   ๙.๑ ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการการเสนอราคาตามวัน เวลา
และสถานที่ท่ีก าหนด 
   ๙.๒ ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนและไม่ Log In เข้าสู่ระบบ 
   ๙.๓ ผู้มีสิทธิเสนอราคา Log In แล้วแต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่ก าหนด โดย
การเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประกวดราคา หรือเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) แต่ละครั้ง
ที่เสนอลดราคาน้อยกว่า ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
   ๙.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา 
   ทั้งนี้ ปณท จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมขัดขวางการแข่งขัน
ราคา อย่างเป็นธรรม ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ ปณท ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาจ้างภายในก าหนดเวลา ปณท จะริบ
หลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันทีและอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

๑๐. การตกลงว่าจ้างและการจัดท าสัญญา 
   ๑๐.๑ ราคาที่ตกลงว่าจ้างจะเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗% ตามอัตราที่กฎหมายก าหนดแล้ว 
เมื่อ ปณท มีหนังสือยืนยันตกลงว่าจ้าง ผู้เข้าประกวดราคารายใดแล้ว ผู้เข้าประกวดราคารายนั้นต้องไปจัดท าสัญญา
จ้างภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ที่ลงในหนังสือยืนยันตกลงว่าจ้าง หากไม่ไปท าสัญญาจ้างตามก าหนดเวลาดังกล่าวไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ซึ่ง ปณท พิจารณาเห็นควรขยายเวลาการจัดท าสัญญาจ้าง  
ให้การยืนยันตกลงว่าจ้างนั้น เป็นอันระงับสิ้นไปเมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวทันที โดย ปณท ไม่จ าต้องบอกกล่าว     
แต่อย่างใด และผู้เข้าประกวดราคารายนั้นต้องถูกริบหลักประกันการประกวดราคาจ้าง และต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
และจ านวนเงินในส่วนของราคาที่สูงกว่าจ านวนราคาค่าจ้างที่  ปณท ตกลงว่าจ้าง ซึ่ง ปณท ต้องเสียไปในการว่าจ้าง
ผู้อื่นมาท างานนั้นแทนผู้เข้าประกวดราคาและถูกลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 
  ๑๐.๒ ถ้างานรายนี้เป็นอันต้องล้มเลิกเนื่องจากเหตุขัดข้องของ ปณท อย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม         
ผู้เข้าประกวดราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายใด ๆ จาก ปณท ทั้งสิ้น   
  ๑๐.๓ ผู้ชนะการประกวดราคาที่ ปณท ยืนยันตกลงว่าจ้างต้องด าเนินการดังนี้ 
           ๑๐.๓.๑ ท าสัญญาจ้างกับ ปณท ตามตัวอย่างสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๒.๓ และต้อง 
วางหลักประกันสัญญาในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของราคาท่ีตกลงว่าจ้าง  
           ๑๐.๓.๒ ให้ส่งเอกสารประกอบการจัดเตรียมหนังสือสัญญาจ้างภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ที่ลง
ในหนังสือยืนยันตกลงว่าจ้างดังนี้ 
          ก. เอกสารที่ต้องส่งเป็นส าเนาหรือภาพถ่ายที่รับรองส าเนาถูกต้องแล้วคือ 
       - บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของท่านซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือสัญญา 
     - ในกรณีมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในหนังสือสัญญาจ้างแทน ให้ส่งหนังสือมอบ
อ านาจพร้อมแนบบัตรประจ าตัวและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจด้วย 
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    - ใบทะเบียนการค้า, ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล, หนังสือรับรองของส านักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ ที่ออกไว้ไม่เกิน ๓ เดือน นับถึงวันลงนามในหนังสือสัญญาจ้าง 
        ข. ในกรณีวางหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ าประกัน ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 
(จ านวนร้อยละ ๑๐ ของราคาตกลงว่าจ้าง) ขอให้แจ้งด้วยว่าจะใช้หนังสือค้ าประกันของธนาคารใด สาขาใด โดยให้ใช้
ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๒.๔   
         ๑๐.๓.๓ ในวันลงนามสัญญาจ้างให้น าเอกสารไปประกอบดังนี้ 
         ก. หลักประกันที่เป็นหนังสือค้ าประกันให้แนบภาพถ่ายที่รับรองส าเนาถูกต้องแล้วของเอกสาร
การมอบอ านาจให้ออกหนังสือค้ าประกัน 
         ข. บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านที่เป็นต้นฉบับของผู้ลงนามในหนังสือสัญญาจ้าง 
         ๑๐.๓.๔. ค่าอากรแสตมป์ตามจ านวนที่ ปณท แจ้งให้ทราบ 
         ๑๐.๓.๕ หลักประกันสัญญาจ้างให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
         ก. เงินสด 
         ข. เช็คที่ธนาคารรับรอง หรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย เป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นช าระต่อ
เจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ โดยสั่งจ่ายแก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
         ค. หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ค้ าประกันไว้ต่อ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  
   หลักประกันตามข้อ ก. ข. ค. อย่างใดอย่างหนึ่งต้องน าไปมอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุก่อน หรืออย่างช้าใน
วันท าสัญญาจ้าง หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว  

๑๑. การยกเลิกการประกวดราคาจ้าง 
   หากผู้เข้าประกวดราคาเสนอผิดเงื่อนไขก็ดี ไม่ถูกต้องตามแบบแปลนและรายการละเอียดที่ก าหนด
ไว้ก็ดี หรือมีเหตุอันเป็นกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรยกเลิกประกวดราคาจ้างก็ดี ปณท ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิก
การประกวดราคาจ้างครั้งนี้ และผู้เข้าประกวดราคาไม่มีสิทธิจะฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายใด ๆ จาก ปณท ทั้งสิ้น 
   เมื่อจะมีการประกวดราคาจ้างใหม่ในงานเดียวกันอีก ผู้เข้าประกวดราคาครั้งก่อนมีสิทธิได้รับแบบ
แปลนแผนผังและรายการละเอียดข้อก าหนดใหม่ โดยไม่ต้องซื้อแบบแปลนแผนผังและรายการละเอียดข้อก าหนด    
นั้นอีก  

๑๒. การปรับ 
  ๑๒.๑ เมื่อท าสัญญาจ้างกับ ปณท แล้ว ผู้รับจ้างต้องท างานรายนี้ทั้งหมดให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ทุก
ประการภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ตามสัญญาจ้าง ถ้าส่งมอบงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามสัญญา แต่ ปณท ยัง
มิได้บอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างยอมให้ ปณท ด าเนินการดังต่อไปนี้คือ       
 ๑๒.๑.๑ ปรับผู้รับจ้างเป็นเงินวันละ ๐.๑๐ % ของราคาที่ตกลงว่าจ้าง แต่ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 
๓๐๐.๐๐ บาท นับแต่วันที่ล่วงเลยก าหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จบริบูรณ์   
         ๑๒.๑.๒ เรียกค่าเสียหายอันเกิดข้ึนจากการที่ผู้รับจ้างท างานล่าช้า (ถ้ามี) 
        ๑๒.๑.๓ เรียกค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานนับแต่วันที่ล่วงเลยก าหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญา
จนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ซึ่งคิดเป็นรายวัน ก าหนดวันละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
         ๑๒.๑.๔ เรียกค่าใช้จ่ายซึ่ง ปณท ได้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักให้แก่ผู้ควบคุมงาน  
ของ ปณท ซึ่ง ปฏิบัติหน้าที่คุมงานนี้ตามอัตราที่ ปณท ได้จ่ายจริงตั้งแต่วันล่วงเลยก าหนดแล้วเสร็จตามสัญญาถึงวันที่
งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้า ปณท เห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ปณท มี
สิทธิบอกเลิกสัญญา และใช้สิทธิตามเงื่อนไขข้อ ๑๒.๒ 
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  ๑๒.๒ ถ้า ปณท บอกเลิกสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ ปณท ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
           ๑๒.๒.๑ ริบหลักประกันสัญญาจ้างหรือเรียกร้องจากผู้ค้ าประกันดังกล่าวในข้อ ๑๐.๓.๕ 
           ๑๒.๒.๒ ยินยอมให้ ปณท เรียกค่าจ้างท่ีเพ่ิมข้ึน เพราะจ้างบุคคลอ่ืนท าการนี้ต่อไปจนงานแล้ว  
เสร็จบริบูรณ์                                
          ๑๒.๒.๓ เรียกค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานนับถัดจากวันที่ครบก าหนดวันแล้วเสร็จตาม สัญญา
จ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาจ้าง   
           ๑๒.๒.๔ เรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผู้รับจ้างอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างท างานล่าช้า หรือไม่
ปฏิบัติตามสัญญาจ้างข้อหนึ่งข้อใด 
           ๑๒.๒.๕ ยินยอมให้ ปณท ปรับเป็นรายวัน วันละ ๐.๑๐ % ของราคาที่ตกลงว่าจ้าง แต่ต้อง
ไม่ต่ ากว่าวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท นับแต่วันที่ล่วงเลยวันแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญา 

๑๓. การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายระยะเวลาก่อสร้าง  
   กรณีการงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาให้ตามจ านวนวันที่มีเหตุ
เกิดขึ้นจริง ในกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้างหรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์
อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากผู้รับจ้างมิได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับจ้างจะยกขึ้นกล่าวอ้าง
เพ่ือขอลดหรืองดค่าปรับหรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง 
ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้ว 
   ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิพิจารณาให้เป็นรายกรณี หากผู้รับจ้างของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาสัญญา 
โดยอาศัยเหตุเกี่ยวกับฤดูกาล ดินฟ้าอากาศ หรือภูมิประเทศท่ีเป็นอยู่ตามธรรมชาติเป็นปกติของท้องที่ เช่นการท างาน
ในฤดูฝนไม่สะดวกท าให้งานล่าช้า หรือความกันดารของท้องถิ่นเป็นต้น เนื่องจากเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะต้องทราบ
หรือคาดหมายได้ล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าท าสัญญา  

๑๔. การแบ่งงวดและการจ่ายเงินค่าจ้าง (ค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว) 
   ปณท ขอสงวนสิทธิในการเบิกจ่ายค่าจ้างงวดสุดท้าย (งวดเดียว) จนกว่าจะได้พิจารณาเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงรายการสัญญาจ้าง, การขยายระยะเวลาก่อสร้าง (งดค่าปรับหรือลดค่าปรับ) หรืออ่ืน ๆ (ถ้ามี) จนกว่าจะ
ได้ข้อยุติก่อน (ตามรายละเอียดการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงินค่าจ้างที่แนบท้ายใบเสนอราคา) 

๑๕. วิศวกรควบคุมงาน 
   ในกรณีที่การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง จะต้องมีวิศวกรควบคุมงานตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
วิศวกรรม ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีวิศวกรผู้รับผิดชอบไปควบคุมงานและรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ กฎระเบียบที่
ออกมาเพ่ือใช้บังคับแก่การนั้น ๆ ประจ าสถานที่ก่อสร้างด้วย  

๑๖. การทั่วไป 
   ๑๖.๑ ผู้รับจ้างต้องท าการก่อสร้างตามก าหนดเวลาท างานปกติของ ปณท (๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.) 
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดอ่ืน ๆ และงานก่อสร้างนี้จะเสร็จภายในเวลาไม่เกิน ๓๓๐ วัน โดยนับถัดจากลงนาม
ในสัญญาจ้างเป็นวันเริ่มต้น  
  ถ้าผู้รับจ้างประสงค์จะท างานนอกเหนือไปจากก าหนดเวลาของ ปณท จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ ปณท ทราบก่อน และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะด าเนินการได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าท างานล่วงเวลา
ให้แก่กรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานตามอัตราของ ปณท โดย ปณท เป็นผู้รับเงินดังกล่าวข้างต้น 
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  ๑๖.๒ ผู้รับจ้างจะต้องวางหลักประกันสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ๑๐.๓.๕ เป็นจ านวน  
ร้อยละ ๑๐ ของราคาที่ตกลงว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ลงมือท างานภายในก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง หรือกระท าผิด
สัญญาจ้างข้อใดข้อหนึ่งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยมิได้รับอนุญาตจาก ปณท ปณท มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง และ
ผู้รับจ้างยอมให้ ปณท ริบหลักประกันสัญญาจ้าง หรือใช้สิทธิเรียกร้องทั้งหมดในฐานะผู้รับจ้างผิดสัญญา กับยอมรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหายทุกอย่างอันจะเกิดมีข้ึนเนื่องจากการผิดสัญญาจ้างทั้งสิ้นด้วย 
  ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างหรือความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน นับถัดจากวันที่ ปณท ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง หากผู้รับจ้างไม่จัดการซ่อมแซมหรือ
ซ่อมแซมแล้วแต่ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างยินยอมให้ ปณท ริบหลักประกันสัญญาจ้างตามข้อ ๑๐.๓.๕ หรือด าเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ี ปณท เห็นสมควร  
   ๑๖.๓ การก่อสร้างรายนี้ ผู้รับจ้างต้องท าทุกอย่างตามแบบแปลนแผนผัง รายการและเงื่อนไข       
ทุกประการ และผู้รับจ้างต้องจัดสร้างโรงงานและหาเครื่องมือเครื่องใช้กับสิ่งของทุกอย่างที่จ าเป็นด้วยทุนทรัพย์ของ   
ผู้รับจ้างเอง ผู้รับจ้างต้องท าการทั้งหมดด้วยฝีมือช่างที่ประณีต        
   ผู้รับจ้างต้องมีผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ในการก่อสร้างประจ าอยู่ในที่ที่ก่อสร้างตลอดเวลา และถ้า      
ผู้ควบคุมงานเป็นคนต่างด้าวที่ไม่รู้ภาษาไทย ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ประสานงานประจ าอยู่ในสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลา 
ถ้า ปณท ก็ดี หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ดี เห็นว่าตัวแทนผู้ควบคุมงานหรือคนงานใดไม่มีความสามารถในงาน
นั้น ๆ เพียงพอ เมื่อสั่งให้เปลี่ยนผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนให้ใหม่ทันที 
   ๑๖.๔ ในระหว่างด าเนินการก่อสร้าง หาก ปณท มีงานอ่ืน ๆ เช่น งานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ 
งานติดตั้งระบบประปา ระบบสายล่อฟ้า หรือ ฯลฯ เข้ามาด าเนินการติดตั้งไปพร้อมกับการก่อสร้างอาคารด้วยแล้ว 
ผู้รับจ้างจะต้องให้ความสะดวกและความร่วมมือยินยอมให้ด าเนินการได้โดยไม่บิดพลิ้วหรือบ่ายเบี่ยง และหากในกรณี
ที่การติดตั้งของงานระบบต่าง ๆ นั้น ขณะด าเนินการได้กระท าเฉพาะเท่าที่จ าเป็นต้องกระท า เช่น เจาะผนังหรือเจาะ
พ้ืนเป็นต้น ซึ่งมิได้กระท าให้เกิดการช ารุดเสียหายเกินกว่าลักษณะของงานที่จะต้องกระท าแล้ว ย่อมเป็นหน้าที่ของ  
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบซ่อม ตกแต่งตรงบริเวณท่ีงานระบบต่าง ๆ นั้นได้กระท าไป โดยไม่มีสิทธิจะฟ้องร้องหรือเรียก
ค่าเสียหายใด ๆ จาก ปณท ทั้งสิ้น   
   ๑๖.๕ การพิจารณาอนุมัติใช้วัสดุ ปณท จะพิจารณาให้ใช้วัสดุตามที่ก าหนดในรายการสัญญาจ้าง  
เป็นหลักก่อน ทั้งนี้ เพ่ือความรวดเร็วในการด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม ผู้รับจ้างสามารถขอใช้วัสดุเทียบ เท่าได้ หากมี
เหตุผลความจ าเป็น เหตุผลในการขอใช้วัสดุเทียบเท่า เช่น วัสดุตามรายการสัญญาเลิกผลิตไม่มีจ าหน่ายในท้องตลาด
ทั่วไป หรือไม่มีจ าหน่ายในท้องที่ที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ ต้องพิจารณาคุณภาพของวัสดุที่ขอเทียบเท่าด้วย หากคุณภาพ
ใกล้เคียงกับวัสดุที่ก าหนดในรายการสัญญาจ้างและยอมรับได้ ปณท จะพิจารณาเปรียบเทียบราคาโดยยึดหลัก ปณท 
ต้องไม่เสียเปรียบ 
   กรณีผู้รับจ้างขอใช้วัสดุเทียบเท่าโดยไม่ชี้แจงเหตุผล ปณท จะแจ้งให้ผู้รับจ้างชี้แจงเหตุผลในการขอ
ใช้วัสดุเทียบเท่าก่อน หากผู้รับจ้างไม่ชี้แจงเหตุผล ปณท จะยืนยันให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุตามรายการสัญญาจ้าง  

๑๗. การท าสัญญาจ้างจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้  
   โดยได้ก าหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณแนบมาพร้อมเงื่อนไขนี้แล้ว 

๑๘. สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้จะใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท  
   รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะเป็นหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอ่ืนที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การก าหนดการเบิก
จ่ายเงินค่างานว่าจะอยู่ในลักษณะใดนั้น ปณท เป็นผู้ก าหนดและผู้รับจ้างจะโต้แย้งใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
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๑๙. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้นี้ 
   เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในก าหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน
งวดสุดท้าย หากพ้นก าหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างจาก ปณท ได้อีกต่อไป และ 
ในกรณีที่ ปณท จะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างให้ ปณท ที่เป็นคู่สัญญาจ้างรีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็วหรือให้
หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี 

๒๐. การโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าจ้าง 
   ในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินให้แก่บุคคลอ่ืน เมื่อมีการบอกกล่าวการโอนให้ ปณท 
ทราบแล้ว ปณท จะไม่แจ้งความยินยอมการโอนสิทธิเรียกร้องให้ผู้โอนและผู้รับโอนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งนี้ 
การโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน ให้โอนได้เฉพาะธนาคารหรือสถาบันการเงินหรือ กลุ่มธุรกิจทางการเงินโดยมี
ธนาคารเป็นบริษัทแม่ เท่านั้น 
   หากผู้รับจ้าง (ผู้ชนะการประมูลราคา) เอางานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของงานจ้างนี้ไปให้ ผู้รับจ้าง
ช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยมิได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ถือว่าผิดสัญญาจ้างและผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอก เลิกสัญญาได้
ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน  

๒๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
   ๒๑.๑ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และกฎหมายอ่ืนที่ต่อเนื่องและเกี่ยวข้อง 
  ๒๑.๒ การด าเนินงานด้านความปลอดภัยในการท างาน ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายชื่อเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท างานหัวหน้างาน/ระดับบริหาร/ระดับเทคนิค/ระดับเทคนิคชั้นสูง/ระดับวิชาชีพ พร้อม
ใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน (หรือใบปริญญาบัตรกรณีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ) ให้ ปณท 
ภายใน ๑๕ วัน นับจากลงนามในสัญญากรณีของสัญญาจ้างท าการก่อสร้าง จะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท างานท าหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ตลอด
ระยะเวลาที่มีการท างานจนแล้วเสร็จ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานต้องอยู่ปฏิบัติงานประจ า  ณ 
สถานที่ก่อสร้าง     
   ทั้งนี้ ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
 
                                                           ฝ่ายก่อสร้างและบ ารุงรักษา 
                                                           บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 


