
 
 

ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที ่๒๖/๒๕๖๐ 

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (ปณท) 
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการไปรษณีย์จังหวัดชลบุรี พร้อมงานพิเศษอ่ืนๆ 

ที่ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
--------------------------------------------------------- 

   บริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จ ำกัด (ปณท) มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำร
ไปรษณีย์จังหวัดชลบุรี พร้อมงำนพิเศษอ่ืนๆ ที่ อ ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
   ๑. คุณสมบัติของผู้เข้ำประกวดรำคำโดยย่อ  
      ๑.๑  ต้องเป็นบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล ซึ่งเป็นนิติบุคคล ตำม
กฎหมำยที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีอำชีพในกำรรับเหมำก่อสร้ำง 
     ๑.๒  ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่ำงเป็นผู้ถูกลงโทษฐำนทิ้งงำน ทั้งของ ปณท ของหน่วยงำนรำชกำร
หรือของหน่วยงำนอื่น ๆ ของรัฐ เว้นแต่จะได้ถูกถอนชื่อพ้นจำกเป็นผู้ทิ้งงำนออกจำกบัญชีผู้ทิ้งงำนแล้ว 
      ๑.๓  ต้องเป็นผู้ที่ได้ซื้อชุดแบบรำยกำรและเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงถูกต้องโดยมีหลักฐำน 
      ๑.๔  ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล
ของผู้เข้ำประกวดรำคำจะได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
      ๑.๕  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยอ่ืนที่เข้ำเสนอรำคำให้แก่
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด ณ วันประกำศประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็น
กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
      ๑.๖ ต้องปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดท ำและแสดงบัญชีรำยกำรรับจ่ำยของโครงกำรที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญำกับ
หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ ประกำศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๕๔ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) และผู้รับจ้ำงต้องมี
คุณสมบัติและถือปฏิบัติ ดังนี้ 
    ๑.๖.๑ ต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ที่ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับ -
รำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ  
    ๑.๖.๒ กรณีจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) 
ของกรมบัญชีกลำง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
    ๑.๖.๓ คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำรเว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำ
ไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ 
      ๑.๗  ต้องมีหนังสือรับรองผลงำนเป็นสัญญำเดียวและประเภทงำนเดียวกัน (กรณีเป็นงำนก่อสร้ำง
หรือต่อเติมอำคำรจะต้องมีเนื้องำนฐำนรำกฯ) ต้องเป็นผลงำนไม่เกิน ๑๐ ปี นับถึงวันแรกที่เปิดขำยชุดแบบรำยกำร
และเอกสำรประกวดรำคำจ้ำง ไปแสดงในวันยื่นซองข้อเสนอกำรประกวดรำคำจ้ำง ดังนี้ 
   ๑.๗.๑ แสดงว่ำเป็นคู่สัญญำโดยตรงกับทำงรำชกำร องค์กำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำน
ของรัฐ ซึ่งไม่ใช่ผลงำนอันเกิดจำกกำรรับจ้ำงช่วง ต้องมีผลงำนไม่น้อยกว่ำ ๔๐% ของรำคำเริ่มต้นประมูล (รำคำกลำง) 
ในกำรประกวดรำคำครั้งนี้ 
   ๑.๗.๒ หำกเคยเป็นคู่สัญญำโดยตรงกับเอกชน ซึ่งไม่ใช่ผลงำนอันเกิดจำกกำรรับจ้ำงช่วง    
ต้องมีผลงำนไม่น้อยกว่ำ ๔๐% ของรำคำเริ่มต้นประมูล (รำคำกลำง) ในกำรประกวดรำคำครั้งนี้ 
    ๑.๗.๓ ตำมข้อ ๑.๗.๑ และ ๑.๗.๒ ต้องยื่นหนังสือรับรองผลงำนเพียงงำนเดียว  
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     ๑.๘  ผู้เข้ำประกวดรำคำต้องแจ้งรำยชื่อพร้อมหนังสือรับรองฯ และใบอนุญำตสถำปนิกและ
วิศวกร ผู้ควบคุมงำนประจ ำสถำนที่ก่อสร้ำง 
    ๑. สถำปนิก  ระดับสำมัญ  ๑  ท่ำน 
    ๒. วิศวกรโยธำ  ระดับสำมัญ  ๑  ท่ำน 
    ๓. วิศวกรไฟฟ้ำ  ระดับสำมัญ  ๑  ท่ำน 
    ๔. วิศวกรเครื่องกล ระดับสำมัญ  ๑  ท่ำน 
   * ทั้งนี้ หนังสือรับรองฯ, ใบอนุญาตฯ และรูปถ่ายต้องชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อจริงด้วยหมึกสี  
น้ าเงิน รับรองส าเนาถูกต้องของสถาปนิกและวิศวกรให้ถูกต้องตรงกันกับที่ได้ลงไว้ในใบอนุญาตฯ ถ้าผู้เข้า
ประกวดราคารายใดไม่ได้ยื่นหรือยื่นแต่เป็นส าเนาหรือภาพถ่ายของเอกสารข้างต้น หรือลงลายมือชื่อไม่ตรงกัน ให้
ถือว่าการยื่นเอกสารรายนั้นได้ยื่นโดยผิดเงื่อนไข ปณท จะไม่รับพิจารณา และผู้เข้าประกวดราคาจะโต้แย้งใดๆ
ไม่ได้ทั้งสิ้น 
  ๒. งำนรำยนี้มีรำคำกลำงรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ๗% เป็นเงิน ๑๖,๓๕๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบหกล้าน-    
สามแสนห้าหม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และให้ใช้เป็นรำคำเริ่มต้นประกวดรำคำ 
   ๓. ผู้สนใจสำมำรถติดต่อขอทรำบรำยละเอียดและหรือซื้อชุดแบบรำยกำรและเอกสำรประกวดรำคำ 
ในราคาชุดละ ๖,๖๐๐.๐๐ บาท (หกพันหกร้อยบาทถ้วน) แยกเป็นค่ำชุดแบบรำยกำรเป็นเงิน ๖,๑๖๘.๒๒ บำท 
และค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม ๗% เป็นเงิน ๔๓๑.๗๘ บำท ได้ที ่
      ๓.๑ ฝ่ำยก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำ ชั้น ๖ อำคำรบริหำร ปณท ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐-๐๒๙๙ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๓๐๙๘, ๐ ๒๘๓๑ ๓๔๖๑ 
         ๓.๒ ส ำนักงำนไปรษณีย์เขต ๒ ชลบุรี เลขที่ ๓๗/๑ ถนนสุขประยูร ต ำบลนำป่ำ อ ำเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๗๘ ๓๐๐-๒ ต่อ ๑๑๖ - ๙    
       ๓.๓ ที่ท ำกำรไปรษณีย์จังหวัดชลบุรี  เลขที่ ๒๘/๔๕ หมู่ ๓ ห้วยกะปิ อ ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
รหัสไปรษณีย์ ๒๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๘ ๑๙ ๒๑๐๒   
   ๔. ก ำหนดวันและเวลำขำยชุดแบบรำยกำรและเอกสำรประกวดรำคำจ้ำง ตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ถึงวันที ่๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ทุกวันท ำงำนปกติ ของ ปณท 
   ดูรำยละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.thailandpost.com หรือ www.gprocurement.go.th 
   ๕. ก ำหนดยื่นซองข้อเสนอกำรประกวดรำคำจ้ำงในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.   
ถึง ๑๐.๓๐ น. ที ่ฝ่ายก่อสร้างและบ ารุงรักษา ชั้น ๖ โซน B อาคารบริหาร ปณท ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
และจะเปิดซองข้อเสนอกำรประกวดรำคำจ้ำง ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลำ ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องเปิดซอง    
ฝ่ำยก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำ ปณท 
   ๖. ในวันยื่นซองข้อเสนอกำรประกวดรำคำจ้ำง ผู้เข้ำประกวดรำคำจะต้องวำงหลักประกันซองพร้อม
กับการยื่นซองเอกสารทางเทคนิคในวงเงิน ๘๑๗,๙๗๕.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)   
โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึง    
วันสิ้นสุดการยืนราคา (ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน) 
  ๗. ผู้เข้ำประกวดรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำเสนอรำคำ จะได้รับนัดหมำยเพ่ือเข้ำประกวด
รำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยก าหนดวันเสนอราคาในวันที ่๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ และจะต้องลงนำมใน
หนังสือแสดงเงื่อนไขกำรซื้อและกำรจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือสัญญำ ๓ ฝ่ำย) และจะต้องรับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรประกวดรำคำ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร  ที่ คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ประกำศก ำหนด 
 
 



 

                                    - ๓ - 

  ๘. ผู้เข้ำประกวดรำคำทุกรำยหรือผู้แทนจะต้องลงนำมรับรองรำคำกำรประกวดรำคำจ้ำงและผู้เสนอ
รำคำรำยต่ ำสุดจะต้องจัดท ำใบเสนอรำคำ และบัญชีปริมำณวัสดุ ตำมเอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำจ้ำง และ
ส่งให้ ปณท ภำยใน ๓ วันนับตั้งแต่วันประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  (รำยละเอียดตำมเอกสำร
ประกวดรำคำ) 
   จึงประกำศมำเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน 
 
       ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

  
 
ลงชื่อ 

 
 
 
              (นำยนิพนธ์ ศุภลักษณ์) 
      ผู้จัดกำรฝ่ำยก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 


