
 
 

ประกาศประกวดราคาจางเลขที่ ๑๖/๒๕๕๘ 
  

ประกาศบริษัท ไปรษณยีไทย จํากัด (ปณท) 
เรื่อง ประกวดราคาจางปรับปรุงตอเติมอาคารศูนยไปรษณียพษิณโุลก พรอมงานพเิศษอื่น ๆ  

ที่ ตําบลดอนทอง อําเภอเมืองพษิณโุลก จังหวัดพษิณโุลก 
   ดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส  

…….……………………………………………….. 
   บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด (ปณท) มีความประสงคจะประกวดราคาจางปรับปรุงตอเติม
อาคารศูนยไปรษณียพิษณุโลก พรอมงานพิเศษอื่น  ๆท่ี ตําบลดอนทอง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก        
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 
  ๑. คุณสมบัติของผูเขาประกวดราคาโดยยอ  
       ๑.๑ ตองเปนบริษัทหรือหางหุนสวนจํากัด  หรือหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล  ซ่ึงเปน       
นิติบุคคลตามกฎหมายท่ีไดจดทะเบียนในประเทศไทยท่ีมอีาชีพในการรับเหมากอสราง 

   ๑.๒ ตองมทุีนจดทะเบยีนไมตํ่ากวา ๑๒ ลานบาท 
      ๑.๓ ตองไมเปนผูท่ีอยูในระหวางเปนผูถูกลงโทษฐานท้ิงงาน ท้ังของ ปณท ของหนวยงาน
ราชการหรือของหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐ เวนแตจะไดถูกถอนช่ือพนจากเปนผูท้ิงงานออกจากบัญชีผูท้ิงงานแลว 
     ๑.๔ ตองเปนผูท่ีไดซ้ือชุดแบบ -รายการและเอกสารประกวดราคาจางถูกตองโดยมี        
หลักฐาน 
      ๑.๕ ตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเขาประกวดราคาจะไดมคํีาส่ังใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
     ๑.๖ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นท่ีเขาเสนอราคา
ใหแก บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ณ วันประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส  หรือไมเปน
ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกสคร้ังน้ี 
     ๑.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาตองปฏิบัติตามประกาศคณะ กรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิเร่ือง หลกัเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการท่ี
บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที ่๑๑ สงิหาคม ๒๕๕๔ (และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม) และผูรับจางตองมีคุณสมบัติและถือปฏิบัต ิดังน้ี 
                       ๑.๗.๑ ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายการรับรายจายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
          * ๑.๗.๒ กร ณีจัด ซ้ือ จัดจางดวย ร ะ บบอิเ ล็ก ท รอ นิกส  (e-Government 
Procurement:e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตองลงทะเบยีนในระบบอิเลก็ทรอนกิสของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต
ศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
          ๑.๗.๓ คูสญัญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเวนแตการจายเงินแตละคร้ัง 
ซ่ึงมีมลูคาไมเกิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาท) คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดกไ็ด     



          
                                                        - ๒ - 
 
             ๑.๘  ตองมหีนังสอืรับรองผลงานเปนสัญญาเดียว ประเภทชนิดงานเดียวกัน (กรณีเปนงาน
กอสรางหรือตอเติมจะตองมเีน้ืองานฐานราก) ตองเปนผลงานไมเกิน ๑๐ป นับถึงวันแรกท่ีเปดขายชุดแบบ-
รายการและเอกสารประกวดราคาจางไปแสดงในวันย่ืนซองขอเสนอการประกวดราคาจางดังนี ้
          ๑.๘.๑ แสดงวาเปนคูสญัญาโดยตรงกับทางราชการ  องคการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ 
หนวยงาน ของรัฐ ซ่ึงไมใชผลงานอันเกิดจากการรับจางชวง ตองมีผลงานไมนอยกวา ๒๕% ของราคาเร่ิมตน
ประมลู (ราคากลาง) ในการประกวดราคาคร้ังน้ีฯ                                                          
          ๑.๘.๒ หากเคยเปนคูสญัญาโดยตรงกับเอกชน  ซ่ึงไมใชผลงานอันเกิดจาก            
การรับจางชวงตองมผีลงานไมนอยกวา ๔๐% ของราคาเร่ิมตนประมลู (ราคากลาง)ในการประกวดราคาคร้ังน้ีฯ                       

        ๑.๘.๓ ตามขอ ๑.๘.๑ และ ๑.๘.๒ ตองยื่นหนงัสอืรับรองผลงานเพียงงานเดียว                                   
   ๑.๙  ผูเขาประกวดราคาตองแจงรายช่ือพรอมหนงัสือรับรองฯ และใบอนุญาตสถาปนกิและ
วิศวกรผูควบคุมงานประจําสถานท่ีกอสราง 
         ๑. สถาปนิก      ระดับสามญั ๑ ทาน 
          ๒. วิศวกรโยธา   ระดับสามญั ๑ ทาน 
                           ๓. วิศวกรไฟฟา   ระดับสามญั ๑ ทาน 
                           ๔. วิศวกรเคร่ืองกล   ระดับสามญั ๑ ทาน 
  * ทั้งนี ้หนังสือรับรองฯ,ใบอนุญาตฯ และรูปถายตองชดัเจนพรอมลงลายมือชื่อจริงดวย
หมกึสนี้ําเงนิ รับรองสําเนาถูกตองของสถาปนิก, และวิศวกรใหถูกตองตรงกันกับที่ไดลงไวในใบอนญุาตฯ  
ถาผูเขาประกวดราคารายใดไมไดยื่นหรือยื่นแตเปนสําเนาหรือภาพถายของเอกสารขางตน หรือลงลายมอื
ชื่อไมตรงกันใหถือวาการย่ืนเอกสารรายนั้นไดย่ืนโดยผดิเงื่อนไข ปณท จะไมรับพจิารณา และผูเขาประกวด
ราคาจะโตแยงใดๆ ไมไดทั้งสิ้น  
   ๒. งานรายน้ีมีราคากลางรวมภาษมูีลคาเพ่ิม  ๗% เปนเงิน  ๖๑,๒๐๘,๕๐๐.๐๐ บาท         
(หกสิบเอ็ดลานสองแสนแปดพันหารอยบาทถวน) และใหใชเปนราคาเร่ิมตนประกวดราคา 
   ๓. ผูสนใจสามารถติดตอขอทราบรายละเอียดและหรือซ้ือชุดแบบ-รายการและเอกสาร
ประกวดราคาจางในราคาชุดละ ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหม่ืนบาทถวน) แยกเปนคาชุดแบบรายการเปนเงิน 
๕๖,๐๗๔.๗๗ บาท และคาภาษีมลูคาเพ่ิม ๗% เปนเงิน ๓,๙๒๕.๒๓ บาท ไดท่ี 
      - ฝายกอสรางและบํารุงรักษา   ช้ัน ๖ โซน B อาคารบริหาร ปณท ถนนแจงวัฒนะ        
เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย ๑๐๒๑๐-๐๒๙๙ โทรศัพท ๐ ๒๘๓๑ ๓๐๙๘, ๐ ๒๘๓๑ ๓๔๖๑         
     - สาํนักงานไปรษณียเขต ๖ นครสวรรค ๑๕๔ หมู ๑ ถนนพหลโยธิน ตําบลนครสวรรคออก 
อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค รหัสไปรษณีย ๖๐๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๕๖๒๕ ๕๒๖๕ ตอ ๑๑๔, 
๑๑๕ 
      - ที่ทําการไปรษณียจังหวัดพิษณุโลก เลขท่ี ๑๑๘ ถนนพุทธบูชา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย ๖๕๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๕๕๒๕ ๘๐๑๓                              
   ๔. กําหนดวันและเวลาขายชุดแบบ-รายการและเอกสารประกวดราคาจาง ต้ังแตวันที ่๒๔            
สงิหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที ่๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ทุกวันทํางานปกต ิของ ปณท    
ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.thailandpost.co.th, www.gprocurement.go.th 
 



 
 

-๓- 
 
   ๕ . กําหนดยื่นซอง ขอ เสนอการประกวดราคาจาง ในวันที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๘            
เวลา ๐๙.๐๐ถึง ๑๐.๓๐ น. ที่ ฝายกอสรางและบํารุงรักษา  ช้ัน ๖ โซน B อาคารบริหาร ปณท               
ถนนแจงวัฒนะ  เขตหลักสี่กรุงเทพฯ   และจะเปดซองขอเสนอการประกวดราคาจาง ในวันเดียวกัน        
ต้ังแตเวลา ๑๑.๐๐ น. เปนตนไป  ณ หองเปดซอง ฝายกอสรางและบํารุงรักษา ปณท 
   ๖. ในวันย่ืนซองขอเสนอการประกวดราคาจาง ผูเขาประกวดราคาจะตองวางหลกัประกันซอง
พรอมกับการยื่นซองเอกสารทางเทคนิคในวงเงิน ๖,๑๒๐,๘๕๐.๐๐ บาท (หกลานหน่ึงแสนสองหมื่นแปดรอย
หาสิบบาทถวน) โดยหลกัประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้าประกันต้ังแตวันยื่นซองขอเสนอดานเทคนคิ 
ครอบคลมุไปจนถึงวันครบกําหนดสิ้นสดุการยืนราคา (ไมนอยกวา ๑๒๐ วัน) 
   ๗. ผูเขาประกวดราคาท่ีมสิีทธิไดรับการคัดเลอืกใหเขาเสนอราคา จะไดรับนดัหมายเพ่ือเขา
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  โดยกําหนดวันเสนอราคา ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ และ
จะตองลงนามในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (หนังสือสัญญา ๓ ฝาย) 
และจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัดการประกวดราคา ตามหลกัเกณฑและวิธีการที ่คณะกรรมการวาดวย
การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส (กวพ.อ.) ประกาศกําหนด 
   ๘. ผูเขาประกวดราคาทุกรายหรือผูแทนจะตองลงนามรับรองราคาการประกวดราคาจางและ
ผูเสนอราคารายตํ่าสดุจะตองจัดทําใบเสนอราคา และบัญชีปริมาณวัสด ุตามเอกสารแนบทายเอกสารประกวด
ราคาจาง และสงให ปณท ภายใน ๓ วัน นบัต้ังแตวันประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส
(รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคา) 
   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 
                                                ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘                
 

 
ลงช่ือ 

 
         
      (นายนิพนธ ศุภลกัษณ) 
 ผูชวยผูจัดการฝาย รักษาการแทน 
ผูจัดการฝายกอสรางและบํารุงรักษา 
 
 

 
 
 
 
 


