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เร่ือง  จัดจ้างเหมาค่าแรงเอกชนด าเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ปี 2563 
การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคอ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู  

................................................................................................... ................... 
 

  ด้วย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอนากลาง  มีความประสงค์จ้างเหมาค่าแรงตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า ตามแผนงานประจ าปี 2563 ครั้งที ่2 (ชว่ง NBL9S-03 ,NBL10S-06)  จ านวน  1  งาน  ดังรายละเอียด
ดังนี้ 

- จ้างเหมาค่าแรงเอกชนด าเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ในเขตพ้ืนที่รับชอบของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู วงเงินจ้างรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  
เป็นเงิน  109,857.97  บาท (-หนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์-)  
รายละเอียดดังนี้.- 

 
1. หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

    ด าเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ภายในพ้ืนที่ผู้ว่าจ้าง  ซึ่งรวมถึง  การจัดหา
ผู้ปฏิบัติงาน  วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ  จ านวน  6  รายการ  ดังนี้.- 
   
 1.1 จาก NBL9S-03 ถึง NBL9S-14  จ านวน 88 ต้น ราคา 13,182.40 บาท 
  พร้อมไลน์แยกย่อย (ที่โล่ง) 
 1.2 จาก NBL4R-03  ถึง NBL9S-14  จ านวน 1    กม. ราคา 1,501.21 บาท 
  พร้อมไลน์แยกย่อย (เบาบาง) 
 1.3 จาก NBL9R-02 ถึง NB9S-13  จ านวน 253 ต้น ราคา 37,899.40 บาท 
  พร้อมไลน์แยกย่อย (ที่โล่ง)    
 1.4 จาก NBL4R-02 ถึง NBL9S-13  จ านวน 7 กม. ราคา 10,507.47 บาท 
  พร้อมไลน์แยกย่อย (เบาบาง)    
 1.5 จาก NBL10S-06 ถึง บ.ภูพระ  จ านวน 222 กม. ราคา 33,255.60 บาท  
  พร้อมไลน์แยกย่อย (ที่โล่ง) 
 1.6 จาก NBL10S-06 ถึง บ.ภูพระ  จ านวน 9 กม. ราคา 13,510.89 บาท 
  พร้อมไลน์แยกย่อย (เบาบาง) 
  

2.  ก าหนดการ 
2.1  เริ่มรับรายละเอียดการเสนอราคา   

    ตั้งแต่วันที่  1 - 5  ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  ณ  ส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอนากลาง   
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2.2   ก าหนดส่งเอกสาร   

      ภายในวันที่  6  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 เวลาไม่เกิน 14.00 น. ที่แผนกก่อสร้างและ
ปฏิบัติการ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอนากลาง  โดยแบ่งซองเสนอออกเป็น 2 ซอง ดังนี้.- 

2.2.1  ซองท่ี 1 เอกสารคุณสมบัติของผู้สมัคร 
กรณีนิติบุคคล 

    -  ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
     -  ส าเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของกรรมการบริษัท 
    -  ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท 
     -  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ภ.พ.20 
     -  ส าเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP 
    -  เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

กรณีบุคคลธรรมดา 
   -  ส าเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน 
   -  ส าเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP 
    -  เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

2.2.2  ซองที่ 2 ใบเสนอราคาจ้าง  
 2.3   ก าหนดพิจารณาผลการเสนอราคา  โดยเริ่มท าการพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคาก่อนว่ามี 
คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  จากนั้น จะท าการพิจารณาใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือก  ณ  
อาคารอเนกประสงค์  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอนากลาง  ในวันที่  6 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 15.00 น. เป็น
ต้นไป   

3.  คุณสมบัตผิู้เสนอราคา 
3.1   มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

 3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว  เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 3.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง  และการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 2.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศเสนอราคาจ้าง 
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
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 3.8  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 3.9  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic 
Government Procurement  : e-GP ) ของกรมบัญชีกลาง 
 3.10  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างรัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Government Procurement  : e-GP ) ของกรมบัญชีกลาง  ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
     
 4.  วิธีการคัดเลือก 
 ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอนากลาง  จะด าเนินการคัดเลือกผู้ผ่านคุณสมบัติ  และ 
ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา 
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ   ณ   วันที่   1   ตลุาคม   พ.ศ.  2563 
 

 

      ลงชื่อ .................................................. 
                       (    นายประภาส    โยธา     ) 
             ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอนากลาง 
           จังหวัดหนองบัวล าภู 

     ประภาส  โยธา 


