
ประกาศการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอํานาจเจริญ

เร่ือง ประกวดราคาจางกอสรางจางเหมากอสรางปรับปรุงระบบจําหนาย โครงการ คพจ.๑ ชวง เขตแบงแด

นอุบลฯ,อํานาจฯ-อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ (ฝงซาย) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอํานาจเจริญ มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางจางเหมา

กอสรางปรับปรุงระบบจําหนาย โครงการ คพจ.๑ ชวง เขตแบงแดนอุบลฯ,อํานาจฯ-อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ (ฝง

ซาย) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงิน

ท้ังส้ิน ๑,๙๒๙,๘๓๐.๖๐ บาท (หนึ่งลานเกาแสนสองหม่ืนเกาพันแปดรอยสามสิบบาทหกสิบสตางค)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก หนวยงาน/องคกรของ

รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น

                     ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้

                     (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน

ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวน

คุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงาน

กอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได

                     (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุก



รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอ

ตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขา

เสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงาน

กอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอได

                     ท้ังนี้ "กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปน

นิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

              ๑๐.   ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง   

              ๑๑. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด

              ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูก

ตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

              ๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต

การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.

กําหนด

              ๑๔. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานทีป่ระกวดราคาจางกอสรางปกเสา-พาด

สายระบบจําหนายแรงสูง  ในระดับแรงดัน  22-33  เควี  โดยใน 1 สัญญาตองมีระยะทางกอสรางไมนอยกวา 1 วงจร-

กิโลเมตร และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ หนวยงาน/องคกรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ที่มีผลงานตามประกาศ

ท้ังน้ีตองเปนผลงานที่กอสรางแลวเสร็จไมเกิน  3 ป นับถึงวันยื่นซองประกวดราคา

              ๑๕. ผูยื่นขอเสนอตองแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางโดยระบุระยะเวลาสัญญา วันเริ่มสัญญา

วันส้ินสุดสัญญา วันสงมอบงานแลวเสร็จ ปริมาณงานท่ีกอสราง (วงจร-กม.) และ วงเงินงบประมาณจางเหมา ตาม

คุณสมบัติผูเสนอราคา ขอ 2.14

               ๑๖. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูระหวางเสนอราคา หรือกําลังเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐในงาน จาง

เหมาบริการคาแรงงานกอสรางพรอมติดต้ังอุปกรณระบบจําหนายไฟฟาแรงสูง ขนาดแรงดัน  22-33 เควี ที่มีมูลคา

งานจางของทุกสัญญารวมกันไมเกินกวา  5,000,000.-  บาท  รวมงาน หนวยงาน/องคกรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ มี

หนังสือส่ังจางแลว 

             ๑๗. ผูยื่นขอเสนอตองมีวิศวกรที่ไดรับอนุญาต (ใบ กว.) ควบคุมและลงนามเปนผูควบคุมงาน  ไมตํ่ากวา

ระดับสามัญ วิศวกรไฟฟา จํานวน 1 คน ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร พ.ศ.2542  พรอมหลักฐานและหนังสือ

รับรองวาเปนผูควบคุมงานกอสรางตามประกวดราคานี้

            ๑๘. ผูยื่นขอเสนอตองมีหัวหนางาน Foreman คุณวุฒิไมตํ่ากวาประโยควิชาชีพชั้นสูง ปวส. สาขาไฟฟา

และ/หรือสาขากอสราง ตามลักษณะงานจางประจําอยูท่ีสํานักงานในพื้นที่งาน Site Office  ในแตละสาขาไมนอยกวา

1 คน  ในแตละชวงงาน  ตามลักษณะงานจาง

             ๑๙. ผูยื่นขอเสนอตองแสดงรายการยานพาหนะและเครื่องมือเครื่องจักรกลที่อยูในความครอบครองพรอม



แสดงสําเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธ์ิ หรือเชา และ/หรือ เชาซ้ือ อยางนอยตามรายละเอียดเครื่องมือเครื่องจักรเงื่อนไข

ประกาศการจัดซื้อจัดจาง ท้ังน้ีสามารถใชปฏิบัติงานไดทันทีเมื่อสัญญาจางมีผลใชบังคับ

 

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๕-๔๕๑๒๕๓ ในวันและเวลาราชการ

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง

การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอํานาจเจริญ ผานทางอีเมล somjet.mon@pea.co.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชี

กลางกําหนดภายในวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอํานาจเจริญจะชี้แจงรายละเอียดดัง

กลาวผานทางเว็บไซต www.pea.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

 

 

 

 

(นายดุสิต โพธิ์ศรี)

ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอํานาจเจริญ

 

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันทีข่อรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา


