
( สาํเนา )
ประกาศกองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวศิวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

เรื�อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาบริการค่าแรงบุคคลภายนอกเพื�อดาํเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบ
จาํหน่าย ช่วง บ้านยางใหญ่ อ.นํ�ายืน-บ้านห้วยซันใต้ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี (ช่วง A-B) ดว้ยวธิี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding)

กองก่อสรา้งและบรหิารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบรกิาร การไฟฟา้สว่นภมูิภาค เขต � (ภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือ) จงัหวดัอบุลราชธานี มีความประสงคจ์ะประกวดราคาจ้างเหมาบริการค่าแรงบุคคลภายนอก

เพื�อดาํเนินการปรับปรุงระบบจาํหน่าย ช่วง บ้านยางใหญ่ อ.นํ�ายืน - บ้านหว้ยซันใต้ อ.นาจะหลวย จ.

อุบลราชธานี (ช่วง A-B) ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ ราคากลางของงานจา้งเหมา ในการประกวดราคา

ครั�งนี �เป็นเงิน 1,���,���.�� บาท (หนึ�งล้านสามแสนหนึ�งหมื�นหกพนัห้าร้อยหกสิบสองบาทยี�สิบสี�สตางค)์ 

(เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ�ม �%)

           ผูย้ื�นขอ้เสนอจะตอ้งมีคณุสมบตัิ  ดงัต่อไปนี�

              �.   มีความสามารถตามกฎหมาย

              �.   ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย

              �.    ไมอ่ยู่ระหวา่งเลิกกิจการ

              �.   ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งอยู่ระหวา่งถกูระงบัการยื�นขอ้เสนอหรือทาํสญัญากบัหน่วยงานของรฐัไวช้ั�วคราว

เนื�องจากเป็นผูที้�ไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูป้ระกอบการตามระเบียบ

ที�รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงักาํหนดตามที�ประกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศ

ของกรมบญัชีกลาง

              �.   ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งถกูระบชุื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูท้ิ �งงานและไดแ้จง้เวียนชื�อใหเ้ป็นผูท้ิ �งงาน

ของหน่วยงานของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถึงนิติบคุคลที�ผูท้ิ �งงานเป็นหุน้สว่นผู้

จดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนั�นดว้ย

              �.   มีคณุสมบตัิและไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดัจา้งและ

การบรหิารพสัดภุาครฐักาํหนดในราชกิจจานเุบกษา

              �.   เป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคล ผูมี้อาชีพรบัจา้งงานที�ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสด์งักลา่ว

              �.   ไมเ่ป็นผูมี้ผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ื�นขอ้เสนอรายอื�นที�เขา้ยื�นขอ้เสนอใหแ้ก่ กองก่อสร้างและ

บริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

จังหวัดอุบลราชธานี ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรอืไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการ

แข่งขนัอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์รั�งนี �

              �.    ไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัเอกสิทธิ�หรอืความคุม้กนั ซึ�งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ �นศาลไทย เวน้แต ่รฐับาลของ

ผูย้ื�นขอ้เสนอไดม้ีคาํสั�งใหส้ละเอกสทิธิ�และความคุม้กนัเชน่ว่านั�น

              ��. ผูย้ื�นขอ้เสนอซึ�งไดร้บัคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ย

อิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.

ช. กาํหนด



��. ผูย้ื�นขอ้เสนอตอ้งเป็นผูที้�เคยเป็นคูส่ญัญากบัหน่วยงาน/องคก์รของรฐับาล   รฐัวิสาหกิจ  ที�มีผล

งานก่อสรา้งปักเสา-พาดสายระบบจาํหน่ายแรงสงู  ในระดบัแรงดนั  ��-��  เควี  โดยใน � สญัญาตอ้งมีระยะทาง

ก่อสรา้งไม่นอ้ยกวา่ � วงจร-กิโลเมตร ซึ�งตอ้งเป็นผลงานในสญัญาเดียวเท่านั�น และเป็นสญัญาที�ไดท้าํงานแลว้

เสรจ็ตามสญัญาที�มีการสง่มอบงานและตรวจรบัเรยีบรอ้ยแลว้ ทั�งนี �ตอ้งเป็นผลงานที�ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ไม่เกิน  � ปี 

นบัถงึวนัยื�นซองประกวดราคา           

12. ผูย้ื�นขอ้เสนอตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรบัรองผลงานก่อสรา้งโดยระบรุะยะเวลาสญัญา วนัเริ�มสญัญา 

วนัสิ �นสดุสญัญา วนัสง่มอบงานแลว้เสรจ็ ปรมิาณงานที�ก่อสรา้ง (วงจร-กม.) และ วงเงินงบประมาณจา้งเหมา

             ��. ผูย้ื�นขอ้เสนอตอ้งไมอ่ยู่ระหว่างเสนอราคา หรอืกาํลงัเป็นคูส่ญัญากบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาคในงาน 

จา้งเหมาบรกิารค่าแรงงานก่อสรา้งพรอ้มติดตั�งอปุกรณร์ะบบจาํหนา่ยไฟฟ้าแรงสงู ขนาดแรงดนั  ��-�� เควี ที�มี

มลูคา่งานจา้งของทกุสญัญารวมกนัไม่เกินกวา่  �,���,���.-  บาท  รวมงานการไฟฟา้สว่นภมิูภาค มีหนงัสือสั�ง

จา้งแลว้ แตท่ั�งนี �ไม่รวมสญัญาที�มีผลงานแลว้ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละเจ็บสิบ (��%) คิดจากวงเงินที�เบิกจ่ายไปแลว้ นบั

ถงึวนัยื�นซองประกวดราคา

            ��.   ผูย้ื�นขอ้เสนอตอ้งมีหวัหนา้งาน Foreman คณุวฒุิไมต่ ํ�ากวา่ประโยควิชาชีพชั�นสงู ปวส. สาขาไฟฟ้า 

และ/หรอืสาขาก่อสรา้ง ตามลกัษณะงานจา้งประจาํอยู่ที�สาํนกังานในพื�นที�งาน Site Office  ในแต่ละสาขาไมน่อ้ย

กวา่ � คน  ในแตล่ะช่วงงาน  ตามลกัษณะงานจา้ง

            ��.  ผูย้ื�นขอ้เสนอตอ้งแสดงรายการยานพาหนะและเครื�องมือเครื�องจกัรกลที�อยู่ในความครอบครองพรอ้ม

แสดงสาํเนาหลกัฐานการมีกรรมสทิธิ� หรือเช่า และ/หรอื เช่าซื �อ อย่างนอ้ยตามรายละเอียดเครื�องมือเครื�องจกัร

เงื�อนไขประกาศการจดัซื �อจดัจา้ง ทั�งนี �สามารถใชป้ฏิบตังิานไดท้นัทีเมื�อสญัญาจา้งมีผลใชบ้งัคบั

            ��. ผูย้ื�นขอ้เสนอตอ้งแสดงสาํเนาหนงัสือจดทะเบียนประกนัสงัคม

            ��. ผูย้ื�นขอ้เสนอตอ้งแสดงสาํเนาหนงัสือจดทะเบียนกองทนุเงินทดแทน

            18. ผูย้ื�นขอ้เสนอตอ้งปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน พ.ศ. ���� ตามมาตรา ��

ทั�งนี � ผูย้ื�นขอ้เสนอตอ้งพรอ้มแสดงเอกสารหลกัฐานตอ่ หนว่ยงาน/องคก์รของรฐับาล รฐัวิสาหกิจ ตามขอ้ �� , �� , 

�� ภายใน �� วนัทาํการ หลงัจากที�  หน่วยงาน/องคก์รของรฐับาล รฐัวิสาหกิจ ไดแ้จง้หนงัสือรอ้งขอไปยงัผูย้ื�นขอ้

เสนอที� หนว่ยงาน/องคก์รของรฐับาล รฐัวิสาหกิจ ไดพิ้จารณาแลว้วา่เป็นผูย้ื�นขอ้เสนอที�มีคณุสมบตัิถกูตอ้งครบ

ถว้น และเสนอราคาตํ�าสดุ ตามเงื�อนไขประกวดราคานี �

          หากไมป่ฏิบตัิตามขอ้ �� , �� , ��  หน่วยงาน/องคก์รของรฐับาล รฐัวิสาหกิจ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะยกเลิกขอ้

เสนอของผูย้ื�นขอ้เสนอ และใหผู้ย้ื�นขอ้เสนอที�มีคณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้น และเสนอราคาตํ�าสดุ ตามเงื�อนไข

ประกวดราคานี � ในลาํดบัถดัไปเป็นผูไ้ดร้บัการพิจารณาตอ่ไป

                ผูย้ื�นขอ้เสนอตอ้งยื�นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์ในวนัที� 

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผูส้นใจสามารถขอรบัเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์โดยดาวนโ์หลดเอกสารผ่านทางระบบจดัซื �อ

จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสต์ั�งแตว่นัที�ประกาศจนถงึก่อนวนัเสนอราคา

                ผูส้นใจสามารถดรูายละเอียดไดท้ี�เว็บไซต ์www.pea.co.th และ ระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐั หรอื 

www.gprocurement.go.th หรอืสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐๔๕-๒๔๒๔๓๔-๖ ต่อ ๑๐๑๖๘ ในวนัและ



สาํเนาถกูตอ้ง

ณรงคช์ยั เรอืงศกัดิ�เดชา

(นายณรงคช์ยั เรอืงศกัดิ�เดชา)

ผูอ้าํนวยการกองก่อสรา้งและบรหิารโครงการ

ประกาศขึ �นเวบ็วนัที� ๗ เมษายน ๒๕๖๔

โดย นายณรงคช์ยั เรอืงศกัดิ�เดชา ผูอ้าํนวยการกองก่อสรา้งและบรหิารโครงการ

เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) เลขที� ฉ.๒ กค.จร./จป-๐๓/๖๔

เวลาราชการ

                ผูส้นใจตอ้งการทราบรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมา

ยงั กองก่อสรา้งและบรหิารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบรกิาร การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เขต ๒ (ภาคตะวนัออกเฉียง

เหนือ) จงัหวดัอบุลราชธานี ผ่านทางอีเมล ์Arnatchai.kha@pea.co.th หรอืชอ่งทางตามที�กรมบญัชีกลางกาํหนด

ภายในวนัที� ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ โดยกองก่อสรา้งและบรหิารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบรกิาร การไฟฟ้าสว่น

ภมูิภาค เขต ๒ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) จงัหวดัอบุลราชธานจีะชี �แจงรายละเอียดดงักลา่วผา่นทางเว็บไซต ์

www.pea.co.th และ ระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐั และ www.gprocurement.go.th ในวนัที� ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วนัที� ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ณรงคช์ยั เรอืงศกัดิ�เดชา

(นายณรงคช์ยั เรอืงศกัดิ�เดชา)

ผูอ้าํนวยการกองก่อสรา้งและบรหิารโครงการ

ฝ่ายวิศวกรรมและบรกิาร

การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคเขต ๒ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 

จงัหวดัอบุลราชธานี

หมายเหต ุ ผูป้ระกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที� ๑ และเอกสารสว่นที� 

๒) ในระบบ e-GP ไดต้ั�งแต่วนัที�ขอรบัเอกสารจนถงึวนัเสนอราคา 


