
ประกาศการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม

เร่ือง ประกวดราคาซ้ือพัสดุรองป ๒๕๖๔ ประเภทอุปกรณโลหะ จํานวน ๑๕ รายการ (น.๑กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-

bid)๑๔/๒๕๖๔) ตามโครงการพัฒนาระบบสงและจําหนาย ระยะที่ ๒ แผนที่ ๔ ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อพัสดุรองป

๒๕๖๔ ประเภทอุปกรณโลหะ จํานวน ๑๕ รายการ (น.๑กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)๑๔/๒๕๖๔) ตามโครงการพัฒนา

ระบบสงและจําหนาย ระยะท่ี ๒ แผนที่ ๔ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อใน

การประกวดราคาครั้งน้ี เปนเงินท้ังสิ้น ๕,๙๒๑,๐๙๙.๕๕ บาท (หาลานเกาแสนสองหม่ืนหนึ่งพันเกาสิบเกาบาทหาสิบ

หาสตางค) (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ตามรายการ ดังนี้

  ๑.  รายการท่ี ๑ รหัส

๑๐๑๐๒๐๐๐๐๑ เหล็กประกับไมคอน

ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.

จํานวน ๑๒   อัน

๒.  รายการท่ี ๒ รหัส

๑๐๑๐๑๑๐๒๐๑ สลักเกลียว เอ็ม

๑๖x๑๗๐ มม.

จํานวน ๒๐,๔๖๐   ชิ้น/piece

๓.  รายการท่ี ๓ รหัส

๑๐๑๐๑๑๐๒๐๒ สลักเกลียว เอ็ม

๑๖x๒๐๐ มม.

จํานวน ๕,๓๑๕   ชิ้น/piece

๔.  รายการท่ี ๔ รหัส

๑๐๑๐๑๑๐๒๐๓ สลักเกลียว เอ็ม

๑๖x๒๕๐ มม.

จํานวน ๓๓,๐๐๐   ชิ้น/piece

๕.  รายการท่ี ๕ รหัส

๑๐๑๐๑๑๐๒๐๕ สลักเกลียว เอ็ม

๑๖x๓๕๐ มม.

จํานวน ๑,๖๗๔   ชิ้น/piece

๖.  รายการท่ี ๖ รหัส

๑๐๑๐๑๑๐๒๐๖ สลักเกลียว เอ็ม

๑๖x๔๐๐ มม.

จํานวน ๒๕,๑๔๐   ชิ้น/piece

๗.  รายการท่ี ๗ รหัส

๑๐๑๐๑๑๐๒๐๗ สลักเกลียว เอ็ม

๑๖x๔๕๐ มม.

จํานวน ๙,๐๑๐   ชิ้น/piece

๘.  รายการท่ี ๘ รหัส จํานวน ๗,๙๔๔   ชิ้น/piece



๑๐๑๐๑๓๐๐๐๑ สลักเกลียวหวงกลม

เอ็ม ๑๖x๔๕๐ มม.

๙.  รายการท่ี ๙ รหัส

๑๐๑๐๑๓๐๐๐๒ สลักเกลียวหวงกลม

เอ็ม ๑๖x๕๐๐ มม.

จํานวน ๓,๙๕๔   ชิ้น/piece

๑๐.  รายการท่ี ๑๐ รหัส

๑๐๑๐๑๓๐๐๐๓ สลักเกลียวหวงกลม

เอ็ม ๑๖x๖๐๐ มม.

จํานวน ๑๐   ชิ้น/piece

๑๑.  รายการท่ี ๑๑ รหัส

๑๐๑๐๑๔๐๐๐๑ สลักหวงกลม เอ็ม

๑๖x๒๐๐ มม.

จํานวน ๑,๕๐๙   ชิ้น/piece

๑๒.  รายการท่ี ๑๒ รหัส

๑๐๑๐๑๖๐๐๐๒ สตับโบลท เอ็ม

๒๔x๑,๐๐๐ มม.

จํานวน ๒,๗๐๐   ชิ้น/piece

๑๓.  รายการท่ี ๑๓ รหัส

๑๐๑๐๑๘๐๐๐๑ นัทรูปหวง เอ็ม ๑๖

ดิน ๕๘๒

จํานวน ๓,๑๗๐   อัน

๑๔.  รายการท่ี ๑๔ รหัส

๑๐๑๐๑๘๐๑๐๐ แหวนรองแบบเรียบ

ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ

๕๒x๕๒x๔.๕ มม. เสนผานศูนยกลางรู

๑๘ มม.มอก.๒๕๘

จํานวน ๑๐๐,๐๐๐   อัน

๑๕.  รายการท่ี ๑๕ รหัส

๑๐๑๐๑๘๐๓๐๑ แหวนรองแบบสปริง

ขนาดระบุ ๑๖ มม. ประเภทใชงาน

ท่ัวไป มอก.๒๕๙

จํานวน ๑,๕๑๐   อัน

                 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 ผูมีอาชีพใหขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค

เขต ๑ (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัด

ขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๒๑๔.๐๐ บาท ผานทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจาก

ชําระเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา

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

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๕๓๒๔ ๐๑๒๖ ในวันและเวลาราชการ

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง

การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม ผานทางอีเมล purchasing.n1@pea.co.th หรือชองทางตามที่

กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหมจะ

ช้ีแจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.pea.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๖

มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

 

 

 

 

 

 

(นางสาวปฐมาภรณ นิตยสุทธ์ิ)

ผูอํานวยการกองบัญชี

การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)



ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา


