
 
 

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  
จัดซื้อพัสดุหลักปี 2563 (เพ่ิมเติม) ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จ านวน 7 รายการ 

เลขที่ S1(B)POLE(C)021/2563 
  

1. ความเป็นมา 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จัดหาพัสดุหลักและ

พัสดุรอง งานงบผู้ใช้ไฟ ประจ าปี 2563 (เพ่ิมเติม) ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563  

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดหาผลิตภัณฑ์คอนกรีต จ านวน 7 รายการ วงเงินงบประมาณรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

7,999,983.40 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทสี่สิบสตางค์) 

3. คุณสมบัตผิู้เสนอราคา  
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 
ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลั งก าหนดตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดทุี่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จ านวน 7 รายการ  

ที่ รหัสพัสดุ รายการ จ านวน ราคา เป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
วงเงิน

งบประมาณรวม
ภาษี 

1 1000010001 เสาคอนกรีต 8 เมตร 750 ต้น 1,462.00 1,096,500.00 76,755.00 1,173,255.00 

2 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร 1,100 ต้น 1,905.00 2,095,500.00 146,685.00 2,242,185.00 

3 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร  770 ต้น 4,505.00 3,468,850.00 242,819.50 3,711,669.50 

4 1000040001 แผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 550x550x150 มม. 

400 ต้น 174.00 69,600.00 4,872.00 74,472.00 

5 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.) 
แบบสปันแรงสูง 
100x100x2,500 มม. 

580 ท่อน 434.00 251,720.00 17,620.40 269,340.40 

6 1000110003 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)  
แบบสปัน (ส าหรับเข้าปลายสาย) 
120x120x2,000 มม. 

550 ท่อน 518.00 284,900.00 19,943.00 304,843.00 

7 1000110004 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.) 
แบบสปัน (ส าหรับเข้าปลายสาย) 
120x120x2,500 มม. 

330 ท่อน 635.00 209,550.00 14,668.50 224,218.50 

วงเงินงบประมาณรวม 7,476,620.00 523,363.40 7,999,983.40 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ, ระยะเวลาส่งมอบพัสดุและสถานที่จัดส่ง 

5.1 ก าหนดส่งมอบแต่ละรายการให้จัดส่งของงวดเดียว ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขายและภายในงวดให้ทยอยจัดส่งได้   

5.2 สถานที่ส่งมอบ  
- แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหัวหิน เลขที่ 2/7 ถนนเพชรเกษม ต าบลหนอง

แก อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 
- ให้ผู้ขายส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต แต่ละขนาดให้ภายในรัศมี 50 กม. จากจุดจัดส่งที่

ก าหนดให้โดยไม่คิดมูลค่า 
5.3 ระยะเวลารับประกันคุณภาพ 1 ปี 
5.4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบพัสดุเกินก าหนดเวลา โดยคิด

ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบโดยรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
5.5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบพัสดุ/งานนั้น ถ้าปรากฏว่าพัสดุ/งานนั้นมี

ลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในสัญญา กรณีนี้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ต้องด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญา
ทุกประการ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย/ผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจะ
น ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาท าการตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับไม่ได้ 
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6. เงื่อนไขการช าระเงิน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะช าระเงินตามจ านวนในสัญญาหลังจากท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ได้ตรวจรับพัสดุและผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้ว 

7. วงเงินในการจัดหา  
วงเงินงบประมาณ 7,999,983.40 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบ

สามบาทสี่สิบสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืนๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ทั้งปวง 

8. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
8.1 พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเกณฑ์ราคา และพิจารณาจากราคาต่อ

รายการ 
8.2 ราคาที่เสนอจะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายใน

ก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
8.3 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ที่เสนอขายต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตาม

รูปแบบรายละเอียดประกาศจัดซื้อแนบ จ านวน 7 รายการ และจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใหม่ ไม่เคยน าไปใช้
งานมาก่อน 

8.4 ผู้ขายสามารถเสนอราคาผลิตภัณฑ์ เพียงรายการเดียวได้ แต่ต้องครบตามจ านวนของจุด
จัดส่งนั้นๆ หากเสนอราคาไม่ครบตามจ านวนที่ต้องการซื้อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่พิจารณารับซื้อ 

8.5 ให้ผู้ขายแจ้งรายชื่อวิศวกร พร้อมทั้งรูปถ่ายจริง คือ 
1. วิศวกรผู้ออกแบบเสา คอร. อย่างต่ าต้องเป็นสามัญวิศวกร 
2. วิศวกรผู้ควบคุมโรงงาน ซึ่งต้องอยู่ในโรงงานเต็มเวลาปฏิบัติอย่างต่ าต้องเป็นภาคี 

วิศวกร 
8.6 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอ ผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่พร้อมที่จะผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตได้

ทันทีในวันที่เสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 
สถานที่ติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดย

เปิดเผยตัวได้ที่  
1. ทางไปรษณีย์ 

ส่งถึง แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 (ภาคใต้) จังหวัด
เพชรบุรี 86 หมู่ 5 ต าบลโพไร่หวาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 

2. โทรศัพท์  032-598538 ตอ่ 10326,10327 
3. โทรสาร 032-598478 
4. ทางเว็บไซต์ www.pea.co.th 
5. Email orapin.pea@pea.co.th 
สาธารณะชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ของผู้ให้

ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย 
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