
ประกาศการไฟฟาสวนภูมิภาค

เร่ือง ประกวดราคาจางกอสรางเพิ่มเติมสถานีไฟฟาคายบางระจัน ตามโครงการพัฒนาระบบสงและจําหนาย

ระยะที่ ๒ แผนที่ ๑ และกอสรางเพ่ิมเติมสถานีไฟฟาวิหารแดง, สถานีไฟฟาโรจนะ ๒ ตามโครงการพัฒนาระบบ

สงและจําหนาย ระยะท่ี ๒ แผนที่ ๒ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 การไฟฟาสวนภูมิภาค มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางเพิ่มเติมสถานีไฟฟาคายบางระจัน

ตามโครงการพัฒนาระบบสงและจําหนาย ระยะท่ี ๒ แผนที่ ๑ และกอสรางเพิ่มเติมสถานีไฟฟาวิหารแดง, สถานีไฟฟา

โรจนะ ๒ ตามโครงการพัฒนาระบบสงและจําหนาย ระยะท่ี ๒ แผนที่ ๒ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-

bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งส้ิน ๑๐๖,๗๘๕,๔๒๐.๐๐ บาท (หน่ึงรอยหก

ลานเจ็ดแสนแปดหมื่นหาพันสี่รอยยี่สิบบาทถวน)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย และตองเปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค

รับงานกอสราง

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกการไฟฟาสวน

ภูมิภาค ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง

เปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น

                ๑๐. ในชวง ๕ ป ท่ีผานมา (นับตั้งแตวันท่ีงานแลวเสร็จถึงวันเสนอราคา) ตองเคยเปนคูสัญญาโดยตรงกับ

เจาของโครงการซึ่งเปนหนวยงาน/องคกรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานเอกชนที่เปนนิติบุคคล โดยในสัญญา

เดียวกันจะตองมีผลงานการออกแบบ จัดหา กอสรางและติดตั้งสถานีไฟฟาในระดับแรงดันไมตํ่ากวา ๑๑๕ เควี 



แลวเสร็จจํานวนไมนอยกวา ๑ สถานี ซึ่งจะตองประกอบไปดวย อุปกรณปองกันระบบ ๑๑๕ เควี, สวิตชเกียร

ระบบ๒๒ หรือ ๓๓ เควี, หมอแปลงไฟฟากําลังพิกัดแรงดันไมตํ่ากวา ๑๑๕ เควี ขนาดไมตํ่ากวา ๒๕ เอ็มวีเอ อยาง

นอย ๑ เครื่อง และระบบควบคุมสถานีไฟฟาดวยคอมพิวเตอร และตองมีวงเงินไมนอยกวา ๕๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(หาสิบสามลานสามแสนบาทถวน)

                ๑๑. ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

                          กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ จะตองมี

การกําหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลัก

มากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย

                         กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคานั้น

ตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ

                         กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาหลักจะ

ตองเปนผูประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวมคาที่ไมใชผูเขารวมคาหลักจะเปนผู

ประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลางหรือไมก็ได (ตามสาขางานกอสรางที่คณะกรรมการ

ราคากลางและข้ึนทะเบียนผูประกอบการกําหนด)

                         สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุกรายจะ

ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน

                        ความสามารถในการรับงาน (Bid Capacity) จะพิจารณาจากความสามารถในการรับงาน

(Bid Capacity) ของผูท่ีเขารวมคารวมกัน ทั้งนี้ คา B ตามขอ ๒.๑๓ ของ ผูท่ีเขารวมคารวมกัน ตองไมเกิน ๒,๐๐๐

ลานบาท

                        กลุมผูเขารวมคาตองแสดงหลักฐานขอตกลงในการเขารวมคาระหวางผูเขารวมคา ซึ่งตองมี

ขอความระบุไวชัดเจนวาผูเขารวมคาทุกรายยินยอมผูกพันตนในการที่จะรับผิดชอบรวมกันอยางเชน ลูกหนี้รวมตอ

การไฟฟาสวนภูมิภาค ในการดําเนินงานตามประกวดราคาจางนี้

                        เอกสารประกวดราคาจะตองมีการลงนามของทุกๆ ฝายที่รวมการงานนั้น โดยมีผลผูกพัน

ตามกฎหมาย

                 ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๑๓. ตองมีความสามารถในการรับงาน (Bid Capacity) โดยมีคาที่คํานวณไดจากสูตรดานลางน้ี ไมนอย

กวาราคากลางของงานประกวดราคาน้ี โดยผูยื่นขอเสนอจะตองแสดงการคํานวณตามแบบฟอรม BC-01, BC-02,

BC-03 ลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจ

                        สูตรการคํานวณ Bid Capacity = (A x N) – B

                        A คือ รายไดหนวยเปนบาทจากงานบริการประจําป (Annual Turnover) ของปใดปหนึ่ง

ท่ีสูงสุดในรอบ ๕ ป ท่ีผานมา

                        N คือ ระยะเวลาหนวยเปนปของสัญญาจางในการประกวดราคานี้ (๑ ป)

                        B คือ มูลคาหนวยเปนบาทของงานสัญญาจางเหมากอสรางสถานีไฟฟาที่อยูระหวางดําเนินการ

เฉพาะท่ีเปนคูสัญญากับการไฟฟาสวนภูมิภาค ณ วันเสนอราคา ทั้งนี้ไมรวมงานท่ีมีความกาวหนาของงานมากกวา

รอยละ ๗๐



                        โดย B = “มูลคางานท่ีมีหนังสือสั่งจางกอนวันเสนอราคา” + (บวก) “มูลคาสัญญางานจางเหมา

กอสรางสถานีไฟฟาท่ีผูยื่นขอเสนอกําลังดําเนินการอยู” – (ลบ) “มูลคางานท่ีผูยื่นขอเสนอไดดําเนินการไปแลว (คิด

มูลคางานตามใบเรียกเก็บเงิน (Invoices))”

                        ท้ังน้ี ผูยื่นขอเสนอตองมีคา B ที่คํานวณไดจากสูตรขางตน ไมเกิน ๒,๐๐๐ ลานบาท (รวมภาษี

มูลคาเพ่ิม)

                ๑๔. ผูประสงคจะเขารวมการเสนอราคาในโครงการนี้จะตองลงนามในขอตกลงคุณธรรม ซึ่งเปนเอกสาร

ท่ีตองยื่นพรอมกับเอกสารการเสนอราคา หากไมลงนามในขอตกลงคุณธรรมจะไมมีสิทธิเขารวมการเสนอราคาใน

โครงการน้ี

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๒๘๔.๐๐ บาท ผานทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันท่ี ........................ ถึงวันที่

........................ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระเงิน

เปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา

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

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๒-๕๙๐-๕๘๓๕ ในวันและเวลาราชการ

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง

การไฟฟาสวนภูมิภาค ผานทางอีเมล spm@pea.co.th หรือชองทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่

........................ โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.pea.co.th และ

www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................ 
 
  ประกาศ ณ วันที่        มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

 

 

 

 

 

(นายธีระพัฒน โศภนคณาภรณ)

ผูอํานวยการกองจัดการงานสถานีไฟฟา

การไฟฟาสวนภูมิภาค

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันทีซ่ื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา


