
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่ ........................

การซ้ือพัสดุรองป ๒๕๖๔ (ยกเวน คพจ.๒) และพัสดุหลักรองป ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) อุปกรณประกอบสายไฟ

จํานวน ๒๕ รายการ

ตามประกาศ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต๑ (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี

ลงวันที่         มกราคม ๒๕๖๔

              การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต๑ (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุร ี  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กฟต.๑"  มีความประสงคจะ

ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้

  ๑.  เทปไฟฟาพีวีซี.ใชภายนอกมวน

ขนาด ๐.๑๘x๑๙x๑๐,๐๐๐ มม.

มอก.๓๘๖

จํานวน ๕๗,๐๐๘   มวน

๒.  เทปพันเคเบิ้ลอากาศแรงสูงขนาด

๓/๔x๓๐

จํานวน ๗,๑๑๙   มวน

๓.  ลวดอลูมิเนียมแบน ๑x๑๐ มม. จํานวน ๖,๑๕๖   บาท/กก.

๔.  ลวดอลูมิเนียมกลม ๔.๐ มม. จํานวน ๒,๖๒๑   บาท/กก.

๕.  COVERED TIE WIRE.AL. ๔.๐

MM.

จํานวน ๗๘,๔๗๒   เมตร

๖.  ปรีฟอรมเขาปลายสายอลูมิเนียมหุม

ฉนวนแบบไมเต็มพิกัดแกนเดี่ยว ๓๓

เควี ๑๒๐ ต.มม.และสายเคเบิ้ลอากาศ

๒๒ เควี ๕๐ ต.มม.

จํานวน ๑๑๖   ชุด

๗.  PREFORMED D/E,SAC ๒๒ KV

๕๐ SQ.MM. ๒๑.๘๐ MM

จํานวน ๑,๔๖๔   ชุด

๘.  PREFORMED D/E,SAC ๒๒ KV

๙๕ SQ.MM. ๒๕.๒๕ MM

จํานวน ๑๐๐   ชุด

๙.  PREFORMED D/E,SAC ๒๒ KV

๑๘๕ SQ.MM. ๒๙.๗๘ MM

จํานวน ๓๖๐   ชุด

๑๐.  พีจี. คอนเนคเตอรสลักคู สําหรับ

สายอลูมิเนียม-อลูมิเนียมอัลลอย และ

อลูมิเนียมแกนเหล็ก ๑๖-๗๐ ต.มม.

จํานวน ๖๐๐   อัน

๑๑.  พีจี. คอนเนคเตอรสลักคู สําหรับ จํานวน ๑๖,๙๒๒   อัน



สายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ

อลูมิเนียมแกนเหล็ก ๒๕-๙๕ ต.มม.

๑๒.  พีจี. คอนเนคเตอร ๓ สลัก สําหรับ

สายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ

อลูมิเนียมแกนเหล็ก ๗๐-๑๘๕ ต.มม.

จํานวน ๑๘๘   อัน

๑๓.  คอนเนคเตอรเขาปลายสายอลูมิ

เนียม ๒๕-๓๕ ต.มม.

จํานวน ๕๐๐   อัน

๑๔.  คอนเนคเตอรเขาปลายสายอลูมิ

เนียม ๕๐-๗๐ ต.มม.

จํานวน ๓๔,๑๐๓   อัน

๑๕.  คอนเนคเตอรเขาปลายสายอลูมิ

เนียม ๙๕-๑๒๐ ต.มม.

จํานวน ๒,๑๑๖   อัน

๑๖.  คอนเนคเตอรชนิดบีบแบบเอชสาย

เขาอลูมิเนียม ๒๕-๕๐ ต.มม.สายแยก

อลูมิเนียมหรือทองแดง ๒.๕-๖ ต.มม.

จํานวน ๗๐๐   อัน

๑๗.  คอนเนคเตอรชนิดบีบแบบเอช

สายเขาอลูมิเนียม ๓๕-๕๐ ต.มม. สาย

แยกทองแดง ๖-๑๐ ต.มม.

จํานวน ๒๓๒   อัน

๑๘.  หลอดตอสายชนิดบีบ รับแรงดึงสา

ยอลูมิเนียม ๕๐ ต.มม.

จํานวน ๕,๗๐๑   อัน

๑๙.  หลอดตอสายชนิดบีบ รับแรงดึงสา

ยอลูมิเนียม ๑๘๕ ต.มม.

จํานวน ๒,๒๐๓   อัน

๒๐.  หลอดตอสายชนิดบีบ ไมรับแรงดึง

สายอลูมิเนียม ๕๐ ต.มม.

จํานวน ๖๕๐   อัน

๒๑.  หลอดตอสายชนิดบีบ ไมรับแรงดึง

สายอลูมิเนียม ๑๘๕ ต.มม.

จํานวน ๒,๓๑๗   อัน

๒๒.  หางปลา เจาะรูตามมาตรฐาน

เนมาสําหรับสายอลูมิเนียม ๕๐ ต.มม.

จํานวน ๔,๕๐๘   อัน

๒๓.  หางปลา เจาะรูตามมาตรฐาน

เนมาสําหรับสายอลูมิเนียม ๙๕ ต.มม.

จํานวน ๔,๖๐๐   อัน

๒๔.  หางปลา เจาะรูตามมาตรฐาน

เนมา สําหรับสายอลูมิเนียม ๑๘๕ ต.มม.

จํานวน ๘๐๐   อัน

๒๕.  เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโคง

ระบบ ๒๒ เควี และ ๓๓ เควี

จํานวน ๓,๕๑๗   อัน

พัสดุท่ีจะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี



คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายท่ัวไป

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กฟต.๑ ณ

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย

                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                    ท้ังน้ี เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบถวน

ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) ให

โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    แคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔

                                   (๓)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                    ท้ังน้ี เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน

ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) ให

โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย



อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ  ๑. แผนกคลังพัสดุ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

                                                 ๒. แผนกคลังพัสดุ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

                                                 ๓. แผนกคลังพัสดุ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดชุมพร

                                                 ๔. แผนกคลังพัสดุ การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหัวหิน

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อขาย หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก กฟต.๑ ใหสงมอบพัสดุ

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ผูเสนอ

ราคา ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดัง

กลาวน้ี กฟต.๑จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ

ราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแก กฟต.๑ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)



และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกฟต.๑ จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน

เวนแต กฟต.๑ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือ

เปนประโยชนตอการพิจารณาของ กฟต.๑

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กฟต.๑จะ

พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กฟต.๑ จะพิจารณาจาก

ราคาตอรายการ

                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีกฟต.๑กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     กฟต.๑สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดัง

ตอไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกฟต.๑

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ



พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกฟต.๑มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กฟต.๑ มี

สิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๕.๖     กฟต.๑ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กฟต.๑เปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได

รวมท้ังกฟต.๑ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผู

ยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การ

เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

หรือกฟต.๑ จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตาม

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กฟต.๑ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ

หรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายน้ัน ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ

จากกฟต.๑

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญากฟต.๑อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย

                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อกฟต.๑จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตาม

แบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ หรือกฟต.๑เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ

กับกฟต.๑ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕

ของราคาคาสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกฟต.๑ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง

อยางใดดังตอไปนี้

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม



รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกฟต.๑ ไดรับมอบไวแลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          กฟต.๑ จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง

แลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือ

ขอตกลงเปนหนังสือ และกฟต.๑ ไดตรวจรับมอบส่ิงของไวเรียบรอยแลว

                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ

ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป      นับถัดจากวันที่ กฟต.๑ ไดรับมอบส่ิงของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการได

ดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณรายไดของหนวยงาน

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือกฟต.๑ไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากรายไดของ

หนวยงาน แลวเทานั้น

                          ๑๐.๒   เมื่อกฟต.๑ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตองนํา

เขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกฟต.๑ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ



ภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กฟต.๑จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้า

ประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง

งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๐.๔   กฟต.๑สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง

ซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกฟต.๑ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม

                          ๑๐.๖   กฟต.๑อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง

คาเสียหายใดๆ จากกฟต.๑ไมได

                                   (๑)    กฟต.๑ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียง

พอท่ีจะทําการจัดซื้อครั้งน้ีตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกฟต.๑ หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                             ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก

เกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             กฟต.๑ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัด

เลือกใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับกฟต.๑ ไวชั่วคราว

การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต๑ (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี

        มกราคม ๒๕๖๔



ประกาศการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต๑ (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี

เร่ือง ประกวดราคาซ้ือพัสดุรองป ๒๕๖๔ (ยกเวน คพจ.๒) และพัสดุหลักรองป ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

อุปกรณประกอบสายไฟ จํานวน ๒๕ รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

           การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต๑ (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุร ีมีความประสงคจะประกวดราคาซื้อพัสดุรองป ๒๕๖๔

(ยกเวน คพจ.๒) และพัสดุหลักรองป ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) อุปกรณประกอบสายไฟ จํานวน ๒๕ รายการ ดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้   เปนเงินทั้งสิ้น ๘,๓๙๔,๒๖๔.๕๗ 

บาท (แปดลานสามแสนเกาหมื่นสี่พันสองรอยหกสิบส่ีบาทหาสิบเจ็ดสตางค) ตามรายการ ดังน้ี

  ๑.  เทปไฟฟาพีวีซี.ใชภายนอกมวน

ขนาด ๐.๑๘x๑๙x๑๐,๐๐๐ มม.

มอก.๓๘๖

จํานวน ๕๗,๐๐๘   มวน

๒.  เทปพันเคเบิ้ลอากาศแรงสูงขนาด

๓/๔x๓๐

จํานวน ๗,๑๑๙   มวน

๓.  ลวดอลูมิเนียมแบน ๑x๑๐ มม. จํานวน ๖,๑๕๖   บาท/กก.

๔.  ลวดอลูมิเนียมกลม ๔.๐ มม. จํานวน ๒,๖๒๑   บาท/กก.

๕.  COVERED TIE WIRE.AL. ๔.๐

MM.

จํานวน ๗๘,๔๗๒   เมตร

๖.  ปรีฟอรมเขาปลายสายอลูมิเนียม

หุมฉนวนแบบไมเต็มพิกัดแกนเดี่ยว

๓๓ เควี ๑๒๐ ต.มม.และสายเคเบ้ิล

อากาศ ๒๒ เควี ๕๐ ต.มม.

จํานวน ๑๑๖   ชุด

๗.  PREFORMED D/E,SAC ๒๒ KV

๕๐ SQ.MM. ๒๑.๘๐ MM

จํานวน ๑,๔๖๔   ชุด

๘.  PREFORMED D/E,SAC ๒๒ KV

๙๕ SQ.MM. ๒๕.๒๕ MM

จํานวน ๑๐๐   ชุด

๙.  PREFORMED D/E,SAC ๒๒ KV

๑๘๕ SQ.MM. ๒๙.๗๘ MM

จํานวน ๓๖๐   ชุด

๑๐.  พีจี. คอนเนคเตอรสลักคู สําหรับ

สายอลูมิเนียม-อลูมิเนียมอัลลอย และ

อลูมิเนียมแกนเหล็ก ๑๖-๗๐ ต.มม.

จํานวน ๖๐๐   อัน

๑๑.  พีจี. คอนเนคเตอรสลักคู สําหรับ

สายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ

จํานวน ๑๖,๙๒๒   อัน



อลูมิเนียมแกนเหล็ก ๒๕-๙๕ ต.มม.

๑๒.  พีจี. คอนเนคเตอร ๓ สลัก

สําหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียม

อัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก

๗๐-๑๘๕ ต.มม.

จํานวน ๑๘๘   อัน

๑๓.  คอนเนคเตอรเขาปลายสายอลูมิ

เนียม ๒๕-๓๕ ต.มม.

จํานวน ๕๐๐   อัน

๑๔.  คอนเนคเตอรเขาปลายสายอลูมิ

เนียม ๕๐-๗๐ ต.มม.

จํานวน ๓๔,๑๐๓   อัน

๑๕.  คอนเนคเตอรเขาปลายสายอลูมิ

เนียม ๙๕-๑๒๐ ต.มม.

จํานวน ๒,๑๑๖   อัน

๑๖.  คอนเนคเตอรชนิดบีบแบบเอช

สายเขาอลูมิเนียม ๒๕-๕๐ ต.มม.สาย

แยกอลูมิเนียมหรือทองแดง ๒.๕-๖

ต.มม.

จํานวน ๗๐๐   อัน

๑๗.  คอนเนคเตอรชนิดบีบแบบเอช

สายเขาอลูมิเนียม ๓๕-๕๐ ต.มม. สาย

แยกทองแดง ๖-๑๐ ต.มม.

จํานวน ๒๓๒   อัน

๑๘.  หลอดตอสายชนิดบีบ รับแรงดึง

สายอลูมิเนียม ๕๐ ต.มม.

จํานวน ๕,๗๐๑   อัน

๑๙.  หลอดตอสายชนิดบีบ รับแรงดึง

สายอลูมิเนียม ๑๘๕ ต.มม.

จํานวน ๒,๒๐๓   อัน

๒๐.  หลอดตอสายชนิดบีบ ไมรับแรง

ดึงสายอลูมิเนียม ๕๐ ต.มม.

จํานวน ๖๕๐   อัน

๒๑.  หลอดตอสายชนิดบีบ ไมรับแรง

ดึงสายอลูมิเนียม ๑๘๕ ต.มม.

จํานวน ๒,๓๑๗   อัน

๒๒.  หางปลา เจาะรูตามมาตรฐาน

เนมาสําหรับสายอลูมิเนียม ๕๐ ต.มม.

จํานวน ๔,๕๐๘   อัน

๒๓.  หางปลา เจาะรูตามมาตรฐาน

เนมาสําหรับสายอลูมิเนียม ๙๕ ต.มม.

จํานวน ๔,๖๐๐   อัน

๒๔.  หางปลา เจาะรูตามมาตรฐาน

เนมา สําหรับสายอลูมิเนียม ๑๘๕

ต.มม.

จํานวน ๘๐๐   อัน

๒๕.  เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโคง

ระบบ ๒๒ เควี และ ๓๓ เควี

จํานวน ๓,๕๑๗   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. เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค

เขต๑ (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุร ีณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัด

ขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

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

                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๒๑๔.๐๐ บาท ผานทาง

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

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

เปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา

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

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๓๒-๕๙๘๕๓๘ ตอ ๑๐๓๒๖ ในวันและเวลาราชการ

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง

การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต๑ (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุร ีผานทางอีเมล orapin.pea@pea.co.th หรือชองทางตามที่กรม

บัญชีกลางกําหนด ภายในวันที่ ........................ โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต๑ (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรจีะชี้แจงราย

ละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.pea.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................ 
 
  ประกาศ ณ วันที่         มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 



 

 

 

 

 

 

(นางจีรนันท อรุณปรีชาวัฒน)

ผูอํานวยการกองบัญชี

การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคใต) จังหวัดเพชรบุรี

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



แบบ บก.06

1 ชื่อโครงการ พัสดุรองป� 2564 (ยกเว น คพจ.2) และพัสดุหลักรองป� 2563 (เพิ่มเติม) อุปกรณ,ประกอบสายไฟ จํานวน 25 รายการ
เลขที่ S1(B)Hardware(H)009/2564

2 หน=วยงานเจ าของโครงการ แผนกจัดซ้ือและจัดจ าง กองบัญชี การไฟฟBาส=วนภูมิภาคเขต1 (ภาคใต ) จังหวัดเพชรบุรี
3 วงเงินงบประมาณที่ได รับจัดสรร           บาท (ราคารวมภาษีมูลค=าเพิ่ม)   
4  วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ างอิง) ณ วันที่อนุมัติรายงานขอซ้ือขอจ าง

ที่ รหัสพัสดุ รายการ ราคาต=อหน=วย เปGนเงิน ภาษีมูลค=าเพ่ิม ราคารวม

1 1020180001 เทปไฟฟBาพีวีซี.ใช ภายนอกม วนขนาด 0.18x19x10,000 มม.มอก.386 57,008 ม วน 5.08 289,600.64 20,272.04 309,872.68

2 1020180003 เทปพันเคเบ้ิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30' 7,119 ม วน 42.20 300,421.80 21,029.53 321,451.33

3 1020200000 ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม. 6,156 กก. 181.00 1,114,236.00 77,996.52 1,192,232.52

4 1020200002 ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม. 2,621 กก. 151.00 395,771.00 27,703.97 423,474.97

5 1020200003 COVERED TIE WIRE.AL.4.0 MM. 78,472 เมตร 7.44 583,831.68 40,868.22 624,699.90

6 1020250220
ปรีฟอร,มเข าปลายสายอลูมิเนียมหุ มฉนวนแบบไม=เต็มพิกัดแกนเดี่ยว 
33 เควี 120 ต.มม.และสายเคเบ้ิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.

116 ชุด 61.80 7,168.80 501.82 7,670.62

7 1020260202 PREFORMED D/E,SAC 22KV 50SQ.MM. 21.80MM 1,464 ชุด 60.00 87,840.00 6,148.80 93,988.80

8 1020260203 PREFORMED D/E,SAC 22KV 95SQ.MM. 25.25MM 100 ชุด 111.00 11,100.00 777.00 11,877.00

9 1020260205 PREFORMED D/E,SAC 22KV 185SQ.MM. 29.78MM 360 ชุด 151.00 54,360.00 3,805.20 58,165.20

10 1020300101
พีจี. คอนเนคเตอร,สลักคู= สําหรับสายอลูมิเนียม-อลูมิเนียมอัลลอย 
และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 16-70 ต.มม.

600 อัน 14.00 8,400.00 588.00 8,988.00

11 1020300102
พีจี. คอนเนคเตอร,สลักคู= สําหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย 
และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.

16,922 อัน 15.10 255,522.20 17,886.55 273,408.75

12 1020300103
พีจี. คอนเนคเตอร, 3 สลัก สําหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย 
และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม.

188 อัน 49.90 9,381.20 656.68 10,037.88

13 1020310000 คอนเนคเตอร,เข าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ต.มม. 500 อัน 12.50 6,250.00 437.50 6,687.50

14 1020310001 คอนเนคเตอร,เข าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม. 34,103 อัน 18.10 617,264.30 43,208.50 660,472.80

15 1020310002 คอนเนคเตอร,เข าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม. 2,116 อัน 35.40 74,906.40 5,243.45 80,149.85

16 1020320001
คอนเนคเตอร,ชนิดบีบแบบเอชสายเข าอลูมิเนียม 25-50 ต.มม.สาย
แยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ต.มม.

700 อัน 4.95 3,465.00 242.55 3,707.55

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรและรายละเอียดค�าใช�จ�าย

การจัดซ้ือจัดจ�างท่ีมิใช�งานก�อสร�าง

9,511,777.27

จํานวน

1/2



แบบ บก.06

ที่ รหัสพัสดุ รายการ ราคาต=อหน=วย เปGนเงิน ภาษีมูลค=าเพ่ิม ราคารวมจํานวน

17 1020320005
คอนเนคเตอร,ชนิดบีบแบบเอชสายเข าอลูมิเนียม 35-50 ต.มม.  สาย
แยกทองแดง 6-10 ต.มม.

232 อัน 3.89 902.48 63.17 965.65

18 1020400002 หลอดต=อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม. 5,701 อัน 9.70 55,299.70 3,870.98 59,170.68

19 1020400007 หลอดต=อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม. 2,203 อัน 43.30 95,389.90 6,677.29 102,067.19

20 1020410002 หลอดต=อสายชนิดบีบ ไม=รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม. 650 อัน 6.19 4,023.50 281.65 4,305.15

21 1020410007 หลอดต=อสายชนิดบีบ ไม=รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม. 2,317 อัน 18.80 43,559.60 3,049.17 46,608.77

22 1020420102 หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม=า สําหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม. 4,508 อัน 7.61 34,305.88 2,401.41 36,707.29

23 1020420104 หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม=า สําหรับสายอลูมิเนียม 95 ต.มม. 4,600 อัน 16.50 75,900.00 5,313.00 81,213.00

24 1020420106 หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม=า สําหรับสายอลูมิเนียม 185 ต.มม. 800 อัน 24.80 19,840.00 1,388.80 21,228.80

25 1020440112 เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี 3,517 อัน 1,051.00 3,696,367.00 258,745.69 3,955,112.69

)รวมภาษีมูลค=าเพ่ิม 8,394,264.57

5 แหล=งที่มาของราคากลาง (ราคาอ างอิง)
5.1 ตามมาตรา 4 (6) ราคากลางตามแนวทางปฏิบัติของ กฟภ. ตามอนุมัติ รผก.(อ) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

6 รายชื่อเจ าหน าที่ผู กําหนดราคากลาง (ราคาอ างอิง) ทุกคน
1. นายดอน        ฉาฉ่ํา         ประธานกรรมการ
2. นายศรีจันทร,   วิชพันธุ,       กรรมการ
3. นายปฐมพงศ,   เล็กเจริญ    กรรมการ

เปGนเงินที่จัดซ้ือ ( แปดล านสามแสนเก าหมื่นสี่พันสองร อยหกสิบสี่บาทห าสิบเจ็ดสตางค,
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