
ประกาศการไฟฟาสวนภูมิภาค

เร่ือง ประกวดราคาซ้ืออุปกรณสายยึดโยง พัสดุรองป ๒๕๖๔ (เลขที่ N๒.EB.(จซ.)-๐๑-๒๕๖๔) ดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
 
                 การไฟฟาสวนภูมิภาค มีความประสงคจะประกวดราคาซื้ออุปกรณสายยึดโยง พัสดุรองป ๒๕๖๔ (เลขที่

N๒.EB.(จซ.)-๐๑-๒๕๖๔) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวด

ราคาครั้งน้ี เปนเงินท้ังสิ้น ๑๔,๖๔๗,๖๙๔.๑๗ บาท (สิบสี่ลานหกแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันหกรอยเกาสิบสี่บาทสิบเจ็ด

สตางค) ตามรายการ ดังน้ี

  ๑.  รหัส ๑๐๑๐๐๐๐๑๐๐ เหล็กรูป

รางน้ํา ขนาด ๑๐๐x๕๐x๕ มม. ยาว

๒,๒๕๐ มม.

จํานวน ๑,๕๐๐   อัน

๒.  รหัส ๑๐๑๐๐๑๐๐๐๓ เหล็กฉาก

รับสายลอฟาทางตรงขนาด

๖๕x๖๕x๖ มม.ยาว ๒,๒๕๐ มม.

จํานวน ๑,๖๐๐   อัน

๓.  รหัส ๑๐๑๐๑๐๐๐๐๒ ลวดเหล็ก

ตีเกลียว ๒๕ ต.มม. มอก.๔๐๔

จํานวน ๔๔,๓๐๐   เมตร

๔.  รหัส ๑๐๑๐๑๐๐๐๐๔ ลวดเหล็ก

ตีเกลียว ๕๐/๗ ต.มม. มอก.๔๐๔

จํานวน ๙๓,๖๐๐   เมตร

๕.  รหัส ๑๐๑๐๑๐๐๐๐๖ ลวดเหล็ก

ตีเกลียว ๙๕ ต.มม. มอก.๔๐๔

จํานวน ๒๙,๓๐๐   เมตร

๖.  รหัส ๑๐๑๐๒๑๐๐๐๐ กานสมอ

บก แบบหวงกลม เอ็ม ๑๖ ยาว

๒,๐๐๐ มม. (แบบ arc welded oval

eye)

จํานวน ๔,๙๕๐   ชิ้น/piece

๗.  รหัส ๑๐๑๐๒๑๐๐๐๓ กานสมอ

บก แบบหวงสองรอง เอ็ม ๒๐ ยาว

๒,๕๐๐ มม.

จํานวน ๕๐๐   ชิ้น/piece

๘.  รหัส ๑๐๑๐๒๑๐๓๐๐ แผนหวง

สําหรับสายยึดโยง ๓๐ องศา

จํานวน ๒,๕๐๐   อัน

๙.  รหัส ๑๐๑๐๒๑๐๓๐๔ กายทิม จํานวน ๑,๙๐๐   อัน



เบ้ิล สําหรับสายยึดโยง ๕๐-๙๕ ต.มม.

๑๐.  รหัส ๑๐๑๐๒๒๐๐๐๒ กราวดร็

อด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม.ยาว ๒

เมตร

จํานวน ๑๐,๗๔๗   ชิ้น/piece

๑๑.  รหัส ๑๐๑๐๒๓๐๐๐๐ ยูแคลมป

สลัก ๑ ตัว เอ็ม ๘ (ไวร โรป คลิ้ฟ)

จํานวน ๕๔,๐๐๐   ชิ้น/piece

๑๒.  รหัส ๑๐๑๐๒๓๐๐๐๑ ยูแคลมป

สลักคู เอ็ม ๑๖ (ไวร โรป คลิ้ฟ)

จํานวน ๑๗,๙๕๐   ชิ้น/piece

๑๓.  รหัส ๑๐๑๐๒๓๐๒๐๕ กราวด

วายรแคลมป แบบ เจ ๑๑๕๒

จํานวน ๖,๐๐๐   ชิ้น/piece

๑๔.  รหัส ๑๐๕๐๑๐๐๐๐๓ เหล็กจับ

ขอบถังหมอแปลง สําหรับยึดสายแรง

ตํ่า

จํานวน ๑,๐๐๐   ชิ้น/piece

๑๕.  รหัส ๑๐๘๐๐๔๐๐๐๑ ทอพีวีซี

แข็ง ขนาด ๒๐x๒,๕๐๐ มม.

มอก.๒๑๖

จํานวน ๙,๓๖๖   ทอน

 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค ณ

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี



                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําส่ังใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

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

                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๒๑๔.๐๐ บาท ผานทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันที่ ........................ ถึงวันที่

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

เปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา

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

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๕๓๒-๐๐๗๕ ในวันและเวลาราชการ

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง

การไฟฟาสวนภูมิภาค ผานทางอีเมล sasita.rak@pea.co.th หรือชองทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที่

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

www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ........................ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี        มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

 

 

 

 

 

(นายอนุวัฒน วิริยะปราโมทย)

ผูอํานวยการกองบัญชี

การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ี ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา


