
( สาํเนา )
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค

เรื�อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าลพบุรี ๓ ด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)
 
                 การไฟฟา้สว่นภมิูภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟา้ลพบรีุ ๓ ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั �งนี �เป็นเงินทั �งสิ �น

๑๘๘,๗๘๖,๗๑๙.๐๐ บาท (หนึ�งร้อยแปดสบิแปดล้านเจ็ดแสนแปดหมื�นหกพนัเจ็ดร้อยสบิเก้าบาทถ้วน)

                 ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี �

                    ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย และต้องเป็นนิตบิคุคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย มีวตัถปุระสงค์

รับงานก่อสร้าง

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ

                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชั�วคราว

เนื�องจากเป็นผู้ ที�ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งถกูระบชืุ�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ �งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ ทิ �งงานของหนว่ย

งานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถงึนิตบิคุคลที�ผู้ ทิ �งงานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ

กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนั �นด้วย

                 ๖. มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดัจ้างและการ

บริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา

                 ๗. เป็นนิตบิคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานที�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว

                 ๘. ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอราคารายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่การไฟฟา้สว่น

ภมิูภาค ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคา

อยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั �งนี �

                 ๙. ไมเ่ป็นผู้ ได้รับเอกสทิธิ�หรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ �นศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ ยื�นข้อ

เสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสทิธิ�และความคุ้มกนัเชน่วา่นั �น

                 ๑๐. ในชว่ง ๕ ปี ที�ผา่นมา (นบัตั �งแตว่นัที�งานแล้วเสร็จถงึวนัเสนอราคา) ต้องเคยเป็นคูส่ญัญาโดยตรง

กบัเจ้าของโครงการซึ�งเป็นหนว่ยงาน/องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ หนว่ยงานเอกชนที�เป็นนิตบิคุคล โดยใน

สญัญาเดียวกนัจะต้องมีผลงานการออกแบบ จดัหา ก่อสร้างและตดิตั �งสถานีไฟฟา้ในระดบัแรงดนัไมตํ่�ากวา่ ๑๑๕

เควี  แล้วเสร็จจํานวนไมน้่อยกวา่ ๑ สถานี ซึ�งจะต้องประกอบไปด้วยอปุกรณ์ปอ้งกนัระบบ ๑๑๕ เควี, สวิตช์เกียร์

ระบบ ๒๒ หรือ ๓๓ เควี, หม้อแปลงไฟฟา้กําลงัพิกดัแรงดนัไมตํ่�ากวา่ ๑๑๕ เควี ขนาดไมตํ่�ากวา่ ๒๕ เอม็วีเอ อยา่ง

น้อย ๑ เครื�อง และระบบควบคมุสถานีไฟฟา้ด้วยคอมพิวเตอร์  และต้องมีวงเงินไมน้่อย

กวา่  ๙๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

(เก้าสบิสี�ล้านสามแสนบาทถ้วน)  

                 ๑๑. ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ยื�นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี �

                        กรณีที�ข้อตกลงฯ กําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลกั ข้อตกลงฯ จะต้องมี

การกําหนดสดัสว่นหน้าที� และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ�งของ หรือมลูคา่ตามสญัญาของผู้ เข้าร่วมค้าหลกั



มากกวา่ผู้ เข้าร่วมค้ารายอื�นทกุราย

                        กรณีที�ข้อตกลงฯ กําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลกั กิจการร่วมค้านั �น

ต้องใช้ผลงานของผู้ เข้าร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที�ยื�นข้อเสนอ

                        กรณีที�ข้อตกลงฯ กําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลกั ผู้ เข้าร่วมค้าหลกัจะ

ต้องเป็นผู้ประกอบการที�ขึ �นทะเบียนไว้กบักรมบญัชีกลาง ในสว่นของผู้ เข้าร่วมค้าที�ไมใ่ชผู่้ เข้าร่วมค้าหลกัจะเป็นผู้

ประกอบการที�ขึ �นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กบักรมบญัชีกลางหรือไมก็่ได้ (ตามสาขางานก่อสร้างที�คณะ

กรรมการราคากลางและขึ �นทะเบียนผู้ประกอบการกําหนด)

                        สาํหรับข้อตกลงฯ ที�ไมไ่ด้กําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลกั ผู้ เข้าร่วมค้าทกุรายจะ

ต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

                        ความสามารถในการรับงาน (Bid Capacity) จะพิจารณาจากความสามารถในการรับงาน (Bid

Capacity) ของผู้ ที�เข้าร่วมค้ารวมกนั ทั �งนี � คา่ B ตามข้อ ๒.๑๓ ของ ผู้ ที�เข้าร่วมค้ารวมกนั ต้องไมเ่กิน ๒,๐๐๐ ล้าน

บาท

                        กลุม่ผู้ เข้าร่วมค้าต้องแสดงหลกัฐานข้อตกลงในการเข้าร่วมค้าระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าซึ�งต้องมี

ข้อความระบไุว้ชดัเจนวา่ผู้ เข้าร่วมค้าทกุรายยินยอมผกูพนัตนในการที�จะรับผิดชอบร่วมกนัอยา่งเชน่ ลกูหนี �ร่วมตอ่

การไฟฟา้สว่นภมิูภาค ในการดําเนินงานตามประกวดราคาจ้างนี �

                        เอกสารประกวดราคาจะต้องมีการลงนามของทกุๆ ฝ่ายที�ร่วมการงานนั �น โดยมีผลผกูพนัตาม

กฎหมาย

                        กรณีที�ข้อตกลงฯ กําหนดให้มีการมอบหมายผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอในนาม

กิจการร่วมค้า การยื�นข้อเสนอดงักลา่วไมต้่องมีหนงัสอืมอบอํานาจ

                        สาํหรับข้อตกลงฯ ที�ไมไ่ด้กําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ ผู้ เข้าร่วมค้าทกุรายจะ

ต้องลงลายมือซื�อในหนงัสอืมอบอํานาจให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

                        ให้ผู้ เข้าร่วมค้าที�ได้รับมอบหมายหรือมอบอํานาจให้เป็นผู้ ยื�นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า ดําเนิน

การซื �อและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์กรณีที�มีการจําหนา่ยเอกสารซื �อหรือจ้างหรือ

ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์กรณีที�ไมมี่การจําหนา่ยเอกสารซื �อหรือจ้าง จงึจะมีสทิธิในการเข้า

ยื�นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้าได้ 

                 ๑๒. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

                 ๑๓. ต้องมีความสามารถในการรับงาน (Bid Capacity) โดยมีคา่ที�คํานวณได้จากสตูรด้านลา่งนี � ไม่

น้อยกวา่ราคากลางของงานประกวดราคานี � โดยผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องแสดงการคํานวณตามแบบฟอร์ม BC-01,

BC-02, BC-03 ลงนามรับรองโดยผู้ มีอํานาจ

                             สตูรการคํานวณ  Bid Capacity  =  (A x N) – B

                             A  คือ รายได้หนว่ยเป็นบาทจากงานบริการประจําปี (Annual Turnover) ของปีใดปีหนึ�ง ที�

สงูสดุในรอบ ๕ ปี ที�ผา่นมา

                             N  คือ ระยะเวลาหนว่ยเป็นปีของสญัญาจ้างในการประกวดราคานี � ( ๑.๔ ปี)

                             B  คือ มลูคา่หนว่ยเป็นบาทของงานสญัญาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟา้ที�อยูร่ะหวา่งดําเนิน

การ เฉพาะที�เป็นคูส่ญัญากบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค ณ วนัเสนอราคา ทั �งนี �ไมร่วมงานที�มีความก้าวหน้าของงาน

มากกวา่ร้อยละ ๗๐



สาํเนาถกูต้อง
 

ธีระพฒัน์ โศภนคณาภรณ์

(นายธีระพฒัน์ โศภนคณาภรณ์)

 ผู้ อํานวยการกองจดัการงานสถานีไฟฟา้

 ประกาศขึ �นเวบ็วนัที� ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

 โดย นายธีระพฒัน์ โศภนคณาภรณ์ ผู้ อํานวยการกองจดัการงานสถานีไฟฟา้

                             โดย B = “มลูคา่งานที�มีหนงัสอืสั�งจ้างก่อนวนัเสนอราคา” + (บวก) “มลูคา่สญัญางานจ้าง

เหมาก่อสร้างสถานีไฟฟา้ที�ผู้ ยื�นข้อเสนอกําลงัดําเนินการอยู”่ – (ลบ) “มลูคา่งานที�ผู้ ยื�นข้อเสนอได้ดําเนินการไป

แล้ว (คดิมลูคา่งานตามใบเรียกเก็บเงิน (Invoices))”

                             ทั �งนี � ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องมีคา่ B ที�คํานวณได้จากสตูรข้างต้น ไมเ่กิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท (รวมภาษี

มลูคา่เพิ�ม)
 
                ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัที�

........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถงึ ........................ น.

                ผู้สนใจสามารถขอซื �อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๑,๒๘๔.๐๐ บาท ผา่น

ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์และชําระเงินผา่นทางธนาคาร ตั �งแตว่นัที� ........................ ถงึวนั

ที� ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ได้ภายหลงัจาก

ชําระเงินเป็นที�เรียบร้อยแล้วจนถงึก่อนวนัเสนอราคา

                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ที�เวบ็ไซต์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐-๒๕๙๐-๕๘๓๕ ในวนัและเวลาราชการ

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม

มายงั การไฟฟา้สว่นภมิูภาค ผา่นทางอีเมล์ spm@pea.co.th หรือชอ่งทางตามที�กรมบญัชีกลางกําหนดภายในวนั

ที� ........................ โดยการไฟฟา้สว่นภมิูภาคจะชี �แจงรายละเอียดดงักลา่วผา่นทางเวบ็ไซต์ www.pea.co.th และ

www.gprocurement.go.th ในวนัที� ........................ 
 
 ประกาศ ณ วนัที�         เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

 

 

 

 

ธีระพฒัน์ โศภนคณาภรณ์ 

(นายธีระพฒัน์ โศภนคณาภรณ์)

ผู้ อํานวยการกองจดัการงานสถานีไฟฟา้

การไฟฟา้สว่นภมิูภาค

 

 
หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที� ๑ และเอกสารสว่นที�

๒) ในระบบ e-GP ได้ตั �งแตว่นัที�ซื �อเอกสารจนถงึวนัเสนอราคา


