
( สาํเนา )
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื�อง ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั�งระบบมิเตอร์อจัฉริยะ (AMI) สาํหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ด้วยวิธี

ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์(e-bidding)

                 การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค มีความประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งโครงการติดตั�งระบบมิเตอรอ์จัฉรยิะ (AMI)

สาํหรบัผู้ใชไ้ฟฟ้ารายใหญ่ ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจา้งในการประกวด

ราคาครั�งนี �เป็นเงินทั�งสิ �น ๒,๔๐๓,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันสี�รอ้ยสามล้านสองแสนสองหมื�นบาทถว้น)

                 ผู้ยื�นขอ้เสนอจะตอ้งมีคุณสมบตัิ ดังต่อไปนี�

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย

                 ๓. ไม่อยูร่ะหวา่งเลิกกิจการ

                 ๔. ไม่เป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหวา่งถกูระงับการยื�นขอ้เสนอหรอืทาํสัญญากบัหน่วยงานของรฐัไวช้ ั�วคราว

เนื�องจากเป็นผู้ที�ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�รฐัมนตรวีา่การกระทรวง

การคลังกาํหนดตามที�ประกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

                 ๕. ไม่เป็นบคุคลซึ�งถกูระบชืุ�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผู้ทิ �งงานและไดแ้จง้เวียนชื�อใหเ้ป็นผู้ทิ �งงานของหน่วยงาน

ของรฐัในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถงึนิติบคุคลที�ผู้ทิ �งงานเป็นหุน้ส่วนผู้จดัการ กรรมการ

ผู้จดัการ ผู้บรหิาร ผู้มีอาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนั�นดว้ย

                 ๖. มีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดัจา้งและการบรหิาร

พัสดุภาครฐักาํหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เป็นนิติบคุคลผู้มีอาชีพรบัจา้งงานที�ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผู้ยื�นขอ้เสนอราคารายอื�นที�เขา้ยื�นขอ้เสนอใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วน

ภมิูภาค ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรอืไม่เป็นผู้กระทาํการอนัเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอยา่ง

เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั�งนี �

                 ๙. ไม่เป็นผู้ไดร้บัเอกสิทธิ�หรอืความคุม้กนั ซึ�งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ �นศาลไทย เวน้แต่ รฐับาลของผู้ยื�นขอ้

เสนอไดมี้คาํสั�งใหส้ละเอกสิทธิ�และความคุม้กนัเช่นวา่นั�น

                 ๑๐. ผู้ยื�นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

                 ๑๑. ผู้ยื�นขอ้เสนอตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรบัรายจ่ายหรอืแสดงบญัชีรายรบัรายจ่ายไม่

ถกูตอ้งครบถว้นในสาระสาํคัญตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด

                 ๑๒. ผู้ยื�นขอ้เสนอจะตอ้งมีนโยบายและแนวทางการปอ้งกนัการทุจรติในการจดัซื �อจดัจา้ง

                 ๑๓. ผู้ยื�นขอ้เสนอซึ�งไดร้บัคัดเลือกเป็นคู่สัญญาตอ้งรบัและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่าย

เงินแต่ละครั�งซึ�งมีมลูค่าไม่เกินสามหมื�นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด

                 ๑๔. ภายในระยะเวลา ๑๐ ปีนบัจากวนัที�ยื�นขอ้เสนอ ผู้ยื�นขอ้เสนอตอ้งเคยเป็นคู่สัญญาหรอืเป็นผู้

ดาํเนินการในระบบที�อา้งอิงในกิจการรว่มคา้ (Joint Venture หรอื Consortium) ที�เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานหรอื



องคก์รของรฐับาล รฐัวิสาหกิจ หรอื หน่วยงานเอกชนที�เป็นนิติบคุคลและไดร้บัหนงัสือรบัรองผลงาน (Provision

Acceptance Certificate : PAC) จากผู้วา่จา้งแล้ว โดยใหแ้นบหนงัสือรบัรองผลงาน (PAC) มาดว้ย อยา่งนอ้ย ๑

โครงการโดยโครงการดังกล่าวจะตอ้งเป็นงานที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบอยา่งนอ้ย ๑ ระบบ ดังต่อไปนี�

                                      (๑) ระบบ Advanced Metering Infrastructure (AMI) หรอื Automatic Meter

Reading (AMR) ที�เป็นระบบแบบ End-to-End และมีการเชื�อมต่อ Field Devices (Meters) เขา้กบั Head-End

หรอื MDMS

                                      (๒) ระบบควบคุมสถานีไฟฟ้า ดว้ยคอมพิวเตอร ์เช่น CSCS, SCPS, SRTU หรอื อปุกรณ์

ควบคุมในระบบจาํหน่าย เช่น pole top RTUs (FRTUs), Recloser- SCADA ready เป็นตน้

                                      (๓) ระบบศูนยส์ั�งการ (SCADA/EMS/DMS)

                                      (๔) ระบบสารสนเทศ

                                      (๕) ระบบสื�อสารโทรคมนาคม

                              ทั�งนี � ระบบหมายถงึ การดาํเนินงานติดตั�งอปุกรณ ์และเชื�อมโยงการทาํงานของอปุกรณต์่างๆ

เขา้ดว้ยกนัตามลักษณะงานของระบบขา้งตน้ซึ�งไม่รวมงานก่อสรา้ง และงานอปุกรณส์นบัสนุนและอาํนวยความ

สะดวก (Facilities)

                              ทั�งนี � โครงการตอ้งมีมลูค่าเฉพาะงานที�เกี�ยวกบัระบบขา้งตน้ ไม่ต ํ�ากวา่ ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(สี�รอ้ยล้านบาท) (รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม) ต่อ ๑ สัญญา โดยผู้ยื�นขอ้เสนอจะตอ้งแนบหนงัสือรบัรองผลงานที�ออกโดยผู้

วา่จา้งและสาํเนาสัญญาที�แสดงถงึรายละเอียดงานและมลูค่าของงานโดยแนบไฟล์เอกสารดังกล่าวมาในบญัชี

เอกสารส่วนที� ๒

                              ในกรณีที�เป็นผลงานในต่างประเทศ ใหใ้ชอ้ตัราถวัเฉลี�ยระหวา่งอตัราซื �อและอตัราขายของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ที�ประกาศไว ้ณ วนัที�การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคขายแบบเอกสารประกวดราคา ในการคาํนวณ

เงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย

                 ๑๕. ผู้ยื�นขอ้เสนอที�เสนอราคาในรูปแบบของ กิจการรว่มคา้ตอ้งมีคุณสมบตัิดังนี �

                                      (๑)  นิยามกิจการรว่มคา้ หมายความวา่ “กิจการที�มีขอ้ตกลงระหวา่งผู้เขา้รว่มคา้เป็นลาย

ลักษณอ์กัษรวา่จะดาํเนินการรว่มกนัเป็นทางการคา้หรอืหากาํไรระหวา่งบรษัิทกบับรษัิท บรษัิทกบัหา้งหุน้ส่วน

นิติบคุคล หา้งหุน้ส่วนนิติบคุคลกบัหา้งหุน้ส่วนนิติบคุคล หรอืระหวา่งบรษัิทและ/หรอืหา้งหุน้ส่วนนิติบคุคลกบับคุล

ธรรมดา คณะบคุคลที�มิใช่นิติบคุคล หา้งหุน้ส่วนสามญั นิติบคุคลอื�น หรอืนิติบคุคลที�ตั�งขึ �นตามกฎหมายของต่าง

ประเทศโดยขอ้ตกลงนั�นอาจกาํหนดใหมี้ผู้เขา้รว่มคา้หลักก็ได”้

                                      (๒)  กิจการรว่มคา้ที�มีสิทธิในการยื�นขอ้เสนอ

                                            (ก) กรณีที�ขอ้ตกลงระหวา่งผู้รว่มคา้ กาํหนดใหผู้้เขา้รว่มคา้รายใดรายหนึ�งเป็นผู้รว่ม

คา้หลัก ขอ้ตกลงระหวา่งผู้รว่มคา้จะตอ้งมีการกาํหนดสัดส่วนหนา้ที� และความรบัผิดชอบในปรมิาณงาน สิ�งของ

หรอืมลูค่าตามสัญญาของผู้เขา้รว่มหลักมากกวา่ผู้เขา้รว่มคา้รายอื�นทุกราย

                                            (ข) กรณีที�ขอ้ตกลงระหวา่งผู้รว่มคา้ กาํหนดใหผู้้เขา้รว่มคา้รายใดรายหนึ�งเป็นผู้เขา้

รว่มคา้หลัก กิจการรว่มคา้นั�นตอ้งใชผ้ลงานของผู้เขา้รว่มคา้หลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการรว่มคา้ที�ยื�นขอ้เสนอ

สาํหรบัขอ้ตกลงระหวา่งผู้รว่มคา้ ที�ไม่ไดก้าํหนดใหผู้้รว่มคา้รายใดเป็นผู้เขา้รว่มคา้หลัก ผู้เขา้รว่มคา้ทุกรายจะตอ้งมี

คุณสมบตัิครบถว้นตามเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกาศเชิญชวน หรอืหนงัสือเชิญชวน



สาํเนาถูกตอ้ง

 
นรา มสิุกานนท์

(นายนรา มสิุกานนท)์

 ผูอ้าํนวยการกองพฒันาระบบมเิตอร์

 ประกาศขึ�นเวบ็วนัที� ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

 โดย นายนรา มสิุกานนท ์ผูอ้าํนวยการกองพฒันาระบบมเิตอร์

                ผู้ยื�นขอ้เสนอตอ้งยื�นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัที�

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

                ผู้สนใจสามารถขอซื�อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๑๔.๐๐ บาท ผ่านทางระบบ

จดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์และชาํระเงินผ่านทางธนาคารในระหวา่งวนัที� ........................ ถงึวนัที�

........................ โดยดาวนโ์หลดเอกสารผ่านทางระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ไดภ้ายหลังจากชาํระ

เงินเป็นที�เรยีบรอ้ยแล้วจนถงึก่อนวนัเสนอราคา

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดไดที้�เว็บไซต ์https://bidding.pea.co.th/ หรอื www.gprocurement.go.th

หรอืสอบถามทางโทรศัพทห์มายเลข ๐๒๐๐๙๖๑๑๖ ในวนัและเวลาราชการ

                ผู้สนใจตอ้งการทราบรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายงั

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ผ่านทางอีเมล์ ami.lc@pea.co.th หรอืช่องทางตามที�กรมบญัชีกลางกาํหนดภายในวนัที�

........................ โดยการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคจะชี�แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์

https://bidding.pea.co.th/ และ www.gprocurement.go.th ในวนัที� ........................ 
 
 ประกาศ ณ วนัที�         พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

 

 

 

 

 

(นายนรา มสุิกานนท)์

ผู้อาํนวยการกองพัฒนาระบบมิเตอร์

 

 

 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรยีมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที� ๑ และเอกสารส่วนที� ๒)

ในระบบ e-GP ไดต้ั�งแต่วนัที�ซื �อเอกสารจนถงึวนัเสนอราคา


