-1แบบ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จ.นครราชสีมา
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง บริการงานด้านระบบไฟฟ้า
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จ.นครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวด
ราคาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้างในการ
ประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 650,993,828.65 บาท (หกร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันแปด
ร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์ )
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็ น บุ คคลซึ่งอยู่ ร ะหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสั ญญากับหน่ว ยงานของรัฐ ไว้
ชั่ ว คราวเนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บ
ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่ เ ป็ น บุ ค คลซึ่ ง ถู กระบุ ชื่ อไว้ ใ นบั ญ ชี รายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานและได้ แ จ้ง เวี ย นชื่ อ ให้ เ ป็ น ผู้ ทิ้ ง งาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบั ติและไม่มีลั กษณะต้องห้ ามตามที่ค ณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จ.นครราชสีมา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่
เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
10. ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอต้องลงทะเบี ยนในระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ างภาครัฐ ด้วยอิ เล็ กทรอนิ กส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
11. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีประสบการณ์รับจ้างบริการผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าให้กับส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เป็นนิติบุคคลที่เชื่อถือได้มาแล้ว ทั้งนี้ ต้องมีผลงานใน
สัญญาเดียวที่แล้วเสร็จ มีมูลค่างานไม่น้อยกว่า 162,748,458.00 บาท (ร้อยละ 25 ของวงเงินประกวด
ราคา) โดยให้แนบเอกสารสาเนาหนังสือรับรองผลงาน สาเนาสัญญาที่แสดงว่าเป็นคู่สัญญาดังกล่าวข้างต้น
สาเนาหนังสือจดทะเบียนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนกรณีเป็นผลงานรับจ้างกับหน่วยงานเอกชน
จะต้อง...

-2จะต้องแสดงสาเนาใบสลักหลังตราสาร (อส.5) และสาเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่คู่สัญญาออก
ให้ตามสัญญานั้นๆด้วย
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิ จการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการ
ร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้า
มาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(2) กรณี ที่ กิ จการร่ ว มค้ าไม่ ได้ จดทะเบี ยนเป็ นนิ ติ บุ คคลใหม่ นิ ติ บุ คค ลแต่ ละ
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากั บหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจั ดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็ กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้ งนี้ “กิ จการร่ ว มค้ าที่ จดทะเบี ยนเป็ นนิ ติ บุ คคลใหม่ ” หมายความว่ า กิ จการร่ วมค้ าที่ จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ผู้ยื่ นข้อเสนอต้องยื่น ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่...........................ระหว่างเวลา................น. ถึง..............น.
ผู้ ส นใจสามารถขอรั บ เอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
โดยดาวน์ โ หลดเอกสาร
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา4
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิก ส์ ในราคาชุดละ...................บาท
(.......................................) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชาระเงินผ่านทางธนาคาร
ตั้งแต่วันที่..................................ถึงวันที่.................................. โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชาระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา4
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4421-4334-8 ต่อ (23)10326 ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จ.นครราชสีมา ผ่านทางอีเมล์ www.pea.co.th
หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด ภายในวันที่........................................... 4 โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จ.นครราชสีมา จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
www.pea.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่...................................4
ประกาศ ณ วันที่ .................................. พ.ศ. ...................
(ลงชื่อ) ............................................
(............................................)
ตาแหน่ง ............................................
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ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ดาเนินการจัดจ้าง
การกาหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องตรงกับคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจาเป็น
หน่วยงานของรัฐผู้ออกประกาศเป็นผู้กาหนด
ระบุชื่อเว็บไซต์หรืออีเมล์ของหน่วยงานของรัฐที่ดาเนินการจัดจ้าง

