( สําเนา )
ประกาศการไฟฟาสวนภูมิภาค
เรื่อง ประกวดราคาเชาจัดเชาตามแผนงานเชายานพาหนะป ๒๕๖๓-๒๕๖๘ จํานวน ๔๕ คัน ดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
การไฟฟาสวนภูมิภาค มีความประสงคจะประกวดราคาเชาจัดเชาตามแผนงานเชายานพาหนะป
๒๕๖๓-๒๕๖๘ จํานวน ๔๕ คัน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานเชาในการ
ประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๔๗,๐๒๐,๐๘๐.๐๐ บาท (สี่สิบเจ็ดลานสองหมื่นแปดสิบบาทถวน) ตามรายการ
ดังนี้
ลําดับ
ที่

ประเภทรถยนตที่เชา

คาเชา รวมคาเชา
ภาษีมูลคา รวมวงเงินงบ
จํานวน(คัน) ตอเดือน ระยะเวลา ๖๐
เพิ่ม ๗% ประมาณ
ตอคัน
เดือน

รถยนตตูโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง หลังคาสูงเครื่องยนต
๑
ดีเซล ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา ๒,๔๕๐ ซีซี

๕

๑๘,๕๐๐ ๕,๕๕๐,๐๐๐ ๓๘๘,๕๐๐ ๕,๙๓๘,๕๐๐

รถยนตแวนตรวจการ เครื่องยนตดีเซล ขนาดเครื่องยนต
ไมนอยกวา ๒,๗๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ลอ เกียรอัตโนมัติ

๖

๒๐,๔๐๐ ๗,๓๔๔,๐๐๐ ๕๑๔,๐๘๐ ๗,๘๕๘,๐๘๐

รถยนตบรรทุก ๑ ตัน ๔ ประตู แบบDouble Cab พรอม
๓ ครอบหลังคากระบะทายทรงสูง ขนาดเครื่องยนตไมนอย
กวา ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ลอ เกียรอัตโนมัติ

๑

๑๕,๘๐๐ ๙๔๘,๐๐๐

รถยนตบรรทุก ๑ ตัน ๔ ประตู แบบDouble Cab พรอม
ครอบหลังคากระบะทายเสมอตัวรถ เครื่องยนตดีเซล
๔
ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒
ลอ เกียรอัตโนมัติ

๑๗

๑๕,๙๐๐ ๑๖,๒๑๘,๐๐๐ ๑,๑๓๕,๒๖๐ ๑๗,๓๕๓,๒๖๐

รถยนตบรรทุก ๑ ตัน ๒ ประตู แบบSpace Cab พรอม
ครอบหลังคากระบะทาย(ไฟเบอรกลาส)เสมอตัวรถ
๕
เครื่องยนตดีเซล ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา ๒,๔๐๐ ซีซี
ขับเคลื่อน ๒ ลอ เกียรธรรมดา

๙

๑๒,๖๐๐ ๖,๘๐๔,๐๐๐ ๔๗๖,๒๘๐ ๗,๒๘๐,๒๘๐

รถยนตบรรทุก ๑ ตัน ๔ ประตู แบบDouble Cab พรอม
ครอบหลังคากระบะทายเสมอตัวรถ เครื่องยนตดีเซล
๖
ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา ๒,๗๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔
ลอ เกียรธรรมดา

๕

๑๗,๖๐๐ ๕,๒๘๐,๐๐๐ ๓๖๙,๖๐๐ ๕,๖๔๙,๖๐๐

รถยนตบรรทุก ๑ ตัน ๔ ประตู แบบDouble Cab ไมมี
ครอบหลังคากระบะทาย เครื่องยนตดีเซล ขนาด
๗
เครื่องยนตไมนอยกวา ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ลอ
เกียรอัตโนมัติ

๒

๑๕,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑๒๖,๐๐๐ ๑,๙๒๖,๐๐๐

๔๕

๔๓,๙๔๔,๐๐๐ ๓,๐๗๖,๐๘๐ ๔๗,๐๒๐,๐๘๐

๒

รวม

๖๖,๓๖๐

๑,๐๑๔,๓๖๐

ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู
จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหเชาพัสดุที่ประกวดราคาเชาดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอ
เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่
๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๕๓-๒๔๑๐๑๘ ตอ ๑๐๑๖๗,๑๐๑๖๘ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒
โสภณ งามขํา
(นายโสภณ งามขํา)
ผูอํานวยการกองกอสรางและบริหารโครงการ
การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม

หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สําเนาถูกตอง
โสภณ งามขํา
(นายโสภณ งามขํา)
ผูอํานวยการกองกอสรางและบริหารโครงการ
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒
โดย นายโสภณ งามขํา ผูอํานวยการกองกอสรางและบริหารโครงการ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ น.๑กกค.(ยค)๑๕๓๑/๒๕๖๒

