ประกาศ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเบตง
ที่ จต.บต.(บห.) 1109 / 2559
เรื่อง ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกดาเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจาปี 2560
(งานงดจ่ายไฟ กรณีค้างชาระค่าไฟฟ้า) ในพื้นที่ความรับผิดชอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเบตง
ด้ว ยการไฟฟ้าส่ ว นภูมิภ าคอาเภอเบตง มีความประสงค์ ตกลงราคาจ้างเหมาบุ คคลภายนอก
ดาเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจาปี 2560 (งานงดจ่ายไฟ กรณีค้างชาระค่าไฟฟ้า) พื้นที่ A – B ในพื้นที่ความ
รับผิดชอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเบตง มีกาหนดระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่เดือน 1 มกราคม
2560 - 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วงเงินค่าจ้าง/ปี
พื้นที่

ลักษณะงาน

ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(บาท)

(บาท)
A

B

งานจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์
ประจาปี 2560
1. ผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้าครั้งที่
1 และ ครั้งที่ 2
2. งานตัดกลับ – ต่อกลับมิเตอร์
ขนาด 1 เฟส และ 3 เฟส
3. ปลดสาย-ต่อสายเทอร์มินอล

วงเงินค่าจ้าง/ปี
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
(บาท)

373,831.78

26,168.24

400,000.00

467,289.72

32,710.28

500,000.00

ราคากลางของงานสอบราคาจ้ า งเหมาฯ ในครั้ ง นี้ เป็ น เงิ น 900,000.00 บาท
(เก้าแสนบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

-2ผู้มีสิทธิเสนอราคาฯ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. กรณีเป็นนิติบุคคล
๑.๑. ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับงานระบบ
ไฟฟ้า โดยแนบสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสาเนาหนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายชื่อ
กรรมการผู้มีอานาจ ทาการแทน และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถึงวันยื่นเสนอราคา ใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
๑.๒. ต้องมีเงินทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว (ชาระเต็มมูลค่าหุ้น) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
(สิบ) ของราคาประมาณการ ต่อไป
1.3 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ และ/หรือ ไม่ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑.4 ต้องมีหัวหน้า (FOREMAN) คุณวุฒิไม่ต่ากว่า ระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า
1 (หนึ่ง) คน โดยแจ้งชื่อพร้อมหลักฐาน
1.5 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
1.6 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา
ฯ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สั ญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
1.8 ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทาสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2556 ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000.- (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้รับจ่ายผ่านบัญชี
ธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ่ายเงินเป็นเงินสดได้ และ
ให้จัดทาบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
2. กรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา
2.1 สัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (กรณียังไม่บรรลุนิติภ าวะ ต้องมีหนังสือให้ความ
ยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม)
2.3 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้

-32.4 เป็นบุคคลที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความประพฤติดี สมควร
ได้รับความเชื่อถือ และไว้วางใจให้เป็นผู้รับจ้างหรือเคยรับจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3. ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในระบบ e-Government Procurement : e-GP
(ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ)ผู้มีสิทธิเสนอราคาฯ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- ก าหนดยื่ น เอกสารเสนอราคา ณ ห้ อ ง แผนกบริ ห ารงานทั่ ว ไป การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. – 11.00 น.
- กาหนดพิจ ารณาและคัดเลื อกผู้ผ่ านการพิจารณา ณ ห้ องประชุม การไฟฟ้าส่ว นภูมิภ าค
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจขอรับเอกสารการจ้างเหมาฯ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม
2559 ในวัน และ เวลาราชการ ณ แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเบตง จังหวัดยะลา
เลขที่ 1 ถนนสโมสร ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จั ง หวั ด ยะลา หรื อ สอบถามทางโทรศั พ ท์ ห มายเลข
073 – 245431
อนึ่ง ผู้ที่ขอรับเอกสารการสอบราคาฯ ครั้งนี้ ให้ยื่นแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้.1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ขอรับ
เอกสารการสอบราคาฯ
2. สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 25599

( นายราชวัตร วุฒิสิทธิ์ )
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเบตง

