สิ่งที่ส่งมำด้วย 1
ข้อกำหนดในกำรยื่นข้อเสนอเบื้องต้น
งำนออกแบบรำยละเอียดโครงกำรก่อสร้ำงสำยส่ง 66 kV จำกสถำนีไฟฟ้ำย่อยเมียวดี
ถึงสถำนีไฟฟ้ำย่อยสุคำลิ 66/11 kV และกำรปรับปรุงสถำนีไฟฟ้ำย่อยเมียวดี 230 kV
ในจังหวัดเมียวดี สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ
สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำนมีควำมประสงค์จะจ้ำงผู้ให้บริกำร
จ้ำงออกแบบ เพื่อดำเนินงำนงำนออกแบบรำยละเอียดโครงกำรก่อสร้ำงสำยส่ง 66 kV จำกสถำนีไฟฟ้ำย่อย
เมียวดีถึงสถำนีไฟฟ้ำย่อยสุคำลิ 66/11 kV และกำรปรับปรุงสถำนีไฟฟ้ำย่อยเมียวดี 230 kV ในจังหวัดเมียวดี
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ โดยวิธีกำรคัดเลือก ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
โดยผู้ที่จะประสงค์ยื่นข้อเสนอเบื้องต้นต้องมีคุณสมบัติ และต้องจัดส่งเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้ให้บริกำรจ้ำงออกแบบ
1.1 ผู้เข้ำยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลหรือกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตำมกฎหมำยไทย มี
หนังสือของทำงรำชกำรให้กำรรับรองให้แสดงวัตถุประสงค์ในกำรประกอบอำชีพรับจ้ำงงำนดังกล่ำว
1.2 ผู้เข้ำยื่นข้อเสนอต้องจดทะเบียนไว้ที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำไทย กระทรวงกำรคลัง
1.3 ผู้ เข้ำยื่ น ข้อเสนอจะต้องได้รั บใบอนุญำตให้ มีสิ ทธิประกอบวิช ำชีพวิศวกรรม ประเภท
นิติบุคคลจำกสภำวิศวกรของประเทศไทย
1.4 ไม่เป็นผู้มีรำยชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร และไม่เคยปรำกฏว่ำเป็นผู้มีเจตนำ
หลีกเลี่ยงกำรชำระภำษีอำกร โดยแสดงหนังสือรับรองของตนเอง
1.5 ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เ ข้ ำ ยื่ น ข้ อ เสนอรำยอื่ น และ/หรื อ ต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
1.6 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่รัฐบำลของ
ผู้เข้ำยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
1.7 ผู้เข้ำยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่ำเป็นคู่สัญญำที่ไม่ได้แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย
หรื อแสดงบั ญชีร ำยรั บ รำยจ่ ำยไม่ถูกต้องครบถ้ว นในสำระส ำคัญตำมประกำศคณะกรรมกำรป้ องกั น และ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดทำและแสดงบัญชีรำยกำรรับจ่ำยของโครงกำรที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 โดยแสดงหนังสือรับรองของตนเอง
1.8 ผู้เข้ำยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือก และหำกมีกำรทำสัญญำซึ่งมีมูลค่ำตั้งแต่ 500,000
บำท ขึ้น ไปกับ สพพ. ให้ รั บ และจ่ ำยเงินผ่ ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ล ะครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกิน
30,000 บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน) สำมำรถจ่ำยเงินเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรำยรับรำยจ่ำยยื่นต่อ
กรมสรรพำกร และปฏิ บั ติ ต ำมประกำศคณะกรรมกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต แห่ ง ชำติ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำและแสดงบัญชีรำยกำรรับจ่ำยของโครงกำรที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญำกับ
หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
1.9 ผู้เข้ำยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลำกรและพนักงำนที่มี คุณสมบัติควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม
กับตำแหน่งหน้ำที่ที่มีควำมชำนำญเกี่ยวกับงำนวิชำชีพเป็นอย่ำงดี มีจำนวนที่เพียงพอเพื่อดำเนินกำรให้บริกำร

-2โครงกำรดังกล่ ำวได้อย่ ำงครบถ้ว นและมีประสิทธิภำพจนได้ผ ลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์ของขอบเขตกำร
ดำเนินงำน โดยมีประสบกำรณ์งำนสำรวจและออกแบบรำยละเอียดโครงกำรทำงพลังงำนและสิ่งแวดล้อม
1.10 ผู้ เข้ำยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลำกรหลั กที่มีคุณสมบัติ ควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมกับ
ตำแหน่งหน้ำที่มีควำมชำนำญเกี่ยวกับงำนวิชำชีพ และประสบกำรณ์ในพื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศแถบพื้นที่
โครงกำรตลอดจนกำรสื่ อ สำรเป็ น อย่ ำ งดี โดยผู้ จั ด กำรโครงกำรต้ อ งมี ป ระสบกำรณ์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ ำ 20 ปี
และวิศวกรไฟฟ้ำ อำวุโ ส ต้องมีป ระสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ 15 ปี ส่ ว นบุคลำกรหลั กในตำแหน่งอื่นๆ ต้องมี
ประสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ 10 ปี และอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยบุคลำกรหลักในด้ำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
1.10.1 ผู้จัดกำรโครงกำร
1.10.2 วิศวกรไฟฟ้ำอำวุโส
1.10.3 วิศวกรไฟฟ้ำ (ออกแบบสำยส่ง)
1.10.4 วิศวกรไฟฟ้ำ (ออกแบบสถำนีไฟฟ้ำ: กำลัง)
1.10.5 วิศวกรไฟฟ้ำ (ออกแบบสถำนีไฟฟ้ำ: ควบคุมป้องกันและสื่อสำร)
1.10.6 วิศวกรไฟฟ้ำ (วิเครำะห์และวำงแผน)
1.10.7 วิศวกรไฟฟ้ำ (จัดทำข้อกำหนดทำงเทคนิค/ มำตรฐำนระบบไฟฟ้ำ)
1.10.8 วิศวกรโยธำ
1.10.9 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดทำเอกสำรประกวดรำคำ
1.10.10 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน
1.10.11 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสิ่งแวดล้อม
1.10.12 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
1.10.13 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสิทธิมนุษยชน
นอกจำกนี้ แ ล้ ว ยั ง ต้ อ งมี บุ ค ลำกรสนั บ สนุ น เพื่ อ ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำนเป็ น ไปอย่ ำ งสมบู ร ณ์
ทั้งนี้ บุคลำกรหลักในตำแหน่ง 1.10.1-1.10.8 จะต้องมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ วิศวกรรมที่ออกให้โดยสภำ
วิ ศ วกรของประเทศไทย นอกจำกนี้ ผู้ เ ข้ ำ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งมี บุ ค ลำกรสนั บ สนุ น (Supporting Staff)
อย่ำงเพียงพอ เพื่อดำเนินกำรให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ จำนวนคน-เดือน ของบุคลำกรหลักต้อง
เป็นคนไทย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 และผู้เข้ำยื่นข้อเสนอยังต้องจัดเตรียมสำนักงำนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ งำนทุ ก ด้ ำ น ตลอดจนกำรเสนอแผนบุ ค ลำกรและแผนกำรด ำเนิ น งำนที่ ท ำให้ แ น่ ใ จได้ ว่ ำ
มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลต่อ สพพ. เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
2. ผู้ให้บริกำรจ้ำงออกแบบจะต้องจัดส่งเอกสำรเพื่อแสดงคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 หลักฐำนเป็นนิติบุคคลหรือกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตำมกฎหมำยไทย มีหนังสือ
ของทำงรำชกำรให้กำรรับรองให้แสดงวัตถุประสงค์ในกำรประกอบอำชีพรับจ้ำงงำนดังกล่ำว
2.2 หลักฐำนกำรขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำไทย
2.3 ใบอนุญำตให้มีสิทธิประกอบวิชำชีพวิศวกรรม ประเภทนิติบุคคลจำกสภำวิศวกรของ
ประเทศไทย
2.4 หนังสือรับรองของตนเอง ไม่เป็นผู้มีรำยชื่ออยู่ ในทะเบียนผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและ
ไม่เคยปรำกฏว่ำเป็นผู้มีเจตนำหลีกเลี่ยงกำรชำระภำษีอำกร

-32.5 หนังสือรับรองของตนเอง ไม่เป็นผู้ขำดคุณสมบัติกำรเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำและแสดง
บัญชีรำยกำรรับจ่ำยของโครงกำรที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2554
2.6 หลักฐำนกำรรวมบริษัทเป็นกลุ่มเพื่อเสนอรับงำน (กรณีมีกำรรวมกลุ่มที่ปรึกษำ)
2.7 หลั ก ฐำนแสดงถึ ง บุ ค ลำกรหลั ก ที่ มี ค วำมเชี่ ยวชำญและประสบกำรณ์ เ หมำะสมกับ
ตำแหน่งหน้ำทีต่ ำมนัยที่กล่ำว ข้อ 1.10
3. ผู้ให้บริกำรจะต้องจัดส่งข้อเสนอเบื้องต้น โดยมีข้อมูลและรำยละเอียด ดังนี้
3.1 จำนวนปีที่ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษำ ผลประกอบกำรของบริษัทย้อนหลัง 5 ปี
3.2 ประสบกำรณ์ ผลงำน และมู ล ค่ ำ ค่ ำ จ้ ำ งผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำร ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรที่ ด ำเนิ น กำร
ภำยในประเทศ ที่มีลักษณะเป็นกำรศึกษำควำมเหมำะสมและออกแบบรำยละเอียดของโครงกำรด้ำนพลังงำน
และสิ่งแวดล้อม 10 ปี ย้อนหลัง
3.3 ประสบกำรณ์ ผลงำน และมู ล ค่ ำ ค่ ำ จ้ ำ งผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำร ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรที่ ด ำเนิ น กำรใน
ต่ำงประเทศ 10 ปี ย้อนหลัง
3.4 หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษัท บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษัท และบัญชีรำยชื่อกรรมกำรบริษัท
4. ผู้ให้บริกำรจะต้องกรอกข้อมูลตำมที่กล่ำวในข้อ 3 ตำมแบบฟอร์มที่แนบ หำกไม่กรอกข้อมูลตำม
แบบฟอร์มที่แนบ หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน สพพ. จะไม่รับพิจำรณำ คำวินิจฉัยของ สพพ. ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ โปรด
จัดส่งข้อมูลดังกล่ำว มำยังคณะกรรมกำรฯ จำนวน 8 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด สำเนำ 7 ชุด) พร้อมแนบ Digital File
ในรูปแบบ CD ภำยในวันพุธที่ 26 สิงหำคม เวลำ 16.30 น. ณ สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกั บ
ประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.) 123 อำคำรซันทำวเวอร์ส เอ ชั้น 14 ถ.วิภำวดี-รังสิต กรุงเทพฯ
5. ผู้ให้บริกำรจะต้องจัดส่งข้อมูลดัง กล่ำว โดยจ่ำหน้ำซองถึง ประธำนกรรมกำรดำเนินกำรจ้ำง
ผู้ให้บริกำร สำหรับกำรจ้ำงงำนออกแบบรำยละเอียดโครงกำรก่อสร้ำงสำยส่ง 66 kV จำกสถำนีไฟฟ้ำย่อย
เมียวดี ถึงสถำนีไฟฟ้ำย่อยสุคำลิ 66/11 kV และกำรปรับปรุงสถำนีไฟฟ้ำย่อยเมียวดี 230 kV ในจังหวัดเมียวดี
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ โดยวิธีคัดเลือก
6. ผู้ให้บริกำรสำมำรถรวมกลุ่มบริษัทเพื่อยื่นข้อเสนอได้ ตั้งแต่กำรยื่นข้อเสนอเบื้องต้น
7. ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรรวมกลุ่มกันยื่นข้อเสนอเบื้องต้น และผ่ำนกำรคัดเลือกให้เหลือน้อยรำย
(Short List) กลุ่มผู้ให้บริกำรนั้นๆ จะต้องร่วมกันยื่นข้อเสนอทำงด้ำนคุณภำพโดยมีสมำชิกในกลุ่มครบถ้วน
ตำมที่ได้ยื่นข้อเสนอเบื้องต้นไว้
8. ไม่อนุญำตให้ผู้ให้บริกำรที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เหลือน้อยรำยรวมกลุ่มกันเองในกำรยื่นข้อเสนอ
ทำงด้ำนคุณภำพ
9. หำกมีข้อสงสัยประกำรใด กรุณำติดต่อที่ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ (นำยกฤดำกำร ทศพะรินทร์ หรือ
นำงสำววรินรำไพ แก้วนุกูลกิจ โทร 02-617-7676 ต่อ 604 หรือ 303)
_____________________________________________________

