
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  น.๑ หด.(จ)๐๒๘/๒๕๖๓

การจางจางเหมาแจงเตือนคาไฟฟาผานโปรแกรมระบบหนังสือแจงเตือนชําระคาไฟฟา ประจําป ๒๕๖๔

ตามประกาศ การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง

ลงวันที่  ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
 
                  การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัด

เชียงใหม" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางจางเหมาแจงเตือนคาไฟฟาผานโปรแกรมระบบหนังสือแจงเตือนชําระ

คาไฟฟา ประจําป ๒๕๖๔ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ ระบบจําหนายกระแสไฟฟา การไฟฟา

สวนภูมิภาคอําเภอหางดง ตามเอกสารประกวดราคาจางเลขที่ น.1 หด.(จ)๐๒๘/๒๕๖๓ โดยมีขอแนะนําและขอ

กําหนดดังตอไปน้ี

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญามาตรฐานหนวยงาน

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

                          ๑.๗     ราคากลางเกี่ยวกับมิเตอรประจําป ๒๕๖๔

                          ๑.๘     สัญญาจางจัดสงหนังสือแจงเตือน

                          ๑.๙     อนุมัติรางขอบเขตงานจางจัดสงหนังสือแจงเตือน

                          ๑.๑๐     อนุมัติใชระบบงานจัดสงหนังสือแจงเตือน

                          ๑.๑๑     อนุมัติราคากลางงานจัดสงหนังสือแจงเตือน

                          ๑.๑๒     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจาง

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย
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https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SNf1tmGS30J3SSLlkQmi6z
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TIv9Q9c6zpcP%2FJiWVnqpSC
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6T%2F6j8GBTzci6tY%2F740YFav


                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗     เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดัง

กลาว

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกการไฟฟา

สวนภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอัน

เปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี



                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย(ถามี) (ถามี)

                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษมูลคาเพิ่ม(ถามี) (ถามี)

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ท้ังน้ี เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้ หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ท้ังน้ี เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจาก

วันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ใหเริ่ม

ทํางาน

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให

ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน



เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให

ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอรา

คาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมจะ

พิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมจะ

พิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายน้ันมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการ

พิจารณาของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ การไฟฟาสวน

ภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ



                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ การไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม จะพิจารณาจาก ราคารวม

                          ๕.๓      หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขทีก่ารไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูย่ืนขอเสนอ

รายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของ

ผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัด

ซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

                                   (๒)    ไมกรอกช่ือผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม มีสิทธิใหผูยื่น

ขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไม

รับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๕.๖     การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด

หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะ

รายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะ

พิจารณา ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ

หางดง จังหวัดเชียงใหมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งการไฟฟาสวน

ภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปน

ผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการ

โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน

                                ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่น

ขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได

การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น



ท้ังน้ี ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญาการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม อาจประกาศ

ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคา

หรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยาง

เปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดใน

การเสนอราคา

                 ๖.     การทําสัญญาจาง

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวัน

ท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสได ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกัน

อยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี

                          ๖.๑     เงินสด

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัด

เชียงใหม โดยเปนเช็คลงวันที่ท่ีทําสัญญา หรือกอนหนาน้ัน ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ

                          ๖.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ

๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          ๖.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของงานจางซึ่งการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ไดรับมอบไวแลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายท้ังปวงแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน

๑๒ งวด ดังน้ี

                          งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมา

แจงเตือนคาไฟฟาผานโปรแกรมระบบหนังสือแจงเตือนชําระคาไฟฟา เดือนมกราคม ๒๕๖๔  ตามวันที่กําหนดใหแลว

เสร็จ ใบสั่งงานน้ัน

                          งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมา



แจงเตือนคาไฟฟาผานโปรแกรมระบบหนังสือแจงเตือนชําระคาไฟฟา เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๔ ตามวันที่กําหนดใหแลว

เสร็จ ใบสั่งงานน้ัน

                          งวดท่ี ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมา

แจงเตือนคาไฟฟาผานโปรแกรมระบบหนังสือแจงเตือนชําระคาไฟฟา เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ตามวันที่กําหนดใหแลว

เสร็จ ใบสั่งงานน้ัน

                          งวดท่ี ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมา

แจงเตือนคาไฟฟาผานโปรแกรมระบบหนังสือแจงเตือนชําระคาไฟฟา เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ตามวันที่กําหนดใหแลว

เสร็จ ใบสั่งงานน้ัน

                          งวดท่ี ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมา

แจงเตือนคาไฟฟาผานโปรแกรมระบบหนังสือแจงเตือนชําระคาไฟฟา เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามวันที่กําหนดให

แลวเสร็จ ใบส่ังงานน้ัน

                          งวดท่ี ๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมา

แจงเตือนคาไฟฟาผานโปรแกรมระบบหนังสือแจงเตือนชําระคาไฟฟา เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ตามวันที่กําหนดใหแลว

เสร็จ ใบสั่งงานน้ัน

                          งวดท่ี ๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมา

แจงเตือนคาไฟฟาผานโปรแกรมระบบหนังสือแจงเตือนชําระคาไฟฟา เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามวันที่กําหนดใหแลว

เสร็จ ใบสั่งงานน้ัน

                          งวดท่ี ๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมา

แจงเตือนคาไฟฟาผานโปรแกรมระบบหนังสือแจงเตือนชําระคาไฟฟา เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ตามวันที่กําหนดใหแลว

เสร็จ ใบสั่งงานน้ัน

                          งวดท่ี ๙ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๔ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมา

แจงเตือนคาไฟฟาผานโปรแกรมระบบหนังสือแจงเตือนชําระคาไฟฟา เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ตามวันที่กําหนดใหแลว

เสร็จ ใบสั่งงานน้ัน

                          งวดท่ี ๑๐ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๔ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมา

แจงเตือนคาไฟฟาผานโปรแกรมระบบหนังสือแจงเตือนชําระคาไฟฟา เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ตามวันที่กําหนดใหแลว

เสร็จ ใบสั่งงานน้ัน

                          งวดท่ี ๑๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๔ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน จางเหมา

แจงเตือนคาไฟฟาผานโปรแกรมระบบหนังสือแจงเตือนชําระคาไฟฟา เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามวันที่กําหนดให

แลวเสร็จ ใบส่ังงานน้ัน

                          งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๔ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมด

ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ และการไฟฟาสวน

ภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ไดตรวจรับมอบงานจาง

                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี หรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือจะกําหนด ดังน้ี



                          ๘.๑     กรณีท่ีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต

จากการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอย

ละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงน้ัน

                          ๘.๒     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับเปนรายวัน

ในอัตรารอยละ๐.๒๐ ของราคาคาจาง

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ

ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย

กวา ๑ ป      นับถัดจากวันท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบ

จัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอ่ืน ๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัด

เชียงใหมไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ แลวเทานั้น

                          ๑๐.๒   เมื่อการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด

ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องาน

จางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถให

บริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติ

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗

วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมไดคัดเลือกแลว ไม

ไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และ

อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการ

คลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๐.๔   การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข

หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)



                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม คําวินิจฉัยดังกลาว

ใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๐.๖   การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม อาจประกาศยกเลิกการจัดจางใน

กรณีตอไปน้ีได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัด

เชียงใหมไมได

                                   (๑)    ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะ

ทําการจัดจางคร้ังน้ีตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                          ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตาม

สัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ไวชั่วคราว
 

การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหางดง

 ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓


