




 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่ น.๑ กกค.(จร.)(ซปก.)(e-bid)๒/๒๕๖๔ 

การจ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจ่าหน่ายแรงสูง และ แรงต่่า บ้านทุ่งเกลี้ยง - จุดผ่านแดนถาวร           
ในพื้นที่ กฟอ.แม่สาย 

ตามประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ 

 
                  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้าง จ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจ่าหน่ายแรงสูง และ แรงต่่า บ้านทุ่งเกลี้ยง - จุดผ่านแดนถาวร ในพ้ืนที่ กฟอ.แม่สาย 
ณ พื้นท่ี กฟอ.แม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะน่าและข้อก่าหนดดังต่อไปนี้ 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก่าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญามาตรฐานหน่วยงาน 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้่าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก่าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
                                     .................................ฯลฯ................................. 

                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท่าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ่านาจในการด่าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐก่าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrCBMZoNeJIUpsEr89rmcw
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sj9MDTKwh86fFLjFVb9lv8
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6QDzA3vh%2Fo61wZkEgDSm%2BQ0
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SVKlT%2BEOw6v8rDxMwzoSyn
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Tl41SQJcsc5uEs4s57smTc
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sd%2FHNrIqXeXXsMXNEQhD6N
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SiEOFb%2FUoSR95eiAYtI39g


                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท่าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค่าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชื่อถือ 
                          ๒.๑๑     กิจการร่วมค้าที่มีสิทธิ์ในการเข้ายื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑๑.๑ การก่าหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา 
                          กรณีท่ีข้อตกลงฯก่าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมี
การก่าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 
                          ๒.๑๑.๒  งานซื้อหรือจ้าง และงานก่อสร้าง 
          กรณีที่ข้อตกลงฯก่าหนดให้ผู้ค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 
          ส่าหรับข้อตกลงฯที่ไม่ได้ก่าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก่าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน 
                         ๒.๑๑.๓  งานก่อสร้างที่ข้ึนทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามสาขางานก่อสร้างที่คณะกรรมการ 
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่าหนด 
          กรณีที่ข้อตกลงฯก่าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา... ไม่น้อยกว่าชั้น... ประเภท... ไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของ
ผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลาง
หรือไม่ก็ได้ 
          ส่าหรับข้อตกลงฯที่ไม่ได้ก่าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก่าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน 
                          ๒.๑๒     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๓    ผู้ชนะการเสนอราคาต้องมีวิศวกรที่ได้รับอนุญาตจากสภาวิศวกรให้เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและลงนามเป็นผู้ควบคุมงานไม่ต่่ากว่าประเภทสามัญวิศวกรไฟฟ้า จ่านวน ๑ คน 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ให้ยื่นส่าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ่านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส่าเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ่ากัดหรือบริษัทมหาชนจ่ากัด ให้ยื่นส่าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ่านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส่าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น



ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนของผู้นั้น ส่าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส่าเนาบัตรประจ่าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส่าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส่าเนา
ถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส่าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส่าเนาทะเบียนพาณิช (ถ้ามี) 
                                           (๔.๒)   ส่าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด่าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ่านาจให้บุคคลอ่ืนกระท่าการแทนให้แนบหนังสือ
มอบอ่านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ่านาจและผู้รับมอบอ่านาจ ทั้งนี้
หากผู้รับมอบอ่านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                   (๓)    ส่าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส่าเนาถูกต้อง 
                                   (๔)    บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการ
วัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก่าไรไว้ด้วย 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                   ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด่าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้
โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก่าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท่าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ 
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส่าคัญ 
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 



                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก่าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก่าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก่าหนดเวลาด่าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๔๐ วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เริ่มท่างาน 
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ
ตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                                    เมื่อพ้นก่าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท่าเอกสารส่าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง 
และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคา
ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด่าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนตาม
ข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มี
การพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท่าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ  ๑.๖ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท่าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้
ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว
เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท่า
ดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
ก่าหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท่าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะ

http://www.gprocurement.go.th/


พิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง
เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส่าคัญและความ
แตกต่างนั้น ไม่มีผลท่าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
                          ๕.๔     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก่าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส่าคัญ หรือมีผลท่าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท่าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม
ได้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท่าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๖     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ่านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส่าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือ
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่น
ข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอ
กระท่าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน 
เป็นต้น 
                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่่าสุด เสนอราคาต่่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด่าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท่าให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด่าเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค่าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสิทธิที่
จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายใดๆ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท่าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท่าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                 ๖.     การท่าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท่าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือท่าข้อตกลงเป็นหนังสือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง



หลักประกันสัญญาเป็นจ่านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคยึดถือไว้ในขณะท่าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                          ๖.๑     เงินสด 
                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้น ช่าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท่าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท่าการ 
                          ๖.๓     หนังสือค้่าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก่าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้่าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก่าหนด 
                          ๖.๔     หนังสือค้่าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้่าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้่าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก่าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท่าส่าเร็จจริงตามราคา
ต่อหน่วย ที่ก่าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
                          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเป็นเงิน ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาค่าจ้าง 
ตามสัญญาโดยจะแบ่งจ่ายเงินให้เป็นงวดๆ ไม่เกินเดือนละ ๑ (หนึ่ง) งวด (๓๐ วันเป็น ๑ เดือน) ตามผลงานที่ผู้
รับจ้าง ท่าการก่อสร้างได้จริงในแต่ละงวดตามรายการที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา นับจากวันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แจ้งให้เข้า ด่าเนินการกอ่สร้างได้ 
                          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจ่ายเงินที่ เหลือร้อยละ ๑๐ (สิบ) ในงวดสุดท้ายหลังจากที่
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ท่าการตรวจรับงานจ้างถูกต้องตามรูปแบบรายการมาตรฐานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค และรายละเอียดตามสัญญาทุกประการ และสามารถทดลองป้อนแรงดันเพ่ือจ่ายไฟได้เรียบร้อยแล้ว พร้อม
จัดท่าแบบ As-Built Drawings ส่งมอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะก่าหนด ดังนี้ 
                          ๘.๑     กรณีท่ีผู้รับจ้างน่างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท่าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะก่าหนดค่าปรับส่าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ่านวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้าง
ช่วงนั้น 
                          ๘.๒     กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะก่าหนดค่าปรับ
เป็นรายวันเป็นจ่านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 
                 ๙.    การรับประกันความช่ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท่าสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช่ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่
น้อยกว่า ๑ ปี  นับถัดจากวันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน  ๓๐  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช่ารุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าจ้างส่าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากรายได้ของหน่วยงาน 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระท่าได้ต่อเมื่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับอนุมัติเงินค่า



ก่อสร้างจากรายได้ของหน่วยงาน 
                          ๑๐.๒   เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลง
จ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน่าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน่าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก่าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน่าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท่าสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือภายในเวลาที่ก่าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค่้าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก่าหนดในแบบ
สัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส่านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค่าวินิจฉัยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ค่าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๐.๖   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้ 
                                   (๑)    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับ
จัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท่าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระท่าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท่าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การท่าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท่านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีก่าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๑.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                          ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะก่าหนด ดังนี้ 
                          ๑๑.๑     กรณีที่ผู้รับจ้างน่างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท่าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะก่าหนดค่าปรับส่าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ่านวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงาน



จ้างช่วงนั้น 
                          ๑๑.๒     กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะก่าหนดค่าปรับ
เป็นรายวันเป็นจ่านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 
                 ๑๒.    มาตรฐานฝีมือช่าง 
                          เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและ
ใช้ผู้ที่มีวุฒิบัตร ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รองรับให้รับราชการได้  ในอัตรา
ไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจ่านวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 
                          ๑๒.๑    ไฟฟ้าก่าลัง 
                 ๑๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก่าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
                 ๑๔.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถน่าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือน่ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
               ๑๕.   วัสดุอุปกรณ์ 
                           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 
                            จ่านวนวัสดุอุปกรณ์ในส่วนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหาให้ที่แน่นอน จะยึดถือจาก 
รายละเอียดในการด่าเนินการก่อสร้างจริง 
                           การรับมอบวัสดุอุปกรณ์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดหาให้ ผู้รับจ้างสามารถติดต่อและ
ด่าเนินการท่าเรื่องขอรับมอบวัสดุอุปกรณ์ได้จากคลังพัสดุของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่งานนั้นๆ ทั้งนี้ผู้รับจ้าง
จะต้องแจ้งรายชื่อผู้แทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการรับมอบวัสดุอุปกรณ์ด้วย โดยมีหนั งสือมอบฉันทะด้วยเป็น
ส่าคัญ พร้อมทั้งส่งตัวอย่างลายมือชื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบก่อนล่วงหน้า และจะต้องจัดท่าแผนการท่างาน
, ช่วงระยะเวลาและปริมาณวัสดุอุปกรณ์ที่จะขอเบิก ให้ผู้ควบคุมงานของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรวจสอบก่อนการใช้
วัสดุนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน พร้อมทั้งจัดหาพาหนะไปรับวัสดุอุปกรณ์ และถือว่าการรับมอบนั้นผู้รับจ้าง
ได้รับมอบถูกต้องแล้ว 
                            วัสดุอุปกรณ์ที่เบิกไป ผู้รับจ้างต้องน่าไปจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย และมีเจ้าหน้าที่ดูแล 
ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เบิกวัสดุอุปกรณ์ ส่าหรับใช้งานได้ไม่เกิน ๓๐ (สามสิบ) วัน ใน
กรณีที่มีวัสดุอุปกรณ์ที่เบิกไปเหลือจากการใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องน่าส่งคืนคลังพัสดุของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อน
การส่งมอบงานงวดสุดท้ายในสภาพที่สมบูรณ์ หากวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวช่ารุดสูญหาย ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าวัสดุ
ตามราคามาตรฐานงบลงทุนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ปีที่เบิกจนครบถ้วน หรือยินยอมให้การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค
หักเงินดังกล่าวออกจากค่าจ้างที่ผู้รับจ้างจะได้รับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ห้ามมิให้ผู้รับจ้างน่าวัสดุอุปกรณ์ที่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดหาให้ทั้งหมดหรือบางส่วน ไปหาผล ประโยชน์ส่วนตน หรือจ่าหน่ายจ่ายแจกให้กับบุคคลอ่ืนเป็น
อันขาด งานปรับปรุงระบบจ่าหน่ายในส่วนของการรื้อถอน ผู้รับจ้างจะต้องส่งคืนวัสดุอุปกรณ์ที่ท่าการ รื้อถอนถึงหน้า
คลังพัสดุของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่งานนั้น ส่าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้ง สิ้น 
                    ๑๖.   ป้ายประกาศ 
                            ผู้รับจ้างจะต้องจัดท่าแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ลงในแผ่นป้ายประกาศ
ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร ให้เห็นโดยชัดเจน จ่านวน ๒ ป้าย ณ บริเวณก่อสร้างด้วย (ต้นทางและปลายทาง) โดยให้
มีรายละเอียดในการประกาศดังนี้ 
                           - ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมดวงตราหน่วย 
งานเจ้าของโครงการ 



                           - ประเภทชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
                           - ปริมาณงานก่อสร้าง 
                           - ชื่อ ที่อยู่ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
                           - ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด 
                           - วงเงินค่าก่อสร้าง 
                           - ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
                    ๑๗.   การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
                            การด่าเนินการขออนุญาตปักเสา และการปฏิบัติงานอ่ืนๆ (ยกเว้นการใช้วัตถุระเบิด) กับ
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ด่าเนินการติดต่อประสานงานและท่าเรื่องขออนุญาตจาก
หน่วยราชการที่ เกี่ยวข้องและจะต้องได้รับอนุญาตก่อนผู้รับจ้างจึงจะเข้าด่าเนินการก่อสร้างได้ ทั้งนี้เอกสารที่ใช้
ประกอบในการด่าเนินการขออนุญาตผู้รับจ้างจะต้องด่าเนินการจัดเตรียมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
แต่ประการใด 
                     ๑๘.   การบอกเลิกสัญญา 
                             ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือ ท่างานภายในก่าหนดเวลา หรือไม่สามารถท่างานแล้วเสร็จตาม
ก่าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อว่าผู้รับจ้างไม่สามารถท่างานให้แล้วเสร็จตามก่าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกิน
กว่าก่าหนดเวลา หรือผู้รับจ้างท่าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค่าสั่งของ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอ่านาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะบอก
เลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท่างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย 
                    ๑๙.   ข้อสงวนสิทธิ์ 
                             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก่าหนดในแบบสัญญาก่อน
การลงนามในสัญญาตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเห็นสมควร 
                    ๒๐.   ความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายในการก่อสร้าง 
                            ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและการ
ป้องกันอันตรายในกิจการก่อสร้าง ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคม และต้อง
จัดเก็บวัสดุในบริเวณที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนรักษาความสะอาดของสถานที่ก่อสร้างอย่าง
สม่่าเสมอ 
                     ๒๑.   งานแล้วเสร็จ 
                             เมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานทั้งหมดครบถ้วนและถูกต้องตามมาตรฐาน
การก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและสามารถทดลองป้อนแรงดันได้เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งส่งคืนวัสดุอุปกรณ์ (ที่
เบิกจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แล้วเหลือจากการใช้งาน) ให้เรียบร้อยครบถ้วน และจัดท่าแบบก่อสร้างจริง (As_Built 
Drawing) ส่งมอบให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะถือเป็นงานแล้วเสร็จตามสัญญา 
                          ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก่าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือท่าสัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไว้ชั่วคราว 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ 

 


