
รางขอบเขตงานจาง (Term of Reference: TOR)  
ผูรับจางปฏิบัติงานตามระบบการแจงเตือนกอนการงดจายไฟผูใชไฟฟาประเภทเอกชนรายยอย 

(Invoice Notification System: INSx) 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันจํานวนผูใชไฟฟาประเภทเอกชนรายยอยมีจํานวนมากกวา ๑๙ ลานราย และมีผูใชไฟฟาบางสวนท่ีชําระ

เงินคาไฟฟาลาชาไมตรงตามกําหนดและไมไดรับหนังสือแจงเตือนเปนลายลักษณอักษรกอนการงดจายไฟ  จึงเปนสาเหตุทําให
ผูใชไฟฟากลุมน้ีไดรับผลกระทบจากการถูกงดจายไฟฟาและไดรองเรียนไปยังคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดังน้ัน 
เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือนรอนของผูใชไฟฟาแตละราย โดยคํานึงถึงระยะเวลาและสรางความพึงพอใจในการใหบริการ การ
ไฟฟาสวนภูมิภาคจึงไดกําหนดมาตรการการแจงเตือนใหผูใชไฟฟาชําระเงินคาไฟฟากอนจะดําเนินการงดจายไฟฟาเพ่ิมข้ึนอีก ๕ 
วัน (นับแตวันท่ีครบกําหนดชําระเงินคาไฟฟา) นอกจากน้ันผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาคไดมีหนังสือส่ังการใหทุกการไฟฟาสง
หนังสือแจงเตือนทุกราย เมื่อผูใชไฟฟาไมชําระคาไฟฟาตามกําหนดเวลา ณ สถานท่ีท่ีใชไฟฟา หรือสถานท่ีอื่นตามท่ีการไฟฟา
คูสัญญา ไดตกลงกับผูใชไฟฟาไว โดยผูใชไฟฟาตองชําระเงินคาไฟฟาภายในกําหนดเวลาท่ีปรากฏตามหนังสือแจงเตือน ซึ่งการสง
หนังสือแจงเตือนทางไปรษณีย พบปญหาสงไมถึงหรือสงลาชา ทําใหผูใชไฟฟาไมไดรับใบแจงเตือน  การไฟฟาสวนภูมิภาคจึง
พัฒนาระบบงานแจงเตือนผูใชไฟฟาท่ีคางชําระคาไฟฟาเกินกําหนด โดยดําเนินการผานเว็บแอพพลิเคช่ัน และ Smart Phone 
เพ่ือแกไขปญหาท่ีผูใชไฟฟาไมไดรับการแจงเตือน หรือไดรับการแจงเตือนลาชา อีกท้ังยังเปนการลดการใชกระดาษ ในการ
สนับสนุนการดาํเนินงานท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีตอองคกร 

 
๒. ประเภทผูใชไฟฟา 

ผูใชไฟฟาประเภทเอกชนรายยอย หมายถึง ผูใชไฟฟาประเภทที่ ๑ คือผูใชไฟฟาประเภทที่อยูอาศัย และผูใชไฟฟา
ประเภทท่ี ๒ คือผูใชไฟฟาประเภทธุรกิจขนาดเล็ก 

 
๓. การดําเนินการจาง 

      ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามท่ีไดรับ
มอบหมายจากผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 

๔. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
๑) มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
๓) ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
๔) ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการย่ืนเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เปนผูท่ีไมผาน

เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด ตามท่ีประกาศ
เผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๕) ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูละท้ิงงาน และไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูละท้ิงงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูละท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ 
ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 

๖) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๗) เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
๘) ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขามาย่ืนขอเสนอใหแก การไฟฟาสวนภูมิภาค             

ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
๙) ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี

คําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
      ๑๐) ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง 
 

ท้ังน้ี ใหปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผูเสนอราคาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ หรอืตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ   

/ ๕. เขตพ้ืนท่ีดําเนินการจาง.............. 



-๒- 
 
๕. เขตพื้นที่ดําเนินการจาง 

 ตามสถานท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญา หรือขอมูลท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคนําสงใหในแตละคราว 
 

๖. การกําหนดราคากลางใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ใหผูอํานวยการไฟฟาเขต เปนผูอนุมัติราคากลาง ตั้งแต ป 2564 เปนตนไป  โดยใหดําเนินการเสร็จสิ้นภายใน

ไตรมาสท่ี 3 ของป 2563 สําหรับราคากลางของปถัดไป ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในไตรมาส 3 ของทุกป 
 

๗. การทํานิติกรรมสัญญา 
 การทําสัญญาจาง กําหนดใหมีอายุสัญญาคราวละไมเกิน ๑ (หนึ่ง) ป นับตั้งแตวันท่ีสัญญามีผลใชบังคับเปนตนไป 
(ส้ินสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ของทุกป)   
 ท้ังน้ีผูรับจางตองมาลงนามในสัญญาภายใน 15 (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงจากการไฟฟาสวนภูมภิาค  
 ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือบางสวนแหงสัญญาน้ี ไปจางชวงอีกตอหน่ึง เวนแตการจางชวงงาน แต
บางสวนท่ีไดรบัอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การท่ีผูวาจางไดอนุญาตใหจางชวงงานแตบางสวนดังกลาวน้ัน ไมเปนเหตุให
ผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดชอบหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญาน้ี และผูรับจางจะยังคงตองรับผิดชอบในความผิดและความ
ประมาทเลินเลอของผูรับจางชวงหรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแต
บางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหน่ึง ผูรับจางตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงิน
ท่ีจางชวงตามสัญญา 
  

๘. วิธีปฏิบัติงานจาง 
๑) หามผูรับจางรับเงินหรือรับฝากเงินจากผูใชไฟฟาทุกกรณี 
๒) ผูรับจางตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนดไว และผูรับจางตอง

แตงกายสุภาพตามรูปแบบท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด และจะตองมีหลักฐานเปนบัตรแสดงตัวท่ีการไฟฟาสวนภูมภิาคออกให
ติดตวัไวในขณะปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือแสดงใหผูใชไฟฟาสามารถตรวจสอบได และจะตองปฏิบัติตอผูใชไฟฟาดวยความสภุาพ 

๓) ผูรับจางตองจัดหาอุปกรณสําหรับการใชงานในระบบงานนําสงหนังสือแจงเตือนของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ใหครบถวนและสามารถปฏิบัติงานไดกอนลงนามในสัญญา เชน Smart Phone ระบบปฏิบัติการ Android Version 4.1 ขึ้นไป 
เครื่องพิมพแบบพกพา เปนตน 
  

๙. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
 ใหใชหลักทรัพยคํ้าประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 

๑) เงนิสด 
๒) เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นส่ังจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทน้ัน ชําระตอ

เจาหนาท่ี หรือกอนวันน้ันไมเกิน 3 วันทําการ 
๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยอาจเปน

หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได 
๔) หนังสือคํ้าประกันของบรษิัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรพัยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน 

เพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหง
ประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตวัอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
 หลักทรัพยคํ้าประกันสัญญาดังกลาว ใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเตม็ในอัตรารอยละ ๕ (หา) ของราคาจาง 
 
          

/ ๑๐. วิธีปฏิบัติงานและการสงมอบงานจาง................ 
 
 
 



-๓- 
 

๑๐. วิธีปฏิบัติงานและการสงมอบงานจาง 
๑)  ผูรับจางจะตองรับขอมูลหนังสือแจงเตือนจากการไฟฟาสวนภูมิภาคผานระบบ Online ตามวันเวลาท่ีการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนดไว เปนประจําทุกวันจนกวางานจะแลวเสร็จ และครบถวนทุกรายของรอบการจดหนวยคาไฟฟา
ประจําเดือนน้ันๆ ของประเภทการใชไฟฟาตามขอท่ี ๒ (ของรางขอบเขตงานจางฉบับน้ี) 

๒)  ผูรับจางจะตองนําขอมูลหนังสือแจงเตือนท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคไดสงมอบ พิมพขอมูลตามหนังสือแจงเตือน
ท่ีไดรับจากการไฟฟาสวนภูมิภาคของผูใชไฟฟาใหกับผูใชไฟฟาทุกราย ณ สถานท่ีใชไฟฟา และตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 
๓ (สาม) วัน นับต้ังแตวันท่ีผูรับจางรับขอมูลหนังสือแจงเตือนในแตละคราวจากการไฟฟาสวนภูมิภาค 

๓)  ผูวาจางจะดําเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผูรับจางผานระบบ Online เปนประจําทุกวัน หากประวัติ
ผูใชไฟฟารายใดไมครบถวน ไมเปนปจจุบัน หรือไมถูกตอง เชน สถานท่ีใชไฟฟา, หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนท่ีของผูใชไฟฟา เปนตน 
ผูรับจางตองดําเนินการแกไขปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันและบันทึกขอมูลในระบบงานใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคใหครบถวน       
ทุกรายตามรายงานท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนดไว 

๔)  ใหผูรับจางถายภาพสถานท่ีใชไฟฟา คูกับหนังสือแจงเตือนท่ีไดพิมพออกจากระบบงานตามท่ีการไฟฟาสวน
ภูมิภาคกําหนด (ระบุจุด GPS) ใหครบถวนทุกราย และใหผูรับจางใสหนังสือแจงเตือนไวในกลองใบแจงคาไฟฟาของการไฟฟา
สวนภูมิภาค เพื่อนํามาประกอบการเบิกจายคาจาง   

 
๑๑. ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ 

วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจรับพัสดุ 
ก) ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ข) รายงานผลการปฏิบัติงานการนําสงหนังสือแจงเตือนเสนอผูวาจาง ตามแบบฟอรมท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาค

กําหนด 
 

๑๒. คาปรับและคาเสียหาย 
๑) หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือใบสั่งจางแตละคราว และผูวา

จางยังมิไดบอกเลิกสัญญา ผูรับจางจะตองชําระคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.20 (ศูนยจุดสองศูนย) ของราคางานจางท่ี
ยังไมไดรับมอบ นับถัดจากวันท่ีครบกําหนดแลวเสรจ็ จนถึงวันท่ีผูรับจางทํางานแลวเสร็จ หรือจนกวาจะครบกําหนด ๗ (เจ็ด) วัน 
นับต้ังแตวันท่ีผูรับจางไดรับใบสั่งจางในแตละคราว แลวแตกําหนดใดจะถึงกอน หากผูรับจางไมสามารถปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ
ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับต้ังแตวันท่ีผูรับจางไดรับใบสั่งจางในแตละคราว ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะทําการจัดสงหนังสือแจงเตือนใหผูใช
ไฟฟาทุกรายกอนงดจายไฟน้ันเอง โดยผูรับจางจะตองชําระคาเสียหายใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงิน 100.- บาท (หน่ึงรอยบาท
ถวน) ตอการจัดสงหนังสือแจงเตือนใหผูใชไฟฟา 1 (หน่ึง) ราย นอกจากน้ี ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหาย อันเกิดข้ึน
จากการท่ีผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนท่ีเกินกวาจํานวนคาปรับและคาเสียหายดังกลาวไดอีกดวย 
 

ในระหวางท่ีผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญาน้ัน หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาตอไป
ได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ 14. ก็ได และถาผูวาจางไดแจงขอเรียกรองไปยังผูรับจางเมื่อครบ
กําหนดเวลาแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะปรับผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 

  
 ตัวอยางการคดิคาปรับและคาเสียหาย 
 การไฟฟาสงงานผานระบบ Online ใหผูรับจางในวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒ จํานวน ๓๕๐ ราย เมื่อถึงวันท่ี ๓ 
เมษายน ๒๕๖๒ ผูรับจางดําเนินการสงหนังสือแจงเตือนไดท้ังหมด ๒๕๐ ราย คงเหลือท่ีผูรับจางดําเนินการไมเสร็จภายใน ๓ วัน 
จํานวน ๑๐๐ ราย ราคางานจางใบละ 5 บาท 

วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๒ คงเหลือหนังสือแจงเตือนท่ีผูรับจางยังดําเนินการไมแลวเสร็จจํานวน ๑๐๐ ราย 
การไฟฟาคิดคาปรับ ดังน้ี 

- ๑๐๐ x ๕ x (๐.๒๐/๑๐๐)  เปนเงนิคาปรับทั้งสิ้น ๑ บาท 
-  
                                                                                         /  วันท่ี 5 เมษายน .......... 

 



-๔- 
 

  วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๒  คงเหลือหนังสือแจงเตือนท่ีผูรับจางยังดําเนินการไมแลวเสร็จ จํานวน ๘๐ ราย 
การไฟฟาคิดคาปรับ ดังน้ี 

- ๘๐ x ๕ x (๐.๒๐/๑๐๐)  เปนเงินคาปรับท้ังส้ิน  ๐.๘๐ บาท  
วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๒ คงเหลือหนังสือแจงเตือนท่ีผูรับจางยังดําเนินการไมแลวเสร็จ จํานวน ๗๐ ราย  

การไฟฟาคิดคาปรับ ดังน้ี 
- ๗๐ x ๕ x (๐.๒๐/๑๐๐) เปนเงินคาปรับท้ังส้ิน ๐.๗๐ บาท  

วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๒ คงเหลือหนังสือแจงเตือนท่ีผูรับจางยังดําเนินการไมแลวเสร็จ จํานวน ๖๐ ราย  
การไฟฟาคิดคาปรับ ดังน้ี 

- ๖๐ x ๕ x (๐.๒๐/๑๐๐) เปนเงนิคาปรับท้ังส้ิน ๐.๖๐ บาท  
วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๒ คงเหลือหนังสือแจงเตือนท่ีผูรับจางยังดําเนินการไมแลวเสร็จ จํานวน ๒ ราย     

การไฟฟาคิดคาเสียหาย ดังนี้ 
- ๒ x ๑๐๐ บาท เปนเงินคาเสียหายท้ังส้ิน ๒๐๐ บาท  

รวมเงินคาปรับและคาเสียหายของงานท่ีสงมอบลาชา ท้ังส้ิน ๒๐๓.๑๐  บาท 
 

๒) ในกรณีท่ีผูวาจางตรวจพบวาผูรับจางสงมอบงานเปนเท็จ ใหผูวาจางเรียกคาเสียหายจากผูรับจางรายละ      
๑๐๐ บาท ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิริบหลักทรัพยคํ้าประกันตามสัญญา หรือบังคับเอาแกหนังสือค้ําประกันการ
ปฏิบัติงานตามสัญญาท้ังหมด นอกจากน้ี หากผูวาจางไดรับความเสียหายจากการดําเนินการดังกลาวขางตน ผูรับจางจะตอง
รับผิดชอบในคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับการไฟฟาสวนภูมิภาคดวย ซึ่งผูวาจางจะหักเอาจากจํานวนเงินใดๆ ท่ีจะจายใหแกผูรับจางก็ได 
  ท้ังน้ี การท่ีผูวาจางดําเนินการดังกลาวขางตนกับผูรับจางแลว ไมเปนการตัดสิทธิของผูวาจางท่ีจะดําเนินการ
ตามกฎหมายกับผูรับจางแตอยางใด          
  การงดหรือลดคาปรับ  

  ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด
จากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลว
เสร็จตามเงื ่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอม
หลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพ่ือของดหรือลดคาปรับ ภายใน 15 (สิบหา) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้น
สิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว แลวแตกรณี 
  ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิเรียกรองในการท่ี
จะของดหรือลดคาปรับ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผู
วาจาง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรอืผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
  การงดหรือลดคาปรับ ตามวรรคหนึ ่ง  อยู ในดุลพิน ิจของผูวาจางที่จะพิจารณาตามท่ี
เห็นสมควร    

  
 

๑๓.  การจายคาจาง 
การไฟฟาสวนภูมิภาคจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางตามปริมาณงานท่ีกําหนดไวในสัญญา หรือการสั่งจางแตละ

คราวที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนดไว ตามราคาตอหนวยท่ีไดปฏิบัติงานจริง เม่ือผูรับจางไดสงมอบงานจางตามรายการและ
เวลาที่กําหนดไวในสัญญา หรือการส่ังจางแตละคราว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับงานจางไวถูกตองแลว 
 
 

        /๑4. การจัดทําหนังสือแจงเตือน............ 
 



-๕- 
   

๑๔.  การจัดทําหนังสือแจงเตือน 
  หนังสือแจงเตือนจะพิมพเฉพาะผูใชไฟฟาท่ีมียอดคาไฟฟาคางชําระในระบบ ณ ขณะวันท่ีประมวลผลรายการ
เทาน้ัน ซ่ึงเปนไปตามแบบฟอรมหนังสือแจงเตือนท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด 
 

๑๕.  การบอกเลิกสญัญา  
 หากผูรับจางไมดําเนินการตามสัญญาเกินกวา ๓ (สาม) ครั้งติดตอกันในรอบเดือนและผูวาจางไดแจงเปนหนังสือ
ทางไปรษณียตอบรับ หรือผูรับจางไดลงนามรับทราบตามหนังสือแจงของการไฟฟาครบถวนแลว การไฟฟาสวนภูมิภาคขอสงวน
สิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาและผูรับจางตองรับผิดชอบคาเสียหายอ่ืนๆ ท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคไดรับความเสียหาย จากการท่ีผูรับ
จางไมปฏิบัติตามสัญญาของผูวาจางไดดวย ซ่ึงผูวาจางจะหักเอาจากจํานวนเงินใดๆ ท่ีจะจายใหแกผูรับจางก็ได  
 

๑๖.  เอกสารประกอบการเบิกจายคาจาง 
 ๑๖.๑  สําเนาสัญญาจางนําสงหนังสือแจงเตือนตามแบบฟอรมท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด (ท่ีมีการเบิกจาย
ครั้งแรก) 
 ๑๖.๒ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนตามแบบฟอรมที่การไฟฟาสวนภูมภิาคกําหนด 
 ๑๖.๓  ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี คาจางของผูรับจาง  
 ๑๖.๔  หนงัสือท่ีไดรับอนุมัติจากผูจัดการใหยกเวนคาปรับ (กรณสุีดวิสยัท่ีไมสามารถปฏิบัติงานได) 
 ๑๖.๕  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับจาง   
 ๑๖.๖  หนงัสือมอบอํานาจ (ถามี) และสําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 
 
 
 


