เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ........................
การจางกอสรางปรับปรุงสถานีไฟฟาแมสอด ๑ และสถานีไฟฟาสลกบาตร
ตามประกาศ การไฟฟาสวนภูมิภาค
ลงวันที่
มกราคม ๒๕๖๔
การไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กฟภ." มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง
ปรับปรุงสถานีไฟฟาแมสอด ๑ และสถานีไฟฟาสลกบาตร ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาจางกอสราง
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
(๔) หลักประกันผลงาน
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ เงื่อนไขการจายเงินคางวดงานโยธา
๑.๙ แบบบัญชีรายชื่ออุปกรณที่ใชในโครงการ (List of Suppliers)
๑.๑๐ มาตรฐานและคุณสมบัติทางเทคนิค (Standard and Speciﬁcation)
๑.๑๑ รายชื่อผูผลิต และผลิตภัณฑอุปกรณหลัก (Product List)
๑.๑๒ รายละเอียดหนาที่ผูรับจางและการดําเนินงานกอสราง
๑.๑๓ แบบฟอรมความสามารถในการรับงาน (Bid Capacity) BC-๐๑, BC-๐๒ และ BC-๐๓

๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย และตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
มีวัตถุประสงครับงานกอสราง
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กฟภ.
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ในชวง ๕ ป ที่ผานมา (นับตั้งแตวันที่งานแลวเสร็จถึงวันเสนอราคา) ตองเคยเปน
คูสัญญาโดยตรงกับเจาของโครงการซึ่งเปนหนวยงาน/องคกรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานเอกชนที่เปน
นิติบุคคล โดยในสัญญาเดียวกันจะตองมีผลงานการออกแบบ จัดหา กอสรางและติดตั้งสถานีไฟฟาในระดับแรงดัน
ไมตํ่ากวา ๒๒ หรือ ๓๓ เควี แลวเสร็จจํานวนไมนอยกวา ๑ สถานี ซึ่งจะตองประกอบไปดวยสวิตชเกียรระบบ
๒๒ หรือ ๓๓ เควี และระบบควบคุมสถานีไฟฟาดวยคอมพิวเตอร และตองมีวงเงินไมนอยกวา ๙๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
บาท (เกาสิบลานหาแสนบาทถวน)
๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ
จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคา
หลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการ
รวมคานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวม
คาหลักจะตองเปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวมคาที่ไมใชผูเขารวมคาหลักจะ
เปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลางหรือไมก็ได (ตามสาขางานกอสรางที่คณะ
กรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการกําหนด)

สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวม
คาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน
ความสามารถในการรับงาน (Bid Capacity) จะพิจารณาจากความสามารถในการรับ
งาน (Bid Capacity) ของผูที่เขารวมคารวมกัน ทั้งนี้ คา B ตามขอ ๒.๑๓ ของ ผูที่เขารวมคารวมกัน ตองไมเกิน
๒,๐๐๐ ลานบาท
กลุมผูเขารวมคาตองแสดงหลักฐานขอตกลงในการเขารวมคาระหวางผูเขารวมคาซึ่ง
ตองมีขอความระบุไวชัดเจนวาผูเขารวมคาทุกรายยินยอมผูกพันตนในการที่จะรับผิดชอบรวมกันอยางเชน ลูกหนี้
รวมตอการไฟฟาสวนภูมิภาค ในการดําเนินงานตามประกวดราคาจางนี้
เอกสารประกวดราคาจะตองมีการลงนามของทุกๆ ฝายที่รวมการงานนั้น โดยมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย
๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๓ ตองมีความสามารถในการรับงาน (Bid Capacity) โดยมีคาที่คํานวณไดจากสูตร
ดานลางนี้ ไมนอยกวาราคากลางของงานประกวดราคานี้ โดยผูยื่นขอเสนอจะตองแสดงการคํานวณตามแบบฟอรม
BC-01, BC-02, BC-03 ลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจ
สูตรการคํานวณ Bid Capacity = (A x N) – B
A คือ รายไดหนวยเปนบาทจากงานบริการประจําป (Annual Turnover)
ของปใดปหนึ่ง ที่สูงสุดในรอบ ๕ ป ที่ผานมา
N คือ ระยะเวลาหนวยเปนปของสัญญาจางในการประกวดราคานี้ (๑.๒๕ ป)
B คือ มูลคาหนวยเปนบาทของงานสัญญาจางเหมากอสรางสถานีไฟฟาที่อยูระหวาง
ดําเนินการ เฉพาะที่เปนคูสัญญากับการไฟฟาสวนภูมิภาค ณ วันเสนอราคา ทั้งนี้ไมรวมงานที่มีความกาวหนาของงาน
มากกวารอยละ ๗๐
โดย B = “มูลคางานที่มีหนังสือสั่งจางกอนวันเสนอราคา” + (บวก) “มูลคาสัญญา
งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟาที่ผูยื่นขอเสนอกําลังดําเนินการอยู” – (ลบ) “มูลคางานที่ผูยื่นขอเสนอไดดําเนินการ
ไปแลว (คิดมูลคางานตามใบเรียกเก็บเงิน (Invoices))”
ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอตองมีคา B ที่คํานวณไดจากสูตรขางตน ไมเกิน ๒,๐๐๐ ลานบาท
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) ของผูรวมคา
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบถวน ถูกตอง
แลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) ใหโดย
ผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือ
มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้
หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
เอกสารและหรือสําเนาเอกสารตามขอ (๓) ของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ตางประเทศ ที่ทําขึ้นในตางประเทศ จะตองผานการรับรองเอกสารจากกระทรวงการตางประเทศหรือโนตารี พับลิค
หรือหนวยงานอื่นตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ จากสถานทูตหรือกงสุลของไทยที่มีอาณาเขตในประเทศนั้นๆ และ
กระทรวงการตางประเทศของไทย ใหถูกตอง ตามลําดับ
เอกสารและหรือสําเนาเอกสารตามขอ (๓) ของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ตางประเทศ ในกรณีที่เอกสารเปนภาษาตางประเทศที่ไมใชภาษาอังกฤษ นอกจากตองผานการรับรองเอกสารตามที่
กลาวขางตนแลว ผูเสนอราคาจะตองแนบคําแปลภาษาไทยของเอกสารดังกลาวที่ผานการรับรองคําแปลเอกสารจาก
ภาษาตางประเทศเปนภาษาไทยตามระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม มาพรอมกับการยื่นขอเสนอครั้งนี้
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) บัญชีรายชื่ออุปกรณที่ใชในโครงการ (List of Suppliers)
(๔.๒) สําเนาหนังสือแสดงหลักฐานทางการเงินยอนหลัง ๕ ป และแบบฟอรม
ความสามารถในการรับงาน (Bid Capacity) BC-01, BC-02 และ BC-03
(๔.๓) แคตตาล็อก และ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(Speciﬁcation) ที่เสนอทุกรายการ พรอมทั้ง Type Test ของอุปกรณ
การเสนอรายละเอียดอุปกรณตองระบุรายชื่อผลิตภัณฑ บริษัท และประ
เทศผูผลิต การรับประกันการชํารุดบกพรอง หรือรายละเอียดอื่นๆ อยางชัดเจน

อุปกรณที่อยูในรายชื่ออุปกรณหลักในงานจางกอสรางสถานีไฟฟา
(Product Lists) ใหเสนอผลิตภัณฑตามรายละเอียด ดังนี้
(ก) อุปกรณที่ไมมีรายชื่อผลิตภัณฑ หรือมีรายชื่อเพียง ๑ ผลิตภัณฑ
ใหเสนอไดเพียง ๑ ผลิตภัณฑเทานั้น โดยไมจําเปนตองเสนอผลิตภัณฑที่อยูในรายการ Product Lists
(ข) อุปกรณที่มีรายชื่อผลิตภัณฑมากกวา ๑ ผลิตภัณฑ สามารถเสนอ
ไดมากกวา ๑ ผลิตภัณฑ โดยใหเสนอผลิตภัณฑเฉพาะที่มีในรายการ Product Lists เทานั้น
ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอที่เสนอผลิตภัณฑที่อยูในรายการ Product Lists
ไมตองยื่นเอกสารแคตตาล็อก และ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Speciﬁcation), Type Test และ
ประวัติการขายของผลิตภัณฑนั้น โดยอุปกรณไฟฟาระบบ 115 kV ไดแก Main Control Board,
Power Transformer, GIS Switchgear, MTS, Capacitor Bank, อุปกรณไฟฟาระบบ 22 kV หรือ 33 kV ไดแก
Switchgear, Automatic Switching Capacitor Bank, AC Distribution Boards, DC Distribution Boards และ
ระบบ CSCS/SCPS ใหผูยื่นขอเสนอยื่นรายการอุปกรณประกอบ (Bill of Material (BOM)) และในการเสนออุปกรณ
115 kV GIS Switchgear, 115 kV Capacitor Bank, 22 kV หรือ 33 kV Arc Detection System และ
ระบบ CSCS/SCPS ใหผูยื่นขอเสนอยื่นแบบรูปและผังการติดตั้งอุปกรณ (Drawing and Conﬁguration) มาดวย
สําหรับอุปกรณไฟฟาระบบ 115 kV ไดแก Circuit Breaker,
Disconnecting Switch, Lightning Arrester, Current Transformer, Voltage Transformer, Main Control
Board, Power Transformer, GIS Switchgear, Cable Termination Kit, MTS, Capacitor Bank, อุปกรณไฟฟา
ระบบ 22 kV หรือ 33 kV ไดแก Switchgear, Automatic Switching Capacitor Bank และระบบ CSCS/SCPS
ใหผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาเลือกเพียง ๑ ผลิตภัณฑในแตละรายการ และจัดสงแบบบัญชีรายชื่อ
อุปกรณที่ใชในโครงการ (List of Suppliers) ฉบับปรับปรุง ภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือสั่งจาง
ผูยื่นขอเสนอที่ประสงคจะเสนอรายละเอียดทางเทคนิค ที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขประกวดราคา (Speciﬁcations)
ใหแสดงรายละเอียดดังกลาวในตาราง Annex (Deviation Form) หากมีรายละเอียดที่ไมเปนไปตามเงื่อนไข
ประกวดราคาปรากฏในเอกสารเสนอราคา แตไมปรากฏในตาราง Annex จะถือเปนโมฆะทั้งหมด
โดยหลักฐานการยื่นขอเสนอตามขอ (๔.๒) และ (๔.๓) ใหนําเอกสารสวนนี้พรอม
สรุปจํานวนเอกสารมาสงที่ กองจัดการงานสถานีไฟฟา (การไฟฟาสวนภูมิภาค (สํานักงานใหญ) เลขที่ ๒๐๐ ถนน
งามวงศวาน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (อาคาร ๓ ชั้น ๘)) ภายใน ๑ วันทําการนับถัดจากวันเสนอ
ราคาโดยไมตองสงขอมูล (Upload) PDF ﬁles (Portable Document Format)
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน ถูกตอง
แลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ให โดย
ผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ใหผูยื่นขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ใหครบถวนโดยไมตองยื่นใบแจง
ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๔๕๐ วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กฟภ. ใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ
เสนอราคาใหแกกฟภ. ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ กฟภ. จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน

เวนแต กฟภ. จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน
ประโยชนตอการพิจารณาของ กฟภ.
๔.๘ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช
จายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๔.๙ ผูยื่นขอเสนอที่ประสงคจะใหมีการชี้แจงใหความกระจางเกี่ยวกับเอกสารประกวดราคา
หรือตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ใหสอบถามผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ของกองจัดการ
งานสถานีไฟฟา (spm@pea.co.th) กอนถึงกําหนดวันเสนอราคา ไมนอยกวา ๑๐ วันทําการ
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๙,๑๕๕,๕๗๒.๐๐ บาท (เกา
ลานหนึ่งแสนหาหมื่นหาพันหารอยเจ็ดสิบสองบาทถวน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท
นั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๕.๒ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกําหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร
ดังกลาวมาให กฟภ. ตรวจสอบความถูกตองในวันที.่ ....................... ระหวาง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคาใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญารวมคากําหนด
ใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กฟภ. จะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กฟภ. จะพิจารณาจาก
ราคารวม
๖.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ
เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเงื่อนไขที่ กฟภ. กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ
แตกตางนั้น ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกร
รมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๖.๔ กฟภ. สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ
ไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของ กฟภ.
(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ กฟภ. มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กฟภ. มีสิทธิ
ที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๖ กฟภ. ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กฟภ. เปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได
รวมทั้ง กฟภ. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผู
ยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกฟภ.
จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กฟภ. มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของ
ผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จาก กฟภ.
๖.๗ กอนลงนามในสัญญา กฟภ. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม
กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอ
รายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทําสัญญาจางกอสราง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ
๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับ กฟภ. ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๑๐ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหกฟภ.ยึดถือไวในขณะทํา
สัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท
นั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
๘.๑ งานดานไฟฟา
กฟภ. จะจายคาจางตอหนวยของงานแตละรายการที่ไดทําสําเร็จจริงตามราคาตอหนวย
ที่กําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีตอไปนี้
(๑) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ ๑๒๕ (หนึ่งรอยยี่สิบหา) แต
ไมเกินรอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายให
ในอัตรารอยละ ๙๐ (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา
(๒) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ)
ของปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอยละ ๘๓ (แปดสิบสาม)
ของราคาตอหนวยตามสัญญา
(๓) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ ๗๕ (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงาน
ที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญา และจะจายเพิ่มชดเชย

เปนคา overhead และ mobilization สําหรับงานรายการนั้นในอัตรารอยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลตางระหวาง
ปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงคูณดวยราคาตอหนวย
ตามสัญญา ทั้งนี้ การจายเงินเพิ่มชดเชยเปนคา Overhead และ Mobilization ดังกลาว ผูวาจางจะจายใหแก
ผูรับจางในงวดสุดทายของการจายเงินคางานตามสัญญา
(๔) กฟภ. จะจายเงินที่เพิ่มขึ้นตาม (๑) และ (๒) ดังกลาวขางตน ในงวดสุดทายของ
การจายเงิน หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงิน ตามที่ กฟภ. จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร เวนแตกรณีที่ กฟภ.
พิจารณาเห็นวาปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงดังกลาว มิไดมีสวนเกี่ยวของกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยูก็มิไดมี
ผลกระทบตอการจายเงินคางานที่แลวเสร็จจริงในงวดดังกลาว ทั้งนี้ กฟภ. อาจจายเงินที่เพิ่มขึ้นใหแกผูรับจางพรอม
กับการจายเงินคางานงวดนั้นๆ และการพิจารณาวางานใดอยูในหลักเกณฑดังกลาวหรือไมเปนดุลพินิจโดยเด็ดขาด
ของ กฟภ.
กฟภ. จะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือนตามเนื้องานที่ทําเสร็จจริง เมื่อ
กฟภ. หรือเจาหนาที่ของ กฟภ. ไดทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแลว และปรากฏวาเปนที่พอใจตรงตามขอกําหนด
แหงสัญญาทุกประการ กฟภ. จะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นใหไวแกผูรับจาง
๘.๒ งานดานโยธา
กฟภ. จะจายเงินใหกับผูรับจางในระหวางกอสราง โดยแบงจายเงินออกเปนงวด
มีรายละเอียดของงานแตละงวดที่จะตองผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับอุปกรณและงานจางตามขอ ๑.๘
เงื่อนไขการจายเงินคางวดงานโยธา
เมื่อ กฟภ. หรือเจาหนาที่ของ กฟภ. ไดทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแลว และ
ปรากฏวาเปนที่พอใจตรงตามขอกําหนดแหงสัญญาทุกประการ กฟภ. จะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นใหไว
แกผูรับจาง ในกรณีที่ปริมาณของรายการที่ไดทําสําเร็จจริง แตกตางจากที่กําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา
กฟภ. จะจายเงินคาจางสวนที่แตกตางดังกลาวดังนี้
(๑) กรณีปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงมากกวาปริมาณงานที่กําหนดไว ในสัญญาหรือ
ใบแจงปริมาณงานและราคา กฟภ. จะจายเงินตามขอ ๘.๑ (๑), ๘.๑ (๒) และ ๘.๑ (๔)
(๒) กรณีปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงนอยกวาปริมาณงานที่กําหนดไว ในสัญญาหรือใบแจง
ปริมาณงานและราคา กฟภ. จะจายเงินตามขอ ๘.๑ (๓) โดยคาจางของรายการสวนที่ลดลงจะถูกหักจากคาจางงวด
นั้นๆ
การจายเงินงวดสุดทายจะจายใหเมื่องานทั้งหมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการ
๘.๓ การปรับราคาในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกําหนดอัตราภาษีมูลคาเพิ่มภายหลัง
สัญญานี้มีผลใชบังคับ คูสัญญาตกลงให คาจาง/คาพัสดุ ตามสัญญานี้ ปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษี
มูลคาเพิ่มดังกลาว โดยไมตองแกไขสัญญา
๘.๔ ภายหลังจาก กฟภ. ไดดําเนินการจายเงินบางสวนของวัสดุอุปกรณในการกอสรางแลว
ผูรับจางไมมีสิทธิในการเคลื่อนยายวัสดุอุปกรณในการกอสรางนั้นไปยังสถานที่อื่นใดนอกเหนือจากสถานที่กอสราง
เวนแตไดรับการอนุญาตจากการไฟฟาสวนภูมิภาค และการไฟฟาสวนภูมิภาคทรงไวซึ่งสิทธิในการใชงานวัสดุอุปกรณ
และระบบตางๆ กอนการรับงาน โดยผูรับจางยังมีหนาที่รับผิดชอบดูแลและจัดเก็บวัสดุอุปกรณใหอยูในสภาพสมบูรณ
จนกวาการไฟฟาสวนภูมิภาคจะรับมอบงานจากผูรับจางทั้งหมดแลว

๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน
หนังสือจะกําหนด ดังนี้
๙.๑ กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต
จาก กฟภ. จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น
๙.๒ กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกําหนดคาปรับ
เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคางานจาง
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ขอตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันที่ กฟภ. ไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
หากผูรับจางไมดําเนินการซอมแซมแกไขภายใน ๑๕ วัน กฟภ. จะดําเนินการซอมแซมเองหรือ
จางบุคคลอื่นเขาดําเนินการ และจะคิดคาใชจายกับผูรับจาง
ทั้งนี้ระยะเวลาการรับประกันความชํารุดบกพรองของงานทั้งสถานีไฟฟาจะถูกตอเวลาไป
ตามระยะเวลาที่เกิดความชํารุดบกพรองและยังไมถูกแกไข
ในกรณีอุปกรณหมอแปลงไฟฟากําลัง (Power Transformer) และรีเลยสําหรับระบบ
Substation Control and Protection System (SCPS) เมื่อพนระยะเวลารับประกันความชํารุดบกพรองตามสัญญา
รวมกับระยะเวลาที่ขยายเพิ่มเนื่องจากการชํารุดบกพรองและยังไมถูกแกไข (ถามี) แลว ใหผูรับจางมีหนังสือโอนสิทธิ์
การรับประกันอุปกรณจากผูขาย ใหแก กฟภ. และใหผูขายออกหนังสือรับรองการรับประกันความชํารุดบกพรอง
จนครบกําหนดระยะเวลารับประกันความชํารุดบกพรองของอุปกรณนั้น
สําหรับงานโยธาเมื่อครบกําหนดระยะเวลารับประกัน ๒ ป (สองป) นับจากวันที่ออกหนังสือ
รับรองผลงานแลว ใหสิ้นสุดการรับประกันโดยไมมีการขยายระยะเวลารับประกัน แตทั้งนี้ ผูรับจางยังคงตอง
รับผิดชอบตองานที่ตองแกไขอันเกิดขึ้นกอนการรับประกันสิ้นสุดลง
๑๑. การจายเงินลวงหนา
ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๐ ของราคาคาจางทั้งหมด
แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแก กฟภ. กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น
โดยในการจายเงินแตละงวด กฟภ. จะหักเงินในอัตราเทากับเงินลวงหนาที่ผูยื่นขอเสนอขอรับ จนกวาจะครบจํานวน
เงินลวงหนาทั้งหมดที่ผูยื่นขอเสนอขอรับ
กฟภ. จะคืนหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจางโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน
เมื่อ กฟภ. ไดออกหนังสือรับรองผลงานการกอสราง (Provisional Acceptance Certiﬁcate (PAC)) ใหกับผูรับจาง
เรียบรอยแลว
๑๒. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจายเงินแตละงวด กฟภ. จะหักเงินจํานวนรอยละ ๑๐ ของเงินที่ตองจายในงวดนั้น

เพื่อเปน ประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตองถูกหักไมตํ่ากวารอยละ ๑๐ ของคาจางทั้งหมด
ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผูรับจางจะตองนําหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคาร หรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุ
ในขอ ๑.๔ (๔) มาวางไวตอ กฟภ. เพื่อเปนหลักประกันแทน
กฟภ. จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกลาวใหแกผูรับจาง
โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน เมื่อ กฟภ. ไดออกหนังสือรับรองผลงานการกอสราง (Provisional Acceptance
Certiﬁcate (PAC)) ใหกับผูรับจางเรียบรอยแลว
๑๓. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
๑๓.๑ เมื่อ กฟภ. ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน
๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช
เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๓.๒ ผูยื่นขอเสนอซึ่ง กฟภ. ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ
ภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กฟภ. จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
คํ้าประกัน การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปน
ผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๓.๓ กฟภ. สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง
จางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๓.๔ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ กฟภ. คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียก
รองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
๑๓.๕ กฟภ. อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จาก กฟภ. ไมได
(๑) กฟภ. ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่
จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป

(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือก
มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก กฟภ. หรือกระทบ
ตอประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๔. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ คา
งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาทีก่ ฟภ.ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕
๑๕. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อกฟภ.ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้
แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตราฐานฝมือชางจาก สถานที่ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานและ
มาตรฐานกลางของทางราชการ หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท.
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ ๑๐ ของแตละ สาขา
ชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
๑๕.๑ สาขาไฟฟา
๑๕.๒ สาขาโยธา
๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
กฟภ. สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกให
เปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ
ทําสัญญากับ กฟภ. ไวชั่วคราว
การไฟฟาสวนภูมิภาค
มกราคม ๒๕๖๔

