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เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที� ........................

การจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าลพบุรี ๓

ตามประกาศ การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค

ลงวันที�         เมษายน ๒๕๖๔
 
                  การไฟฟา้สว่นภมิูภาค ซึ�งตอ่ไปนี �เรียกวา่ "กฟภ." มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

สถานีไฟฟา้ลพบรีุ ๓  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี �

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที�กําหนดไว้ในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์

                          ๑.๓     สญัญาจ้างก่อสร้าง

                          ๑.๔     แบบหนงัสอืคํ �าประกนั

                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา

                                    (๒)   หลกัประกนัสญัญา

                                    (๓)   หลกัประกนัการรับเงินคา่จ้างลว่งหน้า

                                    (๔)   หลกัประกนัผลงาน

                          ๑.๕     สตูรการปรับราคา

                          ๑.๖     บทนิยาม

                                    (๑)   ผู้ ที�มีผลประโยชน์ร่วมกนั

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม

                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารที�กําหนดไว้ในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์

                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๑

                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๒

                          ๑.๘     เงื�อนไขการจา่ยเงินคา่งวดงานโยธา

                          ๑.๙     แบบบญัชีรายชื�ออปุกรณ์ที�ใช้ในโครงการ (List of Suppliers)

                          ๑.๑๐     มาตรฐานและคณุสมบตัทิางเทคนิค (Standard and Specification)

                          ๑.๑๑     รายชื�ออปุกรณ์หลกัในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟา้ (Product Lists)

                          ๑.๑๒     รายละเอียดหน้าที�ผู้ รับจ้างและการดําเนินงานก่อสร้าง

                          ๑.๑๓     แบบฟอร์มความสามารถในการรับงาน (Bid Capacity) BC-๐๑, BC-๐๒ และ BC-๐๓

                          ๑.๑๔     แผนการใช้พสัดทีุ�ผลติภายในประเทศและแผนการใช้เหลก็ที�ผลติภายในประเทศ

                 ๒.    คุณสมบตัขิองผู้ยื�นข้อเสนอ

                              ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย และต้องเป็นนิตบิคุคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย

มีวตัถปุระสงค์รับงานก่อสร้าง 

                          ๒.๒     ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ
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                          ๒.๔     ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้

ชั�วคราว เนื�องจากเป็นผู้ ที�ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรี

วา่การกระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

                          ๒.๕     ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งถกูระบชืุ�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ �งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ ทิ �งงาน

ของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถงึนิตบิคุคลที�ผู้ ทิ �งงานเป็นหุ้นสว่นผู้

จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนั �นด้วย

                          ๒.๖     มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดัจ้าง

และการบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา

                          ๒.๗     เป็นนิตบิคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานที�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว

                          ๒.๘     ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่ กฟภ. ณ วนั

ประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม ในการ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั �งนี �

                          ๒.๙     ไมเ่ป็นผู้ ได้รับเอกสทิธิ�หรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ �นศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาล

ของผู้ ยื�นข้อเสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสทิธิ�และความคุ้มกนัเชน่วา่นั �น

                          ๒.๑๐   ในชว่ง ๕ ปี ที�ผา่นมา (นบัตั �งแตว่นัที�งานแล้วเสร็จถงึวนัเสนอราคา) ต้องเคยเป็นคู่

สญัญาโดยตรงกบัเจ้าของโครงการซึ�งเป็นหนว่ยงาน/องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ หนว่ยงานเอกชนที�เป็น

นิตบิคุคล โดยในสญัญาเดียวกนัจะต้องมีผลงานการออกแบบ จดัหา ก่อสร้างและตดิตั �งสถานีไฟฟา้ในระดบัแรง

ดนั

ไมตํ่�ากวา่ ๑๑๕ เควี แล้วเสร็จจํานวนไมน้่อยกวา่ ๑ สถานี ซึ�งจะต้องประกอบไปด้วยอปุกรณ์ปอ้งกนัระบบ ๑๑๕

เควี, สวิตช์เกียร์ระบบ ๒๒ หรือ ๓๓ เควี, หม้อแปลงไฟฟา้กําลงัพิกดัแรงดนัไมตํ่�ากวา่ ๑๑๕ เควี ขนาดไมตํ่�ากวา่

๒๕

เอม็วีเอ อยา่งน้อย ๑ เครื�อง และระบบควบคมุสถานีไฟฟา้ด้วยคอมพิวเตอร์ และต้องมีวงเงินไมน้่อยกวา่ 

๙๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท (เก้าสบิสี�ล้านสามแสนบาทถ้วน)

                          ๒.๑๑     ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ยื�นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี �

                                     กรณีที�ข้อตกลงฯ กําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลกั ข้อตกลงฯ

จะต้องมีการกําหนดสดัสว่นหน้าที� และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ�งของ หรือมลูคา่ตามสญัญาของผู้ เข้า

ร่วมค้าหลกัมากกวา่ผู้ เข้าร่วมค้ารายอื�นทกุราย

                                     กรณีที�ข้อตกลงฯ กําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลกั กิจการร่วม

ค้านั �นต้องใช้ผลงานของผู้ เข้าร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที�ยื�นข้อเสนอ

                                     กรณีที�ข้อตกลงฯ กําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลกั ผู้ เข้าร่วมค้า

หลกัจะต้องเป็นผู้ประกอบการที�ขึ �นทะเบียนไว้กบักรมบญัชีกลาง ในสว่นของผู้ เข้าร่วมค้าที�ไมใ่ชผู่้ เข้าร่วมค้าหลกั

จะเป็นผู้ประกอบการที�ขึ �นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กบักรมบญัชีกลางหรือไมก็่ได้ (ตามสาขางานก่อสร้างที�

คณะกรรมการราคากลางและขึ �นทะเบียนผู้ประกอบการกําหนด)

                                     สาํหรับข้อตกลงฯ ที�ไมไ่ด้กําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลกั ผู้ เข้าร่วมค้า

ทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

                                     ความสามารถในการรับงาน (Bid Capacity) จะพิจารณาจากความสามารถในการรับ

งาน (Bid Capacity) ของผู้ ที�เข้าร่วมค้ารวมกนั ทั �งนี � คา่ B ตามข้อ ๒.๑๓ ของ ผู้ ที�เข้าร่วมค้ารวมกนั ต้องไมเ่กิน



๒,๐๐๐ ล้านบาท

                                     กลุม่ผู้ เข้าร่วมค้าต้องแสดงหลกัฐานข้อตกลงในการเข้าร่วมค้าระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าซึ�งต้อง

มีข้อความระบไุว้ชดัเจนวา่ผู้ เข้าร่วมค้าทกุรายยินยอมผกูพนัตนในการที�จะรับผิดชอบร่วมกนัอยา่งเชน่ ลกูหนี �ร่วม

ตอ่การไฟฟา้สว่นภมิูภาค ในการดําเนินงานตามประกวดราคาจ้างนี �

                                     เอกสารประกวดราคาจะต้องมีการลงนามของทกุๆ ฝ่ายที�ร่วมการงานนั �น โดยมีผลผกูพนั

ตามกฎหมาย

                                     กรณีที�ข้อตกลงฯ กําหนดให้มีการมอบหมายผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ

ในนามกิจการร่วมค้า การยื�นข้อเสนอดงักลา่วไมต้่องมีหนงัสอืมอบอํานาจ

                                     สาํหรับข้อตกลงฯ ที�ไมไ่ด้กําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ ผู้ เข้าร่วมค้าทกุ

รายจะต้องลงลายมือซื�อในหนงัสอืมอบอํานาจให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอในนามกิจการร่วม

ค้า

                                     ให้ผู้ เข้าร่วมค้าที�ได้รับมอบหมายหรือมอบอํานาจให้เป็นผู้ ยื�นข้อเสนอในนามกิจการร่วม

ค้า ดําเนินการซื �อและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์กรณีที�มีการจําหนา่ยเอกสารซื �อหรือจ้างหรือ

ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์กรณีที�ไมมี่การจําหนา่ยเอกสารซื �อหรือจ้าง จงึจะมีสทิธิในการเข้า

ยื�นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้าได้ 

                          ๒.๑๒     ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

                          ๒.๑๓     ต้องมีความสามารถในการรับงาน (Bid Capacity) โดยมีคา่ที�คํานวณได้จากสตูรด้าน

ลา่งนี � ไมน้่อยกวา่ราคากลางของงานประกวดราคานี � โดยผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องแสดงการคํานวณตามแบบฟอร์ม

BC-01, BC-02, BC-03 ลงนามรับรองโดยผู้ มีอํานาจ

                             สตูรการคํานวณ  Bid Capacity  =  (A x N) – B

                             A  คือ รายได้หนว่ยเป็นบาทจากงานบริการประจําปี (Annual Turnover) ของปีใดปีหนึ�ง ที�

สงูสดุในรอบ ๕ ปี ที�ผา่นมา

                             N  คือ ระยะเวลาหนว่ยเป็นปีของสญัญาจ้างในการประกวดราคานี � ( ๑.๔ ปี)

                             B  คือ มลูคา่หนว่ยเป็นบาทของงานสญัญาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟา้ที�อยูร่ะหวา่งดําเนิน

การ เฉพาะที�เป็นคูส่ญัญากบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค ณ วนัเสนอราคา ทั �งนี �ไมร่วมงานที�มีความก้าวหน้าของงาน

มากกวา่ร้อยละ ๗๐

                             โดย B = “มลูคา่งานที�มีหนงัสอืสั�งจ้างก่อนวนัเสนอราคา” + (บวก) “มลูคา่สญัญางานจ้าง

เหมาก่อสร้างสถานีไฟฟา้ที�ผู้ ยื�นข้อเสนอกําลงัดําเนินการอยู”่ – (ลบ) “มลูคา่งานที�ผู้ ยื�นข้อเสนอได้ดําเนินการไป

แล้ว (คดิมลูคา่งานตามใบเรียกเก็บเงิน (Invoices))”

                             ทั �งนี � ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องมีคา่ B ที�คํานวณได้จากสตูรข้างต้น ไมเ่กิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท (รวมภาษี

มลูคา่เพิ�ม)

                 ๓.    หลักฐานการยื�นข้อเสนอ

                            ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยื�นมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ

                          ๓.๑    สว่นที� ๑ อยา่งน้อยต้องมีเอกสารดงัตอ่ไปนี �

                                   (๑)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นนิตบิคุคล



                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั ให้ยื�นสาํเนาหนงัสอืรับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล บญัชีรายชื�อหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมทั �งรับรองสาํเนาถกูต้อง

                                           (ข)   บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั ให้ยื�นสาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียน

นิตบิคุคล หนงัสอืบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั �งรับรองสาํเนาถกูต้อง

                                   (๒)     ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ยื�นสาํเนา

สญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที�ระบไุว้ใน (๑) ของผู้ ร่วมค้า

                                   (๓)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ทั �งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                     ทั �งนี � เมื�อผู้ ยื�นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว

ระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ ยื�นข้อ

เสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สว่นที� ๒ อยา่งน้อยต้องมีเอกสารดงัตอ่ไปนี �

                                   (๑)    ในกรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอมอบอํานาจให้บคุคลอื�นกระทําการแทนให้แนบหนงัสอืมอบ

อํานาจซึ�งตดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ ทั �งนี �

หากผู้ รับมอบอํานาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ที�บรรลนิุตภิาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นั �น

                                   (๒)    หลกัประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕

                                   (๓)    สาํเนาหนงัสอืรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั �งรับรองสาํเนาถกูต้อง

                                               เอกสารและหรือสาํเนาเอกสารตามข้อ (๓) ของนิตบิคุคลที�ตั �งขึ �นตามกฎหมาย

ตา่งประเทศ ที�ทําขึ �นในตา่งประเทศ จะต้องผา่นการรับรองเอกสารจากกระทรวงการตา่งประเทศหรือโนตารี พบัลคิ

หรือหนว่ยงานอื�นตามกฎหมายของประเทศนั �นๆ จากสถานทตูหรือกงสลุของไทยที�มีอาณาเขตในประเทศนั �นๆ

และกระทรวงการตา่งประเทศของไทย ให้ถกูต้อง ตามลาํดบั

                                               เอกสารและหรือสาํเนาเอกสารตามข้อ (๓) ของนิตบิคุคลที�ตั �งขึ �นตามกฎหมาย

ตา่งประเทศ ในกรณีที�เอกสารเป็นภาษาตา่งประเทศที�ไมใ่ชภ่าษาองักฤษ นอกจากต้องผา่นการรับรองเอกสารตาม

ที�กลา่วข้างต้นแล้ว ผู้ เสนอราคาจะต้องแนบคําแปลภาษาไทยของเอกสารดงักลา่วที�ผา่นการรับรองคําแปลเอกสาร

จากภาษาตา่งประเทศเป็นภาษาไทยตามระเบียบกระทรวงการตา่งประเทศวา่ด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙

และ

ที�แก้ไขเพิ�มเตมิ มาพร้อมกบัการยื�นข้อเสนอครั �งนี �

                                   (๔)    เอกสารเพิ�มเตมิอื�นๆ

                                                (๔.๑)   บญัชีรายชื�ออปุกรณ์ที�ใช้ในโครงการ (List of Suppliers)

                                                (๔.๒)   สาํเนาหนงัสอืแสดงหลกัฐานทางการเงินย้อนหลงั ๕ ปี และแบบฟอร์ม

ความสามารถในการรับงาน (Bid Capacity) BC-01, BC-02 และ BC-03

                                                (๔.๓)   แคตตาลอ็ก และ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ

(Specification) ที�เสนอทกุรายการ พร้อมทั �ง Type Test ของอปุกรณ์

                       การเสนอรายละเอียดอปุกรณ ต องระบรุายชื�อผลติภณัฑ์ บริษัท และประเทศผู ผลติ การรับ

ประกนัการชํารุดบกพร อง หรือรายละเอียดอื�นๆ อย างชดัเจน



                        อปุกรณ์ที�อยูใ่นรายชื�ออปุกรณ์หลกัในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟา้ (Product Lists) ให้เสนอ

ผลติภณัฑ์ตามรายละเอียด ดงันี �

                      (ก) อปุกรณ์ที�ไมมี่รายชื�อผลติภณัฑ์ หรือมีรายชื�อเพียง ๑ ผลติภณัฑ์ ให้เสนอได้เพียง ๑ ผลติภณัฑ์

เทา่นั �น โดยไมจํ่าเป็นต้องเสนอผลติภณัฑ์ที�อยูใ่นรายการ Product Lists 

                     (ข) อปุกรณ์ที�มีรายชื�อผลติภณัฑ์มากกวา่ ๑ ผลติภณัฑ์ สามารถเสนอได้มากกวา่ ๑ ผลติภณัฑ์ โดย

ให้ เสนอผลติภณัฑ์ เฉพาะที�มีในรายการ Product Lists เทา่นั �น

                     ทั �งนี � ผู ยื�นข อเสนอที�เสนอผลติภณัฑ ที�อยู ในรายการ Product Lists ไมต้่องยื�นเอกสารแค

ตตาลอ็ก และ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ (Specification), Type Test และประวตักิารขาย

ของผลติภณัฑ นั �น โดยอปุกรณ์ไฟฟา้ระบบ 115 kV ได้แก่ Main Control Board, Power Transformer, GIS

Switchgear, MTS, Capacitor Bank, อปุกรณ ไฟฟา้ระบบ 22 kV หรือ 33 kV ได้แก่ Switchgear, Automatic

Switching Capacitor Bank, AC Distribution Boards, DC Distribution Boards และระบบ CSCS/SCPS ให้ผู้

ยื�นข้อเสนอยื�นรายการอปุกรณ์ประกอบ (Bill of Material (BOM)) และในการเสนออปุกรณ์ 115 kV GIS

Switchgear, 115 kV Capacitor Bank, 22 kV หรือ 33 kV Arc Detection System และระบบ CSCS/SCPS ให้ผู้

ยื�นข้อเสนอยื�นแบบรูปและผงัการตดิตั �งอปุกรณ์ (Drawing and Configuration) มาด้วย

                     สาํหรับอปุกรณ ไฟฟ าระบบ 115 kV ได แก่ Circuit Breaker, Disconnecting Switch,

Lightning Arrester, Current Transformer, Voltage Transformer, Main Control Board, Power Transformer,

GIS Switchgear, Cable Termination Kit, MTS, Capacitor Bank, อปุกรณ ไฟฟา้ระบบ 22 kV หรือ 33 kV

ได้แก่ Switchgear, Automatic Switching Capacitor Bank และระบบ CSCS/SCPS ให้ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดั

เลอืกเป็นคูส่ญัญาเลอืกเพียง ๑ ผลติภณัฑ ในแต ละรายการ และจดัสง่แบบบญัชีรายชื�ออปุกรณ ที�ใช ใน

โครงการ (List of Suppliers) ฉบบัปรับปรุง ภายใน ๑๐ วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับหนงัสอืสั�งจ้าง

                    ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ประสงค์จะเสนอรายละเอียดทางเทคนิค ที�ไมเ่ป็นไปตามเงื�อนไขประกวดราคา

(Specifications) ให้แสดงรายละเอียดดงักลา่วในตาราง Annex (Deviation Form) หากมีรายละเอียดที�ไมเ่ป็นไป

ตามเงื�อนไขประกวดราคาปรากฏในเอกสารเสนอราคา แตไ่มป่รากฏในตาราง Annex จะถือเป็นโมฆะทั �งหมด 

                  โดยหลกัฐานการยื�นข้อเสนอตามข้อ (๔.๒) และ (๔.๓) ให้นําเอกสารสว่นนี �พร้อมสรุปจํานวนเอกสาร

มาสง่ที� กองจดัการงานสถานีไฟฟา้ (การไฟฟา้สว่นภมิูภาค (สาํนกังานใหญ่) เลขที� ๒๐๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวง

ลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร (อาคาร ๓ ชั �น ๘)) ภายใน ๑ วนัทําการนบัถดัจากวนัเสนอราคาโดยไมต้่อง

สง่ข้อมลู (Upload) PDF files (Portable Document Format)

                                                (๔.๔) สาํเนาใบขึ �นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

(SMEs) หรือสาํเนาหนงัสอืรับรองสนิค้า Made in Thailand (ถ้ามี)

                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ทั �งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                    ทั �งนี � เมื�อผู้ ยื�นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ครบถ้วน ถกู

ต้องแล้ว ระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้

โดยผู้ ยื�นข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ตามที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี � โดยไมมี่เงื�อนไขใดๆ ทั �งสิ �น และจะต้อง



กรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทั �งหลกัฐานแสดงตวัตนและทําการยืนยนัตวัตนของผู้ ยื�นข้อเสนอโดยไม่

ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ให้ผู้ ยื�นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไมต้่องยื�นใบ

แจ้งปริมาณงานและราคา และใบบญัชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั �งเดียวและราคาเดียว

โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอ่หนว่ย หรือราคาตอ่รายการ ตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง ทั �งนี �

ราคารวมที�เสนอจะต้องตรงกนัทั �งตวัเลขและตวัหนงัสอื ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสอืไมต่รงกนั ให้ถือตวัหนงัสอืเป็น

สาํคญั โดยคดิราคารวมทั �งสิ �นซึ�งรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีอากรอื�น และคา่ใช้จา่ยทั �งปวงไว้แล้ว

                                   ราคาที�เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่  ๑๘๐ วนั ตั �งแตว่นัเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที�ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

                          ๔.๓     ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไมเ่กิน ๕๑๐ วนั นบั

ถดัจากวนัที�ได้รับหนงัสอืแจ้งจาก กฟภ. ให้เริ�มทํางาน

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ ยื�นข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ

ให้ถี�ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์ทั �งหมดเสยีก่อนที�จะตกลงยื�นข้อเสนอตามเงื�อนไขใน

เอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์

                          ๔.๕     ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ในวนัที� ........................  ระหวา่งเวลา ........................ น.  ถงึ ........................ น. และเวลาในการ

เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

                                    เมื�อพ้นกําหนดเวลายื�นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการยื�นข้อเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด

                          ๔.๖     ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องจดัทําเอกสารสาํหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ยื�นข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน

ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที�จะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจงึสง่ข้อมลู (Upload) เพื�อเป็นการ

เสนอราคาให้แก่กฟภ. ผา่นทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบ

คณุสมบตัขิองผู้ ยื�นข้อเสนอแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นตามข้อ

๑.๖ (๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอราย

อื�น คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนันั �นออกจากการเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะที�

มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖

(๒) และคณะกรรมการฯ เชื�อวา่มีการกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั

รายชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �นออกจากการเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ และกฟภ. จะพิจารณาลงโทษผู้ ยื�นข้อเสนอดงักลา่วเป็น

ผู้ ทิ �งงาน เว้นแต ่กฟภ. จะพิจารณาเหน็วา่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �น มิใชเ่ป็นผู้ ริเริ�มให้มีการกระทําดงักลา่วและได้ให้

ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของกฟภ.

                          ๔.๘     ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิดงันี �

                                   (๑)    ปฏิบตัติามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์



                                   (๒)    ราคาที�เสนอจะต้องเป็นราคาที�รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม และภาษีอื�นๆ (ถ้ามี) รวมคา่ใช้

จา่ยทั �งปวงไว้ด้วยแล้ว

                                   (๓)    ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื�อเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที�

กําหนด

                                   (๔)    ผู้ ยื�นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที�เสนอแล้วไมไ่ด้

                                   (๕)    ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องศกึษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที�แสดงไว้ในเวบ็ไซต์ www.gprocurement.go.th

                            ๔.๙    ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ประสงค์จะให้มีการชี �แจงให้ความกระจา่งเกี�ยวกบัเอกสารประกวดราคา

หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ�มเตมิ ให้สอบถามผา่นทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) ของกองจดัการงาน

สถานีไฟฟา้ (spm@pea.co.th) ก่อนถงึกําหนดวนัเสนอราคา ไมน้่อยกวา่ ๑๐ วนัทําการ

                            ๔.๑๐  ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องจดัทําแผนการใช้พสัดทีุ�ผลติภายในประเทศและแผนการใช้เหลก็ที�

ผลติภายในประเทศ

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา

                          ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซื �อจดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัตอ่ไปนี � จํานวน ๙,๕๖๐,๗๒๖.๐๐ บาท

(เก้าล้านห้าแสนหกหมื�นเจ็ดร้อยยี�สบิหกบาทถ้วน)

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารเซน็สั�งจา่ย ซึ�งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัที�ที�ใช้เช็คหรือดราฟท์

นั �นชําระตอ่เจ้าหน้าที�ในวนัที�ยื�นข้อเสนอ หรือก่อนวนันั �นไมเ่กิน ๓ วนัทําการ

                          ๕.๒     หนงัสอืคํ �าประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที�คณะกรรมการ

นโยบายกําหนด

                          ๕.๓     พนัธบตัรรัฐบาลไทย

                          ๕.๔     หนงัสอืคํ �าประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนญุาตให้

ประกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชย์และประกอบธรุกิจคํ �าประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย

ตามรายชื�อบริษัทเงินทนุที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอยา่งหนงัสอืคํ �า

ประกนัของธนาคารที�คณะกรรมการนโยบายกําหนด

                          กรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารสั�งจา่ยหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทยหรือหนงัสอืคํ �า

ประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ มาวางเป็นหลกัประกนัการเสนอราคาจะต้องสง่ต้นฉบบั

เอกสารดงักลา่วมาให้กฟภ.ตรวจสอบความถกูต้องในวนัที�........................ ระหวา่ง

เวลา ........................ น. ถงึ ........................ น.

                          กรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ยื�นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนงัสอืคํ �าประกนั

อิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลกัประกนัการเสนอราคาให้ระบชืุ�อผู้ เข้าร่วมค้ารายที�สญัญาร่วมค้า

กําหนดให้เป็นผู้ เข้ายื�นข้อเสนอกบัหนว่ยงานของรัฐเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ

                 ๖.    หลักเกณฑ์และสทิธิในการพจิารณา

                          ๖.๑     การพิจารณาผลการยื�นข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั �งนี � กฟภ.จะพิจารณา

ตดัสนิโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา

                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื�นข้อเสนอ

                                   กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื�นข้อเสนอ กฟภ. จะพิจารณาจาก

ราคารวม



                          ๖.๓     หากผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูต้องตามข้อ ๒ หรือยื�นหลกัฐานการยื�นข้อ

เสนอไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื�นข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะไมรั่บพิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �น เว้นแตผู่้ ยื�นข้อเสนอรายใด

เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทีุ�จะจ้างไมค่รบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด

แตกตา่งไปจากเงื�อนไขที�กฟภ.กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ในสว่นที�มิใชส่าระ

สาํคญัและความแตกตา่งนั �น ไมมี่ผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสยีเปรียบตอ่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือเป็นการผิด

พลาดเลก็น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสทิธิผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �น

                          ๖.๔     กฟภ.สงวนสทิธิ�ไมพิ่จารณาข้อเสนอของผู้ ยื�นข้อเสนอโดยไมมี่การผอ่นผนั ในกรณีดงัตอ่

ไปนี �

                                   (๑)    ไมป่รากฏชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �นในบญัชีรายชื�อผู้ รับเอกสารประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชื�อผู้ ซื �อเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ของกฟภ.

                                   (๒)    ไมก่รอกชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื�อนไขที�กําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ที�เป็นสาระสาํคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสยีเปรียบแก่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น

                          ๖.๕     ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการทําสญัญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือกฟภ. มีสทิธิให้ผู้ ยื�นข้อเสนอชี �แจงข้อเทจ็จริงเพิ�มเตมิได้ กฟภ.มี

สทิธิที�จะไมรั่บข้อเสนอ ไมรั่บราคา หรือไมทํ่าสญัญา หากข้อเทจ็จริงดงักลา่วไมเ่หมาะสมหรือไมถ่กูต้อง

                          ๖.๖     กฟภ.ทรงไว้ซึ�งสทิธิที�จะไมรั่บราคาตํ�าสดุ หรือราคาหนึ�งราคาใด หรือราคาที�เสนอทั �งหมด

ก็ได้ และอาจพิจารณาเลอืกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ�งรายการใด หรืออาจจะยกเลกิ การ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์โดยไมพิ่จารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทั �งนี � เพื�อประโยชน์ของทางราชการ

เป็นสาํคญั และให้ถือวา่การตดัสนิของกฟภ.เป็นเดด็ขาดผู้ ยื�นข้อเสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จา่ย หรือคา่เสยีหายใดๆ

มิได้ รวมทั �ง กฟภ.จะพิจารณายกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นผู้ ทิ �งงาน ไมว่า่

จะเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลอืกหรือไมก็่ตาม หากมีเหตทีุ�เชื�อถือได้วา่ยื�นข้อเสนอกระทําการโดยไมส่จุริต

เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใช้ชื�อบคุคลธรรมดา หรือนิตบิคุคลอื�นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

                               ในกรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอรายที�เสนอราคาตํ�าสดุ เสนอราคาตํ�าจนคาดหมายได้วา่ไมอ่าจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

หรือกฟภ. จะให้ผู้ ยื�นข้อเสนอนั �นชี �แจงและแสดงหลกัฐานที�ทําให้เชื�อได้วา่ผู้ ยื�นข้อเสนอสามารถดําเนินงานตาม

เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากคําชี �แจงไมเ่ป็นที�รับฟังได้ กฟภ. มีสทิธิที�จะไมรั่บข้อเสนอ

หรือไมรั่บราคาของผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �น ทั �งนี �ผู้ ยื�นข้อเสนอดงักลา่วไมมี่สทิธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยหรือคา่เสยีหายใดๆ

จากกฟภ.

                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสญัญา กฟภ. อาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หาก

ปรากฏวา่มีการกระทําที�เข้าลกัษณะผู้ ยื�นข้อเสนอที�ชนะการประกวดราคาหรือที�ได้รับการคดัเลอืกมีผลประโยชน์

ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสยีกบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ ยื�นข้อ

เสนอรายอื�น หรือเจ้าหน้าที�ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทจุริตอื�นใดในการเสนอราคา

                            ๖.๘     หากผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสงูกวา่ราคาตํ�าสดุของผู้ ยื�น

ข้อเสนอรายอื�นที�ไมเ่กินร้อยละ ๑๐ ให้หนว่ยงานของรัฐจดัซื �อจดัจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดงักลา่ว โดยจดั



เรียงลาํดบัผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ�งเสนอราคาสงูกวา่ราคาตํ�าสดุของผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นไม่

เกิน

ร้อยละ ๑๐ ที�จะเรียกมาทําสญัญาไมเ่กิน  ๓ ราย

                                   อนึ�ง การพิจารณาผลตามเงื�อนไขเอกสารประกวดราคาซื �อฯ ให้พิจารณาจากเอกสาร

สาํเนาใบขึ �นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) เทา่นั �น

                          ๖.๙    หากผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งมิใชผู่้ประกอบการ SMEs แตเ่ป็นบคุคลธรรมดาที�ถือสญัชาตไิทยหรือ

นิตบิคุคลที�จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสงูกวา่ราคาตํ�าสดุของผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งเป็นบคุคลธรรมดาที�มิได้

ถือสญัชาตไิทยหรือนิตบิคุคลที�จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของตา่งประเทศไมเ่กินร้อยละ ๓  ให้หนว่ยงานของรัฐจดัซื �อ

หรือจดัจ้างจากผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งเป็นบคุคลธรรมดาที�ถือสญัชาตไิทยหรือนิตบิคุคลที�จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทยดงั

กลา่ว

                 ๗.     การทาํสัญญาจ้างก่อสร้าง

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาจ้างตามแบบสญัญา ดงัระบใุนข้อ

๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนงัสอืกบักฟภ. ภายใน ๓๐ วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนั

สญัญาเป็นจํานวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๑๐ ของราคาคา่จ้างที�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ให้กฟภ.ยดึถือไว้ในขณะ

ทําสญัญาโดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใด ดงัตอ่ไปนี �

                          ๗.๑     เงินสด

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารเซน็สั�งจา่ย ซึ�งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัที�ที�ใช้เช็คหรือดราฟท์

นั �น ชําระตอ่เจ้าหน้าที�ในวนัทําสญัญา หรือก่อนวนันั �นไมเ่กิน ๓ วนัทําการ

                          ๗.๓     หนงัสอืคํ �าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งที�คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสอืคํ �าประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ตามวิธีการที�กรมบญัชีกลางกําหนด

                          ๗.๔     หนงัสอืคํ �าประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนญุาตให้

ประกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชย์และประกอบธรุกิจคํ �าประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย

ตามรายชื�อบริษัทเงินทนุที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอยา่งหนงัสอืคํ �า

ประกนัของธนาคารที�คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒)

                          ๗.๕     พนัธบตัรรัฐบาลไทย

                          หลกัประกนันี �จะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบี �ยภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัที�ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้ รับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว

                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ

                        ๘.๑    งานด้านไฟฟา้

                                กฟภ. จะจา่ยคา่จ้างตอ่หนว่ยของงานแตล่ะรายการที�ได้ทําสาํเร็จจริงตามราคาตอ่หนว่ยที�

กําหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีตอ่ไปนี �

                                (๑) เมื�อปริมาณงานที�ทําเสร็จจริงในสว่นที�เกินกวา่ร้อยละ ๑๒๕ (หนึ�งร้อยยี�สบิห้า) แตไ่ม่

เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ�งร้อยห้าสบิ) ของปริมาณงานที�กําหนดไว้ในสญัญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจา่ย

ให้ในอตัราร้อยละ ๙๐ (เก้าสบิ) ของราคาตอ่หนว่ยตามสญัญา

                                (๒) เมื�อปริมาณงานที�ทําเสร็จจริงในสว่นที�เกินกวา่ร้อยละ ๑๕๐ (หนึ�งร้อยห้าสบิ) ของ

ปริมาณงานที�กําหนดไว้ในสญัญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจา่ยให้ในอตัราร้อยละ ๘๓ (แปดสบิสาม)

ของราคาตอ่หนว่ยตามสญัญา



                                (๓) เมื�อปริมาณงานที�ทําเสร็จจริงน้อยกวา่ร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสบิห้า) ของปริมาณงานที�

กําหนดไว้ในสญัญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจา่ยให้ตามราคาตอ่หนว่ยในสญัญา และจะจา่ยเพิ�ม

ชดเชยเป็นคา่ overhead และ mobilization สาํหรับงานรายการนั �นในอตัราร้อยละ ๑๗ (สบิเจ็ด) ของผลตา่ง

ระหวา่งปริมาณงานทั �งหมดของงานรายการนั �นตามสญัญาโดยประมาณ กบัปริมาณงานที�ทําเสร็จจริงคณูด้วย

ราคาตอ่หนว่ยตามสญัญา ทั �งนี � การจา่ยเงินเพิ�มชดเชยเป็นคา่ Overhead และ Mobilization ดงักลา่ว ผู้วา่จ้างจะ

จา่ยให้แก่ผู้ รับจ้างในงวดสดุท้ายของการจา่ยเงินคา่งานตามสญัญา

                                (๔) กฟภ. จะจา่ยเงินที�เพิ�มขึ �นตาม (๑) และ (๒) ดงักลา่วข้างต้น ในงวดสดุท้ายของการจา่ย

เงิน หรือก่อนงวดสดุท้ายของการจา่ยเงิน ตามที� กฟภ. จะพิจารณาตามที�เหน็สมควร เว้นแตก่รณีที� กฟภ.

พิจารณาเหน็วา่ปริมาณงานที�ทําเสร็จจริงดงักลา่ว มิได้มีสว่นเกี�ยวข้องกบังานอื�นที�เหลอื อีกทั �งงานที�เหลอือยูก็่มิได้

มีผลกระทบตอ่การจา่ยเงินคา่งานที�แล้วเสร็จจริงในงวดดงักลา่ว ทั �งนี � กฟภ. อาจจา่ยเงินที�เพิ�มขึ �นให้แก่ผู้ รับจ้าง

พร้อมกบัการจา่ยเงินคา่งานงวดนั �นๆ และการพิจารณาวา่งานใดอยูใ่นหลกัเกณฑ์ดงักลา่วหรือไมเ่ป็นดลุพินิจโดย

เดด็ขาดของ กฟภ.

                                กฟภ. จะจา่ยเงินคา่จ้างให้แก่ผู้ รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื �องานที�ทําเสร็จจริง เมื�อ กฟภ.

หรือเจ้าหน้าที�ของ กฟภ. ได้ทําการตรวจสอบผลงานที�ทําเสร็จแล้ว และปรากฏวา่เป็นที�พอใจตรงตามข้อกําหนด

แหง่สญัญาทกุประการ กฟภ. จะออกหนงัสอืรับรองการรับมอบงานนั �นให้ไว้แก่ผู้ รับจ้าง

                        ๘.๒    งานด้านโยธา

                                กฟภ. จะจา่ยเงินให กบัผู้ รับจ้างในระหวา่งก่อสร้าง โดยแบง่จา่ยเงินออกเป็นงวดมีราย

ละเอียดของงานแตล่ะงวดที�จะต องผา่นการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับอปุกรณ์และงานจ้างตามข อ

๑.๘ เงื�อนไขการจา่ยเงินค างวดงานโยธา 

                                เมื�อ กฟภ. หรือเจ้าหน้าที�ของ กฟภ. ได้ทําการตรวจสอบผลงานที�ทําเสร็จแล้ว และปรากฏวา่

เป็นที�พอใจตรงตามข้อกําหนดแหง่สญัญาทกุประการ กฟภ. จะออกหนงัสอืรับรองการรับมอบงานนั �นให้ไว้แก่ผู้ รับ

จ้าง ในกรณีที�ปริมาณของรายการที�ได้ทําสาํเร็จจริง แตกตา่งจากที�กําหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา กฟภ.

จะจา่ยเงินคา่จ้างสว่นที�แตกตา่งดงักลา่วดงันี �

                                (๑) กรณีปริมาณงานที�ทําเสร็จจริงมากกวา่ปริมาณงานที�กําหนดไว้ ในสญัญาหรือใบแจ้ง

ปริมาณงานและราคา กฟภ. จะจา่ยเงินตามข้อ ๘.๑(๑), ๘.๑(๒) และ ๘.๑(๔)

                                (๒) กรณีปริมาณงานที�ทําเสร็จจริงน้อยกวา่ปริมาณงานที�กําหนดไว้ ในสญัญาหรือใบแจ้ง

ปริมาณงานและราคา กฟภ. จะจา่ยเงินตามข้อ ๘.๑(๓) โดยคา่จ้างของรายการสว่นที�ลดลงจะถกูหกัจากคา่จ้าง

งวดนั �นๆ

                                การจา่ยเงินงวดสดุท้ายจะจา่ยให้เมื�องานทั �งหมดตามสญัญาได้แล้วเสร็จทกุประการ

                        ๘.๓    การปรับราคาในกรณีที�รัฐบาลประกาศเปลี�ยนแปลงกําหนดอตัราภาษีมลูคา่เพิ�มภายหลงั

สญัญานี �มีผลใช้บงัคบั คูส่ญัญาตกลงให้ คา่จ้าง/คา่พสัด ุตามสญัญานี � ปรับเปลี�ยนตามการเปลี�ยนแปลงของ

อตัราภาษีมลูคา่เพิ�มดงักลา่ว โดยไมต้่องแก้ไขสญัญา

                        ๘.๔    ภายหลงัจาก กฟภ. ได้ดําเนินการจา่ยเงินบางสว่นของวสัดอุปุกรณ์ในการก่อสร้างแล้ว

ผู้ รับจ้างไมมี่สทิธิในการเคลื�อนย้ายวสัดอุปุกรณ์ในการก่อสร้างนั �นไปยงัสถานที�อื�นใดนอกเหนือจากสถานที�

ก่อสร้าง เว้นแตไ่ด้รับการอนญุาตจากการไฟฟา้สว่นภมิูภาค  และการไฟฟา้สว่นภมิูภาคทรงไว้ซึ�งสทิธิในการใช้งาน

วสัดอุปุกรณ์และระบบตา่งๆ ก่อนการรับงาน โดยผู้ รับจ้างยงัมีหน้าที�รับผิดชอบดแูลและจดัเก็บวสัดอุปุกรณ์ให้อยู่

ในสภาพสมบรูณ์จนกวา่การไฟฟา้สว่นภมิูภาคจะรับมอบงานจากผู้ รับจ้างทั �งหมดแล้ว

                 ๙.    อัตราค่าปรับ



                          คา่ปรับตามสญัญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี � หรือข้อตกลงจ้างเป็น

หนงัสอืจะกําหนด ดงันี �

                          ๙.๑     กรณีที�ผู้ รับจ้างนํางานที�รับจ้างไปจ้างชว่งให้ผู้ อื�นทําอีกทอดหนึ�งโดยไมไ่ด้รับอนญุาต

จากกฟภ. จะกําหนดคา่ปรับสาํหรับการฝ่าฝืนดงักลา่วเป็นจํานวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างชว่งนั �น

                          ๙.๒     กรณีที�ผู้ รับจ้างปฏิบตัผิิดสญัญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกําหนดคา่ปรับ

เป็นรายวนัเป็นจํานวนเงินตายตวัในอตัราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

                 ๑๐.    การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง

                            ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ซึ�งได้ทําสญัญาจ้าง ตามแบบ ดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือข้อ

ตกลงจ้างเป็นหนงัสอืแล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที�เกิดขึ �นภายในระยะเวลา ไม่

น้อยกวา่ ๒ ปี  นบัถดัจากวนัที� กฟภ. ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดมิภายใน 

๑๕  วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง

                          หากผู้ รับจ้างไมดํ่าเนินการซอ่มแซมแก้ไขภายใน ๑๕ วนั กฟภ. จะดําเนินการซอ่มแซมเองหรือ

จ้างบคุคลอื�นเข้าดําเนินการ และจะคดิคา่ใช้จา่ยกบัผู้ รับจ้าง

                          ทั �งนี �ระยะเวลาการรับประกนัความชํารุดบกพร่องของงานทั �งสถานีไฟฟา้จะถกูตอ่เวลาไปตาม

ระยะเวลาที�เกิดความชํารุดบกพร่องและยงัไมถ่กูแก้ไข

                          ในกรณีอปุกรณ์หม้อแปลงไฟฟา้กําลงั (Power Transformer) และรีเลย์สาํหรับระบบ

Substation Control and Protection System (SCPS) เมื�อพ้นระยะเวลารับประกนัความชํารุดบกพร องตาม

สญัญารวมกบัระยะเวลาที�ขยายเพิ�มเนื�องจากการชํารุดบกพร่องและยงัไมถ่กูแก้ไข (ถ้ามี) แล้ว ให้ผู้ รับจ้างมี

หนงัสอืโอนสทิธิ�การรับประกนัอปุกรณ์จากผู้ขาย ให้แก่ กฟภ. และให้ผู้ขายออกหนงัสอืรับรองการรับประกนัความ

ชํารุดบกพร องจนครบกําหนดระยะเวลารับประกนัความชํารุดบกพร่องของอปุกรณ์นั �น                   

                          สาํหรับงานโยธาเมื�อครบกําหนดระยะเวลารับประกนั ๒ ปี นบัถดัจากวนัที� กฟภ. ได้รับมอบงาน

ให้สิ �นสดุการรับประกนัโดยไมมี่การขยายระยะเวลารับประกนั แตท่ั �งนี � ผู้ รับจ้างยงัคงต้องรับผิดชอบตอ่งานที�ต้อง

แก้ไขอนัเกิดขึ �นก่อนการรับประกนัสิ �นสดุลง

                 ๑๑.    การจ่ายเงนิล่วงหน้า

                          ผู้ ยื�นข้อเสนอมีสทิธิเสนอขอรับเงินลว่งหน้า ในอตัราไมเ่กินร้อยละ ๑๐ ของราคาคา่จ้างทั �งหมด

แตท่ั �งนี �จะต้องสง่มอบหลกัประกนัเงินลว่งหน้า เป็นพนัธบตัรรัฐบาลไทย หรือหนงัสอืคํ �าประกนัหรือหนงัสอืคํ �า

ประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่ กฟภ. ก่อนการรับชําระเงินลว่ง

หน้านั �น โดยในการจา่ยเงินแตล่ะงวด กฟภ. จะหกัเงินในอตัราเทา่กบัเงินลว่งหน้าที�ผู้ ยื�นข้อเสนอขอรับ จนกวา่จะ

ครบจํานวนเงินลว่งหน้าทั �งหมดที�ผู้ ยื�นข้อเสนอขอรับ 

                          กฟภ. จะคืนหลกัประกนัการรับเงินคา่จ้างลว่งหน้าให้แก่ผู้ รับจ้างโดยไมมี่ดอกเบี �ยภายใน ๑๕ วนั

เมื�อ กฟภ. ได้ออกหนงัสอืรับรองผลงานการก่อสร้าง (Provisional Acceptance Certificate (PAC)) ให้กบัผู้ รับจ้าง

เรียบร้อยแล้ว

                 ๑๒.    การหกัเงนิประกันผลงาน

                          ในการจา่ยเงินแตล่ะงวด กฟภ. จะหกัเงินจํานวนร้อยละ ๑๐ ของเงินที�ต้องจา่ยในงวดนั �นเพื�อเป็น

ประกนัผลงาน ในกรณีที�เงินประกนัผลงานจะต้องถกูหกัไมตํ่�ากวา่ร้อยละ ๑๐ ของคา่จ้างทั �งหมด

                          ผู้ รับจ้างมีสทิธิที�จะขอเงินประกนัผลงานคืน โดยผู้ รับจ้างจะต้องนําหนงัสอืคํ �าประกนัของ

ธนาคาร หรือหนงัสอืคํ �าประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสอืคํ �าประกนัดงัระบใุนข้อ

๑.๔ (๔) มาวางไว้ตอ่ กฟภ. เพื�อเป็นหลกัประกนัแทน



                          กฟภ. จะคืนเงินประกนัผลงาน และ/หรือหนงัสอืคํ �าประกนัของธนาคารดงักลา่วให้แก่ผู้ รับจ้าง

โดยไมมี่ดอกเบี �ยภายใน ๑๕ วนั เมื�อ กฟภ. ได้ออกหนงัสอืรับรองผลงานการก่อสร้าง (Provisional Acceptance

Certificate (PAC)) ให้กบัผู้ รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

                 ๑๓.    ข้อสงวนสทิธิในการยื�นข้อเสนอและอื�น ๆ

                          ๑๓.๑   เมื�อกฟภ.ได้คดัเลอืกผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ รับจ้างจะต้องสั�งหรือนําสิ�งของมาเพื�องานจ้างดงักลา่วเข้ามาจากตา่ง

ประเทศ และของนั �นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดนิอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที�

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งเป็นผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วย

การสง่เสริมการพาณิชยนาวี ดงันี �

                                   (๑)    แจ้งการสั�งหรือนําสิ�งของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจ้าทา่ ภายใน ๗

วนั นบัตั �งแตว่นัที�ผู้ รับจ้างสั�งหรือซื �อของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�นได้

                                   (๒)    จดัการให้สิ�งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที�มีสทิธิเชน่เดียวกบัเรือไทยจาก

ตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุสิ�งของนั �น โดยเรืออื�นที�มิใชเ่รือไทย

ซึ�งจะต้องได้รับอนญุาตเชน่นั �นก่อนบรรทกุของลงเรืออื�น หรือเป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�น

                                   (๓)    ในกรณีที�ไมป่ฏิบตัติาม (๑) หรือ (๒) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการ

สง่เสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๓.๒   ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งกฟภ.ได้คดัเลอืกแล้ว ไมไ่ปทําสญัญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสอื

ภายในเวลาที�กําหนดดงัระบไุว้ในข้อ ๗ กฟภ.จะริบหลกัประกนัการยื�นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสอืคํ �า

ประกนั การยื�นข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสยีหายอื�น (ถ้ามี) รวมทั �งจะพิจารณาให้

เป็นผู้ ทิ �งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซื �อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ

                          ๑๓.๓   กฟภ.สงวนสทิธิ�ที�จะแก้ไขเพิ�มเตมิเงื�อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาหรือข้อตกลง

จ้างเป็นหนงัสอืให้เป็นไปตามความเหน็ของสาํนกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี)

                          ๑๓.๔   ในกรณีที�เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี � มีความขดัหรือแย้งกนัผู้

ยื�นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัติามคําวินิจฉยัของกฟภ. คําวินิจฉยัดงักลา่วให้ถือเป็นที�สดุ และผู้ ยื�นข้อเสนอไมมี่สทิธิ

เรียกร้องคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิ�มเตมิ

                          ๑๓.๕   กฟภ. อาจประกาศยกเลกิการจดัจ้างในกรณีตอ่ไปนี �ได้ โดยที�ผู้ ยื�นข้อเสนอจะเรียกร้อง

คา่เสยีหายใดๆ จากกฟภ.ไมไ่ด้

                                   (๑)    กฟภ.ไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินที�จะใช้ในการจดัจ้างหรือได้รับจดัสรรแตไ่มเ่พียงพอที�จะ

ทําการจดัจ้างครั �งนี �ตอ่ไป

                                   (๒)    มีการกระทําที�เข้าลกัษณะผู้ ยื�นข้อเสนอที�ชนะการจดัจ้างหรือที�ได้รับการคดัเลอืกมี

ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสยีกบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมหรือสมยอม

กนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือเจ้าหน้าที�ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทจุริตอื�นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจดัจ้างครั �งนี �ตอ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กฟภ. หรือกระทบตอ่

ประโยชน์สาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื�นในทํานองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที�กําหนดในกฎกระทรวงซึ�งออก

ตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจดัซื �อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ



                 ๑๔.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

                          การปรับราคาคา่งานก่อสร้างตามสตูรการปรับราคาดงัระบใุนข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ในกรณีที� คา่

งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ�มขึ �น โดยวิธีการตอ่ไปนี �

                          ตามเงื�อนไข หลกัเกณฑ์ สตูรและวิธีคํานวณที�ใช้กบัสญัญาแบบปรับราคาได้ตามมตคิณะ

รัฐมนตรีเมื�อวนัที� ๒๒ สงิหาคม ๒๕๓๒ เรื�อง การพิจารณาชว่ยเหลอืผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนงัสอื

สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที� นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัที� ๒๔ สงิหาคม ๒๕๓๒

                          สตูรการปรับราคา (สตูรคา่ K) จะต้องคงที�ที�ระดบัที�กําหนดไว้ในวนัแล้วเสร็จตามที�กําหนดไว้ใน

สญัญา หรือภายในระยะเวลาที�กฟภ.ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สตูรของทางราชการที�ได้ระบใุนข้อ ๑.๕

                 ๑๕.    มาตรฐานฝีมือช่าง

                          เมื�อกฟภ.ได้คดัเลอืกผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี �

แล้ว ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องตกลงวา่ในการปฏิบตังิานก่อสร้างดงักลา่ว ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผา่นการ

ทดสอบ มาตรฐานฝีมือชา่งหรือผู้ผา่นการทดสอบมาตราฐานฝีมือชา่งจาก สถานที�ดําเนินการทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงานและมาตรฐานกลางของทางราชการ หรือสถาบนัเอกชนที�ทางราชการรับรอง หรือผู้ มีวฒิุบตัรระดบั

ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทา่จากสถาบนัการศกึษาที� ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอตัราไมตํ่�ากวา่

ร้อยละ ๑๐ ของแตล่ะ สาขาชา่งแตจ่ะต้องมีจํานวนชา่งอยา่งน้อย ๑ คน ในแตล่ะสาขาชา่ง ดงัตอ่ไปนี �

                          ๑๕.๑    สาขาไฟฟา้

                          ๑๕.๒    สาขาโยธา

                 ๑๖.    การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ

                          ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลอืกให้เป็นผู้ รับจ้างต้องปฏิบตัิ

ตามหลกัเกณฑ์ที�กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด

                 ๑๗.    การประเมนิผลการปฏบิตังิานของผู้ประกอบการ

                          กฟภ. สามารถนําผลการปฏิบตังิานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลอืกให้

เป็นผู้ รับจ้างเพื�อนํามาประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการ

                          ทั �งนี � หากผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลอืกไมผ่า่นเกณฑ์ที�กําหนดจะถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือ

ทําสญัญากบักฟภ. ไว้ชั�วคราว
 

การไฟฟา้สว่นภมิูภาค

        เมษายน ๒๕๖๔


