
 

เงื่อนไขประกวดราคาเพิ่มเติม  
งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบควบคุมสั่งการระยะไกล  Feeder Remote Terminal Unit (FRTU)  

และ อุปกรณ์สื่อสาร Cellular Router (3G) พร้อมติดตั้ง จ านวน 205 ชุด  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-กปบ-098-2564  

 

การประกวดราคาในครั้งนี้เป็นการประกวดราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมสั่งการ
ระยะไกล Feeder Remote Terminal Unit (FRTU) และอุปกรณ์สื่อสาร Cellular Router (3G)                 
รวมตลอดไปถึงการทดสอบพร้อมน าเข้าใช้งานการเชื่อมต่อระบบ SCADA/DMS ของศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟูา 
ของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค เขต ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่ต้องมีรายละเอียดทาง
เทคนิค และฟังก์ชั่นการท างาน ดังนี้ 

๑. อุปกรณ์ FRTU ในที่นี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า FDCU (Feeder Device Control Unit) ตามข้อก าหนด
ทางเทคนิค FDCU Specifications (Appendix A) 

๒. อุปกรณ์ Cellular Router ตามข้อก าหนดทางเทคนิค RMIS-102/2559 Cellular Equipment for 
field devices interface Item 2 (3G Router) (Appendix B) หรือ ดีกว่า 

๓. Test set with Protocol Analyzer software and Accessories ตามข้อก าหนด            
ทางเทคนิค Specification No.ASD-002/2560 (Appendix C) 

ข้อ ๑ คุณสมบัติผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ผู้ยื่นข้อเสนอตามประกวดราคานี้จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระบุ ในเอกสารประกวด

ราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบควบคุมสั่งการระยะไกล Feeder Remote Terminal Unit (FRTU) 
และอุปกรณ์สื่อสาร Cellular Router (3G) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ในข้อ ๒ 
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแล้วยังต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 

ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
๑.๑ ในช่วง ๕ ปี ที่ผ่านมา (นับถึงวันยื่นซองประกวดราคา) ต้องเคยเป็นคู่ สัญญากับ

หน่วยงาน/องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เป็นนิติบุคคล โดยในสัญญาเดียวกันจะต้องมี
ผลงานการออกแบบ และติดตั้ง  

- Feeder Remote Terminal Unit (FRTU) ส าหรับอุปกรณ์ในระบบจ าหน่ายที่มีระดับ
แรงดันไม่ต่ ากว่า ๒๒ เควี (อย่างน้อย ๑ โครงการ ที่มจี านวน FRTU ไม่น้อยกว่า ๕ ชุด) หรือ  

- ออกแบบและติดตั้ง อุปกรณ์ระบบควบคุมสถานีไฟฟูาด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-
based Substation Control System: CSCS) ที่มีระดับแรงดันไม่ต่ ากว่า ๒๒ เควี อย่างน้อย ๑ สถานี            
พร้อมกับทดสอบ End to End Test  

โดยให้แนบหนังสือรับรองผลงาน (PAC) ดังกล่าวข้างต้นหรือเอกสารซึ่งแสดงให้เชื่อได้ว่า          
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเคยผ่านงานดังกล่าวจริง มาพร้อมกับเอกสารประกวดราคาที่ยื่นเสนอผ่านทางระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
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กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเคยเป็นผู้ร่วมค้า (Partner) ของกลุ่มผู้เข้าร่วมค้าอ่ืน (Joint Venture 
หรือ Consortium) และมีผลงานการออกแบบและติดตั้ง FRTU หรือ CSCS ดังกล่าวข้างต้น สามารถน า
ผลงานที่ได้รับการรับรองโดยชัดเจนจากคู่สัญญาเดิมว่าเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งงานดังกล่าวจริง มาใช้แสดง
เป็นผลงาน โดยแนบหลักฐานมาพร้อมเอกสารประกวดราคาที่ยื่นผ่านทางระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๕ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้เข้าร่วมค้า (Joint Venture หรือ Consortium) ตั้งแต่สอง        
นิติบุคคลขึ้นไป ท าข้อตกลงร่วมกันในทางการค้าโดยใช้ชื่อร่วมกัน ผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่โดยหลักการกิจการร่วมค้าที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา           
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้างกิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคา 

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคล  
แต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา 
เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า  
รายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกล่าวมา           
พร้อมซองประกวดราคากิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลั กรายเดียว เป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 

(๓) กลุ่มผู้เข้าร่วมค้าต้องแต่งตั้งให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเพียงรายเดียวเป็น          
ผู้ติดต่อและด าเนินการใดๆ กับการไฟฟูาส่วนภูมิภาคในนามของกลุ่มผู้เข้าร่วมค้า ทั้งนี้ จะต้องแสดงหลักฐาน
การแตง่ตั้งและการมอบอ านาจที่มีผลผูกพันกลุ่มผู้เข้าร่วมค้า โดยถูกต้องตามกฎหมาย ตัวแทนดังกล่าวจะต้อง  
มีอ านาจในการยอมรับหนี้สินที่พึงเกิดขึ้น รับค าสั่งในนามกลุ่มผู้เข้าร่วมค้า และการด าเนินการทั้งสิ้นตามสัญญา 
รวมทั้งในการเบิกจ่ายเงิน 

(๔) กลุ่มผู้เข้าร่วมค้าต้องแสดงหลักฐานข้อตกลงในการเข้าร่วมค้าระหว่างผู้เข้าร่วมค้า 
ซึ่งต้องมีข้อความระบุไว้ชัดเจนว่าผู้เข้าร่วมค้าทุกรายยินยอมผูกพันตนในการที่จะรับผิดชอบร่วมกันและแทนกัน
อย่างเช่น ลูกหนี้ร่วมต่อการไฟฟูาส่วนภูมิภาค ในการด าเนินงานตามประกวดราคานี้ 

(๕) เอกสารประกวดราคาจะต้องมีการลงนามของทุกๆ ฝุายที่ร่วมการงานนั้น โดยมี
ผลผูกพันตามกฎหมาย 

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ข้อ ๒ หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในข้อ ๓ ของประกาศประกวดราคา ส าหรับ

เอกสารส่วนที่ ๒ จะต้องมีเอกสารเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้     
๑. เอกสาร Type Test report ของอุปกรณ์ FDCU และอุปกรณ์ Cellular Router              

ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อก าหนดทางเทคนิค FDCU Specifications (Appendix A) และข้อก าหนดทางเทคนิค 
เลขที่ RMIS 102/2559: Cellular Equipment for field devices interface Item 2 (3G Router) (Appendix 
B) หรือดีกว่า 
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๒. เอกสาร Statement of Compliance  
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสาร Statement of Compliance ในรูปแบบของตารางและ

ต้องกรอกข้อมูลด้วยตัวพิมพ์เท่านั้น โดยจะต้องเปรียบเทียบรายละเอียดของอุปกรณ์และงานทั้งหมดที่เสนอ
ตามข้อก าหนดทางเทคนิค FDCU Specifications (Appendix A) และข้อก าหนดทางเทคนิค เลขที่ RMIS 
102/2559: Cellular Equipment for field devices interface Item ๒ (3G Router) (Appendix B) หรือ
ดีกว่า  ซึ่งตาราง Statement of Compliance จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดช่องต่างๆ ดังนี้ 

ก) เลขหัวข้อหรือหัวข้อย่อย (Clause or sub – clause number) 
ข) ชื่อหัวข้อหรือหัวข้อย่อย (Clause or sub – clause name) 
ค) สถานะของการยอมรับข้อก าหนด (Compliance Status) ให้ผู้ยื่นข้อเสนอเลือกรหัส

ใด รหัสหนึ่งในช่องนี้ เพ่ือแสดงว่าผู้ยื่นข้อเสนอยอมรับข้อก าหนดหรือไม่ ดังนี้ 
- “C” หมายถึง สามารถท าได้ตาม (Compliance) หรือ ดีกว่า (Enhance) ข้อก าหนด 
- “N” หมายถึง ไม่สามารถท าได้ หรือท าได้ไม่สมบูรณ์ (Non-Compliance) ตาม

ข้อก าหนด 
ง) การอ้างอิงไปยังเอกสารข้อเสนอทางเทคนิค (Proposal Reference) การยอมรับ

ข้อก าหนดของผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องมีความสอดคล้องกับรายละเอียดของเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องระบุในช่องนี้ให้ชัดเจนว่ารายละเอียดที่อธิบายเกี่ยวกับการยอมรับข้อก าหนดว่าอยู่ ณ ต าแหน่ง
ใดในเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค โดยให้ระบุเฉพาะเลขอ้างอิง เช่น แฟูมที่ บทที่ ส่วนที่ หน้าที่ และบรรทัดที่ 
เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องระบุเลขหัวข้อย่อยของข้อก าหนดไว้ในเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค ณ 
ต าแหน่งที่มีรายละเอียดอธิบายเกี่ยวกับการยอมรับข้อก าหนดนั้นอยู่ 

จ) ในกรณีที่แคตตาล็อกของอุปกรณ์ มีรายละเอียดด้านเทคนิคต่างจากข้อก าหนดของ 
กฟภ. แต่ผู้ยื่นข้อเสนอระบุไว้ในตาราง Statement of Compliance แสดงการยอมรับข้อก าหนดว่าสามารถ
ท าได้ (Compliance) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องอธิบายและชี้แจงให้ชัดเจน รวมทั้งแนบหนังสือยืนยันจากผู้ผลิต
อุปกรณ์หรือระบบดังกล่าวมาในเอกสารข้อเสนอทางเทคนิคด้วย มิฉะนั้น กฟภ. จะถือว่าอุปกรณ์หรือระบบที่
เสนอมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อก าหนดของ กฟภ. 

ฉ) หากมีรายละเอียดหัวข้อใดเป็นรายละเอียดในช่วงด าเนินงานหลังจากลงนามใน
สัญญา ให้ชี้แจงให้ชัดเจน หรือแนบหนังสือชี้แจงรับรองการท างานตามข้อก าหนด 

๓. แคตตาล็อก ทั้งนี้อุปกรณ์ Feeder Device Control Unit (FDCU) และอุปกรณ์ 
Cellular Router ให้ข้อเสนอได้เพียง ๑ ผลิตภัณฑ์ และ ๑ รุ่นต่อผลิตภัณฑ์เท่านั้น 

๔. Bill of Material ตามแบบฟอร์มใน Appendix E 
ทั้งนี้ส าหรับอุปกรณ์ประกอบ (Terminal Block, MCB, สายไฟ และ Selector Switch) 

ยังไม่ต้องยื่นรายละเอียดมาในการยื่นเสนอราคาครั้งนี้ เนื่องจาก การไฟฟูาส่วนภูมิภาค จะพิจารณาหลังจากที่
ได้สัญญาเรียบร้อยแล้ว 
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ข้อ ๓. การเสนอราคา 
  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยแยกเป็น ๒ ส่วน ตามเอกสารประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ระบุไว้ในข้อ ๔ เรื่องการเสนอราคา และเงื่อนไขเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 

๓.๑ การเสนอรายละเอียดอุปกรณ์ต้องระบุยี่ห้อ บริษัท และประเทศผู้ผลิต การรับประกัน          
การช ารุดบกพร่อง หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ อย่างชัดเจน พร้อมส่งแคตตาล็อกหรือตัวอย่าง (ถ้ามี) เพ่ือประกอบ          
การพิจารณา 

๓.๒ อุปกรณ์ที่เสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานระบบการบริหารงาน
คุณภาพ (ISO9000/9001) แล้ว เท่านั้น 

๓.๓ อุปกรณ์ควบคุมที่เสนอต้องมีผลการใช้งานของรุ่นและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ปี (โดยมีหนังสือรับรองผลการใช้งานจากผู้ว่าจ้างที่เป็นหน่วยงาน/องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่เป็นนิติบุคคล) โดยเสนอได้เพียง ๑ ผลิตภัณฑ์ และ ๑ รุ่น ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานยืนยันจาก
บริษัทผู้ผลิต ว่ามีตัวแทนจ าหน่ายและให้บริการในประเทศไทย โดยให้แนบหลักฐานมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ  

๓.๔ อุปกรณ์สื่อสาร Cellular Router ที่เสนอต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน            
จากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแล้ว              
โดยมีผลการใช้งานของรุ่นและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี (โดยมีหนังสือรับรองผลการใช้งาน           
จากผู้ว่าจ้างที่เป็นหน่วยงาน/องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เป็นนิติบุคคล) โดยเสนอ            
ได้เพียง ๑ ผลิตภัณฑ์ และ ๑ รุ่น ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานยืนยันจากบริษัทผู้ผลิต ว่ามีตัวแทนจ าหน่ายและให้บริการ           
ในประเทศไทย โดยให้แนบหลักฐานมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ 

๓.๕ การเสนอราคาให้รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการฝึกอบรม การตรวจสอบ การทดสอบ และ
อ่ืนๆ (ถ้าม)ี ไว้ด้วยแล้ว 

ข้อ ๔.   หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค จะพิจารณาเฉพาะเอกสารประกวดราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เท่านั้น โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
๔.๑   การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค 

(๑) การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจะพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคที่มีรายละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อก าหนดทางเทคนิคของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค และสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค
ที่แตกต่างจากเง่ือนไขประกวดราคาอันมิใช่สาระส าคัญ (Minor Deviation) 

(๒) การไฟฟูาส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการเลือกอุปกรณ์ไฟฟูาที่ผ่านการพิจารณา              
ด้านเทคนิคก่อนทีจ่ะท าการพิจารณาด้านราคาต่อไป 

๔.๒ การพิจารณาข้อเสนอด้านราคา 
(๑) การไฟฟูาส่วนภูมิภาค จะพิจารณาและยึดถือราคารวม (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ที่เสนอไว้             

เป็นหลัก 
(๒) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงาน            

ตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจง
ไม่เป็นที่รับฟังได้ การไฟฟูาส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
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ถ้าผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งอยู่ระหว่างการขอรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ 
(ISO9000/9001) หากผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ( ISO9000/9001) 
ภายใน ๑๐ วันท าการ นับจากวันถัดจากวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา แต่ทั้งนี้จะต้องก่อนการพิจารณา
ตัดสินการคัดเลือกเบื้องต้นของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือเสมือน          
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ (ISO9000/9001) แล้วแต่กรณี  

๔.๔  หากผู้ยื่นข้อเสนอมีรายละเอียดไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข และข้อก าหนดของการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคในสาระส าคัญ การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจะไม่พิจารณารายละเอียดต่างๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

๔.๕ การไฟฟูาส่วนภูมิภาค ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะพิจารณาเพ่ิม หรือลดงานส่วนหนึ่งส่วนใด 
หรือยกเลิกประกวดราคานี้ หรือไม่จ าเป็นต้องตกลงจัดซื้อจากผู้ยื่นข้อเสนอต่ าสุดเสมอไป ทั้งนี้สุดแล้วแต่            
การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจะเห็นสมควร โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

๔.๖ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจ
ด าเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคา เพ่ือให้การประกวดราคาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการไฟฟูา          
ส่วนภูมิภาค 

ข้อ ๕.  การท าสัญญา 
หากผู้ชนะการประกวดราคาไม่ปฏิบัติตามที่ก าหนด การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจะยึดหลักประกัน

การเสนอราคาของผู้ชนะการประกวดราคารายนั้น และสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน
ต่อไป หรือด าเนนิการจัดซื้อใหม่ และหากราคาที่ตกลงจัดซื้อใหม่แพงขึ้นกว่าเดิมเท่าใด ผู้ยื่นข้อเสนอได้ข้างต้น
จะต้องชดใช้ส่วนที่แพงขึ้นจนครบถ้วน ให้ถือว่าเอกสารประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม
สารบัญทั้งหมด รวมทั้งเอกสารที่จะแจกให้แก่ผู้ซื้อแบบ ในภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

ข้อ ๖. การจ่ายเงิน 
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค จะจ่ายเงินให้กับผู้ขาย  โดยผู้ขายจะต้องส่งหนังสือแจ้งรายละเอียด

การขอเบิกจ่ายเงินให้กับการไฟฟูาส่วนภูมิภาค เพ่ือขอเบิกเงินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(๑) การจ่ายเงินค่างานระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ 

๑.๑ งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าพัสดุเมื่อผู้ขายได้ด าเนินการทดสอบ
อุปกรณ์ ณ โรงงานผู้ผลิต Factory Acceptance Test (FAT) ด าเนินการขนส่งอุปกรณ์ และติดตั้งอุปกรณ์
ทั้งหมด (Hardware และ Software) พร้อมทั้งทดสอบ Site Acceptance Test (SAT) และ End to End 
Test จ านวน ๖๕ ชุด และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับงานฯ เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๒๗๐ วัน 

๑.๒ งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าพัสดุเมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการทดสอบ
อุปกรณ์ ณ โรงงานผู้ผลิต Factory Acceptance Test (FAT) ด าเนินการขนส่งอุปกรณ์ และติดตั้งอุปกรณ์
ทั้งหมด (Hardware และ Software) พร้อมทั้งทดสอบ Site Acceptance Test (SAT) และ End to End 
Test จ านวน ๗๐ ชุด และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับงานฯ เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๒๗๐ วัน 

๑.๓ งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าพัสดุเมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการทดสอบ
อุปกรณ์ ณ โรงงานผู้ผลิต Factory Acceptance Test (FAT) ด าเนินการขนส่งอุปกรณ์ และติดตั้งอุปกรณ์
ทั้งหมด (Hardware และ Software) พร้อมทั้งทดสอบ Site Acceptance Test (SAT) และ End to End 
Test จ านวน ๗๐ ชุด และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับงานฯ เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๒๗๐ วัน 
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ภายหลังจากการไฟฟูาส่วนภูมิภาคได้ด าเนินการจ่ายเงินบางส่วนของวัสดุอุปกรณ์
แล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิในการเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์นั้นไปยังสถานที่อ่ืนใดนอกเหนือจากสถานที่ที่ติดตั้ง เว้นแต่
ได้รับการอนุญาตจากการไฟฟูาส่วนภูมิภาค และการไฟฟูาส่วนภูมิภาคทรงไว้ซึ่งสิทธิในการใช้งานวัสดุอุปกรณ์
และระบบต่างๆ ก่อนการรับงาน โดยผู้ขายยังมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์จนกว่าการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจะรับมอบงานจากผู้ขายและออกหนังสือรับรองผลงาน (PAC) ให้แก่ผู้ขาย 

(๒) การจ่ายเงินงวดสุดท้าย 
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค จะจ่ายเงินให้ผู้ขายร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของราคางานจัดซื้อทั้งหมด

ตามสัญญาภายหลังจากที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคได้ออกหนังสือรับรองผลงาน (PAC) ให้กับผู้ขายและผู้ขายได้
ด าเนินการจัดฝึกอบรม ให้แก่เจ้าหน้าที่ของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งจัดส่ง As Built Drawing                   
ในรูปแบบขนาดไม่ใหญ่กว่า A3 รวมถึงเอกสารพร้อมทั้งอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ต่างๆ (CD-R) ตามที่ระบุไว้ใน 
Technical Specification จ านวน ๓ (สาม) ชุดต่อเขตที่ การไฟฟูาส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เรียบร้อยแล้ว  

ข้อ ๗. การจัดหาน  าและไฟฟ้า 
การจัดหาน้ าและไฟฟูาเพ่ือใช้งานตามประกวดราคาจ้างนี้ ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการจัดหาเองทั้งสิ้น 

ข้อ ๘. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
๘.๑ วัสดุอุปกรณ์ผู้ขายต้องจัดหามาเองทั้งสิ้น โดยคุณภาพต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่            

การไฟฟูาส่วนภูมิภาคก าหนดไว้ในรูปแบบและรายการ ซึ่งจะต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่ เคยใช้งานมาก่อน                       
และจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากการไฟฟูาส่วนภูมิภาคก่อนน าไปใช้งาน 

๘.๒ การไฟฟูาส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ที่จะเข้าไปด าเนินการสุ่มตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้ขาย
จัดหามา ณ สถานที่ของผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ หรือ คลังพัสดุของผู้ขายที่หน้างาน เพ่ือท าการตรวจสอบและทดลอง
คุณภาพ ตามที่ผู้รับจ้างน ามาใช้งาน หากไม่ตรงตามรายละเอียดที่ระบุไว้การไฟฟูาส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ที่จะให้
ผู้ขายรีบน าวัสดุอุปกรณ์นั้นกลับโดยเร็วที่สุด โดยการไฟฟูาส่วนภูมิภาคไม่ต้องชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายให้
แต่ประการใดทั้งสิ้น 

ข้อ ๙. การจัดหาบุคคลากร 
๙.๑  ผู้ขายต้องมีผู้จัดการโครงการ ที่เคยเป็นผู้จัดการโครงการด้านการออกแบบและติดตั้ง 

FRTUs ส าหรับอุปกรณ์ในระบบจ าหน่ายที่มีระดับแรงดันไม่ต่ ากว่า ๒๒ เควี อย่างน้อย ๑ โครงการหรือระบบ 
CSCS ที่มีระดับแรงดันไม่ต่ ากว่า ๒๒ เควี อย่างน้อย ๑ สถานี 

๙.๒ ผู้ขายต้องมีทีมงานวิศวกรด้านระบบไฟฟูาที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและ
ควบคุมการติดตั้ง อุปกรณ์/ระบบ ดังกล่าวตามข้อ ๑.๒ รวมทั้งต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒  และให้แนบหลักฐานและหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบ
และควบคุมงานติดตั้ง ทั้งนี้ระหว่างการติดตั้งทดสอบ ต้องมีวิศวกรด้านระบบไฟฟูาควบคุมงานดังกล่าวประจ า
เขตพ้ืนที่อย่างน้อย ๑ คน 

๙.๓ ผู้ขายจะต้องมีช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถานที่ด าเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานกลางของทางราชการ หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรองหรือ             
ผู้มีวุฒิบัตรไม่น้อยกว่าระดับ ปวช., ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรองให้เข้ารับ
ราชการได้ 
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ทั้งนี้  ผู้ขายจะต้องจัดท าบัญชีแสดงจ านวนช่างทั้งหมด โดยจ าแนกตามแต่ละ             
สาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว
ในวรรคแรกน ามาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการฯ หรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือท างาน            
และพร้อมที่จะให้ผู้ซ้ือหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการท างานตามสัญญานี้ของผู้ขาย 

๙.๔ ผู้ขายต้องมีตัวแทนที่สามารถติดต่อประสานงานส าหรับโครงการดังกล่าว 

ข้อ ๑๐. หน้าที่ของผูข้าย 
๑๐.๑ ผู้ขายมีหน้าที่ด าเนินการส ารวจพื้นที่หน้างาน และออกแบบก่อนการติดตั้ง จัดหาวัสดุ

อุปกรณ์ ด าเนินการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ตามรูปแบบที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคเห็นชอบ และอ่ืนๆ ตามเงื่อนไข
สัญญาจัดซื้อ รวมตลอดถึงการด าเนินการให้สามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไขในสัญญาจัดซื้อ 

๑๐.๒ ผู้ขายต้องแสดงรายการ เครื่องมือที่อยู่ในความครอบครองของผู้ ขายที่สามารถใช้
ปฏิบัติงานได้ทันทีเม่ือสัญญาจ้างมีผลใช้บังคับ โดยที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคสามารถตรวจสอบได้ และต้องแสดง
ส าเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ์ครอบครองโดยการเช่า หรือเช่าซื้อ 

๑๐.๓ ผู้ขายต้องให้สิทธิและความร่วมมืออันดีกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายอ่ืน ที่ต้องเข้า
ด าเนินงานในสถานทีต่ิดตั้งเดียวกัน หรือที่ต้องด าเนินงานตามโครงการเดียวกัน 

๑๐.๔ ผู้ขายมีหน้าที่ปฏิบัติตามค าแนะน าของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 

ข้อ ๑๑. แผนการด าเนินงานและระยะเวลาโครงการ 
๑๑.๑ ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน  หลังจากผู้ขายได้รับหนังสือสั่งซื้อ ผู้ขายจะต้องจัดท าแผน             

การด าเนินงานตามสัญญาโดยละเอียด (ให้รวมถึงการจัดท า Critical Path Method ด้วย) และจัดส่งให้         
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค แผนงานนี้จะต้องระบุล าดับเวลาที่ผู้ ขายคาดว่าจะท าการออกแบบ สั่งผลิตอุปกรณ์                
จัดส่งท าการประกอบ ติดตั้ง และทดสอบ ทั้งยังต้องระบุวันที่ ซึ่งผู้ขายต้องการให้ผู้ซื้อปฏิบัติตามพันธะของสัญญา
โดยครบถ้วน (อย่างสมควรแก่เหตุผล) เพ่ือที่ผู้ขายจะสามารถด าเนินการตามสัญญา โดยเป็นไปตามแผนงานและ
บรรลุผลให้งานเสร็จสิ้น จนผ่านกระบวนการทดสอบ และการตรวจรับงานตามเงื่อนไขของสัญญาได้ ตลอดจน
ก าหนดวันที่และช่วงเวลาอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ในสัญญาอีกด้วย 

๑๑.๒ ผู้ ขายจะต้ องปรั บปรุ งแผนงานให้ เป็ นปั จจุ บั น  และทบทวนปรั บ เปลี่ ยน                           
ตามความเหมาะสม หรือตามที่ กฟภ. สั่ง แต่จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงเวลาสิ้นสุดงานตามเงื่อนไข การขอทบทวน        
แผนงานใดๆ ในการนี้จะต้องแจ้งให้ กฟภ. ทราบ 

๑๑.๓ ในกรณีที่ผลการด าเนินงานของผู้ขายล่าช้ากว่าแผนงานปัจจุบัน ผู้ขายจะต้องปรับปรุง
แผนงานตาม ข้อ ๑๑.๒ และเสนอวิธีการที่จะสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานได้ ไม่ว่าจะเป็น             
การเพิ่มจ านวนบุคคลากร การเพิ่มชั่วโมงการท างาน การเพิ่มจ านวนเครื่องมือเครื่องจักร ฯลฯ โดยผู้ขายจะต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นทั้งหมด 

๑๑.๔ เพ่ือให้งานสัญญาดังกล่าว แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
ผู้ขายต้องจัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างการไฟฟูาส่วนภูมิภาคกับผู้ขายตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) การประชุมที่หน้างาน (Site Meeting) หรือในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรคท าให้
งานล่าช้ากว่าก าหนด 

(๒) ประชุมประจ าเดือน (Monthly Progress Meeting) เพ่ือติดตามความก้าวหน้า
ของงานนั้น โดยก าหนดวันที่แน่นอนในแต่ละเดือน ซึ่งผู้ขายจะต้องจัดท ารายงานความก้าวหน้าประจ าเดือนด้วย 

(๓) ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบและน าเข้าใช้งาน 
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ข้อ ๑๒. การควบคุมคุณภาพงาน 
การควบคุมคุณภาพงานเป็นความรับผิดชอบของผู้ ขายแต่เพียงผู้ เดียว ทั้งในด้านงาน

วิศวกรรมออกแบบ คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่จัดหา ทักษะการท างานของบุคคลากรของผู้ ขาย เครื่องมือ
เครื่องจักรที่น ามาใช้ ตลอดจนกระบวนการท างานและการบริหารโครงการ 

การให้ความเห็นชอบแบบและเอกสาร และ/หรือการตรวจสอบงาน และ/หรือการเข้าร่วม
เป็นพยานในการทดสอบต่างๆ ของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค หรือตัวแทนที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคแต่งตั้ง และ/
หรือการทดสอบโดยการไฟฟูาส่วนภูมิภาค ไม่มีผลให้ความรับผิดชอบตามสัญญาของผู้ขายหมดไป   

ข้อ ๑๓. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขปริมาณงาน 
หลังจากที่ผู้ขาย ท าการส ารวจตรวจสอบปริมาณงานเรียบร้อยแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลง

หรือแก้ไขปริมาณงานด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ขายจะต้องเสนอเหตุผล ให้การไฟฟูาส่วนภูมิภาคทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรโดยเร็วที่สุด และจะกระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตจากการไฟฟูาส่วนภูมิภาคแล้ว 

ในระหว่างการด าเนินงานตามสัญญา หากผู้ขายต้องการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานเพ่ือให้        
การติดตั้งสะดวกขึ้น หรือเหตุใดก็ตาม อันเป็นเหตุให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ผู้ ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง           
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับการเห็นชอบจากการไฟฟูาส่วนภูมิภาคก่อน 

ในระหว่างการด าเนินงานตามสัญญา กรณีที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคเป็นผู้สั่งแก้ไข หากท าให้
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น หรือลดลง การตกลงราคาให้คิดราคาต่อหน่วยตามสัญญา หากไม่มีราคาต่อหน่วยให้ตกลง
ราคากัน ณ บัดนั้น 

หากมลูค่ารวมตามสัญญามีการเปลี่ยนแปลงให้ด าเนินการกับหลักประกันสัญญา ดังนี้ 
(๑) กรณีมูลค่ารวมของสัญญาลดลง ผู้ ขายสามารถน าหลักประกันสัญญาฉบับใหม่                  

มาขอเปลี่ยนกับหลักประกันสัญญาที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคยึดถือไว้ได้  
(๒) กรณีมูลค่ารวมของสัญญาเพ่ิมขึ้น ผู้ขายจะต้องด าเนินการเพ่ิมมูลค่าหลักประกันสัญญา

ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศประกวดราคา ตาม การท าสัญญา 
กรณีตามข้อ (๑) และ (๒) ข้างต้น ผู้ขายจะใช้หลักประกันสัญญา ซึ่งมิใช่สถาบันการเงิน           

แห่งเดียวกันก็สามารถกระท าได้ 

ข้อ ๑๔. การคิดค่าปรับและค่าชดเชย 
๑๔.๑ การปรับเนื่องจากงานล่าช้า 

กรณีที่ผู้ขายท างานไม่แล้วเสร็จทันตามก าหนดเวลารวมในสัญญา การไฟฟูา            
ส่วนภูมิภาคจะคิดค่าปรับเป็นเงินตามจ านวนวันที่เกินก าหนดเวลาดังนี้ 

(๑) ปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาพัสดุ (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)                  
ที่ยังมิไดร้ับมอบ 

(๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน 
(เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง + ค่าที่พัก + ค่าล่วงเวลา+ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) และ/หรือค่าจ้างที่ปรึกษา 
นอกเหนือจากการปรับตาม (๑) ระหว่างที่ผู้ขายปฏิบัติผิดสัญญาเนื่องจากส่งมอบงานล่าช้า จนกว่างานจะแล้ว
เสร็จตามสัญญาหรือจนกว่าการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจะบอกเลิกสัญญา 

๑๔.๒ การคิดค่าปรับและค่าชดเชย กรณีผู้ขายขอเปลี่ยนหรือเพ่ิมผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ตามสัญญา 
(๑) การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจะคิดค่าปรับ (PENALTY) ๕% ในกรณีต่างๆ ดังนี้ 

- ผู้ขายขอเปลี่ยนหรือเพ่ิมผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้เป็นเหตุตาม (๒) 
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- ผู้ขายต้องการลดพิกัด หรือลดขนาด หรือลดจ านวน โดยสอดคล้องกับ           
สภาพการใช้งานจริง แต่ยังคงสามารถท างานได้ตามความต้องการหลักของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ อุปกรณ์
ที่ขอเปลี่ยนหรือเพ่ิม ต้องถูกต้องตามข้อก าหนด (SPECIFICATION) ของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค และต้องมี
คุณภาพและคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าอุปกรณ์ในสัญญา แต่หากอุปกรณ์ที่ขอเปลี่ยนหรือเพ่ิมดังกล่าว
ข้างต้น มีคุณภาพและคุณสมบัติด้อยกว่าอุปกรณ์ในสัญญา แต่ยังถูกต้องตามข้อก าหนดของการไฟฟูา          
ส่วนภูมิภาค โดยมีคุณภาพและคุณสมบัติอยู่ในพิกัดที่มาตรฐานก าหนดว่าพอจะรับไว้ใช้งานได้ ผู้ ขายยินยอม            
ให้การไฟฟูาส่วนภูมิภาคคิดค่าชดเชยเพ่ิมอีกด้วย นอกเหนือจากค่าปรับ (PENALTY) ๕% โดยประเมิน           
จากมูลค่าของอุปกรณ์ท่ีขอเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติม ซึ่งลดลงหรือด้อยกว่าอุปกรณ์ในสัญญา 

ส าหรับกรณีการขอเพ่ิมผลิตภัณฑ์จากสัญญา ซึ่งการไฟฟูาส่วนภูมิภาคได้ยินยอม
ให้เพ่ิมแล้วนั้น ผู้ขายสามารถน าเอาอุปกรณ์ทั้งที่อยู่ในสัญญาเดิมและอุปกรณ์ที่ขอเพ่ิมเติมแล้วมาด าเนิน            
การติดตั้งได้ แต่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจะไม่พิจารณาคืนค่าปรับ (PENALTY) ๕% ถึงแม้ว่าผู้รับจ้างจะใช้
อุปกรณ์ตามสัญญาเดิม และหากเป็นกรณีที่อุปกรณ์ที่ขอเพ่ิมนั้น มีมูลค่าต่ ากว่าอุปกรณ์ในสัญญาเดิมและ            
ได้มีการคิดค่าชดเชยไว้แล้ว แม้ผู้ขายน าเอาอุปกรณ์ที่อยู่ในสัญญาเดิมที่มีมูลค่าสูงกว่ามาติดตั้งให้ก็จะ                
ไม่พิจารณาคืนค่าชดเชยที่ได้หักไว้แล้วแต่อย่างใด 

(๒) การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจะยกเว้นการคิดค่าปรับ (PENALTY) ๕% ในกรณีต่างๆ 
ดังนี้ 

- กรณีนอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญา เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณ์ที่
คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบ เช่น ผู้ผลิตเลิกกิจการหรือมีการรวมกิจการกับบริษัทอ่ืนแล้วยกเลิกการผลิตอุปกรณ์
รุ่นที่เสนอในสัญญา หรือมีการพัฒนารุ่นใหม่ที่ดีกว่า 

- กรณี เป็นความต้องการของการไฟฟูาส่ วนภูมิภาค หรือเป็นมติของ
คณะรัฐมนตรี เป็นเหตุให้ต้องขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ 

- กรณีสัญญามีข้อผิดพลาดทางเอกสารที่พิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เกิดจากเจตนา เช่น รุ่น
อุปกรณ์ท่ีไม่มีการผลิตจริง เป็นต้น 

ทั้งนี้ อุปกรณ์ที่ขอเปลี่ยนต้องถูกต้องตามข้อก าหนด (SPECIFICATION) ของ             
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค  โดยมีคุณภาพและคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าสัญญา แต่หากอุปกรณ์ที่ขอเปลี่ยน                 
มีคุณภาพและคุณสมบัติด้อยกว่าอุปกรณ์ในสัญญา  แต่ยังถูกต้องตามข้อก าหนดของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค          
โดยมีคุณภาพและคุณสมบัติอยู่ในพิกัดที่มาตรฐานก าหนดว่าพอจะรับไว้ใช้งานได้ การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจะคิด
ค่าชดเชย โดยประเมินจากมูลค่าของอุปกรณ์ท่ีขอเปลี่ยน ซึ่งลดลงหรือด้อยกว่าอุปกรณ์ในสัญญาด้วย 

ข้อ ๑๕. การบอกเลิกสัญญาโดยผู้ซื อ 
การไฟฟูาส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ณ เวลาใดก็ได้ 

หากเป็นไปตามเหตุใดเหตุหนึ่งหรือทั้งหมด ดังนี้ 
๑๕.๑ ผู้ขายแสดงให้เห็นเป็นที่กระจ่างชัดว่าไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาได้ อันเป็น

ผลเสียหายแก่การไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
๑๕.๒ ผู้ขายไม่สามารถด าเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานย่อย จนเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่า

ผู้ขายไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลารวมของสัญญา อันจะมีผลเสียหายต่อการไฟฟูา            
ส่วนภูมิภาค 

๑๕.๓ ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจ้างช่วง ตามข้อ การจ้างช่วง 
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๑๕.๔ ผู้ขายหยุดงานโดยไม่มีสาเหตุอันควร หรือน าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างออกจากสถานที่
ก่อสร้างโดยไม่มีสาเหตุอันควร 

๑๕.๕ จ านวนเงินค่าปรับรวมเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง 
ในการนี้ เมื่อผู้ขายได้รับเอกสารแจ้งความจ านงในการบอกเลิกงานตามสัญญาแล้ว ผู้ ขาย

จะต้องหยุดปฏิบัติงานที่ถูกบอกเลิกท้ังหมดในทันที ยกเว้นงานที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคเห็นว่าจ าเป็นต้องด าเนิน
ต่อไป ขณะเดียวกันผู้ขายจะต้องยกเลิกพันธะผูกพันในการจัดซื้อวัสดุรวมถึงสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ                    
การด าเนินงานตามสัญญาทั้งหมดในทันที 

ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายซึ่งเกิดจากการที่ผู้ขายไม่อาจด าเนินการตามสัญญา
หรือกระท าผิดเงื่อนไขจนเป็นเหตุให้ต้องยกเลิกสัญญา 

การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอาจพิจารณาด าเนินการฟูองร้องเรียกค่าเสียหาย หรือปรับลดเงินที่
จะต้องช าระให้กับผู้ขาย หรือหักจากเงินค้ าประกัน และอาจใช้สิทธิ์บางส่วนหรือทั้งหมด เรียกค่าเสียหายตามที่
ผู้ขายมีพันธะผูกพันอยู่ก็ได้ 

ข้อ ๑๖. การต่ออายุสัญญา 
ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบงานล่าช้าไปกว่าที่ก าหนดไว้ตามสัญญา แต่ไม่อยู่ในข่ายที่จะปรับได้  

ตามกฎหมาย เช่น เป็นเพราะเหตุสุดวิสัย หรือเป็นเพราะความผิด หรือความบกพร่องของการไฟ ฟูา                
ส่วนภูมิภาค หรือมีการแก้ไขรายการที่สั่งซ้ือ ผู้ขายอาจร้องขอต่อการไฟฟูาส่วนภูมิภาคให้มีการต่ออายุสัญญาได้ 

ข้อ ๑๗. หนังสือรับรองผลงาน (PAC) 
ภายหลังจากที่ผู้ขายได้ด าเนินการออกแบบ ติดตั้งและทดสอบ พร้อมทั้งเชื่อมต่ออุปกรณ์ 

Feeder Device Control Unit (FDCU) และ อุปกรณ์ Cellular Router ร่วมกับระบบ SCADA/DMS ของ 
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค (การไฟฟูาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ภาคกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา) ที่ติดตั้งอยู่เดิมได้อย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมน าเข้าใช้งานแล้วเสร็จทั้งหมด การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจะด าเนินการตรวจสอบงานซึ่งได้
ด าเนินการแล้วเสร็จดังกล่าว หากถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา จะด าเนินการออกหนังสือรับรองผลงาน (PAC) 
ให้กับผู้ขายต่อไป 

ข้อ ๑๘. การรับประกันคุณภาพผลงาน 
๑๘.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพผลงานภายในก าหนดระยะเวลา ๓ ปี (สามปี)             

นับจากวันที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคได้ออกหนังสือรับรองผลงานถูกต้องแล้ว 
๑๘.๒ ในระหว่างระยะเวลารับประกัน หรือก่อนครบก าหนดระยะเวลารับประกันความช ารุด

บกพร่องของงานจัดซื้อ การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจะด าเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของงานจัดซื้อ หากมี     
การช ารุดบกพร่องของงานจัดซื้อ ผู้ขายจะต้องเข้าด าเนินการแก้ไขจุดบกพร่องนั้นๆ ภายใน ๑๕ วัน นับจาก
วันที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ผู้ ขายเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่เข้าด าเนินการตามก าหนดเวลา การไฟฟูาส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ที่จะเข้าด าเนินการเอง 
และ/หรือ จ้างบุคคลอ่ืนเข้าด าเนินการ โดยผู้ขายจะปฏิเสธความรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก       
การนั้นมิได้ และผู้ขายยินยอมรับการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าของผู้ขายเอง 

หากผู้ขายไม่ เข้าด าเนินการแก้ไขตามวรรคแรก และเกิดความเสียหายใดๆ                     
ต่อการไฟฟูาส่วนภูมิภาคไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ผู้ขายตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนับเต็มตามจ านวนที่
เกิดข้ึน และยินยอมช าระเงินดังกล่าว หรือให้เรียกจากผู้ค้ าประกันได้ทันที 
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๑๘.๓ ในกรณีมีการช ารุดบกพร่องของงาน ในระหว่างระยะเวลารับประกัน หรือก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลารับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจัดซื้อ ระยะเวลารับประกันคุณภาพของอุปกรณ์ทั้งชุด
หรือทั้งระบบที่ช ารุดบกพร่องนั้นจะถูกขยายออกไปโดยอัตโนมัติ เป็นระยะเวลานับตั้งแต่วันที่การไฟฟูา            
ส่วนภูมิภาคไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์หรือระบบนั้นๆได้หรือใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพจนถึงวันที่อุปกรณ์หรือ
ระบบดังกล่าวกลับสู่สภาวะปกติ  

๑๘.๔ ในระหว่างระยะเวลารับประกัน หรือก่อนครบก าหนดระยะเวลารับประกันการช ารุด
บกพร่องของงานจัดซื้อ หากการไฟฟูาส่วนภูมิภาคตรวจพบ หรือสันนิษฐานว่ามีการช ารุดบกพร่องของงาน 
และอาจจะก่อให้เกิดอันตราย หรือสร้างความเสียหายใดๆ ต่อการไฟฟูาส่วนภูมิภาคไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม การไฟฟูาส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิที่จะเข้าด าเนินการตามที่เห็นสมควรโดยทันที และผู้ ขายยินยอมรับ
การกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าของผู้ขายเอง 

ข้อ ๑๙. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หากจะต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ หรือหน่วยงานในสังกัดของการไฟฟูา

ส่วนภูมิภาคเอง การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ด าเนินการติดต่อประสานงาน และท าเรื่องขออนุญาตจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทั้งนี้ในการด าเนินการขออนุญาตต้องมีเอกสารที่ใช้ประกอบ จะเป็นรายละเอียดทั้งหมด
หรือบางส่วนก็ตาม ผู้ขายจะต้องด าเนินการจัดเตรียมให้การไฟฟูาส่วนภูมิภาคด้วย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจาก           
การไฟฟูาส่วนภูมิภาคแต่ประการใด 

ข้อ ๒๐. การท าประกันภัย 
ก าหนดให้ผู้ ขายต้องท าประกันภัยระบุผู้รับผลประโยชน์เป็นการไฟฟูาส่วนภูมิภาค               

และส่งมอบต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมหลักฐานการช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่การไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
โดยให้ผลคุ้มครองภัยทุกชนิด เช่น อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว และประกันภัยอันตราย แก่ผู้ปฏิบัติงานของ   
ผู้ซ้ือ และบุคคลที่ ๓ โดยมีวงเงินเต็มตามมูลค่างานก่อสร้างตามสัญญา มีผลตลอดระยะเวลาตามสัญญาจนกว่า
ผู้ซื้อจะรับมอบงาน (การไฟฟูาส่วนภูมิภาคได้ออกหนังสือรับรองผลงาน (Provisional Acceptance 
Certificate) ให้แก่ผู้ขายแล้ว) 

ข้อ ๒๑. การห้ามโอนสิทธิ์ 
ผู้ขายจะต้องไม่โอนสิทธิ์เรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ ซื้อจะต้องช าระแก่ผู้ขายให้

บุคคลภายนอก 

ข้อ ๒๒. การจ้างช่วง 
ผู้ขายจะเอางานทั้งหมดตามสัญญานี้ไปให้ผู้อ่ืนรับจ้างช่วงท ามิได้โดยเด็ดขาด หากผู้รับจ้าง          

ฝุาฝืน การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจะใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาทันที และริบหลักประกันสัญญาทั้งหมด รวมทั้งเรียกร้อง
ค่าเสียหายอ่ืน ๆ (ถ้ามี) และการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจะพิจารณาให้เป็นผู้ถูกตัดสิทธิ์การขายหรือรับจ้างจาก           
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค และหรือเป็นผู้ทิ้งงานตามข้อบังคับการไฟฟูาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง หรือระเบียบอ่ืน
ของทางราชการที่บังคับอยู่ในขณะนั้น 
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ในกรณีที่ผู้ขายมีความประสงค์จ้างช่วงเป็นบางส่วน ผู้ขายต้องจัดส่งเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับ      
ผู้รับจ้างช่วงให้การไฟฟูาส่วนภูมิภาคให้ความเห็นชอบภายใน ๒๘ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือสั่งซื้อ            
ผู้ขายจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากการไฟฟูาส่วนภูมิภาคก่อนด าเนินการดังกล่าว โดยการไฟฟูา            
ส่วนภูมิภาคจะพิจารณาถึงประวัติ ความช านาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วงเป็นต้น 
ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว แต่ทั้งนี้ผู้ขายยังคงต้องรับผิดชอบที่ให้จ้างช่วงไปนั้นทุกประการ 

ถ้าหากผู้ขายเอางานบางส่วนไปให้ผู้อ่ืนรับจ้างช่วง โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นหนังสือจาก
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจะใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาและ
เรียกค่าเสียหายได้ หากเกิดปัญหาและความเสียหายขึ้นกับการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 

บุคคลากรของผู้รับจ้างช่วงในการด าเนินงาน ถือเป็นบุคคลากรของผู้ ขาย ซึ่งต้องอยู่ภายใต้
กฎระเบียบการปฏิบัติงานและมาตรการความปลอดภัย 

ข้อ ๒๓. ความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงาน 
ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ

สังคม และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เกี่ยวกับความปลอดภัยและการปูองกันอันตรายในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งการปูองกันอันตรายแก่บุคคลภายในและภายนอก และต้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในบริเวณสถานที่
ปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนรักษาความสะอาดของสถานที่ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งนี้   
ให้ผู้ขายศึกษาเก่ียวกับความปลอดภัยและการปูองกันอันตรายในการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๒๔. ปริมาณงานและสถานที่ติดตั ง 
 ในพ้ืนที่ การไฟฟูาส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๒๐๕ แห่ง  

ข้อ ๒๕. ระยะเวลาในการด าเนินการติดตั ง ทดสอบ พร้อมน าเข้าใช้งาน 
ผู้ขายจะต้องด าเนินการ ส ารวจ ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ และน าเข้าใช้งานชุด Feeder 

Device Control Unit (FDCU) และ Cellular Router ร่วมกับระบบ SCADA/DMS เดิมของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
(การไฟฟูาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ภาคกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา) ได้อย่างมีเสถียรภาพ ตามจ านวนที่ระบุไว้ใน
สัญญาให้แล้วเสร็จ ภายใน ๒๗๐ (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และวันส่งมอบพ้ืนที่จาก 
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค   

ข้อ ๒๖. ขอบเขตการรับผิดชอบงาน (SCOPE OF WORK) 
 ๒๖.๑ งานจัดซื้อตามประกวดราคานี้ เป็นจัดซื้อ ซึ่งประกอบด้วยการส ารวจ ออกแบบ จัดหา 

ติดตั้ง ทดสอบ และน าเข้าใช้งานอุปกรณ์ Feeder Device Control Unit (FDCU) และอุปกรณ์ Cellular 
Router ร่วมกับระบบ SCADA/DMS เดิมของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค (การไฟฟูาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ภาคกลาง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ได้อย่างมีเสถียรภาพ รวมจ านวน ๒๐๕ ชุด ตามข้อ ๒๔ โดยแต่ละชุดต้องสามารถ
ใช้งานร่วมกับระบบ SCADA/DMS ที่ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟูา ของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคได้อย่างสมบูรณ์ตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด และมีรายละเอียดขอบเขตการรับผิดชอบของงานแต่และด้านเป็นไปตามรายละเอียด
ข้อก าหนดทางเทคนิค FDCU Specifications (Appendix A) และข้อก าหนดทางเทคนิค เลขที่ RMIS 102/2559: 
Cellular Equipment for field devices interface Item ๒ (3G Router) (Appendix B) หรือ ดีกว่า  
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๒๖.๒  ผู้ขายต้องเสนอแผนการท างาน (Work schedule) การส ารวจ ออกแบบ ติดตั้ง 
ทดสอบ และก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ในรูปแบบ BAR CHART และกราฟเส้นที่มีรายละเอียดปริมาณงาน 
ช่วงระยะเวลาด าเนินการของงานในแต่ละส่วน อัตราผลงานก้าวหน้าในแต่ละเดือนคิดเป็นร้อยละ โดยเสนอ         
ในรูปของ Microsoft Project File จ านวน ๓ (สาม) ชุด และเป็นเอกสาร จ านวน ๔ (สี่) ชุด (ต้นฉบับ                   
๑ (หนึ่ง) ชุด) 

๒๖.๓  ผู้ ขายจะต้องท ารายละเอียด อุปกรณ์ประกอบ,  Technical Specification, 
Instruction Manual, Bill Of Material: (BOM), I/O Points List ของชุด Feeder Device Control Unit 
(FDCU) ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดทางเทคนิค FDCU Specifications (Appendix A) และข้อก าหนดทางเทคนิค 
เลขที่ RMIS 102/2559: Cellular Equipment for field devices interface Item ๒ (3G Router) 
(Appendix B) ส่งให้การไฟฟูาส่วนภูมิภาคพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน ๔๕ (สี่สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่
ลงนามในสัญญา 

๒๖.๔  ผู้ขายต้องจัดท าแบบติดตั้ง (Installation Drawing) ต่างๆ ที่มีรายละเอียดเพียงพอ               
ที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจะสามารถพิจารณาและรับรอง (Approved) ก่อนการติดตั้ง โดยผู้ขายต้องส่งแบบ
ติดตั้ง ให้ การไฟฟูาส่วนภูมิภาคพิจารณาและรับรอง ภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

๒๖.๕ สายสัญญาณ ให้ใช้ขนาดและสีดังนี้ 
(๑) DC Supply (ไฟบวก) ให้ผู้ขายใช้สายสีขาว  
 มีขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ ตารางมิลลิเมตร 
(๒) DC Supply (ไฟลบ) ให้ผู้ขายใช้สายสีด า  
 มีขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ ตารางมิลลิเมตร 
(๓) Digital Input ให้ผู้ขายใช้สายสีส้ม  
 มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตารางมิลลิเมตร 
(๔) Digital Output ให้ผู้ขายใช้สายสีส้ม   
 มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตารางมลิลิเมตร 
(๕) Analog Voltage Input (VT)  
 มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ ตารางมิลลิเมตร (แยกสีตามเฟส) 
(๖) Analog Current Input (CT)  
 มีขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ ตารางมิลลิเมตร (แยกสีตามเฟส) 

๒๖.๖ เนื่องจากการด าเนินงานตามสัญญานี้เป็นการด าเนินงานติดตั้งชุด Feeder Device 
Control Unit (FDCU) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ในตู้ควบคุมอุปกรณ์ Remote Control Switch (RCS)           
ที่ติดตั้งในระบบจ าหน่ายของ การไฟฟูาส่วนภูมิภาค ที่จ่ายไฟแล้ว ดังนั้น ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการด้วย           
ความระมัดระวัง และมีแผนในการด าเนินงานที่แน่นอน ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการดับไฟเพ่ือปฏิบัติงาน               
ผู้ขายจะต้องติดต่อประสานงานกับการไฟฟูาส่วนภูมิภาค ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๐ (สิบ) วัน ท าการ                  
หากมีความเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินการติดตั้ง ผู้ขายต้องรับผิดชอบชดใช้หรือท าให้
อยู่ในสภาพเดิมทุกกรณี โดยที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้  รวมถึง อุปัทวะเหตุ
อันตรายต่างๆ และความเสียหายอันพึงจะเกิดเกี่ยวกับบุคคล, วัสดุ และ/หรือทรัพย์สินของผู้อื่น หรือส่วนรวม  
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 ๒๖.๗ การทดสอบ 
ผู้ขายต้องจัดให้มีการทดสอบ Feeder Device Control Unit (FDCU) และ Cellular Router 

ให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดทางเทคนิค FDCU Specifications (Appendix A) และข้อก าหนดทางเทคนิค 
เลขที่ RMIS 102/2559: Cellular Equipment for field devices interface Item ๒ (3G Router) 
(Appendix B) โดยผู้ขายจะต้องจัดท าแผนการทดสอบ (Test Plan) แต่ละรายการ และส่งให้ การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค พิจารณาให้ความเห็นชอบล่วงหน้าก่อนการทดสอบอย่างน้อย ๑๕ วัน โดยการไฟฟูาส่วนภูมิภาคสงวน
สิทธิที่จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และสังเกตการทดสอบที่ด าเนินการโดยผู้ ขาย พร้อมลงลายมือชื่อเป็นผู้
สังเกตการทดสอบพร้อมความเห็น (ถ้ามี) 

- ทั้งนี้ในการทดสอบ SAT Test และ End to End Test ให้ผู้ขายจัดเตรียม
อุปกรณ์ RCS Simulation box ส าหรับทดสอบอุปกรณ์ กรณีที่ไม่สามารถปลด/สับ อุปกรณ์จริงได้ และ 
Power Supply ในกรณีที่ตู้ควบคุม RCS ไม่มีแหล่งจ่ายไฟ 

๒๖.๙ การฝึกอบรม 
 ผู้ขายจะต้องด าเนินการจัดฝึกอบรมที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามที่ระบุไว้ใน  ข้อก าหนด

ทางเทคนิค FDCU Specifications (Appendix A) และข้อก าหนดทางเทคนิค เลขที่ RMIS 102/2559: 
Cellular Equipment for field devices interface Item ๒ (3G Router) (Appendix B) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคสามารถท าการตรวจซ่อมระบบได้เอง โดยก่อนการจัดฝึกอบรมผู้ขายต้องด าเนินการ 
ดังนี้   

(๑) ผู ้ขายจะต้องส่งเอกสารรายละเอียดหัวข้อและเนื ้อหาของการฝึกอบรม       
ให้การไฟฟูาส่วนภูมิภาคพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ (สิบห้า) วันก่อนการจัดอบรม              
โดยเนื้อหาของหลักสูตร (Training Course) ต้องครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจะต้อง
ครอบคลุมเนื้อหาทุกอุปกรณ์ ตามรายละเอียดเนื้อหาที่ได้ระบุไว้ข้อก าหนดทางเทคนิค FDCU Specifications 
(Appendix A) และข้อก าหนดทางเทคนิค เลขที่ RMIS 102/2559: Cellular Equipment for field devices 
interface Item ๒ (3G Router) (Appendix B) 

(๒) ผู้ขายต้องจัดหาสถานที่  และท าการฝึกอบรม ให้แก่พนักงานการไฟฟูา          
ส่วนภูมิภาค จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ (ห้า) คน มีระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า ๓๕ (สามสิบห้า) ชั่วโมง ส าหรับใน
ส่วนค่าใช้จ่ายการเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักของเจ้าหน้าที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคที่เข้าร่วมอบรม การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว  

ข้อ ๒๗. เงื่อนไขเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
 ๒๗.๑  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมาท าการสาธิตอุปกรณ์ Feeder Device Control Unit (FDCU) 
ร่วมกับอุปกรณ์ Cellular Router ของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค เพ่ือประกอบการพิจารณาด้านเทคนิคตามหัวข้อ
ต่างๆ ในภาคผนวก ขั้นตอนการสาธิต 
   อุปกรณ์ Feeder Device Control Unit (FDCU) และอุปกรณ์ Cellular Router              
ที่เสนอสามารถท างานได้ตามความต้องการของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค ตาม Appendix D โดยมีรายการที่ต้อง
สาธิต ดังนี้ 
   Feeder Device Control Unit (FDCU) 

- การเชื่อมโยงรับส่งข้อมูลกับระบบ SCADA/DMS ด้วย Protocol DNP 3.0 
over IP ทั้งการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Feeder Device Interfaces โดยตรง และการเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ 
Cellular Router  
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- การท า Time Synchronization กับระบบ SCADA/DMS ด้วยเวลา GMT และเวลา Local 
- ทดสอบ Protocol DNP3.0 with Authentication 
- Resolution of SOE Function 
- การตรวจจับฟอลท์ประเภทต่างๆ 
- ทดสอบการ Configuration ด้วย Protocol IEC61850 

(๑)  การจัดเตรียมอุปกรณ์ และเอกสาร 
ส าหรับการทดสอบสาธิตให้ผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการ

สาธิตทั้งหมด ที่อย่างน้อยประกอบด้วย 
- FDCU Hardware รุ่นที่เสนอ 
- Protocol Tester Software เช่น ASE2000 
- Digital Input/output Simulator ใช้จ าลองสถานะของอุปกรณ์ RCS 
- Universal Relay Test Set เช่น Omicron 
- ไฟล์ Configuration ตามมาตรฐาน IEC61850 
- อุปกรณ์ Cellular Router ที่เสนอ และ SIM Card 
Software ที่จ าลองการท างานของระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (ในกรณี ASE คือ 

Master Simulator Mode) หากไม่สามารถแสดงข้อมูลที่รับส่งระหว่างศูนย์สั่งการจ่ายไฟและอุปกรณ์ FDCU 
(DNP.3 raw data ได้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดเตรียม Protocol Tester Software พร้อม Hardware ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือแสดงข้อมูลดังกล่าวให้ กฟภ. ได้เห็นระหว่างสาธิตด้วย  

(๒) การสาธิตอุปกรณ์ Feeder Device Interface  
  สาธิตอุปกรณ์ Feeder Device Control Unit (FDCU) ด้วย DNP3.0 over IP โดย

ต่ออุปกรณ์ตามรูปด้านล่าง 
 

 
รูปที่ 1 



- 16 - 
 

 
 

Status

Protocol
Analyzer

DUT

FRTU

Master
Simulator

DI 
Simulator

Control

RS232
DNP3.0 DNP 3.0 TCP/IP

DMM

3G Modem 3G Router

DUT

Network 
Provider

 
รูปที่ 2 

 
๒.๑ การเชื่อมโยงรับส่งข้อมูลกับระบบ SCADA/DMS ด้วย Protocol DNP 3.0 

over IP สาธิตการรับส่งข้อมูล Digital Input และ Analog Input 
๒.๒ การท า Time Synchronization กับระบบ SCADA/DMS ด้วยเวลา GMT และ 

Local 
- ปรับเวลาใน FDCU ให้ต่างจาก Master Simulator 
- Master Simulator ท ากระบวนการ Time Synchronization 
- ตรวจสอบเวลาที่ FDCU เปรียบเทียบกับ Master Simulator 

๒.๓ สาธิต Protocol DNP3.0 with Authentication ในการสั่ง Control 
๒.๔ สาธิตและตรวจสอบ Resolution of SOE function 
๒.๕ สาธิตและท าการตรวจสอบฟังค์ชันการจับฟอลท์ ประเภทต่างๆ ได้แก่ 

- Phase Fault Current A, B, C 
- Overcurrent (ANSI50/51, 50G/51G) 
- Sensitive earth fault (ANSI 50SEF) 
- Directional Relay (ANSI 67) 
- Broken conductor (ANSI 46BC or ANSI 47BC) 
- Negative sequence voltage (ANSI47) 
โดยใช้ Universal Relay Test Set จ่ายกระแสและแรงดันค่าต่างๆ ที่

สอดคล้องกับค่า Relay Testing ของแต่ละฟังก์ชั่นข้างต้น 
๒.๖ การสาธิตการท า Configuration อุปกรณ์ FDCUs (IEDs) ด้วย Profile 

ตามมาตรฐาน Protocol IEC61850 เช่น IED Capability Description (ICD) ไฟล์, Configured IED 
Description (CID) ไฟล์, Instantiated IED Description (IID), System Exchange Description (SED) ไฟล์ 
ฯลฯ เพ่ือให้อุปกรณ์ FDCUs (IEDs) ต่างผลิตภัณฑ์สามารถใช้ไฟล์ Configuration พ้ืนฐานร่วมกันได้ 

 

3G Router 

OUT 

FDCU 
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โดยผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายจะต้องน าพัสดุมาแสดงเพ่ือสาธิตภายใน ๕ (ห้า) วัน ท าการ นับถัด
จากวันเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดที่ไม่มาท าการสาธิตให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาที่ก าหนด  การไฟฟูา           
ส่วนภูมิภาค จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอราคารายนั้น กรณีที่ผู้เสนอราคาไม่ผ่านการสาธิต                
ในครั้งที่ ๑ ให้มาด าเนินการทดสอบอีกครั้งภายในระยะเวลาที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคก าหนด ทั้งนี้หากผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่ผ่านการสาธิตในครั้งท่ี ๒ การไฟฟูาส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณารายละเอียดข้อเสนอที่เสนอ 

 
 

 


