


























  

 
 
 

 
2.6 แบบมาตรฐาน 
เคเบิลใยแกวนําแสง 

 
 
 
 
 
 
 
 



















  

 
 
 
 
 

2.7 แบบมาตรฐาน 
การติดตั้งระบบ Ground  

 









































































































































  

 
 
 

1.11 
  

หนาที่ผูรับจางและการดาํเนินงานกอสราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















  

 
 
 

 
 
 
 

1.12 
  

แบบฟอรมความสามารถในการรับงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ BC-01

2563 2562 2561 2560 2559
รายได้ต่อปขีองงานบริการ *(หมายเหตุ 1 & 2) (ล้านบาท)

หมายเหตุ
1 ไม่รวมงานขาย  - ส าเนางบก าไรขาดทนุที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันจากผู้ตรวจสอบบญัชีแล้ว
2 ไม่รวมรายได้ของบริษทัในเครือ

ลงชื่อ............................................. (ผู้ยื่นข้อเสนอ)
(.......................................................)
(โปรดประทบัตราบริษทั/หา้งฯ/ร้าน (ถ้าม)ี)

ปี

ขอ้มลูดา้นการเงิน 5 ปีย้อนหลัง

รายการเอกสารที่ต้องยื่นมาพรอ้มกัน

รายละเอียด

 



แบบ BC-02

รายการค านวณความสามารถสูงสุดในการรับงาน (Bid Capacity)

มูลค่าของสัญญา
วงเงิน

ทีข่อเบกิจ่ายแล้ว
วงเงินทีค้่างจ่าย

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ (บาท) (บาท) (บาท)

ลงชื่อ............................................. (ผู้ยื่นข้อเสนอ)
(.......................................................)
(โปรดประทบัตราบริษทั/หา้งฯ/ร้าน (ถ้าม)ี)

รวม

รายละเอียดของงานก่อสรา้งทั้งหมดที่ก าลังด าเนินการ เฉพาะที่เป็นคู่สัญญากับการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค

ร้อยละ
ความก้าวหน้าของงาน

วันทีเ่ริ่มต้นสัญญา
หน่วยงานผู้ดูแลโครงการ

วันทีส่ิน้สุดสัญญาชือ่โครงการและสถานทีต่ัง้ล าดับ

 



แบบ BC-03

= (A x N) - B

= ........................... บาท

A = ........................... บาท
N = 1 ปี
B = ........................... บาท

 A  คือ รายได้หน่วยเป็นบาทจากงานบริการประจ าปี (Annual Turnover) ของปีใดปีหนึ่งที่สูงสุด

ในรอบ 5 (ห้า) ปีที่ผ่านมา

 N  คือ ระยะเวลาหน่วยเป็นปี ของงานสัญญาจ้างในการประกวดราคานี้ (1 ป)ี

  B  คือ มูลค่าหน่วยเป็นบาท ของงานสัญญาจ้างเหมากอ่สร้างระบบไฟฟา้ที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการเฉพาะที่

เป็นคู่สัญญากบัการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค ณ วนัยืน่ข้อเสนอ ทั้งนี้ ไม่รวมงานจ้างเหมา

ที่มีความกา้วหน้าของงานมากกวา่ร้อยละ 70

โดย B = “มูลค่างานที่มีหนังสือส่ังจ้างกอ่นวนัยืน่ข้อเสนอ" + (บวก) 

มูลค่าสัญญางานจ้างเหมากอ่สร้างระบบไฟฟา้ที่ผู้เสนอราคาก าลังด าเนินการอยู ่– (ลบ)

มูลค่างานที่ผู้เสนอราคาได้ด าเนินการไปแล้ว (คิดมูลค่างานตามใบเรียกเกบ็เงิน (Invoices))”

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องมีค่า B ที่ค านวณได้จากสูตรข้างต้น ไม่เกนิ 2,000 ล้านบาท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลโดยละเอยีดแล้ว จึงขอรับรองวา่ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

เป็นความจริงทุกประการ

ลงชือ่............................................. (ผู้ยืน่ข้อเสนอ)

(.......................................................)

(โปรดประทับตราบริษัท/ห้างฯ/ร้าน (ถ้ามี))

รายการค านวณความสามารถสงูสดุในการรบังาน (Bid Capacity)

หมายเหตุ

Bid Capacity
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