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SYMBOLS AND ABBERVIATION 
PEA.SYMBOLS 

ITEM.NO f-I ------,-------1 EXPLANATION 
EXISTING PROPOSED 

[~~J 
HH • HANDHOLE 

r-MH-! MH • MANHOLE 

r-PB--i 
1.-_----, 

PB • PULL BOX 3 

r-RP--! 
,-----, 

RP • RISER POLE 4 

~ r-00F--1 
,--------, OPTICAL DISTRIBUTION FRAMES 

D CONCRETE POLE 9 m. 
,---_.2 

7 0 ... 0 (-j (-; ----.-------- OFC SPLICING POINT WITH CABLE LOOP 

• -------.-------- OFC SPLICING POINT IN CONDUIT 
JI--
, BJ =--.? BJ OFC SPLICING POINT WITH BRANCH JOINT 

10 I --{A)--- I ------iA)------- I LL't.I1L~'t.Il'f1tJ OFC LLUULll't.ll'f1m.h't.l'Vmil1n11'l 

11 I ----!;N)-- I -------(W'r------ I LL't.I1Lll't.ll'f1tJ OFC LLUUIiI1~LL't.I1fhL't1~ 

12 --{c)--- I ------iC)------- LL't.I1L~'t.Il'f1tJ OF( LLUUL~'t.I_j~m-i~~~~'t.I 

13 o 0 I 0---------------0 OFC CABLE 

14 ~@ 
("0'\ , .. --, 

'Q9 :e9 %4" WITH 3- %1" SUBDUCT OR Y)3" WITH 2-,0" SUBDUCT 

15 LL't.I1~1~~U l'fmil1:rlfh, ri1tim1't.1'IJ~~n1~1Ylfh;i1't.1lJill11F1 'I1~mm1YlfhihtJ~l\IiILLvi~u~~L'Vl1'l1'Vl~ 

16- ~~ U~~~'V11~Lih l'fmmYlfh, ri1tin~1't.1'IJ~~fm1Ylfhli1't.1lJill11F1 'I1~~n1~1Ylyh~1~~l\IlILLvi~u~~L'Vl1'l1'Vl~ 

17 o l'f1~ OFC .yj\lmr1't.1~~U't.ILl'f1'IJ~~n1~Mihli1't.1lJilI11F1 

·18 WL WORKING LINE 

19 SP SPARE LINE 

20 INTERMEDIATE STATION LINE 

21 
.. TERMINATED FIBERS 

22 B l'fmmYlfh, ri1tim1't.1'!J~~n1~1YlYhcl1't.1lJill11F1 'I1~~nTj1Ylvh~1~~l\IlILLvi~u~~L'Vl1'l1'Vl~ 

23 • KILOMffiR STONE 

24 8 oumOORODF 

25 @ OPGW JOINT BOX 
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'1I'1lLl:IU'VI1. Joint Box u~nru'Vlu1l:1miflvJvhtJ"Yh- VleHfl1UfJlJl:ImiflvJvhtJ"yh 

tJ""LIl'VIl:l1CJ Optical Fiber Cable ADSS '1IUI'l Single Mode G.652D 'lJU11'l 24 Cores 

n'1"ij1.'W.w'11ih'U.-tlii51"1~ ""CJ"'VI1. (ii1<1LlJI'l") 

PROVINCIAL ELEcrRlCfTY AUTHORITY 

d 
'VI 

1 

"j1CJn1"j 

.,.UUiI'l~.iil1ElLftbil~'!aLLli'JU1\\iil. (Cable Work) 

1.1 IOptical Fiber Cable 

1.2 Installation Cable 

1.3 IGrounding on Pole 

104 Cross Arm Type C 

2 .1'L1b;j"lJ9i"iil1ElLftbil~'!a\\I\''JU1bbiil. (Spicing Work) 

2.1 IOptical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount) 

2.2 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Wall Mount) 

2.3 ITermination OF Cable 24 Cores 

204 ISplice Enclosure Dome Type 24 F 

2.5 Splice Joint Box 2 Way For OPGW 24 Cores 

2.6 119" Closed Rack 

2.7 Outdoor Rack 

2.8 Patch Cord (3 m) 

3 .1uohulmn (Civil work) 

3.1 HDD (2-04" with 6-01" Subduct) 

3.2 Riser Pole 1-04" 2 m 

3.3 Riser Pole 2-04" 2 m 

304 Concrete Pole 9 MC 

3.5 Housing RMU & Unit Substation .... ~"lJ!1U.,1nU<I"1'hi'i 

3.6 Pull Box (PB JUF-ll With Concrete Cover) 

4 .1uUiI'l~.u~t'JruiilmmvJvh / ihun.1un1"j'lvJih 

4.1 Installation Conduit 1-04" HDPE in'Sand 
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4.3 Installation OF Cable in Building (New Site) 
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              -สามารถเลือกใช้ลูกถ้วยคอมโพสิต หรือ ปอร์ซเลน ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้ลูกถ้วยแรงสูงในระบบสายส่ง 115 kV ตามแบบเลขที่ SA1-015/62009
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1 .. "~\il~.a,EIL"Lua'LElLbf'i'l'lhLaO (Cable Work) fl11 'WcW1a'J'lJiUJ.fl1f1 

'II 
1. 1 Optical Fiber Cable m 100.00 

1.2 Installation Cable m 100.00 • 

1.3 Grounding on Pole each _ neNe:Je:Jnbb'IJ'IJ':i~'IJ'lJae:Ja1':i 
1.4 Cross Arm Type C each . 

2 .'l"b;!"~.;"a'lEIL"bua'LEJLLfhlhLa. (Spicing Work) \9I1~1~m:IJ1nN1'1.! 
2.1 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Rack Mount) each 1.00 

2.2 Optical Distribution Frame (ODF) - 48F (Wall Mount) each - , 

2.3 Termination OF Cable 24 Cores each 1.00 6'ly.Jy.J.V11bb'lf~ 
2,4 Splice Enclosure Dome Type 24 F each -

2.5 Splice Joint Box 2 Way For OPGW 24 Cores each 1.00 ~~tJ~V11.:J 1 00 b:W(;)~ 

2.6 19" Closed Rack each -

2.7 Outdoor Rack each -

2.8 Patch Cord (3 m) each _ ,Je)flU:U'U ... ~ 
3 ''l"Jh"lE1l'i'l (Civil work) (Design) JJ~vrfl 'Wtl1JQ" 

3.1 HDD (2-04" with 6-01" Subduct) m - ('lfl!,J.eJ(,'1.) 

3.2 Riser Pole 1-04" 2 m each -

3.3 Riser Pole 2-04" 2 m each - ./ 

3.4 Concrete Pole 9 MC each _ ~";'J'iJafl'U •...• ~ ...... 
35 Housing RMU & Unit Substation ~~a~Jl1".,'mba~'Vi'1;; m _ (Review) fl'i'i(1i\'Vl~ d,:jP1D'l.IF{fl~itl 
3.6 Pull Box (PB JUF-11 With Concrete Cover) each - (Vll!,J.€I<I.) 

4 O'l"~\il~.'U~L'l\l.!ami1l:l'l¥h / fl'luno'l"m"h#h 

4.1 Installation Conduit 1-04" HDPE in Sand m-

4.2 Ductliner 3-01" HDPE in Existing Conduit (Ductline 3 ba,,) m - ~':i'J'iJafl'U ~ 
4.3 Installation OF Cable in Building (New Site) each _ ......... L~ ............ .. 

(Review) €l51'1 fl'lh::b<l~\j 
4,4 Installation OF Cable in Building (Existing Site) each 1.00 ~ ~ 
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5.1 fi'R1'lJR~"" (30% 'lJaOfi,bb'H) (Approved) <I'VlD'lftl b~'lf'W'i 
5.2 fi'l'lJ'i:.';; (0.5% 'IJ'ilOfi1'ltlmw) (€lfl.€l1J.) 

5.3 fi1bU.,b9Ji'l., (1% 'lJa~ (I'i'bb~' + fi1'ltlmw + 1fa 5.1 + ';;a 5.2» bb1J1Jb"'lJ~ : fl€l1J.(€I<I) - OFC - OPGW _ 
5,4 fi;[-ii,j,E11"n,.,';,bilum., (2% ."a. (fi1"'H + 1'i1a'lln.,,,, + 5.1 + 5.2 + 5.3» 
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1.2  
  

 แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว 
ในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

ดวยอิเล็กทรอนิกส 

  



 

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เรียน ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
1. ข้าพเจ้า            (ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)             ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่                  

ถนน                                 ต าบล/แขวง                                 อ า เภอ/เขต                                       
จั งหวั ด                                    โ ทรศั พท์                                 โ ด ย                                                          
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสาร                  
เพ่ิมเติม (ถ้ามี) เลขที่                      (ระบุเลขที่ประกวดราคา)                       โดยตลอดและ                     
ยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด  
และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 
 2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างาน                   (ระบุชื่องานและเลขที่ประกวดราคา)                   
                                                                  ตามข้อก าหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียด           
แห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ ได้ระบุไว้ ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือ               
ใบแจ้งปริมาณและราคา เป็นเงินทั้งสิ้น                                                                   บาท  
(                                                                                                 ) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

3. ข้าพเจ้าจะยืนค าเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือ
ระยะเวลา ที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร้องขอ 

4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขท่ีเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดไว้ 
5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ข้าพเจ้า           

รับรองที่จะ 
5.1 ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ

ตามที่สานักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา 

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ 10 (สิบ)                      
ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้อง              
และครบถ้วน  

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าวข้างต้น 
ข้าพเจ้ายอมให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ริบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ              
ค้ าประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อาจด าเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้ 

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ 
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้ 

7. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทาความเข้าใจและผูกพันแห่งคาเสนอนี้
ข้าพเจ้าขอมอบ                      เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นจานวนเงิน                     บาท 
(                         ) มาพร้อมนี้ 
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8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว 
และเข้าใจดีว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 

9. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้ นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้    
ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน 
 

เสนอมา ณ วันที่                 เดือน                 พ.ศ.                     . 
ลงชื่อ                                        . 
      (                                        ) 

ต าแหน่ง                                                 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






























