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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์(e-bidding)

เลขที� ........................

การจ้างโครงการติดตั�งระบบมิเตอร์อจัฉริยะ (AMI) สาํหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่

ตามประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงวันที�         พฤษภาคม ๒๕๖๔

                  การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ซึ�งต่อไปนี�เรยีกวา่ "กฟภ." มีความประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งโครงการติดตั�ง

ระบบมิเตอรอ์จัฉรยิะ (AMI) สาํหรบัผู้ใชไ้ฟฟ้ารายใหญ่ ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โดยมีขอ้

แนะนาํและขอ้กาํหนดดังต่อไปนี�

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์

                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน

                                    (๑)  เงื�อนไขเฉพาะงาน

                                    (๒)  ขอ้กาํหนดทางเทคนิค (Technical Specification)

                                           Book ๑ : System Overview  

                                           Book ๒ : AMI System

                                           Book ๓ : Smart Meters, Modem and Installation     

                                           Book ๔ : MOMS System and Customer Energy Portal        

                                           Book ๕ : IT Infrastructure and Minimum Sizing       

                                           Book ๖ : Cyber Security Requirements

                                           Book ๗ : Non-functional requirements

                                           Appendix A Interface Requirement Matrix

                                           Appendix B Cyber Security Responsibility

                                           Appendix C User Counts AMI HES AMI NMS MDMS MOMS

                                           Appendix D Contractor Company and Product Questionnaire

                                           Appendix E PEA OBIS Code

                                           Appendix F Conceptual Diagram

                                           Appendix G Environment Test for ๔G/๓G Modem

                                           Appendix H Gartner MDM Market Guide ๒๐๑๙

                                 (๓)  ตาราง Table of Compliance

                                 (๔)  รายละเอียดขั �นตอนการดาํเนินการสาธิต และหลักเกณฑ์การพิจารณาใน                   

                                   ส่วนของเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื�น

                                  (๕)  แบบฟอรม์รายละเอียดการเสนอราคา (Price schedule)

                                  (๖)  แบบฟอรม์เอกสาร

                                           แบบฟอรม์ ๑ : รายละเอียดทีมงาน
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                                           แบบฟอรม์ ๒ : ตารางบญัชีรายการอปุกรณห์ลัก

                                           แบบฟอรม์ ๓ : ตารางบญัชีรายการอปุกรณที์�ใชใ้นการสาธิต

                                           แบบฟอรม์ ๔ : บญัชีแสดงรายละเอียดราคางานบาํรุงรกัษาระบบ AMI

                                                              หลังหมดระยะเวลารบัประกนั

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที�กาํหนดไวใ้นระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์

                          ๑.๓     สัญญาจา้งทาํของ

                          ๑.๔     แบบหนงัสือคํ�าประกนั

                                    (๑)   หลักประกนัการเสนอราคา

                                    (๒)   หลักประกนัสัญญา

                                    (๓)   หลักประกนัการรบัเงินค่าจา้งล่วงหนา้

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผู้ที�มีผลประโยชนร์ว่มกนั

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอยา่งเป็นธรรม

                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารที�กาํหนดไวใ้นระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์

                                    (๑)   บญัชีเอกสารส่วนที� ๑

                                    (๒)   บญัชีเอกสารส่วนที� ๒

                          ๑.๗     เเบบตรวจสอบขอ้มลูของผู้ประกอบการที�จะเขา้รว่มการเสนอราคาในโครงการที�มีวงเงินจดั

ซื �อจดัจา้งตั�งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ �นไป

                          ๑.๘     แผนการใชพ้ัสดุที�ผลิตภายในประเทศ

                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื�นข้อเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย

                          ๒.๓     ไม่อยูร่ะหวา่งเลิกกิจการ

                          ๒.๔     ไม่เป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหวา่งถกูระงับการยื�นขอ้เสนอหรอืทาํสัญญากบัหน่วยงานของรฐัไว้

ชั�วคราว เนื�องจากเป็นผู้ที�ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�รฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงการคลังกาํหนดตามที�ประกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

                          ๒.๕     ไม่เป็นบคุคลซึ�งถกูระบชืุ�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผู้ทิ �งงานและไดแ้จง้เวียนชื�อใหเ้ป็นผู้ทิ �งงาน

ของหน่วยงานของรฐัในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถงึนิติบคุคลที�ผู้ทิ �งงานเป็นหุน้ส่วนผู้

จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บรหิาร ผู้มีอาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนั�นดว้ย

                          ๒.๖     มีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดัจา้งและ

การบรหิารพัสดุภาครฐักาํหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗     เป็นนิติบคุคลผู้มีอาชีพรบัจา้งงานที�ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผู้ยื�นขอ้เสนอรายอื�นที�เขา้ยื�นขอ้เสนอใหแ้ก่กฟภ. ณ วนั

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรอืไม่เป็นผู้กระทาํการอนัเป็นการขัดขวางการแข่งขันอยา่งเป็นธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั�งนี �

                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ไดร้บัเอกสิทธิ�หรอืความคุม้กนั ซึ�งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ �นศาลไทยเวน้แต่รฐับาลของ

� �
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ผู้ยื�นขอ้เสนอไดมี้คาํสั�งใหส้ละเอกสิทธิ�และความคุม้กนัเช่นวา่นั�น

                          ๒.๑๐     ผู้ยื�นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

                          ๒.๑๑     ผู้ยื�นขอ้เสนอจะตอ้งมีนโยบายและแนวทางการปอ้งกนัการทุจรติในการจดัซื �อจดัจา้ง

                          ๒.๑๒     ผู้ยื�นขอ้เสนอตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรบัรายจ่ายหรอืแสดงบญัชีรายรบั

รายจ่ายไม่ถกูตอ้งครบถว้นในสาระสาํคัญตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด

                          ๒.๑๓     ผู้ยื�นขอ้เสนอซึ�งไดร้บัคัดเลือกเป็นคู่สัญญาตอ้งรบัและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เวน้แต่

การจ่ายเงินแต่ละครั�งซึ�งมีมลูค่าไม่เกินสามหมื�นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช.

กาํหนด

                          ๒.๑๔     ภายในระยะเวลา ๑๐ ปีนบัจากวนัที�ยื�นขอ้เสนอ ผู้ยื�นขอ้เสนอตอ้งเคยเป็นคู่สัญญาหรอื

เป็นผู้ดาํเนินการในระบบที�อา้งอิงในกิจการรว่มคา้ (Joint Venture หรอื Consortium) ที�เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงาน

หรอืองคก์รของรฐับาล รฐัวิสาหกิจ หรอื หน่วยงานเอกชนที�เป็นนิติบคุคลและไดร้บัหนงัสือรบัรองผลงาน (Provision

Acceptance Certificate : PAC) จากผู้วา่จา้งแล้ว โดยใหแ้นบหนงัสือรบัรองผลงาน (PAC) มาดว้ย อยา่งนอ้ย ๑

โครงการโดยโครงการดังกล่าวจะตอ้งเป็นงานที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบอยา่งนอ้ย ๑ ระบบ ดังต่อไปนี�

                                      (๑) ระบบ Advanced Metering Infrastructure (AMI) หรอื Automatic Meter

Reading (AMR) ที�เป็นระบบแบบ End-to-End และมีการเชื�อมต่อ Field Devices (Meters) เขา้กบั Head-End

หรอื MDMS

                                      (๒) ระบบควบคุมสถานีไฟฟ้า ดว้ยคอมพิวเตอร ์เช่น CSCS, SCPS, SRTU หรอื อปุกรณ์

ควบคุมในระบบจาํหน่าย เช่น pole top RTUs (FRTUs), Recloser- SCADA ready เป็นตน้

                                      (๓) ระบบศูนยส์ั�งการ (SCADA/EMS/DMS)

                                      (๔) ระบบสารสนเทศ

                                      (๕) ระบบสื�อสารโทรคมนาคม

                              ทั�งนี � ระบบหมายถงึ การดาํเนินงานติดตั�งอปุกรณ ์และเชื�อมโยงการทาํงานของอปุกรณต์่างๆ

เขา้ดว้ยกนัตามลักษณะงานของระบบขา้งตน้ซึ�งไม่รวมงานก่อสรา้ง และงานอปุกรณส์นบัสนุนและอาํนวยความ

สะดวก (Facilities)

                              ทั�งนี � โครงการตอ้งมีมลูค่าเฉพาะงานที�เกี�ยวกบัระบบขา้งตน้ ไม่ต ํ�ากวา่ ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(สี�รอ้ยล้านบาท) (รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม) ต่อ ๑ สัญญา โดยผู้ยื�นขอ้เสนอจะตอ้งแนบหนงัสือรบัรองผลงานที�ออกโดยผู้

วา่จา้งและสาํเนาสัญญาที�แสดงถงึรายละเอียดงานและมลูค่าของงานโดยแนบไฟล์เอกสารดังกล่าวมาในบญัชี

เอกสารส่วนที� ๒

                              ในกรณีที�เป็นผลงานในต่างประเทศ ใหใ้ชอ้ตัราถวัเฉลี�ยระหวา่งอตัราซื �อและอตัราขายของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ที�ประกาศไว ้ณ วนัที�การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคขายแบบเอกสารประกวดราคา ในการคาํนวณ

เงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย

                          ๒.๑๕     ผู้ยื�นขอ้เสนอที�เสนอราคาในรูปแบบของ กิจการรว่มคา้ตอ้งมีคุณสมบตัิดังนี �

                                      (๑)  นิยามกิจการรว่มคา้ หมายความวา่ “กิจการที�มีขอ้ตกลงระหวา่งผู้เขา้รว่มคา้เป็นลาย

ลักษณอ์กัษรวา่จะดาํเนินการรว่มกนัเป็นทางการคา้หรอืหากาํไรระหวา่งบรษัิทกบับรษัิท บรษัิทกบัหา้งหุน้ส่วน

นิติบคุคล หา้งหุน้ส่วนนิติบคุคลกบัหา้งหุน้ส่วนนิติบคุคล หรอืระหวา่งบรษัิทและ/หรอืหา้งหุน้ส่วนนิติบคุคลกบับคุล



ธรรมดา คณะบคุคลที�มิใช่นิติบคุคล หา้งหุน้ส่วนสามญั นิติบคุคลอื�น หรอืนิติบคุคลที�ตั�งขึ �นตามกฎหมายของต่าง

ประเทศโดยขอ้ตกลงนั�นอาจกาํหนดใหมี้ผู้เขา้รว่มคา้หลักก็ได”้

                                      (๒)  กิจการรว่มคา้ที�มีสิทธิในการยื�นขอ้เสนอ

                                            (ก) กรณีที�ขอ้ตกลงระหวา่งผู้รว่มคา้ กาํหนดใหผู้้เขา้รว่มคา้รายใดรายหนึ�งเป็นผู้รว่ม

คา้หลัก ขอ้ตกลงระหวา่งผู้รว่มคา้จะตอ้งมีการกาํหนดสัดส่วนหนา้ที� และความรบัผิดชอบในปรมิาณงาน สิ�งของ

หรอืมลูค่าตามสัญญาของผู้เขา้รว่มหลักมากกวา่ผู้เขา้รว่มคา้รายอื�นทุกราย

                                            (ข) กรณีที�ขอ้ตกลงระหวา่งผู้รว่มคา้ กาํหนดใหผู้้เขา้รว่มคา้รายใดรายหนึ�งเป็นผู้เขา้

รว่มคา้หลัก กิจการรว่มคา้นั�นตอ้งใชผ้ลงานของผู้เขา้รว่มคา้หลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการรว่มคา้ที�ยื�นขอ้เสนอ

สาํหรบัขอ้ตกลงระหวา่งผู้รว่มคา้ ที�ไม่ไดก้าํหนดใหผู้้รว่มคา้รายใดเป็นผู้เขา้รว่มคา้หลัก ผู้เขา้รว่มคา้ทุกรายจะตอ้งมี

คุณสมบตัิครบถว้นตามเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกาศเชิญชวน หรอืหนงัสือเชิญชวน

                 ๓.    หลักฐานการยื�นข้อเสนอ

                         ผู้ยื�นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลักฐานยื�นมาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจา้ง

ภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

                          ๓.๑    ส่วนที� ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี�

                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื�นขอ้เสนอเป็นนิติบคุคล

                                           (ก)   หา้งหุน้ส่วนสามญัหรอืหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ใหยื้�นสาํเนาหนงัสือรบัรองการจด

ทะเบียนนิติบคุคล บญัชีรายชื�อหุน้ส่วนผู้จดัการ ผู้มีอาํนาจควบคุม (ถา้มี) พรอ้มทั�งรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

                                           (ข)   บรษัิทจาํกดัหรอืบรษัิทมหาชนจาํกดั ใหยื้�นสาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียน

นิติบคุคล หนงัสือบรคิณหส์นธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผู้จดัการ ผู้มีอาํนาจควบคุม (ถา้มี) และบญัชีผู้ถือหุน้รายใหญ่

(ถา้มี) พรอ้มทั�งรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื�นขอ้เสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรอืคณะบคุคลที�มิใช่นิติบคุคล ใหยื้�นสาํเนา

บตัรประจาํตัวประชาชนของผู้น ั�น สาํเนาขอ้ตกลงที�แสดงถงึการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) สาํเนาบตัรประจาํตัว

ประชาชนของผู้เป็นหุน้ส่วน หรอืสาํเนาหนงัสือเดินทางของผู้เป็นหุน้ส่วนที�มิไดถื้อสัญชาติไทย พรอ้มทั�งรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง

                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื�นขอ้เสนอในรูปแบบของ กิจการรว่มคา้ ใหยื้�นสาํเนาสัญญาหรอืขอ้ตกลง

ของการเขา้รว่มคา้ พรอ้มทั�งรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และเอกสารตามที�ระบไุวใ้น (๑) หรอื (๒) ของผู้รว่มคา้ทุกรา้ย แล้ว

แต่กรณี

                                   (๔)    ผู้ยื�นขอ้เสนอตอ้งมีนโยบายเเละแนวทางการปอ้งกนัการทุจรติในการจดัซื �อจดัจา้ง

พรอ้มทั�งแนบเอกสารหลักฐาน เกี�ยวกบันโยบายดังกล่าว และแบบตรวจสอบขอ้มลูของผู้ประกอบการที�จะเขา้รว่มการ

เสนอราคาในโครงการที�มีวงเงินตั�งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ �นไป

                                   (๕)    เอกสารเพิ�มเติมอื�นๆ

                                           (๕.๑)   สาํเนาใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ�ม (ถา้มี)

                                   (๖)    บญัชีเอกสารส่วนที� ๑ ทั�งหมดที�ไดยื้�นพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจา้ง

ภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๑) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั�งนี � เมื�อผู้ยื�นขอ้เสนอดาํเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารส่วนที� ๑ ครบถว้น



ถกูตอ้งแล้ว ระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์จะสรา้งบญัชีเอกสารส่วนที� ๑ ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๑) ให้

โดยผู้ยื�นขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบญัชีเอกสารส่วนที� ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    ส่วนที� ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี�

                                   (๑)    ในกรณีที�ผู้ยื�นขอ้เสนอมอบอาํนาจใหบ้คุคลอื�นกระทาํการแทนใหแ้นบหนงัสือมอบ

อาํนาจซึ�งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอาํนาจและผู้รบัมอบอาํนาจ ทั�งนี � หาก

ผู้รบัมอบอาํนาจเป็นบคุคลธรรมดาตอ้งเป็นผู้ที�บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั�น

                                   (๒)    หลักประกนัการเสนอราคา ตามขอ้ ๕

                                   (๓)    สาํเนาหนงัสือรบัรองผลงาน หรอืสาํเนาสัญญาพรอ้มทั�งรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง ทั�งนี � ผู้

ยื�นขอ้เสนอตอ้งแนบหนงัสือรบัรองผลงานของผู้ยื�นขอ้เสนอตามที�ระบใุนขอ้ ๒.๑๔

                                   (๔)    แบบฟอรม์รายละเอียดของทีมงาน ตาม ๑.๑(๖) แบบฟอรม์ ๑ : รายละเอียดทีมงาน

พรอ้มหนงัสือรบัรองที�แสดงถงึประสบการณแ์ละคุณวฒิุของบคุลากร โดยมีรายละเอียดตามขอ้ ๔.๑๙

                                   (๕)    แคตตาล็อก และ/หรอืแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)

ที�เสนอทุกรายการ

                                   (๖)    บญัชีรายการอปุกรณห์ลัก ตามขอ้ ๔.๑๐

                                   (๗)    หนงัสือรบัรองการใหบ้รกิารและซ่อมแซมบาํรุงรกัษาผลิตภณัฑ์ในรายการอปุกรณ์

หลักที�นาํเสนอในโครงการ ตามขอ้ ๔.๑๑

                                   (๘)     ใบรบัรองไดร้บัรองระบบคุณภาพของกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตมิเตอรที์�

เสนอ ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ตามขอ้ ๔.๑๒

                                   (๙)    ใบอนุญาตแสดงเครื�องหมายมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม ประเภท ชนิด ขนาด

เดียวกนั และเป็นพัสดุที�มีผู้ผลิตจากโรงงานที�ไดร้บัการรบัรองระบบคุณภาพของมิเตอร ์ตามขอ้ ๔.๑๓(๑)

                                   (๑๐)    ใบรบัรอง (Certification) จาก DLMS User Association ของมิเตอรที์�เสนอตาม

ขอ้ ๔.๑๓(๒)

                                   (๑๑)    Type Test Certificate หรอื Type Test Report ตามขอ้ ๔.๑๓(๓)

                                   (๑๒)    คาํตอบสาํหรบั Questionnaires เรยีงตามลาํดับหวัขอ้คาํถามที�กาํหนดไวใ้น

๑.๑(๒) ขอ้กาํหนดทางเทคนิค (Technical Specification) Appendix D - Contractor Company and Product

Questionnaire

                                   (๑๓)    เอกสาร Table of Compliance ตาม ๑.๑(๓) ตาราง Table of Compliance โดย

ผู้ยื�นขอ้เสนอตอ้งกรอกรายละเอียดตาม Table of Compliance โดยกรอกขอ้มลูดว้ยตัวพิมพเ์ท่านั�น โดยจะตอ้ง

เปรยีบเทียบรายละเอียดของอปุกรณแ์ละงานทั�งหมดที�เสนอตามขอ้กาํหนดทุกขอ้ใน ๑.๑(๒) ขอ้กาํหนดทางเทคนิค

(Technical Specification) และตาราง Table of Compliance จะตอ้งประกอบดว้ยรายละเอียดช่องต่างๆดังนี �

                                             ก) เลขหวัขอ้หรอืหวัขอ้ยอ่ย (Clause or sub-clause number)

                                             ข) ชื�อหวัขอ้หรอืหวัขอ้ยอ่ย (Clause or sub-clause name)

                                             ค) สถานะของการยอมรบัขอ้กาํหนด (Compliance Status) ใหผู้้ยื�นขอ้เสนอเลือก

รหสัใดรหสัหนึ�งในช่องนี� เพื�อแสดงวา่ผู้ยื�นขอ้เสนอยอมรบัขอ้กาํหนดหรอืไม่ ดังนี �

                                                  “C” - หมายถงึ สามารถทาํไดต้าม (Compliance) หรอื ดีกวา่ (Enhance) ขอ้

กาํหนด



                                                  “N” - หมายถงึ ไม่สามารถทาํไดห้รอืทาํไดไ้ม่สมบรูณ ์(Non- compliance) ตาม

ขอ้กาํหนด

                                                  “A”  - หมายถงึ สามารถทาํไดโ้ดยใชวิ้ธีอื�นที�แตกต่างจากขอ้กาํหนด

(Alternative)

                                             ง)  สถานะของการเป็นสินคา้มาตรฐาน (Standard Product Status) ในกรณีที�ผู้

ยื�นขอ้เสนอเลือกรหสั “C”ในช่องสถานการณย์อมรบัขอ้กาํหนดตาม (ค) ขา้งตน้ ใหผู้้ยื�นขอ้เสนอเลือกรหสัใดรหสัหนึ�ง

ในช่องนี� เพื�อแสดงวา่การที�ผู้ยื�นขอ้เสนอยอมรบัขอ้กาํหนด นั�น ผู้ยื�นขอ้เสนอไดเ้สนออปุกรณห์รอืระบบที�เป็นสินคา้

มาตรฐานทั�วไปของผู้ผลิตหรอืตอ้งมีการดัดแปลงหรอืตอ้งมีการพัฒนาเพิ�มเติม ดังนี �

                                                  “S” - หมายถงึ เสนออปุกรณห์รอืระบบที�เป็นสินคา้มาตรฐานทั�วไป (Standard

Product) ของผู้ผลิต

                                                  “M” - หมายถงึ เสนออปุกรณห์รอืระบบที�เป็นสินคา้มาตรฐานที�ตอ้งมีการ

ดัดแปลงหรอืตอ้งมีการพัฒนาเพิ�มเติม

                                             จ) การอา้งอิงไปยงัเอกสารขอ้เสนอดา้นเทคนิค (Proposal Reference) การยอมรบั

ขอ้กาํหนดของผู้ยื�นขอ้เสนอ จะตอ้งมีความสอดคล้องกบัรายละเอียดของเอกสารขอ้เสนอดา้นเทคนิค โดยผู้ยื�นขอ้

เสนอจะตอ้งระบใุนช่องนี�ใหช้ดัเจนวา่รายละเอียดที�อธิบายเกี�ยวกบัการยอมรบัขอ้กาํหนดวา่อยู ่ณ ตาํแหน่งใดใน

เอกสารขอ้เสนอดา้นเทคนิค โดยใหร้ะบเุฉพาะเลขอา้งอิง เช่น แฟ้มที� บทที� ส่วนที� หนา้ที� และบรรทดัที� เป็นตน้ และ

นอกจากนี�ผู้ยื�นขอ้เสนอจะตอ้งระบเุลขหวัขอ้หรอืหวัขอ้ยอ่ยของขอ้กาํหนดไวใ้นเอกสารขอ้เสนอดา้นเทคนิค ณ

ตาํแหน่งที�มีรายละเอียดอธิบายเกี�ยวกบัการยอมรบัขอ้กาํหนดนั�นอยู่

                                              ฉ) ในกรณีที�แคตตาล็อกของอปุกรณ ์มีรายละเอียดดา้นเทคนิคต่างจากขอ้กาํหนด

ของ การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค  แต่ผู้ยื�นขอ้เสนอไดร้ะบไุวใ้นตาราง Statement of Compliance แสดงการยอมรบัขอ้

กาํหนดวา่สามารถทาํได ้(Compliance) หรอืระบวุา่สามารถทาํไดโ้ดยใชวิ้ธีอื�นที�แตกต่างจากขอ้กาํหนด

(Alternative) ผู้ยื�นขอ้เสนอจะตอ้งอธิบายและชี�แจงใหช้ดัเจนรวมทั�งแนบหนงัสือยืนยนัจากผู้ผลิตอปุกรณห์รอืระบบ

ดังกล่าวมาในเอกสารขอ้เสนอทางเทคนิคดว้ย มิฉะนั�น การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค จะถือวา่อปุกรณห์รอืระบบที�เสนอมี

คุณสมบตัิไม่ตรงตามขอ้กาํหนดของ การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค

                                             ช) หากมีรายละเอียดหวัขอ้ใดเป็นรายละเอียดในช่วงดาํเนินงานหลังจากลงนามใน

สัญญา ใหร้ะบชีุ �แจงใหช้ดัเจน หรอืแนบหนงัสือชี �แจงรบัรองการทาํงานตามขอ้กาํหนด

                                   (๑๔)    หนงัสือยืนยนัวา่จะใหบ้รกิารซ่อมบาํรุงรกัษาระบบ AMI ที�เสนอ ตามขอ้ ๔.๑๔

พรอ้มหนงัสือเสนอราคาการใหบ้รกิารบาํรุงรกัษาระบบ AMI 

                                   (๑๕)    หนงัสือรบัรองผลงาน หรอื สาํเนาสัญญา หรอื หนงัสือรบัรองการใชผ้ลิตภณัฑ์

ซอฟตแ์วร ์MDMS ซึ�งระบถุงึรายละเอียดตามเงื�อนไขในขอ้ ๔.๑๕ โดยตอ้งออกจากหน่วยงาน หรอื องคก์รของรฐับาล

รฐัวิสาหกิจ หรอื หน่วยงานเอกชนที�เป็นนิติบคุคลของ Utility ในแต่ละประเทศซึ�งใชผ้ลิตภณัฑ์ที�ผู้ยื�นขอ้เสนอนาํ

เสนอในงานนี�

                                   (๑๖)    หนงัสือรบัรองผลงาน หรอื สาํเนาสัญญา หรอื หนงัสือรบัรองการใชผ้ลิตภณัฑ์

ซอฟตแ์วร ์HES ซึ�งระบถุงึรายละเอียดตามเงื�อนในขอ้ ๔.๑๖ โดยตอ้งออกจากหน่วยงาน หรอื องคก์รของรฐับาล

รฐัวิสาหกิจ หรอื หน่วยงานเอกชนที�เป็นนิติบคุคลของ Utility ซึ�งใชผ้ลิตภณัฑ์ที�ผู้ยื�นขอ้เสนอนาํเสนอในงานนี�

                                   (๑๗)    เอกสารหลักฐานใบรบัรองเครื�องโทรคมนาคมและอปุกรณ ์(Approval Certificate



for Telecommunication Equipment) สาํหรบัเทคโนโลยี Cellular และ เอกสารใบอนุญาตใหค้า้ ซึ�งเครื�องวิทยุ

คมนาคม ที�ไดร้บัจาก สาํนกังาน กสทช.

                                   (๑๘)    เอกสารที�แสดงถงึกระบวนการในการพัฒนาซอฟทแ์วรที์�ดี (Compatibility

Maturity Model Integration: CMMI) ในระดับไม่ต ํ�ากวา่ CMMI-DEV Level ๓ รายละเอียดตามเงื�อน

ในขอ้ ๔.๑๗

                                   (๑๘)    สาํเนาใบขึ �นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)

หรอื "สาํเนาหนงัสือรบัรองสินคา้ Made in Thailand" (ถา้มี)

                                   (๑๙)    บญัชีเอกสารส่วนที� ๒ ทั�งหมดที�ไดยื้�นพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดั

จา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                              ทั�งนี � เมื�อผู้ยื�นขอ้เสนอดาํเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารส่วนที� ๒ ครบ

ถว้น ถกูตอ้งแล้ว ระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์จะสรา้งบญัชีเอกสารส่วนที� ๒ ตามแบบ

ในขอ้ ๑.๖ (๒) ใหโ้ดยผู้ยื�นขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบญัชีเอกสารส่วนที� ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable

Document Format)

 

                                   (๒๐)    บญัชีเอกสารส่วนที� ๒ ทั�งหมดที�ไดยื้�นพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดั

จา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั�งนี � เมื�อผู้ยื�นขอ้เสนอดาํเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารส่วนที� ๒ ครบถว้น

ถกูตอ้งแล้ว ระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์จะสรา้งบญัชีเอกสารส่วนที� ๒ ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๒) ให้

โดยผู้ยื�นขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบญัชีเอกสารส่วนที� ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผู้ยื�นขอ้เสนอตอ้งยื�นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี � โดยไม่มีเงื�อนไขใดๆ ทั�งสิ �น และจะตอ้งกรอก

ขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น พรอ้มทั�งหลักฐานแสดงตัวตนและทาํการยืนยนัตัวตนของผู้ยื�นขอ้เสนอโดยไม่ตอ้งแนบ

ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาไดเ้พียงครั�งเดียวและราคาเดียว

โดยเสนอราคารวม และหรอืราคาต่อหน่วย และหรอืต่อรายการ ตามเงื�อนไขที�ระบไุวท้า้ยใบเสนอราคาใหถ้กูตอ้ง ทั�งนี �

ราคารวมที�เสนอจะตอ้งตรงกนัทั�งตัวเลขและตัวหนงัสือ ถา้ตัวเลขและตัวหนงัสือไม่ตรงกนั ใหถื้อตัวหนงัสือเป็น

สาํคัญ โดยคิดราคารวมทั�งสิ �นซึ�งรวมค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษีอากรอื�น และค่าใชจ่้ายอื�นๆ ทั�งปวงไวแ้ล้ว

                                   ราคาที�เสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดยืนราคาไม่นอ้ยกวา่ ๑๘๐ วนั ตั�งแต่วนัเสนอราคาโดย

ภายในกาํหนดยืนราคา ผู้ยื�นขอ้เสนอตอ้งรบัผิดชอบราคาที�ตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได้

                          ๔.๓     ผู้ยื�นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการแล้วเสรจ็ไม่เกิน ๘๔ เดือน นบัถดัจากวนั

ลงนามในสัญญาจา้งหรอืจากวนัที�ไดร้บัหนงัสือแจง้จาก กฟภ. ใหเ้ริ�มทาํงาน

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื�นขอ้เสนอควรตรวจดูรา่งสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้

ถี�ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกส์ทั�งหมดเสียก่อนที�จะตกลงยื�นเสนอราคาตามเงื�อนไข ใน



เอกสารประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกส์

                          ๔.๕     ผู้ยื�นขอ้เสนอจะตอ้งยื�นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ย

อิเล็กทรอนิกส์ ในวนัที� ........................  ระหวา่งเวลา ........................ น.  ถงึ ........................ น. และเวลาใน

การเสนอราคาใหถื้อตามเวลาของระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

                          เมื�อพน้กาํหนดเวลายื�นขอ้เสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รบัเอกสารการยื�นขอ้เสนอและเสนอราคา

ใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๖     ผู้ยื�นขอ้เสนอตอ้งจดัทาํเอกสารสาํหรบัใชใ้นการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท

PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื�นขอ้เสนอตอ้งเป็นผู้รบัผิดชอบตรวจสอบความครบถว้น ถกูตอ้ง

และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที�จะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจึงส่งขอ้มลู (Upload) เพื�อเป็นการเสนอราคา

ใหแ้ก่กฟภ.ผ่านทางระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์

                                   ทั�งนี � เอกสารตามขอ้ ๓.๒(๕), (๑๒) และ (๑๓) ใหจ้ดัส่งสาํเนาฉบบัเดียวกนักบัที�ส่งขอ้มลู

(Upload) ผ่านทางระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบเอกสารจาํนวน ๖ ชุด พรอ้มลงลายมือชื�อ

ของผู้ยื�นขอ้เสนอ และประทบัตราสาํคัญของนิติบคุคล (ถา้มี) กาํกบัในเอกสารนั�นดว้ย โดยนาํมาส่งที� กพร. ภายใน

๑ วนัทาํการนบัถดัจากวนัเสนอราคา

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดาํเนินการตรวจสอบ

คุณสมบตัิของผู้ยื�นขอ้เสนอแต่ละรายวา่ เป็นผู้ยื�นขอ้เสนอที�มีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผู้ยื�นขอ้เสนอรายอื�นตามขอ้

๑.๕ (๑) หรอืไม่ หากปรากฏวา่ผู้ยื�นขอ้เสนอรายใดเป็นผู้ยื�นขอ้เสนอที�มีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผู้ยื�นขอ้เสนอรายอื�น

คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื�อผู้ยื�นขอ้เสนอที�มีผลประโยชนร์ว่มกนันั�นออกจากการเป็นผู้ยื�นขอ้เสนอ

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรอืในขณะที�มี

การพิจารณาขอ้เสนอ มีผู้ยื�นขอ้เสนอรายใดกระทาํการอนัเป็นการขัดขวางการแข่งขันอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื�อวา่มีการกระทาํอนัเป็นการขัดขวางการแข่งขันอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื�อผู้

ยื�นขอ้เสนอรายนั�นออกจากการเป็นผู้ยื�นขอ้เสนอ และกฟภ.จะพิจารณาลงโทษผู้ยื�นขอ้เสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ �งงาน

เวน้แต่กฟภ.จะพิจารณาเห็นวา่ผู้ยื�นขอ้เสนอรายนั�นมิใช่เป็นผู้รเิริ�มใหมี้การกระทาํดังกล่าวและไดใ้หค้วามรว่มมือเป็น

ประโยชนต์่อการพิจารณาของกฟภ.

                          ๔.๘     ผู้ยื�นขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบตัิ ดังนี �

                                   (๑)    ปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�ระบไุวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

                                   (๒)    ราคาที�เสนอจะตอ้งเป็นราคาที�รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม และภาษีอื�นๆ (ถา้มี) รวมค่าใช้

จ่ายทั�งปวงไวด้ว้ยแล้ว

                                   (๓)    ผู้ยื�นขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบียนเพื�อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที�

กาํหนด

                                   (๔)    ผู้ยื�นขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาที�เสนอแล้วไม่ได ้

                                   (๕)    ผู้ยื�นขอ้เสนอตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดว้ยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที�แสดงไวใ้นเว็บไซต ์www.gprocurement.go.th

                          ๔.๙    ผู้ยื�นขอ้เสนอที�ประสงคจ์ะใหมี้การชี �แจงใหค้วามกระจ่างเกี�ยวกบัเอกสารประกวดราคา

หรอืตอ้งการทราบรายละเอียดเพิ�มเติม ใหส้อบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของสาํนกังานโครงการ

ติดตั�งระบบมิเตอรอ์จัฉรยิะ (AMI) สาํหรบัผู้ใชไ้ฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.) (ami.lc@pea.co.th) ก่อนถงึกาํหนดวนัเสนอ



ราคา ๑๐ วนัทาํการ

                          ๔.๑๐    การเสนอรายละเอียดอปุกรณห์ลักสาํหรบัระบบ AMI ประกอบดว้ยอปุกรณ ์มิเตอร,์ หน่วย

รบั-ส่งขอ้มลู (๔G/๓G Modem), Computer Server ระบบ MDMS, ระบบ HES และระบบ HSM ทั�งในส่วนของ

Hardware และ Software ใหร้ะบยีุ�หอ้ผลิตภณัฑ์ รุน่ และประเทศผู้ผลิต หรอืรายละเอียดอื�นๆ อยา่งชดัเจน พรอ้ม

ส่งแคตตาล็อกหรอืตัวอยา่ง (ถา้มี) เพื�อประกอบการพิจารณา โดยมีแบบฟอรม์บญัชีรายการอปุกรณห์ลัก ตาม

๑.๑(๖) แบบฟอรม์ ๒ : ตารางบญัชีรายการอปุกรณห์ลัก

                          ๔.๑๑    อปุกรณห์ลักสาํหรบัระบบ AMI ประกอบดว้ย มิเตอร,์ หน่วยรบั-ส่งขอ้มลู (๔G/๓G

Modem), Computer Server ระบบ MDMS, ระบบ HES และ ระบบ HSM ทั�งในส่วนของ Hardware และ

Software รวมทั�งอปุกรณอื์�นๆ ที�เสนอตามเงื�อนไขใน ๑.๑(๒) ขอ้กาํหนดทางเทคนิค (Technical Specification)

Book ๕ : IT Infrastructure and Minimum Sizing ผู้เสนอราคาตอ้งไดร้บัหนงัสือรบัรองการใหบ้รกิารและซ่อมแซม

บาํรุงรกัษาผลิตภณัฑ์ที�นาํเสนอในโครงการตลอดอายสุัญญาจากเจา้ของผลิตภณัฑ์ภายในประเทศ เวน้แต่เป็น

ผลิตภณัฑ์ต่างประเทศ ซึ�งไม่มีสาขาจากเจา้ของผลิตภณัฑ์ในประเทศ จึงจะใหใ้ชห้นงัสือรบัรองจากเจา้ของ

ผลิตภณัฑ์จากต่างประเทศไดโ้ดยตรง โดยผู้เสนอราคาจะตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรบัรองดังกล่าวมาพรอ้มกบัขอ้เสนอ

ทางดา้นเทคนิคดว้ย สาํหรบัรายการอปุกรณห์ลักยกเวน้ มิเตอร ์และหน่วยรบั-ส่งขอ้มลู (๔G/๓G Modem) ใหผู้้ยื�น

ขอ้เสนอ เสนอเพียงผลิตภณัฑ์เดียวที�ถกูตอ้งตามขอ้กาํหนด ทั�งนี �หากผู้ยื�นขอ้เสนอ เสนอผลิตภณัฑ์มามากกวา่หนึ�ง

ผลิตภณัฑ์ การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคขอสงวนสิทธิ�จะไม่พิจารณาขอ้เสนอ

                          ๔.๑๒    ผลิตภณัฑ์มิเตอรที์�เสนอตอ้งผลิตจากโรงงานที�ไดร้บัรองระบบคุณภาพของกระบวนการ

ผลิตตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ที�ยงัคงสถานะไดร้บัอยู ่ณ วนัที�ผู้ยื�นเสนอ upload ขอ้เสนอลงในระบบจดัซื �อจดัจา้ง

ภาครฐั (e-GP) โดยตอ้งรบัรองสาํเนาเอกสารดังกล่าว

                          ๔.๑๓    มิเตอรที์�ใชใ้นโครงการนี�ตามที�เสนอใน ๑.๑(๑) เงื�อนไขเฉพาะงานขอ้ ๒.๘ จะตอ้งมี

คุณสมบตัิ ดังนี �

                                      (๑) ใหเ้สนอผลิตภณัฑ์ภายในประเทศที�มีรายละเอียดทางเทคนิคตามเงื�อนไขการ

ประกวดราคา โดยเป็นพัสดุที�ไดร้บัอนุญาตแสดงเครื�องหมายมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม ประเภท ชนิด ขนาด

เดียวกนั และเป็นพัสดุที�มีผู้ผลิตจากโรงงานที�ไดร้บัการรบัรองระบบคุณภาพของมิเตอร ์ตามเงื�อนไขใน ๑.๑(๒) ขอ้

กาํหนดทางเทคนิค (Technical Specification) Book ๓ Smart Meters, Modem and Installation ขอ้ ๑.๒ ยกเวน้

มิเตอรป์ระกอบ ซีที แรงสูง ๓ เฟส ๔ สาย ๖๖.๔/๑๑๕ V (Class ๐.๒)

                                      (๒) มิเตอรแ์ต่ละผลิตภณัฑ์ที�เสนอตอ้งไดใ้บรบัรอง (Certification) จาก DLMS User

Association วา่ไดผ้่านการทดสอบ DLMS/COSEM Conformance Test ภายใต ้Conformance Test Tool (CTT)

Version 3.0 หรอืใหม่กวา่ หรอืในกรณีที�มีการนาํเทคโนโลยีจากเจา้ของผลิตภณัฑ์มิเตอรที์�ไดใ้บรบัรอง

(Certification) จาก DLMS User Association มาใช ้ตอ้งแสดงเอกสารที�แสดงใหเ้ห็นวา่ผลิตภณัฑ์นั�นใชเ้ทคโนโลยี

หรอืไดร้บัอนุญาตใหใ้ชเ้ทคโนโลยีจากเจา้ของผลิตภณัฑ์ที�ไดร้บัใบรบัรอง (Certification) โดยใบรบัรอง

(Certification) ตอ้งไม่ซํ�ากนัในแต่ละผลิตภณัฑ์

                                      (๓) ผลิตภณัฑ์มิเตอรที์�เสนอตอ้งไดร้บั Type Test Certificate หรอื Type Test Report

ตามเงื�อนไขใน ๑.๑(๒) ขอ้กาํหนดทางเทคนิค (Technical Specification) Book ๓ Smart Meters, Modem and

Installation ขอ้ ๑.๒

                             โดยผู้ยื�นขอ้เสนอตอ้งแนบสาํเนาเอกสารตามขอ้ (๑), (๒) และ (๓) พรอ้มรบัรองสาํเนาแนบมา



พรอ้มกบัการยื�นซองประกวดราคาดว้ย  

                          ๔.๑๔    ผู้ยื�นขอ้เสนอจะตอ้งมีหนงัสือยืนยนัวา่จะใหบ้รกิารซ่อมบาํรุงรกัษาระบบ AMI ที�เสนอให้

เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพบรกิาร (Service Level Agreement: SLA) ๑.๑(๑) เงื�อนไขเฉพาะงาน ขอ้ ๖ เป็น

ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๕ (หา้) ปี หลังจากหมดระยะเวลารบัประกนั ในวงเงินค่าจา้งต่อปี ตาม ๑.๑(๖) แบบฟอรม์ ๔

: บญัชีแสดงรายละเอียดราคางานบาํรุงรกัษาระบบ AMI หลังหมดระยะเวลารบัประกนั

                                      - สาํหรบัอปุกรณแ์บบรวมอะไหล่ (ระบบคอมพิวเตอร)์ ในอตัราไม่เกิน รอ้ยละ ๑๐% ของ

มลูค่าอปุกรณต์ามสัญญา

                                      - สาํหรบัซอฟตแ์วร ์ระบบงาน Database และ tools หรอือื�นๆ ในอตัราไม่เกิน รอ้ยละ

๑๕% ของมลูค่าซอฟตแ์วรต์ามสัญญา

                                 ทั�งนี �การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคสงวนสิทธิ�ที�จะเลือกจา้งบางรายการ หรอืไม่จา้งงานดังกล่าวก็ได ้

                          ๔.๑๕    ผู้ยื�นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอซอฟตแ์วร ์MDMS ที�ใชง้านรว่มกบัมิเตอรแ์ละเคยติดตั�งใชง้าน

มาแล้วอยา่งนอ้ย ๓ ประเทศ โดยแต่ละประเทศจะตอ้งติดตั�งจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ ๕๐๐,๐๐๐ เครื�องต่อหนึ�ง Utility

(สามารถนบัรวมกนัหลายสัญญาใน Utility เดียวกนัได)้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ ปี นบัจากวนัที�ติดตั�งถงึวนัที�ยื�น

ขอ้เสนอ และ MDMS ที�นาํเสนอจะตอ้งปรากฎอยูใ่น Gartner Market Guide for Meter Data Management as of

December ๒๐๑๙ รายชื�อตาม Appendix H Gartner MDM Market Guide ๒๐๑๙

                                    ทั�งนี � ผู้ยื�นขอ้เสนอจะตอ้งแนบหนงัสือรบัรองผลงาน หรอื สาํเนาสัญญา หรอื หนงัสือ

รบัรองการใชผ้ลิตภณัฑ์ซอฟตแ์วร ์MDMS ซึ�งระบถุงึรายละเอียดตามเงื�อนไขขา้งตน้ โดยตอ้งออกจากหน่วยงาน หรอื

องคก์รของรฐับาล รฐัวิสาหกิจ หรอื หน่วยงานเอกชนที�เป็นนิติบคุคล ของ Utility ในแต่ละประเทศ ซึ�งใชผ้ลิตภณัฑ์ที�

ผู้ยื�นขอ้เสนอนาํเสนอในงานนี�

                          ๔.๑๖    ผู้ยื�นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอซอฟตแ์วร ์HES ที�มีการติดตั�งและใชง้านรว่มกบัมิเตอรจ์าํนวน

ไม่นอ้ยกวา่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ มิเตอร ์(สามารถนบัรวมกนัหลายสัญญาได)้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปีนบัจากวนัที�ติด

ตั�งถงึวนัที�ยื�นขอ้เสนอ

                                   ทั�งนี � ผู้ยื�นขอ้เสนอจะตอ้งแนบหนงัสือรบัรองผลงาน หรอื สาํเนาสัญญา หรอื หนงัสือ

รบัรองการใชผ้ลิตภณัฑ์ซอฟตแ์วร ์HES ซึ�งระบถุงึรายละเอียดตามเงื�อนไขขา้งตน้ โดยตอ้งออกจากหน่วยงาน หรอื

องคก์รของรฐับาล รฐัวิสาหกิจ หรอื หน่วยงานเอกชนที�เป็นนิติบคุคล ของ Utility ซึ�งใชผ้ลิตภณัฑ์ที�ผู้ยื�นขอ้เสนอนาํ

เสนอในงานนี�

                          ๔.๑๗    ผู้ยื�นขอ้เสนอตอ้งแสดงเอกสารถงึกระบวนการในการพัฒนาซอฟทแ์วรที์�ดี

(Compatibility Maturity Model Integration: CMMI) ในระดับไม่ต ํ�ากวา่ CMMI-DEV Level ๓ อยา่งใดอยา่งหนึ�ง

ดังต่อไปนี�

                                      (๑)    หนงัสือรบัรองกระบวนการพัฒนาซอฟทแ์วรที์�ดีตามมาตรฐาน CMMI-DEV ไม่ต ํ�า

กวา่ Level ๓ โดยเอกสารรบัรองดังกล่าวจะตอ้งเป็นของผู้ยื�นขอ้เสนอโดยยงัคงสถานะไดร้บัอยู ่ณ วนัยื�นขอ้เสนอ

หรอื

                                      (๒)    หนงัสือรบัรองกระบวนการพัฒนาซอฟทแ์วรที์�ดีตามมาตรฐาน CMMI-DEV ไม่ต ํ�า

กวา่ Level ๓ ของโครงการซึ�งผู้ยื�นขอ้เสนอไดท้าํการพัฒนา มาอยา่งนอ้ย ๑ โครงการ โดยโครงการดังกล่าวตอ้งไดร้บั

การรบัรองมาตรฐาน CMMI-DEV ไม่ต ํ�ากวา่ Level ๓ ไม่เกินกวา่ ๓ ปี นบัจากวนัยื�นขอ้เสนอ หรอื

                                      (๓)    หนงัสือรบัรองจากผู้ใหบ้รกิาร หรอืสัญญาจากผู้ใหบ้รกิารซึ�งผู้ใหบ้รกิารตอ้งมี



เอกสารรบัรองอยา่งใดอยา่งหนี�ง ดังต่อไปนี�

                                                   (ก)    หนงัสือรบัรองกระบวนการพัฒนาซอฟทแ์วรที์�ดีตามมาตรฐาน CMMI-

DEV ไม่ต ํ�ากวา่ Level ๓ โดยเอกสารรบัรองดังกล่าวจะตอ้งเป็นของผู้ใหบ้รกิาร โดยยงัคงสถานะไดร้บัอยู ่ณ วนัยื�นขอ้

เสนอ หรอื

                                                   (ข)    หนงัสือรบัรองกระบวนการพัฒนาซอฟทแ์วรที์�ดีตามมาตรฐาน CMMI-

DEV ไม่ต ํ�ากวา่ Level ๓ ของโครงการซึ�งผู้ใหบ้รกิารไดท้าํการพัฒนา มาอยา่งนอ้ย ๑ โครงการ โดยโครงการดังกล่าว

ตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน CMMI-DEV ไม่ต ํ�ากวา่ Level ๓ ไม่เกินกวา่ ๓ ปี นบัจากวนัยื�นขอ้เสนอ

                                ในกรณีขอ้ ๔.๑๗(๑) และ ๔.๑๗(๒) ผู้ยื�นขอ้เสนอในนามกิจการรว่มคา้ สามารถใชเ้อกสาร

ของผู้เขา้รว่มคา้ รายใดรายหนึ�งมายื�นได ้

                          ๔.๑๘    ผู้ยื�นขอ้เสนอจะตอ้งทาํการสาธิตระบบ AMI ณ การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค เพื�อแสดงต่อคณะ

กรรมการพิจารณาการประกวดราคา

                                      (๑) ผู้ยื�นขอ้เสนอทุกรายจะตอ้งจดัส่งอปุกรณที์�ใชใ้นการสาธิต พรอ้มเอกสารแสดง

รายการอปุกรณที์�ใชใ้นการสาธิต ภายใน ๕ (หา้) วนัทาํการ นบัถดัจากวนัเสนอราคา ตาม ๑.๑(๖) แบบฟอรม์ ๓ :

ตารางบญัชีรายการอปุกรณที์�ใชใ้นการสาธิต

                                      (๒) ผู้ยื�นขอ้เสนอทุกรายจะตอ้งจดัส่งเอกสารในหวัขอ้ A.๑ คุณสมบตัิของผู้ยื�นขอ้เสนอที�

มีศักยภาพในการดาํเนินโครงการอยา่งมีคุณภาพ และ A.๓ คุณสมบตัิของกระบวนการผลิต Software ที�มีคุณภาพ

ใหจ้ดัส่งเอกสารหลักฐานตามขอ้ ๓.๒(๑๘) มาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ย

อิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียดที�กาํหนดใน ๑.๑(๔) รายละเอียดขั �นตอนการดาํเนินการสาธิต และหลักเกณฑ์การ

พิจารณาในส่วนของเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื�นรวมทั�งผู้ยื�นขอ้เสนอจะตอ้งจดัส่งเอกสารในหวัขอ้ A.๒ คุณสมบตัิ

ของศูนยบ์รกิารที�มีคุณภาพภายใน ๕ (หา้) วนัทาํการนบัถดัจากวนัเสนอราคา

                                      (๓) การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ขอสงวนสิทธิ�ในการกาํหนดวนัสาธิตและการซกัถามขอ้มลู

เพิ�มเติม เพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจที�ชดัเจน ทั�งนี �ในวนันาํส่งเอกสารขอ้ ๓.๒(๕), (๑๒) และ (๑๓) ใหผู้้ยื�นขอ้เสนอแต่ละ

รายจบัฉลาก เพื�อจดัลาํดับวนัทาํการสาธิต

                                      (๔) ผู้ยื�นขอ้เสนอจะตอ้งจดัเตรยีมอปุกรณต์่างๆ ที�ใชป้ระกอบการสาธิตใหค้รบถว้น

พรอ้มสาํหรบัการสาธิต โดยการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคจะจดัส่งเจา้หนา้ที�เขา้รว่มสังเกตการสาธิตพรอ้มลงลายมือชื�อเป็น

ลายลักษณอ์กัษร พรอ้มความเห็น (ถา้มี)

                                      (๕) ผู้ยื�นขอ้เสนอรายใดที�ไม่มาทาํการสาธิตดังกล่าวภายในกาํหนด และไม่สามารถสาธิต

ใหผ้่านตามคุณสมบตัิที�กาํหนด การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค จะถือวา่ไม่ผ่านคุณสมบตัิขอ้เสนอทางเทคนิค

                                      (๖) รายละเอียดการสาธิตตามที�กาํหนดใน ๑.๑(๔) รายละเอียดขั �นตอนการดาํเนินการ

สาธิต และหลักเกณฑ์การพิจารณาในส่วนของเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื�น

                                      (๗) ในการสาธิตการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายและค่าเสียหายใดๆ ของ

ผู้ยื�นขอ้เสนออนัอาจเกิดขึ �นในการที�ผู้ยื�นขอ้เสนอไดเ้ขา้เสนอราคาครั�งนี � และหากเกิดความเสียหายใดๆ ในระหวา่ง

การสาธิต ผู้ยื�นขอ้เสนอตอ้งรบัผิดชอบค่าเสียหายทั�งหมด

                          ๔.๑๙    ผู้ยื�นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอทีมงานที�มีประสบการณ ์และคุณสมบตัิตามขอ้กาํหนด โดยจะ

ตอ้งแนบเอกสารหลักฐานเกี�ยวกบั คุณวฒิุ ประสบการณก์ารทาํงาน และหนงัสือรบัรองผลงาน หรอืสาํเนาหลักฐานที�

แสดงประสบการณใ์นการทาํงาน มาพรอ้มกบัซองประกวดราคาดว้ย โดยมีรายละเอียดคุณสมบตัิ ดังนี �



                                      (๑) ผู้จดัการโครงการ ตอ้งมีคุณวฒิุไม่ต ํ�ากวา่ปรญิญาตร ีทางดา้นวิศวกรรมศาสตร,์

คอมพิวเตอร,์ เทคโนโลยีสารสนเทศ, บรหิาร หรอืสาขาอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และมีประสบการณใ์นการบรหิารโครงการ

เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๒ ปี ที�มีมลูค่างานไม่นอ้ยกวา่ ๒๐๐ ล้านบาท

                                      (๒) ผู้จดัการระบบ AMI ตอ้งมีคุณวฒิุไม่ต ํ�ากวา่ปรญิญาตร ีทางดา้นวิศวกรรมศาสตร,์

คอมพิวเตอร,์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรอื สาขาอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และมีประสบการณใ์นบรหิารงานโครงการเกี�ยวกบั

ระบบ AMR หรอื AMI เป็นระยะเวลาไม่นอ้ย ๒ ปี จาํนวนอยา่งนอ้ย ๑ คน

                                      (๓) ผู้เชี�ยวชาญดา้น System Integration ตอ้งมีคุณวฒิุไม่ต ํ�ากวา่ปรญิญาตร ีทางดา้น

คอมพิวเตอร,์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรอื สาขาอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และมีประสบการณใ์นการทาํงานเกี�ยวกบัระบบ

System Integration ซึ�งเชื�อมโยงกบัระบบ ERP เป็นระยะเวลาไม่นอ้ย ๒ ปี จาํนวนอยา่งนอ้ย ๑ คน

                                      (๔) ผู้เชี�ยวชาญระบบ MDMS ตอ้งมีคุณวฒิุไม่ต ํ�ากวา่ปรญิญาตร ีทางดา้น

วิศวกรรมศาสตร,์ คอมพิวเตอร,์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรอืสาขาอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และมีประสบการณใ์นการทาํงาน

เกี�ยวกบัระบบ MDMS เป็นระยะเวลาไม่นอ้ย ๒ ปี จาํนวนอยา่งนอ้ย ๑ คน

                                      (๕) ผู้เชี�ยวชาญระบบ HES ตอ้งมีคุณวฒิุไม่ต ํ�ากวา่ปรญิญาตร ีทางดา้น

วิศวกรรมศาสตร,์ คอมพิวเตอร,์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรอืสาขาอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และมีประสบการณใ์นการทาํงาน

เกี�ยวกบัระบบ HES เป็นระยะเวลาไม่นอ้ย ๒ ปี จาํนวนอยา่งนอ้ย ๑ คน

                                      (๖) หวัหนา้ทีมพัฒนาดา้น Software Application ตอ้งมีคุณวฒิุไม่ต ํ�ากวา่ปรญิญาตรี

ทางดา้นวิศวกรรมศาสตร,์ คอมพิวเตอร,์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรอืสาขาอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งและมีประสบการณใ์นการ

ทาํงานเกี�ยวกบั Application Design หรอื Web Design เป็นระยะเวลาไม่นอ้ย ๓ ปี จาํนวนอยา่งนอ้ย ๑ คน

                                      (๗) Database Administrator ปฏิบตัิงานในเวลาทาํการ ตอ้งมีคุณวฒิุไม่ต ํ�ากวา่ระดับ

ปรญิญาตร ีทางดา้นวิศวกรรมศาสตร,์ คอมพิวเตอร,์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรอืสาขาอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง มี

ประสบการณก์ารทาํงานระบบฐานขอ้มลูที�นาํเสนอไม่นอ้ยกวา่ ๓ ปี และตอ้งมีใบรบัรองระบบฐานขอ้มลู (Database

Certificate) ในระบบฐานขอ้มลูที�นาํเสนอเป็นอยา่งนอ้ย

                                      (๘) Network Administrator ปฏิบตัิงานในเวลาทาํการ ตอ้งมีคุณวฒิุไม่ต ํ�ากวา่ระดับ

ปรญิญาตร ีทางดา้นวิศวกรรมศาสตร,์ คอมพิวเตอร,์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรอืสาขาอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และมี

ประสบการณก์ารทาํงานดา้น Network and Security ไม่นอ้ยกวา่ ๓ ปี และตอ้งมีใบรบัรอง Cisco Certified

Network Professional (CCNP)

                                      (๙) ผู้เชี�ยวชาญดา้น AMI System Test ตอ้งมีคุณวฒิุไม่ต ํ�ากวา่ปรญิญาตร ีทางดา้น

วิศวกรรมศาสตร,์ คอมพิวเตอร,์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรอืสาขาอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และมีประสบการณใ์นการทาํงาน

เกี�ยวกบัระบบ AMI/AMR System หรอืทาํงานเกี�ยวกบัการทดสอบระบบ AMI/AMR System เป็นระยะเวลาไม่นอ้ย ๒

ปี จาํนวนอยา่งนอ้ย ๑ คน

                                      (๑๐) ผู้เชี�ยวชาญดา้น Document Quality Control and Delivery ตอ้งมีคุณวฒิุไม่ต ํ�า

กวา่ปรญิญาตร ีทางดา้นวิศวกรรมศาสตร ์คอมพิวเตอร ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อกัษรศาสตร ์หรอื สาขาอื�น ๆ ที�

เกี�ยวขอ้งมีประสบการณใ์นการทาํงานเกี�ยวกบัการดาํเนินการ Document Quality Control and Delivery จาํนวน

อยา่งนอ้ย ๑ คน

                                      หมายเหตุ สาํหรบั MDMS และ HES ที�เสนอหากเป็นผลิตภณัฑ์เดียวกนัผู้ยื�นขอ้เสนอ

สามารถเสนอบคุลากรในขอ้ ๔.๑๙(๔) และ ๔.๑๙(๕) เป็นบคุคลเดียวกนัได ้



                          ๔.๒๐    ผู้ยื�นขอ้เสนอที�เสนอราคาในรูปแบบของ กิจการรว่มคา้ ตอ้งปฏิบตัิ ดังนี �

                                     (๑) กรณีที�ขอ้ตกลงระหวา่งผู้รว่มคา้ กาํหนดใหมี้การมอบหมายผู้เขา้รว่มรายใดรายหนึ�ง

เป็นผู้ยื�นขอ้เสนอในนามกิจการรว่มคา้ การยื�นขอ้เสนอดังกล่าวไม่ตอ้งมีหนงัสือมอบอาํนาจ

                                     (๒) กรณีที�ขอ้ตกลงระหวา่งผู้รว่มคา้ ไม่ไดก้าํหนดใหผู้้เขา้รว่มคา้รายใดเป็นผู้ยื�นขอ้เสนอผู้

เขา้รว่มทุกรายจะตอ้งลงลายมือชื�อในหนงัสือมอบอาํนาจใหผู้้เขา้รว่มรายใดรายหนึ�งเป็นผู้ยื�นขอ้เสนอในนามกิจการ

รว่มคา้

                                     (๓) ใหผู้้เขา้รว่มคา้ที�ไดร้บัมอบหมายหรอืมอบอาํนาจตามขอ้ ๔.๒๐(๑) หรอื ๔.๒๐(๒)

ดาํเนินการซื �อและดาวนโ์หลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรณีที�มีการจาํหน่ายเอกสารซื �อหรอืจา้งหรอื

ดาวนโ์หลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรณีที�ไม่มีการจาํหน่ายเอกสารซื �อหรอืจา้ง จึงจะมีสิทธิในการเขา้ยื�น

ขอ้เสนอในนามกิจการรว่มคา้ได ้

                          ๔.๒๑    ผู้ยื�นขอ้เสนอตอ้งจดัทาํแผนการใชพ้ัสดุที�ผลิตภายในประเทศ

                          ๔.๒๑    ผู้ยื�นขอ้เสนอ จะตอ้งจดัส่งหลักฐานการเสนอราคา เอกสารส่วนที� ๑ และส่วนที� ๒ โดย

จดัทาํเป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษ เท่านั�น (ในกรณีที�เอกสารตน้ฉบบัตามขอ้ ๔.๒ ไม่ใช่ภาษาไทยหรอืภาษา

องักฤษ ผู้ยื�นขอ้เสนอจะตอ้งแนบสาํเนาเอกสารที�ถกูแปลเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษมาดว้ย) ทั�งนี � ในส่วนของ

เอกสารใบรบัรองต่างๆ ขา้งตน้ ที�ออกใหโ้ดยบคุคลที�สามหรอืคู่สัญญาจะตอ้งระบรุายละเอียดขอ้มลูบคุคลที�สามหรอื

คู่สัญญา ไดแ้ก่ ชื�อหน่วยงาน ที�อยู ่เบอรโ์ทรศัพท ์และอีเมล ที�การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคสามารถติดต่อเพื�อตรวจสอบ

ความถกูตอ้งของเอกสารดังกล่าวได้

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา

                          ผู้ยื�นขอ้เสนอตอ้งวางหลักประกนัการเสนอราคาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซื �อจดั

จา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใชห้ลักประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใดดังต่อไปนี� จาํนวน ๑๒๐,๑๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท

(หนึ�งรอ้ยยี�สิบล้านหนึ�งแสนหกหมื�นหนึ�งพันบาทถว้น)

                          ๕.๑     เช็คหรอืดราฟทที์�ธนาคารเซ็นสั�งจ่าย ซึ�งเป็นเช็คหรอืดราฟทล์งวนัที�ที�ใชเ้ช็คหรอืดราฟทน์ั�น

ชาํระต่อเจา้หนา้ที�ในวนัที�ยื�นขอ้เสนอ หรอืก่อนวนันั�นไม่เกิน ๓ วนัทาํการ

                          ๕.๒     หนงัสือคํ�าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที�คณะกรรมการ

นโยบายกาํหนด

                          ๕.๓     พันธบตัรรฐับาลไทย

                          ๕.๔     หนงัสือคํ�าประกนัของบรษัิทเงินทุนหรอืบรษัิทเงินทุนหลักทรพัยที์�ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ

กิจการเงินทุนเพื�อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ�าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื�อ

บรษัิทเงินทุนที�ธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามตัวอยา่งหนงัสือคํ�าประกนัของ

ธนาคารที�คณะกรรมการนโยบายกาํหนด

                          กรณีที�ผู้ยื�นขอ้เสนอนาํเช็คหรอืดราฟทที์�ธนาคารสั�งจ่ายหรอืพันธบตัรรฐับาลไทยหรอืหนงัสือคํ�า

ประกนัของบรษัิทเงินทุนหรอืบรษัิทเงินทุนหลักทรพัย ์มาวางเป็นหลักประกนัการเสนอราคาจะตอ้งส่งตน้ฉบบัเอกสาร

ดังกล่าวมาใหก้ฟภ.ตรวจสอบความถกูตอ้งในวนัที�........................ ระหวา่ง

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

                          กรณีที�ผู้ยื�นขอ้เสนอที�ยื�นขอ้เสนอในรูปแบบของ "กิจการรว่มคา้" ประสงคจ์ะใชห้นงัสือคํ�าประกนั



อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกนัการเสนอราคาใหร้ะบชืุ�อผู้เขา้รว่มคา้รายที�สัญญารว่มคา้

กาํหนดใหเ้ป็นผู้เขา้ยื�นขอ้เสนอกบัหน่วยงานของรฐัเป็นผู้ยื�นขอ้เสนอ

                 ๖.    หลักเกณฑแ์ละสิทธิในการพิจารณา

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื�นขอ้เสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั�งนี � กฟภ.จะพิจารณา

ตัดสินโดยใชห้ลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื�น

                          ๖.๒     ในการพิจารณาผู้ชนะการยื�นขอ้เสนอ ส่วนราชการจะใชห้ลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์

อื�น (Price Performance) โดยพิจารณาใหค้ะแนนตามปัจจยัหลักและนํ�าหนกัที�กาํหนด ดังนี �

                                   ๖.๒.๑ รายการพิจารณา คือ การจา้งงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )

                                           (๑)   ราคาที�เสนอราคา (ตัวแปรหลัก)   กาํหนดนํ�าหนกัเท่ากบัรอ้ยละ   ๒๐

                                           (๒)   ขอ้เสนอดา้นเทคนิคหรอืขอ้เสนอื�นๆ   กาํหนดนํ�าหนกัเท่ากบัรอ้ยละ   ๘๐

                          ๖.๓      หากผู้ยื�นขอ้เสนอรายใดมีคุณสมบตัิไม่ถกูตอ้งตามขอ้ ๒ หรอืยื�นหลักฐานการยื�นขอ้เสนอ

ไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรอืยื�นขอ้เสนอไม่ถกูตอ้งตามขอ้ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบัพิจารณาขอ้เสนอของผู้ยื�นขอ้เสนอรายนั�น เวน้แต่ ผู้ยื�นขอ้เสนอรายใดเสนอเอกสารทาง

เทคนิคหรอืรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที�จะจา้งไม่ครบถว้น หรอืเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก

เงื�อนไขที�กฟภ.กาํหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที�มิใช่สาระสาํคัญและความ

แตกต่างนั�นไม่มีผลทาํใหเ้กิดการไดเ้ปรยีบเสียเปรยีบต่อผู้ยื�นขอ้เสนอรายอื�น หรอืเป็นการผิดพลาดเล็กนอ้ย คณะกร

รมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื�นขอ้เสนอรายนั�น

                          ๖.๔     กฟภ.สงวนสิทธิไม่พิจารณาขอ้เสนอของผู้ยื�นขอ้เสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อ

ไปนี�

                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื�อผู้ยื�นขอ้เสนอรายนั�นในบญัชีผู้รบัเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ทางระบบจดัซื �อจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ หรอืบญัชีรายชื�อผู้ซื �อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจดั

ซื �อจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ของกฟภ.

                                   (๒)    ไม่กรอกชื�อผู้ยื�นขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื�อนไขที�กาํหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที�เป็นสาระสาํคัญ หรอืมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรยีบเสียเปรยีบแก่ผู้ยื�นขอ้เสนอรายอื�น

                                   (๔)    เอกสารที�เสนอไม่ใช่ภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ

                                   (๕)    กรณีของการยื�นขอ้เสนอในรูปแบบ กิจการรว่มคา้

                                          (ก)    ไม่แนบเอกสารสาํเนาขอ้ตกลงหรอืสัญญาการรว่มคา้

                                          (ข)    ผู้ยื�นขอ้เสนอที�ไม่ปรากฏชื�อในขอ้ตกลงหรอืสัญญาการรว่มคา้

                                          (ค)    ผู้ยื�นขอ้เสนอไม่ไดร้บัมอบหมายในขอ้ตกลงหรอืสัญญาการรว่มคา้ หรอืไดร้บั

มอบอาํนาจ ในการยื�นขอ้เสนอ

                                          (ง)    ผู้ยื�นเสนอตามขอ้ ๖.๔(๕)(ค) มิไดเ้ป็นผู้ซื �อและดาวนโ์หลดเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรอืในการทาํสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรอืกฟภ. มีสิทธิใหผู้้ยื�นขอ้เสนอชี�แจงขอ้เท็จจรงิเพิ�มเติมได ้กฟภ.มีสิทธิ

ที�จะไม่รบัขอ้เสนอ ไม่รบัราคา หรอืไม่ทาํสัญญา หากขอ้เท็จจรงิดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรอืไม่ถกูตอ้ง



                          ๖.๖     กฟภ.ทรงไวซึ้�งสิทธิที�จะไม่รบัราคาตํ�าสุด หรอืราคาหนึ�งราคาใด หรอืราคาที�เสนอทั�งหมด

ก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจาํนวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ�งรายการใด หรอือาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา ทั�งนี � เพื�อประโยชนข์องทางราชการ

เป็นสาํคัญ และใหถื้อวา่การตัดสินของกฟภ.เป็นเด็ดขาด ผู้ยื�นขอ้เสนอจะเรยีกรอ้งค่าใชจ่้าย หรอืค่าเสียหายใดๆ มิได ้

รวมทั�งกฟภ.จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื�นขอ้เสนอเป็นผู้ทิ �งงาน ไม่วา่จะเป็นผู้

ยื�นขอ้เสนอที�ไดร้บัการคัดเลือกหรอืไม่ก็ตาม หากมีเหตุที�เชื�อถือไดว้า่การยื�นขอ้เสนอกระทาํการโดยไม่สุจรติ เช่น การ

เสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรอืใชชื้�อบคุคลธรรมดา หรอืนิติบคุคลอื�นมายื�นขอ้เสนอแทน เป็นตน้

                                ในกรณีที�ผู้ยื�นขอ้เสนอรายที�เสนอราคาตํ�าสุด เสนอราคาตํ�าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจดาํเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได ้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรอืกฟภ.

จะใหผู้้ยื�นขอ้เสนอนั�นชี �แจงและแสดงหลักฐานที�ทาํใหเ้ชื�อไดว้า่ ผู้ยื�นขอ้เสนอสามารถดาํเนินงานตามเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหเ้สรจ็สมบรูณ ์หากคาํชี �แจงไม่เป็นที�รบัฟังได ้กฟภ. มีสิทธิที�จะไม่รบัขอ้เสนอหรอืไม่รบั

ราคาของผู้ยื�นขอ้เสนอรายนั�น ทั�งนี � ผู้ยื�นขอ้เสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรยีกรอ้งค่าใชจ่้ายหรอืค่าเสียหายใดๆ จากกฟภ.

                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสัญญากฟภ. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก

ปรากฏวา่มีการกระทาํที�เขา้ลักษณะผู้ยื�นขอ้เสนอที�ชนะการประกวดราคาหรอืที�ไดร้บัการคัดเลือกมีผลประโยชนร์ว่ม

กนั หรอืมีส่วนไดเ้สียกบัผู้ยื�นขอ้เสนอรายอื�น หรอืขัดขวางการแข่งขันอยา่งเป็นธรรม หรอืสมยอมกนักบัผู้ยื�นขอ้เสนอ

รายอื�น หรอืเจา้หนา้ที�ในการเสนอราคา หรอืส่อวา่กระทาํการทุจรติอื�นใดในการเสนอราคา

                 ๗.     การทาํสัญญาจ้าง

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งทาํสัญญาจา้งตามแบบสัญญา ดังระบใุนขอ้

๑.๓ หรอืทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือกบักฟภ. ภายใน ๓๐ วนั นบัถดัจากวนัที�ไดร้บัแจง้ และจะตอ้งวางหลักประกนั

สัญญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัรอ้ยละ ๑๐ ของราคาค่าจา้งที�ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได ้ใหก้ฟภ.ยดึถือไวใ้นขณะ

ทาํสัญญา โดยใชห้ลักประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใดดังต่อไปนี�

                          ๗.๑     เงินสด

                          ๗.๒     เช็คหรอืดราฟทที์�ธนาคารสั�งจ่ายใหแ้ก่กฟภ. โดยเป็นเช็คลงวนัที�ที�ทาํสัญญา หรอืก่อนหนา้

นั�น ไม่เกิน ๓ วนั ทาํการของทางราชการ

                          ๗.๓     หนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ�าประกนั ดังระบใุนขอ้

๑.๔ (๒) หรอืจะเป็นหนงัสือคํ�าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที�กรมบญัชีกลางกาํหนด

                          ๗.๔     หนงัสือคํ�าประกนัของบรษัิทเงินทุน หรอืบรษัิทเงินทุนหลักทรพัยที์�ไดร้บัอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื�อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ�าประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม

รายชื�อบรษัิทเงินทุนที�ธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามตัวอยา่งหนงัสือคํ�าประกนัของ

ธนาคารที�คณะกรรมการนโยบายกาํหนด ดังระบใุนขอ้ ๑.๔ (๒)

                          ๗.๕     พันธบตัรรฐับาลไทย

                          หลักประกนันี �จะคืนให ้โดยไม่มีดอกเบี �ยภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัที�ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รบัจา้ง) พน้จากขอ้ผูกพันตามสัญญาจา้งแล้ว

                          หลักประกนันี �จะคืนให ้โดยไม่มีดอกเบี �ย ตามอตัราส่วนของงานจา้งซึ�งกฟภ. ไดร้บัมอบไวแ้ล้ว

                 ๘.    คา่จ้างและการจ่ายเงิน

                          การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคจะจ่ายเงินใหผู้้รบัจา้งเป็น ๒ ส่วน ดังนี �



                          ๘.๑ ส่วนที� ๑  อปุกรณค์อมพิวเตอร ์และระบบ Software ต่างๆ ที�ตอ้งติดตั�งที�อาคารศูนย ์AMI

Data Center สาํนกังานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค รวมถงึการติดตั�งมิเตอร ์และหน่วยรบั-ส่งขอ้มลู (๔G/๓G

Modem) ใหแ้ก่ผู้ใชไ้ฟฟ้ารายใหญ่ จาํนวน ๗๐,๐๐๐ ชุด จะแบง่จ่ายเป็น ๑๒ งวด ตามสัดส่วนจาํนวนมิเตอรที์�ติดตั�ง

ในแต่ละงวด และผ่านการตรวจรบัจากคณะกรรมการตรวจรบังานจา้งของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคแล้ว ดังนี �

                                งวดที� ๑ : ผู้รบัจา้งจะตอ้งติดตั�งอปุกรณค์อมพิวเตอร ์และระบบ Software ตาม ๑.๑(๑)

เงื�อนไขเฉพาะงาน ขอ้ ๒.๕(๑) - ๒.๕(๑๐) ที�ศูนย ์AMI Data Center สาํนกังานใหญ่ อาคาร ๕๑ การไฟฟ้าส่วน

ภมิูภาค พรอ้มติดตั�งมิเตอรแ์ละหน่วยรบั-ส่งขอ้มลู (๔G/๓G Modem) จาํนวน ๖,๐๐๐ ชุด ที�ติดตั�งใหก้บัผู้ใชไ้ฟฟ้า

รายใหญ่ตามที�การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคกาํหนดและทดสอบการทาํงานของระบบ AMI ตาม ๑.๑(๑) เงื�อนไขเฉพาะงาน

ขอ้ ๑๓ การตรวจรบัระบบ (User Acceptance Test) ใหใ้ชง้านไดภ้ายใน ๑๕ เดือน นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญา

รวมทั�งส่งมอบอปุกรณส์าํรอง (Spare part) ตาม ๑.๑(๑) เงื�อนไขเฉพาะงาน ขอ้ ๑๐

                                งวดที� ๒ : ผู้รบัจา้งจะตอ้งจดัส่งมิเตอร ์และหน่วยรบั-ส่งขอ้มลู (๔G/๓G Modem) จาํนวน

๖,๐๐๐ ชุด ที�ติดตั�งใหก้บัผู้ใชไ้ฟฟ้ารายใหญ่ตามที�การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคกาํหนดและทดสอบการทาํงานของระบบ

AMI ใหใ้ชง้านได ้รวมทั�งส่งมอบระบบ Software ตาม ๑.๑(๑) เงื�อนไขเฉพาะงาน ขอ้ ๒.๕(๕) และ ๒.๕(๑๑)

ภายใน ๑๘ เดือน นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญา

                                งวดที� ๓ : ผู้รบัจา้งจะตอ้งจดัส่งมิเตอร ์และหน่วยรบั-ส่งขอ้มลู (๔G/๓G Modem) จาํนวน

๖,๐๐๐ ชุด ที�ติดตั�งใหก้บัผู้ใชไ้ฟฟ้ารายใหญ่ตามที�การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคกาํหนด และทดสอบการทาํงานของระบบ

AMI ใหใ้ชง้านได ้ภายใน ๒๑ เดือน นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญา

                                งวดที� ๔ : ผู้รบัจา้งจะตอ้งจดัส่งมิเตอร ์และหน่วยรบั-ส่งขอ้มลู (๔G/๓G Modem) จาํนวน

๖,๐๐๐ ชุด ที�ติดตั�งใหก้บัผู้ใชไ้ฟฟ้ารายใหญ่ตามที�การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคกาํหนด และทดสอบการทาํงานของระบบ

AMI ใหใ้ชง้านได ้รวมทั�งส่งมอบระบบ Software ตาม ๑.๑(๑) เงื�อนไขเฉพาะงาน ขอ้ ๒.๕(๑๓) และเชื�อมโยง

ระหวา่งระบบ MOMS กบั AMR ตาม ๑.๑(๑) เงื�อนไขเฉพาะงาน ขอ้ ๒.๕(๑๒) ภายใน ๒๔ เดือน นบัถดัจากวนัลง

นามในสัญญา

                                งวดที� ๕ : ผู้รบัจา้งจะตอ้งจดัส่งมิเตอร ์และหน่วยรบั-ส่งขอ้มลู (๔G/๓G Modem) จาํนวน

๖,๐๐๐ ชุด ที�ติดตั�งใหก้บัผู้ใชไ้ฟฟ้ารายใหญ่ตามที�การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคกาํหนด และทดสอบการทาํงานของระบบ

AMI ใหใ้ชง้านได ้ภายใน ๒๗ เดือน นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญา

                                งวดที� ๖: ผู้รบัจา้งจะตอ้งจดัส่งมิเตอร ์และหน่วยรบั-ส่งขอ้มลู (๔G/๓G Modem) จาํนวน

๖,๐๐๐ ชุด ที�ติดตั�งใหก้บัผู้ใชไ้ฟฟ้ารายใหญ่ตามที�การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคกาํหนด และทดสอบการทาํงานของระบบ

AMI ใหใ้ชง้านไดภ้ายใน ๓๐ เดือน นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญา

                                งวดที� ๗: ผู้รบัจา้งจะตอ้งจดัส่งมิเตอร ์และหน่วยรบั-ส่งขอ้มลู (๔G/๓G Modem) จาํนวน

๖,๐๐๐ ชุด ที�ติดตั�งใหก้บัผู้ใชไ้ฟฟ้ารายใหญ่ตามที�การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคกาํหนด และทดสอบการทาํงานของระบบ

AMI ใหใ้ชง้านไดภ้ายใน ๓๓ เดือน นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญา

                                งวดที� ๘: ผู้รบัจา้งจะตอ้งจดัส่งมิเตอร ์และหน่วยรบั-ส่งขอ้มลู (๔G/๓G Modem) จาํนวน

๖,๐๐๐ ชุด ที�ติดตั�งใหก้บัผู้ใชไ้ฟฟ้ารายใหญ่ตามที�การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคกาํหนด และทดสอบการทาํงานของระบบ

AMI ใหใ้ชง้านไดภ้ายใน ๓๖ เดือน นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญา

                                งวดที� ๙: ผู้รบัจา้งจะตอ้งจดัส่งมิเตอร ์และหน่วยรบั-ส่งขอ้มลู (๔G/๓G Modem) จาํนวน

๖,๐๐๐ ชุด ที�ติดตั�งใหก้บัผู้ใชไ้ฟฟ้ารายใหญ่ตามที�การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคกาํหนด และทดสอบการทาํงานของระบบ



AMI ใหใ้ชง้านไดภ้ายใน ๓๙ เดือน นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญา

                                งวดที� ๑๐ : ผู้รบัจา้งจะตอ้งจดัส่งมิเตอร ์และหน่วยรบั-ส่งขอ้มลู (๔G/๓G Modem) จาํนวน

๖,๐๐๐ ชุด ที�ติดตั�งใหก้บัผู้ใชไ้ฟฟ้ารายใหญ่ตามที�การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคกาํหนด และทดสอบการทาํงานของระบบ

AMI ใหใ้ชง้านไดภ้ายใน ๔๒ เดือน นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญา

                                งวดที� ๑๑ : ผู้รบัจา้งจะตอ้งจดัส่งมิเตอร ์และหน่วยรบั-ส่งขอ้มลู (๔G/๓G Modem) จาํนวน

๕,๐๐๐ ชุด ที�ติดตั�งใหก้บัผู้ใชไ้ฟฟ้ารายใหญ่ตามที�การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคกาํหนด และทดสอบการทาํงานของระบบ

AMI ใหใ้ชง้านไดภ้ายใน ๔๕ เดือน นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญา

                                งวดที� ๑๒ : ผู้รบัจา้งจะตอ้งจดัส่งมิเตอร ์และหน่วยรบั-ส่งขอ้มลู (๔G/๓G Modem) จาํนวน

๕,๐๐๐ ชุด ที�ติดตั�งใหก้บัผู้ใชไ้ฟฟ้ารายใหญ่ตามที�การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคกาํหนด และทดสอบการทาํงานของระบบ

AMI ใหใ้ชง้านได ้รวมทั�งทดสอบประสิทธิภาพของระบบสมบรูณ ์(System Performance Test) ตาม ๑.๑(๑)

เงื�อนไขเฉพาะงาน ขอ้ ๑๓.๖ ภายใน ๔๘ เดือน นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญา

                          ๘.๒ ส่วนที� ๒  การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคจะจ่ายเงินค่าจา้งงานที�นอกเหนือจากงานในส่วนที� ๑ ใหแ้ก่

ผู้รบัจา้ง ดังนี �

                                (๑) ค่าใชจ่้ายเจา้หนา้ที�ประจาํศูนย ์AMI Data Center (Help desk) จะจ่ายเป็นรายเดือน

ภายหลังที�ไดจ้ดัส่งเจา้หนา้ที�เขา้ประจาํศูนยฯ์ ครบถว้นตาม ๑.๑(๑) เงื�อนไขเฉพาะงาน ขอ้ ๑๑

                                (๒) ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัวงจรเช่าในการรบั-ส่งขอ้มลู และค่าเชื�อมต่อ Internet จะจ่ายเป็นราย

เดือน ภายหลังจากที�คณะกรรมการตรวจรบังานจา้งของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ไดต้รวจรบังานจา้งในงวดงานที� ๑

ตามขอ้ ๘.๑ ผ่านเรยีบรอ้ยแล้ว

                                (๓) ค่าบรกิารในการรบั-ส่งขอ้มลู (Air time) สาํหรบัมิเตอรข์องแต่ละงวดการส่งมอบงาน จะ

จ่ายเป็นรายเดือนตามจาํนวนซิมการด์ที�เปิดใชง้าน ภายหลังจากที�คณะกรรมการ ตรวจรบังานจา้งของการไฟฟ้าส่วน

ภมิูภาคไดต้รวจรบังานจา้งในแต่ละงวดเรยีบรอ้ยแล้ว ตั�งแต่วนัที�ผู้รบัจา้งส่งมอบงานในแต่ละงวด

                                (๔) ค่าบรกิารโทรศัพทแ์บบเหมาจ่ายรายเดือน สาํหรบัเจา้หนา้ที� ที�ใชใ้นการบรหิารโครงการ

ของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค จะจ่ายหลังจากส่งมอบ SIM Card ใหค้ณะกรรมการตรวจรบังานจา้ง ภายในไม่เกิน ๓๐

วนันบัถดัจากวนัลงนามในสัญญา โดยจะจ่ายเป็นรายเดือนจนสิ �นสุดสัญญา

                                (๕) ค่าฝึกอบรมผู้ใชง้าน การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคจะจ่ายใหง้วดเดียว ภายหลังจากที�ไดท้าํการ

ฝึกอบรมแล้วเสรจ็ครบถว้นตาม ๑.๑(๑) เงื�อนไขเฉพาะงาน ขอ้ ๑๔ และผ่านการตรวจรบังานจากคณะกรรมการ

ตรวจรบังานจา้งของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคเรยีบรอ้ยแล้ว

                                (๖) ค่าตรวจสอบ Cyber Security การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคจะจ่ายใหง้วดเดียว ภายหลังจากที�

ไดด้าํเนินการตรวจสอบครบทั�ง ๕ ครั�งตาม ๑.๑(๑) เงื�อนไขเฉพาะงาน ขอ้ ๒.๒๐ และผ่านการตรวจรบังานจากคณะ

กรรมการตรวจรบังานจา้งของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคเรยีบรอ้ยแล้ว

                           ภายหลังจากการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคไดด้าํเนินการจ่ายเงินบางส่วนแล้วตามขอ้ ๘.๑ ผู้รบัจา้งไม่มี

สิทธิในการเคลื�อนยา้ยวสัดุอปุกรณต์่าง ๆ ที�ติดตั�งแล้วไปยงัสถานที�อื�น เวน้แต่ไดร้บัการอนุญาตจากการไฟฟ้าส่วน

ภมิูภาค และการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคทรงไวซึ้�งสิทธิในการใชง้านวสัดุอปุกรณแ์ละระบบต่างๆ ก่อนการรบังาน โดยผู้รบั

จา้งยงัมีหนา้ที�รบัผิดชอบดูแลและจดัเก็บวสัดุอปุกรณใ์หอ้ยูใ่นสภาพสมบรูณจ์นกวา่การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค จะรบั

มอบงานจากผู้รบัจา้งทั�งหมดแล้ว (PAC)

                 ๙.    อตัราคา่ปรับ



                          ค่าปรบัตามแบบสัญญาจา้งแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี � หรอืขอ้ตกลงจา้งเป็น

หนงัสือจะกาํหนด ดังนี �

                          ๙.๑     กรณีที�ผู้รบัจา้งนาํงานที�รบัจา้งไปจา้งช่วงใหผู้้อื�นทาํอีกทอดหนึ�งโดยไม่ไดร้บัอนุญาต

จากกฟภ. จะกาํหนดค่าปรบัสาํหรบัการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจาํนวนรอ้ยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจา้งช่วงนั�น

                          ๙.๒     กรณีที�ผูร้ับจา้งปฏบัิตผิดิสัญญาจา้งนอกเหนือจากขอ้ ๙.๑ อัตราค่าปรับใหเ้ป็น
ไปตาม ๑.๑(๑) เงื�อนไขเฉพาะงาน ขอ้ ๕ และขอ้ ๖ 
                 ๑๐.    การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ�งไดท้าํสัญญาจา้งตามแบบดังระบใุนขอ้ ๑.๓ หรอืทาํขอ้

ตกลงจา้งเป็นหนงัสือ แล้วแต่กรณี จะตอ้งรบัประกนัความชาํรุดบกพรอ่งของงานจา้งที�เกิดขึ �นภายในระยะเวลาไม่

นอ้ยกวา่ ๓ ปี นบัถดัจากวนัที�การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคไดร้บัมอบงานและออกหนงัสือรบัรองผลงาน (PAC) ถกูตอ้งแล้ว

โดยตอ้งรบีจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดด้ีดังเดิมภายในระยะเวลาที�กาํหนดใน ๑.๑(๑) เงื�อนไขเฉพาะงาน ขอ้ ๖.

เกณฑ์ประสิทธิภาพบรกิาร (Service Level Agreement : SLA)

                 ๑๑.    การจ่ายเงินล่วงหน้า

                          ผู้ยื�นขอ้เสนอมีสิทธิเสนอขอรบัเงินล่วงหนา้ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ ๑๐ ของราคาค่าจา้งของงาน

ส่วนที� ๑ แต่ทั�งนี �จะตอ้งส่งมอบหลักประกนัเงินล่วงหนา้ เป็นพันธบตัรรฐับาลไทย หรอืหนงัสือคํ�าประกนัหรอืหนงัสือ

คํ�าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบใุนขอ้ ๑.๔ (๓) ใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคโดยใน

การจ่ายเงินแต่ละงวดการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคจะหกัเงินในอตัราเท่ากบัเงินล่วงหนา้ที�ผู้ยื�นขอ้เสนอขอรบั จนกวา่จะครบ

จาํนวนเงินล่วงหนา้ทั�งหมดที�ผู้ยื�นขอ้เสนอขอรบั

                          การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคจะคืนหลักประกนัการรบัเงินล่วงหนา้ใหแ้ก่ผู้รบัจา้งโดยไม่มีดอกเบี �ยภายใน

๑๕ วนั เมื�อ การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ไดอ้อกหนงัสือรบัรองผลงาน (Provisional Acceptance Certificate : PAC) ให้

กบัผู้รบัจา้งเรยีบรอ้ยแล้ว

                 ๑๒.    ข้อสงวนสิทธิในการยื�นข้อเสนอและอื�น ๆ

                          ๑๒.๑   เงินค่าจา้งสาํหรบังานจา้งครั�งนี � ไดม้าจากเงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๔

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทาํไดต้่อเมื�อ กฟภ.ไดร้บัอนุมตัิเงินค่าจา้งจากเงินงบประมาณ

ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่านั�น

                          ๑๒.๒   เมื�อกฟภ.ไดค้ัดเลือกผู้ยื�นขอ้เสนอรายใด ใหเ้ป็นผู้รบัจา้ง และไดต้กลงจา้งตามประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถา้ผู้รบัจา้งจะตอ้งสั�งหรอืนาํสิ�งของมาเพื�องานจา้งดังกล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของ

นั�นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรอืในเส้นทางที�มีเรอืไทยเดินอยู ่และสามารถใหบ้รกิารรบัขนไดต้ามที�รฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผู้ยื�นขอ้เสนอซึ�งเป็นผู้รบัจา้งจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสรมิกา

รพาณิชยนาวี ดังนี �

                                   (๑)    แจง้การสั�งหรอืนาํสิ�งของดังกล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจา้ท่า ภายใน ๗ วนั

นบัตั�งแต่วนัที�ผู้รบัจา้งสั�งหรอืซื �อของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของที�รฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรอือื�นได ้

                                   (๒)    จดัการใหส้ิ�งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรอืไทย หรอืเรอืที�มีสิทธิเช่นเดียวกบัเรอืไทย จาก

ต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากกรมเจา้ท่า ใหบ้รรทุกสิ�งของนั�น โดยเรอือื�นที�มิใช่เรอืไทย



ซึ�งจะตอ้งไดร้บัอนุญาตเช่นนั�นก่อนบรรทุกของลงเรอือื�น หรอืเป็นของที�รฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรอือื�น

                                   (๓)    ในกรณีที�ไม่ปฏิบตัิตาม (๑) หรอื (๒) ผู้รบัจา้งจะตอ้งรบัผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

ส่งเสรมิการพาณิชยนาวี

                          ๑๒.๓   ผู้ยื�นขอ้เสนอซึ�งกฟภ.ไดค้ัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาํสัญญา หรอืขอ้ตกลงภายในเวลาที�ทาง

ราชการกาํหนดดังระบไุวใ้นขอ้ ๗ กฟภ.จะรบิหลักประกนัการยื�นขอ้เสนอ หรอืเรยีกรอ้งจากผู้ออกหนงัสือคํ�าประกนั

การยื�นขอ้เสนอทนัที และอาจพิจารณาเรยีกรอ้งใหช้ดใชค้วามเสียหายอื�น (ถา้มี) รวมทั�งจะพิจารณาใหเ้ป็นผู้ทิ �งงาน

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา่ดว้ยการจดัซื �อจดัจา้งและการบรหิารพัสดุภาครฐั

                          ๑๒.๔   กฟภ.สงวนสิทธิ�ที�จะแกไ้ขเพิ�มเติมเงื�อนไข หรอืขอ้กาํหนดในแบบสัญญาใหเ้ป็นไปตาม

ความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี)

                          ๑๒.๕   ในกรณีที�เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี � มีความขัดหรอืแยง้กนั ผู้

ยื�นขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบตัิตามคาํวินิจฉัยของกฟภ. คาํวินิจฉัยดังกล่าวใหถื้อเป็นที�สุด และผู้ยื�นขอ้เสนอไม่มีสิทธิเรยีก

รอ้งค่าใชจ่้ายใดๆ เพิ�มเติม

                          ๑๒.๖   กฟภ. อาจประกาศยกเลิกการจดัจา้งในกรณีต่อไปนี�ได ้โดยที�ผู้ยื�นขอ้เสนอจะเรยีกรอ้งค่า

เสียหายใดๆ จากกฟภ.ไม่ได ้

                                   (๑)    ไม่ไดร้บัการจดัสรรเงินที�จะใชใ้นการจดัจา้งหรอืไดร้บัจดัสรรแต่ไม่เพียงพอที�จะทาํการ

จดัจา้งครั�งนี �ต่อไป

                                   (๒)    มีการกระทาํที�เขา้ลักษณะผู้ยื�นขอ้เสนอที�ชนะการจดัจา้งหรอืที�ไดร้บัการคัดเลือกมีผล

ประโยชนร์ว่มกนั หรอืมีส่วนไดเ้สียกบัผู้ยื�นขอ้เสนอรายอื�น หรอืขัดขวางการแข่งขันอยา่งเป็นธรรม หรอืสมยอมกนักบัผู้

ยื�นขอ้เสนอรายอื�น หรอืเจา้หนา้ที�ในการเสนอราคา หรอืส่อวา่กระทาํการทุจรติอื�นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทาํการจดัจา้งครั�งนี �ต่อไปอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กฟภ. หรอืกระทบต่อ

ประโยชนส์าธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื�นในทาํนองเดียวกบั (๑) (๒) หรอื (๓) ตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง ซึ�งออก

ตามความในกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซื �อจดัจา้งและการบรหิารพัสดุภาครฐั

                 ๑๓.    การปฏบัิติตามกฎหมายและระเบยีบ

                          ในระหวา่งระยะเวลาการจา้ง ผู้ยื�นขอ้เสนอที�ไดร้บัการคัดเลือกใหเ้ป็นผู้รบัจา้งตอ้งปฏิบตัิตามหลัก

เกณฑ์ที�กฎหมายและระเบียบไดก้าํหนดไวโ้ดยเครง่ครดั

                 ๑๔.    การประเมินผลการปฏบัิติงานของผู้ประกอบการ

                          กฟภ. สามารถนาํผลการปฏิบตัิงานแล้วเสรจ็ตามสัญญาของผู้ยื�นขอ้เสนอที�ไดร้บัการคัดเลือกให้

เป็นผู้รบัจา้งเพื�อนาํมาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ

                          ทั�งนี � หากผู้ยื�นขอ้เสนอที�ไดร้บัการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที�กาํหนดจะถกูระงับการยื�นขอ้เสนอหรอื

ทาํสัญญากบักฟภ. ไวช้ ั�วคราว
 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค

        พฤษภาคม ๒๕๖๔


