




























3. แบบการทดสอบอุปกรณ์
และแบบรายการคำนวณ  









 
 

1.11 
  

หนาที่ผูรับจางและการดาํเนินงานกอสราง 

  



หน้าที่ผู้รับจ้างและการด าเนินงานก่อสร้าง 

1. สถานที่ก่อสร้าง 
 พ้ืนที่รับผิดชอบ  : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 

สถานที่ด าเนินการ : จังหวัดสุโขทัย 

2. ขอบเขตและปริมาณงาน 
 ด าเนินการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ตามแผนผังเลขที่ HB1-A1/633032 จ านวน 43 แผ่น 

สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
2.1 พ้ืนที่รับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอสวรรคโลก (แผ่นที่ 1-36) 

 (1)  แผนกสายส่งระบบ 115 เควี (ช่วง A-B-D) 
 - รื้อถอนเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 22.00 เมตร พร้อมฐานรากเสาคอนกรีต จ านวน 1 ต้น 

(คืนคลัง) 
 - รื้อสายอะลูมิเนียมเปลือย ขนาด 400 ตารางมิลลิเมตร จ านวน 3 สาย แบบวงจรเดี่ยว 

สายไฟฟ้าเดี่ยว (SS) ระยะทาง 5,682 วงจร-เมตร  
 - รื้อสาย OHGW ขนาด 35 ตารางมิลลิเมตรระยะทาง 5,549 วงจร-เมตร  
 - น าสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด 400 ตารางมิลลิเมตร จ านวน 3 สาย พร้อมสาย

OHGW ขนาด 35 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 29 วงจร-เมตร ที่ได้จากการรื้อมาใช้งานใหม่โดยพาดที่เดิม 
ส าหรับอุปกรณ์เดิมท่ีไม่ได้ใช้งานให้น าส่งคืนคลัง 

 - พาดสายอะลูมิเนียมเปลือย ขนาด 400 ตารางมิลลิเมตร จ านวน 3 สาย แบบวงจรเดี่ยว 
สายไฟฟ้าเดี่ยว (SS) พร้อมสาย OHGW ขนาด 35 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 29 วงจร-เมตร (น าสายเดิมที่รื้อ
กลับมาใช้งานใหม่) 

 - พาดสายอะลูมิเนียมเปลือย ขนาด 400 ตารางมิลลิเมตร จ านวน 6 สาย แบบวงจรเดี่ยว 
สายไฟฟ้าคู่ (SD) ระยะทาง 5,628 วงจร-เมตร และสาย OPGW ระยะทาง 5,495 วงจร-เมตร 

 - ติดตั้ง Joint Box OPGW จ านวน 3 ชุด 
 (2)  แผนกสายส่งระบบ 115 เควี (ช่วง C-D) 

 - ก่อสร้างเสาโครงเหล็กชนิด SD-ST-DD-150m จ านวน 2 ต้น 
 - ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 22.00 เมตร จ านวน 85 ต้น 
 - พาดสายอะลูมิเนียมเปลือย ขนาด 400 ตารางมิลลิเมตร จ านวน 6 สาย แบบวงจรเดี่ยว 

สายไฟฟ้าคู่ (SD) พร้อมพาดสาย OPGW ระยะทาง 5,354 วงจร-เมตร 
 - พาดสายอะลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 380/50 ตารางมิลลิเมตร จ านวน 6 สาย แบบวงจรเดีย่ว 

สายไฟฟ้าคู่ (SD) พร้อมพาดสาย OPGW ระยะทาง 130 วงจร-เมตร 
 - ติดตั้ง Joint Box OPGW จ านวน 3 ชุด 

(3)  แผนกสายส่งระบบ 115 เควี (ช่วง B-E) 
 - ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 22.00 เมตร จ านวน 314 ต้น 
 - พาดสายอะลูมิเนียมเปลือย ขนาด 400 ตารางมิลลิเมตร จ านวน 6 สาย แบบวงจรเดี่ยว 

สายไฟฟ้าคู่ (SD) พร้อมพาดสาย OPGW ระยะทาง 16,949 วงจร-เมตร 
 - ติดตั้ง Joint Box OPGW จ านวน 6 ชุด 
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2.2 พ้ืนที่รับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอศรีส าโรง (แผ่นที่ 36-39) 

แผนกสายส่งระบบ 115 เควี (ช่วง E-F) 
 - ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 22 เมตร จ านวน 37 ต้น 
 - พาดสายอะลูมิเนียมเปลือย ขนาด 400 ตารางมิลลิเมตร จ านวน 6 สาย แบบวงจรเดี่ยว 

สายไฟฟ้าคู่ (SD) พร้อมพาดสาย OPGW ระยะทาง 1,944 วงจร-เมตร 
 - ติดตั้ง Joint Box OPGW จ านวน 1 ชุด 

3. หน้าที่ของผู้รับจ้าง 
  (1) ผู้รับจ้างมีหน้าที่ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่หน้างานและจัดท าแบบแผนผังก่อนการ

ก่อสร้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด าเนินการก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ตามรูปแบบที่ กฟภ. เห็นชอบ และอ่ืนๆ ตาม
เงื่อนไขสัญญาจ้าง รวมตลอดถึงการด าเนินการให้สามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง 

  (2) ผู้รับจ้างต้องให้สิทธิและความร่วมมืออันดีกับผู้รับจ้างรายอื่นที่ต้องเข้าด าเนินงานใน
สถานที่ก่อสร้างเดียวกัน 

  (3) ผู้รับจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามค าแนะน าของ กฟภ. 

4. การจัดหาน  าและไฟฟ้า 
 การจัดหาน้ าและไฟฟ้าเพ่ือใช้งานก่อสร้างตามประกวดราคาจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ 

ในการจัดหาเองทั้งสิ้น 

5. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาเองทั้งสิ้น โดยต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

ซึ่งมีคุณภาพไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ กฟภ. ก าหนดไว้ ยกเว้น สายอลูมิเนียมขนาด 400 ตารางมิลลิเมตร กฟภ.  
จะเป็นผู้ด าเนินการจัดหาไว้ให้กับผู้รับจ้าง 

 5.1 วัสดุอุปกรณ์ในส่วนที่ กฟภ. เป็นผู้จัดหาให ้
  (1) ความยาวสายไฟฟ้าที่ กฟภ. จัดหาให้จะค านวณจากระยะทางตามแบบที่ก่อสร้างจริง 

ของสายระบบสายส่งตามแนวราบ โดยจะส ารองให้อีกร้อยละ 4 (สี่) ส าหรับระยะหย่อนยานของสายไฟฟ้า  
หากผู้รับจ้างจะต้องใช้สายไฟฟ้าเกินกว่าความยาวที่  กฟภ. จัดหาให้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
ส่วนที่เกินนี้เอง (ใช้ข้อนี้กรณี กฟภ. จัดหาสายไฟฟ้า) 

  (2) การรับมอบวัสดุอุปกรณ์ที่ กฟภ. จัดหาให้ ผู้รับจ้างสามารถติดต่อและด าเนินการ 
ท าเรื่องขอรับมอบวัสดุอุปกรณ์ได้จากคลังพัสดุของ กฟภ. ในพ้ืนที่งานนั้นๆ โดยต้องน าหลักประกันเป็น 
เงินสดหรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ (ตามแบบฟอร์มของ กฟภ.) หรือจัดท าประกัน
วินาศภัยระบุผู้รับผลประโยชน์เป็น กฟภ. (โจรกรรม อัคคีภัย อุบัติเหตุและอ่ืนๆ เป็นต้น) ในวงเงินไม่น้อย
กว่ามูลค่าของวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างรับไปในแต่ละงานและ กฟภ. จะคืนหลักประกันให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
เมื่อ กฟภ. รับมอบงานนั้นถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อผู้แทนหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการรับมอบวัสดุอุปกรณ์ด้วยโดยมีหนังสือมอบฉันทะด้วยเป็นส าคัญ พร้อมทั้งส่งตัวอย่าง
ลายมือชื่อให้ กฟภ. ทราบก่อนล่วงหน้า และจะต้องจัดท าแผนการด าเนินการช่วงระยะเวลาและปริมาณ
วัสดุอุปกรณ์ที่จะขอเบิกให้ผู้ควบคุมงานของ กฟภ. ตรวจสอบก่อนการใช้วัสดุนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) 
วัน พร้อมทั้งจัดหาพาหนะไปรับวัสดุอุปกรณ์ และถือว่าการรับมอบนั้นผู้รับจ้างได้รับมอบถูกต้องแล้ว 
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  (3) วัสดุอุปกรณ์ที่ เบิกไป ผู้รับจ้างต้องน าไปจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย และมี

เจ้าหน้าที่ดูแล ทั้งนี้ กฟภ. สงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เบิกวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้งานได้ไม่เกิน 30 (สามสิบ) 
วัน ในกรณีที่มีวัสดุอุปกรณ์ที่เบิกไปเหลือจากการใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องน าส่งคืนคลังพัสดุของ  กฟภ.  
ก่อนการส่งมอบงานงวดสุดท้ายในสภาพที่สมบูรณ์ หากวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวช ารุดสูญหาย ผู้รับจ้างจะต้อง
ชดใช้ค่าวัสดุตามราคามาตรฐานงบลงทุนของ กฟภ. ณ ปีที่เบิกจนครบถ้วน หรือยินยอมให้ กฟภ. หักเงิน
ดังกล่าวออกจากค่าจ้างท่ีผู้รับจ้างจะได้รับจาก กฟภ. 

  (4) ห้ามมิให้ผู้รับจ้างน าวัสดุอุปกรณ์ที่  กฟภ. จัดหาให้ทั้งหมดหรือบางส่วน ไปหา
ผลประโยชน์ส่วนตน หรือจ าหน่ายจ่ายแจกให้กับบุคคลอื่นเป็นอันขาด 

  (5) การติดต่อและด าเนินการขอรับมอบวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว ขอรับได้ที่คลังพัสดุที่ กฟภ. 
ก าหนดไว้ ซึ่งคลังพัสดุดังกล่าวจะอยู่ในพ้ืนที่ตามที่ กฟภ. ก าหนดและการด าเนินการขอรับมอบวัสดุอุปกรณ์
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อ (2) 

  (6) การด าเนินการขอรับมอบวัสดุอุปกรณ์และการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว จากคลังพัสดุ
ที่ กฟภ. ก าหนดไว้ไปยังพื้นท่ีก่อสร้างในจุดต่างๆ นั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งหมด 

 5.2 วัสดุอุปกรณ์ส่วนที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา 
  (1) วัสดุอุปกรณ์ส่วนที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาต้องมีคุณภาพไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่  กฟภ. 

ก าหนดไว้ในรูปแบบและรายละเอียดเฉพาะงาน (Drawings & Specifications) ซึ่งจะต้องเป็นของใหม่ 
ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนและได้รับการตรวจสอบคุณภาพจาก กฟภ. ก่อนน าไปใช้งาน 

   ในการตรวจสอบคุณภาพขณะท าการผลิตวัสดุอุปกรณ์ส่วนที่ผู้รับจ้างจัดหา กฟภ. 
อาจจะเข้าไปตรวจกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพที่โรงงานได้ด้วยเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ  
ผลิตแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องให้ กฟภ. ทราบและ กฟภ. จะท าการสุ่มตัวอย่างบริภัณฑ์เพ่ือท าการทดสอบ  
ณ โรงงานที่ผลิตในประเทศ ส าหรับบริภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบถูกต้องและรับไว้ใช้งานได้ผู้รับจ้างจะต้อง
บรรจุหีบห่อ ระบุชื่อ/เลขที่รุ่น การผลิต วัน เดือน ปี จ านวนที่ผลิต และอ่ืนๆ แล้วส่งไปยังคลังพัสดุ 
ที่หน้างานของผู้รับจ้างเพ่ือรอการประกอบและติดตั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการในหัวข้อนี้  
เป็นภาระท่ีผู้รับจ้างต้องด าเนินการเองทั้งสิ้น 

  (2) กฟภ. สงวนสิทธิที่จะเข้าไปด าเนินการสุ่มตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างจัดหามา  
ณ คลังพัสดุของผู้รับจ้างที่หน้างาน เพ่ือท าการตรวจสอบและทดลองคุณภาพตามที่ผู้รับจ้างรับรอง  
ทั้งในทางสามัญและในทางเทคนิคได้ทุกประการ ถ้าปรากฏว่าวัสดุอุปกรณ์ ที่ผู้รับจ้างน ามาใช้งาน 
ไม่ตรงตามรายละเอียดที่ระบุไว้ กฟภ. ทรงสิทธิที่จะให้ผู้รับจ้างรีบน าวัสดุอุปกรณ์นั้นกลับโดยเร็วที่สุด 
ที่จะท าได้โดย กฟภ. ไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายให้แต่ประการใดทั้งสิ้นทั้งนี้ให้ด าเนินการทดสอบ
ตามท่ีระบุใน Specifications 

6. การจัดหาผู้เชี่ยวชาญในงาน 
 6.1 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญในงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ 

งานทดสอบ และงานอ่ืนๆ ที่ กฟภ. พิจารณาว่ามีความส าคัญ โดยต้องส่งประวัติและรายละเอียดของ
ผู้เชี่ยวชาญให้ กฟภ. ให้ความเห็นชอบอย่างน้อย 60 (หกสิบ) วัน ก่อนเข้าด าเนินการ 

 6.2 ผู้รับจ้างต้องมีตัวแทนที่สามารถประสานงานก่อสร้างทั้งหมดประจ าอยู่ ณ สถานที่ก่อสร้าง 
 6.3 ผู้รับจ้างต้องมีวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
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7. แผนการด าเนินงาน และระยะเวลาโครงการ 
 7.1 ภายใน 28 (ยี่สิบแปด) วัน หลังจากผู้รับจ้างได้รับหนังสือสั่งจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดท า

แผนการด าเนินงานตามสัญญาโดยละเอียด (ให้รวมถึงการจัดท า Critical Path Method (CPM)) และ จัดส่ง
ให้ผู้อ านวยการโครงการของ กฟภ. แผนงานนี้จะต้องระบุล าดับเวลาที่ผู้รับจ้างคาดว่าจะท าการออกแบบ สั่ง
ผลิตอุปกรณ ์จัดส่ง ท าการประกอบ ติดตั้งและทดสอบ อีกทั้งยังต้องระบุวันที่ซึ่งผู้รับจ้างต้องการให้ผู้ว่าจ้าง
ปฏิบัติตามพันธะของสัญญาโดยครบถ้วน (อย่างสมควรแก่เหตุผล) เพ่ือที่ผู้รับจ้างจะสามารถด าเนินการตาม
สัญญา โดยเป็นไปตามแผนงานและบรรลุผลให้งานเสร็จสิ้น จนผ่านกระบวนการทดสอบ และการตรวจรับงาน
ตามเงื่อนไขของสัญญาได้ตลอดจนก าหนดวันที่และช่วงเวลาอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ในสัญญาอีกด้วย 

 7.2 ผู้รับจ้างจะต้องปรับปรุงแผนงานให้เป็นปัจจุบัน และทบทวนปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
หรือตามที่ผู้อ านวยการโครงการมีค าสั่ง แต่จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงเวลาสิ้นสุดงานตามเงื่อนไข การขอ
ทบทวนแผนงานใดๆ ในการนี้จะต้องแจ้งให้ผู้อ านวยการโครงการทราบ 

 7.3 ในกรณีที่ผลการด าเนินงานของผู้รับจ้างล่าช้ากว่าแผนงานปัจจุบัน ผู้รับจ้างจะต้อง
ปรับปรุงแผนงานตามข้อ 7.2 และเสนอวิธีการที่จะสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานได้  
ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมจ านวนบุคคลากร การเพ่ิมชั่วโมงการท างานการเพ่ิมจ านวนเครื่องมือเครื่องจักร ฯลฯ 
โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด 

 7.4 เพ่ือให้งานก่อสร้าง แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ผู้รับจ้าง
ต้องจัดให้มีการประชุมร่วมระหว่าง กฟภ. และผู้รับจ้างตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

  (1) การประชุมที่หน้างาน (Site Meeting) หรือในกรณีที่ เกิดปัญหาอุปสรรคท าให้ 
งานล่าช้ากว่าก าหนด 

  (2) ประชุมประจ าเดือน (Monthly Progress Meeting) เพ่ือติดตามความก้าวหน้า 
ของงานนั้น โดยก าหนดวันที่แน่นอนในแต่ละเดือน ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องจัดท ารายงานความก้าวหน้า
ประจ าเดือนด้วย 

  (3) ประชุมประจ าสัปดาห์ที่หน้างาน (Weekly Site Meeting) เป็นการประชุมระหว่าง 
ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง เพ่ือติดตามงานอย่างใกล้ชิด 

  (4) ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการทดลองจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของ กฟภ.  

8. การควบคุมคุณภาพงาน 
 การควบคุมคุณภาพงานเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างแต่เพียงผู้เดียว ทั้งในด้านงาน

วิศวกรรมออกแบบ คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ท่ีจัดหา ทักษะการท างานของบุคคลากรของผู้รับจ้าง เครื่องมือ
เครื่องจักรที่น ามาใช้ ตลอดจนกระบวนการท างานและการบริหารโครงการ 

 การให้ความเห็นชอบแบบและเอกสาร และ/หรือการตรวจสอบงาน และ/หรือการเข้าร่วม  
เป็นพยานในการทดสอบต่างๆ ของ กฟภ. หรือตัวแทนที่ กฟภ. แต่งตั้ง และ/หรือ การทดสอบโดย กฟภ.  
ไม่มีผลให้ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหมดไป 

9. การควบคุมคุณภาพเฉพาะงาน 
 9.1 ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายการแบบวาด เอกสารแสดงข้อมูลทางเทคนิค ตลอดจนรายการค านวณ 

(ตาม List of Drawings and Documents for Submittal) จัดส่ง กฟภ. ให้ความเห็นชอบ หากแบบและ
เอกสารดังกล่าวต้องได้รับการแก้ไขโดยผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องด าเนิ นการแก้ไขและจัดส่งให้ กฟภ.       
ภายใน 28 (ยี่สิบแปด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก กฟภ. 
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  กฟภ. จะด าเนินการพิจารณาและแจ้งผลให้ผู้รับจ้างทราบภายใน 28 (ยี่สิบแปด) วัน  

นับถัดจากวันที่ได้รับเอกสารจากผู้รับจ้าง หากครบก าหนดแล้วผู้รับจ้างยังมิได้รับแจ้งผลดังกล่าว ผู้รับจ้าง
สามารถน าเอกสารดังกล่าวไปใช้ในการก่อสร้างได้ โดยการควบคุมคุณภาพงานยังคงเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้างแต่เพียงผู้เดียว 

 9.2 ผู้รับจ้างต้องจัดท าแผนงานติดตั้ง และแผนงานทดสอบ (Test Plan) พร้อมขั้นตอนการ
ด าเนินการติดตั้งและทดสอบของอุปกรณ์ทั้งหมด ทั้งการทดสอบ ณ ที่ผลิต (Factory Acceptance Test) 
และการทดสอบที่หน้างาน (Site Test) ให้ กฟภ. พิจารณาก่อนการเริ่มงาน 

10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขปริมาณงาน 
 หลังจากที่ผู้รับจ้าง ท าการส ารวจตรวจสอบปริมาณงานเรียบร้อยแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลง

หรือแก้ไขปริมาณงาน ด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องเสนอเหตุผล ให้ กฟภ. ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร
โดยเร็วที่สุด และจะกระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตจาก กฟภ. แล้ว 

 ในระหว่างการก่อสร้าง หากผู้รับจ้างต้องการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานเพ่ือให้การก่อสร้าง 
สะดวกขึ้น หรือเหตุใดก็ตาม อันเป็นเหตุให้ราคาค่าก่อสร้างเพ่ิมขึ้นผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง  
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับการเห็นชอบจาก กฟภ. ก่อน 

 ในระหว่างการก่อสร้าง กรณีที่ กฟภ. เป็นผู้สั่งแก้ไข หากท าให้ค่าก่อสร้างเพ่ิมขึ้น หรือลดลง  
การตกลงราคาให้คิดราคาต่อหน่วยตามสัญญา หากไม่มีราคาต่อหน่วยให้ตกลงราคากัน ณ บัดนั้น 

 หากมูลค่ารวมตามสัญญามีการเปลี่ยนแปลงให้ด าเนินการกับหลักประกันสัญญาดังนี้ 
  (1) กรณีมูลค่ารวมของสัญญาลดลงผู้รับจ้างสามารถน าหลักประกันสัญญาฉบับใหม่ มาขอ

เปลี่ยนกับหลักประกันสัญญาที่ กฟภ. ยึดถือไว้ได้ หากผู้รับจ้างจะใช้หลักประกันสัญญาตามเอกสาร 
ประกวดราคาข้อ 1.4 (2) ซึ่งมิใช่สถาบันการเงินแห่งเดียวกันก็สามารถกระท าได้ 

  (2) กรณีมูลค่ารวมของสัญญาเพ่ิมขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการเพ่ิมมูลค่าหลักประกันสัญญา
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาข้อ 7 การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 

11. การบอกเลิกสัญญาจ้างโดยผู้ว่าจ้าง 
 กฟภ. สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาจ้างทั้งหมดหรือบางส่วน เวลาใดก็ได้ หากเป็นไปตาม  

เหตุใดเหตุหนึ่งหรือทั้งหมดดังนี้ 
 11.1 ผู้รับจ้างแสดงให้เห็นเป็นที่กระจ่างชัดว่าไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาจ้างได้  

อันเป็นผลเสียหายแก่ กฟภ. 
 11.2 ผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานย่อย จนเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่า

ผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลารวมของสัญญา อันจะมีผลเสียหายต่อ กฟภ. 
 11.3 ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจ้างช่วง ตามข้อ 18 
 11.4 ผู้รับจ้างหยุดงานโดยไม่มีสาเหตุอันควร หรือน าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างออกจาก

สถานที่ก่อสร้างโดยไม่มีสาเหตุอันควร 
 11.5 จ านวนเงินค่าปรับรวมเกินร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง 
 ในการนี้ เมื่อผู้รับจ้างได้รับเอกสารแจ้งความจ านงในการบอกเลิกงานตามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง

จะต้องหยุดปฏิบัติงานที่ถูกบอกเลิกทั้งหมดในทันที ยกเว้นงานที่  กฟภ. เห็นว่าจ าเป็นต้องด าเนินต่อไป 
ขณะเดียวกันผู้รับจ้างจะต้องยกเลิกพันธะผูกพันในการจัดซื้อวัสดุรวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินงานตามสัญญาทั้งหมดในทันที 
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 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายซึ่งเกิดจากการที่ผู้รับจ้างไม่อาจด าเนินการ 

ตามสัญญาหรือกระท าผิดเงื่อนไขจนเป็นเหตุให้ต้องยกเลิกสัญญา 
 กฟภ. อาจพิจารณาด าเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย หรือปรับลดเงินที่จะต้องช าระให้กับ  

ผู้รับจ้าง หรือหักจากเงินค้ าประกัน และอาจใช้สิทธิ์บางส่วนหรือทั้งหมด เรียกค่าเสียหายตามที่ผู้ รับจ้าง 
มีพันธะผูกพันอยู่ก็ได้ 

12. การต่ออายุสัญญา 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าไปกว่าที่ก าหนดไว้ตามสัญญา แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่จะปรับ

ได้ตามกฎหมาย เช่น เป็นเพราะเหตุสุดวิสัย หรือเป็นเพราะความผิด หรือความพกพร่องของ  กฟภ.  
หรือมีการแก้ไขรายการที่สั่งจ้าง ผู้รับจ้างอาจร้องขอต่อ กฟภ. ให้มีการต่ออายุสัญญาได้ 

13. หนังสือรับรองผลงาน 
 ภายหลังจากท่ีผู้รับจ้างได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ผ่านการทดสอบเป็นที่เรียบร้อย 

และจัดส่ง As Built Drawing เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ PDF file (Portable Document 
Format) และ AutoCAD file นามสกุล DWG ทั้งหมด จ านวน 2 (สอง) ชุด พร้อมจัดท าพิกัดทางภูมิศาสตร์
ของ สถานี / เสา และสายส่ง ซึ่งต้องมีรายละเอียดและรูปแบบเป็นไปตามที่ กฟภ. ก าหนด  โดย กฟภ.      
จะด าเนินการตรวจสอบงานทั้งหมด หากพบว่ามีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้างจะด าเนินการ
ออกหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้าง (Provisional Acceptance Certificate (PAC)) ให้กับผู้รับจ้าง 

14. การจัดท าป้ายและตารางแผนการก่อสร้างและติดตั งอุปกรณ์ 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าป้าย เพ่ือประกาศแสดงรายการงานจ้างเหมาในครั้งนี้ ในแผ่นป้าย

ประกาศขนาด 1.20 x 2.40 เมตร ให้เห็นโดยชัดเจนอย่างน้อยจ านวน 2 (สอง) ป้าย ณ บริเวณจุดเริ่มต้น
และจุดสิ้นสุดโครงการที่ด าเนินการก่อสร้างงานตามสัญญา โดยมีข้อความดังนี้ 
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15. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 หากจะต้องมีการด าเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในสังกัดของ กฟภ.  

หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง กฟภ. จะเป็นผู้ด าเนินการติดต่อประสานงานและท าเรื่องขออนุญาต 
จากหน่วยงานต่างๆ ให้ ทั้งนี้ ในการด าเนินการขออนุญาตจ าเป็นต้องมีเอกสารที่ใช้ประกอบไม่ว่าจะเป็น
รายละเอียดทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการจัดเตรียมให้  กฟภ. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
จาก กฟภ. แต่ประการใด 

16. การท าประกันภัย 
 ก าหนดให้ผู้รับจ้างต้องท าประกันภัยระบุผู้รับผลประโยชน์เป็น  กฟภ. และต้องส่งมอบ 

ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมหลักฐานการช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ กฟภ. ก่อนวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
จาก กฟภ. ให้เริ่มท างาน โดยให้ผลคุ้มครองภัยทุกชนิด เช่น อัคคีภัย อุทกภัยแผ่นดินไหว และประกันภัย
อันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง และบุคคลที่ 3 ในวงเงินเต็มมูลค่างานก่อสร้างมีผลตลอดระยะเวลา
ท างานจ้างตามสัญญาจนกว่าผู้ว่าจ้างจะรับมอบงาน (กฟภ. ได้ออกหนังสือรับรองผลงานให้แก่ผู้รับจ้างแล้ว) 

17. การห้ามโอนสิทธิ์ 
 ผู้รับจ้างจะต้องไม่โอนสิทธิ์เรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องช าระแก่ผู้รับจ้าง

ให้บุคคลภายนอก 

18. การจ้างช่วง 
 ผู้รับจ้างจะเอางานทั้งหมดตามสัญญานี้ไปให้ผู้อ่ืนรับจ้างช่วงท ามิได้โดยเด็ดขาด หากผู้รับจ้าง  

ฝ่าฝืน กฟภ. จะใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาทันที และริบหลักประกันสัญญาทั้งหมด รวมทั้ง เรียกร้องค่าเสียหาย
อ่ืนๆ (ถ้ามี) และ กฟภ. จะพิจารณาให้เป็นผู้ถูกตัดสิทธิ์การรับจ้างจาก กฟภ. และ/หรือเป็นผู้ทิ้งงาน 
หรือระเบียบอ่ืนของทางราชการที่บังคับอยู่ในขณะนั้น 

 ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความประสงค์จ้างช่วงเป็นบางส่วน ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเอกสารทั้งหมด
เกี่ยวกับผู้รับจ้างช่วงให้ กฟภ. ให้ความเห็นชอบภายใน 28 (ยี่สิบแปด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือสั่ง
จ้างผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก กฟภ. ก่อนด าเนินการดังกล่าว โดย กฟภ.  
จะพิจารณาถึงประวัติความช านาญ ผลงานสถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วงเป็นต้น ประกอบการ
พิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบที่ให้จ้างช่วงไปนั้นทุกประการ 

 ถ้าหากผู้รับจ้างเอางานบางส่วนไปให้ผู้อ่ืนรับจ้างช่วง โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นหนังสือ 
จาก กฟภ. ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่ง กฟภ. จะใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้  
หากเกิดปัญหาและความเสียหายขึ้นกับ กฟภ. 

 บุคคลากรของผู้รับจ้างช่วงในการด าเนินการก่อสร้าง ถือเป็นบุคลากรของผู้รับจ้างซึ่งต้อง 
อยู่ภายใต้กฎระเบียบการปฏิบัติงานและมาตรการความปลอดภัย 

19. ส านักงานโครงการประจ าสถานที่ก่อสร้าง (Site office) 
 ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหาให้มีส านักงานโครงการส าหรับผู้ควบคุมงานของ กฟภ. ประจ า  

ณ สถานที่ก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) อาคารปิดมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 10 (สิบ) ตารางเมตร 
 (2) ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ระบบน้ า ระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ 

และห้องน้ าพร้อมสุขภัณฑ์)  
 (3) เครื่องใช้ส านักงาน (คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ กล้องดิจิทัล โต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะส าหรับ

ตรวจแผนผังงานก่อสร้าง เก้าอ้ี ตู้เก็บเอกสาร และตู้เก็บอุปกรณ์อ่ืนๆ)  
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20. อ่ืน ๆ 
 (1) ผู้รับจ้างต้องจัดส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดการขอเบิกจ่ายเงิน จ านวน 6 (หก) ชุด ให้กับ 

กฟภ. เพื่อใช้ประกอบการขอเบิกเงิน 
 (2) ผู้รับจ้างต้องจัดท าหมายเลขผลิตภัณฑ์ (Serialize) ให้แลวเสร็จ (ถ้ามี) ตามรูปแบบและ

ระยะเวลาที่ กฟภ. ก าหนด 
 (3) การปรับราคาในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงก าหนดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมภายหลัง

สัญญานี้มีผลใช้บังคับ คู่สัญญาตกลงให้ ค่าจ้าง/ค่าพัสดุ ตามสัญญานี้ ปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมดังกล่าว โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญา 

 (4) ภายหลังจาก กฟภ. ได้ด าเนินการจ่ายเงินบางส่วนของวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างแล้ว 
ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิในการเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างนั้นไปยังสถานที่อ่ืนใดนอกเหนือจากสถานที่
ก่อสร้าง เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจาก กฟภ. และ กฟภ. ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการใช้งานวัสดุอุปกรณ์และ 
ระบบต่าง ๆ ก่อนการรับงาน โดยผู้รับจ้างยังมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์จนกว่า กฟภ. จะรับมอบงานจากผู้รับจ้างทั้งหมดแล้ว 

 (5) ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถเลือกใช้ชนิดของลูกถ้วยไฟฟ้า (ชนิด Porcelain หรือชนิด Composite) 
ได้เฉพาะรายการที่ระบุไว้ตามบัญชีแสดงราคาก่อสร้างแบบต่อหน่วยที่ก าหนดไว้ตามข้อ 1.2 

 

                                                                                            . 



 
 

1.12 
  

 แบบฟอรมความสามารถในการรับงาน 

 



แบบ BC-01

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

หมายเหตุ
1 ไม่รวมงานขาย  - ส าเนางบก าไรขาดทุนท่ีได้รับการตรวจสอบยืนยันจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว
2 ไม่รวมรายได้ของบริษัทในเครือ

ลงช่ือ............................................. (ผู้ย่ืนข้อเสนอ)
(.......................................................)
(โปรดประทับตราบริษัท/ห้างฯ/ร้าน (ถ้ามี))

ปี

ข้อมูลด้านการเงิน 5 ปีย้อนหลัง

รายการเอกสารท่ีต้องย่ืนมาพร้อมกัน

รายละเอียด

 



แบบ BC-02

รายการคํานวณความสามารถสูงสุดในการรับงาน (Bid Capacity)

มูลคาของสัญญา
วงเงิน

ที่ขอเบิกจายแลว
วงเงินที่คางจาย

หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท (บาท) (บาท) (บาท)

ลงชื่อ............................................. (ผูยื่นขอเสนอ)

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

(โปรดประทับตราบริษัท/หางฯ/ราน (ถามี))

รวม

รายละเอียดของงานกอสรางทั้งหมดที่กําลังดําเนินการ เฉพาะที่เปนคูสัญญากับการไฟฟาสวนภูมิภาค

รอยละ
ความกาวหนาของงาน

วันที่เริ่มตนสัญญา
หนวยงานผูดูแลโครงการ

วันที่สิ้นสุดสัญญาชื่อโครงการและสถานที่ตั้งลําดับ

 



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



 
 

1.13  
  

 ข้อตกลงคณุธรรม (Integrity Pact) 
ความป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 

  












