
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธิปีระกวดราคาอิเล็กทรอนกิส (e-bidding)

การซ้ือสายเคเบิลใตดินทองแดง ประเภทตางๆ จํานวน ๒ รายการ เลขที่ กฟภ.กจพ.๒-ป(สฟ)-๐๑๙-๒๕๖๕

ตามประกาศ การไฟฟาสวนภูมิภาค

ลงวนัที่      

                  การไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กฟภ." มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวธิีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้

 

๑.  สายเคเบิลใตดินทองแดง ๒๒ เควี

๑x๔๐๐ ตร.มม.

จํานวน ๒,๐๐๐   เมตร

๒.  สายเคเบิลใตดินทองแดง ๓๓ เควี

๑x๕๐๐ ตร.มม.

จํานวน ๕๐๐   เมตร

พัสดุท่ีจะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนกิส

                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทัว่ไป

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที ่๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที ่๒

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดัง

กลาว

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กฟภ. ณ

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังน้ี

                                  กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯจะ

ตองมีการกําหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลัก

มากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย

                                  กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลักกิจการรวมคา

น้ันตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ

                                  สําหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา

ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน

                          ๒.๑๑  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว



ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี)

                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี)

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔

                                   (๓)    รายการพิจารณาที่ ๑ สายเคเบิลใตดินทองแดง ๒๒ เควี ๑x๔๐๐ ตร.มม.

                                           (๓.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

                                           (๓.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

                                   (๔)    รายการพิจารณาที่ ๒ สายเคเบิลใตดินทองแดง ๓๓ เควี ๑x๕๐๐ ตร.มม.

                                           (๔.๑)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) (ถามี)

                                           (๔.๒)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)

                                   (๕)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ

                                           (๕.๑)   รายงานผลการทดสอบเฉพาะแบบตามท่ีระบุไวในรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ (Specification No.: RCBL-๐๓๕/๒๕๕๔) หัวขอ ๑.e.๑ Type tests หรือเอกสาร หรือหลักฐาน

อ่ืน ตามท่ีระบุไวใน ADDENDUM เรื่องการกําหนดสงรายงานผลการทดสอบเฉพาะแบบ (Type test report)

                                           (๕.๒)   ขอมูลสายเคเบิลใตดินทองแดง ที่เสนอ ตามที่ระบุไวในรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ (Specification No.: RCBL-๐๓๕/๒๕๕๔) หัวขอ C๒ Material and packing data to be

given by bidder

                                           (๕.๓)   แบบฟอรมยืนยันฐานแหลงผลิต



                                           (๕.๔)   แบบฟอรมขอเสนอที่แตกตางจากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

PEA

                                           (๕.๕)   หนังสือรับรองระบบคุณภาพของกระบวนการผลิตตามมาตราฐาน ISO

๙๐๐๑ ตามรายละเอียดคุณสมบัติพัสดุเพิ่มเติม

                                           (๕.๖)   ผลิตภัณฑที่เสนอจะตองเปนผลิตภัณฑที่ไดรับใบอนุญาตแสดง

เคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) เทานั้น (ตามรายละเอียดคุณสมบัติพัสดุเพิ่มเติม)

                                   (๖)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ ๓ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาการสงมอบพัสดุไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลง

นามในสัญญาซื้อขาย รายละเอียดการกําหนดสงมอบตามขอ ๑.๑ (ในสวนของ C๓)

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ สาย

เคเบิลใตดินทองแดง ประเภทตางๆ จํานวน ๒ รายการ ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กฟภ.จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ

ราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ



เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๗     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแก กฟภ. ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๘     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกฟภ. จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน

เวนแต กฟภ. จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของ กฟภ.

                          ๔.๙     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                              ๔.๑๐    การยื่นขอเสนอของกิจการรวมคา

                                            (๑) กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหมีการมอบหมายผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผู

ยื่นขอเสนอในนามกิจการรวมคา การยื่นขอเสนอดังกลาวไมตองมีหนังสือมอบอํานาจ

                                                 สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูยื่นขอเสนอ

ผูเขารวมคาทุกรายจะตองลงลายมือซื่อในหนังสือมอบอํานาจใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูยื่นขอเสนอในนาม

กิจการรวมคา

                                         (๒) การยื่นขอเสนอดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding)

                                              ใหผูเขารวมคาที่ไดรับมอบหมายหรือมอบอํานาจตามขอ ๔.๑๐(๑)

ดําเนินการซื้อและดาวนโหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกรณีที่มีการจําหนายเอกสารซื้อหรือจางหรือ

ดาวนโหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกรณีที่ไมมีการจําหนายเอกสารซื้อหรือจาง จึงจะมีสิทธิ ในการเขายื่น

ขอเสนอในนามกิจการรวมคาได

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา



                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กฟภ.จะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กฟภ. จะพิจารณาจาก

ราคาตอรายการ

                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีกฟภ.กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     กฟภ.สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ

ไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกฟภ.

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกฟภ.มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กฟภ. มีสิทธิที่

จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๕.๖     กฟภ.ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กฟภ.เปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวม

ท้ังกฟภ. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอ

เสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกฟภ.

จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได กฟภ. มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ัน ท้ังน้ี ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกฟภ.



                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญากฟภ.อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                          ๕.๘     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอ

เสนอรายอื่นที่ไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียง

ลําดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกินรอยละ

๑๐ ท่ีจะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน ๓ ราย

                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการ SMEs

                          ๕.๙    หากผูยื่นขอเสนอไดเสนอพัสดุท่ีไดรับการรับรองและออกเคร่ืองหมายสินคาที่ผลิตภายใน

ประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูเสนอ

ราคารายอ่ืนไมเกินรอยละ ๕ ใหจัดซื้อจัดจางจากผูยื่นขอเสนอที่เสนอพัสดุที่ไดรับการรับรองและออกเครื่องหมาย

สินคาท่ีผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

                                    กรณีท่ีมีการเสนอราคาหลายรายการและกําหนดเง่ือนไขการพิจารณาราคารวม หากผู

ยื่นขอเสนอไดเสนอพัสดุที่เปนพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย ที่ไดรับการรับรองและออกเครื่องหมายสินคาที่ผลิต

ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มีสัดสวนมูลคาตั้งแตรอยละ ๖๐

ข้ึนไป ใหไดแตมตอในการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง

                                     อน่ึง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งขอ ๕.๘ และขอ

๕.๙ ใหผูเสนอราคารายนั้นไดแตมตอในการเสนอราคาสูงกวาผูประกอบการรายอื่นไมเกินรอยละ ๑๕

                          ๕.๑๐  หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย

หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือ

สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด

จางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลาว

                                   ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย

                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อกฟภ.จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ

สัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ หรือกฟภ.เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับกฟภ.ภายใน

๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคา

ส่ิงของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกฟภ.ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

                          (๑)     เงินสด



                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกฟภ. ไดรับมอบไวแลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          กฟภ. จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง

แลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือ

ขอตกลงเปนหนังสือ และกฟภ. ไดตรวจรับมอบส่ิงของไวเรียบรอยแลว

                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ

ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป      นับถัดจากวันที่ กฟภ. ไดรับมอบส่ิงของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี

ดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณรายไดของหนวยงาน

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือกฟภ.ไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากรายไดของ

หนวยงาน แลวเทานั้น

                          ๑๐.๒   เมื่อกฟภ.ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตองนํา

เขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ



เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกฟภ.ไดคัดเลอืกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซือ้เปนหนังสือภายใน

เวลาท่ีกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กฟภ.จะริบหลกัประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน

การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจดัซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๐.๔   กฟภ.สงวนสทิธิ์ทีจ่ะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรอืขอตกลงซื้อ

เปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกฟภ. คําวินิจฉยัดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๐.๖   กฟภ.อาจประกาศยกเลกิการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยืน่ขอเสนอจะเรยีกรองคา

เสียหายใดๆ จากกฟภ.ไมได

                                   (๑)    กฟภ.ไมไดรับการจัดสรรเงินทีจ่ะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่

จะทําการจัดซื้อครั้งน้ีตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกฟภ. หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบยีบ

                             ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก

เกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูประกอบการ

                             กฟภ. สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสญัญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก

ใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏบิัติงานของผูประกอบการ

                             ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับกฟภ. ไวชั่วคราว

การไฟฟาสวนภูมภิาค
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เอกสารเพิม่เติมแนบท้ายรายละเอยีดสเปค 
(ADDENDUM) 

  
เอกสารเพ่ิมเติม (ADDENDUM) น้ี ใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของรายละเอียดสเปคท่ีเอกสารฯ น้ีไดแ้นบอยูด่ว้ย  

 

คุณสมบัติของสถาบันทดสอบ สําหรับการทดสอบเฉพาะแบบ (Type or Design tests)  
 

หากรายละเอียดสเปคกาํหนดรายช่ือ หรือคุณสมบติัของสถาบนัทดสอบสาํหรับการทดสอบเฉพาะแบบ ให้ใช้
รายละเอียดคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี แทนการกาํหนดรายช่ือ หรือคุณสมบติัของสถาบนัทดสอบฯ ท่ีไดก้าํหนดไวใ้น
รายละเอียดสเปค 

 

All items of the type or design tests shall be conducted or inspected by the acknowledged testing 
laboratories/institutes as following:  
(1) Laboratories/institutes which are members of the Short-circuit Testing Liaison (STL) or independent 

laboratories/institutes which are accredited according to TIS 17025 or ISO/IEC 17025 with the scope of 
accreditation covered the relevant test items, standards and equipment. The certification and scope of 
accreditation of the independent laboratories/institutes shall be submitted with the bid for consideration. 

(2) Thailand’s national laboratories, institutes, universities and electric utilities, as follows:  
- National Metal and Materials Technology Center (MTEC)  
- Electrical and Electronic Products Testing Center (PTEC)  
- Thai Industrial Standards Institute (TISI)  
- Electrical and Electronics Institute (EEI)  
- Department of Science Service (DSS)  
- Testing Laboratory, Electrical Engineering Department, Faculty of Engineering, Chulalongkorn 

University  
- Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)  
- Metropolitan Electricity Authority (MEA)  
- Provincial Electricity Authority (PEA)  
- Other laboratories, institutes, universities or electric utilities approved by PEA 

 

In case of the foreign manufacturers have experience of more than twenty (20) years in design, manufacture 
and sell such the proposed equipment for using in equal to or higher than system voltages of the proposed 
equipment, PEA will accept type or design test reports conducted by the manufacturer’s laboratory or other 
independent laboratories without qualification mentioned in (1) or (2). Documents showing the 
manufacturer’s experience such as reference list shall be submitted with the bid for consideration. 
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The bidders or manufacturers who prefer to carry out the type or design tests of the proposed equipment by 
the laboratories or by the manufacturer themselves without the qualification mentioned above, the detail of 
the test facilities of the laboratories or the manufacturer shall be submitted to PEA for approval before 
proceeding the tests and before the bid closing date. PEA reserves the right to send representatives to inspect 
and witness the tests with the cost of the bidders or manufacturers. 
 

The type or design test reports done by the laboratories in Thailand or local manufacturers shall be valid 
within five (5) years counted from the issued date in the test report to the bid closing date.  
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Specification No.:             - Approved date:  21/12/2560 Rev. No.:  - Form No.:  - Page 1 of 1 

 
เอกสารเพิม่เติมแนบท้ายรายละเอยีดสเปค 

(ADDENDUM) 
  

เอกสารเพิ่มเติม (ADDENDUM) น้ี ใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของรายละเอียดสเปคท่ีเอกสารฯ น้ีไดแ้นบอยูด่ว้ย  
 

1. การก าหนดระยะเวลาในการส่งรายงานผลการทดสอบเฉพาะแบบ (Type test report) 
หากรายละเอียดสเปคก าหนดให้ผูเ้สนอราคาจะตอ้งจดัส่งรายงานผลการทดสอบเฉพาะแบบ (Type test report) 
หรือหนงัสือรับรองผลการทดสอบเฉพาะแบบ (Type test certificates) “ให้ผูเ้สนอราคาจะตอ้งจดัส่งรายงานผล
การทดสอบเฉพาะแบบ หรือหนงัสือรับรองผลการทดสอบเฉพาะแบบมาพร้อมกบัการยื่นเอกสารทางเทคนิค” 
แทนการก าหนดระยะเวลาจดัส่งรายงานฯ ท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายละเอียดสเปค 
 

ทั้งน้ี ยกเวน้บางพสัดุอุปกรณ์ท่ี กฟภ. ก าหนดยอมรับให้ท าการทดสอบเฉพาะแบบภายหลงัจากท่ีท าสัญญากบั 
กฟภ. แลว้ โดยคู่สัญญาจะตอ้งจดัส่งรายงานผลการทดสอบฯ ดงักล่าว ก่อนการส่งของนั้น ให้คงรายละเอียดไว้
ตามเดิม 
 

2. การก าหนดระยะเวลาในการจัดส่งตัวอย่าง (Sample) เพ่ือประกอบการพจิารณาจัดหา 
หากรายละเอียดสเปคก าหนดให้ผูเ้สนอราคาจะตอ้งจดัส่งตวัอย่างพสัดุอุปกรณ์ (Sample) เพื่อประกอบการ
พิจารณาจดัหา “ให้ผูเ้สนอราคาจะตอ้งจดัส่งตวัอยา่งพสัดุอุปกรณ์ ภายใน 5 วนัท าการ นบัถดัจากวนัเสนอราคา” 
แทนการก าหนดระยะเวลาจดัส่งตวัอยา่งท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายละเอียดสเปค 
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เอกสารเพิม่เติมแนบท้ายรายละเอยีดสเปค 

(ADDENDUM) 
  

เอกสารเพิ่มเติม (ADDENDUM) น้ี ใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของรายละเอียดสเปคท่ีเอกสารฯ น้ีไดแ้นบอยูด่ว้ย  
 

การกาํหนดการส่งรายงานผลการทดสอบเฉพาะแบบ (Type test report) 
ผูย้ื่นขอ้เสนอสามารถยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานอ่ืนเพื่อประกอบการพิจารณาจดัซ้ือ จดัจา้ง หรือจา้ง

ก่อสร้าง แทนการยื่นรายงานผลการทดสอบเฉพาะแบบ (Type test report) หรือหนังสือรับรองผลการทดสอบ
เฉพาะแบบ (Type test certificate) ได ้ดงัน้ี:  
(1) กรณีท่ีเป็นอุปกรณ์ท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสํานักงานใหญ่ โดยฝ่ายจดัหา หรือฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า หรือ

ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า เคยรับไวใ้ชง้านจากการจดัซ้ือ จดัจา้ง หรืองานจา้งก่อสร้างแลว้ ผูย้ื่นขอ้เสนอสามารถ
ยื่นสําเนาหนังสือสั่งซ้ือ/จา้ง (Purchase order) หรือสําเนาหนังสือสัญญาจา้งก่อสร้างพร้อมบญัชีแสดง
ปริมาณวสัดุ (Bill of Quantities: BOQ) ท่ีออกโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แทนได ้หรือ 

(2) กรณีท่ีอุปกรณ์ท่ีเสนอไดรั้บการข้ึนทะเบียน และควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์ (PEA Product Acceptance) 
แลว้ ผูย้ื่นขอ้เสนอสามารถยื่นเอกสารรับรองการข้ึนทะเบียนฯ ท่ียงัไม่หมดอายุในวนัท่ียื่นเอกสาร แทน
ได ้หรือ  

(3) กรณีท่ีอุปกรณ์ท่ีเสนอราคาไดรั้บการข้ึนทะเบียนอุปกรณ์หลกัในงานจา้งก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (Product 
list) แลว้ ผูย้ื่นขอ้เสนอสามารถยื่นเอกสารรับรองการข้ึนทะเบียนฯ ท่ียงัไม่หมดอายุในวนัท่ียื่นเอกสาร 
แทนได ้

 

ทั้งน้ี เอกสาร หรือหลกัฐานท่ีระบุไวใ้นขอ้ (1) ขอ้ (2) และขอ้ (3) ดงักล่าวขา้งตน้ จะสามารถใชแ้ทน
การยื่นรายงานผลการทดสอบเฉพาะแบบ (Type test report) หรือหนังสือรับรองผลการทดสอบเฉพาะแบบ 
(Type test certificate) ได ้ตอ้งเป็นเอกสาร หรือหลกัฐานท่ีตรวจสอบแลว้พบว่าเป็นของอุปกรณ์ท่ีเป็นผลิตภณัฑ ์
รุ่น และพิกดัเดียวกนักบัอุปกรณ์ท่ีจดัซ้ือ หรือจดัจา้ง หรือจา้งก่อสร้างในคร้ังน้ี  
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Invitation to Bid No.: 

C Material equipment, and specifications for UNDERGROUND POWER CABLES OF 
RATED VOLTAGES 22 kV AND 33 kV 

C1 General material and packing instructions 
Additional to the general instructions, the following shall be observed : 

 1a Scope 
These specifications cover 22 kV and 33 kV single-core underground power cables with copper conductor, 
cross-linked polyethylene (XLPE) insulation, copper wire screen, and polyethylene (PE) sheath. 

 1b Standard 
The cable shall be manufactured and tested in accordance with the latest edition of the following standard : 
TIS 2143 [IEC 60502-1 Ed.1 : Power cables with extruded insulation and their accessories for 

(1997-04) Amendment 1(1998-05),   rated voltages from 1 kV (Um = 1.2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) 
IEC 60502-2 Ed.1.1(1998-11),    
IEC 60502-4 Ed.1(1997-03)]   

TIS 2427 : Conductors of insulated cables 
and all other relevant standard, unless otherwise specified in these specifications. 
PEA will accept the type test reports carried out according to previous standard/edition, if there is 
no significant change in any item or no additional test item compared with the last 
standard/edition. 
On the other hand, if there are significant(s) and/or additional test item(s), PEA will remain to 
accept the type test reports carried out according to previous standard/edition for three (3) years. 
After three (3) years, the type testing shall be done to complete type test reports for the changed 
and/or additional test item(s) including related item(s) (if any).    

 1c Principal requirement 
 1c.1 General  

The underground power cables shall be designed, constructed, and installed for operation under 
the following conditions.    
System voltage : 3-phase, 22 kV and 33 kV,   
Rated frequency : 50 Hz  
Conductor temperature   

for normal operation : continuously 90oC 
for emergency overload condition : 130oC 
for short-circuit condition : 250oC 
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 1c.2 Construction 
The construction of the underground power cables shall be according to the following 
requirements and technical data as shown in Table 1 and Table 2. 

1. Conductor 
The conductor shall be plain annealed copper and compact round concentric lay stranded 
construction conformable to TIS 2427. 

2. Conductor Screen 
Over the conductor, semi-conductive XLPE shall be extruded as conductor screen layer. 

The average thickness of the conductor screen shall be as the value specified in Table 1 and Table 2. 

3. Insulation 
The insulation shall be unfilled, no carbon black, XLPE.  The conductor screen layer, the 
insulation layer and the insulation screen layer shall be provided by tandem extrusion or 
simultaneous extrusion and continuous vulcanizer. 

Only the dry curing process is required.  Conventional steam or hot water curing processes are 
not accepted. 

The average thickness of the insulation shall not be less than the nominal value specified in 
Table 1 and Table 2. 

The minimum thickness of the insulation shall not be less than 90 per cent of the nominal value. 

4. Insulation Screen  
Over the XLPE insulation, semi-conductive XLPE shall be extruded as insulation screen layer. 

The average thickness of the insulation screen shall be as the value specified in Table 1 and Table 2. 

5. Metallic Screen (Grounding Screen)  
The metallic screen shall be a concentric layer of copper wires which is electrically 
continuous and bonded together throughout the cable length with copper contact tape.  

The total cross-sectional area and minimum number of wires of the metallic screen shall not 
be less than the value specified in Table 1 and Table 2. 

6. Synthetic Water Blocking & Cushioning Tape  
A non-conductive non-biodegradable water blocking tape shall be applied either under or over 
the metallic screen to provide a continuous longitudinal watertight barrier throughout the 
cable length. 

The tape shall have sufficient thickness to perform well as a thermal stress relief layer and 
shall be served as cushioning and bedding. 

The tape shall be compatible with other cable materials and shall not create corroding effect 
on adjacent metal layer during heat ageing of the cable. 
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7. Non-metallic Sheath  
The sheath shall be black PE suitable for use with the cable having maximum conductor 
temperature of 90oC and 130oC under normal and emergency condition respectively. 

The average thickness of the sheath shall not be less than the nominal value specified in 
Table 1 and Table 2. 

The minimum thickness of the sheath shall not be less than 80 per cent of the nominal value. 

 1c.3 Cable marking   
 The outer sheath of cable shall be marked legibly and durably in Thai language, at the interval of 

about 50 cm, as follows : 
"การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายเคเบิลใตดิ้นทองแดงหุม้ดว้ยฉนวนครอสลิงคโ์พลิเอทิลีน สาํหรับใช้
กบัระบบ  A  โวลต,์ ขนาด B   ตร.มม., สัญญาเลขที  C , D , E , F , G " 

Where 
A : Rated voltage  
B : Nominal cross-sectional area 
C : The purchase contract number 
D : Manufacturer's name and/or Trade mark 
E : PEA trade-mark as the figure below 
 
 
 
F : Year of manufacture 
G : Others according to manufacturer's design 

 The cable length markings shall be made on the outer sheath through whole length started from 
"0" with 1 meter increment. 

 1c.4 Terminal marking 
Both terminals of cable in each reel shall be permanently marks with manufacturer's symbol for 
verifying the original length.  The method of marking shall be stated.  

 1c.5 Cable end sealing 
Immediately after factory tests the cable ends shall be sealed or covered with moisture-proof end caps. 
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Table 1   Data for XLPE underground cable rated voltage 12/20(24) kV 

Nominal cross-sectional area of 
conductor  

mm2   

 
35 
 

50 
 

95 
 

120 
 

185 
 

240 
 

400 
 

500 
 

Min. number of wires in conductor - 6 6 15 18 30 34 53 53 
Diameter of conductor +1% mm 6.95 8.33 11.45 12.95 15.98 18.47 23.39 26.67 
Thickness of conductor screen, approx. mm 0.5 
Thickness of insulation mm 5.5 
Diameter over insulation, approx. mm 19.0 20.5 23.5 25.0 28.0 30.5 35.5 39.0 
Thickness of insulation screen, approx. mm 0.5 
Total cross-sectional area of copper wire 

screen, minimum 
mm2 10 10 10 10 25 25 25 25 

Number of wire screen, minimum - 20 20 20 20 30 30 30 30 
Thickness of non-metallic sheath mm 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.4 2.6 
Overall diameter, approx. mm 28 30 33 34 38 42 48 52 
Max. d.c. resistance of conductor at 20o C  Ω/km 0.524 0.387 0.193 0.153 0.0991 0.0754 0.0470 0.0366 

 
Table 2   Data for XLPE underground cable rated voltage 18/30(36) kV 

Nominal cross-sectional area of 
conductor  

mm2   

 
50 
 

95 
 

120 
 

185 
 

240 
 

400 
 

500 
 

Min. number of wires in conductor - 6 15 18 30 34 53 53 
Diameter of conductor +1% mm 8.33 11.45 12.95 15.98 18.47 23.39 26.67 
Thickness of conductor screen, approx. mm 0.5 
Thickness of insulation mm 8.0 
Diameter over insulation, approx. mm 25.5 28.5 30.0 33.0 35.5 40.5 44.0 
Thickness of insulation screen, approx. mm 0.5 
Total cross-sectional area of copper wire 

screen, minimum 
mm2 10 10 10 25 25 25 25 

Number of wire screen, minimum - 20 20 20 30 30 30 30 
Thickness of non-metallic sheath mm 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 2.7 
Overall diameter, approx. mm 35 38 40 44 47 55 58 
Max. d.c. resistance of conductor at 20o C  Ω/km 0.387 0.193 0.153 0.0991 0.0754 0.0470 0.0366 
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1d Packing 
The cables shall be packed on non-returnable wooden reels with hub reinforcements.  Reels shall 
be closely lagged with suitable wooden battens to protect the cables against damage.  After 
lagging, the galvanized steel wire or steel strap shall be fitted to the battens over each flange of the 
reel.  Overall outside diameter of reel shall not exceed 2.0 meters .  The wooden parts of reels 
shall be treated with water-borne wood preservatives, Chromated Copper Arsenate (CCA), 
according to Group 3 of TIS 515, see Table 3, to a dry net salt retention of 12.0 kg/m3; or suitably 
impregnated under pressure with an approved wood preservative. 

Table 3 
Active Ingredients of CCA 

 TIS 515 - 2539 
Description Group 3 

 Formula A Formula B Formula C 
Copper, as CuO % 16.0 - 20.9 18.0 - 22.0 17.0 - 21.0 
Chromium, as CrO3 % 59.4 - 69.3 33.0 - 38.0 44.5 - 50.5 
Arsenic, as, As2O5  % 14.7 - 19.7 42.0 - 48.0 30.0 - 38.0 

The standard length of cable per reel, size up to 240 mm2 shall be 500 m +10 m. 

The length of cable per reel if proposed more than the specified standard length can be accepted but the 
overall outside diameter of reel shall not exceed 2.0 m. 

Cable length of the last reel can be adjustable to meet the length specified in the purchase contract 
but not less than 50 per cent of the length of cable per reel. 

On acceptance, the measured length of cable in each reel shall not be less than the packing length 
shown on the reel. 

The reel shall be marked with at least the followings : 
1) Cable type and size 
2) System voltage  
3) Manufacturer's name and/or Trade mark 
4) Contract number and Year of manufacture  
5) Length of cable  
6) Gross weight and Net weight 
7) Other according to manufacturer's design 
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1e Tests and Test reports 
 1e.1 Type tests 

The proposed cable shall have successfully passed the type tests in accordance with the latest 
relevant standard. 
The test reports shall be submitted within fifteen (15) calendar days from the bid closing date. 
The above type tests may be omitted if a record of tests made on identical ones can be supplied. 
The type tests shall be as follows : 
Electrical type tests 
a) Partial discharge test 
b) Bending test, followed by a partial discharge test 
c) Tan δ measurement 
d) Heating cycle test, followed by a partial discharge test 
e) Impulse test followed by a voltage test 
f) Voltage test for 4 h 
g) Resistivity of semi-conducting screens 
Non-electrical type tests 
a) Measurement of thickness of insulation 
b) Measurement of thickness of non-metallic sheaths 
c) Tests for determining the mechanical properties of insulation before and after ageing 
d) Tests for determining the mechanical properties of non-metallic sheaths before and after ageing 
e) Additional ageing test on pieces of completed cables 
f) Pressure test at high temperature on insulations and non-metallic sheaths 
g) Hot set test for XLPE insulations 
h) Water absorption test on insulation 
i) Measurement of carbon black content of black PE non-metallic sheaths 
j) Shrinkage test for XLPE insulation 
k) Shrinkage test for PE non-metallic sheaths 
l) Water penetration test 
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 1e.2 Routine tests 
Routine tests shall be made on all cable lengths in each reel in accordance with the reference 
standard as follows : 
a) Measurement of the electrical resistance of conductors 
b) Partial discharge test  
c) Voltage test 

 1e.3 Sample tests 
Sample tests shall be made in accordance with the reference standard as follows : 
a) Conductor examination  
b) Check of dimensions 
c) Voltage test for 4 h 
d) Hot set test for XLPE insulation 

 1e.4 Three (3) sets of routine tests and sample tests reports shall be submitted at the time of 
delivery. 

 1e.5 The costs of all tests and test reports shall be borne by the Contractor.  
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C2 Material and packing data to be given by bidder 

For each item offered, the following details shall be submitted : 
 
 2a Guarantee performance data of 22 and 33 kV underground power cables (See Pages 9 of 11 

to 11 of 11). 
 
 2b Illustration of the cable  

An illustration shall be submitted, showing the conductor, screen, insulation, and sheath. 
 
 2c Packing detail  

Packing method (shown by drawing(s), describe packing materials, and details of wood treatment, 
name and composition. 

Principal dimensions of reel in cm 
Gross weight of each reel in kg 
Net weight of each reel in kg 
Length of uncut cable per reel in m 
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Invitation to Bid No.: 
Guarantee performance data of 22 and 33 kV underground power cables 

Manufacturer's name   
Country of origin   
Applied standard, publication number and year   
Type / Model / Catalogue No. -   
Nominal cross-sectional area mm2   
Rated voltage, phase to phase kV r.m.s.   
Design for highest system voltage kV r.m.s.   
Rated frequency Hz   
Number of cores -   
Rated current, in free air (40oC) A   
Conductor 
Material 

 
- 

  

Actual cross-sectional area mm2   
Minimum number of wires -   
Diameter of wires mm   
Stranding(concentric, compress, or compact) -   
Maximum volume resistivity at 20oC Ω - m   
Maximum d.c. resistance at 20oC Ω /km   
Outside diameter, with tolerance mm+1%   
Weight kg/km   
Conductor screen 
Material 

-   

Average thickness mm   
Thickness at any place, not less than mm   
D.C. volume resistivity at 90oC Ω - m   
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Invitation to Bid No.: 
Guarantee performance data of 22 and 33 kV underground power cables 

Insulation 
Material  

-   

Cross-linking agent (peroxide, silane, etc) -   
Curing process (steam, nitrogen, etc.) -   
Average thickness mm   
Thickness at any place, not less than mm   
Dielectric constant, measured at a conductor 

temperature of 90oC 
   

Power factor, measured at a conductor temperature of 
90oC 

-   

Range of diameters over insulation mm   
Insulation screen 
Material 

 
- 

  

Average thickness mm   
Thickness at any place, not less than mm   
D.C. volume resistivity at 90oC Ω - m   
Metallic screen 
Type of wire 

 
- 

  

Total cross-sectional area mm2   
Diameter of wire, with tolerance mm+%   
Minimum number of wires -   
Type of contact tape -   
Thickness mm   
Width mm   
Synthetic water blocking tape 
Manufacturer 

 
- 

  

Material -   
Thickness, approx. mm   
Swelling height, approx. mm   
Over sheath 
Material 

 
- 

  

Average thickness mm   
Thickness at any place, not less than mm   
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Invitation to Bid No.: 
Guarantee performance data of 22 and 33 kV underground power cables 

Cable 
Electrical properties 
Capacitance 

 
 

μF/km 

  

Inductance mH/km   
Charging current/core A/km   
Dielectric loss factor -   
Maximum current carrying capacity, triangular  
 laying, in : 
  - ground (earth temperature 30oC) 

 
 

A 

  

  - duct (ambient air temperature 40oC) A   
Total losses based on values for maximum current kW/km   
Maximum short-circuit current (1 sec) after full load :    
  - conductor kA   
  - screen kA   
Maximum permissible conductor temperature : 
  - continuous service 

 

oC 
  

  - in case of short-circuit oC   
Insulation resistance constant, minimum 
  At 20oC 

 
MΩ - km 

  

  At 90oC MΩ - km   
Maximum partial discharge pC at...kV   
A.C. test voltage for 5 minutes kV   
D.C. test voltage for 5 minutes kV   
Physical properties : 
  Minimum bending radius 

 
mm 

  

  Permissible pulling force N   
  Cable weight kg/km   
Packing 
  Length per reel 

 
m 

  

  Gross weight kg   
  Net weight kg   
Name of wood preservative -   
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Page 1 of  1
C3 Schedule of detailed requirement

PEA
Item Material Quantity

No. (m)

1 1020040009 2,000 Underground  power  cable, with XLPE insulation, copper wire screen, PE Sheath, single-core, 
copper conductor size 400 mm2, rate voltage 22 kV

2 1020040109 500 Underground  power  cable, with XLPE insulation, copper wire screen, PE Sheath, single-core, 
copper conductor size 500 mm2, rate voltage 33 kV

 Note :
      1.  The delivery period of each item shall be not later than 60 days counted from
the date of signing the contract.
      2.  The goods shall be delivered to contractor's place located in Bangkok 
Metropolitan or suburban area. After notification of acceptance by PEA, 
the contractor shall transport the goods to PEA-warehouse in Rangsit , 
Pathumthani. The contractor shall pay full responsibility for the goods 
until PEA completely receives those goods into warehouse.
     3.  The  length  of  cable  in  each  reel and  the reel  quantity 
shall be as specified in the table below :-

item Quantity (reel)
1 4
2 1

 ตามรายละเอียดคุณสมบติัพสัดุเพ่ิมเติม

500

    6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจดัซ้ือพสัดุท่ีผลิตภายในประเทศ

    5. ใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) 

    4. ผลิตภณัฑท่ี์เสนอตอ้งผลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพของ
กระบวนการผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001 (ตามรายละเอียดคุณสมบติัพสัดุเพ่ิมเติม)

500
Length per reel (m) 

Invitation to Bid No.: กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-019-2565

Spec. No. RCBL-035/2554 : UNDERGROUND POWER CABLE OF RATED VOLTAGE 22 kV and 33 kV 

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
POWER SYSTEM STANDARD  DIVISION

Description

73737373
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Page 1 of  1
C4 Manufacturer :
Invitation to Bid No.: กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-019-2565 Country of origin :

Trade-mark :
PEA

Item Material Catalogue Quantity
No. No. (m)

1 1020040009 Underground  power  cable, with XLPE insulation, copper wire screen, PE Sheath, single-core, 2,000
copper conductor size 400 mm2, rate voltage 22 kV

2 1020040109 Underground  power  cable, with XLPE insulation, copper wire screen, PE Sheath, single-core, 500
copper conductor size 500 mm2, rate voltage 33 kV

II

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
POWER SYSTEM STANDARD  DIVISION

Spec. No. RCBL-035/2554 : UNDERGROUND POWER CABLE OF RATED VOLTAGE 22 kV and 33 kV 

Description

7373

73

73737373737373737373737373
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1. รายละเอียดทั่วไป 

อุปกรณ์ รุ่น 

ผลิตภัณฑ ์ ประเทศ 
 

2. ฐานแหล่งผลิต (ให้ท ำเครื่องหมำย  หน้ำฐำนแหล่งผลิตของอุปกรณ์) 

 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตในต่ำงประเทศ 

กรณีท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตในประเทศไทย ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบเอกสำรเพื่อยืนยัน เช่น 

- ใบอนุญำตแสดงเครื่องหมำยมำตรฐำนกับผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำร

จดทะเบียนกับกระทรวงอุตสำหกรรม …หรือ 

- ใบรับรองระบบคุณภำพของกระบวนกำรผลิต ตำมมำตรฐำน ISO 9001 …หรือ 

- ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน ร.ง. 4 

หมายเหตุ :  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องด ำเนินกำรแนบไฟล์แบบฟอร์มยืนยันฐำนแหล่งผลิตมำในระบบจัดซื้อจัดจ้ำง

ภำครัฐอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มยืนยันฐานแหล่งผลิต 

 

เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตในประเทศไทย 

ลงชื่อ ............................................................ 

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

ต ำแหน่ง  .................................................... 
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ท่ี 
ข้อก ำหนดของ PEA 

หน้ำ / ข้อ 
รำยละเอียดข้อก ำหนดท่ี PEA ต้องกำร ข้อเสนอท่ีแตกต่ำงจำกข้อก ำหนดของ PEA 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

แบบฟอร์มข้อเสนอที่แตกต่างจากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ PEA 

รำยละเอียดไม่แตกต่ำงฯ 

ลงช่ือ ...................................................... 

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

ต ำแหน่ง .................................................. 

มีรำยละเอียดทีแ่ตกต่ำงฯ (กรุณำกรอกรำยละเอียดในตำรำง) 

หมายเหตุ: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องด ำเนินกำรแนบไฟล์แบบฟอร์มข้อเสนอที่แตกต่ำงจำกรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของ PEA มำในระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐอิเล็กทรอนิกส์ 

ให้ท ำเครื่องหมำย  ในช่องแสดงรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ท่ียื่นเสนอ 
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