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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 

เลขที่ PEA-SGPC-001/2022  

งานจัดหาพร้อมติดตั้ง Smart Meter และอุปกรณ์ประกอบเพ่ือสับเปลี่ยนมิเตอร์จานหมุนเดิมในพ้ืนที่ กฟฟ.มพย. เพ่ิมเติม 

ตามประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ลงวันที่  …………………………………….. 

------------------------------------------ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กฟภ.” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง งานจัดหาพร้อม
ติดตั้ง Smart Meter และอุปกรณ์ประกอบเพื่อสบัเปลีย่นมิเตอรจ์านหมนุเดิมในพืน้ที่ กฟฟ.มพย. เพิ่มเติม ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

1.  เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ 
1.1. เงื่อนไขเฉพาะงาน 
1.2. ข้อก าหนดทางเทคนิค (Technical Specification) 

(1)  แคตตาล็อก และ/หรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของอุปกรณ์
ตามภาคผนวก 1 แบบฟอร์มเสนอราคา (Price schedule) 

(2)  ภาคผนวก 
- ภาคผนวก 1 แบบฟอร์มเสนอราคา (Price schedule) 
- ภาคผนวก 2 แบบฟอร์มทีมงาน 
- ภาคผนวก 3 รายการอุปกรณ์ Spare Part 
- ภาคผนวก 4 มาตรฐานการติดตั้งมิเตอร์ 
- ภาคผนวก 5 Factory Routine Test and Full Functional Test 
- ภาคผนวก 6 Project Area 
- ภาคผนวก 7 แบบฟอร์ม Non-Disclosure Agreement 

1.3. แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
1.4. แบบสัญญาจ้าง 
1.5. แบบหนังสือค้ าประกัน 

(1)  หลักประกันการเสนอราคา 
(2)  หลักประกันสัญญา 
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1.6. บทนิยาม 
(1)  ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.7. แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

(2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

 2.  คุณสมบตัขิองผูย้ืน่ข้อเสนอ 

     2.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 
     2.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     2.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
     2.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

     2.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

     2.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

     2.7  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 2.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กฟภ.  

ณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 2.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

 2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
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2.14 เป็นนิติบุคคลที่เป็นผู้ผลิตมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย ต้องเคยเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงาน/องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เป็นนิติบุคคล โดยให้แนบหนังสือสัญญาซื้อขาย 
มาพร้อมกับเอกสารประกวดราคาที่ยื่นเสนอผ่านทางระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
  2.15 เป็นนิติบุคคลที่เคยติดตั้งระบบไฟฟ้า ต้องเคยเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน/องค์กรของรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เป็นนิติบุคคล โดยให้แนบหนังสือรับรองผลงาน (PAC) หรือหนังสือสัญญาจ้าง
มาพร้อมกับเอกสารประกวดราคาที่ยื่นเสนอผ่านทางระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 

3.1  ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
(ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 (2)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้าและเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) ของผู้ร่วมค้า 

 (3)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
(4)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(5)  ส าเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี) หรือส าเนา

หนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand (ถ้าม)ี 
 (6)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6(1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ครบถ้วนถูกต้อง

แล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแนบในข้อ 1.6(1) ให้โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

3.2  ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1)  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบอ านาจ
ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้หากผู้รับ
มอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

(2)  หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5 
(3)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ 1.6(2) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
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ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ครบถ้วนถูกต้อง
แล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแนบในข้อ 1.6(2) ให้โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

(4)  เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม ตามเงื่อนไขเฉพาะงานตามข้อ 2 

4. การเสนอราคา 

4.1  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้
ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอ
ราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

4.2  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ 1.2 พร้อมจัดท า
ใบแจ้งปริมาณงานและราคาใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดย
เสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ 
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า 180 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายใน
ก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 360 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจาก กฟภ. ให้เริ่มท างานและได้รับส่งมอบพื้นท่ีจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

4.4  ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดและขอบเขตงาน ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

4.5  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ .... ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอ
ราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด 

4.6  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF 
File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง 
และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอ
ราคาให้แก่ กฟภ. ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

4.7  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติ
ของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ 1.5(1)  
ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
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ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ ร่วมกันนั้นออกจากการ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่าก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ กฟภ. จะพิจารณาลงโทษผู้
ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กฟภ. จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
กระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กฟภ. 

4.8  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(2)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง

ปวงไว้ด้วยแล้ว 
(3)  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
(4)  ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
(5)  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
4.9  รายละเอียดอื่นๆ ตามเงื่อนไขเฉพาะงาน 

5.  หลักประกันการเสนอราคา 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เป็นเงิน 12,144,500.- บาท  
(สิบสองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  

5.1  เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น 
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 

5.2  หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
5.3  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
5.4  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้ นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้ กฟภ. ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่  ถัดจากวันยื่นเสนอราคา 1 วันท าการระหว่างเวลา 
08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส านักงานใหญ่) เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว   
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (กองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ อาคาร LED ชั้น 11) 
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กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าวเป็น  
ผู้ยื่นข้อเสนอ 

(2) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา
ร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กฟภ. จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ าประกันภายใน 15 
วันนับถัดจากวันที่ กฟภ. ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้
ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญา
หรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันการเสนอราคาไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืน
ให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

6.1  ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กฟภ. จะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 

6.2  การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กฟภ. จะพิจารณาจากราคารวม 
6.3  หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่

ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วนหรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเงื่อนไขที่ กฟภ. ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ
และความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนหรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

6.4  กฟภ. สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของ กฟภ. 

(2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
6.5  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณา

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ กฟภ. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ กฟภ. มีสิทธิที่จะ
ไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง  
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6.6  กฟภ. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กฟภ. เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ 
มิได้ รวมทั้ง กฟภ. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่า
จะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นเสนอราคากระท าการโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ 
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ กฟภ. จะให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตามประกวดราคาจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กฟภ. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้
ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก กฟภ. 

6.7  ก่อนลงนามในสัญญา กฟภ. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้
ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

6.8 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นเสนอ
ราคารายอื่นท่ีไม่เกินร้อยละ 10 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะด าเนินการจัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดย
จัดเรียงล าดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอราคาราย
อ่ืน ไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาท าสัญญาไม่เกิน 3 ราย 

อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ให้พิจารณาจากเอกสารส าเนาใบขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่านั้น 

6.9 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือ
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
จะด าเนินการจัดซื้อจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทยดังกล่าว 

7.  การท าสัญญาจ้าง 

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3 หรือ
ท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับ กฟภ. ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน สัญญาเป็น
จ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ กฟภ. ยึดถือไว้ ในขณะท า
สัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

7.1  เงินสด 
7.2  เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ กฟภ. ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ 

ดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
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7.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนดดังระบุในข้อ 1.4 (2) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

7.4  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ า ประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2) 

7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

8.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

 กฟภ. จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็นงวดงานตามเงื่อนไขเฉพาะงาน ข้อ 9  

9.  อัตราค่าปรับ 

 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะก าหนด ดังนี้ 

 9.1  กรณีท่ีผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กฟภ. 
จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ 10 ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 

 9.2  กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง นอกเหนือจากข้อ 9.1 จะก าหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็น
จ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคางานจ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

10.1 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 หรือท า
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ก าหนด 3 ปี (สามปี) นับถัดจากวันที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ออกใบรับรองผลงาน (Provisional Acceptance 
Certificate: PAC) โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขหรือสับเปลี่ยนมิเตอร์ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 30 วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง รายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อ 1.1 เงื่อนไขเฉพาะงาน ข้อ 17 (2) 

10.2 มิเตอร์ช ารุดเนื่องจากคุณภาพ หมายถึง มิเตอร์ที่มีลักษณะการช ารุดอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น 
มิเตอร์ไม่วัดค่าขณะมีโหลด หรือ มิเตอร์วัดค่าขณะโหลด/ค่าความคาดเคลื่อนเกินพิกัดหรือตัวมิเตอร์วัดค่าการใช้
ไฟฟ้าไม่ถูกต้อง/โปรแกรมหรือ Firmware มิเตอร์ท างานผิดปกติ/Port สื่อสาร, wireless communication 
ช ารุด ไม่สามารถติดต่อสื่อสาร/Battery ช ารุด หรือขั้วต่อแบตเตอรี่หลวมหรือช ารุด/หน้าจอช ารุดหรือไม่แสดงค่า/
มดหรือแมลงเข้าในตัวมิเตอร์/น้ าเข้าในตัวมิเตอร์ (ติดตั้งใช้งานแล้วมีน้ าเข้าในตัวมิเตอร์)/สกรูภายในตัวมิเตอร์ หรือ 
Nameplate หลุด หลวม/ฝาครอบตัวมิเตอร์ เป็นฝ้า ขุ่น มัว/เทอร์มินอลเป็นสนิม/เวลาคาดเคลื่อนเนื่องจาก 
Crystal clock ช ารุด และอ่ืน ๆ 
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11.  ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 

11.1  เมื่อ กฟภ. ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้ 

(1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อหน่วยงานเจ้าท่า ภายใน 7 
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย  
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3)   ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

11.2  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง กฟภ. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ  
ภายในเวลาที่ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 กฟภ. จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ า
ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

11.3  กฟภ. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

11.4  ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้มีความขัดแย้งกันผู้ยื่น  
ข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ กฟภ. ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ 
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม 

11.5  กฟภ. อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ จาก กฟภ. ไม่ได้ 

(1)  กฟภ. ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะ
ท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 

(2)  มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี 
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

 (3)  การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กฟภ. หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 

(4)  กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  
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11.6  ข้อสงวนสิทธิ์อื่น ๆ ตามเงื่อนไขเฉพาะงาน 

12.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

 ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

กฟภ. สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ 
เป็นผู้รับจ้างเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ  
หรือท าสัญญากับ กฟภ. ไว้ชั่วคราว 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

................................ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 

1.1 เงื่อนไขเฉพาะงาน 
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ข้อ 1.1 
เงือ่นไขเฉพาะงาน  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ข้อ 1 คุณสมบัติของทีมงานของผู้ยื่นข้อเสนอ 

(1) ผู้จัดการโครงการ จ านวน 1 คน ที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี และเคยมี
ประสบการณ์ในต าแหน่งบริหารงานโครงการอย่างน้อย 1 โครงการ ที่เก่ียวข้องกับระบบควบคุมระยะไกล 

(2) ผู้ควบคุมการติดตั้งที่มีวุฒิวิศวกรไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้องจ านวนอย่างน้อย 2 คน 
ที่มีประสบการณ์ในการควบคุมการติดตั้ง AMI หรือ AMR หรือมิเตอร์ที่มีการอ่านหน่วยระยะไกล หรือมิเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือมิเตอร์จานหมุน 

ข้อ 2 หลักฐานการยื่นข้อเสนอ (เพิ่มเติม) 

 หลักฐานเอกสารส่วนที่ 1 เพิ่มเติม ดังนี้ 
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งส านักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้เป็นเวลาไม่เกิน 1 (หนึ่ง) เดือน นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา 

 หลักฐานเอกสารส่วนที่ 2 เพิ่มเติม ดังนี้ 
(1) รายละเอียดบัญชีปริมาณของอุปกรณ์ที่เสนอตามภาคผนวก 1 แบบฟอร์มใบเสนอ

ราคา (Price schedule) 
(2) แคตตาล็อก และ/หรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  

ทีผู่้รับจ้างเสนอจะต้องเป็นอุปกรณ์ตามภาคผนวก 1 
 ทั้งนี้ การเสนอรายละเอียดอุปกรณ์ต้องระบุรุ่น ยี่ห้อ บริษัท และประเทศผู้ผลิต 
รวมถึงการรับประกันการช ารุดบกพร่อง หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ อย่างชัดเจนและต้องเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษเท่านั้น 

(3) หนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายให้เป็นผู้เสนอมิเตอร์ที่ยื่นในข้อเสนอ 
(4) หนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้ให้บริการบ ารุงรักษามิเตอร์ที่ยื่นในข้อเสนอ 
(5) ใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก.9001 ของโรงงานผลิตมิเตอร์ 
(6) ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน  และเป็น

พัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ โดยแสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงาน 
ที่ได้รับการรับรองคุณภาพที่ท าในประเทศไทยเท่านั้น 

(7) ใบรับรอง (Certification) จาก DLMS User Association ของ Smart Meter   
ที่เสนอผลิตภัณฑ์มิเตอร์ที่เสนอต้องได้รับใบรับรอง (Certification) จาก DLMS User Association ว่าได้ผ่าน
การทดสอบ DLMS/COSEM Conformance Test (ตามมาตรฐาน IEC 62056 Parts 46 and 53 – 
Electricity Metering Data Exchange for Metering, Tariff and Load Control) ภายใต้ Conformance 
Test Tool (CTT) Version 3.0 หรือใหม่กว่า ทั้งนี้ มิเตอร์ต่างผลิตภัณฑ์กันต้องมีใบรับรอง (Certification) ที่
ออกให้แก่ (Licensed To) บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างรายกัน 

(8) แบบฟอร์มรายละเอียดทีมงานประจ าโครงการนี้ โดยมีทีมงานต าแหน่งต่าง  ๆ       
อย่างน้อยตามข้อ 1 รายละเอียดตามภาคผนวก 2 

(9)  แบบฟอร์มหนังสือรับรองการเป็นวิศวกรประจ าโครงการนี้  รายละเอียดตาม
ภาคผนวก 2 
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ข้อ 3 การชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารประกวดราคา 

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถสอบถามรายละเอียดและขอบเขตงานเพ่ิมเติม ผ่านทางอีเมล์ 
ami2021@pea.co.th ล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ 

ข้อ 4 หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา (เพิ่มเติม) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอจัดส่ง
หลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนทุกรายการ 

ข้อ 5 การท าสัญญาจ้าง (เพิ่มเติม) 

 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องจัดส่งรายละเอียดราคาแต่ละรายการ     
และรายการอุปกรณ์อะไหล่ (Spare part) ตามตัวอย่าง Spare part ในภาคผนวก 3 เพ่ือใช้ประกอบการท า
สัญญา ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดซื้ออุปกรณ์ Spare part ในระยะเวลา
ผูกพันกับสัญญานี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประสงค์ที่จะจัดซื้ออุปกรณ์ตามภาคผนวก 3 ในช่วงระยะเวลาผูก 
พันกับสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามราคาที่ได้เสนอไว้ตามภาคผนวก 3 

ข้อ 6 ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

 ขอบเขตปริมาณงานจัดหาพร้อมติดตั้ง Smart Meter และอุปกรณ์ประกอบเพ่ือสับเปลี่ยน
มิเตอร์จานหมุนเดิมในพ้ืนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา เพ่ิมเติม ประกอบด้วยงานดังนี้ 

(1) แยกงานเป็น 2 ส่วนงาน ดังนี้ 
1.1 ส่วนงานที่ 1 งานจัดหาและส่งมอบมิเตอร์อัจฉริยะ ผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดหา

มิเตอร์อัจฉริยะ พร้อมส่งมอบไปยังคลังพัสดุของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตาม
สถานทีท่ี่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด จ านวน 8,154 เครื่อง 

1.2 ส่วนงานที่ 2 งานจัดหาและติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะพร้อมรื้อถอน ผู้รับจ้างต้อง
ด าเนินการติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) ตามมาตรฐานของ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (ตามภาคผนวก 4) โดยการรื้อถอนมิเตอร์จานหมุนเดิมออกก่อน
ด าเนินการติดตั้ง จ านวน 50,000 เครื่อง 

(2) ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานที่มีรายละเอียดสอดคล้องกับความต้องการของการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคตามสัญญาทุกประการซึ่งรายละเอียดขอบเขตการรับผิดชอบของงานแต่ละด้านให้เป็นไปตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 19 หรือรายละเอียดอ่ืนใดในภาคผนวกขัดแย้งกับรายละเอียดคุณลักษณะฉบับนี้ให้
ถือว่าข้อความในรายละเอียดคุณลักษณะฉบับนี้ถูกต้องเสมอ และงานจะถือว่าเสร็จสิ้นไม่ได้ หากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคยังไม่ได้ออกหนังสือรับรองผลงาน (Provisional Acceptance Certification: PAC) 

(3) ผู้รับจ้างต้องท าแผนการท างาน (Work Schedule) และแผนการเบิกเงินของงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดให้แล้วสร็จในการประกวดราคา ในรูปแบบ Project Timeline (Gantt Chart) และกราฟเส้น 
ที่มีรายละเอียดปริมาณงาน, ช่วงระยะเวลาการด าเนินการของงานในแต่ละส่วน, อัตราผลงานก้าวหน้าในแต่ละ
เดือนคิดเป็นร้อยละ โดยเสนอในรูปแบบของ Microsoft Project File จ านวน 3 (สาม) ชุด เป็น Soft File และ
เป็นเอกสารจ านวน 3 (สาม) ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด) ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เริ่มท างาน 

(4) ผู้รับจ้างจะต้องจัดท ารายงาน Monthly Progress Report และจัดส่งให้การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนจนกระทั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับมอบงานงวดสุดท้าย 
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(5) ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าสรุปรายงานผลการติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะและจ านวนมิเตอร์
อัจฉริยะที่ส่งมอบเข้าคลัง รวมถึงจ านวนมิเตอร์อัจฉริยะที่ช ารุดระหว่างด าเนินการโครงการทั้งหมดหลังจากติดตั้ง
มิเตอร์อัจฉริยะครบ โดยมีรายละเอียดจ านวนรวมทั้งสิ้น 58,154 เครื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากตรวจรับงานสุดท้าย 

(6) ผู้รับจ้างต้องเสนอมิเตอร์อัจฉริยะแรงต่ า 1 เฟส จ านวน 56,654 เครื่อง และมิเตอร์
อัจฉริยะแรงต่ า 3 เฟส จ านวน 1,500 เครื่อง โดยผู้รับจ้างจะต้องน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามข้อ 19 
คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ 

(7) ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนการทดสอบ (Test Plan) และขั้นตอนการทดสอบ            
(Test Script) พร้อมเอกสารประกอบการทดสอบของ FRT (Factory Routine Test) โดยการทดสอบของ 
FRT จะท าการทดสอบทุกเครื่อง และ FFT (Full Function Test) ตามผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับจ้างเสนอ ผลิตภัณฑ์ละ
ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง ตามที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก 5 โดยส่งรายละเอียดและเนื้อหาการทดสอบให้การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคอนุมัติล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนเริ่มการทดสอบ FFT 

ทั้งนี้ การทดสอบ FFT จะท าการทดสอบก่อนการทดสอบ FRT แล้วเท่านั้น โดยท าการ
ทดสอบท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส านักงานใหญ่) หรือตามท่ีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 

(8) ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการทดสอบ FFT กับระบบโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ (Smart Grid) ในพ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (คอพ.) ส่วนงานกลุ่มที่ 1 (ระบบ AMI, MWM และ 
IT Integration) หลังจากอนุมัติแผนการทดสอบ (Test Plan) และขั้นตอนการทดสอบ (Test Script) พร้อม
เอกสารประกอบการทดสอบตามข้อ (7) ภายใน 30 วัน โดยผู้รับจ้างจะท าการทดสอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พิจารณาตามผลิตภัณฑ์ทีผู่้รับจ้างเสนอ 

ข้อ 7 หลักเกณฑ์การจัดหาช่างในการด าเนินงาน 

(1) ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถานที่
ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานกลางของทางราชการ หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการ
รับรองหรือผู้มีวุฒิบัตรไม่น้อยกว่าระดับ ปวช. , ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. 
รับรองให้เข้ารับราชการได้ 
 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าบัญชีแสดงจ านวนช่างทั้งหมด โดยจ าแนกตามแต่ละ
สาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว
ในวรรคแรกน ามาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือ
ท างาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการท างานตามสัญญานี้
ของผู้รับจ้าง 

(2) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญในงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานประกอบและติดตั้ง
อุปกรณ์ งานทดสอบ และงานอ่ืน ๆ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาว่ามีความส าคัญ ส าหรับอุปกรณ์หลัก 
ได้แก่ อุปกรณ์มิเตอร์และระบบสื่อสาร โดยผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ผลิตอุปกรณ์ โดย
ต้องส่งประวัติและรายละเอียดของผู้เชี่ยวชาญ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความเห็นชอบอย่างน้อย 60 วันก่อน
เข้าด าเนินการ และต้องได้รับการฝึกอบรมและต้องได้รับใบรับรองจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(3) ผู้รับจ้างต้องมีตัวแทนที่สามารถประสานงานโครงการทั้งหมดประจ าอยู่ ณ พ้ืนที่โครงการ 

ข้อ 8 การฝึกอบรม 
8.1 การฝึกอบรมที่โรงงานต้นแบบ (In-Plant Training) การฝึกอบรมจะเป็นภาษาไทย

หรือภาษาอังกฤษก็ได้ โดยหลักสูตร In-Plant Training ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในภาคทฤษฎี
ต้องครองคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดระบบและการด าเนินงานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ รวมถึงการแก้ปัญหา 
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ในกรณีฉุกเฉิน ในภาคปฏิบัติต้องครอบคลุมขั้นตอนการผลิต และมาตรฐานการทดสอบต่าง ๆ ของมิเตอร์  
โดยจัดฝึกอบรม In-Plant Training ณ โรงงานต้นแบบ (OEM: Original Equipment Manufacturing)  
โดยรองรับผู้เข้าอบรมอย่างน้อย 15 คน ระยะเวลาในการฝึกอบรมอย่างน้อย 5 วัน (ถ้ามี) 

 ทั้งนี้ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งหมด หากมีการเดินทางภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศในช่วงการเดินทาง รวมถึงค่าโดยสาร ค่าเดินทาง ตลอดจนค่าอาหารและค่าที่พัก ผู้รับจ้าง
จะต้องเป็นผู้รับชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

8.2 การอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน (On the Job Training : OJT) ผู้รับจ้างจะต้อง
จัดท าข้อเสนอการฝึกอบรมให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกอบด้วยหัวข้อการใช้งานและการบ ารุงรักษา  
Smart Meter (Operation, Configuration and Maintenance) รวมถึงการใช้งาน Software จะเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ หากเป็นภาษาอังกฤษจะต้องมีล่ามแปลเป็นไทยให้ด้วย ซึ่งเป็นการจัดให้มีการ
ฝึกอบรม การปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งานจริง โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี 2 วัน รวมอย่างน้อย 14 ชั่วโมง 
และภาคปฏิบัติอย่างน้อย 1 วัน รวมอย่างน้อย 7 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมดจ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน 

8.3 ต้องมีการจัดท า Video และสื่อการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือภาษาไทย 
จ านวน 3 ชุด ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ โดยจัดส่งเป็น Thumb drive ตามข้อ 14 เอกสารและคู่มีที่ต้องส่ง
มอบ โดยมีเนื้อหาหลักในการตั้งค่าใช้งานอุปกรณ์จริง รวมถึงการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในกรณีท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

ทั้งนี้ ให้ส่งแผนการฝึกอบรมและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรให้การไฟฟ้าสวนภูมิภาค
เห็นชอบก่อนการจัดฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมทั้งจัดหาสถานที่ส าหรับการจัดฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม ได้แก่ ค่าสถานที่จัดฝึกอบรม, ค่าอาหารและของว่าง, ค่าที่พัก, เอกสารฝึกอบรม ผู้รับจ้างจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ข้อ 9  ค่าจ้างและการจ่ายเงินเพิ่มเติม 

 (1)  ส่วนงานที่ 1 งานจัดหาและส่งมอบมิเตอร์อัจฉริยะแรงต่ า 1 เฟส จ านวน 8,154 เครื่อง 
 1.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจ่ายเงินร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่ามิเตอร์

อัจฉริยะและค่าขนส่งของส่วนงานที่ 1 โดยแบ่งออกเป็น 2 งวด ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบของถึงคลังพัสดุของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือสถานที่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนดและผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

 งวดที่ 1 ส่งมอบมิเตอร์อัจฉริยะแรงต่ า 1 เฟส จ านวนไม่น้อยกว่า 4,000 เครื่อง 
ภายใน 90 วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เริ่มท างาน 

 งวดที่ 2 ส่งมอบมิเตอร์อัจฉริยะแรงต่ า 1 เฟส จ านวนที่เหลือ ภายใน 60 นับถัดจาก
วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบมิเตอร์งวดที่ 1 ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือวันที่คณะกรรมการตรวจรับได้รับมอบ
มิเตอร์งวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 

 1.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจ่ายเงินร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่า 
Configuration Tools โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดส่ง Configuration Tools จ านวน 15 เครื่อง ให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว ภายใน 90 วันนับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เริ่มท างาน 

 (2)  ส่วนงานที่ 2 งานจัดหาและติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะ จ านวน 50,000 เครื่อง 
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจ่ายเงินร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของมูลค่างานที่ส่งมอบตาม

งวดงานในส่วนงานที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย ค่าอุปกรณ์, ค่าขนส่ง, ค่าติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะ และค่าตู้ส าหรับติดตั้ง
มิเตอร์อัจฉริยะ 3 เฟส โดยแบ่งจ่ายเงินออกเป็นงวด จ านวน 4 งวด ดังนี้ 
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งวดที่ 1 ด าเนินการรื้อถอนมิเตอร์จานหมุนเดิม และติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะให้แล้วเสร็จจ านวนไม่
น้อยกว่า 15,000 เครื่อง และผ่านการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เริ่มท างาน 

งวดที่ 2 ด าเนินการรื้อถอนมิเตอร์จานหมุนเดิม และติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะแล้วเสร็จจ านวนไม่น้อย
กว่า 15,000 เครื่อง และผ่านการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เริ่มท างาน 

งวดที่ 3 ด าเนินการรื้อถอนมิเตอร์จานหมุนเดิม และติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะให้แล้วเสร็จจ านวนไม่
น้อยกว่า 15,000 เครื่อง และผ่านการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน 270 วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เริ่มท างาน 

งวดที่ 4 ด าเนินการรื้อถอนมิเตอร์จานหมุนเดิม และติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะจ านวนที่เหลือให้แล้ว
เสร็จและผ่านการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน 330 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เริ่มท างาน 

  ทั้งนี้ ส าหรับการส่งมอบงานงวดสุดท้ายนั้น ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานและมิเตอร์
อัจฉริยะจะต้องสามารถส่งข้อมูลหน่วยการใช้ไฟฟ้าส าหรับการคิดค่าไฟฟ้าในหนึ่งรอบการอ่านหน่วยนั้น  ๆ 
โดยมีผลสัมฤทธิ์ของการอ่านข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า (Billing) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 99 ของมิเตอร์อัจฉริยะที่
ติดตั้งและท างานอยู่ (Available Meter) รวมถึงด าเนินการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จ ตามรายละเอียดในข้อ 8 
เงื่อนไขเฉพาะงาน 

ข้อ 10 การติดตั้งและสับเปลี่ยนมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ 

(1) หน้าที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
1.1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจัดเตรียมข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการติดตั้งและ

สับเปลี่ยนมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของเดือนถัดไปล่วงหน้า 10 วันท าการ เพ่ือจัดส่งให้ผู้รับจ้างด าเนินการ
ติดตั้งมิเตอร์ 

1.2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจัดสรรเจ้าหน้าที่เพ่ือท าหน้าที่ควบคุมและประสานงาน
พร้อมทั้งชี้แจงกับผู้ใช้ไฟฟ้าตลอดระยะเวลาโครงการตั้งแต่เริ่มการติดตั้งสับเปลี่ยนมิเตอร์ 

1.3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบการติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะให้
เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

1.4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้จัดสรร Meter Sunshade ส าหรับมิเตอร์
อัจฉริยะที่อยู่ภายนอกอาคาร ตามจ านวนที่ผู้รับจ้างร้องขอ 

1.5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ์ Software และ 
Application ที่ใช้ส าหรับการสับเปลี่ยนมิเตอร์จานหมุนเป็น Smart Meter ให้กับผู้รับจ้าง 

(2) หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
2.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนงานการติดตั้งและสับเปลี่ยนมิเตอร์และอุปกรณ์

ประกอบของเดือนถัดไปล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันท าการ เพ่ือให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอนุมัติแผนงานก่อน
ด าเนินงานติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะ 

2.2 ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการรื้อถอนมิเตอร์จานหมุนดิมออกและน าส่งให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ในกรณีตรวจพบว่าสายไฟฟ้าช ารุดอยู่ ให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ด าเนินการเปลี่ยน
สายไฟฟ้าที่ช ารุด 
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2.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้จัดหาแป้นรองมิเตอร์  โดยผู้รับจ้างต้องส ารวจ
และจัดท าแผนพร้อมจัดส่งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และให้ผู้รับจ้างด าเนินการเบิกแป้นรองมิเตอร์ที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เพ่ือน าไปติดตั้งสับเปลี่ยนตามแผนการส ารวจ  

2.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแผนการใช้อุปกรณ์ประกอบ (แป้นรองมิเตอร์) และจัดส่ง
ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใน 3 เดือน รวมถึงด าเนินการส ารวจสายลีดที่จ าเป็นต้องแก้ไขสับเปลี่ยนและแจ้ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือให้เข้าด าเนินการแก้ไขสับเปลี่ยนก่อนที่ผู้รับจ้างจะด าเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์และ
อุปกรณ์ประกอบ (แป้นรองมิเตอร์) โดยนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เริ่มท างาน
และส่งมอบพ้ืนที่ กรณีพบการละเมิดการใช้ไฟฟ้าหรือสงสัยละเมิดการใช้ไฟฟ้าให้ผู้รับจ้างประสานงาน
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือเข้าตรวจสอบทันที 

2.5 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะ ตามมาตรฐานติดตั้งของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค และท าการบันทึกค่าการสับเปลี่ยนตามแบบฟอร์มที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 

2.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดสรรผู้ควบคุมงานและผู้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เริ่มการติดตั้งสับเปลี่ยนมิเตอร์จนถึงน าส่งมิเตอร์และอุปกรณ์
ประกอบที่รื้อถอนคืนคลังของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

2.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา Tools ส าหรับการติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะพร้อมทีมงานใน
การตรวจสอบการติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะและข้อมูลหน่วยการใช้ไฟฟ้าและข้อมูลอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมิเตอร์
อัจฉริยะก่อนขึ้นระบบ SAP ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

2.8  ผู้รับจ้างจะต้องจัดท า Dashboard ส าหรับการติดตามงานการติดตั้งมิเตอร์
อัจฉริยะโดยมีการอัพเดตแบบ Real-time 

2.9 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่รื้อถอนคืนคลังของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคให้ครบตามจ านวนที่รื้อถอนสับเปลี่ยนในแต่ละวัน พร้อมทั้งบรรจุใส่ลงลังไม้ให้เรียบร้อย และจัดส่ง
ภายใน 10.00 น. ของวันถัดไป หากนับยอดมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่รื้อถอนแล้วไม่ครบตามจ านวน  
ที่รื้อถอนสับเปลี่ยนให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบและด าเนินการตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

2.10 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าและจัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์/ใบปลิว แจ้งให้ผู้ ใช้ไฟฟ้า/ 
นิติบุคคล ที่ได้รับผลกระทบจากการสับเปลี่ยนมิเตอร์ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการก่อนการติดตั้งมิเตอร์ 

2.11 ผู้รับจ้างจะต้องจัดประชุมงานภาคสนามกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     
รายสัปดาห์เพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคจากการติดตั้งมิเตอร์ 

2.12 ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะ 3 เฟส พร้อมตู้ส าหรับติดตั้ง
มิเตอร์อัจฉริยะ 3 เฟส พร้อมจัดหาและติดตั้งแป้นรองมิเตอร์ให้เพียงพอส าหรับโครงการ ทั้งมิเตอร์ 1 เฟส และ
มิเตอร์ 3 เฟส ตามแผนข้อ 2.4 

2.13 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ Configuration Tools ตามภาคผนวก 1 เพ่ือใช้
ส าหรับ Configure มิเตอร์ ภายใน 90 นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เริ่มท างาน 
ตามข้อ 9 (1) ข้อย่อย 1.2 

2.14 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระบวนงานและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างเคร่งครัด 
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ข้อ 11 การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (Non-Disclosure Agreement) 

  (1) ลิขสิทธิ์ในเอกสารทุกฉบับซึ่งผู้รับจ้าง ได้ท าข้ึนเกี่ยวกับสัญญาในโครงการนี้ให้ตกเป็น
ของผู้ว่าจ้าง บรรดาเอกสารที่ผู้รับจ้างได้จัดท าขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ถือเป็นความลับและตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ 
ผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบบรรดาเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ ผู้รับจ้างอาจเก็บส าเนา
เอกสารไว้กับตนได้ แต่ต้องไม่น าข้อความในเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนใดที่เกิดขึ้นจากงานตามสัญญานี้         
หากคู่สัญญาไม่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ตกเป็นของผู้ว่าจ้างด้วย 
  (2) ผู้รับจ้างต้องรักษาความลับของข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ซึ่งผู้ว่าจ้างได้ให้แก่ผู้รับจ้าง  
เพ่ือใช้ในการท างานตามสัญญาเท่านั้น 
  (3) ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและลงนามในข้อตกลงตามแบบฟอร์ม  
Non-Disclosure Agreement and Guidelines For Information Securities Policies ตามภาคผนวก 7 
    (4) การก าหนดข้อความเกี่ยวกับสัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ  (Non-
Disclosure Agreement) และการปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในกรณีด าเนินงาน
หรือกิจกรรมภายใต้นิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ให้ก าหนดดังนี้ 
    “ผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกภายใต้นิติกรรมสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือฉบับนี้ต้องรับทราบและลงนามในสัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (Non-Disclosure 
Agreement) และการปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยคู่สัญญาต้องท าความเข้าใจ
กับหนังสือสัญญาโดยละเอียดและลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)” 

ข้อ 12  ระยะเวลาด าเนินงาน 

  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินงานตามขอบเขตของงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์  ภายในระยะเวลา 
360 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เริ่มท างาน 

ข้อ 13  สถานที่ด าเนินการ 

 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและส่งมอบพร้อมด าเนินการรื้อถอนมิ เตอร์ เดิม และติดตั้ ง  
Smart Meter และอุปกรณ์ประกอบให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

ข้อ 14 ส านักงานโครงการ (Site Office) และ คลังพัสดุ 

(1) ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดให้มีส านักงานส าหรับผู้ควบคุมงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประจ า ณ พ้ืนที่โครงการ ซึ่งผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน รวมทั้งค่าสาธารณูปโภคท้ังหมด 

(2) ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีคลังพัสดุส าหรับอุปกรณ์ซึ่งเป็นอาคารหรือสถานที่จัดเก็บ
มิเตอร์อัจฉริยะและหรืออุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ซึ่งมีหลังคาหรือเพดาน มีผนังปิดทั้ง 4 ด้าน ณ พ้ืนที่โครงการ 
และมีอุปกรณ์ส าหรับงานคลังพัสดุ ได้แก่ ชั้นวางพัสดุ, เครื่องสแกน Barcode เป็นอย่างน้อย 

ข้อ 15 เอกสารและคู่มือที่ต้องส่งมอบ 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งคู่มือการใช้งานต่าง ๆ โดยจัดท าเป็นภาษาไทย ยกเว้นคู่มือทาง
เทคนิคให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษได้ โดยเอกสารทั้งหมดบันทึกเป็น Electronic File จ านวน 3 (สาม) ชุด 

ข้อ 16 การออกหนังสือรับรองผลงาน 

 ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ด าเนินงานแล้วเสร็จทั้งหมดแล้ว  หากถูกต้องครบถ้วนตาม
สัญญาจ้างจะด าเนินการออกหนังสือรับรองผลงาน (Provisional Acceptance Certificate: PAC) ให้กับผู้รับจ้าง 
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ประกวดราคาเลขที่ PEA-SGPC-001/2021   เงื่อนไขเฉพาะงาน 

ข้อ 17 การบอกเลิกสัญญา 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาในกรณีที่พิจารณาและประเมินแล้ว 
ผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินงานทดสอบ FFT ภายในระยะเวลา 5 เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เริ่มท างาน  
 
 ข้อ 18 ข้อสงวนสิทธิ์และค่าปรับช่วงรับประกันผลงาน  

ในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเพ่ือด าเนินการซ่อมแซมแก้ไข
หรือสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามประกาศประกวดราคาข้อ 10 หากผู้รับจ้างไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขหรือสับเปลี่ยน
มิเตอร์ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จะคิดค่าปรับตามจ านวนมิเตอร์ที่ช ารุดในอัตราเครื่องละ 1,500.- บาท ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับและ
จะต้องน ามิเตอร์ที่ด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขหรือสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วมาส่งคืนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ภายใน 60 วันหลังจากได้ช าระค่าปรับแล้ว 

ข้อ 19 การท าประกันภัย 

ผู้รับจ้างจะต้องท าประกันภัยอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง และบุคคลที่ 3  
ในวงเงินเต็มมูลค่างานมีผลตลอดระยะเวลาท างานตามสัญญาจนกว่าผู้ว่าจ้างจะรับมอบงาน (การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคได้ออกหนังสือ Provisional Acceptance Certificate: PAC ตามข้อ 15 ให้แก่ผู้รับจ้างแล้ว) 
 ทั้งนี้ ในระหว่างที่ผู้รับจ้างรับผิดชอบ หากมิเตอร์เกิดความช ารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้
เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ/หรือบุคคลใดโดยไม่ได้เกิดจากความผิดของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ/หรือบุคคลใดต่อความเสียหายที่
เกิดข้ึนทั้งสิ้น 
 



 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 19 คุณลกัษณะเฉพาะของอุปกรณ์  



 
 
 
 
 
 
 

19.1 Single-Phase Smart Meter 
EDMI: MK7BI 



OpenWay Riva System  
Smart Meter

Class 1

The Mk7BI is a single-phase smart meter with EDMI 

metrology incorporating Itron® OpenWay Riva Smart 

NIC 2.0 which enable meters and grid devices to 

interact with each other while dynamically switching 

between RF and PLC.

Mk7BI

Key Features

www.edmi-meters.com

Mk7BI Factsheet |Rev T00 Copyright © 2019 EDMI Limited



Mk7BI

Copyright © 2019 EDMI Limited. All Rights Reserved. All trademarks are the property of their respective holders. EDMI’s Policy is one of continuous product development and the right is reserved to modify specifications contained herein without notice.

OpenWay Riva System Smart Meter

www.edmi-meters.com

Class 1

105mm (W)

87.75mm (D)

Weight: 0.8kg

131.57mm (H)

Standards and Compliance
• Class 1 
• IEC 62052-11, 62053-21, 62053-23, 62052-31

 
Measurement
• 1 phase 2 wire 

 

Voltage
• Nominal voltage: 220V - 240V  
• Operating range: 0.7Un - 1.2Un 
 

Current 
• 5/100A 
 

Power Consumption
• Voltage circuit: <10VA/phase, 2W @ Vn 
• Current circuit: <2.5VA/phase @ In

Frequency
• 50Hz - 60Hz

Inputs/Outputs Configuration
• 2 x LED indicators 
 

Relay 
• One internal disconnect relays (100A)
 

Battery
• Internal lithium battery 

Real-time Clock
• Internal real-time clock available

• Auto time synchronization every 60 minutes 
 

Data Memory
•  Non-volatile memory for meter data

Display
•  104 segment LCD

• Up to 80 display items user-defined screens of any  
   meter parameter

 

Measured Values
• 1 element 4 quadrants

• Energy registers

• Demand registers

• Power factor

• Instantaneous voltage and current

Load Survey/Profile
• Up to 8 channels 

•  Intervals programmable from 5 to 60 minutes

•  kWh, kvarh and kVAh

• Up to 719 days storage (2 channels and 30 minutes  
   interval)

Voltage Profile
• Up to 12 channels 
• Intervals programmable from 5 to 60 minutes 

 

Time of Use
• Up to 8 rates plus unified rate

•  8 day type 

• Up to 12 previous periods plus period totals

•  Block or rolling maximum demand
• Time of maximum demand 

Calendar 
• 25 years calendar 

Tamper Detection and Alarms 
• Reverse current detection 
• Meter cover and terminal cover detection 
• Outage 

Event Logs
•  22 group of logs, each group 440 events

 

Security
•  User ID and password

• AES-CCM mode

• Digital Certificates

 
 

 

Communications
• RF 
• PLC

• Wi-Fi

   

Protocol
• DLMS 

Environmental
• Specified operating range: 

   -25˚C to +70˚C 
• Operating range limit:  
   -40˚C to +70˚C

• Storage range limit: 

   -40˚C to +85˚C

•  Relative humidity: 

   Up to 75% mean, 95% non-condensing for 30 days 

EDMI Limited  
(Headquarters)
47 Yishun Industrial Park A, Singapore 768724

Tel: +65 6756 2938  Fax: +65 6756 0125

Email: marketing@edmi-meters.com      

           techsupport@edmi-meters.com



 
 
 
 
 
 
 

19.2 Single-Phase Smart Meter 
Energy Max: EMS12JT 



 

  
 
 

 

 

 

 

EMS12JT 5(100)A 

OpenWay® Riva™ 

Single-phase Electricity Meter 
 

 

OpenWay Riva is the new standard in grid communications and edge intelligence for smart meters. 
Building on proven IPv6 OpenWay platform, OpenWay Riva adds adaptive communications technology 
and intelligence to grid devices at the edge of the network. 
 

In addition to providing full smart meter functionality, the 

OpenWay Riva meter can also process, analyze, 

communicate, and react to grid conditions and business 

requirements in real-time.  

 

Riva’s Adaptive communications allows meters and grid 

devices to interact with each other while dynamically 

switching between Radio Frequency (RF) and Power 

Line Carrier (PLC) to ensure the fastest and most 

reliable path. Built on an open architecture that forms the 

foundation of an expansive application ecosystem, the 

OpenWay Riva meter is built for the future and is the 

latest example of our commitment to a more resourceful 

world.  

 

By providing powerful microprocessors as well as 

embedded Linux operating system, utilities now have the 

ability to create a highly flexible and programmable 

metering platform that is adaptable, secure and ready for 

the future. 

 

 

The multi-link communication module provides the 

utilities with assured connectivity.  Intelligence in the 

module chooses the communication link type and 

modulation scheme that support the best possible data 

rate.  

 

High data rates deliver the required throughput for a 

multi-application network while long range modes 

ensure even fringe devices can join the network. This 

is done automatically in real-time by the modules 

without any need for pre- programming or path hard-

coding.  

 

Multi-link technology offers a unique way to deploy a 

single communication module anywhere, regardless of 

traditional network design considerations, such as 

geography, density or structural environmental. This 

assured connectivity eliminates the need for extensive 

network planning while optimizing network 

infrastructure to significantly reduce the total cost of the 

communications network deployment. 



 

FEATURES AND BENEFITS 

Flexible Two-Way Communications 

» Execute all supported meter reading, 

configuration update and firmware download 

functionality 

» Customize targeted meter firmware updates 

» Support on-demand readings from the meter 
 

Upgradable Firmware 

» Customize firmware upgrades with the ability to 

automatically roll-back if activation fails 

» Create multiple firmware images including primary 
and pending 

 
Bi-Directional Metering 

» Store received and delivered data metrics in the 
meter 

» Support customers who own renewable energy 

facilities or participate in vehicle to grid systems 

with real-time data being sent back to the utility 
 

Energy Quantities 

» Wh Import, Export, Net and Uni-Direction 

» VARh Import and Export 

» VARh Q1-Q4 

» VAh Import, Export and Net 
 

Demand Measurements 

» Max Watts Import, Export 

» Max VA Import, Export 

» Max VAR Import, Export 

» Max VAR Q1, Q2, Q3, Q4 

» Min Power Factor 
 

Automated Meter Reading 

» Receive and transmit meter billing data including 

interval data, register reads 

» Transmit recorded events and exceptions with 

each interval to the head-end software, which 

interprets them and logs appropriate 

messages (such as time adjustments) 
 

Real-Time Meter Event and Alarm Retrieval 

» Automated alarms received by the head-end 

system via e-mail to a specific user or group of 

users 

 

Tamper Detection 

» Detect and report exceptions for events such as 

cover removals, and magnetic fraud attacks 

» Communicate tamper indications in real time 

through the OpenWay system 

Remote Disconnect/Reconnect 

» Support integrated disconnect switch 

» Perform remote disconnects/reconnects 

through the OpenWay Operations Center 
 

Integration & Installation 

» Fully integrated solution under-the-cover allows 

for plug and play installation in the field 

» Shipped from the factory as one complete unit, 

ready for field deployment 
 

Meter Security 

» Platform Security with an encrypted file system 
and secure boot 

» Standard DLMS Security 

» Application Layer Enhanced Security 

» Local Access Signed Authorization 
 

Adaptive Communications 

» Support both RF and PLC for “last mile” 

communication to the meters via the IPv6 Mesh 

» Support standards based, true IPv6 mesh 

communication where each meter is assigned a 

global routable IPv6 address 

» Power line carrier links implement the IEEE 
1901.2 standard 

» RF links implement IEEE 802.15.4g/e standard 

» Meters dynamically select the optimal link based 

on channel conditions and the target QoS 

» IPv6 mesh network uses the 6LoWPAN 

adaptation layer and RPL as a mesh routing 

protocol 

» Wi-Fi connection for local communication 
 

Technical Data 

Meets applicable standards: 

» IEC 62053-21 Import Class 1 

» IEC 62053-23 Export Class 2 

» IEC 62054-21 (Time Keeping) 

» TIS 2543-2555 
 

Radio Specifications 

» Radio Output Power 

• Configured at time of manufacture: 

– 500 mW 

» Frequency Ranges 

• Configured at time of manufacture (software 

controlled within ranges): 

– 920-925 MHz



 

Product Availability  

Volts Current Kh (Pulse/Wh) Service Type Mounting 

230 5(100)A 1.0 1-Phase 2-Wire BS 5685 (symmetric connection) 

Specifications 

Power Requirements 

Operating Voltage: 230V 

Frequency: 50 Hz 

Battery Voltage: 3.6 V nominal 

Operating Environment 
Temperature: -40° to +70°C   

Humidity relative : 0% to 95%  

Transient/Surge Suppression IEC  61000-4-4-2004-07 

Accuracy 
IEC 62053-21 Active Energy Class 1  

IEC 62053-23 Reactive  Energy  Class 2 

Refer standard TIS 2543-2555 

General 
Demand calculation: Block or Rolling 

Energy calculation: Bi-directional (Wh, VAh, VARh and VARh Q1-Q4)) 

Time Reference When Off 
Network 

Line sync: Power line frequency 

Crystal sync: 5.8 PPM @ 25°C; 110 PPM over full temperature range 

Display 

Nine-digit liquid crystal display  

Six-digit data height: 10.16 mm 

Annunciator height: 2.24 mm  

Display duration: 1-15 seconds 

Two-digit code number height: 6.01 mm  

Three-segment electronic load indicator 

Protective Class Class 2 

IP Rating 54 

Meter Dimensions         125 X 91.6 X 213 mm. 

Terminal block 

bottom connected type 

Number of terminals  4;                              

Size of copper conductor to be connected  9.1  mm 

Cables 
Cable entry hole 12.1 mm diameter 

Cable diameter  up to 6.67 mm diameter 

Dimensions (in mm)  

 

 
  
 



 
 
 
 
 
 
 

19.3 Single-Phase Smart Meter 
Mitsubishi: SMW110W1 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEATURES 

 Certified Thai Industrial Standard (TIS 2543-2555) 

 Accuracy Class 1 

 UV-protected, weather-proof enclosure with IP54  

 Wide operating temperature range 0 C ~ 70 C 

 6 kV Impulse withstanding and full compliance with EMC standard 

 4 Quadrants metering 

 Energy / Demand / Instantaneous value 

 Sophisticated TOU structure 

4 TOU Rate, Programmable holidays 

 Power quality monitoring (PQM) 

Energy and instantaneous power (e.g. W, var) 

Voltage, current, frequency, and power factor 

 Load profile recording 

Up to 8 channels 

45 days @ 15 minutes interval 

 Event log recording 

 High-precision internal clock crystal oscillator +/- 2 sec. per day 

 Long life battery for backup clock (over 10 years) 

 Local communication Wireless LAN 

 Remote communication RF / PLC 

 Support DLMS/COSEM protocol 

 Cut-off relay 100A UC3 

SINGLE-PHASE SMART METER SMW110 

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (THAILAND) CO., LTD. 

for AMR, AMI, Smart Grid applications   
Smart Meter, Type SMW110 

 

 



 

 

125 

20
1 

 
  

MTD-U0003A 
Specification subject to change without notice 

MODEL SMW110W1-PTY   

PHASE & WIRE 1-Phase 2-Wire   

ACCURACY 
ACTIVE ENERGY 

 
Class 1, TIS 2543-2555 

 
 
 

VOLTAGE 
BASIC /REFERENCE 

 
230V 

 
 
 

OPERATING RANGE 184V ~ 276V   

CURRENT 5(100)A    

FREQUENCY 
REFERENCE 

 
50 Hz 

TEMPERATURE 0 C to 70 C 

HUMIDITY  95%RH (non-condensing) 

IMPULSE VOLTAGE WITHSTAND 6 kV 

MEASURING Energy: Watt-hour (import, export, net, uni-directional), 
               VAR-hour (import, export, Q1, Q2, Q3, Q4) 
Demand: Max demand, Present demand, Previous demand, Cumulative demand 
Instantaneous value: VA, Voltage, Current, Power factor, Frequency 

CUT-OFF RELAY 
CONTINUOUS 

 
100 A 

PERFORMANCE CLASS UC3 

POWER BURDEN 
      VOLTAGE CIRCUIT 
      CURRENT CIRCUIT 

 
Less than 5W / 25 VA 
Less than 1 VA (at basic current) 

STARTING CURRENT 20 mA   

NO-LOAD CONDITION  No change more than 1 unit  of register 

STARTUP TIME Less than 5 seconds 

COMMUNICATION 
 

  Wireless LAN 
        Operational frequency (Tx./Rx.): 2400 - 2500 MHz. 
        Maximum radio output power: 100 mW (e.i.r.p.) 
  RF 
        Operational frequency (Tx./Rx.): 920-925 MHz. 
        Maximum radio output power: < 500 mW (e.i.r.p.) 
  Narrowband PLC  
        Operational frequency (Tx./Rx.): 155-488 kHz. 

TERMINAL BLOCK Applicable conductors 6 – 50 mm2 

  

Visit our website at: www.meath-co.com 

DIMENSIONS (mm.) 

92 
 



 
 
 
 
 
 
 

19.4 Three-Phase Smart Meter 
Energy Max: EMS34J 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

EMS34J 5(100)A 

OpenWay® Riva™ 

Polyphase Electricity Meter 
 

 

OpenWay Riva is the new standard in grid communications and edge intelligence for smart meters. 
Building on proven IPv6 OpenWay platform, OpenWay Riva adds adaptive communications technology 
and intelligence to grid devices at the edge of the network. 
 

In addition to providing full smart meter functionality, the 

OpenWay Riva meter can also process, analyze, 

communicate, and react to grid conditions and business 

requirements in real-time.    

           

Riva’s Adaptive communications allows meters and grid 

devices to interact with each other while dynamically 

switching between Radio Frequency (RF) and Power 

Line Carrier (PLC) to ensure the fastest and most 

reliable path. Built on an open architecture that forms the 

foundation of an expansive application ecosystem, the 

OpenWay Riva meter is built for the future and is the 

latest example of our commitment to a more resourceful 

world. 

      

By providing powerful microprocessors as well as 

embedded Linux operating system, utilities now have the 

ability to create a highly flexible and programmable 

metering platform that is adaptable, secure and ready for 

the future. 

 

 

The multi-link communication module provides the 

utilities with assured connectivity.  Intelligence in the 

module chooses the communication link type and 

modulation scheme that support the best possible data 

rate.  

 

High data rates deliver the required throughput for a 

multi-application network while long range modes 

ensure even fringe devices can join the network. This 

is done automatically in real-time by the modules 

without any need for pre- programming or path hard-

coding.  

 

Our multi-link technology offers a unique way to deploy 

a single communication module anywhere, regardless 

of traditional network design considerations, such as 

geography, density or structural environmental. This 

assured connectivity eliminates the need for extensive 

network planning while optimizing network 

infrastructure to significantly reduce the total cost of the 

communications network deployment.



 

 

FEATURES AND BENEFITS 
 

Flexible Two-Way Communications 

» Execute all supported meter reading, 

configuration update and firmware download 

functionality 

» Customize targeted meter firmware updates 

» Support on-demand readings from the meter 
 
Upgradable Firmware 

» Customize firmware upgrades with the ability to 

automatically roll-back if activation fails 

» Create multiple firmware images including primary 
and pending 

 
Bi-Directional Metering 

» Store received and delivered data metrics in the 
meter 

» Support customers who own renewable energy 

facilities or participate in vehicle to grid systems 

with real-time data being sent back to the utility 
 
Energy Quantities 

» Wh Import, Export, Net and Uni-Direction 

» VARh Import and Export 

» VARh Q1-Q4 

» VAh Import, Export and Net 
 
Demand Measurements 

» Max Watts Import, Export 

» Max VA Import, Export 

» Max VAR Import, Export 

» Max VAR Q1, Q2, Q3, Q4 

» Min Power Factor 
 
Automated Meter Reading 

» Receive and transmit meter billing data including 

interval data, register reads 

» Transmit recorded events and exceptions with 

each interval to the head-end software, which 

interprets them and logs appropriate 

messages (such as time adjustments) 
 
Real-Time Meter Event and Alarm Retrieval 

» Automated alarms received by the head-end 

system via e-mail to a specific user or group of 

users 

 

Tamper Detection 

» Detect and report exceptions for events such as 

cover removals, and magnetic fraud attacks 

» Communicate tamper indications in real time 

through the OpenWay system 

 

Remote Disconnect/Reconnect 

» Support integrated disconnect switch 

» Perform remote disconnects/reconnects 

through the OpenWay Operations Center 
 

Integration & Installation 

» Fully integrated solution under-the-cover allows 

for plug and play installation in the field 

» Shipped from the factory as one complete unit, 

ready for field deployment 
 

Meter Security 

» Platform Security with an encrypted file system 
and secure boot 

» Standard DLMS Security 

» Application Layer Enhanced Security 

» Local Access Signed Authorization 
 

Adaptive Communications 

» Support both RF and PLC for “last mile” 
communication to the meters via the IPv6 Mesh 

» Support standards based, true IPv6 mesh 
communication where each meter is assigned a 
global routable IPv6 address 

» Power line carrier links implement the IEEE 
1901.2 standard 

» RF links implement IEEE 802.15.4g/e standard 

» Meters dynamically select the optimal link based 

on channel conditions and the target QoS 

» IPv6 mesh network uses the 6LoWPAN 

adaptation layer and RPL as a mesh routing 

protocol 

» Wi-Fi connection for local communication. 
 

Technical Data 

Meets applicable standards: 

» IEC 62053-21 Import Class 1 

» IEC 62053-23 Export Class 2 

» IEC 62054-21 (Time Keeping) 

» TIS 2543-2555 
 

Radio Specifications 

» Radio Output Power 

• Configured at time of manufacture: 

– 500 mW 

» Frequency Ranges 

• Configured at time of manufacture (software 

controlled within ranges): 

– 920-925 MHz 

 
 



 

 

Product Availability 
 

Volts/Service Current Kh (Pulse/Wh) Service Type Mounting 

3*230/400V 3*5(100)A 1.0 3-Phase 4-Wire Bottom Connect 

 
 

Specifications 

Power Requirements 

Operating Current: 3*5(100)A 

Operating Voltage: 3*230/400V (± 10%). 

Frequency: 50 Hz (± 3Hz). 

Battery Voltage: 3.6 V nominal 

Operating Environment 
Temperature: -40° to +70°C   

Humidity relative : 0% to 95%  

Transient/Surge Suppression IEC  61000-4-4-2004-07 

Accuracy 
IEC 62053-21 Active Energy Class 1  

IEC 62053-23 Reactive  Energy  Class 2 

Refer standard TIS 2543-2555 

General 
Demand calculation: Block or Rolling 

Energy calculation: Bi-directional (Wh, VAh, VARh and VARh Q1-Q4)) 

Time Reference When Off Network 
Line sync: Power line frequency 

Crystal sync: 5.8 PPM @ 25°C; 110 PPM over full temperature range 

Display 

Nine-digit liquid crystal display  

Six-digit data height: 10.16 mm 

Annunciator height: 2.24 mm  

Display duration: 1-15 seconds 

Two-digit code number height: 6.01 mm  

Three-segment electronic load indicator 

Protective Class Class 2 

IP Rating 54 

Meter Dimensions         174x96x205 mm. 

Terminal block 

bottom connected type 

Number of terminals  4                              

Size of copper conductor to be connected  9.1  mm 

Cables 
Cable entry hole 9.5 mm diameter 

Cable diameter  up to 6.67 mm diameter 

Dimensions (in mm) 

 

 

 

 

Energy Max Co., Ltd. 
48/124-125,48/126-127 Moo 6, Bang kruai-sainoi Rd, Bangrakyai, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 

Tel. +66-2157-0740-2, Fax. +66-2157-0743, WWW.energymax.co.th 



Remark: 

Minimum Requirements for Laptop 

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 

2. มีหน่วยความจ าเป็นหลัก (RAM) แบบ DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
3. มีส่วนควบคุมการแสดงผลภาพสี (การ์ดกราฟิก) จ านวนหน่วยความจ าเฉพาะแบบ GDDR5 ไม่น้อยกว่า 

2 GB 
4. มีจอสี (Display Size) ขนาดไม่น้อยกว่า 15.6 นิ้ว เป็นแบบ IPS Anti-Glare หรือดีกว่า มีความละเอียด

จอภาพไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 จุดภาพ 
5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Dive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย หรือชนิด Solid 

State Disk ขนาดไม่น้อยกว่า 512 GB จ านวน 1 หน่วย 
6. มี Built-in Wireless LAN IEE 802.11ac (Wi-Fi 5) หรือดีกว่า 
7. มี Built-in Bluetooth 5.0 หรือดีกว่า 
8. มีระบบเสียงติดตั้งบนแผงวงจรหลัก พร้อมล าโพงแบบ Stereo พร้อมช่องต่อไมโครโฟน และช่องต่อหู

ฟัง และกล้องที่ติดตั้งมาบนตัวเครื่อง 
9. มีช่องสัญญาณต่างๆ ดังนี้ 

9.1 USB Port ไม่น้อยกว่า 3.0 หรือ USB Type-C รวมกันจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
9.2 HDMI Port หรือ Display Port 

10. มี Optical Wireless Mouse จ านวน 1 ชุด 
11. มีแป้นพิมพ์ (Keyboard) สามารถใช้งานได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และตัวเลข 
12. มี AC Adapter  
13. มี Battery ไม่น้อยกว่า 3 Cell Lithium Ion ที่สามารถรองรับการใช้งานอย่างต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 4 

ชั่วโมง โดยรวมน้ าหนักตัวเครื่องแล้วไม่เกิน 2.0 kg 
14. มีกระเป๋าส าหรับใส่เครื่องคอมพิวเตอร์ 
15. มีระบบปฏิบัติการเป็น Microsoft Window 10  Pro หรือ Version ใหม่กว่า โดยสามารถใช้ภาษาไทย

ได้ และมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรณีที่มี  Service Pack ต้องจัดหาและ Install ให้ด้วย 
16. มีอุปกรณ์ Hardware TPM (Trusted Platform Module) Version 1.2 หรือดีกว่า พร้อม Software 

ที่มลีิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้เครื่องหมายการค้าของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่เสนอ 
17. มีโปรแกรม Microsoft Office ทีม่ีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
18. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่เสนอต้องเป็นเครื่องใหม่ และเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิตในปัจจุบัน 
19. มีอุปกรณ์เสริมเป็นตัวแปลงสัญญาณ USB to RJ45 
20. มีอุปกรณ์เสริมเป็น Wi-Fi dongle ส าหรับเชื่อมต่อกับ Smart Meter 

 



Minimum Requirements for Tablet 

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 1.1 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 

2. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
3. มีจอทัชสกรีนแบบมัลติทัช 10 จุด ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว มีความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 

1920 x 1280 จุดภาพ 
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 64 GB จ านวน 

1 หน่วย และสามารถเพ่ิมหน่วยความจ าด้วย Micro SD card ได้ 
5. มี Built-in Wireless LAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) หรือดีกว่า 
6. มี Built-in Bluetooth 5.0 หรือดีกว่า 
7. มีช่องสัญญาณต่างๆ ดังนี้ 

7.1 USB Port ไม่น้อยกว่า 3.0 หรือ USB Type-C รวมกันจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
8. มี Optical Wireless Mouse จ านวน 1 ชุด 
9. มีแป้นพิมพ์ (Keyboard) สามารถใช้งานได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และตัวเลข 
10. มี AC Adapter 
11. มี Battery ที่สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง โดยรวมน้ าหนัก

ตัวเครื่องแล้วไม่เกิน 1.0 k 
12. มีระบบปฏิบัติการเป็น Microsoft Window 10 Pro หรือ Version ใหม่กว่า โดยสามารถใช้ภาษาไทย

ได้ และมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรณีท่ีมี Service Pack ต้องจัดหาและ Install ใหด้้วย 
13. มีอุปกรณ์ Hardware TPM (Trusted Platform Module) Version 1.2 หรือดีกว่า พร้อม Software 

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้เครื่องหมายการค้าของเครื่อง Tablet ที่เสนอ 
14. มีโปรแกรม Microsoft Office ทีม่ีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
15. เครื่อง Tablet ที่เสนอต้องเป็นเครื่องใหม่ และเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิตในปัจจุบัน 
16. มีอุปกรณ์เสริมเป็นแป้นพิมพ์ (Keyboard) ที่สามารถติดเข้ากับ Tablet ที่ด้วยแรงแม่เหล็ก 
17. มีอุปกรณ์เสริมเป็นตัวแปลงสัญญาณ Type C to A 
18. มีอุปกรณ์เสริมเป็น Wi-Fi dongle ส าหรับเชื่อมต่อกับ Smart Meter  

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
Price Schedule 



Unit Price Amount Unit Price Amount Unit Price Amount
1 Set(s) 8,154

2 Set(s)
5

10

Unit Price Amount Unit Price Amount Unit Price Amount
1 Set(s) 48,500

2 Set(s) 1,500

3 Set(s)

ภาคผนวก 1

งานจัดหาพร้อมติดต้ัง Smart Meter และอุปกรณ์ประกอบเพ่ือสับเปล่ียนมิเตอร์จานหมุนเดิมในพ้ืนท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา เพ่ิมเติม
แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดรายการอุปกรณ์และราคา (Price Schedule)

TotalEquipment (Baht)
Local Transportation 

(Baht)
Installation (Baht)

Total 
QTY's

Total 
QTY's

Item

Item Description Unit

Part A Part B

Part A Part B

Equipment (Baht)
Local Transportation 

(Baht)
Installation (Baht)Description Unit Total

ส่วนงานท่ี 1: งานจัดหาและส่งมอบมิเตอร์อัจฉริยะ

ส่วนงานท่ี 2: งานจัดหาและติดต้ังมิเตอร์อัจฉริยะ

ราคารวมส่วนงานท่ี 1

ราคารวมส่วนงานท่ี 2

1-Phase Meter with Disconnect/Reconnect relay and RF, PLC communication
1.1 Energy Max - EMS12JT
1.2 EDMI - Mk7BI
1.3 Mitsubishi - SMW110W1-PTY
Configure Tools
2.1 Laptop
2.2 Tablet

1-Phase Meter with Disconnect/Reconnect relay and RF, PLC communication
1.1 Energy Max - EMS12JT
1.2 EDMI - Mk7BI
1.3 Mitsubishi - SMW110W1-PTY
3-Phase Direct Connected Meter (3P4W) with Dis/Reconnected relay and RF, PLC 
communication
Energy Max - EMS34J
Meter Boxes and Accessories

ราคารวมสุทธิ (ส่วนงานท่ี 1 + ส่วนงานท่ี 2)



REP Number: PEA-SGPC-001/2021

Part A

1 Smart Meter
2 Meter Boxes and Accessories
3 Configure Tools

Total
VAT (7%)

Grand Total (VAT Included)

ลงช่ือ ...........................................................
(………………………………………………………)

ลงวันท่ี เดือน พ.ศ.

(ผู้จัดการ หรือตัวแทนท่ีมีอ านาจเต็ม)

Total (Baht)DescriptionGroup

Summary of Bid Price

Part B Part C

Equipment (Baht) Local Transportation (Baht) Installation (Baht)
Software and Service 

(Baht)



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
แบบฟอร์มทีมงาน 



ประกวดราคาเลขที่ PEA-SGPC-001/2021  ภาคผนวก 2 

แบบฟอร์มรายละเอียดทีมงานประจ าโครงการ 

ประกวดราคาเลขท่ี ...................................................................... 

1. ผู้จัดการโครงการ 

ชื่อ ............................................................................ อายุ .......................... ป ี สัญชาติ .... ....................................... 

คุณวุฒิ ................................................................................... .....................................................................................  

ประสบการณ์การท างาน .......................................................................................................... .................................. 

....................................................................................................................................... ............................................. 

..................................................................................... ...............................................................................................  

............................................................................................................................. ....................................................... 

2. ผู้ควบคุมการติดตั้ง (แนบหลักฐานระบุชื่อ, คุณวุฒิ, ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) 

ชื่อ ............................................................................ อายุ .......................... ป ี สัญชาติ  ........................................... 

คุณวุฒิ ..................................................................................................................... ................................................... 

ประสบการณ์การท างาน ............................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

...................................................................................................................................................... .............................. 

3. ผู้ควบคุมการติดตั้ง (แนบหลักฐานระบุชื่อ, คุณวุฒิ, ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) 

ชื่อ ............................................................................ อายุ .......................... ป ี สัญชาติ ........ ................................... 

คุณวุฒิ ............................................................................................................................. ........................................... 

ประสบการณ์การท างาน .................................................................... ........................................................................ 

............................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................... .....................................................  

............................................................................................................................. ....................................................... 
   

     

 

 

 

 

 

  

 



ประกวดราคาเลขที่ PEA-SGPC-001/2021  ภาคผนวก 2 

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการเป็นวิศวกร 
ประกวดราคาเลขท่ี...................................................................... 

 

วันที่.............   เดือน........................   พ.ศ.............        

ข้าพเจ้า ........................................................   คุณวุฒิ .....................................   อยู่บ้านเลขท่ี .................
ตรอก/ซอย..................   ถนน .......................   แขวง .....................   เขต ......................   จังหวัด ........................  

ได้รับอนุญาตจาก ก.ว. ให้มีสิทธิ์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท .................................................... 

เลขทะเบียนที่ .........................................................................ตั้งแต่วันที่  ...........   เดือน .........   พ.ศ. .................... 

ถึงวันที่   ...........   เดือน .........   พ.ศ. ....................            

ปัจจุบันข้าพเจ้าเป็นวิศวกรประจ าบริษัทฯ/ห้างฯ/ร้านฯ................................................................................  

และขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 รายการ) 

      การควบคุมการติดตั้ง 

      การออกแบบระบบเชื่อมโยงสื่อสาร 

      อ่ืนๆ .......................................................................................................................... ............................ 

ของบริษัทฯ/ห้างฯ/ร้านฯ ............................................................................... .............................................. 

หนังสือรับรองฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนในระหว่างเวลาที่บริษัทฯ/ห้างฯ/ร้านฯ ................................................ .. 

................................................................................................................. ต้องรับผิดชอบอยู่ตามสัญญาจ้างเหมางาน

................................................................................................................ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและรับผิดชอบใน
ผลการท างานตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าด าเนินการด้วย 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3 
Spare Part 



Unit Price Amount Unit Price Amount Unit Price Amount
1

ลงช่ือ
ต ำแหน่ง

ประทับตรำบริษัท

Unit Quantity
Equipment (Baht)

Local Transportation 
(Baht)

ภาคผนวก 3
Spare Part

งานจัดหาพร้อมติดต้ัง Smart Meter และอุปกรณ์ประกอบเพ่ือสับเปล่ียนมิเตอร์จานหมุนเดิมในพ้ืนท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา เพ่ิมเติม
(ส ำหรับใช้ประกอบกำรท ำสัญญำ)

รำยกำรอุปกรณ์ Spare Part
(กรอกรำยกำรอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น)

No. Item

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

Installation (Baht) VAT. 
(Baht)

Total 
(Baht)



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 4 
มาตรฐานการติดตั้งมิเตอร์ 
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ภาคผนวก 5 
FRT & FFT Test 
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1. Factory Routine Test (FRT) 
 

 
 
1. Meter Construction – Physical Check 
Test 
Case 

Test Case Name Test Description Expected Test Result Actual 
Test 
Result 

Test 
Frequency 

1.1 Barcode on 
Nameplate 

Check the 
barcode on the 
nameplate 

The barcode 
symbology shall be 
Code 128 according to 
ISO/IEC 15417 and the 
information from the 
barcode reader aligns 
with the meter 
specification. 

 Every 
Meter 

1.2 LCD Checking Full segment No segment loss  Every 
Meter 

2. Protective/Safety Test 
2.1 AC Voltage Test Check the meter 

can withstand 
the voltage 4 kV 
within 1 min. 

The meter can 
withstand the voltage 4 
kV within 1 min and still 
working properly. 

 Every 
Meter 

3. Metrology/Calibration Test 
3.1 Accuracy Test Check the 

accuracy of the 
smart meter 

%error of measurement 
are within the meter 
accuracy class 1 

 Every 
Meter 
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3.2 Starting Test Check the 
working of the 
smart meter 

The measurement 
correct within the 
meter accuracy class 1 

 Sampling 

3.3 Creeping 
Test/No load 

Check the 
working of the 
smart meter 

The measurement 
correct within the 
meter accuracy class 1 

 Sampling 

4. Security Provision 
4.1 Security Test Check the meter 

have a user 
security with the 
function 
accessibility 

The meter function 
accessibility is based on 
the user roles and 
authorization 

 Every 
Meter 

5. Communication Test (Only RF/PLC) 
5.1 Remote 

Communication: 
RF, PLC 

Check the meter 
can support 
RF/PLC 

The smart meters have 
communication 
interfaces for RF/PLC 
communication 

 Every 
Meter 

5.2 Local 
Communication: 
WiFi 

Check the meter 
can support WiFi 
communication 

The smart meters have 
local communication 
interfaces for Wi-Fi 
communication 

 Every 
Meter 

6. Function Test (Only RF/PLC) 
6.1 Disconnect and 

Reconnect 
Check the 
Connect or 
Disconnect 
Service Switch 

Controllable 
disconnect/reconnect 
switch 

 Every 
Meter 

6.2 Register Test Check the meter 
value 

The meter read and 
measure the applied 
energy correctly 

 Every 
Meter 

6.3 Tamper 
detection 

Check the 
tamper 
detection by 
open the 
Terminal Cover 

The meter shall detect, 
and record attempted 
tampering event and 
slow alarm signal in the 
panel 

 Every 
Meter 

6.4 *Register reset 
(super user) 

Clear all 
accumulated 
quantities in the 
meter 

The smart meters shall 
allow reset of demand 
measurement (i.e. 
remove the previous 
recorded peak demand 

 Every 
Meter 
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and re-determine the 
new peak after the 
time of reset) and 
current limiting limits 
remotely via the AMI 
system. 

6.5 Close Relay – 
Remote Load 
Disconnect 

Check the meter 
has been 
connected 

Close the service switch 
and stop the flow of 
current to the 
consumer 

 Every 
Meter 

 
 
 
2. Full Functional Test (FFT) 

1) Basic Meter Functionality 
1.1. On Demand Ping, The system shall provide the energized status with time stamp 

of an individual meter. 
1.2. On Demand Read, The system shall provide, on request, any available meter 

registers (consumption,demand, specific data, specific day interval data, 
meter/system status, etc.) of an individual meter. 

1.3. Remote Disconnect and Reconnect, The system shall support remote disconnect 
and reconnect function by an individual meter. System shall provide confirmation 
on successful execution of remotedisconnect/reconnect command with 
timestamp.  

2) Meter Alarm Handling 
2.1. Power Outage Detected Alarm, The system shall be able to manage meter power 

outage detected alarms. 
2.2. Power Restoration Detected Alarm, The system shall be able to manage meter 

power restoration detected alarms. 
2.3. Terminal Cover and Meter Cover Removed Alarm 

3) Meter Event Handling 
3.1. Self Read Occurred Event, The system shall be able to manage meter self read 

occurred events. 
3.2. Power Outage or Restoration Detected Events and Terminal Cover Removed Event, 

The system shall be able to manage meter power outage detected, power 
restoration detected, terminal cover removed and meter cover removed events. 

3.3. Local Access Initiated Event, The system shall be able to manage meter load 
access initiated events. 

3.4. Local Access Terminated Event, The system shall be able to manage meter local 
access terminated events. 
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4) Meter Configuration Over the Air 
4.1. Meter Configuration Over the Air, Meters can be configured over the air via OWOC. 

5) Daily Synchronization 
5.1. Daily Read Cycle, Meters can be interrogated multiple times a day, retrieving 

interval load profile, and billing register data, recorded since the last interrogation. 
OWOC-CM sends meter read data received by scheduled interrogation to IEE. Note: 
OWOC-CM publishes the data into the appropriate interface, and IEE subscribes to 
the interface to receive the published data. 

5.2. Daily Configuration Synchronization, Verify that IEE can export its Master meter 
configuration to an XML file once per hour, which is read and the data imported 
into the HANA DB. 
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Project Area 
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พ้ืนที่ด าเนินงานจัดหา พร้อมติดตั้ง Smart Meter ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการรื้อถอนมิเตอร์จานหมุน และ
ติดตั้ง Smart Meter พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา จ.ชลบุรี  
รายละเอียดตามภาพ ดังนี้ 

 

Smart Meter 
ประเภทมิเตอร์ จ ำนวน (เครื่อง) 

Smart Meter 1 เฟส 56,654 
Smart Meter 3 เฟส 1,500 

 
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องท าการส ารวจและติดตั้งมิเตอร์ให้สอดคล้องกับแผนงานการจดหน่วยของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ขอบเขตพื้นที่ด าเนินงาน 
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แบบฟอร์ม Non-Disclosure Agreement 

















 
 
 
 
 
 
 

แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 



 
ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
เรียน ...................(ระบตุ าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานของรฐั)........................ 
 ๑. ข้าพเจ้า............(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)..........................ส านักงานใหญ่ตั้ งอยู่ เลขที่
.............................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง............................................
อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์..................................................
โดย.....................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้  (ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า  
ข้ าพ เจ้ า . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . (ร ะบุ ชื่ อ บุ ค ค ล ธรรม ด า ).. . .. . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . .. . . .. .อ ยู่ บ้ า น เล ข ที่
..............................................ถนน...............................................ต าบล/แขวง...........................................
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด...................................................ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน 
เลขที่............................................โทรศัพท์.....................................โดย.....................................ได้พิจารณา
เงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เลขที่.................................
โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามท่ีก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 
 ๒.   ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างานจ้าง.........................................ตามข้อก าหนดเงื่อนไขรายละเอียด
แห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ตามราคาดังที่ ได้ระบุไว้ ในใบเสนอราคานี้  เป็นเงินทั้ งสิ้น 
............................... บาท (........................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ  
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
 ๓. ข้าพเจ้าจะยืนค าเสนอราคานี้ เป็นระยะเวลา........................วัน ตั้ งแต่วันยื่นข้อเสนอ  
และ .........................1 อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลา
ที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ ..........................1 ร้องขอ 
 4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขท่ีเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดไว้ 
 5. ในกรณีที่ ข้ าพเจ้าได้ รับการพิจารณาให้ เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
   5.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับ ..........................1 ภายใน.............วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา 
   5.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ .......................1 ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ....................ของราคาตามสัญญา 
ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
    หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าว
ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่...............................1 และ...............................1 มีสิทธิจะให้
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือ.................. .............1อาจด าเนินการ 
จัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้ 
   6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ...........................1 ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี ้
 7.   เพ่ือเป็นประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท าความเข้าใจและผูกพันแห่งค าเสนอนี้ 
ข้าพเจ้าขอมอบ........................เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคา เป็นจ านวนเงิน..........................บาท 
(...................................) มาพร้อมนี้ 
 8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ 
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า ............................1 ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
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 9. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอ 
ในคราวเดียวกัน 
   เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................  
 
 
                    ลงชื่อ  .....................................................  

                    (..........................................................) 
             ต าแหน่ง...........................................................  
      
หมายเหตุ 
 1  ให้ระบุชื่อย่อของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น 



 
 
 
 
 
 
 

แบบสัญญาจ้าง 



แบบสัญญา 
สัญญาจ้างท าของ 

 
สัญญาเลขท่ี………….…… (1)...........……..……... 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ………….……..………………………………………………………………………….......
ต าบล/แขวง…………………..………………….………………. อ าเภอ/เขต……………………….….……………………………...
จังหวัด…….…………………………….………….เมื่อวันที่  ……….……… เดือน …………………….. พ .ศ . ……....……… 
ระหว่าง……………………………………………………………… (2) ………………………………………………………………………..
โด ย ………...…………….…………………………….…………… (3)  ………..…………………………………………..…………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ…………….…………..…… (4 ก) …………..…………………….
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ……………………………………………………………………………………….………….……..
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขที่ ……………......……ถนน……………….……………..ต าบล/แขวง…….……….…..……….…....
อ าเภอ/เขต………………….…..…….จังหวัด………..…………………..….โดย………….…………………………………..……...
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท …………… 
ลงวันที่………………………………..… (5)(และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่ ……………….……..) แนบท้ายสัญญานี้  
(6)(ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ …………………..….… (4 ข) …………………….....  
อยู่บ้านเลขที่ …………….….…..….ถนน…………………..……..…...……ต าบล/แขวง ……..………………….….………….
อ าเภอ/เขต…………………….………….…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน 
เลขที่................................ ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง 

  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างท างาน….………….…… (7) ………...…..……… 
ณ …..……………................. ต าบล/แขวง….…………………………….…….. อ าเภอ/เขต …………..…………..………
จังหวัด……………………….……….….. ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 
  ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ 
ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้ 

 ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

2.1 ผนวก 1.………..….(รายละเอียดงานจ้าง)…….…….. จ านวน.…..(…..….….….) หน้า 
  2.2 ผนวก 2……….…....(ใบเสนอราคา)…………….…...... จ านวน……(………….….) หน้า 
                 …………..……………ฯลฯ……………..…………. 
  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้าง ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย 
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 
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 ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะท าสัญญานี้ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเป็น…………….…...….. (8) ..………..……… 
เป็นจ านวนเงิน…………….... บาท (……………..………….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ………(9)…..…(…………..………...) 
ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
  (10)กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือค้ าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ 
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด 
หรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ 
การค้ าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด 
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง 
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี 
ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบก าหนดความรับผิดในความช ารุด
บกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือ
หลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ งมามอบให้แก่ผู้ ว่าจ้างภายใน ... ............
(……………………..….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มี
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 
 ข้อ 4   ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
  (11)(ก) ส าหรับการจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นงวด 
   ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงิน……………………..บาท
(……………………………..…) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน…………………บาท (......................................) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยก าหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้ 
  งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงิน………………………...บาท (…………………………………...………….) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………….. 
  งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงิน…….………………...บาท (…………………………………...………….) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………………………..…..……ให้แล้วเสร็จภายใน…………………………………………… 
  ..............................................ฯลฯ............................................. 
  งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงิน……………..………....บาท (…………………………………...….…..) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ 11 
ไว้โดยครบถ้วนแล้ว 
  (12)(ข) ส าหรับการจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างครั้งเดียว 
   ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงิน……………………..บาท
(……………………………..…) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวน…………………บาท (......................................) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ 11 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว  
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  (13)การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร………..………….……….สาขา……………..…….…..ชื่อบัญชี……………….……………………
เลขที่บัญชี……………………………ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าว 
จากจ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ  (ความในวรรคนี้ ใช้ส าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรง 
ให้แก่ผู้ รับจ้าง (ระบบ  Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากธนาคารของผู้ รับจ้าง  
ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 

 (14)ข้อ 5 เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจ านวนเงิน…………..…..…บาท
(………………..….…) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……....…(……….…………....) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 4 
  เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าเป็น...................... (หนังสือค้ าประกันหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร 
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) ………………....เต็มตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะ
กระท าตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้ 
  5.1 ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอ่ืน ผู้ว่าจ้าง
อาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
ได้ทันท ี
  5.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
เพ่ือพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในก าหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง  
หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในก าหนด 15 (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 
  5.3 ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ 4  ผู้ว่าจ้างจะหักคืนเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าในแต่ละงวดเพ่ือชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จ านวนร้อยละ .............(...........) ของจ านวนเงิน
ค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจ านวนเงินที่หักไว้จะครบตามจ านวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว 
ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจ านวนเท่ากับจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 
  5.4 เงินจ านวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือช าระหนี้หรือ 
เพ่ือชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง 
ก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  5.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจ านวนเงินที่
ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจ านวนที่เหลือนั้นให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
    5.6  ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน
ค่าจ้างไว้ครบจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 5.3 
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 ข้อ 6   ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
  ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในวันที่….... เดือน……………… พ.ศ. ………. 
และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ….... เดือน …………. พ.ศ. …...…. ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือ
ท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า 
ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา  
หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือ
เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิ
จ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิ
ของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง   
  การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา 

 (15)ข้อ 7 ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 
  เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ 
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 6 หากมีเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้  
ภายในก าหนด.....(16)…..….(……..…..) ปี …….…(……....….) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว  
ซึ่งความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง
หรือท าไว้ไม่เรียบร้อย หรือท าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา  ผู้รับจ้างจะต้องรีบท าการแก้ไข 
ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระท าการ 
ดังกล่าวภายในก าหนด……...(………..……) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ท าการ
แก้ ไขให้ ถู กต้องเรียบร้อยภายใน เวลาที่ ผู้ ว่ าจ้ างก าหนด  ให้ ผู้ ว่ าจ้ างมีสิทธิที่ จะท าการนั้ น เอง 
หรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
  ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจ
รอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุด
บกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้ อ่ืนให้ซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง 
ต้องรับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
  การที่ผู้ว่าจ้างท าการนั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ท าให้ผู้รับจ้าง 
หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ 

 ข้อ 8 การจ้างช่วง 
  ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 
เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาต 
ให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ 
ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง   
หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 
 กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระ
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ........(17)….....(.........................) ของวงเงินของงาน 
ที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
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 ข้อ 9 ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก 
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทน 
ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี) 
 ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ท าขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย 
ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่
ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง 
เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีช ารุดบกพร่อง  
หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 7 เท่านั้น 
  ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อัน เกิดจาก 
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง  รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ 
หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้ างจะต้อง 
ด าเนินการใดๆ เพ่ือให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที 

ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามก าหนดเวลา 
ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือท าสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
 ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง  
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า
ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจ านวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยส าหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาท างาน  โดยให้
ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหม
ทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอ่ืนที่ผู้รับจ้าง 
หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาท างาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐาน 
การช าระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 

ข้อ 11 การตรวจรับงานจ้าง 
        เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว  
ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพ่ือผู้รับจ้างน ามาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงิน
ค่างานจ้างนั้น 
        ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา 
ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้  ผู้รับจ้างต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องตาม 
สัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะน ามาอ้างเป็นเหตุ
ขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ 
       (18)ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบ
จ านวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับ
งานจ้างเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ (ความในวรรคสามนี้ จะไม่ก าหนดไว้ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการงานจ้างทั้งหมด 
ในคราวเดียวกัน หรืองานจ้างที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย  ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใด 
ไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)  
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 ข้อ 12 รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน 
   ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้าง 
โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ 
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ เพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย 
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมข้ึนจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้ 

ข้อ 13 ค่าปรับ 
  หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
และผู้ ว่าจ้างยั งมิ ได้บอกเลิกสัญญา  ผู้ รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ ว่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 
วันละ…..(19)…. บาท (……………...) นับถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ 
ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาท างานให้ จนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง 
เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการทีผู่้รับจ้างท างานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ านวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย 
  ในระหว่างที่ผู้ ว่าจ้างยังมิ ได้บอกเลิกสัญญานั้น  หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้ รับจ้าง 
จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 14 ก็ได้  
และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ช าระค่าปรับแล้ว 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

ข้อ 14 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนั้น
ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็น
จ านวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในการท างานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ
ตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจ านวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ 

ข้อ 15 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ 
ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด.................(....................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ที่จะหักเอาจากจ านวนเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดท้ันท ี
  หากค่าปรับ  ค่ าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ ายที่ บั งคับจากเงินค่าจ้างที่ ต้องช าระ  
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ 
จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด ..................(......................) วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว 
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 
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ข้อ 16 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ผู้รับจ้าง
ไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ
พฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ  เพ่ือของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา
ท างานออกไปภายใน 15 (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
  ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ 
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบ 
ดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
  การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ 
ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

 ข้อ ๑7 การใช้เรือไทย 
  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าของเข้ามาจากต่างประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องน าเข้ามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่น าของเข้ามาเอง 
หรือน าเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มี
เรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  
ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย 
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่ง
หรือน าเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด 
 ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง  
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก
มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 

 ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า 
ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสอง 
และวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับช าระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง 
มีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และช าระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
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 สัญญานี้ท าขึ้น เป็นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่ สัญญาได้ อ่านและเข้าใจ 
ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน  
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 

 

 
(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ว่าจ้าง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้รับจ้าง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจ้าง 
(1) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามล าดับ 
(2) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น 
(3) ให้ระบุชื่อและต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบ

อ านาจ เช่น นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอ านาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(4) ให้ระบุชื่อผู้รับจ้าง 

ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 
 ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่ 
 (5) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 
 (6) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(7) ให้ระบุงานที่ต้องการจ้าง 
(8) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐ  

เมื่อลงนามในสัญญา เพ่ือเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา  
ดังนี้ 

 (๑) เงินสด  
 (๒) เช็คหรือดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค 

หรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ  
 (๓) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด โดยอาจก าหนดเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 
 (4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคาร  
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(9) ให้ก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168 
 (10) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 
 (11) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 
 (12) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(13) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(14) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 
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(15) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง 

(16) ก าหนดเวลาที่ผู้รับจ้างจะรับผิดในความช ารุดบกพร่อง โดยปกติจะต้องก าหนด 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานจ้าง หรือก าหนดตามความเหมาะสม 

(17) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ 8 กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
จากผู้ว่าจ้าง ต้องก าหนดค่าปรับเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 

(18) ความในวรรคนี้ จะไม่ก าหนดไว้ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน 
หรืองานจ้างที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งาน
ได้โดยสมบูรณ์ 

(19) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ 13 ให้ก าหนด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 ส่วนกรณีจะปรับร้อยละ
เท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาแต่ทั้งนี้การที่จะก าหนดค่าปรับเป็นร้อยละ
เท่าใด จะต้องก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย 



 
 
 
 
 
 
 

หลักประกันการเสนอราคา 



แบบหนังสือค้ําประกัน 

 
(หลักประกันซองการจ�าง) 

 
เลขท่ี.........................        วันท่ี........................... 
 

ข�าพเจ�า..........(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน).........สํานักงานต้ังอยู) เลขท่ี.............ถนน............. 
ตําบล/แขวง.............อําเภอ/เขต..............จังหวัด..............โดย............ผู�มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/ 
บริษัทเงินทุน ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให�ไว�ต'อ..........(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)...........ดังมี 
ข�อความต)อไปนี้ 

1. ตามท่ี..........(ชื่อผู�เสนอราคา)..........ได�ยื่นซองประกวดราคาสําหรับการจัดจ�าง.......................... 
ตามเอกสารประกวดราคาเลขท่ี.........................ซ่ึงต�องวางหลักประกันซองตามเง่ือนไขการประกวดราคาต)อ
...............(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)............เป4นจํานวนเงิน............................บาท(...........................) นั้น 

 
ข�าพเจ�ายินยอมผูกพันตนโดยไม)มีเง่ือนไขท่ีจะคํ้าประกันการชําระเงินตามสิทธิเรียกร�องของ................ 

(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)......................จํานวนไม)เกิน.................บาท (.......................) ในฐานะ 
เป4นลูกหนี้ร)วม ในกรณี..............(ชื่อผู� เสนอราคา).................ไม)ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการประกวดราคา  
อันเป4นเหตุให�.................(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)..................มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคา
หรือชดใช�ค)าเสียหายใดๆ รวมท้ังกรณีท่ี...............(ชื่อผู�เสนอราคา)................ได�ถอนใบเสนอราคาของตน 
ภายในระยะเวลาท่ีใบเสนอราคายังมีผลอยู) หรือมิได�ไปลงนามในสัญญาเม่ือได�รับแจ�งไปทําสัญญาหรือมิได� 
วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา โดย.........(ชื่อส)วนราชการ 
ผู�ประกวดราคา)..........ไม)จําเป4นต�องเรียกร�องให�.................(ชื่อผู�เสนอราคา)...............ชําระหนี้ก)อน 

2. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใช�บังคับต้ังแต)วันท่ี....................ถึงวันท่ี....................และข�าพเจ�าจะไม) 
เพิกถอนการคํ้าประกันนี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว� 

3. ถ�า....................(ชื่อผู�เสนอราคา)..................ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป 
ข�าพเจ�ายินยอมท่ีจะขยายกําหนดระยะเวลาการคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาท่ีได�ขยายออกไป
ดังกล)าว 

ข�าพเจ�าได�ลงนามและประทับตราไว�ต)อหน�าพยานเป4นสําคัญ 

 
   ลงชื่อ......................................................ผู�คํ้าประกัน 

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

          ตําแหน)ง........................................................ 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

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

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

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



 
 
 
 
 
 
 

หลักประกันสัญญา 



แบบหนังสือค้ําประกัน 

 
(หลักประกันการรับเงินประกันผลงานจ�าง) 

 

เลขท่ี......................         วันท่ี............................... 

 

ข�าพเจ�า...........(ชื่อธนาคาร)..........สํานักงานต้ังอยู)เลขท่ี.............ถนน..............ตําบล/แขวง..................... 
อําเภอ/เขต...........................จังหวัด........................โดย..............................ผู� มี อํานาจลงนามผูกพันธนาคาร  
ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให�ไว�ต)อ..............(ชื่อส)วนราชการผู�ว)าจ�าง)..............ซ่ึงต)อไปนี้เรียกว)า “ผู�ว)าจ�าง”  
ดังมีข�อความต)อไปนี้ 

1. ตามท่ี...............(ชื่อผู�รับจ�าง)...............ซ่ึงต)อไปนี้เรียกว)า “ผู�รับจ�าง/ท่ีปรึกษา” ได�ทําสัญญาจ�างกับ 
ผู�ว)าจ�าง ตามสัญญาเลขท่ี..................ลงวันท่ี......................โดยตามสัญญาดังกล)าวผู�ว)าจ�างจะหักเงินประกันผลงานไว� 
ในอัตราร�อยละ............... (..........%) ของค)าจ�างแต)ละงวดท่ีถึงกําหนดจ)ายให�แก)ผู�รับจ�างนั้น 

2. ข�าพเจ�ายอมผูกพันตนเป4นผู�คํ้าประกันผู�รับจ�าง/ท่ีปรึกษาสําหรับเงินประกันผลงาน ซ่ึงผู�ว)าจ�างได�หักไว� 
จากค'าจ�างท่ีได�จ'ายให�แก'ผู�รับจ�าง/ท่ีปรึกษาต้ังแต'งวดท่ี….............…ถึงงวดท่ี………….……..เป0นจํานวนเงิน
ท้ังสิ้น…………………..บาท (……………………….) ซ่ึงผู�รับจ�าง/ท่ีปรึกษาได�ขอรับคืนไป กล'าวคือหากผู�รับจ�าง/ 
ท่ีปรึกษาปฏิบัติบกพร'อง หรือผิดสัญญาข�อใดข�อหนึ่งอันก'อให�เกิดความเสียหายใดแก'ผู�ว'าจ�าง หรือจะต�องรับผิด
ชดใช�หนี้แก'ผู�ว'าจ�างไม'ว'ากรณีใด ข�าพเจ�ายอมชําระเงินค'าเสียหายหรือหนี้ดังกล'าวข�างต�นให�แก'ผู�ว'าจ�างทันที 
ท่ีได�รับแจ�งเป0นหนังสือจากผู�ว'าจ�าง โดยผู�ว'าจ�างไม'ต�องใช�สิทธิทางศาลก'อน ท้ังผู�ว'าจ�างไม'มีหน�าท่ีต�องพิสูจน: 
ถึงข�อบกพร'องดังกล'าวของผู�รับจ�างแต'ประการใดอีกด�วย  

3. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใช�บังคับต้ังแต)วันเงินประกันผลงานจ�างดังกล)าวข�างต�นจนถึงวันท่ี.................. 
(วันจ)ายเงินตามสัญญาจ�างงวดสุดท�าย)..............และข�าพเจ�าจะไม)เพิกถอนการคํ้าประกันภายในระยะเวลา 
ท่ีกําหนดไว� 

4. หากผู�ว)าจ�างได�ขยายระยะเวลาให�แก)ผู�รับจ�าง ให� ถือว)าข�าพเจ�าได�ยินยอมในกรณีนั้นๆ ด�วย  
โดยให�ขยายระยะเวลาคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาท่ีผู�ซ้ือได�ขยายระยะเวลาให�แก)ผู�ขายดังกล)าวข�างต�น 

ข�าพเจ�าได�ลงนามและประทับตราไว�ต)อหน�าพยานเป4นสําคัญ 

   ลงชื่อ......................................................ผู�คํ้าประกัน 

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

          ตําแหน)ง........................................................ 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

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

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

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

 



 
 
 
 
 
 
 

บทนิยาม 



บทนิยาม 
 
 “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้า
เสนอราคาขายในประกวดราคาซื้อของกรม เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรมในคราวเดียวกัน 
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่การที่
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอ านาจหรือ
สามารถใช้อ านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่
เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ 

(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่
จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด เป็นห้าง
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน
จ ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ 

ค าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าใน
กิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศก าหนดส าหรับกิจการบาง
ประเภทหรือบางจนาด 

(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือ
บริษัทมหาชนจ ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ หรือใน
นัยกลับกัน 

การด ารงต าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของ
บุคคลดังกล่าว 

ในกรณีบุคคลใดชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหาร ผู้เป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริง
ของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัดหรือ
บริษัทมหาชนจ ากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอ
ราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี 
 
 
 
 
 
 



“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง
หรือหลายรายกระท าการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อกรม ไม่ว่าจะกระท าโดยการสมยอมกัน หรือ โดยการให้ขอให้หรือรับ
ว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้ก าลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่า
จะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระท าการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
แสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่ งรายใดเป็นผู้มี
สิทธิท าสัญญากับกรม หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบกรม 
โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 



 
 
 
 
 
 
 

แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 



 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

 

❑    1.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล   
        ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …… …….......แผ่น 
     - บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผูจ้ัดกำร    

     ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)    
    ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
    มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

         ไฟล์ข้อมูล………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
  

     (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
      - ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล      

  ไฟล์ข้อมูล………………………….…...ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ       

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร      

    ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………….….......แผน่     
       บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี)   

   ไม่มีผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 
   มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่           

     ไฟล์ข้อมูล…………………………..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
    -  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
   ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
   มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

        ไฟล์ข้อมูล………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

❑    2.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล 
     (ก)  บุคคลธรรมดา 
      - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น   

      ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     (ข)  คณะบุคคล 
     - ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน 

  ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น
     - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ……….…….......แผ่น 
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❑    3.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
    - ส ำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ    

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
     -  บุคคลสัญชำติไทย 
        ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย 
         ส ำเนำหนังสือเดินทำง 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………… ….......แผน่ 
     (ข)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
      -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
         ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  บัญชรีำยชื่อหุ้นส่วนผู้จดักำร 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) 

 ไม่มีผู้ควบคุม 
         มีผู้ควบคุม 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น
              -  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
        ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     -  ส ำนำหนังสือบริคณห์สนธิ  

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
 -  บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร  

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
  -  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)  
    ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
  มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

        ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
- ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำม)ี  
 ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
 มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
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❑  4.  อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
  ............................................................................................................................. .......................... 

ไฟล์ข้อมูล……………………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
   .............................................................................................................................. ........................ 

ไฟล์ข้อมูล…………….………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
   ........................................................................................................................................ ................ 
                ไฟล์ข้อมูล……………………………………….….…..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
  

 ข้ำพ เจ้ ำขอรับ รองว่ำ  เอกสำรหลักฐำนที่ ข้ ำพ เจ้ำยื่ นพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อ 
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ถูกต้องและเป็นควำมจริง 
ทุกประกำร 
 
 
      ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 
             (...........................................................) 
 
      

 
 



 
 
 
 
 
 
 

แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 



 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

 1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน ………..…….......แผ่น 

 2.  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืน 
               ลงนามในใบเสนอราคาแทน  

      ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 3.  หลักประกันการเสนอราคา 
                ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 4. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ หน่วยงานของรัฐก าหนดให้จัดส่งภายหลัง 
วันเสนอราคา เพ่ือใช้ในประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังนี้ 

   4.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
                     ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
   4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
                     ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 5.  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
     5.1........................................................................................................................... .................... 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
     5.2........................................................................................................................... .................... 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
     5.3........................................................................................................................... .................... 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ถูกต้องและเป็นความจริง 
ทุกประการ 
 
 
              ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 

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