
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนกิส (e-bidding)

การจางทําสายอลูมิเนียมหุมฉนวนพวีีซ ีจํานวน ๓ รายการ เลขที่ กฟภ.กจพ.๒-ป(สฟ)-๐๒๒-๒๕๖๕

ตามประกาศ การไฟฟาสวนภูมิภาค

ลงวนัที่      

                  การไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กฟภ." มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางทําสายอลูมิ

เนียมหุมฉนวนพีวีซี จํานวน ๓ รายการ เลขที่ กฟภ.กจพ.๒-ป(สฟ)-๐๒๒-๒๕๖๕ ดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

(e-bidding)  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจดัซื้อจดัจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส

                          ๑.๓     สัญญาจางทําของ

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที ่๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที ่๒

                          ๑.๗   แผนการใชพสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนัน้ดวย
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                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗     เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดัง

กลาว

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกฟภ. ณ

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังน้ี

                                  กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯจะ

ตองมีการกําหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลัก

มากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย

                                  กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลักกิจการรวมคา

น้ันตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ

                                  สําหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา

ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน

                          ๒.๑๑  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ



                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี)

                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี)

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

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

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้ หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕

                                   (๓)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ

                                           (๓.๑)   รายงานผลการทดสอบเฉพาะแบบ หรือเอกสาร หรือหลักฐานอื่น ตามที่

ระบุไวใน ADDENDUM เรื่องการกําหนดการสงรายงานผลการทดสอบเฉพาะแบบ (Type test report) เพื่อประกอบ

ผลการพิจารณาจัดหา

                                           (๓.๒)   ขอมูลสายอลูมิเนียมหุมฉนวนพีวีซี ที่เสนอ ตามที่ระบุไวในรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ (Specification No.: R-๘๒๘/๒๕๔๔) หัวขอ C๒ Material and packing data to be given by

bidder

                                           (๓.๓)   แบบฟอรมยืนยันฐานแหลงผลิต

                                           (๓.๔)   แบบฟอรมขอเสนอที่แตกตางจากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

PEA

                                           (๓.๕)   หนังสือรับรองระบบคุณภาพของกระบวนการผลิตตามมาตราฐาน ISO

๙๐๐๑ ตามรายละเอียดคุณสมบัติพัสดุเพิ่มเติม

                                           (๓.๖)   ผลิตภัณฑที่เสนอจะตองเปนผลิตภัณฑที่ไดรับใบอนุญาตแสดง

เคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) เทานั้น (ตามรายละเอียดคุณสมบัติพัสดุเพิ่มเติม)

                                   (๔)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

(ถามี)

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

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

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา



                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว จนกระทั่งสง

มอบและตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่ของผูไดรับการส่ังจางที่ตั้งอยูภายในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑลและจังหวัดใกล
เคียง เมื่อการไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA) ไดทําการตรวจรับสายไฟฟาเรียบรอยแลว ผูไดรับการสั่งจางตองจัดสงสาย
ไฟฟาท่ีกองบริหารและจัดการคลังพัสดุ ๓ รังสิต จังหวัดปทุมธานีตอไป

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาการสงมอบพัสดุไมเกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลง

นามในสัญญาซื้อขาย รายละเอียดการกําหนดสงมอบตามขอ ๑.๑ (ในสวนของ C๓)

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให

ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน

เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ

ราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอรา

คาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแกกฟภ.ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกฟภ.จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน



เวนแตกฟภ.จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของกฟภ.

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                          ๔.๙    ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โดยยื่นใหหนวยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

                              ๔.๑๐  การยื่นขอเสนอของกิจการรวมคา

                                        (๑) กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหมีการมอบหมายผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูยื่น

ขอเสนอในนามกิจการรวมคา การยื่นขอเสนอดังกลาวไมตองมีหนังสือมอบอํานาจ

                                             สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูยื่นขอเสนอ

ผูเขารวมคาทุกรายจะตองลงลายมือซื่อในหนังสือมอบอํานาจใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูยื่นขอเสนอในนาม

กิจการรวมคา

                                      (๒) การย่ืนขอเสนอดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding)

                                           ใหผูเขารวมคาที่ไดรับมอบหมายหรือมอบอํานาจตามขอ ๔.๑๐(๑)

ดําเนินการซื้อและดาวนโหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกรณีที่มีการจําหนายเอกสารซื้อหรือจางหรือ

ดาวนโหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกรณีที่ไมมีการจําหนายเอกสารซื้อหรือจาง จึงจะมีสิทธิ ในการเขายื่น

ขอเสนอในนามกิจการรวมคาได

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา

                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ตามรายการพิจารณา

                               ๑.   สายอลูมิเนียมหุมฉนวนพีวีซี ขนาด ๕๐ ตร.มม. จํานวน ๔๔๐,๒๒๗.๐๐ บาท (สี่แสนสี่

หมื่นสองรอยยี่สิบเจ็ดบาทถวน)

                               ๒.   สายอลูมิเนียมหุมฉนวนพีวีซี ขนาด ๙๕ ตร.มม. จํานวน ๔,๓๖๗,๔๘๔.๐๐ บาท (สี่ลาน

สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่รอยแปดสิบสี่บาทถวน)

                          รวมเปนจํานวน ๔,๘๐๗,๗๑๑.๐๐ บาท (ส่ีลานแปดแสนเจ็ดพันเจ็ดรอยสิบเอ็ดบาทถวน)

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          ๕.๒     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

นโยบายกําหนด



                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          ๕.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร

ดังกลาวมาใหกฟภ.ตรวจสอบความถูกตองในวันที่ ........................ ระหวาง

เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคาใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญารวมคากําหนด

ใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กฟภ.จะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน

นับถัดจากวันทีก่ฟภ.ไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูย่ืนขอ

เสนอรายท่ีคัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอ

ตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กฟภ.จะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กฟภ. จะพิจารณาจาก

ราคาตอรายการ

                          ๖.๓      หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีกฟภ.กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๖.๔     กฟภ.สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ

ไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัด

ซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของกฟภ.

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย



อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกฟภ. มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กฟภ.มีสิทธิที่

จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๖.๖     กฟภ.ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ

เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกฟภ.เปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได

รวมท้ังกฟภ.จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่น

ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การ

เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน

                                ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกฟภ.

จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได กฟภ. มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ัน ท้ังน้ี ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกฟภ.

                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญากฟภ. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                          ๖.๘     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอ

เสนอรายอื่นที่ไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียง

ลําดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกินรอยละ

๑๐ ท่ีจะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน ๓ ราย

                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการ SMEs

                          ๖.๙     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย

หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือ

สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด

จางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลาว

                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

                 ๗.     การทําสัญญาจาง

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ



๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกฟภ. ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา

เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหกฟภ.ยึดถือไวในขณะทําสัญญา

โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี้

                          ๗.๑     เงินสด

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายใหแกกฟภ. โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอน

หนาน้ัน ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ

                          ๗.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ

๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          ๗.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของงานจางซึ่งกฟภ. ไดรับมอบไวแลว

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน

                          กฟภ.จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว 

เปนไปตามที่ กฟภ.กําหนด

                 ๙.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี หรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือจะกําหนด ดังน้ี

                          ๙.๑     กรณีที่ผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหน่ึงโดยไมไดรับอนุญาต

จากกฟภ. จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น

                          ๙.๒     กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกําหนดคาปรับเปนรายวัน

ในอัตรารอยละ๐.๒๐ ของราคาคาจาง

                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ

ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย

กวา ๑ ป      นับถัดจากวันท่ีกฟภ.ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน

๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ

                          ๑๑.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากรายไดของหนวยงาน

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กฟภ.ไดรับอนุมัติเงินคาจางจากรายไดของ

หนวยงาน แลวเทานั้น

                          ๑๑.๒   เมื่อกฟภ.ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามประกวด



ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น

ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี

ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗

วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกฟภ.ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กฟภ.จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน

การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๑.๔   กฟภ.สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม

ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๑.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกฟภ. คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๑.๖   กฟภ. อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง

คาเสียหายใดๆ จากกฟภ.ไมได

                                   (๑)    ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะ

ทําการจัดจางคร้ังน้ีตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกฟภ. หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ

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

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                          ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด



                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูประกอบการ

                          กฟภ. สามารถนําผลการปฏิบตัิงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรบัการคัดเลือกให

เปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูประกอบการ

                          ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอทีไ่ดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับกฟภ. ไวชั่วคราว
 

การไฟฟาสวนภูมภิาค
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Invitation to Bid No.:
Specification No.:  R-828/2544

C Material, equipment, and specifications for L.T. CABLES WITH ALUMINIUM
CONDUCTOR AND PVC INSULATION, FOR OVERHEAD LINE

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

1a Scope
These specifications cover  L.T. single-core cable with aluminium conductor and
thermoplastic insulation based on PVC (polyvinyl chloride), for overhead line.

1b Standard
The  PVC-INSULATED  aluminium  cables, overhead  line  cables, shall be
manufactured and tested in accordance with the latest TIS 293 ; unless  otherwise
specified in these specifications.

1c Principal requirement
General
Special  attention  shall be  taken  in that the thermoplastic  insulation  shall  be
weatherproof,  and not be  affected  by the tropical  climate, even  exposure to
sunlight.

The  overhead  line  cables  shall be  single-core  type  with compact  stranded
aluminium  conductors  and  thermoplastic   insulation  based  on PVC.  The
colour of insulation shall be Black.  The cables shall be  used  for outdoor
installation as overhead line cables in open-air on  insulators with a maximum span
of 50 m .
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Marking
The surface of control cable outher  sheath shall be marked in Thai language,
a distance of about 50 cm.  by printing in white, as follows :

“การไฟฟาสวนภมูภิาค สายไฟฟาอลมูเีนยีมหุมดวยฉนวนโพลไิวนลีคลอไรด ส ําหรบั
ใชกบัแรงดนัไฟฟาไมเกนิ   750 โวลต  ขนาด  A              ตร.มม., สญัญาเลขที ่  B       , C
, D       , E       , F       ”

Where
A : The nominal cross-sectional area of conductor
B : The purchase contract number
C : Manufacturer's name and/or trade-mark
D : PEA trade-mark, as the figure below.

E : Year of manufacturer
F : Other according to manufacturer’ s design

1d Packing
The cables shall be packed on non-returnable wooden reels with  hub
reinforcements.  Reels  shall  be  lagged  with  suitable wooden  battens to protect
the cables  against damage.  After  lagging, the  galvanized  steel  wire  or steel
strap shall be fitted to the battens over  each  flange of the reel.  Overall outside
diameter of reel shall not exceed 1 1/2 meter.
The  wooden parts of reels shall be  treated with  water-borne wood preservatives,
Chromated Copper Arsenate (CCA), according to  Group 3  of  TIS 515,  see
Table 1,  to a  dry  net  salt retention of 12.0 kg/m3.
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Table 1
Active Ingredients of CCA

TIS 515 - 2527
Description Group 3

Type 1 Type 2 Type 3
Copper, as CuO % 16.0 - 20.9 18.0 - 22.0 17.0 - 21.0
Chromium, as CrO3 % 59.4 - 69.3 33.0 - 38.0 44.5 - 50.5
Arsenic, as, As2O5 % 14.7 - 19.7 42.0 - 48.0 30.0 - 38.0

The cable in each reel shall be supplied  in production length with variation of + 10% .
For cable sizes up to 185 mm2  shall be supplied  in  reels as shown in  Page 6 of 6 and
in  production  lengths specified in the  Table 2  (see Page 5 of 6) .

Both  terminals  of cable in  each  reel  shall be permanently marked  with
manufacturer's symbol,  for checking the original length.

An  amount  not  exceeding 10%  of  the  total  length  may be delivered in  random
lengths, but any such length shall not be less than 50% of the production length on one
reel.

On acceptance, the measured length of cable in each reel shall not be less than the
packing length shown on the reel.
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C2 Material and packing data to be given by bidder
 2a Cable details

 Exact description of cable construction.
 Rated voltage of the cable in kV .
 Dielectric testing voltage (r.m.s.) in kV .
 Letter-number code according to TIS : …………………..
 Nominal cross-sectional area of conductor in mm2 .
 Actual cross-sectional area of conductor in mm2 .
 Number of wires.
 Diameter of wire in mm .
 Overall diameter of conductor in mm .
 Minimum conductor tensile load in N .
 Maximum resistance of conductor at 20oC in Ω/km .
 Weight resistivity of aluminium wire at 20oC in Ω-g/m2 .
 Weight of conductor in kg/km .
 Thickness of conductor insulation  in mm .
 Minimum insulation resistance at 20oC and 60oC in  MΩ-km .
 Outside diameter of cable in mm .
 Maximum continuous current rating in open-air in A .
 Maximum operating temperature of conductor in oC .
 Weight of cable in kg/km.

 2b Illustration of the cable
An illustration shall be submitted, showing the conductor, and insulation.

 2c Packing detail
Packing method (shown by drawing(s), describe packing materials, details of wood
treatment,  name and composition of preservatives, and details of cable terminal
marking).
Principal dimensions of reel in cm .
Gross weight of one reel in kg .
Net weight of one reel in kg .
Length of uncut cable per reel in m .
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Table 2
Packing Details

Nominal
cross-sectional

area, mm2

Production length
per reel

m
02070000 25 1,000 3,000
02070001 35 1,000 3,000
02070002 50 1,000 2,000
02070003 70 1,000 1,500
02070004 95 1,000 1,000
02070005 120 1,400 2,000
02070006 150 1,400 2,000
02070007 185 1,400 1,500

PEA
Material No.

Reel size
(mm)
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REEL
SIZE
mm

D

mm

d
(min)
mm

W

mm

a
(min)
mm

b
(min)
mm

t
(min)
mm

∅

mm

NUMBER
OF STAY
BOLTS
(min)

- - - - - - - - -
1,000 980-1,020 500 660-700 50 19 25 75-100 6
1,400 1,380-1,420 710 875-915 63 25 38 75-100 6
1,800 1,780-1,820 965 880-920 75 35 38 75-100 6

Note :
1. Minimum clearance between cable and the lagging battens shall not be less than 25 mm .
2. Both ends of barrel battens shall be embedded in the flanges.
3. If PEA requests, the bidder has to state the reel manufacturer’s name; and PEA

reserves the right to observe the manufacturing process from time to time.
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Invitation to Bid No. :  กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-022-2565
Specification No. : R-828/2544
C3 Schedule of detailed requirement

PEA Weigh of AL.
Item Material Quantity ingot furnished Description

No. (km) by PEA
(Metric Ton)

1 1020070000 309        21.611 Cable,  Overhead line, compact stranded aluminium
conductor, single-core, PVC insulation, 750 V, 70 oC,
nominal cross-sectional area 25 mm2

2 1020070002 934       122.288 Cable,  Overhead line, compact stranded aluminium
conductor, single-core, PVC insulation, 750 V, 70 oC,
nominal cross-sectional area 50 mm2

3 1020070004 3,880    1,017.607 Cable,  Overhead line, compact stranded aluminium
conductor, single-core, PVC insulation, 750 V, 70 oC,

nominal cross-sectional area 95 mm2

II
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Invitation to Bid No. :  กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-022-2565
Specification No. : R-828/2544
C3 Schedule of detailed requirement

Note :
1. PEA  shall  furnish  aluminium  ingots  and  aluminium - alloy  redraw  rods  for  use  in  the
    fabrication  of  the conductors.  The  aluminium  ingots  and  aluminium - alloy  redraw  rods
    shall  be  according  to  those  specified  in  the  attached  Table  " Chemical  Composition
    Limits"  and  delivered  to  the  custody  of  the  Contractor  at  PEA - warehouse  in  Bangkok.
    The  Contractor  shall  be  responsible  for  the  transportation  of  the  PEA  furnished 
    aluminium  ingots  and  aluminium - alloy  redraw  rods  from  PEA - warehouse  in  Bangkok
    to  his  fabricating  plant.  PEA  shall  deliver  the  aluminium  ingots  and  aluminium - alloy
    redraw  rods  within  six(6)  month(s)  after  the  date  of  signing  Contract.
2. PEA  shall  furnish  ONLY  aluminium  ingots  for  the  fabrication  of  aluminium  stranded
    conductor,  ACSR,  armour  tape,  tie  wire,  and  aluminium  cable;  and  ONLY  aluminium -
    alloy  redraw  rods  for  the  fabrication  of  aluminium  alloy  conductor;  i.e.,  all materials 
    necessary  for  fabrication  of  the  conductors  and  cables,  except  aluminium  ingots  and
    aluminium - alloy  redraw  rods,  shall  be  supplied  by  Contractors.
3.  The delivery period for each item shall be  divided  as  follows : 

              Item  3  shall be divided into four(4) lots as follows

    after signing the contract and receipt of aluminium ingots from PEA in full amount for each lot.
    The goods shall be delivered to contractor's place located in Bangkok Metropolitan or suburban 
     area. After notification of acceptance by PEA, the contractor shall  transport the goods to 
     PEA-warehouse in Rangsit , Pathumthani. The contractor shall pay full responsibility for 
     the goods until PEA completely receives those goods into warehouse.
4. ผลิตภณัฑท่ี์เสนอตอ้งผลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพของกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001  

   (ตามรายละเอียด คุณสมบติัเพ่ิมเติม)  

5. ผลิตภณัฑท่ี์เสนอจะตอ้งเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) เท่านั้น 

   (ตามรายละเอียด คุณสมบติัเพ่ิมเติม) 

6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจดัจา้งพสัดุท่ีผลิตในประเทศ 

7. คู่สญัญาตอ้งจดัท าแผนการใชพ้สัดุท่ีผลิตภายในประเทศไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ของมูลคา่พสัดุท่ีจะใชใ้นงานจา้งทั้งหมดตามสญัญา 

   ภายใน 60 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดล้งนามสญัญา ตามแผนการใชพ้สัดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

              Item  1   shall be not later than 30 days

                             Lot 1 :   1,000  km not later than 30 days,
                             Lot 2 :   1,000  km not later than 60 days,

              Item  2   shall be not later than 30 days

                             Lot 3 :   1,000  km not later than 90 days,
                             Lot 4 :   880  km not later than 120 days,
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Invitation to Bid No. :  กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-022-2565
Specification No. : R-828/2544
C4 Country of origin : ..............................................

PEA
Item Material Catalogue Quantity

No. No. (km)

1 1020070000 Cable ,Overhead line, compact stranded aluminium conductor, single-core , 309

PVC insulation, 750 V, 70 oC, nominal cross-sectional area 25 mm2

2 1020070002 Cable ,Overhead line, compact stranded aluminium conductor, single-core , 934

PVC insulation, 750 V, 70 oC, nominal cross-sectional area 50 mm2

3 1020070004 Cable ,Overhead line, compact stranded aluminium conductor, single-core , 3,880

PVC insulation, 750 V, 70 oC, nominal cross-sectional area 95 mm2

Description

Manufacturer : ...................................................
Trade-mark : ......................................................
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เงื่อนไขจัดจางเพิ่มเติม 
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แบบฟอร์มหนังสือค ้ำประกัน 
(หลักประกันกำรรับอลูมิเนียมอินกอท) 

 
เลขที ่  (ธนาคารเป็นผู้ระบุ)    วันที่  ที่ออกหนังสือค ้าประกัน)                 .   
 
 

  ข้าพเจ้า  (ระบุชื่อธนาคาร)  ส้านักงานตั งอยู่เลขท่ี               ถนน   
              ต้าบล/แขวง                           อ้าเภอ/เขต  
     จังหวัด                 โดย  (ระบุชื่อผู้มอบอ้านาจ   
ลงนามท้านิติกรรมแทนธนาคาร)        ผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอท้าหนังสือค ้าประกันฉบับนี ไว้ต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”  ดังข้อความต่อไปนี  : 
  ๑. ตามท่ี     (ระบุชื่อบริษัท, ห้าง, ร้าน)        ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า“ผู้รับจ้าง” ได้ท้า
สัญญาจ้างท้าสายไฟฟ้ากับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขท่ี     (ลงเลขท่ีสัญญา)            ซึ่งผู้ว่าจ้างต้อง
ส่งมอบอลูมิเนียมอินกอท  ให้ผู้รับจ้างไปด้าเนินการตามสัญญาดังกล่าว  จ้านวนทั งสิ น  (ลงจ้ านวนอลูมิ เนียม  
อินกอทที่จะส่งมอบทั งหมด)      โดยผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการรับอลูมิเนียมอินกอท ต่อ ผู้ว่าจ้างใน
ราคารวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม กิโลกรัมละ                              .   คิดเป็นเงิน
รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ทั งสิ น                บาท (      )  
  ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค ้าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียว กับลูกหนี 
ชั นต้น  ในการช้าระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง  จ้านวนไม่เกิน     (ระบุตรงกับจ้านวนเงินในข้อ ๑)
  ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ  หรือต้องช้าระค่าปรับ    หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้าง
มิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่ก้าหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั งนี  โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใดๆเพ่ือโต้แย้ง 
และผู้ว่าจ้างไม่จ้าเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างช้าระหนี  นั นก่อน 
  ๒. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง หรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั นด้วย 
  ๓. หนังสือค ้าประกันนี มีผลใช้บังคับตั งแต่.......................................ถึง ...................................... 
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค ้าประกันนี ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ 
 

  ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นส้าคัญ 
 

  
 ลงชื่อ     ผู้ค ้าประกัน 
  (    ) 
 ลงชื่อ     พยาน 
  (    ) 
 ลงชื่อ     พยาน 
  (    ) 

 หลักประกันกำรรับอลูมิเนียมอินกอท 
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1. รายละเอียดทั่วไป 

อุปกรณ์ รุ่น 

ผลิตภัณฑ ์ ประเทศ 
 

2. ฐานแหล่งผลิต (ให้ท ำเครื่องหมำย  หน้ำฐำนแหล่งผลิตของอุปกรณ์) 

 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตในต่ำงประเทศ 

กรณีท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตในประเทศไทย ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบเอกสำรเพื่อยืนยัน เช่น 

- ใบอนุญำตแสดงเครื่องหมำยมำตรฐำนกับผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำร

จดทะเบียนกับกระทรวงอุตสำหกรรม …หรือ 

- ใบรับรองระบบคุณภำพของกระบวนกำรผลิต ตำมมำตรฐำน ISO 9001 …หรือ 

- ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน ร.ง. 4 

หมายเหตุ :  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องด ำเนินกำรแนบไฟล์แบบฟอร์มยืนยันฐำนแหล่งผลิตมำในระบบจัดซื้อจัดจ้ำง

ภำครัฐอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มยืนยันฐานแหล่งผลิต 

 

เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตในประเทศไทย 

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

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

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

หน้ำ / ข้อ 
รำยละเอียดข้อก ำหนดท่ี PEA ต้องกำร ข้อเสนอท่ีแตกต่ำงจำกข้อก ำหนดของ PEA 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

แบบฟอร์มข้อเสนอที่แตกต่างจากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ PEA 

รำยละเอียดไม่แตกต่ำงฯ 

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

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

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

มีรำยละเอียดทีแ่ตกต่ำงฯ (กรุณำกรอกรำยละเอียดในตำรำง) 

หมายเหตุ: ผู้ยื่นข้อเสนอต้องด ำเนินกำรแนบไฟล์แบบฟอร์มข้อเสนอที่แตกต่ำงจำกรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของ PEA มำในระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐอิเล็กทรอนิกส์ 

ให้ท ำเครื่องหมำย  ในช่องแสดงรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ท่ียื่นเสนอ 
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