
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่ ........................

การจางกอสรางสถานีไฟฟาคลองหลวง ๒ ตามโครงการพัฒนาระบบสงและจําหนายระยะที่ ๑, กอสรางเพิ่มเติม

สถานีไฟฟาครบุรี ตามโครงการพัฒนาระบบสงและจําหนาย ระยะที่ ๒ แผนที่ ๑ และกอสรางเพิ่มเติมสถานีไฟฟา

ปากชอง ๒

ตามประกาศ การไฟฟาสวนภูมิภาค

ลงวันที่         มิถุนายน ๒๕๖๕

                  การไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กฟภ." มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง สถานี

ไฟฟาคลองหลวง ๒ ตามโครงการพัฒนาระบบสงและจําหนายระยะท่ี ๑, กอสรางเพิ่มเติมสถานีไฟฟาครบุรี ตาม

โครงการพัฒนาระบบสงและจําหนาย ระยะที่ ๒ แผนที่ ๑ และกอสรางเพิ่มเติมสถานีไฟฟาปากชอง ๒ ดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจางกอสราง

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา

                                    (๓)   หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา

                                    (๔)   หลักประกันผลงาน

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา

                          ๑.๖     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                          ๑.๘     เง่ือนไขการจายเงินคางวดงานโยธา

                          ๑.๙     แบบบัญชีรายช่ืออุปกรณที่ใชในโครงการ (List of Suppliers)

                          ๑.๑๐     มาตรฐานและคุณสมบัติทางเทคนิค (Standard and Specification)

                          ๑.๑๑     รายช่ืออุปกรณหลักในงานจางกอสรางสถานีไฟฟา (Product Lists)

                          ๑.๑๒     รายละเอียดหนาที่ผูรับจางและการดําเนินงานกอสราง
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                          ๑.๑๓     แบบฟอรมความสามารถในการรับงาน (Bid Capacity) BC-01, BC-02 และ BC-03

                          ๑.๑๔     แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

                          ๑.๑๕     ขอตกลงคุณธรรม (Integrity pact) ความปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

(ระหวางหนวยงานของรัฐเจาของโครงการ ผูประกอบการและผูสังเกตการณ)

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย และตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย    

มีวัตถุประสงครับงานกอสราง

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กฟภ. ณ

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐  ในชวง ๕ ป ที่ผานมา (นับตั้งแตวันท่ีงานแลวเสร็จถึงวันเสนอราคา) ตองเคยเปนคูสัญญา

โดยตรงกับเจาของโครงการซึ่งเปนหนวยงาน/องคกรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานเอกชนที่เปนนิติบุคคล
โดยในสัญญาเดียวกันจะตองมีผลงานการออกแบบ จัดหา กอสรางและติดตั้งสถานีไฟฟาในระดับแรงดันไมตํ่ากวา
๑๑๕ เควี แลวเสร็จจํานวนไมนอยกวา ๑ สถานี และสถานีไฟฟานั้นตองประกอบไปดวยอุปกรณปองกันระบบ ๑๑๕
เควี, สวิตชเกียรระบบ ๒๒ หรือ ๓๓ เคว,ี หมอแปลงไฟฟากําลังพิกัดแรงดันไมตํ่ากวา ๑๑๕ เควี ขนาดไมตํ่ากวา ๒๕
เอ็มวีเอ อยางนอย ๑ เครื่อง และระบบควบคุมสถานีไฟฟาดวยคอมพิวเตอร และตองมีวงเงินไมนอยกวา

๑๓๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงรอยสามสิบสองลานหกแสนบาทถวน) 

                          ๒.๑๑   ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี

                                    กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก  ขอตกลงฯ

จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคา

หลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย

                                    กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการ

รวมคาน้ันตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ

                                    กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวม



คาหลักจะตองเปนผูประกอบการท่ีขึ้นทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวมคาที่ไมใช  ผูเขารวมคาหลัก

จะเปนผูประกอบการที่ข้ึนทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลางหรือไมก็ได (ตามสาขางานกอสรางที่คณะ

กรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผูประกอบการกําหนด)

                                    สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก   ผูเขารวม

คาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน

                                    ความสามารถในการรับงาน (Bid Capacity) จะพิจารณาจากความสามารถในการ 

รับงาน (Bid Capacity) ของผูท่ีเขารวมคารวมกัน ท้ังนี้ คา B ตามขอ ๒.๑๓ ของ ผูที่เขารวมคารวมกัน ตองไมเกิน

๒,๐๐๐ ลานบาท

                                    กลุมผูเขารวมคาตองแสดงหลักฐานขอตกลงในการเขารวมคาระหวางผูเขารวมคา

ซึ่งตองมีขอความระบุไวชัดเจนวาผูเขารวมคาทุกรายยินยอมผูกพันตนในการท่ีจะรับผิดชอบรวมกันอยางเชนลูกหนี้รวม

ตอการไฟฟาสวนภูมิภาค ในการดําเนินงานตามประกวดราคาจางนี้

                                    เอกสารประกวดราคาจะตองมีการลงนามของทุกๆ ฝายที่รวมการงานนั้น โดยมีผล

ผูกพันตามกฎหมาย

                                    กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหมีการมอบหมายผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปน             

ผูยื่นขอเสนอในนามกิจการรวมคา การยื่นขอเสนอดังกลาวไมตองมีหนังสือมอบอํานาจ

                                    สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูยื่นขอเสนอ ผูเขารวมคา

ทุกรายจะตองลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอํานาจใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูยื่นขอเสนอในนามกิจการรวมคา

                                     ใหผูเขารวมคาท่ีไดรับมอบหมายหรือมอบอํานาจใหเปนผูยื่นขอเสนอในนาม กิจการ

รวมคา ดําเนินการซื้อและดาวนโหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกรณีที่มีการจําหนายเอกสารซื้อหรือจางหรือ

ดาวนโหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกรณีที่ไมมีการจําหนายเอกสารซื้อหรือจาง จึงจะมีสิทธิในการเขายื่น

ขอเสนอในนามกิจการรวมคาได

                            ๒.๑๒   ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                            ๒.๑๓   ตองมีความสามารถในการรับงาน (Bid Capacity) โดยมีคาที่คํานวณไดจากสูตรดาน

ลางน้ี ไมนอยกวาราคากลางของงานประกวดราคานี้ โดยผูยื่นขอเสนอจะตองแสดงการคํานวณตามแบบฟอรม BC-01,

BC-02, BC-03 ลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจ

                                       สูตรการคํานวณ Bid Capacity  =  (A x N) - B

                                       A คือ รายไดหนวยเปนบาทจากงานบริการประจําป (Annual Turnover) ของปใดป

หน่ึง ท่ีสูงสุดในรอบ ๕ ป ท่ีผานมา

                                       N คือ ระยะเวลาหนวยเปนปของสัญญาจางในการประกวดราคานี้ (๑.๔ ป)

                                       B คือ มูลคาหนวยเปนบาทของงานสัญญาจางเหมากอสรางสถานีไฟฟาที่อยูระหวาง

ดําเนินการ เฉพาะที่เปนคูสัญญากับการไฟฟาสวนภูมิภาค ณ วันเสนอราคา ทั้งนี้ไมรวมงานที่มีความกาวหนาของงาน

มากกวารอยละ ๗๐

                                       โดย B = “มูลคางานท่ีมีหนังสือสั่งจางกอนวันเสนอราคา” + (บวก) “มูลคาสัญญา

งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟาที่ผูยื่นขอเสนอกําลังดําเนินการอยู” - (ลบ) “มูลคางานที่ผูยื่นขอเสนอไดดําเนินการ

ไปแลว (คิดมูลคางาน ตามใบเรียกเก็บเงิน (Invoices))”



                                      ท้ังน้ี ผูย่ืนขอเสนอตองมีคา B ที่คํานวณไดจากสูตรขางตน ไมเกิน ๒,๐๐๐ ลานบาท

(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

                           ๒.๑๔    ผูประสงคจะเขารวมการเสนอราคาในโครงการนี้จะตองลงนามในขอตกลงคุณธรรม

ซึ่งเปนเอกสารท่ีตองยื่นพรอมกับเอกสารการเสนอราคา หากไมลงนามในขอตกลงคุณธรรมจะไมมีสิทธิเขารวมการ

เสนอราคาในโครงการน้ี

                 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) และบัญชีผูถือหุน

รายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) ของผูรวมคา

                                   (๓) ขอตกลงคุณธรรม (Integrity pact) ตามแบบในขอ ๑.๑๕

                                        (๔) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                      ท้ังนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบถวน

ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) ให

โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                ๓.๒   สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                        (๑) ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทน ใหแนบหนังสือ

มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้

หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
 

                                        (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
 

                                        (๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง
 

                                             เอกสารและหรือสําเนาเอกสารตามขอ (๓) ของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตาง

ประเทศ ท่ีทําข้ึนในตางประเทศ จะตองผานการรับรองเอกสารจากกระทรวงการตางประเทศหรือโนตารี พับลิค หรือ

หนวยงานอ่ืนตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ จากสถานทูตหรือกงสุลของไทยที่มีอาณาเขตในประเทศนั้นๆ และ

กระทรวงการตางประเทศของไทย ใหถูกตอง ตามลําดับ
 



                                              เอกสารและหรือสําเนาเอกสารตามขอ (๓) ของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ตางประเทศ ในกรณีท่ีเอกสารเปนภาษาตางประเทศที่ไมใชภาษาอังกฤษ นอกจากตองผานการรับรองเอกสารตามที่

กลาวขางตนแลว ผูเสนอราคาจะตองแนบคําแปลภาษาไทยของเอกสารดังกลาวที่ผานการรับรองคําแปลเอกสารจาก

ภาษาตางประเทศเปนภาษาไทยตามระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่

แกไขเพิ่มเติม มาพรอมกับการยื่นขอเสนอครั้งนี้

                                        (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ

                                              (๔.๑) บัญชีรายช่ืออุปกรณที่ใชในโครงการ (List of Suppliers) ที่ระบุชื่อ

ผลิตภัณฑ รุน และประเทศผูผลิต อยางชัดเจน

                                              (๔.๒) สําเนาหนังสือแสดงหลักฐานทางการเงินยอนหลัง ๕ ป และแบบฟอรม

ความสามารถในการรับงาน (Bid Capacity) BC-01, BC-02 และ BC-03

                                              (๔.๓) แคตตาล็อก และ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(Specification) ท่ีเสนอทุกรายการ พรอมท้ัง Type Test ของอุปกรณ และการรับประกันการชํารุดบกพรอง หรือราย

ละเอียดอ่ืนๆ อยางชัดเจน โดยมีรายละเอียดการเสนออุปกรณ ดังนี้

                                                     (ก) อุปกรณ 115 kV Circuit Breaker, 115 kV Disconnecting Switch,

115 kV Current Transformer, 115 kV Voltage Transformer, Main Control Board, Power Transformer,

115 kV SF6 Gas Insulated Switchgear (GIS), 115 kV Cable Termination Kit, 115 kV Lightning Arrester,

115 kV Mixed Technology Switchgear (MTS), 115 kV Capacitor Bank, 22/33 kV Indoor Switchgear,

22/33 kV Automatic Switching Capacitor Bank, ระบบ CSCS และระบบ SCPS ใหเสนอไดเพียง ๑ ผลิตภัณฑ

โดยมีรายละเอียดดังน้ี

                                                            (๑) อุปกรณที่มีรายช่ือในรายการ Product Lists มากกวา ๑

ผลิตภัณฑ ใหเสนอผลิตภัณฑท่ีอยูในรายการ Product Lists เทานั้น            

                                                            (๒) อุปกรณที่ไมมีรายชื่อผลิตภัณฑ หรือมีรายช่ือในรายการ Product

Lists เพียง ๑ ผลิตภัณฑ สามารถเสนอผลิตภัณฑท่ีอยูในรายการ Product Lists หรือไมก็ได

                                                    ท้ังนี้ อุปกรณที่ถูกระบุไวในขอ (ก) จะตองแนบหนังสือรับรองจากผูผลิต

หรือผูแทนจําหนายใหเปนผูเสนอผลิตภัณฑนั้นๆ    

                                                    (ข) อุปกรณอื่นท่ีอยูในรายชื่ออุปกรณหลักในงานจางกอสรางสถานีไฟฟา

(Product Lists) นอกเหนือจากขอ (ก) ใหเสนอผลิตภัณฑตามรายละเอียด ดังนี้

                                                            (๑) อุปกรณที่มีรายช่ือผลิตภัณฑมากกวา ๑ ผลิตภัณฑ สามารถเสนอ

ไดมากกวา ๑ ผลิตภัณฑ โดยใหเสนอผลิตภัณฑเฉพาะที่มีในรายการ Product Lists เทานั้น                

                                                            (๒) อุปกรณที่ไมมีรายชื่อผลิตภัณฑ หรือมีรายช่ือเพียง ๑ ผลิตภัณฑ

ใหเสนอไดเพียง ๑ ผลิตภัณฑเทาน้ัน โดยสามารถเสนอผลิตภัณฑที่อยูในรายการ Product Lists หรือไม

ก็ได                                                  

                                             (ค) ผูยื่นขอเสนอที่เสนอผลิตภัณฑที่อยูในรายการ Product Lists ไมตองยื่นเอก

สารแคตตาล็อก และ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) และ Type Test ของอุปกรณ

                                                   (ง) ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นรายการอุปกรณประกอบ (Bill of Material

(BOM)) ของอุปกรณดังตอไปนี้ Main Control Board, Power Transformer, 115 kV SF6 Gas Insulated



Switchgear (GIS), 115 kV Mixed Technology Switchgear (MTS), 115 kV Capacitor Bank, 22/33 kV

Indoor Switchgear, 22/33 kV Automatic Switching Capacitor Bank, AC Distribution Boards, DC

Distribution Boards, ระบบ CSCS และระบบ SCPS

                                                    (จ) ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นแบบรูปและผังการติดตั้งอุปกรณ (Drawing and

Configuration) ของอุปกรณดังตอไปน้ี 115 kV SF6 Gas Insulated Switchgear (GIS), 115 kV Capacitor Bank,

Arc Detection System, ระบบ CSCS และระบบ SCPS

                                                    (ฉ) ผูยื่นขอเสนอที่ประสงคจะเสนอรายละเอียดทางเทคนิคที่ไมเปนไปตาม

เง่ือนไขประกวดราคา (Specifications) ใหแสดงรายละเอียดดังกลาวในตาราง Annex (Deviation Form) หากมีราย

ละเอียดท่ีไมเปนไปตามเง่ือนไขประกวดราคาปรากฏในเอกสารเสนอราคา แตไมปรากฏในตาราง Annex จะถือเปน

โมฆะท้ังหมด

                                                     โดยหลักฐานการยื่นขอเสนอตามขอ (๔.๒) และ (๔.๓) ใหนําเอกสารสวนนี้

ท่ีลงลายมือช่ือของผูยื่นขอเสนอ และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) กํากับในเอกสารน้ัน พรอมสรุปจํานวน

เอกสารมาสงที่ กองจัดการงานสถานีไฟฟา (การไฟฟาสวนภูมิภาค (สํานักงานใหญ) เลขที่ ๒๐๐ ถนนงามวงศวาน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (อาคาร ๓ ชั้น ๘)) ภายใน ๑ วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคาโดยไม

ตองสงขอมูล (Upload) PDF File (Portable Document Format)

                                                    (๕) สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม(SMEs) (ถามี)

                                                    (๖) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable

Document Format)

                                                    ท้ังนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒

ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗

(๒) ให โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ใหผูยื่นขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร

ประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ใหครบถวนโดยไมตองย่ืนใบแจง

ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายท้ังปวงไวแลว



                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๕๑๐ วัน นับ

ถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กฟภ. ใหเริ่มทํางาน

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ

ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

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

ราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                                    เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแก กฟภ. ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกฟภ. จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน

เวนแต กฟภ. จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของ กฟภ.

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา

ท่ีกําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                          ๔.๙    ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ



และแผนการใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ โดยยื่นใหหนวยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

                             ๔.๑๐    ผูยื่นขอเสนอที่ประสงคจะใหมีการช้ีแจงใหความกระจางเกี่ยวกับเอกสารประกวด

ราคา หรือตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม ใหสอบถามผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ของกองจัดการ

งานสถานีไฟฟา (spm@pea.co.th) กอนถึงกําหนดวันเสนอราคา ไมนอยกวา ๑๐ วันทําการ

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา

                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๑๓,๒๖๗,๙๐๓.๐๐ บาท

(สิบสามลานสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเการอยสามบาทถวน)

                          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     การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กฟภ.จะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กฟภ. จะพิจารณาจาก

ราคารวม

                          ๖.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ



เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล การ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีกฟภ.กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ัน ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกร

รมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๖.๔     กฟภ.สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ

ไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกฟภ.

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ กฟภ. มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กฟภ. มีสิทธิ

ท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๖.๖     กฟภ. ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ

เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กฟภ. เปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได

รวมท้ัง กฟภ. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผู

ยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ กฟภ.

จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได กฟภ. มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ัน ท้ังน้ีผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จาก กฟภ.

                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญา กฟภ. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                          ๖.๘     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอ

เสนอรายอื่นที่ไมเกินรอยละ ๑๐ ใหจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียงลําดับผูยื่นขอเสนอซึ่ง



เปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกินรอยละ ๑๐     ที่จะเรียกมา

ทําสัญญาไมเกิน ๓ ราย

                                         ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหน่ึง ผูเขารวมคาทุกรายจะ

ตองเปนผูประกอบการ SMEs

                                ๖.๙     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติ

ไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่

มิไดถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหจัดซื้อหรือจัดจางจากผู

ยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลาว

                                          ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหน่ึง ผูเขารวมคาทุกรายจะ

ตองเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

                 ๗.     การทําสัญญาจางกอสราง

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกฟภ. ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา

เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๑๐ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหกฟภ.ยึดถือไวในขณะทําสัญญา

โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี้

                          ๗.๑     เงินสด

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ัน ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          ๗.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          ๗.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน

                          กฟภ. จะจายเงินคาจางใหกับผูรับจางแตละสถานีไฟฟา โดยผูรับจางจะตองสงหนังสือแจง ราย

ละเอียดการขอเบิกจายเงิน จํานวน ๖ ชุด ใหกับ กฟภ. เพ่ือขอเบิกเงินตามหลักเกณฑ ดังนี้

                          ๘.๑     การจายเงินคางานระหวางการกอสราง

                                    (๑) คาอุปกรณ

                                       คาอุปกรณท่ีเปนสินคาตางประเทศ (Import Equipment) และอุปกรณที่เปนสินคา

ในประเทศ (Local Manufacturing) กฟภ. จะจายคาอุปกรณตามราคาของงานแตละรายการที่ไดทําสําเร็จจริงตามที่

กําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา เมื่อผูรับจางไดสงของถึงหนางาน และผานการตรวจรับจากคณะกรรมการ

ตรวจรับอุปกรณและงานจางเรียบรอยแลว



                                    (๒) คาขนสงภายในประเทศ

                                         กฟภ. จะจายเงินคาขนสงภายในประเทศตามราคาของงานแตละรายการที่ไดทํา

สําเร็จจริงตามท่ีกําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา เมื่อผูรับจางไดจัดสงอุปกรณตามขอ ๘.๑ (๑) ถึงหนางาน

และผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับอุปกรณและงานจางเรียบรอยแลว

                                  (๓) คาติดตั้ง

                                       กฟภ. จะจายเงินคาติดตั้งอุปกรณตามราคาของงานแตละรายการที่กําหนดไวในใบ

แจงปริมาณงานและราคา ตามผลงานที่ติดตั้งเสร็จส้ินในแตละครั้ง เม่ือผูรับจางไดดําเนินการติดตั้ง ทดสอบ

(Individual test) แลวเสร็จ และผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับอุปกรณและงานจางเรียบรอยแลว

                                  (๔) คางวดงานโยธา

                                       กฟภ. จะจายเงินใหกับผูรับจางในระหวางกอสราง โดยแบงจายเงินออกเปนงวด  มี

รายละเอียดของงานแตละงวดที่จะตองผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับอุปกรณและงานจางตามขอ ๑.๘

เง่ือนไขการจายเงินคางวดงานโยธา

                        ๘.๒     การปรับราคาในกรณีท่ีรัฐบาลประกาศเปล่ียนแปลงกําหนดอัตราภาษีมูลคาเพิ่มภายหลัง

สัญญาน้ีมีผลใชบังคับ คูสัญญาตกลงใหคาจาง/คาพัสดุ ตามสัญญานี้ ปรับเปล่ียนตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษี

มูลคาเพ่ิมดังกลาว โดยไมตองแกไขสัญญา

                        ๘.๓      ภายหลังจาก กฟภ. ไดดําเนินการจายเงินบางสวนของวัสดุอุปกรณในการกอสรางแลว

ผูรับจางไมมีสิทธิในการเคลื่อนยายวัสดุอุปกรณในการกอสรางนั้นไปยังสถานท่ีอื่นใดนอกเหนือจากสถานที่กอสราง

เวนแตไดรับการอนุญาตจาก กฟภ.  และ กฟภ. ทรงไวซ่ึงสิทธิในการใชงานวัสดุอุปกรณ และระบบตางๆ กอนการรับ

งาน โดยผูรับจางยังมีหนาที่รับผิดชอบดูแลและจัดเก็บวัสดุอุปกรณใหอยูในสภาพสมบูรณ จนกวา กฟภ. จะรับมอบ

งานจากผูรับจางท้ังหมดแลว

                        ๘.๔      การเบิกจายคา Power Cable (คาอุปกรณ, คาขนสง และคาติดต้ัง)

                                  (๑) ภายหลังจากผูรับจางดําเนินการผลิตเสร็จสิ้นและคณะกรรมการตรวจรับฯ ไดตรวจ

รับอุปกรณแลวเสร็จ กฟภ. จะเบิกจายคา Power Cable ใหกับผูรับจางตามสัญญาจาง แตไมเกินปริมาณ Power

Cable ท่ีสงจริง

                                  (๒) ภายหลังจากดําเนินการติดตั้งแลวเสร็จ คูสัญญาจะดําเนินการสรุปปริมาณงาน

เพิ่ม/ลด เพ่ือเบิกจายคา Power Cable ตามปริมาณท่ีติดตั้งจริง

                 ๙.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน

หนังสือจะกําหนด ดังน้ี

                          ๙.๑     กรณีที่ผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหน่ึงโดยไมไดรับอนุญาต

จากกฟภ. จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น

                          ๙.๒     กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกําหนดคาปรับ

เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคาสถานีไฟฟา (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ที่ยังไมไดรับมอบ

                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือขอ

ตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอย



กวา     ๒ ป  นับถัดจากวันท่ีกฟภ.ไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  ๑๕

 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                                หากผูรับจางไมดําเนินการซอมแซมแกไขภายใน ๑๕ วัน กฟภ. จะดําเนินการซอมแซมเอง

หรือจางบุคคลอ่ืนเขาดําเนินการ และจะคิดคาใชจายกับผูรับจาง

                                ท้ังนี้ระยะเวลาการรับประกันความชํารุดบกพรองของงานท้ังสถานีไฟฟาจะถูกตอเวลาไป

ตามระยะเวลาท่ีเกิดความชํารุดบกพรองและยังไมถูกแกไข

                                ในกรณีอุปกรณหมอแปลงไฟฟากําลัง (Power Transformer), รีเลยสําหรับระบบ

Substation Control and Protection System (SCPS), 115 kV Mixed Technology Switchgear (MTS)

และ115 kV Wall Bushing  เมื่อพนระยะเวลารับประกันความชํารุดบกพรองตามสัญญารวมกับระยะเวลาที่ขยายเพิ่ม

เน่ืองจากการชํารุดบกพรองและยังไมถูกแกไข (ถามี) แลว ใหผูรับจางมีหนังสือโอนสิทธิ์การรับประกันอุปกรณจากผู

ขาย ใหแก กฟภ. และใหผูขายออกหนังสือรับรองการรับประกันความชํารุดบกพรองจนครบกําหนดระยะเวลารับ

ประกันความชํารุดบกพรองของอุปกรณนั้น

                                สําหรับงานโยธาเม่ือครบกําหนดระยะเวลารับประกัน ๒ ป นับถัดจากวันที่ กฟภ. ไดรับมอบ

งาน ใหส้ินสุดการรับประกันโดยไมมีการขยายระยะเวลารับประกัน แตท้ังนี้ ผูรับจางยังคงตองรับผิดชอบตองานที่ตอง

แกไขอันเกิดขึ้นกอนการรับประกันสิ้นสุดลง

                 ๑๑.    การจายเงินลวงหนา

                          ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๐ ของราคาคาจางทั้งหมด

แตท้ังน้ีจะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือ         คํ้า

ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแก กฟภ. กอนการรับชําระเงินลวง

หนาน้ัน โดยในการจายเงินแตละงวด กฟภ. จะหักเงินในอัตราเทากับเงินลวงหนาท่ีผูยื่นขอเสนอขอรับ จนกวาจะครบ

จํานวนเงินลวงหนาท้ังหมดที่ผูยื่นขอเสนอขอรับ

                          กฟภ. จะคืนหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจาง ตอเมื่อ กฟภ. ไดหักเงินคาจาง

ไวครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาแลว เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ ผูรับจางมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินคาจางลวง

หนาบางสวนกอนได

                          (๑) กรณีผูรับจางไดวางหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไวฉบับเดียว หาก กฟภ. ไดหักเงิน

คาจางลวงหนาไปแลว ผูรับจางมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาในสวนที่ กฟภ. ไดหักเงินคาจางลวง

หนาไปแลวน้ัน โดยผูรับจางจะตองนําหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาฉบับใหมท่ีมีมูลคาเทากับเงินคาจางลวง

หนาที่เหลืออยูมาวางใหแก กฟภ.

                         (๒) กรณีผูรับจางไดวางหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไวหลายฉบับ ซึ่งแตละฉบับมีมูลคา

เทากับจํานวนเงินคาจางลวงหนาท่ี กฟภ. จะตองหักไวในแตละงวด หาก กฟภ. ไดหักเงินคาจางลวงหนาในงวดใดแลว

ผูรับจางมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาในงวดนั้นได

                 ๑๒.    การหักเงินประกันผลงาน

                         ในการจายเงินแตละงวด กฟภ. จะหักเงินจํานวนรอยละ ๑๐ ของเงินที่ตองจายในงวดน้ันเพื่อเปน

ประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานจะตองถูกหักไมตํ่ากวารอยละ ๑๐ ของคาจางทั้งหมด

                        ผูรับจางมีสิทธิท่ีจะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผูรับจางจะตองนําหนังสือคํ้าประกันของ ธนาคาร

หรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๔) มา



วางไวตอ กฟภ. เพ่ือเปนหลักประกันแทน

                        กฟภ. จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกลาวใหแกผูรับจางโดย

ไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน เมื่อ กฟภ. ไดออกหนังสือรับรองผลงานการกอสราง (Provisional Acceptance

Certificate (PAC)) ใหกับผูรับจางเรียบรอยแลว

                 ๑๓.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ

                          ๑๓.๑   เมื่อ กฟภ. ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ

และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมกา

รพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                            (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน

๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศ ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                            (๒) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ

ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช

เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

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

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

                                ๑๓.๒   ผูยื่นขอเสนอซึ่ง กฟภ. ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ

ภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กฟภ. จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้า

ประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง

งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                                ๑๓.๓   กฟภ. สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอ

ตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                                ๑๓.๔   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยง

กัน ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ กฟภ. คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ

เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                                ๑๓.๕   กฟภ. อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียก

รอง คาเสียหายใดๆ จาก กฟภ. ไมได

                                            (๑) กฟภ. ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียง

พอท่ีจะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป

                                            (๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัด

เลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือ

สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                            (๓) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก กฟภ. หรือ



กระทบตอประโยชนสาธารณะ

                                          (๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซึ่ง

ออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๔.    การปรับราคาคางานกอสราง

                          การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่

คางานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปนี้

                          ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

                          สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาทีก่ฟภ.ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕

                 ๑๕.    มาตรฐานฝมือชาง

                          เมื่อกฟภ.ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้

แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ

มาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตราฐานฝมือชางจาก สถานท่ีดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานและ

มาตรฐานกลางของทางราชการ หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท.

หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ ๑๐ ของแตละ สาขา

ชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้

                          ๑๕.๑    สาขาไฟฟา

                          ๑๕.๒    สาขาโยธา

                 ๑๖.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๗.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          กฟภ. สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกให

เปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับกฟภ. ไวชั่วคราว
 

การไฟฟาสวนภูมิภาค

        มิถุนายน ๒๕๖๕


