( สําเนา )
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ........................
การจางกอสรางปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม กอสรางอาคารสํานักงานพรอมศูนยบริการลูกคา เสาธง รั้ว-ประตู ปายชื่อ
ถนน-ลาน รางระบายนํ้า-บอพัก และรื้อถอนสิ่งกอสรางของเดิม ที่ การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี
ตามประกาศ การไฟฟาสวนภูมิภาค
ลงวันที่
มีนาคม ๒๕๖๒
การไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กฟภ." มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง
ปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม กอสรางอาคารสํานักงานพรอมศูนยบริการลูกคา เสาธง รั้ว-ประตู ปายชื่อ ถนน-ลาน ราง
ระบายนํ้า-บอพัก และรื้อถอนสิ่งกอสรางของเดิม ที่ การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ณ อําเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาจางกอสราง
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
๑.๙ พิธีปฏิบัติในการใชตราสารหนี้เปนหลักประกัน
๑.๑๐ เอกสารแนบเกี่ยวกับผลงานกอสราง
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย

๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู
จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กฟภ. ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสราง
ในวงเงินไมนอยกวา ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหาลานบาทถวน) (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ๗%) โดยเปนผลงานกอสราง
ของสัญญาเดียวที่ไดจัดทําแลวเสร็จ ยอนหลังภายในระยะเวลาไมเกิน ๕ ป นับถึงวันเสนอราคา และเปนผลงานที่เปน
คูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่ กฟภ. เชื่อถือ
ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการ
รวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใช
แสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่
เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีที่กิจการ
รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ
หลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักราย
เดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองมีวิศวกรที่ไดรับอนุญาตจากสภาวิศวกร ใหเปนผูประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมและลงนามเปนผูควบคุมงาน ไมตํ่ากวาประเภทดังนี้.- ภาคีวิศวกรโยธา
จํานวน ๑ คน
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ
ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก
ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางและสําเนาสัญญากอสรางนั้น พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง
(๔) บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซึ่งจะตองแสดงรายการ
วัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย

(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ให
โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ ๑.๒
พรอมจัดทําใบแจงปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๔๘๐ วัน นับ
ถัดจากวันทีค่ ูสัญญาลงนามในสัญญาจางและ กฟภ. แจงการสงมอบพื้นที่กอสรางใหเขาดําเนินการได
๔.๔ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ
เสนอราคาใหแก กฟภ. ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ กฟภ. จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
เวนแต กฟภ. จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน
ประโยชนตอการพิจารณาของกฟภ.
๔.๘ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช
จายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๑,๕๐๘,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ง
ลานหาแสนแปดพันเจ็ดรอยบาทถวน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท
นั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๕.๒ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกําหนด โดยระบุใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่.................................ถึงไมนอยกวาวันที่.......................................
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย ตามพิธีปฏิบัติในการใชตราสารหนี้เปนหลักประกันของธนาคาร
แหงประเทศไทย
๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร
ดังกลาวมาให กฟภ. ตรวจสอบความถูกตองในวันที.่ ....................... ระหวาง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว เปน
ผูยื่นขอเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญา
รวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กฟภ. จะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕
วัน นับถัดจากวันที่ กฟภ. ไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่น
ขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอ
ตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กฟภ.จะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ความถูกตองตามคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ ตามขอ ๒. และหลักฐานการยื่นขอเสนอตามขอ
๓. และเปนผูที่เสนอราคาตํ่าสุด
๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กฟภ. จะพิจารณาจากผูผานหลักเกณฑตามขอ ๖.๑ และใชเกณฑ ราคารวม
๖.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ
เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเงื่อนไขที่ กฟภ. กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ
แตกตางนั้น ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกร
รมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๖.๔ กฟภ. สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ
ไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของ กฟภ.
(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ กฟภ. มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กฟภ. มีสิทธิ
ที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๖ กฟภ. ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กฟภ. เปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได
รวมทั้ง กฟภ. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผู
ยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ กฟภ.
จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กฟภ. มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของ
ผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จาก กฟภ.
๖.๗ กอนลงนามในสัญญา กฟภ. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม
กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอ
รายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทําสัญญาจางกอสราง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ
๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับ กฟภ. ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ให กฟภ. ยึดถือไวในขณะทํา
สัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท
นั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย ตามพิธีปฏิบัติในการใชตราสารหนี้เปนหลักประกันของธนาคาร
แหงประเทศไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

๘. คาจางและการจายเงิน
กฟภ. จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงดวย
แลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๑๐ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๗ ของคาจางทั้งหมด จะจายใหเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติ
งาน ดังนี้ ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน
(ปายประกาศ)
- ติดตั้งปายประกาศแสดงรายการกอสราง
(สํานักงานสนาม) - กอสรางสํานักงานสนามสําหรับผูวาจางหรือผูควบคุมงาน
(ขนาดไมนอยกวา ๔.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร) พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก
- กอสรางหองประชุม (ขนาดไมนอยกวา ๔.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร)
พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก
(รื้อถอน)
- รื้อถอนอาคารสํานักงานสูง ๒ ชั้น ขนาด ๘.๐๐ x ๑๑.๐๐ เมตร
พรอมสวนตอเติม สูง ๒ ชั้น ขนาด ๘.๐๐ x ๘.๐๐ เมตร
- รื้อถอนสวนตอเติมดานขวาสํานักงาน สูง ๑ ชั้น ขนาด ๒.๐๐ x ๘.๐๐ เมตร
และสวนตอเติมดานหลัง สูง ๑ ชั้น ขนาด ๒.๐๐ x ๑๔.๐๐ เมตร
- รื้อถอนหองนํ้า ชาย-หญิง ขนาด ๓.๒๐ x ๕.๐๐ เมตร
และกันสาดดานหนา ขนาด ๓.๐๐ x ๗.๐๐เมตร
- รื้อถอนกันสาดดานซายอาคารสํานักงาน ขนาด ๖.๔๐ x ๗.๒๐ เมตร
- รื้อถอนหลังคาคลุมทางเดินดานหลังอาคารสํานักงาน ขนาด ๒.๖๐ x ๑๒.๕๐ เมตร
- รื้อถอนโรงจอดรถ ขนาด ๕.๒๕ x ๔๖.๒๐ เมตร
- รื้อถอนศาลพระภูมิ พรอมฐานรองรับ ขนาด ๔.๐๐ x ๕.๐๐ เมตร
- รื้อถอนเสาธง จํานวน ๑ ชุด
- รื้อถอนหอถังเก็บนํ้าพรอมระบบทอสงนํ้า จํานวน ๑ ชุด
- รื้อถอนรั้วลวดตาขาย ความยาวประมาณ ๕๐.๕๐ เมตร
พรอมประตูบานเลื่อนลวดตาขาย กวาง ๕.๐๐ เมตร จํานวน ๒ ชุด
- รื้อถอนถนนทางเขาภายนอกบริเวณ พื้นที่ประมาณ ๔๖.๐๐ ตารางเมตร
- รื้อถอนถนน-ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณ พื้นที่ประมาณ ๑๗๕๐.๐๐ เมตร
- รื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ประมาณ ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร
- รื้อถอนรางระบายนํ้า กวาง ๐.๓๐ เมตร ฝาปดเหล็ก ความยาวประมาณ ๒๓๗.๐๐ เมตร
- รื้อถอนสวนหยอม พื้นที่ประมาณ ๗๕๒.๐๐ ตารางเมตร
- ลอมตนไม จํานวน ๒๕ ตน (นําไปปลูกใหมภายในบริเวณ ตามตําแหนงที่กําหนด)
- สําหรับวัสดุที่ไดจากการรื้อถอนและใชงานได เปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟาสวนภูมิภาค
(ปรับปรุงที่ดิน)
- ถมบดอัดแนนภายในบริเวณ (เฉพาะสวนที่จะกอสรางอาคารสํานักงาน)
- ถมบดอัดแนนทางลาด ภายในบริเวณ
(อาคารสํานักงาน)
- กอสรางฐานรากและตอมอ
(เสาธง)
- ตอกเสาเข็ม
- กอสรางฐานราก

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผูวาจาง ไดทําการตรวจรับงานกอสรางดังกลาว ถูกตองตามแบบแปลน
รายการ และสัญญาทุกประการแลว
งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๗ ของคาจางทั้งหมด จะจายใหเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติ
งาน ดังนี้ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน
(อาคารสํานักงาน) - กอสรางคานและพื้นสวนที่กอสรางพรอมคาน ชั้นที่ ๑
- กอสรางบันไดทางขึ้นชั้นที่ ๑ (ภายใน – ภายนอก)
- กอสรางทางลาด กอสรางผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายนอกอาคาร)
- วาง SLEEVE และเดินทองานระบบตางๆ สวนที่จะตองฝงใน
โครงสรางพื้นและใตพื้นอาคาร ชั้นที่ ๑
- วางแผนพื้นสําเร็จรูป (HOLLOW CORE) ชั้นที่ ๑ พรอมเทคอนกรีตทับหนา
- กอสรางเสารับคาน – พื้น ชั้นที่ ๒ พรอมเดินทองานระบบตางๆ สวนที่
จะตองฝงในเสา
(รั้ว-ประตู)
- รั้วลวดตาขาย – กอสรางฐานราก
- ประตูบานเลื่อนลวดตาขาย กวาง ๗.๐๐ เมตร
– กอสรางฐานราก
(ปายชื่อ)
- กอสรางฐานราก
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผูวาจาง ไดทําการตรวจรับงานกอสรางดังกลาว ถูกตองตามแบบแปลน
รายการ และสัญญาทุกประการแลว
งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘ ของคาจางทั้งหมด จะจายใหเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติ
งาน ดังนี้ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๖๐ วัน
(อาคารสํานักงาน) - กอสรางคานและพื้นพรอมกันสาดสวนที่กอสรางพรอมคาน ชั้นที่ ๒
- กอสรางบันไดทางขึ้นชั้นที่ ๒ (ภายใน – ภายนอก)
- วาง SLEEVE และเดินทองานระบบตางๆ สวนที่จะตองฝง
ในโครงสรางพื้นและกันสาด ชั้นที่ ๒
- วางแผนพื้นสําเร็จรูป (HOLLOW CORE) ชั้นที่ ๒ พรอมเทคอนกรีตทับหนา
- กอสรางเสารับคาน – พื้น ชั้นที่ ๓ พรอมเดินทองานระบบตางๆ สวนที่
จะตองฝงในเสา
- กอสรางคานและพื้นพรอมกันสาด สวนที่กอสรางพรอมคาน ชั้นที่ ๓
- วาง SLEEVE และเดินทองานระบบตางๆ สวนที่จะตองฝง
ในโครงสรางพื้น ชั้นที่ ๓
- กอสรางบันไดทางขึ้นชั้นที่ ๓ (ภายใน – ภายนอก)
(เสาธง)
- กอสรางฐานเสาธง
(รั้ว-ประตู)
- รั้วลวดตาขาย
– กอสรางเสาและกอกําแพงอิฐ พรอมเทคานทับหลัง
– ฉาบปูนและติดตั้งแผงลวดตาขาย
- ประตูบานเลื่อนลวดตาขาย กวาง ๗.๐๐ เมตร

- กอสรางเสาพรอมฉาบปูน ติดตั้งรางเลื่อน บานประตูพรอมอุปกรณ
- ปรับปรุงเสริมความสูงรั้วคอนกรีตบล็อกของเดิม สูงขึ้นอีก ๐.๖๐ เมตร
– รื้อถอนทับหลังคอนกรีตเสริมเหล็ก
– ทุบสกัดรั้วของเดิม เพื่อตอทาบเหล็ก
– เสริมความสูงบรั้วคอนกรีตบล็อก พรอมเทคานทับหลัง
– ฉาบปูนเสา คานและแตงแนวคอนกรีตบล็อก
(ปายชื่อ)
- กอสรางเสาและกําแพงคอนกรีตบล็อกพรอมเทคานทับหลัง
- ทําปูนปน ฉาบปูนทําผิวหินลาง
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผูวาจาง ไดทําการตรวจรับงานกอสรางดังกลาว ถูกตองตามแบบแปลน
รายการ และสัญญาทุกประการแลว
งวดที่ ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจางทั้งหมด จะจายใหเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติ
งาน ดังนี้ ใหแลวเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน
(อาคารสํานักงาน) - วางแผนพื้นสําเร็จรูป (HOLLOW CORE) ชั้นที่ ๓ พรอมเทคอนกรีตทับหนา
- กอสรางเสารับคานโครงหลังคา และรับคานชั้นถังเก็บนํ้า (ชั้นที่ ๔)
- กอสรางคานรับโครงหลังคาและคานชั้นถังเก็บนํ้า (ชั้นที่ ๔) และพื้น
สวนที่กอสรางพรอมคาน
- วาง SLEEVE และเดินทองานระบบตางๆ สวนที่จะตองฝงในโครงสราง
พื้นชั้นถังเก็บนํ้าและกันสาด (ชั้นที่ ๔)
- กอสรางบันไดขึ้นชั้นถังเก็บนํ้า (ชั้นที่ ๔)
- วางแผนพื้นสําเร็จรูป (HOLLOW CORE) ชั้นถังเก็บนํ้า (ชั้นที่ ๔) พรอม
เทคอนกรีตทับหนา
- กอสรางเสารับคานชั้นดาดฟา
- กอสรางคานและพื้นชั้นดาดฟา
- วาง SLEEVE และเดินทองานระบบตางๆ สวนที่จะตองฝงในโครงสราง
พื้นชั้นหลังคาหองถังเก็บนํ้า
- กอผนังอิฐ ชั้นที่ ๑, ๒ พรอมติดตั้งวงกบสวนที่เปนไม และ
เดินทองานระบบตางๆ สวนที่จะตองฝงในผนัง
(รางระบายนํ้า-บอพัก) - กอสรางรางระบายนํ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวาง ๐.๓๐ เมตร
- กอสรางรางระบายนํ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาปดเหล็ก กวาง ๐.๓๐ เมตร
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผูวาจาง ไดทําการตรวจรับงานกอสรางดังกลาว ถูกตองตามแบบแปลน
รายการ และสัญญาทุกประการแลว
งวดที่ ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๒ ของคาจางทั้งหมด จะจายใหเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติ
งาน ดังนี้ ใหแลวเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน
(ปรับปรุงที่ดิน)
- ถมบดอัดแนนภายในบริเวณกอสรางสวนที่เหลือ
- ทดสอบความหนาแนนของดิน พรอมจัดทํารายงานผลการทดสอบ

จํานวน ๕ ชุด
(อาคารสํานักงาน) - ติดตั้งโครงหลังคา (เหล็กรูปพรรณ) และมุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอน
พรอมติดตั้งฉนวนกันความรอน
- ติดตั้งรางนํ้าสเตนเลส
- กอผนังอิฐ ชั้นที่ ๓, ชั้นเก็บถังนํ้า (ชั้นที่ ๔) และชั้นดาดฟา
พรอมติดตั้งวงกบสวนที่เปนไม และเดินทองานระบบตางๆ
สวนที่จะตองฝงในผนัง
- กอผนังอิฐกันตกชั้นหลังคาหองเก็บถังนํ้า
- ติดตั้งถังเก็บนํ้าใตดินและถังบําบัดนํ้าเสียชนิดเติมอากาศพรอมบอสูบระบายนํ้า
(ถนน-ลาน)
- กอสรางถนน-ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณ พื้นที่ไมนอยกวา
๕๐๐ ตารางเมตร
(รางระบายนํ้า-บอพัก) - กอสรางรางระบายนํ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาปดเหล็ก กวาง ๐.๓๐ เมตร
(นําฝาปดที่ไดจากการรื้อถอนมาสมทบใช)
- ปรับปรุงเสริมความสูงรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๐.๕๐ เมตร
- ปรับปรุงเสริมความสูงบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผูวาจาง ไดทําการตรวจรับงานกอสรางดังกลาว ถูกตองตามแบบแปลน
รายการ และสัญญาทุกประการแลว
งวดที่ ๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๓ ของคาจางทั้งหมด จะจายใหเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติ
งาน ดังนี้ ใหแลวเสร็จภายใน ๒๘๐ วัน
(อาคารสํานักงาน) - ฉาบปูนผนังภายในและภายนอก
- ตกแตงพื้น-ผนัง-บันได-ทางลาด ภายในอาคาร
- ปูกระเบื้องหองนํ้าและติดตั้งสุขภัณฑหองนํ้าทั้งหมดพรอมอุปกรณ
- ทําระบบกันซึม
(ถนน-ลาน)
- กอสรางถนน-ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณ พื้นที่ไมนอยกวา
๕๐๐ ตารางเมตร
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผูวาจาง ไดทําการตรวจรับงานกอสรางดังกลาว ถูกตองตามแบบแปลน
รายการ และสัญญาทุกประการแลว
งวดที่ ๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๓ ของคาจางทั้งหมด จะจายใหเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติ
งาน ดังนี้ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๒๐ วัน
(อาคารสํานักงาน) - ติดตั้งกันสาดอลูมิเนียมคอมโพสิต
- ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง สวนที่เปนอลูมิเนียม
- ติดตั้งผนังยิบซั่มพรอมโครงเครา วงกบ และบานประตู
- เดินทอพรอมรอยสาย งานระบบตางๆ สวนที่จะตองฝงในผนัง เสา
และสวนที่อยูเหนือฝาเพดาน
- ติดตั้งบันไดสเตนเลส
- ติดตั้งราวบันได และราวระเบียง

- ติดตั้งประตูเหล็กและประตูสเตนเลสบานมวน พรอมอุปกรณ
(เสาธง)
- กอสรางเสาธงแลวเสร็จ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผูวาจาง ไดทําการตรวจรับงานกอสรางดังกลาว ถูกตองตามแบบแปลน
รายการ และสัญญาทุกประการแลว
งวดที่ ๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๑ ของคาจางทั้งหมด จะจายใหเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติ
งาน ดังนี้ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
(อาคารสํานักงาน) - ติดตั้งบานประตู-หนาตาง พรอมอุปกรณ สวนที่เปนไม พีวีซี. และอลูมิเนียม
- ติดตั้งโครงเคราและแผนฝาเพดาน (ภายนอก – ภายใน)
- ติดตั้งถังเก็บนํ้าชั้นดาดฟาพรอมเครื่องสูบนํ้า และอุปกรณควบคุม
- ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าในบอสูบระบายนํ้า และอุปกรณควบคุม
- ติดตั้งเคานเตอรอางลางจานพรอมถังดักไขมัน
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผูวาจาง ไดทําการตรวจรับงานกอสรางดังกลาว ถูกตองตามแบบแปลน
รายการ และสัญญาทุกประการแลว
งวดที่ ๙ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๑ ของคาจางทั้งหมด จะจายใหเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติ
งาน ดังนี้ ใหแลวเสร็จภายใน ๔๐๐ วัน
(อาคารสํานักงาน) - ติดตั้งแผนอลูมิเนียมคอมโพสิตหุมเสาอาคาร
- ติดตั้งแผงบังแดด
- ติดตั้งมูลี่ปรับแสงอลูมิเนียม
- ติดตั้งงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ติดตั้งปายชื่อ (ที่ผนังภายนอกอาคาร)
- ตกแตงพื้น-ผนัง-บันได-ทางลาด ภายนอกอาคาร
- ติดตั้งราวกันตกทางลาด
- ทาสีอาคาร
(ถนน-ลาน)
- กอสรางถนนทางเขาคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายนอกบริเวณ
- กอสรางถนน-ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณ สวนที่เหลือ
- กอสรางทางเทาบล็อกปูพื้นสําเร็จรูปพรอมขอบคันสําเร็จรูปทั้งหมด
- ทาสีพื้นถนนที่จอดรถสําหรับผูพิการ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผูวาจาง ไดทําการตรวจรับงานกอสรางดังกลาว ถูกตองตามแบบแปลน
รายการ และสัญญาทุกประการแลว
งวดที่ ๑๐ (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘ ของคาจางทั้งหมด จะจายใหเมื่อ
ผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ รวมทั้งทําสถานที่กอสราง
ใหสะอาดเรียบรอย
(ปรับปรุงที่ดิน)
- ปลูกหญาภายในบริเวณ
(อาคารสํานักงาน) - ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล
- ติดตั้งงานระบบไฟฟา
- ติดตั้งงานระบบสัญญาณและอุปกรณเครือขาย

-

ติดตั้งงานระบบสื่อสาร
ติดตั้งงานระบบเสียงตามสาย
ติดตั้งงานระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
ติดตั้งงานระบบโทรศัพท
จัดสรางศูนยบริการลูกคา ภายในพื้นที่ชั้นที่ ๑
ทดสอบงานระบบตาง ๆ พรอมเสนอรายงานผลการทดสอบ
(รั้ว-ประตู)
รั้วลวดตาขาย – ทาสี
ประตูบานเลื่อนลวดตาขาย กวาง ๗.๐๐ เมตร
– ทาสี
- ปรับปรุงเสริมความสูงรั้วคอนกรีตบล็อกของเดิม สูงขึ้นอีก ๐.๖๐ เมตร
– ทาสี
(ปายชื่อ)
- ติดตั้งตัวหนังสือและติดตั้งงานระบบไฟฟา
- ทาสี
(แบบ As-built Drawing) - จัดสงแบบ As-built Drawing ของอาคารสํานักงานและผังบริเวณ
จํานวนอยางละ ๓ (สาม) ชุด โดยสงเปนตนฉบับกระดาษไข ๑ (หนึ่ง) ชุด
และสําเนา ๒ (สอง) ชุด พรอมแผน CD บรรจุ FILE ของงานดังกลาว
จํานวน ๑ (หนึ่ง) ชุด ใหคณะกรรมการตรวจรับงานจางของผูวาจาง
- จัดสงเอกสารรายการวัสดุและอุปกรณของงานระบบพรอมคูมือการใชงาน
จํานวน ๓ (สาม) ชุด พรอมแผน CD บรรจุ FILE ของเอกสารดังกลาว
จํานวน ๓ (สาม) ชุด
(สํานักงานสนาม) - รื้อถอนสํานักงานสนามและหองประชุม
พรอมเก็บงานสวนที่เหลือทั้งหมด แลวเสร็จเรียบรอย
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผูวาจาง ไดทําการตรวจรับงานกอสรางดังกลาว ถูกตองตามแบบแปลน
รายการ และสัญญาทุกประการแลว
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน
หนังสือจะกําหนด ดังนี้
๙.๑ กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต
จาก กฟภ. จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น
๙.๒ กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกําหนดคาปรับ
เปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางทั้งหมดตามสัญญา ถาไมถึงวันหรือเศษของวันใหคิดเปนหนึ่งวัน จนกวา
จะสงมอบงานจางครบตามสัญญาและตองรับผิดชอบชดใชคาใชจายที่ กฟภ. ตองจายใหผูควบคุมงานกอสราง (ไดแก
เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง + คาครองชีพ + ที่พัก หรือคาลวงเวลา) และ / หรือคาจางที่ปรึกษาระหวางที่ปฏิบัติผิดสัญญา
จาง
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือขอ

ตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอย
กวา ๒ ป นับถัดจากวันที่ กฟภ. ไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. การจายเงินลวงหนา
ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๐ ของราคาคาจางทั้งหมด
แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแก กฟภ. กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น
๑๒. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
๑๒.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กฟภ. ไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากเงินงบ
ประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๒.๒ เมื่อกฟภ.ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมกา
รพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗
วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๒.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่ง กฟภ. ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ
ภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กฟภ. จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้า
ประกัน การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผู
ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒.๔ กฟภ. สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง
จางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ กฟภ. คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียก
รองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
๑๒.๖ กฟภ. อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จาก กฟภ. ไมได

(๑) กฟภ.ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่
จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป
(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก กฟภ. หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๓. การปรับราคาคางานกอสราง
๑๓.๑ การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณี
ที่ คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาทีก่ ฟภ.ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕
๑๓.๒ ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกําหนดอัตราภาษีมูลคาเพิ่มภายหลังสัญญามีผล
ใชบังคับ คูสัญญาตกลงใหคาจางตามสัญญา ปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษีมูลคาเพิ่มดังกลาวโดยไม
ตองแกไขสัญญา
๑๔. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อ กฟภ.ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้
แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตราฐานฝมือชางจาก สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานกระทรวงแรงงาน ผูเสนอ
ราคาจะตองมีและใชผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขา
รับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ ๑๐ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละ
สาขาชาง ดังตอไปนี้
๑๔.๑ ชางกอสรางโยธา
๑๔.๒ ชางกล
๑๔.๓ ชางเชื่อม
๑๔.๔ ชางประปา
๑๔.๕ ชางไฟฟา
๑๔.๖ ชางปูกระเบื้องและสุขภัณฑ
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
กฟภ. สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกให
เปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ
ทําสัญญากับ กฟภ. ไวชั่วคราว
๑๗. การประกันภัย
ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองจะตองจัดทําประกันภัย โดยใหมีผลคุมครอง
ภัยทุกชนิด ไดแก อัคคีภัย อุทกภัย แผนดินไหว เปนตน และประกันภัยอันตรายแกผูปฏิบัติงานของ กฟภ. ตลอดจน
บุคคลที่สาม โดยมีวงเงินเต็มตามมูลคางานกอสรางตามสัญญา และใหมีผลบังคับนับตั้งแตวันทําสัญญา จนถึงวัน
ที่ กฟภ. ไดรับมอบงานถูกตองเรียบรอยแลว โดยให กฟภ. เปนผูเอาประกันรวมและเปนผูรับผลประโยชนรวม ทั้งนี้
ใหผูยื่นขอเสนอเปนผูชําระเบี้ยประกันภัยทั้งหมด และจะตองสงมอบตนฉบับกรมธรรมให กฟภ. ในวันลงนามใน
สัญญาดวย
๑๘. อื่นๆ
ผูรับจางจะตองจัดทําแผนปายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานกอสราง ลงในแผนปายประกาศ
ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร ใหเห็นโดยชัดเจน จํานวน ๑ ปาย ณ บริเวณกอสรางดวย โดยใหมีรายละเอียดในการ
ประกาศดังนี้.๑๘.๑ ชื่อหนวยงานเจาของโครงการ สถานที่ติดตอ และหมายเลขโทรศัพท พรอมดวงตรา
หนวยงานเจาของโครงการ
๑๘.๒ ประเภทชนิดของสิ่งกอสราง
๑๘.๓ ปริมาณงานกอสราง
๑๘.๔ ชื่อ ที่อยูผูรับจาง พรอมหมายเลขโทรศัพท
๑๘.๕ ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุด
๑๘.๖ วงเงินคากอสราง
๑๘.๗ ชื่อเจาหนาที่ผูควบคุมงาน พรอมหมายเลขโทรศัพท

การไฟฟาสวนภูมิภาค
มีนาคม ๒๕๖๒

