เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เลขที่ ………………………………………….
การจ้างงานติดตั้ง Power Transformer Monitoring System
ตามประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
----------------------------------------การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคซึ่ ง ต่ อ ไปนี้ เรี ย กว่ า “กฟภ.” มี ค วามประสงค์ จ ะประกวดราคาจ้ า งด้ ว ย
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานติดตั้ง Power Transformer Monitoring System โดยมีข้อแนะนาและ
ข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1.1 รายละเอียดและขอบเขตของงาน
1.2 แบบสัญญาจ้าง
1.3 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันผลงาน
1.4 บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
1.5 แบบบัญชีเอกสารที่ก้าหนดไว้ในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
1.6 การประกันความช้ารุดบกพร่องและอัตราค่าปรับ
1.7 มาตรฐานและคุณสมบัติทางเทคนิค (Standard and Specification)
1.8 แบบรายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณงาน (Price Schedules)
1.9 รายละเอียดบัญชีปริมาณงานของอุปกรณ์ที่เสนอ (Bill of Materials)
1.10 Table of Compliances
1.๑1 แบบฟอร์มรายละเอียดทีมงาน
1.12 แบบฟอร์มหนังสือรับรองการเป็นวิศวกร
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

-๒2.1 มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ต า ม ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ต้ อ ง เป็ น นิ ติ บุ ค ค ล ที่ จ ด ท ะ เบี ย น
ในประเทศไทย มีวัตถุป ระสงค์รับ งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหรือระบบควบคุมสถานี ไฟฟ้ าด้วยคอมพิว เตอร์
(CSCS) หรือ ระบบควบคุมและเฝ้ าระวัง หม้อ แปลงไฟฟ้ า (Transformer Monitoring systems) หรือผลิ ต
หม้อแปลงไฟฟ้าในระบบผลิตหรือระบบจาหน่าย
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ ว คราว เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บ
ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก้ า หนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิงงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิงงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนันด้วย
2.6 มีคุณสมบั ติและไม่มีลักษณะต้องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กฟภ.
ณ วั น ประกาศประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ไม่ เป็ น ผู้ ก ระท าการอั น เป็ น การขั ด ขวางการแข่ ง ขั น
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
2.9 ไม่ เป็ นผู้ ได้รั บเอกสิ ทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิ เสธไม่ยอมขึนศาลไทยเว้นแต่รัฐ บาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน
2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ก้าหนด
2.12 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ องไม่อ ยู่ในฐานะเป็ น ผู้ ไม่ แสดงบั ญ ชีรายรับ รายจ่ าย หรือ แสดงบั ญ ชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด
2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็น คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงิน แต่ล ะครังซึ่งมีมูล ค่า ไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ก้าหนด
2.14 ต้องเคยเป็นคู่สัญญา หรือผู้รับจ้างช่วงกับหน่วยงาน/องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่ว ยงานเอกชนที่เป็ น นิ ติบุ คคล และได้รับหนังสื อรับรองผลงาน (Provisional Acceptance Certificate:
PAC) โดยต้องมีป ระสบการณ์ด้านการออกแบบ ผลิ ต หรือควบคุมงาน งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหรือระบบ
ควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) หรือ ระบบควบคุมและเฝ้าระวังหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer
Monitoring systems) หรือผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบผลิตหรือระบบจาหน่าย โดยให้ แนบ (1) หนังสื อ
รับรองผลงาน (PAC) และ (2) ส้าเนาสัญญาที่แสดงหลักฐานการว่าจ้างและขอบเขตงานมาพร้อมกับข้อเสนอ
ทางเทคนิคด้วย กรณีที่เป็นผู้รับจ้างช่วงให้แนบส้าเนาหนังสือรับรองผลงาน (PAC) และเอกสารที่แสดงการ
ว่าจ้างและขอบเขตงานจากผู้รับจ้างหลัก (main contractor) มาพร้อมข้อเสนอทางเทคนิคด้วย
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี

-๓(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า”
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน้าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(2) กรณี ที่ กิ จ การร่ ว มค้ าไม่ ได้ จ ดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลใหม่ นิ ติ บุ ค คลแต่ ล ะนิ ติ บุ ค คล
ที่ เข้ าร่ วมค้ าทุ กรายจะต้ องมี คุ ณ สมบั ติ ครบถ้ วนตามเงื่ อนไขที่ ก้ าหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ น แต่
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก้าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด
รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
การยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านันสามารถใช้
ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทังนี “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2.15 ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ Online DGAs ที่เสนอต้องเคยติดตังกับหม้อแปลงไฟฟ้าก้าลังขนาดพิกัด
ไม่น้อยกว่า 50 MVA ในระบบจ้าหน่ายหรือระบบผลิตไฟฟ้า ของหน่วยงาน/องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานเอกชนที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจ้าหน่ายหรือผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยโดยติดตังในประเทศ
ไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ตัว แต่ละตัวเคยติดตังมาในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดย Online DGAs ที่เสนอ
ต้องใช้เทคโนโลยีการแยกและวิเคราะห์ แก๊สเดียวกันกับที่เคยติดตังในประเทศไทยดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นและ
ต้องไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานไม่ได้หรือไม่ได้คุณภาพและต้องสามารถใช้งานได้ ณ วันที่พิจารณาข้ อเสนอ โดยต้อง
แนบหลักฐานหนังสือเพื่อยืนยันจากหน่วยงานที่ เคยติดตังว่า Online DGAs ที่ติดตังอยู่ยังอยู่สภาพใช้งานได้ดี
ลงวันที่ไม่เกินกว่า 120 วัน (นับในวันที่ยื่นเอกสาร) มาพร้อมกับข้อเสนอทางเทคนิค
2.16 ต้องมีที มงานวิศวกรด้านระบบไฟฟ้ า รวมทั งต้อ งมีใบอนุญ าตเป็ นผู้ ประกอบวิช าชี พ
วิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญ ญัติวิศวกร พ.ศ. 2552 และคุณ สมบัติของผู้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. 2551 พร้อมหลักฐาน และหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบ
และควบคุมงานตามประกวดราคาจ้างนี
2.17 ต้ อ งมี ที ม งานที่ มี ป ระสบการณ์ ในการออกแบบติ ด ตั งเซ็ น เซอร์แ ละ/หรื อ อุ ป กรณ์ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบควบคุ ม และเฝ้ า ระวั ง หม้ อ แปลงไฟฟ้ า (Transformer Monitoring systems) และ
ประสบการณ์ในการออกแบบซอฟแวร์ระบบควบคุมหรือเฝ้าระวัง หม้อแปลงไฟฟ้า โดยจะต้องแนบเอกสาร
หลักฐานเกี่ย วกับ คุณ วุฒิ ประสบการณ์ การท้างาน โดยทีมงานจะต้องประกอบด้วยบุคคลากร อย่างน้อย
ดังต่อไปนี
(1) ผู้จัดการโครงการ จ้านวน 1 คน
(2) ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวิเคราะห์ ห ม้อแปลงไฟฟ้าก้าลัง (ชาวต่างชาติ ) จ้านวน 1 คน
โดยมี ป ระสบการณ์ ด้ า นการวิ เคราะห์ ห ม้ อ แปลงไฟฟ้ า ก้ าลั ง condition-based
maintenance (CBM) ไม่น้อยกว่า 5 ปี
(3) วิศวกรออกแบบ จ้านวน 1 คน
(4) วิศวกรควบคุมการติดตัง จ้านวน 2 คน
(5) ผู้ ป ระสานงานโครงการ จ้ านวน 1 คน (ประสานงานตลอดโครงการถึ งวัน หมด
ประกันผลงาน)

-๔๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทังรับรองส้าเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
นิติบุ คคล หนั งสื อบริคณห์ สนธิ บัญ ชีรายชื่อกรรมการผู้ จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ ถือหุ้ น
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทังรับรองส้าเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส้าเนา
บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นัน ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส้าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทังรับรอง
ส้าเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) แคตตาล็อก และ/หรือแบบรูปรายการ เอกสารมาตรฐานและคุณสมบัติทางเทคนิค
(Standard and Specification) ของพัส ดุ อุ ปกรณ์ และซอฟแวร์ที่เสนอทุ ก รายการ โดยผู้ ยื่น ข้อเสนอต้อ ง
จัดท้า ตาราง Table of Compliance และท้าการเน้น/ขีดเส้น/ท้าเครื่องหมาย (ด้วยการพิมพ์เท่านัน) บนแคต
ตาล็ อ ก และ/หรื อ แบบรู ป รายการ เอกสารมาตรฐานและคุ ณ สมบั ติ ท างเทคนิ ค (Standard and
Specification) ของพัสดุ อุปกรณ์และซอฟแวร์ที่เสนอในส่วนที่สอดคล้องกับเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.7 มาตรฐานและคุณสมบัติทางเทคนิค แต่ละรายการให้ครบถ้วนและชัดเจน
ทั งนี การเสนอรายละเอี ย ดอุ ป กรณ์ ต้ อ งระบุ ยี่ ห้ อ บริ ษั ท และประเทศผู้ ผ ลิ ต
การรับประกันการช้ารุดบกพร่อง หรือรายละเอียดอื่นๆ อย่างชัดเจน
(5) หนังสือเพื่อยืนยันจากหน่วยงานที่เคยติดตังว่า Online DGAs ที่ติดตังอยู่ยังอยู่สภาพ
ใช้งานได้ดใี นประเทศอย่างน้อย 2 ตัว
(6) Programming manual ของซอฟ แวร์ ที่ ใ ช้ พั ฒ นาระบบ Transformer Heath
Management System
(7) ผลการทดสอบและ Certificate ของอุปกรณ์ที่ก้าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.7 มาตรฐานและคุณสมบัติทางเทคนิค เช่น RTUs และ online DGAs เป็น
ต้น
(8) แบบรายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณงาน (Price Schedules)
(9) Table of Compliances
(10) รายละเอียดบัญชีปริมาณงานของอุปกรณ์ที่เสนอ (Bill of Materials)
(11) แบบฟอร์มรายละเอียดทีมงาน
(12) แบบฟอร์มหนังสือรับรองการเป็นวิศวกร

-๕(13) ผู้ยื่ นข้อเสนอจะต้องจัดท้าและแนบเอกสารที่แสดงตารางการบริการบ้ารุงรักษา
อุปกรณ์หลัก รวมถึงชินส่วนส้ารอง (spare part) พร้อมระบุรายการและราคาอย่างละเอียด
(14) หนังสือรับรองจากผู้ผลิตหรือผู้จ้าหน่ายให้เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์นันๆ ของอุปกรณ์
หลักเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.7 มาตรฐานและคุณสมบัติทางเทคนิค
(15) หนังสื อรับ รองจากผู้ แทนในประเทศว่ายินดีให้ บริการบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ ที่ติดตัง
ตลอดระยะเวลาการประกันผลงานตามเงื่อนไขเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.6
(16) หนังสือรับรองจากผู้แทนในประเทศว่ายินดีจะเคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เซิฟ
เวอร์ไปติดตังที่แห่งใหม่ (บริเวณเขตกรุงเทพหรือปริมณฑล) ตามที่ กฟภ. ก้าหนด ไม่เกิน 1 ครัง ระยะเวลาการ
ประกันผลงานตามเงื่อนไขเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.6
(17) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทังหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.5 (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั งนี เมื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอด้ า เนิ น การแนบไฟล์ เอกสารตามบั ญ ชี เอกสารส่ ว นที่ 1
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบในข้อ
1.5 (1) ให้ โดยผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอไม่ ต้ องแนบบั ญ ชี เอกสารส่ วนที่ 1 ดั งกล่ าวในรู ป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
และผู้ยื่นข้อเสนอต้องน้าฉบับพิมพ์หลักฐานบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ข้อ (1) - (3) ที่ได้
จากการสร้างเอกสารของระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และ บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ข้อ (4) - (17) ที่
ผู้ยื่นข้อเสนอเตรียม จ้านวน 6 ชุด มาส่งที่กองหม้อแปลง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส้านักงานใหญ่) เลขที่ 200
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันนับแต่วันยื่นข้อเสนอทางระบบ
จัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอมอบอ้ า นาจให้ บุ ค คลอื่ น กระท้ า การแทนให้ แ นบหนั ง สื อ
มอบอ้านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจ
ทังนี หากผู้รับมอบอ้านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทังหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.5 (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั งนี เมื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอด้ า เนิ น การแนบไฟล์ เอกสารตามบั ญ ชี เอกสารส่ ว นที่ 2
ครบถ้ว น ถูกต้ องแล้ ว ระบบจั ดซื อจั ดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็ กทรอนิ กส์ จะสร้างบั ญชี เอกสารส่ วนที่ 2 ตามแบบ
ในข้อ 1.5 (2) ให้ โดยผู้ยื่ น ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
4.1 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื อจั ด จ้ า งภ าครั ฐ
ด้ว ยอิเล็ ก ทรอนิ กส์ ต ามที่ ก้ าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ นี โดยไม่ มีเงื่อ นไขใดๆ ทั งสิ น
และจะต้ อ งกรอกข้ อ ความให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น พร้อมทั งหลั ก ฐานแสดงตั ว ตนและท้ าการยื นยั นตั วตนของ
ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

-๖4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครังเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทังนี ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือ
เป็นส้าคัญ โดยคิดราคารวมทังสินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทังปวงไว้แล้ว
ราคาที่ เสนอจะต้ อ งเสนอก้ าหนดยื น ราคาไม่ น้ อ ยกว่ า 180 วั น ตั งแต่ วั น เสนอราคา
โดยภายในก้าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ องเสนอก้ าหนดเวลาด้ าเนิ นการแล้ วเสร็ จไม่ เกิ น 330 วั น นั บถั ดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง และ วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กฟภ. ให้เริ่มท้างาน
๔.๔ ก่ อนเสนอราคา ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอควรตรวจดู ร่ างสั ญ ญา รายละเอี ยดและขอบเขตของงาน
ฯลฯ ให้ ถี่ ถ้ วนและเข้ าใจเอกสารประกวดราคาจ้ างอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ทั งหมดเสี ย ก่ อ นที่ จ ะตกลงยื่ น ข้ อ เสนอ
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสน อจะต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื อจั ด จ้ า งภาครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่…………………………….... ระหว่างเวลา………………..น. ถึง…………………น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่ อพ้ น ก้าหนดเวลายื่น ข้ อเสนอและเสนอราคาแล้ ว จะไม่ รับ เอกสารการยื่น ข้ อเสนอ
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท้าเอกสารส้าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็ นผู้รับผิ ดชอบตรวจสอบความครบถ้ว น
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็น
การเสนอราคาให้แก่ กฟภ. ผ่านทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
4.7 คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส์ จะด้ าเนิ น การตรวจสอบ
คุณ สมบั ติของผู้ ยื่ น ข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็น ผู้ ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่ว มกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่น
ตามข้ อ 1.4 (๑) หรื อ ไม่ หากปรากฏว่ าผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายใดเป็ นผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกั นกั บ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนันออกจากการเป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่ อคณะกรรมการพิ จารณาผลการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์ ว่ า ก่ อนหรื อ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.4 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีก ารกระท้าอันเป็น การขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็น ธรรม
คณ ะกรรมการฯ จะตั ด รายชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายนั นออกจากการเป็ น ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ และ กฟภ .
จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิงงาน เว้นแต่ กฟภ. จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนันมิใช่
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กฟภ.
4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่ เ สนอจะต้ อ งเป็ น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถ้ า มี )
รวมค่าใช้จ่ายทังปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอจะต้ องลงทะเบี ย นเพื่ อ เข้ าสู่ ก ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่ก้าหนด
(4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(5) ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งศึ ก ษาและท้ า ความเข้ า ใจในระบบและวิ ธี ก ารเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

-๗4.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องน้าส่งหลักฐานส่วนที่ 1 เอกสารทางด้านเทคนิคทังหมด จ้านวน 6 ชุด
มาส่งที่กองหม้อแปลง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส้านักงานใหญ่) เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันนับแต่วันยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๕. หลักประกันการเสนอราคา (ใช้ส้าหรับกรณีที่มีวงเงินงบประมาณการจัดจ้าง เกินกว่า 5,000,000 บาท)
ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ องวางหลั กประกั น การเสนอราคาพร้ อมกั บ การเสนอราคาทางระบบจั ดซื อ
จัดจ้างภาครัฐ ด้ว ยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี จ้านวน ...........................บาท
(............................................)3
5.1 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นัน
ช้าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนันไม่เกิน 3 วันท้าการ
5 .2 ห นั งสื อ ค้ าป ระกั น อิ เล็ ก ท รอนิ ก ส์ ขอ งธน าค ารภ ายใน ป ระเท ศ ต าม แ บ บ ที่
คณะกรรมการนโยบายก้าหนด
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
5.4 หนั ง สื อ ค้ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนด
กรณี ที่ ผู้ ยื่น ข้อเสนอน้ าเช็คหรือดราฟท์ ที่ธนาคารสั่ งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสื อ
ค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้ กฟภ. ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่.................ระหว่างเวลา................น. ถึง............น.
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี
(1) กรณี ที่ กิ จการร่ วมค้ าได้ จดทะเบี ยนเป็ นนิ ติ บุ คคลใหม่ ให้ ระบุ ชื่ อ กิจการร่วมค้าดั งกล่ าว
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา
ร่วมค้าก้าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ทังนี “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี กฟภ. จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ กฟภ. ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่้าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท้าสัญญา
หรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการพิ จารณ าผลการยื่ นข้ อเสนอประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์ ครั งนี กฟภ .
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ราคา

-๘6.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณี ใช้ห ลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ช นะการยื่นข้อเสนอ กฟภ. จะพิจารณาจาก.
ราคารวม
6.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ ถู ก ต้ อ ง หรื อ ไม่ ค รบถ้ ว นตามข้ อ ๓ หรือ ยื่ น ข้ อ เสนอไม่ ถู ก ต้ อ งตามข้ อ ๔ คณะกรรมการพิ จ ารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิ ค หรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ จ ะจ้ า งไม่ ค รบถ้ ว น หรื อ เสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ กฟภ. ก้าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใน
ส่ ว น ที่ มิ ใช่ ส าระส้ าคั ญ แ ล ะ ค ว าม แ ต ก ต่ างนั น ไม่ มี ผ ล ท้ าให้ เกิ ด ก ารได้ เป รี ย บ เสี ย เป รี ย บ ต่ อ
ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอรายอื่น หรือเป็ น การผิ ดพลาดเล็ กน้ อ ย คณะกรรมการฯ อาจพิ จารณาผ่ อ นปรนการตัด สิ ท ธิ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน
6.4 กฟภ. สงวนสิ ทธิ์ ไม่ พิ จารณาข้ อเสนอของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอโดยไม่ มี การผ่ อนผั น ในกรณี
ดังต่อไปนี
(1) ไม่ ป รากฏชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายนั นในบั ญ ชี รายชื่ อ ผู้ รั บ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ กฟภ.
(2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ ก้ า หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๖.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ กฟภ. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชีแจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กฟภ. มีสิทธิที่
จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท้าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.6 กฟภ. ทรงไว้ ซึ่ ง สิ ท ธิ ที่ จะไม่ รั บ ราคาต่้ าสุ ด หรื อ ราคาหนึ่ งราคาใด หรื อ ราคา
ที่ เสนอทั งหมดก็ได้ และอาจพิ จ ารณาเลื อ กจ้ างในจ้านวน หรือ ขนาด หรือ เฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจ ารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กฟภ. เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสีย หายใดๆ มิได้ รวมทัง กฟภ. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือ
ได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
ในกรณี ที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่้าสุด เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด้าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือ กฟภ. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนันชีแจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด้าเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส์ ให้ เสร็จสมบู รณ์ หากค้าชีแจงไม่เป็ นที่รับ ฟังได้ กฟภ. มีสิ ทธิที่ จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน ทังนี ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายใดๆ จาก กฟภ.
๖.7 ก่อนลงนามในสัญญา กฟภ. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏ
ว่ า มี การกระท้ าที่ เข้ าลั กษ ณ ะผู้ ยื่ น ข้ อเสนอที่ ชนะการป ระกวดราคาหรื อที่ ได้ รั บก ารคั ดเลื อก

-๙มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท้าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ ชนะการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ จะต้องท้าสั ญญาจ้างตามแบบสั ญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ กฟภ. ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ 10 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ กฟภ. ยึดถือไว้
ในขณะท้าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดัง ต่อไปนี
7.1 เงินสด
7.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ กฟภ. ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค
หรือ ดราฟท์นันช้าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท้าสัญญา หรือก่อนวันนันไม่เกิน ๓ วันท้าการ
7.3 หนั งสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่ คณะกรรมการนโยบายก้าหนด
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก้าหนด
7.4 หนั ง สื อ ค้ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ท ราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
ห ลั กป ระกั น นี จะคื น ให้ โดยไม่ มี ด อกเบี ย ตาม อั ต ราส่ ว น ของงาน จ้ า งซึ่ ง กฟ ภ .
ได้รับมอบไว้แล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กฟภ. จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทังปวงด้วย
แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 5 งวด ดังนี
8.1 งวดที่ 1 จ่ายเงิน 10% (สิบเปอร์เซ็นต์) ของวงเงินตามสัญญาหลังจากผู้รับจ้างส่งมอบงาน
ให้ กฟภ. และคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบดังต่อไปนี
(1) ร่ า งแบบเชิ ง แนวคิ ด GUI (graphic user interface) ของระบบ Transformer
Health Management System
(2) ร่างแบบการติดตังอุปกรณ์ เซ็นเซอร์ RTUs และคอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์
8.2 งวดที่ 2 จ่ายเงิน 20 % (ยี่สิบเปอร์เซ็นต์) ของวงเงินตามสัญญาหลังจากผู้รับจ้างส่งมอบ
งานให้ กฟภ. และคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบดังต่อไปนี
(1) ท้า Pre-FAT ของ RTUs และ online DGAs
(2) ติดตัง RTUs และ online DGAs ของหม้อแปลงจ้านวนไม่น้อยกว่า 20 (ยี่สิบ) ตัว
(3) ท้า Testing & Commissioning ส่วน RTUs และ online DGAs ที่ติดตัง
8.3 งวดที่ 3 จ่ายเงิน 20% (ยี่สิบเปอร์เซ็นต์) ของวงเงินตามสัญญาหลังจากผู้รับจ้างส่งมอบ
งานให้ กฟภ. และคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบดังต่อไปนี

- ๑๐ (1) ท้า FAT ครบทุกส่วนของระบบ (ได้แก่ เช่น เซ็นเซอร์ต่างๆ online DGAs, OLTC
monitors, RTUs และ Transformer Heath Management System Software Set)
(2) ติดตัง RTUs และ online DGAs เพิ่ม โดยติดตังกับหม้อแปลงไฟฟ้าก้าลังจ้านวนไม่
น้อยกว่า 20 (ยี่สิบ) ตัว
(3) ท้า Testing & Commissioning ส่วน RTUs และ online DGAs ที่ติดตัง
8.4 งวดที่ 4 จ่ายเงิน 30 % (สามสิบเปอร์เซ็นต์) ของวงเงินตามสัญญาหลังจากผู้รับจ้างส่ง
มอบงานให้ กฟภ. และคณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบดังต่อไปนี
(1) ติ ด ตั ง Computer Server แ ล ะ Transformer Management System
Software Set ทังหมด
(2) ติดตัง เซ็นเซอร์, online DGAs, OLTC monitors และ RTUs ให้แล้วเสร็จทังหมด
กับหม้อแปลงไฟฟ้าก้าลังทุกตัว
(3) ท้ า การติ ด ตั งและส่ ง มอบพั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ทั งหมดส้ า หรั บ ห้ อ ง the Asset
Management Center Room
(4) ท้า System Testing & Commissioning ของระบบครบทังหมด
8.5 งวดที่ 5 จ่ายเงิน 20% (ยี่สิบเปอร์เซ็นต์) ของวงเงินตามสัญญาหลังจากผู้รับจ้างส่งมอบ
งานให้ กฟภ. โดย กฟภ. ได้ ออกหนั งสื อรับรองผลงาน (Provisional Acceptance Certificate(PAC)) และ
คณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบดังต่อไปนี
(1) ส่งมอบเอกสาร เช่น คู่มือ, as built drawing เป็นต้น รวมถึงพัสดุ อุปกรณ์ทังหมด
(2) ท้าการจัด Training เสร็จเรียบร้อย
(3) ท้ า Availability Test เป็น ระยะเวลาต่ อเนื่ องครบ 30 วัน และทดสอบ Cyber
Security ของระบบครบทังหมด
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะก้าหนด ดังนี
9.1 กรณีที่ผู้รับจ้างน้างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท้าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
กฟภ. จะก้าหนดค่าปรับส้าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ้านวนร้อยละ 10 ของวงเงินของงานจ้างช่วงนัน
9.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ 9.1 จะก้าหนดค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของราคาค่าจ้าง
9.3 กรณี ที่ ผู้ รั บ จ้ า งปฏิ บั ติ ผิ ด สั ญ ญาจ้ า งตามเอกสารแนบท้ า ยเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ข้อที่ 1.6 การประกันความช้ารุดบกพร่องและอัตราค่ าปรับ จะก้าหนดค่าปรับค่าปรับเป็นไป
ตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อที่ 1.6 การประกันความช้ารุดบกพร่องและ
อัตราค่าปรับ
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ ชนะการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส์ ซึ่ งได้ ท้ าสั ญญาจ้ างตามแบบดั งระบุ ในข้อ ๑.๓ หรือท้ า
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึนภายในระยะเวลาไม่

- ๑๑ น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันที่ กฟภ. ได้ออกหนังสือรับรองผลงาน (Provisional Acceptance Certificate(PAC))
ให้กับผู้รับจ้าง และต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.6 การประกันผลงานและอัตราค่าปรับ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง
11. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
11.๑ เงินค่าจ้างส้าหรับงานจ้างครังนี ได้มาจากเงินงบประมาณ.........................../เงินกู้จาก
................................../เงินช่วยเหลือจาก…………………………….2
การลงน าม ใน สั ญ ญ าจะกระท้ าได้ ต่ อเมื่ อ กฟ ภ . ได้ รั บ อนุ มั ติ เงิ น ค่ าจ้ าง
จากงบประมาณ................................./เงินกู้จาก...........…………………./เงินช่วยเหลือจาก………………………..แล้วเท่านัน2
11.๒ เมื่อ กฟภ. ได้ คัดเลื อกผู้ ยื่นข้อเสนอรายใดให้ เป็ นผู้ รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ
ประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์แ ล้ว ถ้า ผู ้รับ จ้า งจะต้อ งสั ่ง หรือ น้า สิ ่ง ของมาเพื่อ งานจ้า งดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนันต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี
(๑) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตังแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซือของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนัน โดยเรืออื่น
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
11.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่ กฟภ. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายใน
เวลาที่ ก้าหนดดังระบุ ไว้ในข้อ ๗ กฟภ. จะริบหลั กประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ ออกหนังสือค้า
ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทังจะพิจารณาให้เป็นผู้
ทิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
11.๔ กฟภ. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ ยื่ นข้ อเสนอจะต้ องปฏิ บั ติ ตามค้ าวิ นิ จฉั ยของ กฟภ. ค้ าวิ นิ จฉั ยดั งกล่ าวให้ ถื อเป็ นที่ สุ ด และผู้ ยื่ นข้ อเสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
11.6 กฟ ภ . อาจประกาศยกเลิ ก การจั ด จ้ า งในกรณี ต่ อ ไปนี ได้ โดยที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก กฟภ. ไม่ได้
(1) กฟ ภ . ไม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรเงิ น ที่ จ ะใช้ ใ นการจั ด จ้ า งหรื อ ได้ รั บ จั ด สรร
แต่ไม่เพียงพอที่จะท้าการจัดจ้างครังนีต่อไป
(2) มีการกระท้าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับ การคัดเลือก
มี ผ ลประโยชน์ ร่ วมกั น หรื อมี ส่ วนได้ เสี ย กั บผู้ ยื่ น ข้ อเสนอรายอื่ น หรื อขั ดขวางการแข่ งขั น อย่ างเป็ นธรรม
หรือสมยอมกันกับ ผู้ยื่ น ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท้าการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา

- ๑๒ ต่อประโยชน์สาธารณะ

(3) การท้าการจัดจ้างครังนีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กฟภ. หรือกระทบ

(4) กรณี อื่ น ในท้ า นองเดี ย วกั บ (1) (2) หรื อ (3) ตามที่ ก้ า หนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ ยื่น ข้ อเสนอที่ ได้ รับ การคั ดเลื อ กให้ เป็ น ผู้ รับ จ้างต้อ งปฏิ บั ติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก้าหนดไว้โดยเคร่งครัด
13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
กฟภ. สามารถน้าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นผู้รับจ้างเพื่อน้ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทังนี หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือท้าสัญญากับ กฟภ. ไว้ชั่วคราว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สานักงานใหญ่)
...............................................
(นาย................................)
………………….….(วัน เดือน ปี)………….……

