(ร่าง)
ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะจ้างเหมางานปรับปรุงภายในสํานักงานกลาง
กฟผ. จํานวน 5 รายการ ประกอบด้วย
รายการที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร WORK SHOP/WARE HOUSE และสํานักงาน-อษส.
รายการที่ 2 งานต่อเติมอาคารที่ทําการ อษส. และ อรค. (ท.011)
รายการที่ 3 งานก่อสร้างอาคารที่ทําการหน่วยบิน-อษส.
รายการที่ 4 งานรื้อถอนอาคาร ท. 009
รายการที่ 5 งานซื้อพัสดุที่รื้อถอน
บริเวณโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี
1. ความเป็นมา
เนื่องจาก กฟผ. มีภารกิจหลายประเภทในพื้นที่บริเวณสํานักงานกลาง และมีอาคารบางส่วนมีอายุการใช้งาน
มานาน จึงมีความจําเป็นต้องปรับปรุงโดยรวมอาคารประเภทเดียวกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน และสร้างอาคารใหม่บางส่วน
ให้เป็นไปตามข้อกําหนดตามกฎหมายและชีวอนามัยอันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปรับปรุงการใช้ที่ดินให้เป็นไปตาม Master Plan
2.2 เพื่อปรับปรุงอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยและชีวอนามัย
2.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.1 ต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่เป็นผู้รับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาฯ นั้น
ในกรณีที่มิใช่ผู้รับ/ซื้อเอกสารฯ ตามวรรคแรก ผู้รับ/ซื้อเอกสารฯ จะต้องทําหนังสือแจ้งให้ กฟผ. ทราบ
ก่อนวันยื่นซองเอกสารประกวดราคาไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
3.2 ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จัดจ้างครั้งนี้ และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของ
ทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ กฟผ. ห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้ที่
ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
3.3 ผู้เสนอราคาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กฟผ. ให้เป็นผู้ทิ้งงาน มีสิทธิเข้าร่วมเสนอราคาได้
3.4 ผู้ เ สนอราคาต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เ สนอราคารายอื่ น และ/หรื อ ต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ มี
ผลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ เ สนอราคากั บ ผู้ ให้บ ริ การตลาดกลางอี เ ล็ กทรอนิ กส์ ณ วั นประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้
3.5 ในกรณีที่เป็นงานจ้างเหมาก่อสร้าง ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลด้วย
3.6 ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาของ กฟผ. หรือมีส่วนร่วมในบริษัทที่ปรึกษาของ กฟผ. ในงานนี้
3.7 ต้องไม่มีผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการของผู้เสนอราคา ไม่ว่าจะในฐานะผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิควบคุมการจั ดการ กรรมการ ผู้อํานวยการ ผู้จัดการ พนักงาน ลูกจ้ าง ตัวแทน หรือที่ปรึกษา
ยกเว้น ในกรณีที่ผู้ปฏิบั ติงานได้รับคําสั่งอย่างเป็นทางการจาก กฟผ. ให้ไปปฎิบัติงานหรื อเข้าร่วมใน
กิจการของผู้เสนอราคา
3.8 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้มีสิทธิ์
เสนอราคา ได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
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ผู้เสนอราคาในนามของกิจการร่วมค้า (Joint Venture) จะต้องดําเนินการทุกขั้นตอนของการประกวด
ราคาในนามกิจการร่วมค้า ตั้งแต่การยื่นซองเอกสารประกวดราคา จนสิ้นสุดข้อผูกพันกับ กฟผ.
3.9.1 กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนํา
ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าได้
3.9.2 กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า
ทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็น
ลายลักษณ์อักษร กําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอ
ราคา และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นซอง กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กฟผ.
ต้องมีผลงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หรืองานอาคารโครงเหล็ก SPAN ไม่น้อยกว่า
20 เมตร ที่ เ ป็ น ผู้ รั บ จ้ า งโดยตรงกั บ เจ้ า ของโครงการที่ เ ป็ น หน่ ว ยงาน ราชการ องค์ การ เทศบาล
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เชื่อถือได้ สําหรับงานนั้นๆ มิใช่ผู้รับเหมาช่วง ซึ่งมีราคางานตามสัญญาเดียว
ไม่ ต่ํ า กว่ า 25,000,000.-บาท (ยี่ สิ บ ห้ า ล้ า นบาทถ้ ว น) และเป็ น ราคาที่ ไ ม่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม
โดยผลงานดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา ไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา
พร้อมกับแนบหนังสือรับรองผลงาน และในกรณีผลงานดังกล่าวเจ้าของโครงการเป็นเอกชนให้แนบ
สําเนาสัญญามาด้วย
ผู้ เ สนอราคาต้ อ งเป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ มี ผ ลประกอบการและฐานะการเงิ น ที่ ดี ใ นช่ ว ง 3 ปี ที่ ผ่ า นมา
(พ.ศ. 2550 - 2552) หรือ (พ.ศ. 2551 - 2553) จะต้องเป็นบวกหรือมีค่าเท่ากับศูนย์ เพื่อลดปัญหาการขาด
สภาพคล่องทางการเงินของผู้ประกอบการ โดยจะต้องยื่นสําเนาเอกสารรายงานงบการเงินที่ผ่านมารับรอง
จากผู้ ต รวจสอบบั ญชี รั บอนุ ญ าตย้ อนหลั ง 3 ปี (พ.ศ. 2550 - 2552) หรื อ (พ.ศ. 2551 - 2553)
และให้ผู้เสนอราคายื่นหนังสือรับรองการให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อ (Cradit) สําหรับการดําเนินการ
ก่อสร้างโครงการนี้จากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ กฟผ. เชื่อถือ
โดยให้ ยื่ นเอกสารดั งกล่ าวข้ างต้ นมาพร้ อมกั บการยื่ น ซองเอกสารประกวดราคา และ
กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาการเสนอราคาผู้ที่ไม่ได้แนบเอกสารดังกล่าว
ผู้เสนอราคา หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษรจะต้องไปดูสถานที่ก่อสร้าง และรับ
ฟังคําชี้ แจง ห้องประชุม ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่ อสร้า ง (ออก.) อาคาร ท.101 ห้อง 317
สํานักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรีโดยติดต่อ นายอภิชาต คลี่สุวรรณ โทรศัพท์ 0 2436 1946,
08 1250 6856 และต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการดูสถานที่ฯ เพื่อให้เจ้าของสถานที่
หรือผู้แทน ลงนามรับรองในแบบฟอร์มการดูสถานที่ฯ และให้ยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวมาพร้อมกับการ
ยื่นซองเอกสารประกวดราคา กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณา หากผู้เสนอราคาไม่มาดูสถานที่
ก่อสร้าง และรับฟังคําชี้แจงในวันเวลาดังกล่าว
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ํากว่า 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
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4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะ
ตาม FILE เอกสารเงื่ อนไขเฉพาะงานที่ แนบ และขอดูรูป แบบรายการละเอี ยด ได้ที่ แผนกจั ดหาทั่วไป
กองจัดหาทั่วไป ชั้น 3 ห้อง 302 (อาคาร ท.082) ฝ่ายพัสดุและจัดหา บริเวณสํานักงานใหญ่ กฟผ. เชิงสะพาน
พระราม 7 อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
5. กําหนดงานแล้วเสร็จ ภายใน 300 วันนับจากวันที่ กฟผ.แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้าดําเนินการ
6. ราคากลาง กฟผ. (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 54,187,991.- บาท (ห้าสิบสี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้า
ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)
รายการที่ 1 อาคาร WORK SHOP/WARE HOUSE และสํานักงาน อษส. เป็นเงิน 38,568,500.-บาท
รายการที่ 2 ต่อเติมอาคารที่ทําการ อษส.และ อรค. (ท.011)
เป็นเงิน 9,680,934.-บาท
รายการที่ 3 อาคารที่ทําการหน่วยบิน อษส.
เป็นเงิน 5,654,263.-บาท
เป็นเงิน 504,294.-บาท
รายการที่ 4 งานรื้อถอนอาคาร ท.009
รายการที่ 5 งานรับซื้อพัสดุที่รื้อถอน
เป็นเงิน 220,000.-บาท
7. หลักประกันซอง จํานวนเงิน 2,800,000.- บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)
8. การเสนอความเห็นและวิจารณ์ร่าง TOR
หากท่านใดประสงค์จะเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ สามารถแจ้ง
ความเห็นดังกล่าว มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่จริง และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ
ได้ โดยแจ้งมาภายในระยะเวลาที่กําหนด ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือตาม E-Mail Address
pro-ge@egat.co.th ที่อยู่ แผนกจัดหาทั่วไป กองจัดหาทั่วไป ฝ่ายพัสดุและจัดหา (อาคาร ท.082 ชั้น 3 ห้อง 302)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์
11130
กําหนดสิ้นสุดการรับฟังคําวิจารณ์ วันที่ 24 มีนาคม 2554
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เงือ นไขเฉพาะงาน
หมวดงานประกวดราคา
1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1.1 ตามข้อ 2 ของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ “คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา”
1.2 ต้องมีผลงานก่ อสร้ างอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หรื องานอาคารโครงเหล็ก SPAN ไม่ น้อยกว่ า
20 เมตร ที'เป็ นผูร้ ับจ้างโดยตรงกับเจ้าของโครงการที'เป็ นหน่วยงาน ราชการ องค์การ เทศบาล
รัฐวิสาหกิ จ หรื อเอกชนที' เชื' อถื อได้ สําหรั บงานนั2นๆ มิ ใช่ ผูร้ ั บเหมาช่ วง ซึ' งมี ราคางานตาม
สั ญ ญาเดี ย วไม่ ต' ํา กว่ า 25,000,000.-บาท (ยี สิ บ ห้ า ล้ า นบาทถ้ ว น) และเป็ นราคาที' ไ ม่ ร วม
ภาษีมูลค่าเพิ'ม โดยผลงานดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็ จครบถ้วนตามสัญญา ไม่เกิ น 5 ปี นับถึ งวัน
ยืน' ซองเอกสารประกวดราคา พร้อมกับแนบหนังสื อรับรองผลงาน และในกรณี ผลงานดังกล่าว
เจ้าของโครงการเป็ นเอกชนให้แนบสําเนาสัญญามาด้วย
เฉพาะผูท้ ี' ผ่า นการทํางานก่ อสร้ า ง กับ ฝ่ ายออกแบบและบริ หารงานก่ อสร้ า ง
กฟผ. ที'ผา่ นการประเมินผลงาน ตามทะเบียนผูร้ ับจ้างของ ฝ่ ายออกแบบและบริ หารงานก่อสร้าง
ไม่ตอ้ งแนบหนังสื อรับรองผลงาน
1.3 ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต'าํ กว่า 10,000,000.- บาท (สิ บล้ านบาทถ้ วน)
1.4 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นนิ ติบุคคลที' มีผลประกอบการและฐานะการเงิ นที' ดีในช่ วง 3 ปี ที' ผ่านมา
(พ.ศ. 2550 - 2552) หรื อ (พ.ศ. 2551 - 2553) จะต้องเป็ นบวกหรื อมีค่าเท่ากับศูนย์ เพื'อลดปั ญหา
การขาดสภาพคล่ องทางการเงิ นของผูป้ ระกอบการ โดยจะต้องยื'นสําเนาเอกสารรายงานงบ
การเงิ นที' ผ่านมารับรองจาก ผูต้ รวจสอบบัญชี รับอนุ ญาตย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2550 - 2552)
หรื อ (พ.ศ. 2551 - 2553) และให้ผูเ้ สนอราคายื'นหนังสื อรั บรองการให้การสนับสนุ นด้านสิ นเชื' อ
(Cradit) สําหรับการดําเนินการก่อสร้างโครงการนี2 จากธนาคารหรื อสถาบันการเงินที' กฟผ. เชื'อถือ
โดยให้ยื'นเอกสารดังกล่ าวข้างต้นมาพร้ อมกับการยื'นซองเอกสารประกวดราคา
และ กฟผ. ขอสงวนสิ ทธิL ที'จะไม่พิจารณาการเสนอราคาผูท้ ี'ไม่ได้แนบเอกสารดังกล่าว
1.5 ผูเ้ สนอราคา หรื อตัวแทนที'ได้รับมอบอํานาจเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจะต้องไปดูสถานที'ก่อสร้ าง
และรับฟั งคําชี2 แจง ณ ห้องประชุ ม ฝ่ ายออกแบบและบริ หารงานก่อสร้าง (ออก.) อาคาร ท.101
ห้อง 317 สํานักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรีโดยติดต่อ นายอภิชาต คลี' สุวรรณ โทรศัพท์
0 2436 1946, 08 1250 6856
และต้องกรอกรายละเอี ย ดในแบบฟอร์ มการดู สถานที' ฯ เพื'อให้เจ้าของสถานที' หรื อผูแ้ ทน
ลงนามรับรองในแบบฟอร์ มการดูสถานที'ฯ และให้ยนื' แบบฟอร์ มดังกล่าวมาพร้อมกับการยืน' ซอง
เอกสารประกวดราคา กฟผ. ขอสงวนสิ ทธิ7ทจี ะไม่ พจิ ารณา หากผู้เสนอราคาไม่ มาดูสถานที

ก่ อสร้ าง และรับฟังคําชี<แจงในวันเวลาดังกล่ าว
 ต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ มการดูสถานที'เพื'อให้เจ้าของสถานที' หรื อผูแ้ ทน
ลงนามในแบบฟอร์ ม การดู ส ถานที' และให้ยื' นแบบฟอร์ ม ดัง กล่ า วมาพร้ อ มกับ การยื'น ซอง
เอกสารประกวดราคา และ กฟผ. ขอสงวนสิ ทธิL ที'จะไม่พิจารณาการเสนอราคาผูท้ ี'ไม่ได้แนบ
แบบฟอร์ มการดูสถานที' ที'มีการลงนามในใบรับรองมาด้วย
 ไม่ตอ้ งกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ ม
2. หลักประกันซองประกวดราคาฯ จํานวนเงิ น 2,800,000.- บาท (สองล้ านแปดแสนบาทถ้ วน) โดยการยื'น
หลักประกันซองจะต้องเป็ นไปตามข้อ 5 ของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3. การยืน เอกสารหลักฐาน ผูเ้ สนอราคาต้องยืน' เอกสารอย่างน้อยดังต่อไปนี2 เพื'อประกอบการพิจารณาใน
วันที'กาํ หนดให้ยื'นซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ กฟผ. ขอสงวนสิ ทธิL
ที'จะไม่รับพิจารณา หากผูเ้ สนอราคายืน' เอกสารไม่ครบถ้วน
3.1 เอกสารหลักฐานตามข้อ 3 และข้อ 4 ของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3.2 หลักฐานตามข้อ 1.2, 1.3 ,1.4 และ 1.5 ของข้อกําหนดและเงื'อนไขเฉพาะงานหมวดงาน
ประกวดราคา
4. หลักเกณฑ์ ในการเสนอราคา
ผู ้มี สิ ท ธิL เสนอราคาจะต้อ งทํา การเสนอราคา โดยเสนอเป็ นยอดรวมราคางาน (ไม่ ร วม
ภาษีมูลค่าเพิ'ม) ตามรายละเอียดที'ระบุไว้ในใบเสนอราคา ดังนี2
4.1. ราคาที' เ สนอในการประมู ล งานนี2 ต้อ งมาจากผลรวมของราคางาน รายการที 1
งานก่ อสร้ างอาคาร WORKSHOP / WAREHOUSE และสํ านักงาน อษส. และ อรค.
(ท.011) บวกราคางาน รายการที 2 งานต่ อเติมอาคารทีทําการ อษส. และ อรค. (ท.011)
บวกราคางาน รายการที 3 งานก่ อสร้ างอาคารทีทําการหน่ วยบิน - อษส. บวกราคางาน
รายการที 4 งานรื<อถอนอาคาร ท.009 และหักลบด้วยราคางานรายการที 5 รั บซื<อพัสดุ
ทีร ื<อถอน โดยราคาที'นาํ มาบวกหรื อหักลบต้องเป็ นราคาที'ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม
4.2 ผูม้ ีสิทธิL เสนอราคาต้องทําราคาแยกตามรายการที'กาํ หนดไว้ในใบเสนอราคา พร้อมกรอก
ราคาในบัญชี คาํ นวณราคาค่าก่อสร้ างที'แนบท้ายใบเสนอราคาส่ งมอบให้คณะกรรมการ
ประกวดราคาในวันทําการถัดจากวันที'ประมูลราคา ทั2งนี2 การกรอกราคาและรายละเอียด
ในใบเสนอราคาและบั ญ ชี ค ํา นวณราคาค่ า ก่ อ สร้ า งหลั ง จากการประมู ล ราคา
คณะกรรมการฯ จะใช้เป็ นส่ วนประกอบในการพิจารณาตัดสิ นผลการประมูลด้วย
4.3 กฟผ. จะพิจารณาผูท้ ี' เสนอราคายอดรวมตํ'ากว่าสุ ดก่ อน แต่ท2 งั นี2 ผูเ้ สนอราคาตํ'าสุ ดอาจ
ไม่ได้รับการสนองราคาเสนอไป

5. หลักเกณฑ์ การพิจารณา
5.1 พิจารณาจากราคางานรายการที 1 งานก่ อสร้ างอาคาร WORKSHOP / WAREHOUSE และ
สํ านักงาน อษส. และ อรค. (ท.011) บวกราคางาน รายการที 2 งานต่ อเติมอาคารทีทําการ อษส.
และ อรค. (ท.011) บวกราคางานรายการที 3 งานก่ อสร้ างอาคารทีทําการหน่ วยบิน - อษส.
บวกราคางานรายการที 4 งานรื<อถอนอาคาร ท.009 และหักลบด้วยราคางานรายการที 5 รั บซื<อ
พัสดุทรี ื<อถอน โดยราคาที'นาํ มาบวกหรื อหักลบต้องเป็ นราคาที'ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม
5.2 กฟผ. จะทํา การตรวจสอบเบื2 องต้น และใช้หลัก เกณฑ์ก ารพิ จารณา ตามข้อ 4 และ 6 ของ
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั2งนี2การกรอกราคา และรายละเอียดใน
ใบเสนอราคาและบั ญ ชี แ สดงการคํ า นวณราคาค่ า ก่ อ สร้ า งหลั ง จากการเสนอราคา
คณะกรรมการฯ จะใช้เป็ นส่ วนประกอบในการพิจารณาตัดสิ นผลการจัดหา ด้วย
5.3 กฟผ. ขอสงวนสิ ทธิL ในการยกเลิ กการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ครั2 งนี2
และลงโทษผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาเสมือนเป็ นผูท้ ิ2งงาน หากมีเหตุที'เชื' อได้วา่ การประกวดราคาจ้าง
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กระทําไปโดยไม่สุจริ ต หรื อมีการสมยอมกัน
6. รายละเอียดอืน ๆ
6.1 ถ้ามีขอ้ สงสัยเกี'ยวกับแบบก่อสร้างติดต่อสอบถามได้ที' แผนกเอกสารงานเหมา กองงานจ้างเหมา
ฝ่ ายออกแบบและบริ หารงานก่อสร้ าง อาคาร ท.101 ชั2น 3 ห้อง 305 โทรศัพท์ 0 2436 1943,
0 2436 1946, โทรสาร 0 2436 1994
6.2  ในการก่อสร้ างงานนี2 เป็ นสัญญาแบบไม่มีการปรับราคา (ไม่มีการพิจารณาค่าคํานวณราคา
เพิ'ม หรื อลด จากการเปลี' ยนแปลงวัสดุ ภายหลังจากการประมูล) ผูเ้ สนอราคาจะต้องเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการเปลี'ยนแปลงของราคาวัสดุการประกวดราคาฯ ครั2งนี2
 ในการก่อสร้างงานนี2เป็ นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
6.3 รายการวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที'ระบุไว้ในหมวดต่าง ๆ ในบัญชีแสดงการคํานวณราคาค่าก่อสร้าง
ที'ให้ไว้น2 นั เป็ นรายการเบื2องต้น ที'ให้ผเู ้ ข้าร่ วมเสนอราคากรอกราคา ผูเ้ ข้าร่ วมเสนอราคาสามารถ
กรอกรายการอื' นๆ ที' ปรากฏไว้ในแบบหรื อเงื' อนไขต่ างๆ แต่ มิ ได้ระบุ ไว้ในบัญชี ฯ ดังกล่ าว
ในหมวดนั2นๆ หรื อ หมวดเบ็ ด เตล็ ด ในกรณี ที' ไ ม่ ไ ด้เสนอมา ผูเ้ ข้า ร่ ว มเสนอราคาจะต้อ ง
รับผิดชอบในการก่อสร้างให้เป็ นไปตามรู ปแบบและเงื'อนไขต่างๆ ของสัญญา
6.4 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคางานด้านความปลอดภัย ตามรายละเอียดข้อกําหนดทัว' ไปสําหรับ
การดําเนินงานด้านความปลอดภัย (งานก่อสร้าง) โดยกรอกมาในบัญชีแสดงการคํานวณราคาค่า
ก่อสร้าง ในหมวดงานด้านความปลอดภัย

หมวดงานทัว ไป
1. หลักเกณฑ์ ทวั ไป
1.1 กฟผ. อนุ ญาตให้ ผูร้ ั บ จ้า งดํา เนิ นการก่ อ สร้ า งงานนี2 นอกเวลาทํา การในวันเสาร์ – อาทิ ต ย์
และวันหยุดราชการ
1.2 ในกรณี ที'มีขอ้ ความขัดแย้งระหว่างสัญญา แบบก่อสร้าง เอกสารจ้างเหมาก่อสร้าง ให้ผรู ้ ับจ้างถือ
ปฏิบตั ิตามลําดับก่อนหลัง ดังนี2คือ
1.2.1 สัญญาจ้าง
1.2.2 ข้อความทัว' ไปของสัญญา
1.2.3 เงื'อนไขเฉพาะงาน
1.2.3.1 หมวดงานประกวดราคา
1.2.3.2 หมวดรายละเอียดงาน
1.2.3.3 หมวดงานทัว' ไป
1.2.4 แบบก่อสร้าง
1.2.5 ข้อกําหนดทางวิชาการ
1.3 ก่อนเริ' มงานก่อสร้างส่ วนใดๆ ผูร้ ับจ้างจะต้องตรวจสอบ สัญญาจ้าง แบบก่อสร้างและเอกสาร
แนบสัญญาทั2งหมด ให้เข้าใจชัดเจน หากมีขอ้ สงสัยให้สอบถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก กฟผ. ก่อน
1.4 ในระหว่างการก่อสร้ างมิให้ผรู ้ ับจ้างทํางานโดยปราศจากแบบก่อสร้างและเอกสารแนบสัญญา
ห้ามตัวแทนผูร้ ับจ้าง หรื อลูกจ้างของผูร้ ับจ้างกระทําไปโดยพลการ
2. หลักเกณฑ์ ด้านความปลอดภัย
2.1 ผู ้รั บ จ้า งจะต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามข้อ กํา หนดทั'ว ไป สํ า หรั บ การดํา เนิ น งานด้า นความปลอดภัย
(งานก่ อสร้ าง) ของ กฟผ. และจะต้องปฏิ บตั ิ ตามระเบี ยบและข้อกําหนด ด้านความปลอดภัย
ของผูร้ ักษาบริ เวณอย่างเคร่ งครัดในระหว่างดําเนินการ ก่อสร้าง
2.2 ผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฏกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริ หารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี'ยวกับงานก่อสร้าง และกฎหมายด้าน
ความปลอดภัยที'เกี'ยวข้อง
2.3 ในการดําเนิ นการก่ อสร้ า งตามสัญญานี2 หากทําให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ ทรั พย์สินของ กฟผ.
ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดชอบซ่ อมแซมให้อยูใ่ นสภาพเดิมหรื อดีกว่า โดยค่าใช้จ่ายของผูร้ ับจ้างเอง
ทั2งสิ2 น
2.4 ผูร้ ั บจ้างจะต้องเสนอเอกสารด้า นความปลอดภัย ตามรายละเอี ยดในข้อกําหนดทางวิช าการ
รวมทั2งรายชื' อเจ้าหน้าที'ความปลอดภัย พร้อมใบแสดงคุณวุฒิแต่ละระดับที'ผา่ น การอบรม จาก
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ให้ กฟผ. ภายใน 15 วัน
นับ จากลงนามในสั ญ ญา และแต่ ง ตั2ง ให้ ท ํา หน้ า ที' รั บ ผิ ด ชอบความปลอดภัย อาชี ว อนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ตลอดระยะเวลาที'มีการทํางานจนงานแล้วเสร็ จ โดยต้องอยู่
ปฏิบตั ิงานประจํา ณ สถานที'ก่อสร้าง
3. หลักเกณฑ์ ด้านสิ งอํานวยความสะดวกชั วคราว
3.1 โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์
ผูร้ ับจ้างจะต้องสร้ างโรงเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เพื'อเก็บและป้ องกันความเสี ยหายของวัสดุ
อุปกรณ์ทุกชนิดที'นาํ มาใช้ในงานก่อสร้าง โดยมีขนาดตามความเหมาะสมและเพียงพอกับความ
ต้องการ ทั2ง นี2 ห้า มผูร้ ั บจ้า งนํา วัส ดุ อุป กรณ์ ที' ไ ม่ไ ด้ใ ช้ใ นงานก่ อสร้ า งนี2 ม าเก็ บ ไว้ใ นโรงเก็ บ
ดังกล่าว
3.2 สํานักงานชัว' คราว
ผูร้ ับจ้างจะต้องสร้างสํานักงานชัว' คราวพร้อมระบบปรับอากาศสําหรับเป็ นที'ทาํ งานของ
กฟผ. ประกอบด้วย สํานักงาน, ห้องนํ2า, ห้องส้วม และอุปกรณ์ สํานักงาน ที'จาํ เป็ น เช่ น โต๊ะ
ทํางาน, เก้าอี2, โต๊ะวางแบบ, ตูเ้ อกสาร, ตูน้ 2 าํ ดื'มหรื อตูเ้ ย็น เป็ นต้น
3.3 สาธารณูปโภค
ผูร้ ับจ้างจะต้องสร้าง ห้องนํ2า ห้องส้วม และสิ' งสาธารณู ปโภคที'จาํ เป็ น โดยมีการดูแล
ให้อยู่ในสภาพที' ปลอดภัย ถูกสุ ขลักษณะ มีการขจัดขยะมูลฝอยเป็ นประจํา ห้ามผูร้ ับจ้างหรื อ
ลูกจ้างปลูกสร้างที'พกั ร้านค้า ร้านอาหารภายในที'ดินของกฟผ.เป็ นอันขาด
3.4 ป้ ายชื'อโครงการ
ผูร้ ั บจ้างจะต้องจัดทําป้ ายชื' อโครงการขนาด ตามแบบฟอร์ ม หน้าบริ เวณที' ก่อสร้ าง
โดยมี ขอ้ ความให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกําหนด ป้ ายดังกล่ าว จะต้องมัน' คงแข็งแรงตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง
3.5 แบบรายละเอียดและผังแสดงสิ' งปลูกสร้างชัว' คราว
ผูร้ ั บ จ้า งต้องจัดทํา แบบผังแสดงการจัดวางตํา แหน่ งสิ' ง ปลู ก สร้ า งชั'วคราว ให้ก ฟผ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ในกรณี ที'ตอ้ งมีถนนชัว' คราวควรจัดวางตําแหน่งให้ตรงกับถนน
ที'จะสร้างจริ งตามแบบก่อสร้ าง และจะต้องจัดลําดับตําแหน่ งสิ' งปลูกสร้ างชัว' คราวให้สัมพันธ์
กับ งานก่ อ สร้ า ง รวมทั2ง จัด ระบบการจราจรทั2ง ภายในและภายนอกให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ไม่ก่อให้เกิดการกีดขวางต่องานก่อสร้างและการจราจรส่ วนรวมภายนอกบริ เวณก่อสร้าง
3.6 เครื' องจักร เครื' องมือ และอุปกรณ์ประกอบงานก่อสร้าง (ถ้ามี)
ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั2งนัง' ร้านที'แข็งแรง มัน' คง, ติดตั2งลิฟต์ส่งของหรื ออุปกรณ์
เครื' องยกต่างๆ หรื อ TOWER CRANE ให้ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัย และตาม
กฎหมายที'เกี'ยวข้อง การติดตั2ง เคลื'อนย้าย รื2 อถอน จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กฟผ.ก่อน

3.7 การดูแลรักษา
ผูร้ ับจ้างต้องจัดให้มีคนงานประจํา เพื'อดูแลความสะอาดสําหรับสิ' งปลูกสร้างชัว' คราว
มีช่างประจําสําหรับการบํารุ งรักษาและซ่ อมแซมเครื' องจักร เครื' องมือ ให้อยูใ่ นสภาพปลอดภัย
และใช้งานได้ดี ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
3.8 ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายทั2งหมดที'เกิดขึ2นจากการจัดให้มีส'ิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ การขออนุ ญาต
การดูแลรักษาความสะอาดและซ่ อมบํารุ งระบบสาธารณู ปโภคต่างๆ รวมถึงการรื2 อถอนและทํา
ความสะอาดเมื'องานก่อสร้างแล้วเสร็ จ เป็ นค่าใช้จ่ายของผูร้ ับจ้างทั2งสิ2 น
3.9 รั2วชัว' คราว
ผูร้ ับจ้างต้องจัดให้มีร2 ัวชัว' คราวรอบบริ เวณก่อสร้าง ตามแนวเขตก่อสร้าง หรื อที'ระบุใน
แบบ และต้องตรวจสอบให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง โดยทําด้วยโครงไม้หรื อเหล็กและบุดว้ ย
แผ่นสังกะสี สีเขียว หรื อแผ่นเหล็กเคลื อบสี สู งไม่ต' าํ กว่า 2.00 เมตร จากพื2นดิ น มีความมัน' คง
แข็งแรง ส่ วนที'ติดกับที' สาธารณะและอาคารข้างเคี ยง จะต้องมี การป้ องกันวัสดุ ตกลงมาเป็ น
อันตรายต่อชีวติ หรื อสร้างความเสี ยหายต่อทรัพย์สินที'อยูข่ า้ งเคียง และต้องรักษาซ่ อมแซมให้ดี
อยูเ่ สมอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยผูร้ ับจ้างต้องเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในการจัดทําติดตั2ง การขอ
อนุญาต ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุ งรักษา รวมถึงค่ารื2 อถอน
3.10 ถนน ที'จอดรถ และทางเดินชัว' คราว
3.10.1 ถนนและที'จอดรถชัว' คราว
ในระหว่างการก่อสร้างผูร้ ับจ้างต้องจัดให้มีทางเข้าออกบริ เวณที'ก่อสร้างและที'
จอดรถชั'ว คราว โดยใช้ว สั ดุ ที' ส ามารถรั บ นํ2า หนัก บรรทุ ก ของรถขนส่ ง ได้ โดยไม่
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อระบบระบายนํ2าหรื อกีดขวางทางสัญจร และทางนํ2าสาธารณะ
ผูร้ ับจ้างต้องดูแลรักษาทางเข้าออกดังกล่าว ให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ดีตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง เมื'องานก่อสร้างแล้วเสร็ จ ให้ปรับปรุ งซ่อมแซมให้อยูใ่ นสภาพดีดงั เดิม
3.10.2 ทางเดินชัว' คราว
ผูร้ ับจ้างต้องจัดให้มีทางเดิ นและบันไดชั'วคราวในบริ เวณก่อสร้ างตามความ
จําเป็ น และตามขั2นตอนของงานก่อสร้ าง เพื'อให้สามารถเข้าถึ งบริ เวณต่างๆ ของงาน
ก่อสร้ างได้ทุกแห่ ง มีสภาพที'แข็งแรง ปลอดภัย และเมื'อหมดความจําเป็ น ให้ร2ื อถอน
ออกไป พร้ อมทั2งซ่ อมแซมส่ วนก่อสร้ างที'เสี ยหายให้เรี ยบร้ อย โดยเป็ นค่าใช้จ่ายของ
ผูร้ ับจ้างทั2งสิ2 น

3.10.3 การตัดทางเท้าและต่อเชื'อมท่อระบายนํ2า
ในกรณี ที' ต้องปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายที' เกี' ย วข้อง เช่ น ตัดทางเท้า ต่ อเชื' อมท่ อ
ระบายนํ2า กับ ท่ อระบายนํ2าสาธารณะ ผูร้ ั บจ้างต้องรั บ ผิดชอบดําเนิ นการขออนุ ญาต
ต่อทางราชการให้ถูกต้อง โดยเป็ นค่าใช้จ่ายของผูร้ ับจ้างทั2งสิ2 น
3.11 ไฟฟ้ าและนํ2า ที'ใช้ในงานก่อสร้าง
3.11.1 ระบบไฟฟ้ าชัว' คราว
ผูร้ ับจ้างต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้ าชัว' คราวเพื'อใช้ในงานก่อสร้ าง ตั2งแต่เริ' มงาน
จนงานแล้วเสร็ จ โดยผูร้ ับจ้างเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายตั2งแต่การขออนุญาตติดตั2งระบบไฟฟ้ า
ชัว' คราว รวมทั2งค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ท2 งั หลาย ค่ากระแสไฟฟ้ า ค่าบํารุ งรักษา รวมถึงค่ารื2 อถอน
3.11.2 ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้ าชัว' คราว
ผูร้ ับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์และดําเนิ นการติดตั2งระบบไฟฟ้ าชัว' คราวที'ใช้
ในงานก่อสร้ าง ให้มีความปลอดภัยโดยทั2งมีระบบการป้ องกันการลัดวงจรและการตัด
ตอนไฟฟ้ าได้เมื'อเกิดอุบตั ิเหตุ และเป็ นไปตามกฎระเบียบของพื2นที' หรื อตามกฎหมายที'
เกี'ยวข้อง
3.11.3 ขนาดของกระแสไฟฟ้ าชัว' คราว
ขนาดของกระแสไฟฟ้ าชัว' คราวที'ใช้ในงานก่อสร้ าง ให้เป็ นความรับผิดชอบ
ของผูร้ ับจ้างที'ตอ้ งจัดให้มีเพียงพอกับการใช้งานดังกล่าว ตั2งแต่เริ' มงานจนงานแล้วเสร็ จ
รวมถึ งการทดสอบระบบไฟฟ้ าทั2งหมดก่ อนส่ งมอบงานงวดสุ ดท้าย กฟผ. อาจออก
คําสั'งให้ผูร้ ั บจ้างแก้ไขเพิ'มเติ มขนาดกระแสไฟฟ้ าชั'วคราวให้เหมาะสมได้ โดยเป็ น
ค่าใช้จ่ายของผูร้ ับจ้างทั2งสิ2 น
3.12 ระบบนํ2าประปาชัว' คราว
ผูร้ ับจ้างต้องจัดให้มีระบบนํ2าประปาชัว' คราว เพื'อใช้ในงานก่อสร้ าง ตั2งแต่เริ' มงานจน
งานแล้วเสร็ จ รวมถึงการทดสอบระบบนํ2าใช้ และระบบสุ ขาภิบาลทั2งหมดก่อนส่ งมอบงานงวด
สุ ดท้าย โดยผูร้ ับจ้างเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายตั2งแต่การขออนุ ญาตติดตั2งระบบนํ2าประปาชัว' คราวเอง
รวมทั2งค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่านํ2าประปา ค่าบํารุ งรักษา รวมถึงค่ารื2 อถอน
กรณี ที'ผรู ้ ับจ้างขอใช้น2 าํ และ/หรื อ ไฟฟ้ า ของ กฟผ. กฟผ. มีสิทธิL ระงับการจําหน่ายนํ2า
และ/หรื อ ไฟฟ้ าดังกล่าวได้ทุกเวลา ทั2งนี2 ผูร้ ับจ้างจะถือเป็ นสาเหตุเรี ยกร้ องค่าเสี ยหาย หรื อขอ
ต่ออายุสัญญาจาก กฟผ. มิได้

4. หลักเกณฑ์ ด้านวัสดุและอุปกรณ์
4.1 การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์
4.1.1 วัสดุอุปกรณ์ที'ปรากฏอยูใ่ นแบบก่อสร้างและสัญญา หรื อที'มิได้อยูใ่ นแบบก่อสร้างและ
สัญญาก็ดี แต่เป็ นส่ วนประกอบของการก่อสร้าง เพื'อเพิ'มประสิ ทธิ ภาพในการก่อสร้าง
และเพื'อให้เป็ นไปตามหลักวิชาช่างที'ดี ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดหามาเพื'อใช้ในงานก่อสร้างนี2
ทั2งสิ2 น
4.1.2 วัส ดุ อุป กรณ์ ที' ใ ช้ใ นการก่ อสร้ า งจะต้องได้รับ อนุ ญาตก่ อนการจัดซื2 อ โดยผูร้ ั บ จ้า ง
จะต้องยืน' ขออนุญาตใช้อย่างน้อย 30 วันก่อนที'จะนํามาใช้งาน โดยต้องระบุรายละเอียด
คุณสมบัติของวัสดุให้ชดั เจน รวมทั2งส่ งตัวอย่าง และ/หรื อ แค๊ตตาล๊อคเพื'อประกอบการ
พิจารณาด้วย
ทั2ง นี2 ผู ้รั บ จ้า งจะต้อ งวางแผนการจัด ส่ ง เข้า มาให้ ท ัน กับ การก่ อ สร้ า งตาม
แผนปฏิบตั ิงานด้วย
เมื'อมีการอนุมตั ิวสั ดุอุปกรณ์ใดๆ แล้ว ผูร้ ับจ้างจะต้องดําเนิ นการจัดซื2 อโดยไม่
ชักช้า โดยถ้า กฟผ. ขอดูใบสั'งซื2 อสิ นค้า ผูร้ ับจ้างจะต้องยินดีให้ตรวจสอบตลอดเวลา
4.1.3 ในกรณี วสั ดุอุปกรณ์บางอย่างซึ' งใช้ของต่างประเทศ หรื อต้องใช้ระยะเวลาในการผลิ ต
ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดการสั'งซื2 อล่วงหน้าเพื'อให้ทนั การใช้งานตามแผนปฏิบตั ิงาน
4.1.4 วัสดุที'ไม่ใช้แล้วในส่ วนที'เป็ นของผูร้ ับจ้างจะต้องนําออกนอกเขต กฟผ. และส่ วนที'เป็ น
ของ กฟผ. จะต้อ งนํา ไปกองไว้อย่า งมี ร ะเบี ย บ ณ จุ ด ที' กฟผ. กํา หนด และห้ า ม
ผูร้ ับจ้างนําวัสดุอุปกรณ์ที'ไม่ได้รับการอนุมตั ิเข้ามาในสถานที'ก่อสร้าง
4.2 คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์
วัสดุอุปกรณ์ ทุกชนิ ดที'ใช้ในการก่อสร้างนี2 จะต้องเป็ นของใหม่ที'ไม่เคยผ่านการใช้งาน
มาก่อน จะต้องมีคุณภาพดี ไม่มีรอยชํารุ ด เสี ยหาย และถูกต้องตรงตามที'ระบุในแบบก่อสร้ าง
และสัญญา หรื อตามที'ได้รับอนุมตั ิ
4.3 การตรวจสอบและทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์
4.3.1 ผูร้ ับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบ และมีผลการตรวจสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิ ด
ที'จะนํามาใช้ในงานก่อสร้ าง โดยแสดงใบรับรองผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ กฟผ.
พิจารณา เพื' อแสดงว่า วัส ดุ อุปกรณ์ น2 นั ๆ ได้รับการตรวจสอบถู ก ต้องตามมาตรฐาน
ที'ดีแล้ว
4.3.2 ในกรณี ที'มีขอ้ กําหนดให้ทดสอบ ให้ผูร้ ั บจ้างนําวัสดุ อุปกรณ์ น2 นั ไปทดสอบที' หน่ วย
ราชการ หรื อสถาบันที' กฟผ. เห็นชอบ ในการทดสอบผูร้ ับจ้างต้องแจ้งให้ กฟผ. ทราบ
ล่วงหน้า เพื'อจะได้อยูร่ ่ วมในการทดสอบด้วย ในกรณี ที' กฟผ. ได้มีหนังสื ออนุ ญาตให้

ตัวแทนของบริ ษทั ผูท้ ดสอบ หรื อผูผ้ ลิ ตวัสดุ อุปกรณ์ รายใดเข้าไปในบริ เวณก่ อสร้ าง
เพื'อตรวจสอบหรื อทดสอบ บริ เวณก่ อสร้ าง ผูร้ ั บจ้างต้องให้ความสะดวกกับตัวแทน
ดังกล่าว
4.3.3 ในกรณี ที' งานหรื อวัสดุบางอย่าง ซึ' งอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูร้ ับจ้าง ปรากฏในแบบ
แต่มิได้มีมาตรฐานควบคุ มงานก่อสร้ างกําหนดไว้ หรื อมิได้มีขอ้ กําหนดของวัสดุน2 นั ๆ
ไว้ ให้ผรู ้ ับจ้างถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการควบคุมงานก่อสร้าง ของสถาบันใดสถาบัน
หนึ'งเป็ นหลัก หรื อในกรณี ที'เป็ นวัสดุ ให้ใช้วสั ดุซ' ึ งมีมาตรฐานเทียบเท่า หรื อไม่ต'าํ กว่า
มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของกระทรวงอุ ตสาหกรรม (มอก) ทั2งนี2 ผูร้ ั บจ้า ง
จะต้องเสนอ มาตรฐานนั2นๆ ขอความเห็นชอบจาก กฟผ. ทุกครั2ง
4.4 ก่อนการติ ดตั2ง วัสดุ อุปกรณ์ ท2 งั หมดจะต้องได้รับการตรวจสอบจาก กฟผ. ก่อน หากผูร้ ั บจ้าง
ดําเนิ นการติดตั2งก่อน ผูร้ ับจ้างจะต้องเปลี' ยนให้ใหม่ทนั ทีตามคําสั'งของกฟผ. โดยจะขอขยาย
ระยะเวลาก่อสร้าง หรื อคิดราคาเพิ'มมิได้ วัสดุอุปกรณ์ที'ได้รับการตรวจสอบแล้ว ยังไม่พน้ ความ
รับผิดชอบของผูร้ ับจ้าง ในกรณี ที'วสั ดุ อุปกรณ์ น2 นั ไม่ได้คุณภาพ หรื อการติดตั2งไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐานของผูผ้ ลิตหรื อตามหลักวิชาช่างที'ดี
4.5 การขอเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์
4.5.1 กฟผ. จะรับพิจารณาการขอเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์ภายใน 120 วัน หลังจากวันทําสัญญา
จ้างเหมาก่อสร้างและ กฟผ. สามารถยืนยันให้ใช้วสั ดุอุปกรณ์ตามที'ระบุไว้ ในสัญญา
หากผูร้ ับจ้างไม่มีเหตุผลเพียงพอในการขอเทียบเท่า ทั2งนี2 จะต้องไม่ใช่เหตุผลที'เกิดจาก
การทํางานล่าช้าหรื อการทํางานบกพร่ องของผูร้ ั บจ้าง เช่ น การสั'งซื2 อวัสดุ อุปกรณ์ ที'
ได้รับอนุมตั ิแล้วล่าช้า เป็ นต้น
4.5.2 ผูร้ ับจ้างจะต้องส่ งรายละเอียดการเปรี ยบเทียบ วัสดุอุปกรณ์ที'ขอเทียบเท่ากับวัสดุ ตาม
แบบ/รายการ เช่ น ผลการทดสอบ ราคา การรั บ ประกันที' ส ามารถยืนยันคุ ณ ภาพ
มาตรฐาน และอื'นๆ ตามที' กฟผ. ต้องการ เพื'อประกอบการพิจารณา นอกจากการใช้
งานแล้ว กฟผ. จะพิจารณาเรื' องความสวยงาม ความแข็งแรง ความปลอดภัยเป็ นหลัก
ให้ถือคําวินิจฉัยของ กฟผ. เป็ นข้อยุติ และ กฟผ. สงวนสิ ทธิL ที'จะพิจารณาเทียบเท่าวัสดุ
อุปกรณ์ที'เห็นว่า มีคุณภาพดีกว่า และราคาสู งกว่าที'ระบุไว้ได้
4.5.3 ผูร้ ั บ จ้า งต้องรั บ ผิดชอบเกี' ย วกับ ผลกระทบหรื องานต้องเปลี' ย นแปลงเนื' องจากการ
เทียบเท่ารวมถึงหากราคาของวัสดุที'เทียบเท่าตํ'ากว่าวัสดุในรายการ ผูร้ ับจ้างยินยอมให้
กฟผ. หักเงินส่ วนที'ขาดไป
4.5.4 ผูร้ ับจ้างไม่สามารถเรี ยกร้องค่าใช้จ่ายที'เพิ'มขึ2น หรื อเวลาที'สูญเสี ยไป เนื' องจากการขอ
ใช้วสั ดุเทียบเท่า

4.5.5 ผูร้ ับจ้างจะต้องเผื'อระยะเวลาในการพิจารณาการขอใช้วสั ดุ เทียบเท่า ที'ตอ้ งออกแบบ
ใหม่ หรื อต้องขออนุญาตที'เกี'ยวข้องใหม่ดว้ ย โดยจะขอขยายระยะเวลามิได้
5. หลักเกณฑ์ ด้านคุณภาพงาน
5.1 ผูร้ ับจ้างจะต้องดําเนิ นงานให้สอดคล้องกับระบบบริ หารคุ ณภาพ ISO 9001 ของฝ่ ายออกแบบ
และบริ หารงานก่อสร้าง
5.2 ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที'มีคุณภาพ แรงงานที'มีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบควบคุม
คุณภาพในการปฏิ บตั ิงานที'ดี มีเครื' องมือเครื' องจักรที'ทนั สมัยและมีประสิ ทธิ ภาพ สําหรับการ
ก่อสร้างงานต่างๆ ตามระบุในแบบก่อสร้างและสัญญา
5.3 เอกสารสัญญา
สัญญา แบบก่อสร้ าง และเอกสารแนบสัญญาทั2งหมด ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดทําสําเนาจาก
คู่สัญญาต้นฉบับ เก็บรักษาไว้ในสถานที'ก่อสร้างอย่างละ 1 ชุ ด โดยให้อยูใ่ นสภาพที'ดีสามารถ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
5.4 ความคลาดเคลื'อนหรื อขาดตกบกพร่ อง
5.4.1 หากมีส่วนหนึ' งส่ วนใดของแบบก่ อสร้ างและสัญญามีความคลาดเคลื' อนหรื อขาดตก
บกพร่ อง ผูร้ ับจ้างจะต้องรี บแจ้งแก่ กฟผ. เพื'อพิจารณาแก้ไขในทันทีที'พบ โดยให้ถือ
คําวินิจฉัยของ กฟผ. เป็ นข้อยุติ
5.4.2 หากพบส่ ว นใดที' ระบุ ไ ว้ใ นแบบก่ อสร้ า ง แต่ มิ ไ ด้ร ะบุ ไ ว้ใ นสั ญญา หรื อ ระบุ ไ ว้ใ น
สัญญา แต่มิได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง ให้ถือว่าได้ระบุไว้ท2 งั สองที' หากมิได้ระบุไว้ท2 งั
สองที' แต่เพื'อความมัน' คงแข็งแรง หรื อให้ถูกต้องตามมาตรฐานและตามหลักวิชาช่างที'
ดี ผูร้ ับจ้างจะต้องดําเนินการตามคําวินิจฉัยของ กฟผ. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและระยะเวลา
เพิ'มเติม
5.5 การวางผัง แนว ระยะและระดับต่างๆ
5.5.1 ระยะสําหรับการก่อสร้างให้ถือตัวเลขที'ระบุไว้ในแบบก่อสร้างเป็ นสําคัญ การใช้ระยะ
ที' ว ดั จากแบบโดยตรง อาจเกิ ด ความผิ ด พลาดได้ หากมี ข ้อ สงสั ย ในเรื' อ งระยะให้
สอบถาม กฟผ. เพื'อพิจารณาอนุมตั ิก่อนที'จะดําเนินการในส่ วนนั2นๆ
5.5.2 กฟผ. จะเป็ นผูก้ ํา หนดแนว BASE LINE, N-S, E-W และ BENCH MARK ให้
ผูร้ ั บจ้างจะต้องเป็ นผูท้ าํ REFERENCE POINTS และระดับต่าง ๆ รวมทั2งแนวศูนย์
อื'นๆ ที'จาํ เป็ นในการก่อสร้างเองทั2งสิ2 น หากปรากฏว่าผูร้ ับจ้างได้ทาํ การก่อสร้างผิดไป
จากตําแหน่ งที'ระบุไว้ในแบบ และ/หรื อ รายละเอี ยดการก่ อสร้ างผูร้ ับจ้างจะต้องเป็ น
ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบและจะต้อ งดํา เนิ น การแก้ไ ขให้ ถู ก ต้อ งตามแบบก่ อ สร้ า ง และ/หรื อ
รายละเอียดการก่อสร้างทุกประการ

5.6 การจัดทําแบบ Shop Drawing
5.6.1 ผูร้ ั บจ้างจะต้องจัดทํา รายละเอี ยด และรายการ Shop Drawing เพื'อขออนุ มตั ิ โดย
จะต้องมี ระยะเวลาล่ วงหน้า เพี ยงพอต่ อการพิจารณา และทยอยส่ ง Shop Drawing
ตามลําดับขั2นตอนของงานก่อสร้าง การที'ผรู ้ ับจ้างจัดทํา Shop Drawing ล่าช้า หรื อมี
ระยะเวลาตรวจสอบไม่เพียงพอ จะถือเป็ นสาเหตุในการขอขยายระยะเวลาไม่ได้
5.6.2 การที' กฟผ. ได้อนุมตั ิ Shop Drawing ให้ผรู ้ ับจ้างแล้ว มิได้หมายความว่า ผูร้ ับจ้างได้จะ
รับการยกเว้นความรับผิดชอบในการก่อสร้างส่ วนนั2นๆ ผูร้ ับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบ
การแก้ไขให้ถูกต้อง ในกรณี ที'ตรวจพบว่างานก่อสร้างส่ วนนั2นไม่ถูกต้องตามสัญญาใน
ภายหลัง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาเพิ'มเติม
5.7 แผนการปฏิบตั ิงาน ความรับผิดชอบ และการรายงาน
5.7.1 แผนการปฏิบตั ิงาน
ผู ้รั บ จ้า งจะต้อ งจัด ทํา แผนการปฏิ บ ัติ ง าน และตารางดํา เนิ น งาน (Work
schedule) แสดงระยะเวลาและลําดับการดําเนิ นงานแต่ละประเภท ขณะเดี ยวกันต้อง
แสดงแผนการปฏิ บตั ิ ง านร่ วมกับ ผูร้ ั บ จ้า งช่ วงและผูร้ ั บ จ้างอื' นที' กฟผ.จัดหา (ถ้า มี )
อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียด ดังนี2
5.7.1.1 ตารางแผนงานก่อสร้ างโดย กําหนดวันเริ' มงานและวันสิ2 นสุ ดงานแต่ละส่ วน
ของงานก่อสร้างโดยละเอียด
5.7.1.2 รายการ Shop Drawing
5.7.1.3 แผนงานจัดส่ งวัสดุอุปกรณ์เพื'อขออนุมตั ิ
5.7.1.4 แผนงานความปลอดภัย
5.7.2 การรวบรวมข้อมูลเพื'อวางแผนการปฏิบตั ิงาน
ในการจัดทําแผนการปฏิบตั ิงาน ให้ผรู ้ ับจ้างเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลที'จาํ เป็ นต่างๆ
จากทีมงาน เพื'อวางแผนงานและประสานงานกันให้รัดกุมที'สุด กฟผ.อาจออกคําสั'งให้
ผูร้ ับจ้างเปลี'ยนแปลงแผนการปฏิบตั ิงานบางส่ วน เพื'อให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพได้
5.7.3 การยืน' ขออนุมตั ิแผนการปฏิบตั ิงาน
การจัดทําแผนการปฏิบตั ิงานจะต้องยืน' ขออนุมตั ิต่อ กฟผ.ภายใน 15 วัน นับแต่
วันที' ลงนามสัญญา พร้ อมทั2งชี2 แจงรายละเอียด ทั2งนี2 ผูร้ ั บจ้างหรื อตัวแทนที' ได้รับการ
แต่งตั2ง จะต้องลงนามรั บรองแผนการปฏิ บตั ิ งานนี2 และการที' กฟผ. พิจารณาอนุ มตั ิ
แผนการปฏิบตั ิงาน หรื อออกคําสั'งเพิ'มเติม มิได้หมายความว่าผูร้ ับจ้างได้รับการยกเว้น
ความรับผิดชอบในแผนการปฏิบตั ิงานดังกล่าว

5.7.4 การบันทึกการทํางานจริ งเทียบกับแผนการปฏิบตั ิงาน
ผูร้ ับจ้างจะต้องบันทึกการทํางานที'เป็ นจริ งเปรี ยบเทียบกับแผนการปฏิบตั ิงาน
ที'วางไว้ เพื'อความสะดวกในการตรวจสอบขั2นตอนการปฏิบตั ิงาน และประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานได้ถูกต้องหรื อใกล้เคียง ตั2งแต่เริ' มต้นงานจนงานแล้วเสร็ จสมบูรณ์
5.7.5 ความรับผิดชอบ
ถ้า งานบางส่ วนที' ผูร้ ั บ จ้า งปฏิ บ ตั ิ อยู่ มี ส่ วนเกี' ยวข้องกับ การปฏิ บ ตั ิ งานของ
ผูร้ ับจ้างอื'น(ถ้ามี) ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดเตรี ยมงานให้สัมพันธ์กนั ติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
ของผู ้รั บ จ้า งอื' น อย่ า งสมํ'า เสมอ ในกรณี ที' ผูร้ ั บ จ้า งพบว่ า การก่ อ สร้ า งไม่ เ ป็ นไป
ตามแผนการปฏิ บ ัติ ง าน จะต้อ งแจ้ง ให้ ก ฟผ.ทราบเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรในทัน ที
หากผูร้ ับจ้างไม่สนใจติดตาม ผูร้ ับจ้างจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบแก้ไขความเสี ยหายใดๆ
ที'อาจเกิดขึ2น เว้นแต่งานที'เสี ยหายนั2นเป็ นหน้าที'โดยตรงของผูร้ ับจ้างอื'นที' กฟผ.จัดหา
การก่ อสร้ า งส่ วนใดที' ผิดจากรู ปแบบหรื อไม่ ได้คุ ณภาพงานที' ดี หรื อไม่ ถูก ต้องตาม
มาตรฐานและวิช าช่ างที' ดี กฟผ. มี สิทธิ ส'ั งหยุดงานบางส่ วนหรื อทั2งหมดได้ จนกว่า
ผูร้ ั บ จ้างจะดําเนิ นการแก้ไ ขงานส่ วนนั2นให้เรี ย บร้ อยตามความเห็ นชอบของ กฟผ.
โดยจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายและขอขยายระยะเวลาไม่ได้
5.7.6 การปรับปรุ งแผนการปฏิบตั ิงาน
หาก กฟผ.เห็นว่าจะต้องปรับปรุ งแผนการปฏิบตั ิงานบางส่ วน เพื'อให้เหมาะสม
และมี ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน ผูร้ ั บจ้างจะต้องจัดทําแผนการปฏิ บตั ิงานใหม่
ส่ งให้ กฟผ. พิจารณาอนุมตั ิทนั ที
5.7.7 การรายงาน
เพื' อ ตรวจสอบการปฏิ บ ัติ ง านและติ ด ตามความก้า วหน้า ของงานก่ อ สร้ า ง
ผูร้ ั บ จ้า งจะต้อ งจัด ส่ ง เอกสารเพื' อ เป็ นหลัก ฐานแสดงการปฏิ บ ัติ ง านของผูร้ ั บ จ้า ง
ส่ งให้ กฟผ.ตรวจสอบ ดังนี2
5.7.7.1 การทํางานจริ งเทียบกับแผนงานก่อสร้างทุกสิ2 นเดือน
5.7.7.2 รายงานความก้าวหน้า ปั ญหาและอุปสรรคของงานก่อสร้างทุกสิ2 นเดือน
5.7.7.3 รู ปถ่ ายงานก่ อสร้ าง แสดงให้เห็ นผลงานความก้าวหน้าของงานก่ อสร้ างทุ ก
ส่ วนของอาคารทุกสิ2 นเดือน
5.6.7.4 อื'นๆ ที' กฟผ. ร้องขอ
ทั2งนี2ในกรณี ที'งานก่อสร้างล่าช้า กฟผ.อาจสั'งการให้ผรู ้ ับจ้างจัดทํารายงานเป็ นรายสัปดาห์
5.8 การประชุมระหว่างการก่อสร้าง (Site meeting)

การประชุ มที' กฟผ. ได้จดั ให้มีข2 ึ นเป็ นประจําในระหว่างการก่อสร้ าง ผูร้ ับจ้างต้องให้
ตัวแทนผูร้ ั บจ้างเข้าร่ วมประชุ มด้วยทุกครั2ง พร้ อมทั2งผูท้ ี' เกี' ยวข้องฝ่ ายต่างๆ และผูร้ ั บจ้างต้อง
ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที'มีข2 ึนในระหว่างการประชุมนั2น
5.9 ตัวอย่างงานตกแต่งและการเตรี ยมผิวเพื'องานตกแต่งภายหลัง
5.9.1 ผูร้ ั บ จ้า งจะต้องจัด ทํา ตัวอย่า งที' แสดงให้ เห็ น ความสวยงามทางด้า นสถาปั ต ยกรรม
ไม่วา่ จะเป็ นแผงตัวอย่าง หรื อห้องตัวอย่าง ตามคําสั'งของ กฟผ. เพื'อแสดงให้เห็นสี หรื อ
ลวดลายของวัสดุ ที'จะใช้ติดตั2งจริ ง เช่ น พื2นปูกระเบื2อง หิ น ไม้ ผนังฉาบปูนเรี ยบทาสี
บุกระเบื2อง บุ Wallpaper ฝ้ ายิบซั'ม ไม้ระแนง สวิทซ์ ปลักx ดวงโคม เป็ นต้น เพื'อแสดง
ให้ เห็ นฝี มื อ การติ ด ตั2ง วัส ดุ ดัง กล่ า ว เป็ นการอนุ ม ัติ ตวั อย่า ง ความสวยงามทางด้า น
สถาปั ตยกรรม ที'จะใช้เป็ นมาตรฐานในการตรวจรับงานที'ก่อสร้างจริ งต่อไป
5.9.2 ในกรณี ที'มีการกําหนดพื2นที'บางส่ วนให้เตรี ยมผิวไว้สําหรับงานตกแต่งภายหลัง เช่ น
ผิวพื2น ผูร้ ับจ้างจะต้องลดระดับและทําการเตรี ยมผิวพื2นไว้ให้ถูกต้องพอดีกบั วัสดุที'จะ
นํามาตกแต่งผิวภายหลัง การเตรี ยมผิวจะต้องทําด้วยความประณี ตและต้องใช้ช่างที' มี
ฝี มือดี ในกรณี ที' กฟผ. ลงความเห็นว่าการเตรี ยมผิวที'ผรู ้ ับจ้างทําไว้ไม่ถูกต้อง และสั'งให้
ผูร้ ับจ้างแก้ไข ผูร้ ับจ้างจะต้องทําให้ใหม่จนถูกต้อง โดยจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายและขอ
ขยายระยะเวลาไม่ได้ โดยถื อว่าเป็ นหน้าที'ที'ผูร้ ับจ้างจะต้องวางแผนและประสานงาน
การเตรี ยมผิวให้พอดีกบั การติดตั2งวัสดุตกแต่งในภายหลัง
6. หลักเกณฑ์ ด้านบุคลากร
6.1 ตัวแทนของผูร้ ับจ้าง ช่างฝี มือ และความรับผิดชอบ
6.1.1 ผู ้รั บ จ้า งจะต้อ งแต่ ง ตั2ง ตัว แทนของผู ้รั บ จ้า งหรื อผู ้จ ัด การโครงการฝ่ ายผู ้รั บ จ้า ง
ที'มีความสามารถ มีประสบการณ์ และเหมาะสมกับงานก่อสร้ างนี2 เป็ นผูม้ ีอาํ นาจเต็ม
ประจําอยูใ่ นสถานที'ก่อสร้างตลอดเวลา คําสั'งใดที' กฟผ.ได้ส'ังแก่ตวั แทนของ ผูร้ ับจ้าง
ซึ' งเป็ นไปตามสัญญา ให้ถือเสมือนว่าได้ส'ังแก่ผูร้ ับจ้างโดยตรง กฟผ.สงวนสิ ทธิ ที'จะ
เปลี'ยนตัวแทนของผูร้ ับจ้างได้ หากเห็นว่าไม่เหมาะสม
6.1.2 ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดหาสถาปนิ ก วิศวกร ที' มีประสบการณ์ และช่ างฝี มือทุ กประเภทมา
ปฏิบตั ิงานก่อสร้างนี2 กฟผ. อาจออกคําสั'งให้ผรู ้ ับจ้างเปลี'ยนตัวผูห้ นึ' งผูใ้ ดได้ หากผูน้ 2 นั
ประพฤติผดิ มิชอบ หรื อไม่มีความสามารถ หรื อไม่เหมาะสม โดยผูร้ ับจ้างจะต้องจัดหา
ผูท้ ี'เหมาะสมเข้าปฏิบตั ิงานแทนโดยทันที
ทั2งนี2 อย่างน้อยจะต้องมี บุคลากรรั บผิดชอบงานก่ อสร้ างที' ตอ้ งอยู่ปฏิ บตั ิ งาน
ประจําตลอดระยะเวลาที'มีงานก่อสร้าง ณ สถานที'ก่อสร้าง ดังนี2

สถาปนิก
 ภาคี

 สามัญ

จํานวน ...... คน

 สามัญ

จํานวน 1 คน

 สามัญ

จํานวน ...... คน

 สามัญ

จํานวน ...... คน

 สามัญ

จํานวน ...... คน

 สามัญ

จํานวน ...... คน

วิศวกรโยธา
 ภาคี
วิศวกรไฟฟ้ ากําลัง
 ภาคี
วิศวกรเครื' องกล
 ภาคี
วิศวกรสิ' งแวดล้อม
 ภาคี
วิศวกร................
 ภาคี

6.1.3 ให้ถือว่า ผูร้ ั บจ้างเป็ นผูม้ ี ความสามารถ มี ฝี มื อ และมี ความชํา นาญในงานก่ อสร้ า งนี2
โดยมีสถาปนิ ก วิศวกร ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั2นตอนของการปฏิ บตั ิงาน การที'
กฟผ. พิจารณาอนุ มตั ิ วสั ดุ อุปกรณ์ หรื องานก่ อสร้ างใดๆ ไปแล้ว มิ ได้หมายความว่า
ผูร้ ับจ้างจะพ้นความรับผิดชอบ หากมีการตรวจพบความผิดพลาดของงานก่อสร้ างใน
ภายหลัง ผูร้ ับจ้างจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามสัญญา โดยจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย
และขอขยายระยะเวลาไม่ได้
6.2 ผูร้ ับจ้างจะต้องแต่งตั2งสถาปนิ ก และ/หรื อ วิศวกร เพื'อลงชื' อเป็ นผูค้ วบคุ มงานตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร
6.3 สิ' งอํานวยความสะดวกสําหรับการตรวจงานก่อสร้าง
กฟผ. หรื อตัว แทน กฟผ. มี สิ ท ธิ เข้า ไปตรวจงานก่ อ สร้ า งได้ตลอดเวลา และตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง โดยผูร้ ับจ้างจะต้องจัดสิ' งอํานวยความสะดวกชัว' คราวให้ เช่น บันได ทางเดิน
ไฟฟ้ าส่ องสว่าง และอื'นๆ ให้แข็งแรงและปลอดภัย
7. หลักเกณฑ์ การส่ งมอบงาน
7.1 การส่ งมอบงานแต่ละงวด ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที'ระบุในสัญญาและ กฟผ.มีสิทธิ ที'จะไม่จ่าย
เงินงวดในเมื'อเห็นว่า
7.1.1 ปริ มาณงานและมูลค่างานไม่เป็ นไปตามสัญญา
7.1.2 คุณภาพของงานและฝี มือการทํางาน ไม่ได้ตามมาตรฐานหรื อตามหลักวิชาช่างที'ดี

7.2

หลักฐานต่าง ๆ ที'ผรู ้ ับจ้างจะต้องแนบมาพร้อมกับการส่ งมอบงานแต่ละงวด
7.2.1 รายละเอียดการเบิกเงินงวด พร้อมตารางสรุ ปเงินที'เบิกไปแล้ว เงินที'ขอเบิกงวดนี2 เงินที'
คงเหลือ และงานเพิ'ม-ลด (ถ้ามี)
7.2.2 รู ป แบบ เช่ น แปลน รู ป ด้า น รู ป ตัด และภาพถ่ า ย แสดงผลงานก่ อสร้ า งของงวดนี2
ให้ชดั เจนและเข้าใจได้ง่าย

7.2.3 ผลการทดสอบต่างๆ ของงานงวดนี2 แผนปฏิบตั ิงาน และอื'นๆ ตามที' กฟผ. ร้องขอ
7.3 กฟผ.สงวนสิ ทธิ ในการไม่รับมอบงาน ในกรณี ที'เห็นว่างานบางส่ วน จะต้องมีการแก้ไข และหาก
ระยะเวลาการแก้ไขดังกล่าวเกินจากสัญญาแล้ว ผูร้ ับจ้างจะต้องเสี ยค่าปรับเนื' องจากงานก่อสร้าง
ไม่แล้วเสร็ จตามสัญญา
7.4 การส่ งมอบวัสดุอุปกรณ์และเอกสาร
7.4.1 กุญแจทั2งหมดที'ใช้ในอาคาร ชุดละ 3 ดอก การส่ งมอบกุญแจ ให้แยกเป็ นชุ ดเป็ นระบบ
ที'ชดั เจนสะดวกต่อการใช้งาน
7.4.2

เอกสารคู่มือสําหรับการใช้งานและการดูแลรักษาอุ ปกรณ์ หลักของระบบต่างๆ ของ
บริ ษทั ผูผ้ ลิต และติดตั2งตามที' กฟผ.กําหนด จํานวนระบบละ 3 ชุด ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดทํา
เป็ นรู ปเล่มใส่ แฟ้ มปกแข็งที'ได้มาตรฐาน โดยแต่ละระบบจัดเรี ยงเป็ นหมวดหมู่

7.4.3 ผูร้ ั บ จ้า งจะต้องจัดหาวิท ยากรผูช้ ํา นาญงานของบริ ษ ทั ผูผ้ ลิ ตอุ ป กรณ์ หลัก หรื อผูจ้ ัด
จําหน่ ายแต่ละระบบ มาอบรมและแนะนําให้บุคลากรของ กฟผ.รับทราบเกี'ยวกับการ
ใช้ง าน การดู แลรั ก ษา และอื' นๆ ตามระบุ ใ นคู่ มื อ ข้า งต้น จนมี ค วามเข้า ใจสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้
7.4.4 ผูร้ ับจ้างจะต้องส่ งมอบเครื' องมือและชิ2นส่ วนอะไหล่ที'มีมากับอุปกรณ์ หรื อตามระบุใน
สัญญา ให้ กฟผ.ทั2งหมด
7.4.5 แบบสร้ างจริ ง (As-built Drawing) จัดเป็ นรู ปเล่ ม แยกแต่ละระบบ ประกอบด้วย
ต้นฉบับกระดาษไขขนาด A1 ชนิ ด 10/105 GM. จํานวน 1 ชุ ด สําเนา ขนาด A1 และ
A3 จํานวนขนาดละ 3 ชุ ด และข้อมูลของแบบดังกล่าวเป็ นไฟล์คอมพิวเตอร์ รูปแบบ
DWG และ PDF จัดเก็บไว้ในแผ่น CD หรื อ DVD จํานวน 4 ชุ ด ส่ งมอบให้ กฟผ.
ภายใน 15 วันนับจากส่ งมอบงานงวดสุ ดท้าย
แบบสร้ า งจริ ง จะต้อ งมี ม าตราส่ ว นและขนาดเท่ า กับ แบบคู่ สั ญ ญา แสดง
อุปกรณ์ ระยะการติดตั2งวัสดุ อุปกรณ์ ในผนัง พื2น หรื อกลบฝั งใต้ดินให้ถูกต้องตามที'
สร้างจริ ง แสดงส่ วนที'เปลี'ยนแปลงหรื อเพิ'ม-ลดจากแบบคู่สัญญาอย่างชัดเจน
การจัดทําแบบสร้ างจริ งให้ใช้กรอบมาตรฐาน และ Title Box ของ กฟผ.
(ตามแบบฟอร์ ม ) และในกรณี ที' ผูร้ ั บ จ้า งต้องการไฟล์ค อมพิ วเตอร์ รูป แบบ DWG

เพื'อไปจัดทํา แบบสร้ างจริ ง ให้ผูร้ ั บจ้างทําบันทึกขอพร้ อมระบุรายละเอียดหมายเลข
แบบที'ตอ้ งการเฉพาะแบบที'เกี'ยวข้องเท่านั2น
7.4.6 หนังสื อรับประกันคุ ณภาพจากบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต หรื อผูต้ ิดตั2งสําหรับวัสดุ อุปกรณ์ ทุกชนิ ด
ตามสั ญ ญา โดยระบุ ร ายชื' อ ที' อ ยู่ และหมายเลขโทรศัพ ท์ที' ติ ด ต่ อ ได้ และกํา หนด
ระยะเวลารับประกันอย่างน้อยตามสัญญา
7.4.7 รายการวัส ดุ อุ ป กรณ์ ทุ ก ชนิ ด ที' ใ ช้ใ นงานก่ อสร้ า งนี2 ระบุ ชื' อ บริ ษ ัท ที' อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ และชื'อผูท้ ี'ติดต่อได้ เพื'อสะดวกในการซ่อมบํารุ งหรื อสั'งซื2 อเพิ'มเติม
7.4.8 หากระบุไว้ในแบบก่อสร้ างหรื อสัญญา ให้ผูร้ ับจ้างจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ งานตกแต่ง
สถาปั ตยกรรม อุ ปกรณ์ ซ่อมบํารุ งงานระบบต่างๆ เพื'อสํารองในการซ่ อมบํารุ งรั กษา
อาคารในปริ มาณที'กาํ หนดตามสัญญา หรื อตามความจําเป็ น ผูร้ ั บจ้างจะต้องส่ งมอบ
พร้อมกับการส่ งมอบงานงวดสุ ดท้าย
7.5 การซ่ อมแซมบริ เวณโดยรอบสถานที' ก่อสร้ างที' เกิ ดความเสี ยหาย อันเนื' องมาจากการทํางาน
ผูร้ ับจ้างจะต้องดําเนินการซ่อมแซมให้เสร็ จเรี ยบร้อย ก่อนการส่ งมอบงานงวดสุ ดท้าย
7.6 การทําความสะอาดอาคาร ผูร้ ับจ้างจะต้องทําความสะอาดอาคารทุกส่ วนให้เรี ยบร้อย โดย กฟผ.
สามารถใช้งานได้ทนั ทีหลังจากการรับมอบงานแล้ว ส่ วนการทําความสะอาดบริ เวณ ผูร้ ับจ้าง
จะต้องกลบเกลี' ยพื2นดิ นให้เรี ยบร้ อย เศษวัสดุ ก่อสร้ างต่างๆ และสิ' งปลูกสร้ างชัว' คราวทั2งหมด
จะต้องเก็บขนย้ายออกไปให้พน้ บริ เวณ ภายใน 7 วัน นับตั2งแต่วนั ที' กฟผ. ตรวจรั บมอบงาน
เรี ยบร้อยแล้ว
7.7 ผูร้ ับจ้างต้องปฏิบตั ิตามข้อปฏิบตั ิหลังลงนามในสัญญาจ้างตามที'ระบุไว้ใน หน้า 112

หมวดรายละเอียดงาน
1. ขอบเขตของงาน จ้างเหมาค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าขนส่ ง ค่าเครื' องมือเครื' องจักร ค่าดําเนินการ และอื'นๆ
ที'เกี'ยวข้องกับงานปรับปรุ งสํานักงานกลาง กฟผ. ประกอบด้วย
1.1 รายการที' 1 งานก่ อสร้ า งอาคาร WORK SHOP/WARE HOUSE และสํานัก งาน-อษส.
ตามรายละเอียดที'ระบุไว้ในแบบหมายเลข NB-WS05-A-1/16 ถึ ง 16/16, C-01/33 ถึ ง 33/33
และแบบอ้างอิง C-1/5 ถึง 5/5, SN-01/07 ถึง 07/07, E-01/26 ถึง 26/26, M-01/10 ถึง 10/10
1.2 รายการที' 2 งานต่อเติมอาคารที'ทาํ การ อษส. และ อรค. (ท.011) ตามรายละเอียดที'ระบุไว้ใน
แบบหมายเลข NB-WS05-A-1/6 ถึ ง 6/6 (PHASE 2), C-01/33 ถึ ง 33/33 และแบบอ้างอิ ง
C-1/5 ถึง 5/5 (PHASE 2 LINE G ถึ ง LINE J), SN-01/07 ถึง 07/07 (PHASE 2), E-01/26
ถึง 26/26 (PHASE 2), M-01/10 ถึง 10/10 (PHASE 2)
1.3 รายการที' 3 งานก่ อสร้ า งอาคารที' ท าํ การหน่ วยบิ น-อษส. ตามรายละเอี ยดที' ระบุ ไว้ใ นแบบ
หมายเลข NB-OF06-A-1/6 ถึง 6/6, C-1/6 ถึง 6/6, SN-1/4 ถึง 4/4, E-1/4 ถึง 4/4 , M-1/2 ถึง 2/2
1.4 รายการที' 4 งานรื2 อถอนอาคาร ท.009
1.5 รายการที' 5 งานซื2 อเศษพัสดุที'ร2ื อถอน
โดยผูเ้ ข้าเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการก่อสร้าง ให้ครบถ้วนตามที'ปรากฏในแบบ
และรายละเอียดต่าง ๆ ของสัญญาทุกประการ นอกจากกําหนดไว้เป็ นอย่างอื'น
กฟผ. ขอสงวนสิ ทธ์ที'จะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ครั2งนี2
หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
2. สถานทีก ่ อสร้ าง บริ เวณโรงไฟฟ้ าพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี
3. กําหนดเวลาแล้ วเสร็จ ภายใน 300 วัน นับจากวันที' กฟผ. แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้เข้าดําเนินการ
4. หลักประกันการปฏิบัติตามสั ญญา ผูเ้ สนอราคาที'ได้รับการคัดเลือก จาก กฟผ. ต้องวางหลักประกัน
สัญญาจํานวน 5% ของราคางานทั2งหมดตามสัญญาในวันลงนามในสัญญา
5. การปรับเนืองจากงานล่ าช้ า
5.1 จะปรับเป็ นรายวันในอัตราวันละ ร้อยละ 0.1 ของราคางานในแต่ละรายการ
5.2 ค่าปรับสู งสุ ดของแต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคางานในแต่ละรายการ
5.3 ค่าปรับสู งสุ ดรวมกันทุกรายการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคางานทั2งหมดตามสัญญา
6. การรับประกันผลงาน กําหนดภายใน 2 ปี นับจากวันที' กฟผ. ตรวจรับมอบงาน
7. หลักเกณฑ์ การจ่ ายเงิน
7.1 กฟผ. จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ตามผลงานที'ผรู ้ ับจ้างได้กระทําแล้วเสร็ จถึงวันสิ2 นเดือนของทุกเดือน
ยกเว้นงวดสุ ดท้ายตามราคาอัตราต่อหน่วยหรื อคิดเป็ นร้อยละของราคารวมที'กาํ หนดไว้ใน
แบบฟอร์ มราคางานเพื'อการเบิกจ่ายเงิน โดยหักไว้เป็ นเงินประกันร้อยละสิ บของการจ่ายเงินใน
แต่ละครั2ง เงินที'หกั ไว้น2 ีให้รวมเบิกเมื'อผูร้ ับจ้างได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาและส่ งมอบ

แบบสร้างจริ ง (AS-BUILT DRAWING) ให้ กฟผ. ครบถ้วนแล้ว โดย กฟผ. จะจ่ายเงินค่าจ้างแต่ละ
เดือนให้ผรู ้ ับจ้าง ภายใน 40 วัน นับจากวันที' กฟผ. ลงนามรับเอกสารการส่ งมอบงานจาก ผูร้ ับจ้าง
ในกรณี ระยะเวลาก่อสร้างตั2งแต่ 180 วันขึ2นไป ผูร้ ับจ้างสามารถที'จะขอเงินประกัน
ร้ อยละสิ บ ของการจ่ า ยเงิ น ในแต่ ล ะครั2 งคื น โดยผูร้ ั บ จ้า งจะต้อ งวางหนัง สื อคํ2า ประกันของ
ธนาคาร ซึ' งออกโดยธนาคารภายในประเทศ (ระยะเวลาของหนังสื อคํ2าประกันมีกาํ หนดไม่นอ้ ย
กว่าวันครบกําหนดตามสัญญา) มาวางไว้ต่อ กฟผ. เพื'อเป็ นหลักประกันแทนก็ได้ กฟผ. จะคืน
หนังสื อคํ2าประกันของธนาคารดังกล่าว ให้แก่ผรู ้ ับจ้าง เมื'อ กฟผ. ได้ตรวจรับมอบงานครบถ้วน
ตามสัญญาแล้ว
7.2 ผูร้ ั บจ้างจะต้องทํารายละเอียดราคางานลงในแบบฟอร์ มตารางราคางาน เพื'อการเบิ กจ่ายเงิ น
ขออนุ มตั ิต่อ กฟผ. ก่อนการจ่ายเงิ นและให้ถือเป็ นส่ วนหนึ' งของสัญญา ทั2งนี2 กฟผ. มีสิทธิL ที'จะ
ให้ผรู ้ ับจ้างแก้ไขรายการและราคางานให้ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง โดยมีราคารวมของงานคง
เดิม เว้นแต่การจ่ายเงินตามงวดของงานที'กาํ หนดไว้ชดั แจ้ง
อนึ' ง ผูร้ ับจ้างจะขอรับเงิ นเพียงงวดเดี ยวเมื'องานแล้วเสร็ จ แทนเงื' อนไขการจ่ายเงิ น
ตามกําหนดไว้ขา้ งต้นนี2ก็ได้ ในกรณี น2 ี กฟผ. จะจ่ายเงินให้โดยผูร้ ับจ้างไม่ตอ้ งจัดทํารายละเอียด
ราคางานลงในแบบฟอร์ มตารางราคางานเพื'อการเบิกจ่ายเงิน
7.3 ผูร้ ับจ้างจะต้องชําระเงินค่ารับซื2 อพัสดุจากการรื2 อถอนสิ' งปลูกสร้างเดิมให้กบั กฟผ. ก่อนที'จะส่ ง
มอบพัส ดุ ทุ กครั2 ง โดยต้องนํา หลักฐานการชํา ระเงิ นที' กฟผ. ออกให้ มาขอรั บ พัส ดุ ดังกล่ า ว
จากกรรมการส่ งมอบพัสดุ และต้ องชํ าระเงินค่ ารับซื<อพัสดุ ก่ อนการรับเงินค่ ารื<อถอน
8. การประกันภัย
8.1 ผูร้ ั บ จ้างจะต้องจัดทํา ประกันภัยงานระหว่า งการก่ อสร้ าง โดยต้องครอบคลุ มระยะเวลางาน
ก่อสร้างจนกว่าผูร้ ับจ้างจะส่ งมอบงานให้ กฟผ. โดยมีความคุม้ ครอง ดังนี2
8.1.1 กรมธรรม์ประกันภัยงานระหว่างการก่อสร้าง (Contactors’ All Risks Insurance) จะต้อง
คุม้ ครองความเสี ยหายที'มีต่องานที'ทาํ การก่อสร้าง โดยมีทุนประกันภัยไม่ต'าํ กว่ามูลค่างาน
ตามสัญญา
8.1.2 กรมธรรม์ประกันภัยจะต้องคุม้ ครองรวมถึงความเสี ยหายต่อทรัพย์สินทุกชนิ ดที'มีอยูเ่ ดิ ม
ของผูว้ า่ จ้าง ซึ' งอยูใ่ นสถานที'ที'ทาํ การก่อสร้าง
8.1.3 กรมธรรม์ประกันภัยจะต้องคุ ม้ ครองความสู ญเสี ย หรื อเสี ยหายต่อทรัพย์สินรวมถึ งการ
บาดเจ็บเสี ยชีวติ ของบุคคลภายนอกที'เกิดจากงานที'ทาํ การก่อสร้าง
8.2 การประกันภัยระหว่างการก่อสร้างจะต้องทํากับบริ ษทั ที'มีชื'อเสี ยง และส่ งมอบสําเนากรมธรรม์
ประกันภัยให้ กฟผ. ภายใน 30 วัน หลังจากลงนามในสัญญา กฟผ. สงวนไว้ซ' ึ งสิ ทธ์ที'จะให้ผู ้
รับจ้างทําการแก้ไขและเปลี'ยนแปลงในข้อความ และเงื'อนไขในกรมธรรม์น2 ีเพื'อปกป้ อง
ผลประโยชน์ของ กฟผ. โดย กฟผ. จะเป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี2

9. รายละเอียดงานก่ อสร้ างเพิม เติม
รายการที 1 งานก่ อสร้ างอาคาร WORK SHOP/WARE HOUSE และสํ านักงาน-อษส.
1. ผูร้ ั บจ้างจะต้องก่ อสร้ างอาคาร WORK SHOPฯ จํานวน 1 หลัง โดยใช้แบบอาคารสําหรั บ
หน่วยงาน อษส. DWG.NO. NB-WS05-A-1/16 ถึง 16/16, C-01/33 ถึ ง 33/33 และแบบอ้างอิง
C-1/5 ถึง 5/5, SN-01/07 ถึง 07/07, E-01/26 ถึง 26/26, M-01/10 ถึง 10/10
2. ผูร้ ั บจ้างจะต้องทําการกั2นขอบเขตรอบบริ เวณก่ อสร้ าง (ของงานก่ อสร้ างทุกรายการและเสนอ
รู ปแบบให้ กฟผ. อนุ มตั ิก่อน) และเมื%อก่อสร้ างแล้วเสร็ จผูร้ ับจ้างจะต้องรื( อถอน และขนย้ายออก
นอกบริ เวณ กฟผ.
3. งานตอกเสาเข็ ม ผู ้รั บ จ้ า งจะต้ อ งปฎิ บ ั ติ ต ามข้ อ กํ า หนดความปลอดภั ย งานตอกเสาเข็ ม
ตามข้ อกําหนดทางวิชาการโดยเคร่ งครัด
4. คอนกรี ตที%ใช้เทพื(นห้องนํ(าต้องผสมนํ(ายากันซึ มผลิตภัณฑ์ของ SIKA, CONLITE CW, GRACE
หรื อเทียบเท่า
5. แบบโครงสร้ าง คาน-พื2น ที'ระดับ + 0.35, + 3.85, + 7.35, คานและพื2นหลังคา และแปลนโครง
หลังคา (PHASE 2) ให้ก่อสร้างตามแบบอ้างอิง C-1/5 ถึง 5/5
6. ตามแบบอ้างอิง C-5/5 ให้ยกเลิก BS1 ที'อยูร่ ะหว่าง LINE G กับ LINE H
7. แก้ไขแผงบังแดดอลูมิเนี ยม กว้าง 45 มม. โครงเหล็ก C (ดูแบบวิศวกรรม) NB-WS05-C-28/33
และ NB-WS05-C-29/33 เปลี'ยนเป็ นแผงบังแดดอลูมิเนี ยมรุ่ น ML 5010 ระยะห่ างเกล็ด 75 มม.
โครงเคร่ าอลูมิเนี ยม 1" x 1" x 1.2 มม. สี อโนไดน์ โครงเคร่ าและอุปกรณ์ ยึดตามมาตรฐาน
บริ ษทั ผูผ้ ลิ ต โดยผูร้ ับจ้างจะต้องเสนอ CATALOG และ SHOP DRAWING วิธีการติดตั2งให้
กฟผ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดําเนินการติดตั2ง
9. รายละเอียดงานด้านไฟฟ้ า
9.1 ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดหา ติดตั2งและทดสอบ Underground Condit & Power System, Lighting
System, ระบบสั ญญาณแจ้ง เหตุ เพลิ ง ไหม้, ระบบไฟฟ้ าของ Air Conditioning and
Ventilating System, Receptacle/Telephone & Computer System, Grounding System,
Lightning System, Exit Sign and Non-Maintenance System Central Battery Control Unit
และ Sound Public Address System เป็ นไปตามแบบทั2ง PHASE 1, 2 และข้อกําหนดทาง
วิชาการ ให้แล้วเสร็ จสมบูรณ์จนสามารถใช้งานได้เป็ นอย่างดีตรงตามวัตถุประสงค์ของ กฟผ.
9.2 จากแบบเลขที' NB-WS05-E-02/26 ให้ยกเลิกรายละเอียดโคมไฟฟ้ า TYPE F1 ถึง F6 และ
ให้ใช้รายละเอียดโคมไฟฟ้ าที'แนบในเอกสารหน้า 111 แทน
9.3 ผูร้ ับจ้างจะต้องทํา Shop Drawing ซึ' งแสดงรายละเอียดการติดตั2งอุปกรณ์ ในระบบต่างๆ
เสนอให้ กฟผ. พิจารณาเห็นชอบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเข้าดําเนินการทุกครั2ง

9.4 ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาเครื' องจักรและเครื' องมือที'ดีมีคุณภาพมาใช้งานให้
เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานตามสัญญานี2 และจะต้องเสนอให้ กฟผ. เห็นชอบก่อนนําไปใช้งาน
9.5 ผูร้ ับจ้างจะต้องทําการทดสอบ และบันทึกค่าอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่างๆ ตามแบบฟอร์ มที'ผรู ้ ับจ้าง
จัดทําและ กฟผ. ยอมรับให้ใช้งานได้ ดังนี2
9.5.1 LOW VOLTAGE INSULATION TEST ใช้แรงดันไฟฟ้ า DC 1,000 V. ทิ2งไว้ไม่
น้อยกว่า 1 นาที ค่าที'ได้ตอ้ งมากกว่า 1 Mega-Ohm. ในกรณี แรงดันของอุปกรณ์
และระบบน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 500 V.
9.5.2 ขณะทําการทดสอบหากมีการชํารุ ดเสี ยหาย ผูร้ ับจ้างจะต้องรี บดําเนิ นการเปลี' ยน
อุปกรณ์ที'เสี ยหายออก และหาของใหม่มาทดแทนทันที ค่าใช้จ่ายต่างๆ อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของผูร้ ับจ้างทั2งสิ2 นทั2งนี2 จะนํามาเป็ นข้ออ้างในการขอต่ออายุสัญญาของ
งานไม่ได้
9.5.3 ผูร้ ับจ้างจะต้องทดสอบความต่อเนื'องของสายไฟฟ้ าทั2งหมด
9.5.4 ผลการทดสอบทั2งหมดจะต้องส่ งให้ กฟผ. ภายในเวลา 3 วันทําการหลังจากที'ได้
ดําเนินการทดสอบแล้วเสร็ จ
9.6 ในการส่ งมอบงาน ผูร้ ับจ้างจะต้องเปิ ดใช้งานระบบจ่ายไฟฟ้ าต่างๆ และระบบแสงสว่างให้อยูใ่ น
สภาพที'ใช้งานปกติเป็ นเวลา 24 ชัว' โมงติดต่อกัน และทําการทดสอบ/แก้ไขระบบสายดินให้ได้
ตามที'ได้ออกแบบไว้ โดยวิธีการทดสอบจะต้องถูกต้องตามหลักวิชาการ
10. รายละเอียดงานด้านเครื' องกล
ผูร้ ั บ จ้า งจะต้องจัดหาและติ ดตั2ง ระบบปรั บ อากาศและระบายอากาศ รวมทั2ง อุ ป กรณ์
ประกอบที'เกี'ยวข้องดังแสดงไว้ในแบบทั2ง PHASE 1, 2 และ/หรื อข้อกําหนด รวมทั2งอุปกรณ์
วัสดุ ปลี กย่อยที'อาจมิได้ระบุไว้ แต่จาํ เป็ นสําหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศที'สมบูรณ์
ตามการวินิจฉัยของ กฟผ. หรื อตามคําแนะนําของเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื'อให้ได้งานสมบูรณ์และ
ถูกต้อง โดยวัสดุอุปกรณ์ท2 งั หมดต้องเป็ นของใหม่และไม่ผา่ นการใช้งานมาก่อน ผูร้ ับจ้างจะต้อง
ดําเนิ นการติ ดตั2งให้ถูกหลักตามวิศวกรรมที' ดี พร้ อมทั2งทดสอบการทํางานของระบบที' ทาํ การ
ติดตั2งงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี2
10.1 ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบแบบแปลนและข้อกําหนดทางวิศวกรรมของ
กฟผ. จนแน่ ใจว่าเข้าใจถึ ง ข้อกําหนดและเงื' อนไขต่างๆ โดยแจ้งชัด เพื'อให้งานติ ดตั2ง
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศดําเนิ นการไปอย่างเรี ยบร้อยตามมาตรฐานและวิธีการ
ติดตั2งที'กาํ หนดไว้ในแบบ, เงื'อนไข และ/หรื อ ข้อกําหนดทางวิชาการ
10.2 ผูร้ ับจ้างจะต้องเสนอ Shop Drawing ให้ผคู ้ วบคุมงานของ กฟผ. อนุ มตั ิก่อนทําการติดตั2ง
และต้องใช้วิศวกร หรื อช่างชํานาญงานมีฝีมือและทักษะสู งมาทําการติดตั2ง ซึ' งพร้ อมที'จะ

แก้ไ ขปั ญหาและจะต้องทําหน้า ที' เป็ นผูค้ วบคุ มการติ ดตั2งระบบปรั บอากาศและระบาย
อากาศ รายละเอียดปลีกย่อยตามที'บ่งไว้ที'ขอบเขตงานในแบบเลขที' NB-WS05-M-02/10
10.3 ท่อสารทําความเย็นกลับ (Return line) ให้หุม้ ด้วยท่อยาง (Close Cell Insulation) ความหนา
ประมาณ 20 มิลลิเมตร หรื อตามที'ระบุในแบบ แต่ท2 งั นี2ตอ้ งไม่มีหยดนํ2าเกาะที'ท่อ
10.4 การเดิ นท่อสารทําความเย็น ต้องเดิ นให้ขนานหรื อตั2งฉากกับตัวอาคาร พันทับด้วยเทป
PVC. และยึดติดกับผนังอาคารอย่างมัน' คงแข็งแรง ท่อส่ วนที'เจาะทะลุตวั อาคารให้ใส่ pipe
sleeve ทุกแห่งและอุดช่องว่างด้วยวัสดุกนั นํ2า ท่อสารทําความเย็นและท่อสายไฟที'เดินทะลุ
ขึ2นไปบนดาดฟ้ า ให้ทาํ ฝาครอบหรื อก่ออิ ฐช่ องที'ท่อทะลุ ข2 ึ นไปเพื'อกันฝน ท่อทั2งหมด
ที'เดินบนดาดฟ้ าให้รองรับด้วยเหล็กรู ปตัวซี หรื อตามที'ระบุในแบบ
10.5 สําหรับการติดตั2ง FCU, CDU ท่อสารทําความเย็นและท่อนํ2าทิ2ง หากมิได้กาํ หนดให้เป็ น
อย่างอื' น ก็ให้เป็ นไปตามมาตรฐานข้อกําหนดวิชาการหรื อคําแนะนําของผูค้ วบคุ มงาน
การประกอบติดตั2งงานตามสัญญาผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของผูค้ วบคุมงาน
ของ กฟผ. และรายละเอียดที'กาํ หนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่ งครัด
รายการที 2 งานต่ อเติมอาคารทีก าร อษส. และ อรค. (ท.011)
1. ผูร้ ับจ้างจะต้องก่อสร้างอาคารที%ทาํ การ อษส. ส่ วนต่อเติม LINE G ถึง LINE J (PHASE 2)
2. ผูร้ ับจ้างไม่ตอ้ งดําเนินการตอกเสาเข็มในส่ วนต่อเติม LINE G ถึง LINE J (PHASE 2) กฟผ.
ได้ดาํ เนินการตอกเสาเข็มไว้แล้ว
3. แบบโครงสร้ าง คาน-พื2น ที'ระดับ + 0.35, + 3.85, + 7.35, คานและพื2นหลังคา และแปลนโครง
หลังคา LINE G ถึง LINE J (PHASE 2) ให้ก่อสร้างตามแบบอ้างอิง C-1/5 ถึง 5/5
4. ตามแบบเลขที' NB-WS05-A-8/16 รู ปด้าน 4 (PHASE 1) ให้ผรู ้ ับจ้างรื2 อถอนแผ่นเฟลกซี บอร์ ที'ปิด
แทนบานประตู ป2′, ป3, ป9 ออกและติดตั2งบานประตูตามแบบแปลนพื2นชั2น 2 และแปลนพื2น
ชั2น 3 แทน
5. รายละเอียดงานด้านไฟฟ้ า
5.1 ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดหา ติดตั2งและทดสอบ Underground Condit & Power System, Lighting
System, ระบบสั ญญาณแจ้ง เหตุ เพลิ ง ไหม้, ระบบไฟฟ้ าของ Air Conditioning and
Ventilating System, Receptacle/Telephone & Computer System, Grounding System,
Lightning System, Exit Sign and Non-Maintenance System Central Battery Control Unit
และ Sound Public Address System เป็ นไปตามแบบเฉพาะ PHASE 2 และข้อกําหนดทาง
วิชาการ ให้แล้วเสร็ จสมบูรณ์จนสามารถใช้งานได้เป็ นอย่างดีตรงตามวัตถุประสงค์ของ กฟผ.
5.2 จากแบบเลขที' NB-WS05-E-02/26 ให้ยกเลิ กรายละเอียดโคมไฟฟ้ า TYPE F1 ถึ ง F6
และให้ใช้รายละเอียดโคมไฟฟ้ าที'แนบในเอกสารหน้า 111 แทน

5.3 ผูร้ ับจ้างจะต้องทํา Shop Drawing ซึ' งแสดงรายละเอียดการติดตั2งอุปกรณ์ ในระบบต่างๆ
เสนอให้ กฟผ. พิจารณาเห็นชอบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเข้าดําเนินการทุกครั2ง
5.4 ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาเครื' องจักรและเครื' องมือที'ดีมีคุณภาพมาใช้งานให้
เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานตามสัญญานี2 และจะต้องเสนอให้ กฟผ. เห็นชอบก่อนนําไปใช้งาน
5.5 ผูร้ ับจ้างจะต้องทําการทดสอบ และบันทึกค่าอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่างๆ ตามแบบฟอร์ มที'ผรู ้ ับจ้าง
จัดทําและ กฟผ. ยอมรับให้ใช้งานได้ดงั นี2
5.5.1 LOW VOLTAGE INSULATION TEST ใช้แรงดันไฟฟ้ า DC 1,000 V. ทิ2งไว้ไม่
น้อยกว่า 1 นาที ค่าที'ได้ตอ้ งมากกว่า 1 Mega-Ohm. ในกรณี แรงดันของอุปกรณ์
และระบบน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 500 V.
5.5.2 ขณะทําการทดสอบหากมีการชํารุ ดเสี ยหาย ผูร้ ับจ้างจะต้องรี บดําเนิ นการเปลี' ยน
อุปกรณ์ที'เสี ยหายออก และหาของใหม่มาทดแทนทันที ค่าใช้จ่ายต่างๆ อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของผูร้ ับจ้างทั2งสิ2 นทั2งนี2 จะนํามาเป็ นข้ออ้างในการขอต่ออายุสัญญาของ
งานไม่ได้
5.5.3 ผูร้ ับจ้างจะต้องทดสอบความต่อเนื'องของสายไฟฟ้ าทั2งหมด
5.5.4 ผลการทดสอบทั2งหมดจะต้องส่ งให้ กฟผ. ภายในเวลา 3 วันทําการหลังจากที'ได้
ดําเนินการทดสอบแล้วเสร็ จ
5.6 ในการส่ งมอบงาน ผูร้ ับจ้างจะต้องเปิ ดใช้งานระบบจ่ายไฟฟ้ าต่างๆ และระบบแสงสว่างให้อยูใ่ น
สภาพที'ใช้งานปกติเป็ นเวลา 24 ชัว' โมงติดต่อกัน และทําการทดสอบ/แก้ไขระบบสายดินให้ได้
ตามที'ได้ออกแบบไว้ โดยวิธีการทดสอบจะต้องถูกต้องตามหลักวิชาการ
6. รายละเอียดงานด้านเครื' องกล
ผูร้ ั บ จ้า งจะต้องจัดหาและติ ดตั2ง ระบบปรั บ อากาศและระบายอากาศ รวมทั2ง อุ ป กรณ์
ประกอบที'เกี'ยวข้องดังแสดงไว้ในแบบทั2ง PHASE 2 และ/หรื อข้อกําหนด รวมทั2งอุปกรณ์วสั ดุ
ปลี ก ย่อยที' อ าจมิ ไ ด้ระบุ ไ ว้ แต่ จาํ เป็ นสํา หรั บ ระบบปรั บ อากาศและระบายอากาศที' ส มบู ร ณ์
ตามการวินิ จ ฉัย ของ กฟผ. หรื อ ตามคํา แนะนํา ของเจ้า ของผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื' อ ให้ ไ ด้ง านสมบู ร ณ์
และถูกต้อง โดยวัสดุ อุปกรณ์ ท2 งั หมดต้องเป็ นของใหม่และไม่ผ่านการใช้งานมาก่ อน ผูร้ ับจ้าง
จะต้องดําเนิ นการติดตั2งให้ถูกหลักตามวิศวกรรมที'ดี พร้อมทั2งทดสอบการทํางานของระบบที'ทาํ
การติดตั2งงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี2
6.1 ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบแบบแปลนและข้อกําหนดทางวิศวกรรมของ
กฟผ. จนแน่ ใจว่าเข้าใจถึ ง ข้อกําหนดและเงื' อนไขต่างๆ โดยแจ้งชัด เพื'อให้งานติ ดตั2ง
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศดําเนิ นการไปอย่างเรี ยบร้อยตามมาตรฐานและวิธีการ
ติดตั2งที'กาํ หนดไว้ในแบบ, เงื'อนไข และ/หรื อ ข้อกําหนดทางวิชาการ

ผูร้ ับจ้างจะต้องเสนอ Shop Drawing ให้ผคู ้ วบคุมงานของ กฟผ. อนุ มตั ิก่อนทําการติดตั2ง
และต้องใช้วิศวกร หรื อช่ างชํานาญงานมี ฝีมื อและทักษะสู งมาทําการติ ดตั2ง ซึ' งพร้ อมที'
จะแก้ไขปั ญหาและจะต้องทําหน้าที'เป็ นผูค้ วบคุมการติดตั2งระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศ รายละเอียดปลีกย่อยตามที'บ่งไว้ที'ขอบเขตงานในแบบเลขที' NB-WS05-M-02/10
6.3 ท่อสารทําความเย็นกลับ (Return line) ให้หุม้ ด้วยท่อยาง (Close Cell Insulation) ความหนา
ประมาณ 20 มิลลิเมตร หรื อตามที'ระบุในแบบ แต่ท2 งั นี2ตอ้ งไม่มีหยดนํ2าเกาะที'ท่อ
6.4 การเดิ นท่อสารทําความเย็น ต้องเดิ นให้ขนานหรื อตั2งฉากกับตัวอาคาร พันทับด้วยเทป
PVC. และยึดติดกับผนังอาคารอย่างมัน' คงแข็งแรง ท่อส่ วนที'เจาะทะลุตวั อาคารให้ใส่ pipe
sleeve ทุกแห่งและอุดช่องว่างด้วยวัสดุกนั นํ2า ท่อสารทําความเย็นและท่อสายไฟที'เดินทะลุ
ขึ2นไปบนดาดฟ้ า ให้ทาํ ฝาครอบหรื อก่ออิฐช่ องที'ท่อทะลุ ข2 ึนไปเพื'อกันฝน ท่อทั2งหมดที'
เดินบนดาดฟ้ าให้รองรับด้วยเหล็กรู ปตัวซี หรื อตามที'ระบุในแบบ
6.5 สําหรับการติดตั2ง FCU, CDU ท่อสารทําความเย็นและท่อนํ2าทิ2ง หากมิได้กาํ หนดให้เป็ น
อย่างอื' น ก็ให้เป็ นไปตามมาตรฐานข้อกําหนดวิชาการหรื อคําแนะนําของผูค้ วบคุ มงาน
การประกอบติดตั2งงานตามสัญญาผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิ บตั ิตามคําแนะนําของผูค้ วบคุมงาน
ของ กฟผ. และรายละเอียดที'กาํ หนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่ งครัด
รายการที 3 งานอาคารทีท าํ การหน่ วยบิน-อษส.
1. ผูร้ ั บจ้างจะต้องก่อสร้ างอาคารที%ทาํ การหน่ วยบิ น จํานวน 1 หลัง โดยใช้แบบอาคารที% ทาํ การ
กทสบ-สส. โดย กฟผ. จะมอบแบบตําแหน่งผังบริ เวณให้ผรู ้ ับจ้างก่อนดําเนินการก่อสร้าง
2. คอนกรี ตที%ใช้เทพื(นห้องนํ(า และพื(นหลังคาต้องผสมนํ(ายากันซึ มผลิตภัณฑ์ของ SIKA, CONLITE
CW, GRATE หรื อเทียบเท่า
3. หลังคา SLAB ทําระบบกันซึ มปูดว้ ยแผ่น EVALON-V
4. พื2นบันได คสล. ปูกระเบื2อง PVC พร้อมจมูกบันได PVC เหมือน พ1
5. เคาน์เตอร์ คสล. ภายในห้องนํ2าให้ผรู ้ ับจ้างปูดว้ ยหิ นแกรนิต (สี กาํ หนดภายหลัง)
6. วงกบอลูมิเนียมให้ผรู ้ ับจ้างเสริ มความแข็งแรงภายในด้วยเนื2อไม้แข็งช่วงที'ติดตั2งบานพับ
7. ให้ผรู ้ ับจ้างติดตั2งเชิงชายไม้เนื2อแข็งขนาด 1" x 8" ทับเชิงชายขนาด 1" x 6" บริ เวณชายคาทั2งสองด้าน
8. ท่อประปา (CW) ให้ใช้ท่อ PVC ชั(น 13.5 มอก. 17-2552 ให้ผูร้ ั บจ้างติดตั(ง STOP VALVE
ที'ปลายท่อประปาก่อนเข้าเครื' องสุ ขภัณฑ์ใช้ชนิ ด ANGLE BALL VALVE หรื อ BALL VALVE
ทําด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม
9. จากแบบเลขที' NB-OF06-E-1/4 และ 3/4 ให้ยกเลิกรายละเอียดโคมไฟฟ้ า TYPE F1 ถึ ง F5
และให้ใช้รายละเอียดโคมไฟฟ้ าที'แนบในเอกสาร หน้า 111 แทน
6.2

รายการที 4 งานรื+อถอนอาคาร ท.009
1. ผู ้รั บ จ้า งจะต้อ งรื( อถอนอาคาร ท.009 ตามเอกสารหน้ า 107 ถึ ง หน้ า 110 ขนาดอาคาร
โดยประมาณ 15 x 48 เมตร จํานวน 2 หลัง มีช่องว่างเชื%อมต่อระหว่างอาคารกว้าง 6.00 เมตร
2. ผูร้ ับจ้างจะต้องรื( อถอนและขนย้ายวัสดุร(ื อถอน (ที% กฟผ. ต้องการ) ส่ งมอบให้กบั กฟผ. ในบริ เวณ
ที% กฟผ. กําหนดให้
3. การรื( อถอนวัส ดุ ที% กฟผ. ต้อ งการ ผูร้ ั บ จ้า งจะต้อ งรื( อถอนด้วยความระมัด ระวัง และสามารถ
นําไปใช้งานได้
4. การรื( อถอนอาคาร ท.009 กับอาคาร ท.008 ตามเอกสารหน้า 110 ช่องว่างระหว่างอาคารมีการ
ต่อเติมไว้ให้ผรู ้ ับจ้างคงส่ วนต่อเติมไว้ไม่ตอ้ งรื( อออก โดยผูร้ ับจ้างจะต้องเสนอ SHOP DRAWING
การคํ2ายันหลังคาส่ วนต่อเติมเสนอ กฟผ. อนุมตั ิก่อนทําการรื2 อถอน
5. เศษวัสดุที%เกิดจากการรื( อถอนที% กฟผ. ไม่ตอ้ งการผูร้ ับจ้างจะต้องขนย้าย และนําไปทิ(งนอกบริ เวณ
กฟผ. โดยผูร้ ับจ้างจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบหาทิ(งเอง
รายการที 5 งานรับซื+อพัสดุทรี ื+อถอน
1. ผูร้ ั บจ้างจะต้องรั บซื( อพัสดุ ที%เกิ ดจากการรื( อถอนที% กฟผ. ไม่ ตอ้ งการ เช่ น โครงหลังคาเหล็ ก ,
กระเบื(อง, หลังคา, สุ ขภัณฑ์ ฯลฯ โดยเสนอราคาใน BOQ
2. ก่อนการขนย้ายพัสดุ ที'ร2ื อถอนที'ผรู ้ ับจ้างซื2 อจาก กฟผ. ผูร้ ับจ้างจะต้องชําระเงินค่าพัสดุที'ร2ื อถอน
ให้ กฟผ. ก่อนดําเนินการขนย้ายออกนอกบริ เวณ กฟผ.

สู ตรการปรับราคา
สัญญาแบบปรับราคาได้ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ครั2งนี2 เป็ น
สัญญาแบบปรับราคาได้ โดยให้คาํ นวณตามสู ตร ดังนี2
P = (PO) x (K) กําหนดให้
P = ราคาค่างานต่อหน่วย หรื อราคาค่างานเป็ นงวดที'จะต้องจ่ายให้ผรู ้ ับจ้าง
PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที'ผรู ้ ับจ้างประมูลได้ หรื อราคาค่างานเป็ นงวด ซึ' งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K = ESCALATION FACTOR ที'หกั ด้วย 4 % เมื'อต้องเพิ'มค่างาน หรื อบวกเพิ'ม 4 % เมื'อต้องเรี ยก
ค่างานคืน
1. ESCALATION FACTOR K หาได้จากสู ตร ดังนี2
K = 0.25+0.15It/Io+0.10Ct/Co+0.40Mt/Mo+0.10St/So
It = ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคทัว' ไปของประเทศ ในเดือนที'ส่งงานแต่ละงวด
Io = ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคทัว' ไปของประเทศ ในเดือนที'ทาํ การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Ct = ดัชนีราคาซี เมนต์ ในเดือนที'ส่งงานแต่ละงวด
Co = ดัชนีราคาซี เมนต์ ในเดือนที'ทาํ การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซี เมนต์) ในเดือนที'ส่งงานแต่ละงวด
Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซี เมนต์) ในเดือนที'ทาํ การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที'ส่งงานแต่ละงวด
So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที'ทาํ การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2. การปรับราคา กฟผ. จะคํานวณจากบัญชีราคางานเพื'อการเบิกจ่ายเงิน ที'ได้รับอนุมตั ิจาก กฟผ. แล้วเท่านั2น
3. การปรับราคาในสัญญานี2 ไม่นบั รวมรายการงานที'ไม่อยูใ่ นข่ายนํามาคํานวณค่า K ตามหลักเกณฑ์การ
คํานวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของสํานักงบประมาณ
4. เงื'อนไขและหลักเกณฑ์อื'นๆ ให้เป็ นตามที'สาํ นักงบประมาณกําหนด
5. การขอเงิ นเพิ' มค่ างานก่ อสร้ าง ตามสั ญญาปรั บราคาได้น2 ี เป็ นหน้าที' ของผูร้ ั บจ้าง จะต้องเรี ยกร้ อง
ภายในกําหนด 90 วัน นับแต่วนั ที'ผรู ้ ับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุ ดท้าย หากพ้นกําหนดไปแล้วไม่มีสิทธิL
ที'จะเรี ยกร้อง

