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ขอบเขตของงาน (TOR) 

      (1)      
 

  ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะจัดจ้าง  
              จ านวน        วงเงินงบประมาณรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม        (2)          บาท โดย
มีรายละเอียดสาระส าคัญของขอบเขตของงาน (TOR) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ดังต่อไปนี้.- 

1. ความเป็นมา 
เนื่องจาก                                         (3)                                                        .        

                                                                                                                         . 

2. ขอบเขตของงาน 
จ้างเหมาค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าขนส่ง ค่าเครื่องมือเครื่องจักร ค่าด าเนินการ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน                                       

(1)                                                        . รายละเอียดตามแบบรูปและรายการละเอียด เงื่อนไข
ข้อก าหนด และข้อปฏิบัติต่าง ๆ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบในการก่อสร้าง ให้ครบถ้วนตามท่ีปรากฏใน
แบบและรายละเอียดต่าง ๆ ของสัญญาทุกประการ 

สถานที่ก่อสร้างบริเวณ                                  อ าเภอ                จังหวัด                          . 
พิกัด : ละติจูด                   .ลองติจูด                   . 
งานก่อสร้างนี้เป็นสัญญาแบบ                    (4)                    . 

3. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
3.1  เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
3.2 ต้องเป็น            (5)            ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
3.3 ต้องมีผลงานก่อสร้าง                     (6)                     ที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับจ้างโดยตรงกับ

เจ้าของโครงการที่เป็นหน่วยงานราชการ องค์กร เทศบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เชื่อถือได้ส าหรับงาน
ก่อสร้างนั้น ๆ มิใช่ผู้รับจ้างช่วง ซึ่งมีราคางานตามสัญญาเดียวไม่ต่ ากว่า       (7)      บาท (                     ) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมโดยผลงานดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา ไม่
เกิน     (8)    ปี นับถึงวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับแนบหนังสือรับรองผลงาน 
และในกรณีท่ีผลงานดังกล่าวเป็นการรับจ้างท างานให้ผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นเอกชนให้แนบส าเนาสัญญาด้วย 

3.4 อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

4. หลักฐานการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคา 
4.1 เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ 

3 หลักฐานการยื่นข้อเสนอ และข้อ 4 การเสนอราคา กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณา หากผู้ยื่นข้อเสนอ
ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน 
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4.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารอย่างน้อยดังต่อไปนี้ เพ่ือประกอบการพิจารณา โดยยื่นมาพร้อมกับ
การยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะไม่รับพิจารณา หากผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน 

 4.2.1 หนังสือรับรองผลงาน และในกรณีที่ผลงานดังกล่าวเป็นการรับจ้างท างานให้ผู้ว่าจ้างซึ่ง
เป็นเอกชนให้ยื่นส าเนาสัญญาด้วย ตามข้อ 3.3 

 4.2.2 หนังสือรับรองการเป็น             (9)             (ระบุเฉพาะกรณีต้องการให้ยื่นมาพร้อม
กับการยื่นซองเสนอราคา) พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.) ตามข้อ 17.1 

 4.2.3 บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) ซึ่งจะต้องแสดงรายการ
วัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 

 4.2.4 อื่นๆ (ถ้ามี) 
4.3 ในการเสนอราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องกรอกบัญชีแสดงการค านวณราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) โดยกรอก

ปริมาณวัสดุให้ครบถ้วน รายการวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ระบุไว้ในหมวดต่างๆ ในบัญชีแสดงการค านวณราคา
ค่าก่อสร้างที่ให้ไว้นั้นเป็นรายการเบื้องต้น ที่ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกราคา ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถกรอกรายการ
อ่ืนๆ ทีป่รากฏไว้ในแบบหรือเงื่อนไขต่างๆ แต่มิได้ระบุไว้ในบัญชีดังกล่าวในหมวดนั้น ๆ หรือหมวดเบ็ดเตล็ด ใน
กรณีที่ไม่ได้เสนอมา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบในการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและเงื่อนไขต่างๆ ของ
สัญญา 

4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องค านวณหาปริมาณงาน และจะต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดของปริมาณงานที่
เสนอ หากมีข้อสงสัยในปริมาณงาน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องไปตรวจสอบเอง ณ สถานที่ก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
น ามาเป็นข้ออ้างในการขอเบิกค่าใช้จ่ายจาก กฟผ. อีกไม่ได้ เว้นในกรณีที่มีการแก้ไขงานหรือเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในแบบ ซึ่ง กฟผ. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาจ่ายให้หรือหักคืนจากผู้รับจ้าง 

4.5 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า     (10)    วัน  นับตั้งแต่วันเสนอราคา โดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

5. การน าเสนองาน (Presentation) (ถ้ามี) 
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมาน าเสนองาน (Presentation) ตามรายละเอียดที่ก าหนดใน TOR ในวันท าการที่     

(11)      ถัดจากวันที่เสนอราคา ระหว่างเวลา           (12)     เป็นต้นไป ณ          (13)                  โดย
ให้เวลาในการน าเสนอรายละ   (14)    นาที (รวมเวลาตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ     นาที ) โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอต้องจัดเตรียมเอกสารเพ่ือน าเสนอแก่คณะกรรมการฯ ในวันน าเสนองาน จ านวน      ชุด  

รายละเอียดของงานที่น าเสนอจะต้องเป็นไปตามเอกสารที่ยื่นมาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ยื่นข้อเสนอปรับเปลี่ยนข้อมูลแตกต่างไปจากเอกสารที่ยื่นเสนอ 
หากผู้ยื่นข้อเสนอน าเสนอนอกเหนือไปจากเอกสารที่ยื่นมาข้างต้นอย่างมีนัยส าคัญ กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ
พิจารณา  
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ก าหนดเวลาน าเสนองาน กฟผ. จะแจ้งให้แต่ละรายทราบเฉพาะของตนในวันท าการหลังวันเสนอราคา 
โดยจะเป็นไปตามล าดับที่ปรากฏในเอกสารรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอจากระบบ e-GP และหากมีผู้เข้ายื่นข้อเสนอ
หลายราย กฟผ. สงวนสิทธิในการก าหนดวันน าเสนองานมากกว่า 1 วัน ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มาน าเสนอ
งานภายในวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนด กฟผ. จะไม่รับพิจารณา ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือการนี้ ผู้
ยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น 

6. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 
(15) (ภายในก าหนด       วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่

พอใจแก่ กฟผ. โดยแสดงถึงขั้นตอนของการท างานและก าหนดเวลาที่ต้องใช้ในการท างานหลักต่าง ๆ ให้แล้ว
เสร็จ) 

ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานท่ีรับจ้างภายในก าหนด        วัน                (16)                      และ
จะต้องท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนด      วัน                (17)                      . 

(18) 7. หลักประกันการเสนอราคา 
ก าหนดมูลค่าเป็นจ านวนเต็มในอัตราร้อยละ     (19)     ของวงเงินงบประมาณรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

เป็นเงิน                 (20)                  บาท (                                                 ) 

8. หลักเกณฑ์การพิจารณา 
8.1 เป็นไปตามหัวข้อหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาของเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
8.2 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กฟผ. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้

              (21)                             . 
 8.3 (ก) (ส าหรับกรณีเลือกใช้หลักเกณฑ์ราคา) การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กฟผ. จะพิจารณา
จาก             (22)           .ของผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด และมีรายละเอียดถูกต้องตามข้อก าหนด 
กฟผ. 

8.3 (ข) (ส าหรับกรณีเลือกใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน) ในการพิจารณา กฟผ. จะใช้เกณฑ์
ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน โดยก าหนดตัวแปรปัจจัยหลัก จ านวน 2 ตัว ได้แก่ ด้านเทคนิค มีน้ าหนักเท่ากับร้อยละ   
(23)    และด้านราคา มีน้ าหนักเท่ากับร้อยละ   (24)    (เทคนิค   (23)   : ราคา   (24)   ) โดยน้ าหนักรวม
ทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 และ กฟผ. จะพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะการ
ประกวดราคาฯ โดยมีรายละเอียดการให้คะแนน ดังนี้ 

(1) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน ๆ ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ (23)     (คะแนน
เต็ม 100 คะแนน) ประกอบไปด้วย               (25)                             . 

(2) ราคาที่เสนอราคา ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ  (24)   ) 
ผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดจะได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และผู้ที่เสนอราคาสูงขึ้นในล าดับถัดไปจะ

ได้คะแนนลดลงตามสัดส่วน ซึ่งค านวณโดยระบบ e-GP 
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(26) 9. หลักประกันสัญญา 
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ   

(27)   ของราคาค่าจ้างตามสัญญารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และเป็นจ านวนเต็ม ให้ กฟผ. ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ตามหัวข้อการท าสัญญาจ้างก่อสร้าง ของเอกสารประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

10. (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
(ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
กฟผ. จะจ่ายค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ ละค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดย

ถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทของงานตามจ านวนที่ได้ท าเสร็จจริง ทั้งนี้ นอกจากใน
กรณีต่อไปนี้ 

10.1 เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125 แต่ไม่เกินร้อยละ 150 ของปริมาณ
งานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 90 ของราคาต่อหน่วยตาม
สัญญา 

10.2 เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 150 ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญา
หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 83 ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 

10.3 เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ 75 ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบ
แจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพ่ิมชดเชยเป็นค่า Overhead 
และ Mobilization ส าหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ 17 ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงาน
รายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การ
จ่ายเงินเพ่ิมชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว กฟผ. จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้าย
ของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา 

10.4 กฟผ. จะจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้นตาม 10.1 และ 10.2 ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน 
หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามที่ กฟผ. จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ กฟผ. พิจารณา
เห็นว่าปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอ่ืนที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มี
ผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ กฟผ. อาจจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้นให้แก่ผู้รับจ้าง
พร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่เป็นดุลพินิจ
โดยเด็ดขาดของ กฟผ. 

กฟผ. จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ท าเสร็จจริง เมื่อ กฟผ. หรือ
เจ้าหน้าที่ของ กฟผ. ได้ท าการตรวจสอบผลงานที่ท าเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อก าหนด
แห่งสัญญาทุกประการ กฟผ. จะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ รวมทั้งการท า
สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
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10 (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
(ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม : กรณีจ่ายเงินเป็นงวด และจ่ายเงินตามร้อยละของปริมาณงานที่แล้วเสร็จ) 
 กฟผ. จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน   (28)    งวด ดังนี้ 
 งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ    (29)     ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ผลงานรวมมากกว่าร้อยละ          ของปริมาณงานตามแบบรูป
รายการงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน         วัน                (30)                . 

                                    ฯลฯ                                                 .       
งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ         ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จ
ภายใน         วัน                (30)                . 

การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด กรณีมีเศษสตางค์ กฟผ. อาจจะหักเศษสตางค์ออก และน ารวมไป
จ่ายในงวดสุดท้าย 

10 (ค) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
(ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
กฟผ. จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 

โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน .......... งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ    (29)     ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงาน                             ให้แล้วเสร็จภายใน         วัน                (30)                . 
                                    ฯลฯ                                                 .       
งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ         ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จ
ภายใน         วัน                (30)                . 

การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด กรณีมีเศษสตางค์ กฟผ. อาจจะหักเศษสตางค์ออก และน ารวมไป
จ่ายในงวดสุดท้าย 

10 (ง) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
(ส าหรับกรณีจ่ายเงินงวดเดียว) 
กฟผ. จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างงวดเดียว (100%) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ

เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับมอบ
งานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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11 การจ่ายเงินล่วงหน้า (ถ้ามี) 
(ส าหรับกรณีจ่ายเงินล่วงหน้า) 

กฟผ.จะจ่ายเงินล่วงหน้าจ านวนร้อยละ   (31)   ของราคาตามสัญญา  
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง

ล่วงหน้าเป็นหนังสือค  าประกัน หรือหนังสือค  าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตร
รัฐบาลไทย เต็มตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั นให้แก่ กฟผ. ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าตามแบบที่ กฟผ. ก าหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระท าตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการ
ใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั น ดังต่อไปนี  

11.1 ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั น หากผู้
รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั นในทางอ่ืน กฟผ. อาจจะเรียก
เงินค่าจ้างล่วงหน้านั นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 

11.2 เมื่อ กฟผ. เรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพ่ือพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ 11.1 ภายในก าหนด 15 วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก กฟผ. หากผู้รับจ้างไม่อาจ
แสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในก าหนด 15 วัน กฟผ. อาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอา
จากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 

11.3 (ก) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง กฟผ. จะหักเงิน
ค่าจ้างในแต่ละเดือนเพ่ือชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จ านวนร้อยละ           ของจ านวนเงินค่าจ้างในแต่ละ
เดือน (ในกรณีหน่วยงานผู้ว่าจ้างเห็นเป็นการจ าเป็นและสมควรจะหักค่าจ้างในแต่ละเดือนไว้จ านวนทั้งหมดก็
ได้)  ทั งนี  จนกว่าจ านวนเงินที่หักไว้จะครบตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้าง
เดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจ านวนเท่ากับจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั งหมด 

11.3 (ข และ ค) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง กฟผ. จะ
หักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพ่ือชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จ านวนร้อยละ          ของจ านวนเงินค่าจ้างในแต่
ละงวดจนกว่าจ านวนเงินที่หักไว้จะครบตามจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวด
สุดท้ายจะหักไว้เป็นจ านวนเท่ากับจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั งหมด 

11.4 เงินจ านวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ กฟผ. เพ่ือช าระหนี  หรือเพ่ือชดใช้ความรับผิด
ต่างๆ ตามสัญญา กฟผ. จะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้า 

11.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้รับจ้างจะ
ได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจ านวนที่เหลือนั นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน 7 วัน 
นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก กฟผ. 

11.6 (ก) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) กฟผ. จะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
ให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อ กฟผ. ได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 11.3 (ก) 

11.7 (ข และ ค) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) กฟผ. จะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อ กฟผ. ได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 11.3 (ข และ ค) 



แบบฟอร์มขอบเขตของงาน (TOR) มาตรฐาน   
ส าหรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

7/8                                           Rev. June 2019 

12. การหักเงินประกันผลงาน (ถ้ามี) 
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด กฟผ. จะหักเงินจ านวนร้อยละ        ของเงินที่ต้องจ่าย

ในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน 
ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้ทั งสิ นไม่ต่ ากว่า 6 เดือน (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือ

ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานถูกหักไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ         ของค่าจ้างทั งหมด (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมา
รวม) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องน าหนังสือค  าประกันของธนาคาร หรือ
หนังสือค  าประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ กฟผ. เพื่อเป็นหลักประกันแทน 

กฟผ. จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค  าประกันของธนาคารดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี ยให้แก่
ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย 

13. ค่าปรับ  
13.1 ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การ

จ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก กฟผ. กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืน 
ผู้รับจ้างต้องช าระค่าปรับให้แก่ กฟผ. เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ   (32)  ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตาม
สัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ กฟผ. ในการบอกเลิกสัญญา 

13.2 หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา และ กฟผ. ยังมิได้
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ กฟผ. เป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ   
(33)  ของราคางานทั งหมดตามสัญญารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท และจะต้อง
ช าระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อ กฟผ. ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจ านวนเงินวันละ        
.       บาท นับถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาท างาน
ให้จนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี  ผู้รับจ้างยอมให้ กฟผ. เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ นจากการที่ผู้รับ
จ้างท างานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ านวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย 

14. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ กฟผ. ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ แก่ กฟผ. 
โดยสิ นเชิงภายในก าหนด 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก กฟผ. หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้
ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว กฟผ. มีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ หรือจาก
เงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 
 หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ เงินประกันผลงาน หรือ
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน
ตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั น ภายในก าหนด 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จาก กฟผ. 
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15. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า    
(34)   ปี  นับถัดจากวันที่ กฟผ. ได้รับมอบงานงวดสุดท้ายของงานทั งหมดตามสัญญา ซึ่งความช ารุดบกพร่อง
หรือเสียหายนั นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือท าไว้ไม่เรียบร้อย 
หรือท าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบท าการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดย 
กฟผ. ไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี ทั งสิ น หากผู้รับจ้างไม่กระท าการดังกล่าวภายในก าหนด 15 วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก กฟผ. หรือไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ กฟผ. ก าหนด กฟผ. 
มีสิทธิที่จะท าการนั นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั งสิ น 

16. การเปลี่ยนแปลงงาน 
กฟผ. มีสิทธิ์ที่จะท าการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือลดงานจากแบบ และรายการเดิมได้ทุกอย่าง โดยไม่ต้องเลิก

สัญญานี  การเพ่ิมหรือลดงานราคาที่เปลี่ยนแปลงจะคิดราคาต่อหน่วยในสัญญา (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่มีราคาต่อ
หน่วย จะคิดและตกลงราคากันใหม่ 

17. มาตรฐานฝีมือช่าง (ถ้ามี) 
17.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมี             (9)              ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ         .    

สาขา               แขนง               ระดับ               ขึ นไป เพ่ือท าหน้าที่ควบคุมงานจ้างในครั งนี  โดยจะต้อง
ยื่นหนังสือรับรองการเป็น             (9)              พร้อมส าเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ (กว.) ดังกล่าวที่
ยังไม่หมดอายุ                              (35)                                  . 

17.2 ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขส าคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง 
จาก               หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. 
รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ            ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่าง
น้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี  

  17.2.1                                  . 
17.2.2             ฯลฯ                . 
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(1) ให้ระบุชื่องาน 
(2) ให้ระบุจ านวนวงเงินงบประมาณรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ได้รับจัดสรรส าหรับโครงการนี้  

กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างหลายรายการ และใช้ราคาต่อรายการเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ให้
ระบุวงเงินงบประมาณรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมของแต่ละรายการให้ชัดเจนด้วย 

(3) ให้ระบุความเป็นมาของงานหรือโครงการเพ่ือให้เข้าใจถึงความจ าเป็น หรือความส าคัญของภารกิจ 
และความเชื่อมโยงของภารกิจ 

(4) ให้เลือกระบุ “สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) / สัญญาแบบไม่ปรับราคา (ค่า K)” อย่างใดอย่างหนึ่ง 
(5) ให้เลือกระบุ ดังนี้ 

 กรณีมีวงเงินงบประมาณรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป1 ให้ระบ ุ
 นิติบุคคลตามกฎหมายจดทะเบียนในประเทศไทย  

 กรณวีงเงินงบประมาณรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่ถึง 1 ล้านบาท สามารถเลือกระบุได้ ดังนี้ 
 บุคคลธรรมดา 
 นิติบุคคลตามกฎหมายจดทะเบียนในประเทศไทย 

(6) ให้ระบุประเภทผลงานลักษณะเดียวกับการจัดจ้างในครั้งนี้ หากเป็นผลงานที่ใกล้เคียงหรือใช้
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการจ้างครั้งนี้ร่วมด้วย ต้องระบุให้ชัดเจนว่า ได้แก่ ผลงานใด หรือเทคโนโลยีใดบ้าง 

(7) ให้ระบุมูลค่าของผลงานที่ต้องการ ทั้งนี้ มูลค่าของผลงานที่ก าหนดต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของ
วงเงินงบประมาณรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม2 และต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น3 

(8) ให้ระบุอายุของผลงานที่ต้องการ เช่น ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันเสนอราคา  หรือ ไม่เกิน 3 ปี นับ
ถึงวันเสนอราคา เป็นต้น 

(9) ให้เลือกระบุ วิศวกร หรือ สถาปนิก 
(10) ให้ระบุจ านวนวันยืนราคา4 โดยมาตรฐานจะก าหนดไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันเสนอราคา 

หากจ าเป็นที่จะก าหนดมากกว่ามาตรฐาน สิ่งที่ควรค านึงถึงได้แก่ การได้รับอนุมัติงบประมาณ ระยะเวลา
มาตรฐานของกระบวนการจัดหา รายละเอียดและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น รายละเอียดการพิจารณา การ
ทดสอบพัสดุ จ านวนผู้ยื่นข้อเสนอ การอุทธรณ์ 

(11) ให้ระบจุ านวนวันท าการที ่1, 2, 3, 4 หรือ 5 นับถัดจากวันเสนอราคา โดยเลือกวันใดวันหนึ่ง5 
                                                           
1 กรณีการประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น ตามค าอธิบาย

แบบฟอร์มเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ข้อ 3 (หนังสือที่ สร 0203/ว 80 ลว. 8 มิ.ย. 2521) 
2 หลักเกณฑ์การก าหนดผลงานนี้น าความตามหนังสือที่ นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลว. 22 ก.ย. 2543 ประกอบ มติ ครม. 28 ธ.ค. 2536 – 

ด่วนมาก นร 0202/ว 1 ลว. 3 ม.ค. 2537 มาปรับใช้โดยอนุโลม 
3 หลักเกณฑ์การก าหนดผลงานสัญญาเดียวน าความตามหนังสือที่ นร (กวพ) 1204/ว 11441 ลว. 28 พ.ย. 2539 มาปรับใช้โดยอนุโลม 
4 ก าหนดยืนราคา คือ ระยะเวลาตั้งแต่วันเสนอราคาจนถึงวันที่คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ 
5 ตามค าสั่ง กฟผ. ที่ ค.172/2561 ข้อ 44 ให้ก าหนดวันใดวันหนึ่งภายใน 5 วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา เว้นแต่ ไม่อาจด าเนินการวันใด

วันหนึ่งได้ สามารถก าหนดได้มากกว่า 1 วัน แต่จ านวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน 5 วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา 



  

 

(12) ให้ระบุช่วงเวลาโดยจะต้องอยู่ภายในเวลาท าการของ กฟผ. 
(13) ให้สถานที่น าเสนองาน  
(14) ให้ระบุระยะเวลาในการน าเสนองาน (Presentation) ของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย 
(15) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งผู้จัดท าขอบเขตของงานอาจเลือกใช้ ปรับเปลี่ยน หรือตัด

ออกได้ตามข้อเท็จจริงและความจ าเป็น 
(16) ให้เลือกระบุ “นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กฟผ. ให้เริ่มงาน / นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญา” อย่างใดอย่างหนึ่ง 
(17) ให้เลือกระบุ “นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กฟผ. ให้เริ่มงาน / นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญา” อย่างใดอย่างหนึ่ง 
(18) ให้ระบุเงื่อนไขหลักประกันการเสนอราคา ในกรณีที่วงเงินงบประมาณรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมเกินกว่า 

5 ล้านบาทเท่านั้น6 กรณีมีการจัดจ้างมีหลายรายการแล้วพิจารณาราคาเป็นแต่ละรายการ หลักประกันการ
เสนอราคาให้คิดแยกโดยพิจารณาจากงบประมาณรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมของแต่ละรายการ 

(19) ให้ระบุอัตราหลักประกันการเสนอราคา สามารถก าหนดได้ในอัตราร้อยละ 5 – 10 ของวงเงิน
งบประมาณรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม7 

(20) ให้ระบุมูลค่าจ านวนหลักประกันการเสนอราคาเป็นจ านวนเต็ม = อัตราร้อยละที่ก าหนดตาม (19) 
x วงเงินงบประมาณรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ในกรณีที่ผลลัพธ์เป็นเศษทศนิยมให้ปัดขึ้นเป็นจ านวนเต็ม 

(21) เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 หลักเกณฑ์ราคา  
 หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน8 กรณีก าหนดหลักเกณฑ์นี้ต้องก าหนดรายละเอียดการให้

คะแนนตามปัจจัยและน้ าหนักที่ก าหนดให้ชัดเจนด้วย  
 
 
 

                                                           
6 ตามค าสั่ง กฟผ. ที่ ค.172/2561 ข้อ 166  
7 ตามค าสั่ง กฟผ. ที่ ค.172/2561 ข้อ 168 ให้ก าหนดหลักประกันการเสนอราคาในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างใน

คร้ังนั้น เว้นแต่ การจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างหรือหน่วยงานผู้ใช้งานแล้วแต่กรณี เห็นว่ามีความส าคัญเป็นพิเศษ จะก าหนดอัตรา
สูงกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ก็ได้ 

8 กรณีใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 65 บัญญัติว่าสามารถเลือกใช้
เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได้ ประกอบกับเกณฑ์ราคา และต้องก าหนดน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน รวมทั้งการให้คะแนน
พร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนแต่ละเกณฑ์ด้วย โดยเกณฑ์อื่นที่ใช้พิจารณาประกอบกับเกณฑ์ราคามีดังนี้ 

1. ต้นทุนของงานนั้นตลอดอายุการใช้งาน 
2. มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 
3. บริการหลังการขาย 
4. พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
6. ข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน ในกรณีที่ก าหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนก่อน 
7. เกณฑ์อื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



  

 

(22) เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 ราคารวม 
 ราคาต่อรายการ 
 ราคาต่อหน่วย 

(23) ให้ระบุการค่าถ่วงน้ าหนักของตัวแปรด้านเทคนิค 
(24) ให้ระบุการค่าถ่วงน้ าหนักของตัวแปรด้านราคา 
(25) ให้ก าหนดรายละเอียดการให้คะแนนตามปัจจัยและน้ าหนักท่ีก าหนดให้ชัดเจนด้วย เช่น 

คะแนนด้านเทคนิค (100 คะแนน) ประกอบด้วย 
รายการท่ี หลักเกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1. แนวความคิดในการออกแบบและเน้ือหาทางวิชาการของสื่อจัดแสดงตรงตามวัตถุประสงค์  
1.1 การน าเสนองานท่ีครบถ้วนของเนื้อหา ตามขอบเขต และความต้องการของโครงการ  

ค าอธิบาย ผู้เสนองานน าเสนอเนื้อหาครบถ้วน และตรงตามวัตถุประสงค์ของ กฟผ. ตามท่ีก าหนดไว้ใน TOR 
5 

1.2 สนับสนุนนโยบายการสร้างงานศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวและศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน 
ค าอธิบาย  มีการน าเสนอท่ีน่าสนใจ สนุกสนาน เพลิดเพลิน และได้ความรู้ ซ่ึงจะท าให้อาคารศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. 
แม่ออนเป็นเสมือนแหล่งท่องเท่ียวแหล่งหน่ึงของชุมชน 

15 

1.3 แนวความคิดสร้างสรรค์ 
ค าอธิบาย มีแนวความคิดท่ีแปลกใหม่ในเรื่องของสื่อจัดแสดง สามารถกระตุ้นให้ผู้ชมมีความตื่นตาตื่นใจ 

15 

1.4 การจัดสัดส่วนใช้พ้ืนท่ีจัดแสดงอย่างเหมาะสม ท้ังด้าน Circulation และการ Approach 
ค าอธิบาย การจัดพื้นท่ีของการน าเสนอสื่อจัดแสดงมีความต่อเน่ืองของเนื้อหา มีความเหมาะสมในการจัดพ้ืนท่ี ให้มี
น้ าหนักตามความส าคัญของเนื้อหา และมีการเข้าถึงที่น่าสนใจ กระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ อยากเห็น 

10 

1.5 การสร้างบรรยากาศในภาพรวมให้เกิดความกลมกลืนของการมีส่วนร่วมระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชน  ประทับใจ
รูปแบบการออกแบบ ตกแต่ง การกระตุ้นให้ผู้เข้าชมเกิดความอยากรู้อยากเห็นเรียนรู้และจดจ าในระยะยาว 
ค าอธิบาย การจัดแสดงมีความประทับใจ ให้ความรู้สึกอยากเข้าชม อยากเรียนรู้และง่ายในการจดจ ามีความเข้าใจ
ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการเข้าชม 

5 

2. เทคนิคและลักษณะการจัดแสดง  
2.1 เทคนิคการน าเสนอ 

1) ความล้ าสมัยของเทคนิคการจัดแสดง 
2) การสร้างบรรยากาศด้วยเทคโนโลยีให้ผู้ชมมีความกระหายใคร่รู้ 
3) การเลือกใช้เทคนิคท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาหลักของการจัดแสดง  
ค าอธิบาย มีการใช้เทคนิคท่ีทันสมัย และล้ าสมัยดึงดูดความสนใจให้ผู้ชมให้อยากเข้ามาชมและศึกษาเรียนรู้ สร้าง
บรรยากาศให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น เทคนิคท่ีใช้มีความสอดคล้องกับเรื่องราวในพื้นท่ีท่ีจัดแสดง 

15 

2.2 เทคนิคและลักษณะการจัดแสดงท่ีดึงดูด กระตุ้นความสนใจท าให้เรื่องทางวิชาการเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้อย่าง
สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ เกิดความประทับใจ 
ค าอธิบาย เทคนิคการจัดแสดงมีการน าเสนอที่เข้าใจง่าย แต่ยังคงสาระส าคัญท่ีต้องการน าเสนอได้ครบถ้วน ท าให้
การเข้าชมสื่อจัดแสดงมีความสนุกสนาน 

15 

2.3 การเลือกใช้ส่ือเพื่อน าเสนอ Content การกระตุ้นให้ผู้เข้าชมเกิดความอยากรู้อยากเห็น เรียนรู้และจดจ าในระยะยาว 
ค าอธิบาย รูปแบบของสื่อท่ีน าเสนอ ต้องท าให้เน้ือหามีความน่าสนใจ ท าให้ผู้เข้าชมอยากเรียนรู้และมีความ
เพลิดเพลิน และง่ายแก่การจดจ า 

10 

2.4 ความชัดเจนของรายละเอียดและคุณลักษณะของอุปกรณ์ 
ค าอธิบาย แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น คุณสมบัติของอุปกรณ์ และประเภทของเทคนิคอย่างชัดเจน 
โดยเน้นอุปกรณ์มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย ทนทาน การรับประกัน และมีศูนย์บริการแพร่หลาย 

5 

3. ข้อเสนอพิเศษท่ีนอกเหนือจากเงื่อนไขเฉพาะงานหมวดรายละเอียดงาน 
ค าอธิบาย ผู้เสนองานมีข้อเสนอทางเลือกให้ กฟผ. พิจารณาเพ่ิมเติม 

5 

*ตารางตัวอย่างหลักเกณฑ์การให้คะแนนด้านเทคนิคจากงานก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ 



  

 

 ผู้จัดท าขอบเขตของงานหน่วยงานสามารถระบุรายละเอียดการให้คะแนนด้านเทคนิค , จ านวนข้อ, 
จ านวนคะแนนได้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น และหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ต่อ กฟผ. และ
มีความเหมาะสมกับการจ้าง สามารถระบุคะแนนด้านเทคนิคขั้นต่ าได้ หากไม่ผ่านขั้นต่ าจะถือว่าไม่ผ่านการ
พิจารณา 

(26) ให้ระบุเงื่อนไขหลักประกันสัญญา ในกรณีที่จัดท าข้อตกลงในรูปแบบของสัญญา9เท่านั้น 
(27) ให้ระบุอัตราหลักประกันสัญญา สามารถก าหนดได้ในอัตราร้อยละ 5 – 10 ของมูลค่าตามสัญญา

รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม10  
(28) ให้ระบจุ านวนงวดเงินที่แบ่งจ่าย 
(29) ให้ระบุจ านวนร้อยละของเงินที่จะจ่ายแต่ละงวด โดยจ่ายตามเนื้องานจริง และเมื่อรวมกันทุกงวด

แล้วต้องเท่ากับ 100% ของราคาตามสัญญา 
(30) ให้เลือกระบุ “นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กฟผ. ให้เริ่มงาน / นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญา” อย่างใดอย่างหนึ่ง 
(31) จ านวนร้อยละของราคาตามสัญญาที่ กฟผ. จะจ่ายเงินล่วงหน้าในงวดแรก11 

(32) ก าหนดค่าปรับเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา12  
 

                                                           
9 หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท าตามแบบสัญญาตามมาตรา 93 ก็ได้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ข) (ค) (ฉ) (ช) หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 
(2) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) (ข)  

(2) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ 
(3) กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันท าการนับตั้งแตว่ันถัดจากวันท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 
(4) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงนิอื่นใดนอกจากค่าเช่า 
(5) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

การจัดซื้อจัดจ้างกรณีข้างต้นไม่ต้องก าหนดหลักประกันสัญญาก็ได้ 
10 ตามค าสั่ง กฟผ. ที่ ค.172/2561 ข้อ 168 ให้ก าหนดหลักประกันสัญญาในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น 

เว้นแต่ การจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างหรือหน่วยงานผู้ใช้งานแล้วแต่กรณี เห็นว่ามีความส าคัญเป็นพิเศษ จะก าหนดอัตราสูงกว่า
ร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ก็ได้ 

11 ตามค าสั่ง กฟผ. ที่ ค.172/2561 ข้อ 89 การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะกระท ามิได้ เว้นแต่ ผู้มีอ านาจ
สั่งซื้อหรือสั่งจ้างภายในอ านาจอนุมัติของตน (เว้นแต่กรณีที่อยู่ในอ านาจอนุมัติของคณะกรรมการ กฟผ. ให้เสนอรองผู้ว่าการ) เห็นว่ามี
ความจ าเป็นจะต้องจ่าย และมีการก าหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการท าสัญญาหรือข้อตกลง ให้กระท าได้เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) การซื้อหรือการจ้างจากหน่วยงานของรัฐ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของราคาซื้อหรือราคาจ้าง 
(2) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ หรือจากหน่วยงานอื่นในต่างประเทศ ซึ่งต้องด าเนินการผ่านองคก์ารระหว่าง

ประเทศ หรือการซื้อเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ หรือพัสดุอื่นที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศก าหนด ซึ่งจ าเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิต
หรือผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงในต่างประเทศ ให้จ่ายได้ตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตามเงื่อนไข
ที่ผู้ขายก าหนด แล้วแต่กรณี 

(3) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานข้อมูลส าเร็จรูปที่มีลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน และมี
ก าหนดการออกเป็นวาระดังเช่นวารสาร หรือการบอกรับเป็นสมาชิกเพ่ือการใช้ประโยชน์เรียกค้นหาข้อมูลข่าวสารจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ โดยอาศัยระบบเครือข่ายสารสนเทศ ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 

(4) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง นอกจากกรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) 
(ข) ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อหรือราคาจ้าง  

12 ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เร่ือง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 



  

 

(33) ให้เลือกระบุ13 ดังนี้ 
 กรณกีารจ้างซึ่งต้องการผลส าเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน 

 ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 – 0.10 ของ
ราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท 

 กรณงีานก่อสร้างสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจร 
 ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะ

ก าหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ 
(34) ก าหนดเวลาที่ผู้รับจ้างจะรับผิดในความช ารุดบกพร่อง โดยปกติจะต้องก าหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี 

นับถัดจากวันที่ กฟผ. ได้รับมอบงานจ้าง14 
(35) ให้เลือกระบุ “มาพร้อมการเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ / มา

ภายใน      วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา” อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 

                                                           
13 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 
14 ตามหนังสือที่ นร (กวพ) 1305/ว7914 ลว. 22 ก.ย. 2543 


