การไฟฟาสวนภูมภิ าค
200 ถนนงามวงศวาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เทเล็กซ : 72224 PEABKK TH โทร.0-2589-0100 – 1

ประกาศ
ดวยการไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA) มีความประสงคจะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจางจัดนิทรรศการในงาน
ประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ป 2562 ดังนี้.- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เลขที่ มท. 5315.3 / 33477
- วงเงินงบประมาณ 800,000.- บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
- ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของ
กรมบัญชีกลาง ตั้งแตวันที่ 13 – 26 สิงหาคม 2562
- รับฟงรายละเอียดการจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ป 2562
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ตั้งแตเวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ หองประชุม KM ชั้น 3 อาคาร LED การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ
- วันเสนอราคา วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ระหวางเวลา 08.00 - 16.30 น.
- วันนําเสนอแบบนิทรรศการ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ตั้งแตเวลา 09.30 - 16.00 น.
ณ หองประชุม กปส. ชั้น 4 อาคาร LED การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ
อนึ่ง กอนตัดสินใจเสนอราคาโปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการเสนอราคากอน และสามารถติดตอ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ แผนกนิทรรศการ กองประชาสัมพันธ ชั้น 4 อาคาร LED สํานักงานใหญ การไฟฟา
สวนภูมิภาค โทรศัพท 02-590-5189 ในวันและเวลาทําการ
*** การจางจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ป 2562 ยึดตามระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
*** กรุณาแนบชื่อและเบอรโทรศัพทติดตอผูประสานงานมาในแบบนิทรรศการดวย เพื่อทําการนัดหมายเวลา
การนําเสนอแบบนิทรรศการ ในวันที่ 29 กันยายน 2562
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ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
จางจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ป 2562
1. ขอมูลองคกร
การไฟฟาสวนภูมิภาค ชื่อยอ กฟภ. หรือชื่อที่ใชเรียก PEA เปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รั บ ผิ ด ชอบการจํ า หน า ยพลั ง งานไฟฟ า ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 74 จั ง หวั ด ยกเว น กรุ ง เทพมหานคร นนทบุ รี
สมุทรปราการ (เปนพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟานครหลวง) มีสํานักงานใหญเลขที่ 200 ถนนงามวงศวาน
แขวนลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วิสัยทัศน :
PEA เปนองคกรชั้นนําที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุงมั่นใหบริการพลังงานไฟฟาและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
อยางมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน
พันธกิจ :
จัดหา ใหบริการพลังงานไฟฟา และดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
ใหเกิดความพึงพอใจทั้งดานคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง มีความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม
คานิยม :
ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม
2. ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ
ตามแผนยุ ท ธศาสตร PEA ส ง เสริ ม แบะพั ฒ นาขี ด ความสามารถด ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital
Technology) รวมทั้งการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสูมาตรฐานสากล และนโยบาย ผวก. ตามแนวทาง
การบริหารและพัฒนา KEEM 14 สงเสริมและพัฒนาทักษะพนักงานดานนวัตกรรมอยางเปนระบบ สนับสนุน
ความคิดสรางสรรค โดยประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับบทบาทของนวัตกรรมสูการพัฒนา
กระบวนการทํางานไปสู PEA Digital Utility
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามทิศทางแผนยุทธศาสตรขององคกร ในป 2565 มุงสูการเปน Digital Uyility
เปนองคกรแหงนวัตกรรมและสงเสริมการจัดการความรูอยางตอเนื่อง เนนการสรางและพัฒนา โดยการสงเสริม
ภาพลั กษณ และความมุงมั่น ในการเปน ผูนํ าในดานการใหบ ริการระบบไฟฟา และเปน หนว ยงานที่ สงเสริ ม
การศึกษา วิจัย และพัฒนานวั ตกรรมทางพลั งงานไฟฟาในระดั บประเทศ รวมทั้งยังเปน การเป ดโอกาสให
พนักงานไดแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณดานระบบไฟฟา และนําเสนอผลงานนวัตกรรม การจัดการความรู
และกลุมผลงานคุณภาพ อีกทั้งสามารถนําความรูที่ไดรับการพัฒนา และประยุกตกับงาน PEA
3. วัตถุประสงคของการจาง
3.1 เพื่อสรางการรับรู ความเขาใจ การศึกษา งานวิจัย การสรางนวัตกรรมและพัฒนางานที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจพลังงานไฟฟาเพื่อการขับเคลื่อนองคกรไปสู PEA Digital Utility
3.2 เพื่อเปดโอกาสใหบุคคล PEA และบุคคลภายนอกไดแลกเปลี่ยนความรูระหวางนักวิชาการ นักวิจัย
และนักประดิษฐ ทั้งภายในและภายนอก กฟภ.
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3.3 เพื่อสรางการรับรู และจดจําไดของกลุมเปาหมายนําไปสูทัศนคติที่ดี มีความเชื่อมั่นตอองคกร
4. กลุมเปาหมาย
4.1 พนักงานและลูกจาง การไฟฟาสวนภูมิภาค
4.2 หนวยงานภาครัฐและเอกชน
4.3 นักวิชาการ นักวิจัย และนักประดิษฐ
5. งบประมาณ
800,000.- บาท (แปดแสนบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
6. วันที่/สถานที่จัดงาน
วันที่ 23 - 24 กันยายน 2562 ณ ศูนยประชุมวายุภักษ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ
7. ขอบเขตการดําเนินงาน
ใหผูรับจางงานยื่นเสนอซองเทคนิค ซึ่งนําเสนอรายละเอียดรูปแบบการจัดนิทรรศการขนาดพื้นที่ (ตาม
เอกสารแนบ) โดยจะตองวางผัง ออกแบบ และจัดทํา Art work ที่ระบุรายละเอียดของการจัดนิทรรศการใน
โซนตางๆ ใหมีความชัดเจนสวยงาม โดดเดน และสรางสรรคสอดคลองกับ Theme ของงาน ประกอบดวย
7.1 การจัดนิทรรศการ
7.1.1 โทนสี ของบูธนิทรรศการ สีมวง สีทอง และสีขาว ตามคาสีดังนี้

7.1.2 Concept : “PEA Digital Utility”
7.1.3 ออกแบบและจัดทํา โซนโชวรางวัลของการไฟฟา (Hall of frame) อยางนอย 10 รางวัล
(มีถวยรางวัลโชว)
7.1.4 ออกแบบและจัดทํา Photo Backdrop ขนาดไมนอยกวา 5 เมตร จํานวน 1 จุด
7.1.5 ออกแบบและจัดทํา นิทรรศการ ทั้งหมด 7 โซน ประกอบดวยเนื้อหาดังนี้
- โซน PEA DX ตองการจอภาพ 40 นิ้ว จํานวน 1 จอ
- โซน Microgrid โครงการพัฒนาระบบไฟฟาแบบโครงขายไฟฟาฯ (แมฮองสอน)
ตองการจอภาพ 40 นิ้ว จํานวน 1 จอ
- โซน Smart grid ในพื้นที่เมืองพัทยา ตองการจอภาพ 40 นิ้ว จํานวน 1 จอ
- โซน PEA Smart Plus ตองการจอภาพ 40 นิ้ว จํานวน 1 จอ
- โซน PEA Solar Hero ตองการจอภาพ 40 นิ้ว จํานวน 1 จอ / ชั้นวาง Notebook
จํานวน 2 เครื่อง
- โซน New Application GIS ตองการจอภาพ 40 นิ้ว แนวตั้ง 1 จอ แนวนอน 1 จอ /
Notebook จํานวน 1 เครื่อง
- โซน นิทรรศการเคลื่อนที่ (EX) ตองการ ปลั๊กไฟ และพรม
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7.1.6 ออกแบบและจัดทํา Archway 1 จุด
7.1.7 แตละโซน ตองการ internet
7.1.8 ติดตั้งระบบแสง สี เสียง พรอมอุปกรณประกอบที่ครบครัน ประกอบดวย ไมคลอย เครื่อง
ขยายเสียง หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสมภายในบูธนิทรรศการ
* สามารถดาวนโหลด Logo / ขอมูล
bit.ly/2YRnj5t
7.2 การจัดกิจกรรมพิเศษ ของที่ระลึก และอื่นๆ
7.2.1 จัดกิจกรรมเลนเกมส แจกของรางวัล พรอม Mc และ Staff ในวันที่ 23 - 24 กันยายน 2562
ระหวางเวลา 08.30 – 17.00 น.
7.2.2 จัดของที่ระลึกสําหรับผูเขารวมกิจกรรม จํานวนไมนอยกวา 1,000 ชิ้น
7.3 ไฟลงานทั้งหมดใน บูธนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ป 2562 ใหถือเปน
กรรมสิทธิ์ของการไฟฟาสวนภูมิภาค ทั้งนี้ การไฟฟาสวนภูมิภาค สามารถนําไปใชในสื่อสิ่งพิมพอื่นๆได
7.4 ผูวาจางสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ ขอมูลเนื้อหา อุปกรณตกแตงไดตามความเหมาะสมของ
เนื้อหาขอมูล
ทั้งนี้รูปแบบการนําเสนองานจัดนิทรรศการ แผนการจัดงาน จะพิจารณาตามหลักเกณฑการคัดเลือกและ
สิทธิในการพิจารณา (ขอ 7) โดยผูเสนอราคาต องมายื่ นซองราคาตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ การไฟฟาสว น
ภูมิภาค กําหนด ซึ่ง การไฟฟาสวนภูมิภาค ของดเวนคาใชจายใดๆ ใหกับผูเสนอราคา
8. ระยะเวลาการดําเนินงาน
8.1 ผูรับจางจะตองดําเนินการติดตั้งบูธนิทรรศการใหแลวเสร็จ ในวันที่ 22 กันยายน 2562
8.2 ผูรับจางจะตองดําเนินการจัดแสดงนิทรรศการ ในวันที่ 23 - 24 กันยายน 2562
8.3 ผูรับจางจะตองดําเนินการรื้อถอนบูธนิทรรศการใหแลวเสร็จ ตามที่ผูวาจางกําหนด
8.4 ระยะเวลาแลวเสร็จของงาน ทุกรายการตองแลวเสร็จตามแผนที่ผูรับจางเสนอไวในสัญญาจาง
8.5 ระยะเวลารั บ ประกั น ผู รั บ เหมาต อ งรั บ ประกั น โครงสร า งและงานที่ ต อ งจั ด เตรี ย มล ว งหน า
ตลอดจนอุปกรณตางๆ ในการจัดงาน และตองมีเจาหนาที่ดูแลความเรียบรอยตลอดระยะเวลาการจัดงาน
9. หลักเกณฑการคัดเลือกและสิทธิในการพิจารณา
9.1 การไฟฟาสวนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคและราคาบริษัทที่ไมผาน
ขอเสนอดานคุณสมบัติ (ขอ 11.1)
9.2 การไฟฟาสวนภูมิภาคจะพิจารณาคัดเลือกผูยื่นขอเสนอ โดยกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาดาน
เทคนิค และราคา และใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักที่กําหนด ดังนี้
ราคาที่ยื่นเสนอ (Price)
กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ 10
ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนอื่นๆ
กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ 90
เกณฑการพิจารณาดาน ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนอื่นๆ (คะแนนรวม 100 คะแนน) ดังนี้
9.1.1 รูปแบบการจัดนิทรรศการมีความโดดเดน สวยงาม ทันสมัย (50 คะแนน)
9.1.2 การใชเทคโนโลยี (40 คะแนน)
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9.1.3 การตกแตง แสง สี เสียง (10 คะแนน)
9.3 คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคและ
ราคา ผูที่มีคะแนนสูงที่สุดจะเปนผูไดรับการพิจารณา หากเสนอราคารวมไมเกินวงเงินที่การไฟฟาสวนภูมิภาค
กําหนดจะไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจาง โดยคณะกรรมการฯ จะทําการตอรองราคาตอไป ในกรณีที่มีผูยื่น
ขอเสนอที่ผานเกณฑการพิจารณามีคะแนนรวมสูงสุดเทากัน คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากราคาต่ําที่สุด จะ
ไดรับเลือกใหเปนผูรับจางโดยคณะกรรมการฯ จะทําการตอรองราคาตอไป
9.4 การไฟฟาสวนภูมิภาคทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการคัดเลือก โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนสําคัญ
และใหถือวาการตัดสินของการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได
รวมทั้งการไฟฟาสวนภูมิภาคจะพิจารณายกเลิกการคัดเลือก ตัดสิทธิ์การรับจาง และลงโทษผูยื่นขอเสนองาน
เปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนองาน
กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ
ราคาแทน เปนตน
9.5 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการยื่นขอเสนอวา ผูยื่นขอเสนอที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือก
เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ณ วันยื่นขอเสนอ หรือเปนผูยื่นขอเสนอที่
กระทําการใดๆ อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม การไฟฟาสวนภูมิภาคจะตัดรายชื่อผูยื่น
ขอเสนอที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกดังกลาว และจะพิจารณาตัดสิทธิ์การรับจาง และลงโทษผูยื่นขอเสนอนั้นเปน
ผูทิ้งงาน
10. คุณสมบัติของผูเสนองาน
10.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
10.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
10.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
10.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
10.5 ไมเ ป นบุ คคลซึ่งถู กระบุชื่ อไวในบัญ ชีร ายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวีย นชื่อใหเปน ผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
10.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
10.7 ไมเปนผูมีผลประโยชนรว มกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก การไฟฟาสว น
ภูมิภาค ณ วันประกาศคัดเลือก หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ
คัดเลือกครั้งนี้
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10.8 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
10.9 ผู ยื่ น ข อเสนอต อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ดซื้ อจัด จางภาครัฐ ดว ยอิเ ล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
10.10 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
10.11 ผู ยื่ น ข อ เสนอต อ งไม อยู ในฐานะเปน ผูไ มแสดงบั ญ ชีร ายรับ รายจ ายหรือ แสดงบัญ ชีร ายรั บ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
10.12 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ
จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
10.13 ผูเสนองานตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณการจัดนิทรรศการ งาน Event และการ
ประชาสัมพั นธ เคยรับ จ างหน ว ยงานรั ฐ วิส าหกิจ และ/หรือบริษัทเอกชนมาไมนอยกวา 1 ราย โดยตองมี
ตัวอยางผลงาน และ/หรือหลักฐานแสดงผลงานยื่นประกอบพรอมขอเสนอดานเทคนิค และ/หรือหลักฐาน
ผลงานที่ไดรับรางวัล (ถามี)
11. หลักฐานการเสนองานเพื่อพิจารณา
ผูเสนองานตองเสนอเอกสารหลักฐานการเสนองาน แบงเปน 2 สวน ไดแก สวนขอเสนอดานคุณสมบัติ
สวนขอเสนอดานเทคนิคและราคา พรอมปดผนึกและลงชื่อกํากับเสนอตอการไฟฟาสวนภูมิภาคตามวันและ
สถานที่ที่กําหนด ซึ่งการไฟฟาสวนภูมิภาคงดเวนคาใชจายใดๆ ใหแกผูเสนองาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
11.1 เอกสารสวนที่ 1 : ขอเสนอดานคุณสมบัติ ใหเสนอ 1 ชุด ประกอบดวย
11.1.1 สําเนาแสดงแบบการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
11.1.2 สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานอื่นที่มีอํานาจออกหนังสือ
รับรองโดยมีวัตถุประสงคระบุไวดวย พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
11.1.3 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภพ.20) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีบริษัท/
หางหุนสวนจํากัด)
11.1.4 สําเนาเอกสารแสดงประวัติ ผลงาน ประสบการณการทํางาน และหลักฐานการเปนผู
รับ จ างจั ด นิ ทรรศการ งาน Event และการประชาสัมพั น ธของหนว ยงานราชการ และ/หรือหนว ยงาน
รัฐวิสาหกิจ และ/หรือบริษัทเอกชน จํานวนไมนอยกวา 1 ราย
11.1.5 หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีที่มอบอํานาจใหบุคคลอื่น ลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือกระทํา
การอื่นใดในการติดตอกับสํานักงานแทน
11.2 เอกสารสวนที่ 2 : ขอเสนอดานเทคนิคและราคา ใหเสนอตนฉบับอยางละ 1 ชุด และสําเนา
อยางละ 3 ชุด ระบุขอความ ‘สําเนา’ พรอมใหผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคลลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ทุกฉบับ โดยแบงเปนดานเทคนิค และดานราคา ดังนี้
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11.2.1 ดานเทคนิค
1) รูปแบบนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ป 2562
2) รูปแบบกิจกรรมพิเศษ ของที่ระลึก และอื่นๆ
11.2.2 ดานราคา ใหเสนอราคาคาดําเนินงานรวมภาษีมูลคาเพิ่ม โดยแสดงรายละเอียดในการ
เสนอราคา ดังนี้
1) แสดงรายละเอียดประมาณการคาใชจาย แยกเปนแตละรายการตามลักษณะการ
ดําเนินการ และสรุปเปนราคาคาตอบแทนทั้งหมด รวมทั้งเงื่อนไขการรับเงินคาจาง
2) คาจางบุคลากร แสดงรายละเอียด จํานวนคน อัตราคาจาง ตลอดจนแสดงรายการ
คาใชจายจริงในการดําเนินงานอื่นๆ เชน คาเอกสาร คาวัสดุเครื่องมืออุปกรณ
3) การเสนอราคาตองระบุรายละเอียดใหถูกตอง ครบถวน ลงลายมือชื่อผูยื่นขอเสนอให
ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูด ขีด ลบเพื่อแกไข หากมีการขูด
ขีด ลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูยื่นขอเสนอพรอมลงตราประทับ (ถามี) กํากับทุกแหง
12. การสงมอบงาน
ผูรับจางจะตองจัดสงงานใหกับกองประชาสัมพันธ การไฟฟาสวนภูมิภาค ภายใน 60 วัน นับถัดจาก
วันที่ลงนามในสัญญาจาง ประกอบดวย
- ประมวลภาพนิ่งที่เปนภาพรวมการจัดงานทั้งหมดในรูปแบบ DVD 1 ชุด
- แผน DVD ไฟลงาน Inkjet ชุดนิทรรศการทั้งหมด ในรูปไฟล JPG และ AI
13. หลักประกันการจาง
ผูรับจางจะตองวางหลักประกันสัญญาในอัตรารอยละ 5 ของราคาที่ตกลงจาง
14. การชําระเงิน
การไฟฟาสวนภูมิภาคจะเบิกจายเงินใหแกผูรับจาง ภายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคไดพิจารณาตรวจรับงานเรียบรอยแลว
15. กําหนดยืนราคา
90 วันนับแตวันยืนซองเสนอราคา โดยภายในกําหนดยื่นราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนได
เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
16. อัตราคาปรับกรณีสงมอบงานลาชา
ในกรณีสงมอบงานจางลวงเลยกําหนดเวลาตามที่ไดระบุขอ 10 ผูรับจางยอมใหปรับเปนรายวันใน
อัตรา รอยละ 0.10 (ศูนยจุดหนึ่งศูนย) ของราคาคางานที่สงมอบลาชานับถัดจากวันที่กําหนด
(นายธนพันธ เตียสุวรรณ)
ประธานกรรมการฯ
รก.ปส.

(นางสาวปราลี บูรณะโสภณ)
กรรมการฯ
ชผ.สท กปส.

(นายยศมงคล พรหมผลิน)
กรรมการฯ
นปส.6 ผนท. กปส.

มีขอสงสัยสอบถามไดที่ แผนกนิทรรศการ กองประชาสัมพันธ ฝายประชาสัมพันธ อาคาร LED ชั้น 4
การไฟฟาสวนภูมิภาค แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท 0-2590-5189
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