
 

 

 

 

ประกาศร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย จํากดั 

ท่ี  8/2565 

เร่ือง  ประกาศสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ ประจําปี 2565 

------------------------------------------- 

          

  ดว้ย   ร้านสหกรณ์ผูป้ฏิบติังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํกดั (รส.กฟผ.) มีความ

ประสงค์จะประกาศสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ ประจาํปี 2565  รายละเอียดตามแนบท้าย

ประกาศ 

 ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคณุสมบติั ดงัน้ี 

1. เป็นนิติบุคคล ท่ีไดรั้บการจดทะเบียนและประกอบอาชีพดงักล่าว 

2. ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการ และไดแ้จง้เวียนช่ือแลว้ 

3. ไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กันซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เวน้แต่รัฐบาล

ของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

4. ไม่เป็นผูมี้ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ เจา้หนา้ท่ีฯ ลูกจา้ง

ฯ ของ รส.กฟผ. และไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคา

ให้แก่ รส.กฟผ. ณ วนัประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการ

แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ในการสอบราคาซ้ือคร้ังน้ี 

กาํหนดยืน่ซองเสนอราคาในวนัท่ี   25  สิงหาคม  2565    ระหวา่งเวลา 08.30 น.- 12.00 น. 

 และกาํหนดเปิดซองใบเสนอราคา ตั้งแต่เวลา  13.30 น. เป็นตน้ไป ณ งานบญัชี รส.กฟผ. สํานักงานใหญ่  

บริเวณชั้นลอย ดา้นหลงัโรงอาหาร   อาคารนนัทนาการ   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาไดท่ี้ งานบญัชี  รส.กฟผ. สํานักงานใหญ่   ตั้งแต่บดัน้ีเป็น

ตน้ไป จนถึง วนัท่ี  25  สิงหาคม 2565   หรือสอบถามทางโทรศพัท์ หมายเลข 02 436 5984 ในวนัและเวลา

ราชการ 

 

 ประกาศ   ณ   วนัท่ี   15 สิงหาคม 2565 

 

   

      (นายพงษศ์กัด์ิ   สุขแสง) 

ผูจ้ดัการ รส.กฟผ.สาํนกังานใหญ่ 
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เอกสารสอบราคาซ้ือ  

การสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ  ประจําปี 2565 

ตามประกาศ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย จาํกดั  

ท่ี  8/2565   ลงวันท่ี  15 สิงหาคม  2556 

------------------------------------------- 

 

 ร้านสหกรณ์ผูป้ฏิบติังานการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํกดั (รส.กฟผ.) มีความประสงคจ์ะ

ประกาศราคาซ้ือ ครุภณัฑเ์คร่ืองปรับอากาศ จาํนวน 3 ตวัโดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนดดงัต่อไปน้ี 

1.  เอกสารแนบทา้ยเอกสารสอบราคา 

1.1  บญัชีรายละเอียดการซ้ือ /ใบเสนอราคา จาํนวน 1 แผน่ 

1.2  รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  จาํนวน 1 แผน่ 

1.3  แบบสัญญาซ้ือขาย 

1.4  แบบหนงัสือคํ้าประกนั 

1.4.1 หลกัประกนัสัญญา 

1.5  บทนิยาม 

1.5.1 ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

1.5.2 การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

1.6  แบบบญัชีเอกสาร 

1.6.1 บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 

1.6.2 บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 

2.  คุณสมบติัของผูเ้สนอราคา 

 2.1  ผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล ท่ีไดรั้บการจดทะเบียนและประกอบอาชีพดงักล่าว 

2.2  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการ และได้

แจง้เวียนช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบคุคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้ง

งานตามระเบียบของทางราชการ 

2.3  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ 

เจา้หนา้ท่ีฯ ลูกจา้งฯ ของ รส.กฟผ. และไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคาราย

อ่ืน ณ วนัประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา

อยา่งเป็นธรรมตามขอ้ 1.5 



 

 

 

 

2.4  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เวน้

แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

3. หลกัฐานการเสนอราคา 

ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพร้อมกบัซองใบเสนอราคาโดยแยกไวน้อกซอง

ใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 

3.1  ส่วนท่ี 1 อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารต่อไปน้ี 

 (1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

   ก.  ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจาํกัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคลสําหรับหนังสือรับรองตอ้งมีอายุการรับรองไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวนัเสนอราคา บญัชี

รายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

   ข.  บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจาํกัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล สําหรับหนังสือรับรองตอ้งมีอายุการรับรองไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวนัเสนอราคาหนังสือ

บริคณห์สนธิบญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุมและบญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนา

ถูกตอ้ง 

 (2)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลให้ยืน่สาํเนาบตัร

ประจาํตวัประชาชนของผูน้ั้น สําเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน (ถา้มี) สําเนาบตัรประจาํตัว

ประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 (3)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่สาํเนาสัญญา 

ของการเขา้ร่วมคา้ สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคล

ธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร

ตามท่ีระบุไวใ้น (1) 

(4) สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสาํเนา 

ถูกตอ้ง 

(5) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ 1.6 (1) 

3.2  ส่วนท่ี 2 อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(1) แคตตาลอ็กและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะตาม ขอ้ 4.4 

(2) หนงัสือมอบอาํนาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบ 

อาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

(3) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ 1.6(2) 

4. การเสนอราคา 

4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาน้ี โดยไม่มีเง่ือนไข

ใด ๆ ทั้งส้ิน และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจนจาํนวนเงิน



 

 

 

 

ท่ีเสนอจะตอ้งระบุตรงกันทั้งตวัเลขและตวัอกัษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม 

แกไ้ข เปล่ียนแปลงจะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) กาํกบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 

4.2 ผูเ้สนอราคาเสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมตาม

เง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้ถูกตอ้ง ทั้งน้ีราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือถา้

ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัให้ถือตวัหนงัสือเป็นสําคญั โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีอากรอ่ืน และค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวแ้ลว้ 

ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดยืนราคาไม่นอ้ยกว่า 60 วนัทาํการ นับแต่วนัเปิดซองใบเสนอ

ราคา โดยภายในกาํหนดยืนราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคา

มิได ้

4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุ ภายใน 30 วนัทาํการ นับถดัจากวนัลง

นามในการทาํสัญญาซ้ือขาย 

4.4 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาล็อก และหรือส่งแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลกัฐานดังกล่าวน้ี รส.กฟผ. จะยึดไวเ้ป็นเอกสารของ 

รส.กฟผ. สาํหรับแคตตาล็อกท่ีแนบไวใ้ห้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้

อาํนาจทาํนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงคจ์ะขอดูตน้ฉบบัแคต

ตาลอ็ก ผูเ้สนอราคาจะตอ้งนาํตน้ฉบบัมาใหค้ณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน  3 วนั 

4.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งตวัอย่างของพสัดุท่ีเสนอเพื่อใชใ้นการตรวจทดลองหรือประกอบการ

พิจารณาหรือประกอบสัญญา ทั้งน้ี รส.กฟผ. จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นแก่ตวัอย่าง

ดงักล่าว ตวัอยา่งท่ีเหลือ หรือไม่ใชแ้ลว้ รส.กฟผ. จะคืนใหแ้ก่ผูเ้สนอราคา 

4.6.ก่อนยื่นซองเสนอราคาผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญารายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ให้

ถ่ีถว้นและเขา้ใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อน ท่ีจะตกลงยืน่ซองสอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสารสอบ

ราคา 

4.7 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื่นซองใบเสนอราคา ท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน

คณะกรรมการพิจารณาราคา โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 

…………...”  ยืน่ต่อคณะกรรมการพิจารณาราคา  ในวนัท่ี  25 สิงหาคม 2565  ระหวา่งเวลา 08.30 จนถึงเวลา 

12.00 น.  ณ ฝ่ายบญัชีการเงิน  ร้านสหกรณ์ผูป้ฏิบติังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํกดั สํานกังาน

ใหญ่   บริเวณชั้นลอย   ดา้นหลงัโรงอาหาร  อาคารนันทนาการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ติดต่อ 

คุณ ณฐัธีร์ ศิริรวีพชัร์ โทรศพัท ์02 436 5984 

เม่ือพน้กาํหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว้ จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  คณะกรรมการ

พิจารณาราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู ้เสนอราคาท่ีมี

ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ตามขอ้ 1.5 (1) ณ วนัประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศ

รายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 



 

 

 

 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาราคาก่อน หรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามี

ผู ้เสนอราคากระทําการอัน เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  1.5 (2) และ

คณะกรรมการ ฯ เช่ือวา่มีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวาง การแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะ

ตดัรายช่ือผูเ้สนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาและประกาศรายช่ือ ผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการ

คดัเลือกและ รส.กฟผ. จะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดังกล่าวเป็นผูทิ้้งงาน เวน้แต่คณะกรรมการฯ จะ

วินิจฉัยไดว้า่ผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูท่ี้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทาง รส.กฟผ. และ

มิไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมใหมี้การกระทาํดงักล่าว 

ผู ้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู ้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู ้เสนอราคาท่ีมี

ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระทาํการอนั

เป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาํสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 

รส.กฟผ. ภายใน 3 วนั นับแต่วนัท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ

คณะกรรมการดาํเนินการ รส.กฟผ. ใหถื้อเป็นท่ีสุด 

คณะกรรมการพิจารณาราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ

คดัเลือกดงักล่าวขา้งตน้ ณ ฝ่ายบญัชี รส.กฟผ. สํานักงานใหญ่  บริเวณชั้นลอย ดา้นหลงัโรงอาหาร อาคาร

นนัทนาการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ในวนัท่ี  30 สิงหาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นตน้ไป 

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง ใบเสนอราคา 

เวน้แต่คณะกรรมการดาํเนินการ รส.กฟผ. พิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่

ทาง รส.กฟผ. อยา่งยิ่ง และในกรณีท่ีคณะกรรมการดาํเนินการ รส.กฟผ.พิจารณาเห็นดว้ยกบัคาํคดัคา้นของผู ้

อุทธรณ์และ เห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ดาํเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทาง 

รส.กฟผ. อยา่งยิง่ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ รส.กฟผ. มีอาํนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้

5. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาคร้ังน้ี รส.กฟผ.จะพิจารณาตดัสินดว้ยราคารวม 

5.2 หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยื่นหลกัฐานการเสนอราคา ไม่

ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แลว้คณะกรรมการ ฯ จะไม่รับ

พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือท่ีผิดพลาดไป

จากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคญั ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อ รส.กฟผ. เท่านั้น 

5.3 รส.กฟผ.สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู ้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่ปรากฏซ่ือผูเ้สนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราคาหรือในหลกัฐานการรับ

เอกสารสอบราคาของ รส.กฟผ. 



 

 

 

 

(2) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคลหรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอย่างหน่ึง อย่างใด หรือทั้งหมดใน

ใบเสนอราคา 

(3) เสนอราคารายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกาํหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป็น

สาระสาํคญั หรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 

(4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือช่ือ

พร้อมประทบัตรา (ถา้มี) กาํกบัไว ้

5.4 ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญาคณะกรรมการพิจารณาราคา หรือ

รส.กฟผ. มีสิทธิให้ผูเ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอ่ืนใด ท่ีเก่ียวขอ้งกับผูเ้สนอ

ราคาได ้รส.กฟผ.มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทาํสัญญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่

ถูกตอ้ง 

5.5 รส.กฟผ.ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ

ทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจาํนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใดหรืออาจจะ

ยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจดัซ้ือเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของทาง รส.กฟผ.

เป็นสําคญัและให้ถือว่าการตดัสินของ รส.กฟผ.เป็นเด็ดขาด  ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

รวมทั้ง รส.กฟผ.จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผูเ้สนอ

ราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้่าการเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น การ

เสนอราคาอนัเป็นเทจ็ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 

5.6  ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงภายหลงั จากการเปิดซองสอบราคา ว่าผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธ์ิ

ไดรั้บการคดัเลือกตามท่ีไดป้ระกาศรายช่ือไว ้ตามขอ้ 4.7 เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั กบัผูเ้สนอ

ราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศสอบราคาหรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่าง

เป็นธรรม ตามขอ้ 1.5 รส.กฟผ. มีอาํนาจท่ีจะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคา ท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวออก

จากประกาศรายช่ือ ตามขอ้ 4.7 และรส.กฟผ. จะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคา รายนั้นเป็นผูทิ้้งงาน ในกรณีน้ี

หากคณะกรรมการดาํเนินการ รส.กฟผ. พิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีไดด้าํเนินการ

ไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทาง รส.กฟผ.อย่างยิ่ง  คณะกรรมการดาํเนินการ รส.กฟผ. มีอาํนาจบอกเลิกการ

เปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้

6. การทําสัญญาซ้ือขาย 

6.1 ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งทาํสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดงัระบุ ในขอ้ 1.3 กบัรส.กฟผ. 

ภายใน 7 วนั นับถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งและจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละห้า 

(5%) ของราคาค่าจา้งท่ีสอบราคาได ้ให้รส.กฟผ. ยึดถือไวใ้นขณะทาํสัญญา โดยใช้หลกัประกนัอย่างหน่ึง

อยา่งใด ดงัน้ี 

 

 



 

 

 

 

(1) เงินสด 

(2) เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่รส.กฟผ. โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีทาํสัญญา หรือก่อนหน้า

นั้นไม่เกิน 3 วนัทาํการ ของทางราชการ 

(3) หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุใน ขอ้ 

1.4 (1) 

(4) หนงัสือคํ้าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทัเงินทุน 

หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบ

ธุรกิจคํ้ าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ 

ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.4 (1) 

(5) พนัธบตัรรัฐบาลไทยท่ีไดจ้ดทะเบียนในการใชเ้ป็นหลกัประกนักบัธนาคารแห่งประเทศ

ไทยแล้วหลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วนั นับถดัจากวนัท่ีผูช้นะการสอบราคา 

(ผูข้าย) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายแลว้ 

7. อตัราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขาย ขอ้ 1.3 ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 1  ของมูลค่าตามสัญญาซ้ือขาย 

8. การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 

ผูช้นะการสอบราคาซ่ึงไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือทาํสัญญาซ้ือขายตามแบบดงัระบุ ในขอ้ 1.3 

แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกันความชาํรุดบกพร่องของภายในระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป  นับถดัจาก

วนัท่ีผูซ้ื้อรับมอบโดยผูข้ายตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขให้ใชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัท่ี

ไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

9.1 เม่ือ รส.กฟผ. ไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูข้ายและไดต้กลงซ้ือส่ิงของตามสอบ

ราคาซ้ือแลว้ ถา้ผูข้ายจะตอ้งสั่งหรือนาํส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของนั้นตอ้งนาํเขา้มาทาง

เรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถในบริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกาํหนด ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูข้ายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดงัน้ี 

(1) แจ้งการสั่ งหรือนําส่ิงของท่ี ซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศเวน้

แต่ท่ีเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนใด 

(2) จดัการให้ส่ิงของท่ีซ้ือขายดงักล่าว บรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือ

ไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

พาณิชยนาวี ให้บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทยซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ

ลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรืออ่ืน 



 

 

 

 

(3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม ข้อ (1) หรือ (2) ผูข้ายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

9.2 ผูเ้สนอราคาซ่ึง รส.กฟผ. ได้คดัเลือกแลว้ไม่มาทาํสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีทาง

รส.กฟผ. กาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ 6. รส.กฟผ. อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้ง

จะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

9.3 รส.กฟผ. สงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือข้อตกลงกาํหนดในแบบสัญญาให้

เป็นไปตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 

 

 

 

   

(นายพงษศ์กัด์ิ   สุขแสง) 

ผูจ้ดัการ รส.กฟผ.สาํนกังานใหญ่ 

นัทที
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