ประกาศร้ านสหกรณ์ ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย จํากัด
ที่ 7/2565
เรื่ อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ กล้องวงจรปิ ด ประจําปี 2565
------------------------------------------ด้วย ร้านสหกรณ์ ผูป้ ฏิบตั ิ งานการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย จํากัด (รส.กฟผ.) มีความ
ประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อครุ ภณ
ั ฑ์กล้องวงจรปิ ด ประจําปี 2565 รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
1. เป็ นนิติบุคคล ที่ได้รับการจดทะเบียนและประกอบอาชีพดังกล่าว
2. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กันซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สัง่ ให้สละสิ ทธิ์ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็ นผูม้ ีความสัมพันธ์โดยตรงกับคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ฯ ลูกจ้าง
ฯ ของ รส.กฟผ. และไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา
ให้แก่ รส.กฟผ. ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กําหนดยืน่ ซองเสนอราคาในวันที่ 25 สิ งหาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น.- 12.00 น.
และกําหนดเปิ ดซองใบเสนอราคา ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็ นต้นไป ณ งานบัญชี รส.กฟผ. สํานักงานใหญ่
บริ เวณชั้นลอย ด้านหลังโรงอาหาร อาคารนันทนาการ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานบัญชี รส.กฟผ. สํานักงานใหญ่ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ น
ต้นไป จนถึง วันที่ 25 สิ งหาคม 2565 หรื อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 436 5984 ในวันและเวลา
ราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิ งหาคม 2565

(นายพงษ์ศกั ดิ์ สุ ขแสง)
ผูจ้ ดั การ รส.กฟผ.สํานักงานใหญ่

เอกสารสอบราคาซื้อ
การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ กล้ องวงจรปิ ด ประจําปี 2565
ตามประกาศ ร้ านสหกรณ์ ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย จํากัด
ที่ 7/2565 ลงวันที่ 15 สิ งหาคม 2556
------------------------------------------ร้านสหกรณ์ผปู ้ ฏิบตั ิงานการไฟฟ้า ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด (รส.กฟผ.) มีความประสงค์จะ
ประกาศราคาซื้อ ครุ ภณ
ั ฑ์กล้องวงจรปิ ด 1 ชุดครบวงจรพร้อมติดตั้ง จํานวน 16 ตัวโดยมีขอ้ แนะนําและ
ข้อกําหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 บัญชีรายละเอียดการซื้อ /ใบเสนอราคา จํานวน 1 แผ่น
1.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จํานวน 1 แผ่น
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสื อคํ้าประกัน
1.4.1 หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
1.5.1 ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
1.5.2 การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
1.6.1 บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1
1.6.2 บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
2.1 ผูเ้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล ที่ได้รับการจดทะเบียนและประกอบอาชีพดังกล่าว
2.2 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบคุ คลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีความสัมพันธ์โดยตรงกับคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ
เจ้าหน้าที่ฯ ลูกจ้างฯ ของ รส.กฟผ. และไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรมตามข้อ 1.5

2.4 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์หรื อความคุม้ กัน ซึ่งปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สั่งให้สละสิ ทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็ น 2 ส่ วน คือ
3.1 ส่ วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารต่อไปนี้
(1) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นนิ ติบุคคล
ก. ห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสื อรับรองการจด
ทะเบี ยนนิ ติบุคคลสําหรับ หนังสื อรั บรองต้องมี อายุก ารรับ รองไม่ เกิ น 6 เดื อน นับ ถึ งวันเสนอราคา บัญ ชี
รายชื่อหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
ข. บริ ษ ัท จํากัด หรื อ บริ ษ ัท มหาชนจํา กัด ให้ ย่ื น สํ าเนาหนั ง สื อ รั บ รองการจด
ทะเบียนนิ ติบุคคล สําหรับหนังสื อรับรองต้องมีอายุการรับรองไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันเสนอราคาหนังสื อ
บริ คณห์สนธิบญั ชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมและบัญชีผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง
(2) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยนื่ สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูน้ ้ ัน สําเนาข้อตกลงที่ แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ ้นส่ วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(3) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนื่ สําเนาสัญญา
ของการเข้าร่ วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิ ติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสําเนา
ถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่ วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตาม ข้อ 4.4
(2) หนังสื อมอบอํานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(3) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6(2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาํ หนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจนจํานวนเงิน

ที่ เสนอจะต้องระบุ ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไข หากมี ก ารขูดลบ ตกเติ ม
แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
4.2 ผู เ้ สนอราคาเสนอเป็ นเงิ น บาท และเสนอราคาเพี ย งราคาเดี ย ว โดยเสนอราคารวมตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อถ้า
ตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้ นซึ่ งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า 60 วันทําการ นับแต่วนั เปิ ดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา
มิได้
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่ งมอบพัสดุ ภายใน 30 วันทําการ นับถัดจากวันลง
นามในการทําสัญญาซื้อขาย
4.4 ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ งแคตตาล็อก และหรื อส่ งแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ไปพร้ อมใบเสนอราคาเพื่ อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ รส.กฟผ. จะยึดไว้เป็ นเอกสารของ
รส.กฟผ. สําหรับแคตตาล็อกที่แนบไว้ให้พิจารณา หากเป็ นสําเนารู ปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผูม้ ี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิ ติบุคคล หากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูตน้ ฉบับแคต
ตาล็อก ผูเ้ สนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอเพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรื อประกอบการ
พิจารณาหรื อประกอบสั ญญา ทั้งนี้ รส.กฟผ. จะไม่รับผิดชอบในความเสี ยหายใด ๆ ที่ เกิ ดขึ้นแก่ ตวั อย่าง
ดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือ หรื อไม่ใช้แล้ว รส.กฟผ. จะคืนให้แก่ผเู ้ สนอราคา
4.6.ก่อนยื่นซองเสนอราคาผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ให้
ถี่ถว้ นและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสี ยก่อน ที่จะตกลงยืน่ ซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา
4.7 ผูเ้ สนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคา ที่ปิดผนึ กซองเรี ยบร้อย จ่าหน้าซองถึ งประธาน
คณะกรรมการพิ จ ารณาราคา โดยระบุ ไ ว้ที่ ห น้ า ซองว่ า “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่
…………...” ยืน่ ต่อคณะกรรมการพิจารณาราคา ในวันที่ 25 สิ งหาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 จนถึงเวลา
12.00 น. ณ ฝ่ ายบัญชีการเงิน ร้านสหกรณ์ผปู ้ ฏิบตั ิงานการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย จํากัด สํานักงาน
ใหญ่ บริ เวณชั้นลอย ด้านหลังโรงอาหาร อาคารนันทนาการ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย ติดต่อ
คุณ ณัฐธีร์ ศิริรวีพชั ร์ โทรศัพท์ 02 436 5984
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด คณะกรรมการ
พิ จ ารณาราคา จะดํา เนิ น การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู ้เสนอราคาแต่ ล ะรายว่ า เป็ นผู ้เสนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรื อไม่ และประกาศ
รายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ก่อนการเปิ ดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาราคาก่อน หรื อในขณะที่มีการเปิ ดซองใบเสนอราคาว่ามี
ผู ้เสนอราคากระทํ า การอั น เป็ นการขั ด ขวางการแข่ ง ขั น ราคาอย่ า งเป็ นธรรม ตามข้ อ 1.5 (2) และ
คณะกรรมการ ฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะ
ตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้นออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาและประกาศรายชื่อ ผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการ
คัดเลื อกและ รส.กฟผ. จะพิ จารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่ าวเป็ นผูท้ ิ้งงาน เว้นแต่ ค ณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยได้วา่ ผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทาง รส.กฟผ. และ
มิได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการกระทําดังกล่าว
ผู ้เสนอราคาที่ ถู ก ตัด รายชื่ อ ออกจากการเป็ นผู ้เสนอราคาเพราะเหตุ เป็ นผู ้เสนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทําการอัน
เป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุท ธรณ์ คาํ สั่งดังกล่ าวต่ อคณะกรรมการดําเนิ นการ
รส.กฟผ. ภายใน 3 วัน นับ แต่ วนั ที่ ไ ด้รับ แจ้ง จากคณะกรรมการพิ จารณาราคา การวินิ จฉัย อุ ท ธรณ์ ข อง
คณะกรรมการดําเนินการ รส.กฟผ. ให้ถือเป็ นที่สุด
คณะกรรมการพิ จารณาราคา จะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้รับ การ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ฝ่ ายบัญชี รส.กฟผ. สํานักงานใหญ่ บริ เวณชั้นลอย ด้านหลังโรงอาหาร อาคาร
นันทนาการ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันที่ 30 สิ งหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็ นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซอง ใบเสนอราคา
เว้นแต่คณะกรรมการดําเนิ นการ รส.กฟผ. พิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่
ทาง รส.กฟผ. อย่างยิ่ง และในกรณี ที่คณะกรรมการดําเนินการ รส.กฟผ.พิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู ้
อุทธรณ์ และ เห็ นว่าการยกเลิ ก การเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ ได้ดาํ เนิ นการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ท าง
รส.กฟผ. อย่างยิง่ ให้คณะกรรมการดําเนินการ รส.กฟผ. มีอาํ นาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ รส.กฟผ.จะพิจารณาตัดสิ นด้วยราคารวม
5.2 หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรื อยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไม่
ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรื อยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการ ฯ จะไม่รับ
พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อที่ผิดพลาดไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่ วนที่ มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็ นว่าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อ รส.กฟผ. เท่านั้น
5.3 รส.กฟผ.สงวนสิ ท ธิ ไ ม่ พิ จ ารณาราคาของผู ้เสนอราคา โดยไม่ มี ก ารผ่ อ นผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏซื่ อผูเ้ สนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู ้ ับเอกสารสอบราคาหรื อในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ รส.กฟผ.

ใบเสนอราคา

(2) ไม่กรอกชื่ อนิ ติบุคคลหรื อลงลายมือชื่ อผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ่ ง อย่างใด หรื อทั้งหมดใน

(3) เสนอราคารายละเอี ยดแตกต่ างไปจากเงื่ อนไขที่ กาํ หนดในเอกสารสอบราคา ที่ เป็ น
สาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือชื่ อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
5.4 ในการตัด สิ น การสอบราคา หรื อ ในการทํา สั ญ ญาคณะกรรมการพิ จ ารณาราคา หรื อ
รส.กฟผ. มี สิทธิ ให้ผูเ้ สนอราคาชี้ แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใด ที่ เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอ
ราคาได้ รส.กฟผ.มีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาํ สัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่
ถูกต้อง
5.5 รส.กฟผ.ทรงไว้ซ่ ึ งสิ ท ธิ ที่ จะไม่ รับ ราคาตํ่าสุ ด หรื อราคาหนึ่ งราคาใดหรื อราคาที่ เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้ อในจํานวนหรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใดหรื ออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้ อเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง รส.กฟผ.
เป็ นสําคัญและให้ถือว่าการตัดสิ นของ รส.กฟผ.เป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้
รวมทั้ง รส.กฟผ.จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็ นผูเ้ สนอ
ราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริ ต เช่น การ
เสนอราคาอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
5.6 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลัง จากการเปิ ดซองสอบราคา ว่าผูเ้ สนอราคาที่ มีสิท ธิ์
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.7 เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผูเ้ สนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็ นธรรม ตามข้อ 1.5 รส.กฟผ. มีอาํ นาจที่จะตัดรายชื่ อผูเ้ สนอราคา ที่มีสิทธิ์ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออก
จากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.7 และรส.กฟผ. จะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคา รายนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงาน ในกรณี น้ ี
หากคณะกรรมการดําเนิ นการ รส.กฟผ. พิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาํ เนินการ
ไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทาง รส.กฟผ.อย่างยิ่ง คณะกรรมการดําเนิ นการ รส.กฟผ. มีอาํ นาจบอกเลิกการ
เปิ ดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
6. การทําสั ญญาซื้อขาย
6.1 ผูช้ นะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ 1.3 กับรส.กฟผ.
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า
(5%) ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้รส.กฟผ. ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ ง
อย่างใด ดังนี้

(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่รส.กฟผ. โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาํ สัญญา หรื อก่อนหน้า
นั้นไม่เกิน 3 วันทําการ ของทางราชการ
(3) หนังสื อคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสื อคํ้าประกันดังระบุใน ข้อ
1.4 (1)
(4) หนังสื อคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย หรื อบริ ษทั เงินทุน
หรื อบริ ษ ทั เงินทุนหลักทรั พย์ที่ได้รับ อนุ ญาตให้ประกอบกิ จการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบ
ธุ รกิ จคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ่ งได้แจ้งชื่ อเวียนให้ ส่ วนราชการต่าง ๆ
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อคํ้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทยที่ได้จดทะเบียนในการใช้เป็ นหลักประกันกับธนาคารแห่ งประเทศ
ไทยแล้วหลักประกันนี้ จะคืนให้โดยไม่ มีดอกเบี้ ยภายใน 15 วัน นับ ถัดจากวันที่ ผูช้ นะการสอบราคา
(ผูข้ าย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
7. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้ อขาย ข้อ 1.3 ให้คิดในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าตามสัญญาซื้อขาย
8. การรับประกันความชํารุดบกพร่ อง
ผูช้ นะการสอบราคาซึ่ งได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทําสัญญาซื้ อขายตามแบบดังระบุ ในข้อ 1.3
แล้วแต่กรณี จะต้องรั บประกันความชํารุ ดบกพร่ องของภายในระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป นับถัดจาก
วันที่ผูซ้ ้ื อรับมอบโดยผูข้ ายต้องรี บจัดการซ่ อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งความชํารุ ดบกพร่ อง
9. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เมื่อ รส.กฟผ. ได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูข้ ายและได้ตกลงซื้ อสิ่ งของตามสอบ
ราคาซื้ อแล้ว ถ้าผูข้ ายจะต้องสั่งหรื อนําสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาทาง
เรื อในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถในบริ การรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่งเป็ นผูข้ ายจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวีดงั นี้
(1) แจ้ ง การสั่ ง หรื อ นํ า สิ่ ง ของที่ ซ้ื อขายดั ง กล่ า วเข้า มาจากต่ า งประเทศต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ผูข้ ายสั่งหรื อซื้ อของจากต่างประเทศเว้น
แต่ที่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นใด
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซ้ื อขายดังกล่าว บรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อ
ไทยจากต่ างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับ อนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการ
พาณิ ชยนาวี ให้บรรทุกสิ่ งของนั้นโดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทยซึ่ งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ
ลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น

(3) ในกรณี ที่ ไม่ ป ฏิ บ ัติตาม ข้อ (1) หรื อ (2) ผูข้ ายจะต้องรั บ ผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
ส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
9.2 ผูเ้ สนอราคาซึ่ ง รส.กฟผ. ได้คดั เลื อกแล้วไม่มาทําสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
รส.กฟผ. กําหนดดังระบุไว้ในข้อ 6. รส.กฟผ. อาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
9.3 รส.กฟผ. สงวนสิ ท ธิ ท่ี จะแก้ไขเพิ่ม เติ ม เงื่ อนไข หรื อข้อตกลงกําหนดในแบบสัญ ญาให้
เป็ นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)

(นายพงษ์ศกั ดิ์ สุ ขแสง)
ผูจ้ ดั การ รส.กฟผ.สํานักงานใหญ่

