
 
ประกาศ 

การไฟฟา้สว่นภมูภิาคอ าเภอเดชอดุม 
                                              ที ่มท.๕309.๑๘/กฟอ.ดอ.(คพ.) 030/๒๕๖3 

เรือ่ง ขายเศษพสัดปุระเภทมิเตอร ์ซที ีวที ีช ารดุ ทีไ่ดร้บัอนมุตัใิหจ้ าหนา่ยออกจากบญัช ีโดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

 
                

           ด้วยการไฟฟา้ส่วนภูมภิาค อ าเภอเดชอุดม มีความประสงค์จะขายเศษพัสดปุระเภทมิเตอร์ ซีที วีที ช ารุด  จ านวน  
1  รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-          
                                  

๑. รายละเอยีดพสัดทุีจ่ะขายโดยวธิีเฉพาะเจาะจง  

ที ่ รายการ 

จ านวน 
ราคาประเมิน (ราคาขายข้ันต่ าไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

(เครื่อง) ราคาต่อหน่วย (บาท) 
ราคารวม 
(บาท) 

1 มิเตอร์ช ารุดขนาดต่างๆ 730 18 13,140 
2 ซีที วีที ช ารุดขนาดต่างๆ 11 38 418 

รวม 13,558 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 949.06 

ราคารวมภาษีมลูคา่เพิ่ม 14,507 
หน่ึงหมื่นส่ีพนัห้าร้อยเจ็ดบาทหกสตางค์ 

 
         ๒.ก าหนดวนั เวลา สถานทีท่ีจ่ะดสูภาพ พสัดุประเภทมิเตอร์ซีที วีที ช ารุด                 

             ผู้ที่สนใจสามารถดูรายการพัสดุประเภทมิเตอร์ซีที วทีีช ารุด ในวนัที่ 26 - 30 ตุลาคม  ๒๕๖3 เวลา ๑๐.๐๐–
๑๕.๐๐ น. ณ แผนกคลังพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอเดชอุดม  ( ในวันและเวลาท าการ   )                     
            ๓.ก าหนดวนั เวลา สถานที ่ลงทะเบยีนและสถานทีเ่ขา้เสนอราคา 
             ๓.๑ สอบถามรายละเอียดและรับแบบฟอร์มใบเสนอราคา ตั้งแต่วนัที่ 26  ตุลาคม  ๒๕๖3 เวลา ๐๙.๐๐-
๑๖.๐๐น.        ถึงวันที่ 30  ตุลาคม   ๒๕๖3 เวลา ๐๙.๐๐-16.00 น. ณ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอเดชอุดม 
             ๓.๒ ยื่นซองเสนอราคา วันที่ 2  พฤศจิกายน   ๒๕๖3  เวลา ๐๙.๐๐ น.สิ้นสุดรับซองเสนอราคา วันที่  2  
พฤศจิกายน   ๒๕๖3   เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอเดชอุดม                                           
             ๓.๓ ก าหนดเปิดซองเสนอราคาวันที่  2  พฤศจิกายน   ๒๕๖3  เวลา ๑๐.๑๐ น.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเดช
อุดม 
 
 

       ๔.เกณฑ์การ... 
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       ๔.เกณฑ์การพิจารณา  
๔.๑ พิจารณาจาก ราคาต่อรายการ  
๔.๒พิจารณาราคาจากการเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 
       ๕.เงื่อนไขการเสนอราคา  

                 ๕.๑ ซองเสนอราคาประกอบด้วยใบเสนอราคาซื้อ  (ต้องใช้ต้นฉบับใบเสนอราคาซื้อของ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ยื่นเสนอราคาเท่านั้น  จ านวน  ๑  ชุด)  พร้อมทั้งหลักประกันการเสนอราคา และแนบเอกสารประกอบ ตามข้อ  ๕.๕ 

  ๕.๒ให้เสนอราคาเป็นเงินบาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งราคาต่อรายการ  และราคารวม 
                 ๕.๓ กฟภ.ขอสงวนสิทธิ์ซึ่งอาจจะให้ ผู้ชนะราคา ต้องวางหลักประกันการเสนอราคา อย่างน้อย  ร้อยละ  ๕  
ของราคาที่เสนอ การวางหลักประกันการเสนอราคา ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึง่อย่างใด คือ เงินสดหรือแคชเชียร์เช็คธนาคาร          
ในประเทศที่มีส านักงานสาขาอยู่ในจังหวัดที่ยื่นซองประกวดราคา โดยให้ช าระที่การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคอ าเภอเดชอุดม ก่อน
แล้วน าตน้ฉบบัใบเสร็จรับเงนิมายื่นพร้อมซองเสนอราคา 
               การคืนหลักประกันการเสนอราคา ให้แก่ผู้เสนอราคาจะคืนให้ภายใน ๓ วนั นบัถัดจากวันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                
อ าเภอเดชอุดม ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วโดยให้ผู้ขอรับหลักประกันฯจัดท าหนงัสอืแนบต้นฉบบัใบเสร็จ 
รับเงินพร้อมหลักฐานมายื่นต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเดชอุดม และการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจะคืนหลักประกันฯ                         
ให้แก่ผู้ซื้อก็ต่อเมื่อช าระค่าพัสดคุรบถ้วนและพน้จากข้อผูกพันแล้ว                                                                         
                  ๕.๔ ในการเสนอราคาต้องระบุรายละเอียดที่แจ้งไว้ในประกาศขายให้ครบถ้วน แล้วยื่นซองเสนอราคา 
วันที่ 2  พฤศจิกายน   ๒๕๖3  เวลา ๐๙.๐๐ น.สิ้นสุดรบัซองเสนอราคา วนัที่ 2  พฤศจิกายน   ๒๕๖3   เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ. การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค อ าเภอเดชอุดม ที่ก าหนดไว้ หากพ้นก าหนด คณะกรรมการด าเนินการขายจะไม่รับพิจารณา                                                                                                                                                                    
               ๕.๕ หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับซองเสนอราคา 
                 ๕.๕.๑ ในกรณีผู้เสนอราคาเปน็นิตบิุคคล 
                         (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล บัญชี
รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง                                               
                         (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล หนังสือ
บริคณห์สนธ ิบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้ง
รับรองส าเนาถูกต้อง 
                ๕.๕.๒ ในกรณีผู้เสนอราคาเปน็บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชน่ิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้นัน้ ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเปน็หุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผู้เปน็หุ้นส่วน 
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
               ๕.๕.๓ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่น
ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ๕.๕.๑                              
               ๕.๕.๔ เอกสารอ่ืนตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนด  เช่น  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ,ส าเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม                 
 
 
 
 

๕.๕.๕ในกรณี… 
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              ๕.๕.๕ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์
ตามกฏหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดา
ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น                        
             ๕.๖ ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องเป็นผู้ช าระภาษีมูลค่าเพิ่มโดยค านวณจากราคาที่ยื่น
เสนอ             

                                                                                                                           
              ๕.๗ เมื่อผู้เสนอราคาได้ยื่นเสนอราคาตามข้อ  ๕.๔ ไว้แล้ว  จะถอนคืนไม่ได้           
              ๕.๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดขายสิ่งของเพียงบางรายการ หรืองดขายทั้งหมดหรือเลือกขาย
เพียงบางรายการให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดเฉพาะรายการนัน้ ๆ  เท่านั้น แตท่ั้งนีไ้ม่ผูกมัดวา่จะตอ้งขายให้กับผู้เสนอราคาสงูสุด
เสมอไป                               
                ๕.๙ ในการตกลงขายสิ่งของ  ถ้าไม่ระบุไว้เป็นอยา่งอื่น  การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคจะจัดท าเปน็หนังสือสัญญา  ตาม
แบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด 

ในกรณีที่ไม่ต้องท าเป็นหนังสือสัญญา 
              - ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่
ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 
              ๕.๑๐ ผู้ซื้อต้องน าเงินมาช าระที่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอเดชอุดม ภายใน ๗ วันท าการ นบัจากวันที่ได้รบั
หนังสือสนองรับราคา 
              ๕.๑๑  ผู้ซื้อจะต้องขนย้ายสิง่ของ  (รับมอบของ)  ไปจากการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคอ าเภอเดชอุดมให้แล้วเสร็จ  
ภายใน ๗ วัน  นับจากวันทีไ่ดช้ าระเงินครบถ้วนแล้ว   
              ๕.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบต่อราคาที่เสนอไว้  ภายในระยะเวลาที่ก าหนดยนืราคา  และในกรณีที่ผู้เสนอ
ราคาได้รับแจง้การตกลงขายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปน็หนังสือแล้ว หากไม่ปฏบิัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในใบเสนอราคา
ซื้อ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสทิธิบอกเลิกการขายได้ทันที  และริบเงินหลักประกันการเสนอราคาทั้งหมดหรือบางส่วน  หรือ
เรียกร้องค่าปรับ หรือพิจารณาราคาของผู้อ่ืนต่อไป  หรือด าเนินการขายใหม่  และหากราคาของผู้อ่ืน หรือที่ตกลงขายใหม่ต่ า
กว่าเดิมเท่าใด  ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบชดใช้ส่วนทีต่่ ากวา่จนครบถ้วน   ทั้งนี้สุดแล้วแตก่ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเลือก
ปฏิบัติ  โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ  ทั้งสิ้น 
             ๕.๑๓  กรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถส่งมอบของให้กับผู้เสนอราคาได้ครบตามจ านวนที่ระบุไว้ในใบเสนอ
ราคาซื้อ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจ่ายเงินคืนส่วนที่รับเกินไว้ให้กับผู้เสนอในราคาเดียวกับราคาที่ปรากฏในใบเสนอราคาซื้อ
เท่านั้น  และไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ  ทั้งสิ้น 
            ๕.๑๔  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาจากผู้เสนอราคาสูงสุดเสมอไป หรือราคาที่มีเงื่อนไข  และ
จะยกเลิกการขายครั้งนี้เสียก็ได้  สุดแล้วแต่จะเห็นสมควร 
 
 
 
 

๕.๑๕ ก าหนด… 
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            ๕.๑๕ ก าหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับจากวันที่เสนอราคา 
            ๕.๑๖ ผู้มีสิทธิยื่นเสนอราคา จะต้องมีชื่อระบุในทะเบียนคุมแจกแบบฟอร์มใบเสนอราคาซื้อเท่านั้น จะโอนหรือขาย
ต่อให้บุคคลอื่น เป็นผู้ยื่นเสนอราคาแทนตนไม่ได้ เว้นแต่ จะได้รับความยินยอมจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนวันยื่นซองเสนอ
ราคา และผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาเท่านั้น จะต้องเป็นคู่สัญญาในการท าสัญญาซื้อขาย เม่ือได้รับการพิจารณาสั่งขายจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
                                 ประกาศมา  ณ  วันที่    ……………………………………………….. 

 


