
 
 

ประกาศประมูลขายทรพัยสิ์นของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
 

 บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) หรอื เอก็โก มคีวามประสงคเ์ปิดประมลูขายทรพัยส์นิทีไ่มใ่ชง้านแลว้ (ขาย
ตามสภาพปจัจุบนั) ของโรงไฟฟ้าระยอง โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประมลูสามารถตรวจสอบสภาพทรพัยส์นิก่อนยื่น
ซองประมลู  และผูเ้ขา้ร่วมประมลูจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการขนยา้ยทรพัยส์นิเองทัง้หมด ทัง้นี้ มขีอ้ก าหนด
ในการประมลูขายทรพัยส์นิตามรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

1. รายละเอียดทรพัยสิ์นท่ีจะประมูลขาย 
 

1.1 Turbine Rotor (without blade)      จ านวน  1 UNIT  

 Turbine Rotor originally installed in the Gas Turbine Fr9161E    
 Serial No: G0361449 
 Fire Hours: 80,715 
 Start: 474 

1.2 Compressor Rotor (with blades)      จ านวน  1 UNIT  

 Compressor Rotor originally installed in the Gas Turbine Fr9171E   
 Rotor Serial No: G01443621 
 Fire Hours: 127,265 
 Start: 283 
 

2. วนั เวลา และสถานท่ีประมลู  
 

2.1 เอกสารใชย้ื่นเสนอราคา                แบบฟอรม์ใบเสนอราคา และเอกสารประกอบตามขอ้ 5.4 
2.2 วนัทีย่ื่นซองประมลูราคา                วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2563 ภายในเวลา 16:00 น. 
   ลงทะเบยีนผูย้ื่นซองประมลูราคาและสง่มอบเอกสารคุณสมบตัผิูป้ระมลู  
   พรอ้มยื่นซองประมลูราคา 
2.3 สถานทีย่ื่นซองประมลูราคา            ณ ฝา่ยจดัซือ้และธุรการ ชัน้ 15 อาคารเอก็โก นอรธ์ปารค์   

       บรษิทั  ผลติไฟฟ้า จ ากดั  (มหาชน)     
     222 ถนนวภิาวดรีงัสติ  แขวงทุ่งสองหอ้ง  
                                           เขตหลกัสี ่ กรุงเทพฯ  10210  
2.4 วนัทีป่ระกาศผลการประมลู      วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2563 

   โดยแจง้ผลการประมลูทางอเีมลใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมการประมลูทุกรายทราบ 
 2.5 ช าระเงนิและท าสญัญา  ผูช้นะการประมูล ต้องช าระเงินเตม็จ านวนตามราคาท่ีประมูลได้ 

ภายในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 เวลา 15:00 น. 
                                                          ณ ฝา่ยบรหิารเงนิ บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 

      222 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงทุ่งสองหอ้ง 
       เขตหลกัสี ่ กรุงเทพฯ  10210  
 
 
 



3. ผูมี้สิทธิเข้ารว่มประมูล 
 

3.1 ผูม้สีทิธเิขา้ร่วมประมลูเป็นบุคคลหรอืนิตบิุคคลภายนอก 
 3.2 ตอ้งไม่เป็นผูม้ผีลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะประมลูราคารายอื่น ณ วนัประกาศ หรอื วนัประมลู และไม่

เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรมในการประมลูราคาครัง้นี้ 
 3.3 ตอ้งไม่เป็นผูท้ีถู่กระบุชื่อไวใ้นบญัชรีายชื่อผูท้ิง้งานของ เอก็โก หรอื หน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิ หรอื 

หา้มตดิต่อหรอื หา้มเขา้เสนอราคา หรอืไม่เป็นผูท้ีไ่ดร้บัผลของการสัง่ใหน้ิตบิุคคลเป็นผูท้ิง้งานตามระเบยีบ
ของทางราชการ 

 

 4.   ก าหนดวนัเวลาดทูรพัยสิ์นท่ีจะประมูล 
 
ผูส้นใจเขา้รว่มประมลู สามารถขอดทูรพัยส์นิไดท้ี ่โรงไฟฟ้าระยอง เลขที ่3191 ต าบลหว้ยโปง่ อ าเภอเมอืง

ระยอง จงัหวดัระยอง  ระหวา่งวนัท่ี  28 มกราคม ถึง 7 กมุภาพนัธ ์2563 ระหว่างเวลา  09:00 น. – 16:00 น.  .
ในวนัท าการ โดยติดต่อคณุสายชล สุทธิวารี โทรศพัท ์097 280 1844 

ทัง้นี้อุปกรณ์จะถูกบรรจุอยู่ใน Capsule ทีอ่ดัไนโตรเจนทีค่วามดนั 2 psi ตลอดเวลา ดงันัน้จงึไมส่ามารถเปิด
ฝา Capsule เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ได ้

กรณีผูเ้สนอราคาไม่ไดข้อดทูรพัยส์นิภายในก าหนดขา้งตน้ ถอืวา่ผูเ้สนอราคาดงักล่าวสละสทิธใินการดู
ทรพัยส์นิ และใหถ้อืว่ายอมรบัสภาพของทรพัยส์นิแลว้ 

 

5.   ข้อก าหนดวิธีประมูล 
 

5.1 การประมลูใหเ้สนอราคาแต่ละรายการตามขอ้ 1.1 และ 1.2 
5.2 ราคาทีเ่สนอตอ้งเป็นราคาทีแ่น่นอนตายตวัและไม่มเีงื่อนไข เป็นสกุลเงนิไทย และผู้เขา้รว่มประมลูหา้มยกเลกิ 

จนกว่ากระบวนการพจิารณาคดัเลอืกจะเสรจ็สิน้  
5.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งตรวจสอบรายละเอยีดและขอ้ก าหนดต่างๆ จนแน่ใจว่าเขา้ใจถงึขอ้ก าหนด และเงื่อนไขต่างๆ 

โดยชดัแจง้ โดยจะตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นประกาศฉบบันี้  
5.4 เอกสารหลกัฐานในการลงทะเบยีนผูย้ื่นซองประมลูราคา  

5.4.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา  
- ส าเนาบตัรประชาชนรบัรองส าเนาถูกตอ้ง พรอ้มแสดงตน้ฉบบั 
- ส าเนาทะเบยีนบา้นรบัรองส าเนาถูกตอ้ง พรอ้มแสดงตน้ฉบบั 

5.4.2 กรณีเป็นนิตบิุคคล 
- ต้นฉบบัหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลตามกฎหมายไทยซึง่แสดงชื่อผูม้อี านาจกระท า

การแทนนิตบิุคคล ของกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยท์ี่มอีายุไม่เกนิ 1 เดอืน ก่อนวนัยื่น
เสนอราคา 

- ส าเนาใบทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ (ภพ.20) หรอื ภพ.01 หรอื ภพ.09 ของกรมสรรพากร พรอ้มรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

- ต้นฉบบัหนังสอืมอบอ านาจที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัยื่นเสนอราคา ซึ่งปิดอากรแสตมป์  
ถูกตอ้งตามกฎหมาย ในกรณีทีผู่เ้สนอราคามอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ และส าเนาทะเบียนบ้านที่ระบุภูมิล าเนาและ
สถานภาพบุคคลของกรรมการผู้มีอ านาจของผู้เสนอราคา หรือผู้รบัมอบอ านาจของผู้เสนอราคา 
พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง พรอ้มแสดงตน้ฉบบั 

- ต้นฉบบับญัชรีายชื่อผูถ้ือหุ้นของนิตบิุคคล(บอจ.5)  ซึ่งออกโดย กรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวง
พาณิชยท์ีม่อีายุไม่เกนิ 1 เดอืน  
 



5.5 ผูช้นะการประมลู คอื ผูย้ื่นซองประมลูราคา   ทีม่คีุณสมบตั ิและเอกสารประกอบคุณสมบตัถิูกต้องครบถ้วน 
และเสนอราคาสงูสดุส าหรบัทรพัยส์นิแต่ละรายการตามขอ้1.1 และ1.2 

5.6   หากมกีารเสนอราคาทีเ่ท่ากนั และเป็นราคาสงูสุด ในทรพัยส์นิแต่ละรายการตามขอ้1.1 และ1.2 ใหผู้เ้สนอ
ราคาเท่ากนัสูงสุด ในแต่ละรายการตามขอ้1.1 และ1.2 เสนอราคาแข่งกนัตามวธิกีารที่เอก็โกจะก าหนด 
จนกว่าจะไดร้าคาทีส่งูสดุรายเดยีว เป็นผูช้นะการประมลูในแต่ละรายการตามขอ้1.1 และ1.2 

5.7  การพจิารณาด าเนินการ และการตดัสนิของเอก็โกถอืเป็นอนัสิน้สดุ 
 

6.    ราคาท่ีเสนอในการประมูล  
 
ราคาทีใ่ชป้ระมลูตอ้งเป็นราคาทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้   

 
7. หน้าท่ีของผูช้นะการประมูล 

7.1 ผูช้นะการประมลูจะตอ้งช าระเงนิตามราคาที่ประมูลได้ใหก้บัเอก็โกภายในเวลาทีก่ าหนด  หากผูป้ระมูลไดไ้ม่
ช าระเงนิตามก าหนดถอืว่าสละสทิธิใ์นการประมลู เอก็โกมสีทิธดิ าเนินการใดๆ ตามทีเ่หน็สมควร 

       7.2 ผูช้นะการประมลู ตอ้งช าระเงนิค่าทรพัยส์นิครบถว้นถกูตอ้งแลว้ จงึสามารถรบัทรพัยส์นิจากเอก็โกได ้
       7.3 ผูช้นะการประมลู ตอ้งช าระค่าทรพัยส์นิเป็นเงนิสด หรอืเชค็ทีธ่นาคารเป็นผูส้ ัง่จ่าย (Cashier Cheque)  

7.4 เมื่อเอก็โกได้รบัช าระเงนิครบถ้วนถูกต้องแล้วจะถือว่าทรพัย์สนิทัง้หมดโอนเป็นกรรมสทิธิข์องผู้ชนะการ
ประมลูทนัทซีึง่ผูช้นะการประมลูตอ้งด าเนินการขนยา้ยทรพัย์สนิใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ หรอืตอ้งไม่เกนิภายใน 30 
วนัท าการหลงัจากวนัช าระเงินครบถ้วนถูกต้องแล้ว โดยเข้าขนย้ายได้ตามวนัเวลาที่เอ็กโกก าหนด ทัง้นี้ 
ระหว่างการขนยา้ยทรพัยส์นิ หรอืระหว่างรอการขนยา้ยทรพัยส์นิ เอก็โกจะไม่รบัผดิชอบในความเสยีหายหรอื
สญูหายใดๆ ทัง้สิน้ อย่างไรกต็าม  หากผู้ชนะการประมูลไม่ด าเนินการขนยา้ยทรพัยส์นิให้แลว้เสรจ็ภายใน
ก าหนดระยะเวลาดงักล่าว เอก็โกขอสงวนสทิธิใ์นการขนย้ายทรพัย์สนิไปไว้ในสถานที่ทีเ่หมาะสมโดยจะไม่
รบัผดิชอบในความเสยีหายหรอืสญูหายในระหว่างขนยา้ยใดๆ ทัง้สิน้เช่นกนั  

8 ข้อก าหนดอ่ืนๆ  
8.1  เอก็โกขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิค่าทรพัยส์นิทีผู่ช้นะการประมลูไดช้ าระใหแ้ก่เอก็โกแลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้สิน้ 
8.2  เอก็โกขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัราคาสงูสดุ  หรอือาจจะยกเลกิการประมลูได ้ไม่ว่าทัง้หมด หรอืบางส่วน โดยมิ

ต้องชีแ้จงเหตุผลใดๆ และเอก็โกขอสงวนสทิธิย์กเลกิการประมูลในรายการทีเ่หน็ว่ามรีาคาต ่าเกนิไป ทัง้นี้
เพื่อประโยชน์ของทางเอ็กโกเป็นส าคญัและให้ถือว่าการตัดสนิของเอ็กโกเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะ
เรยีกรอ้งค่าเสยีหายใด ๆ มไิด ้

8.3   เอก็โกสงวนสทิธิไ์ม่พจิารณาราคาของผูเ้สนอราคาโดยไม่มกีารผ่อนผนั หากผูเ้สนอราคาเสนอรายละเอยีด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในประกาศฉบบันี้ที่เป็นสาระส าคญัหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบ
เสยีเปรยีบแก่ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอื่น 

8.4 ในกรณีทีป่รากฏขอ้เทจ็จรงิภายหลงัจากการประมลูราคาว่าผูเ้สนอราคาทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก เป็นผูเ้สนอราคา
ทีม่ผีลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื่น ณ วนัประกาศราคาหรอืเป็นผูเ้สนอราคาทีก่ระท าการอนัเป็น
การขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม เอก็โกมีสทิธทิีจ่ะตดัรายชื่อผูเ้สนอราคาดงักล่าวและเอก็โกจะ
พจิารณาว่าผูเ้สนอราคารายนัน้เป็นผูท้ิง้งาน 

 
        ประกาศ ณ วนัที ่ 21 มกราคม 2563  

                คณะกรรมการจ าหน่ายพสัดุโรงไฟฟ้าระยอง 
 
 
 



 
 

ใบเสนอราคาประมลูทรพัยสิ์น 

เสนอต่อ 
บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 

 
ชือ่ผูป้ระมลู :  ............................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู ่: ........................................................................................................................................................ 
ชือ่ผูร้บัมอบอ านาจ (ถา้ม)ี .......................................................................................................................... 
 

ผูป้ระมลูมคีวามประสงคเ์ขา้รว่มประมลูทรพัยส์นิ ตามประกาศของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) ฉบบัลง
วนัที ่21 มกราคม 2563  (“ประกาศประมลูฯ”) โดยขอเสนอราคาประมลูตามรายละเอยีดตอ่ไปนี้  
 

รายละเอยีดทรพัยส์นิ จ านวน ราคาประมลู (รวมภาษมีลูคา่เพิม่) 
1.1 Turbine Rotor (without blade)   1 UNIT  
1.2 Compressor Rotor (with blades)  1 UNIT  
  
 ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่าราคาทีเ่สนอประมลูขา้งตน้ถกูตอ้งตรงตามความประสงคข์องขา้พเจา้และขา้พเจา้
ไดต้รวจสอบและยอมรบัเงือ่นไขตามประกาศประมลูฯ ทกุประการ จงึไดล้งลายมอืชือ่ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
 

ลงชือ่…………….………………………ผูเ้สนอราคา 
(……………………………………) 

       ต าแหน่ง …..…………………….……………….. 
                                                                                 วนัที ่ .......................................................... 
        

ประทบัตรานิตบิุคล (ถา้ม)ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รปูแสดงการจดัเกบ็ใน CAPSULE 
 

 
 

 รูป Turbine Rotor (without blade) 
o Net Weight : 16,000 kg. (exclude capsule) 
o Material : Cr Mov 

 

 
 

 
 
 



 รูป Compressor Rotor (with blades) 
o Net Weight : 28,000 kg. (exclude capsule) 
o Material : 12% Chromium 

 

 
 

 


