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ประกาศเชิญชวนประกวดราคา 
1. วตัถุประสงค์  

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “เอก็โก” มีความประสงคจ์ะขายเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัก๊าซใช้
งานแลว้ก าลงัผลิต 103 เมกะวตัต ์ จ านวนทั้งหมด 8 เคร่ือง และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอน ้ าใชง้านแลว้ก าลงัผลิต 102 เมกะ
วตัต ์ จ านวนทั้งหมด 4 เคร่ือง ติดตั้งอยูท่ี่โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมระยอง ชุดท่ี 1 ถึงชุดท่ี 4 โรงไฟฟ้าแต่ละชุด (Block) 
ประกอบดว้ยเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 2 เคร่ืองและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอน ้ า 1 เคร่ือง รวมก าลงัผลิตชุด (Block) ละ
308 เมกะวตัต ์ รวมเป็น 1,232 เมกะวตัต ์พร้อมร้ือถอน รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์อ่ืนๆ (“โรงไฟฟ้าฯ”)   โดยไม่แยกขายเป็น
รายเคร่ืองจกัร ดว้ยวธีิการยืน่ซองประกวดราคา การประกวดราคาขายเคร่ืองจกัรดงักล่าวเป็นการขายตามสภาพปัจจุบนั ทั้งน้ี
ใหผ้ลงานเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขต่างๆทุกประการ 
2. สถานที ่ 

ภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมระยอง เลขท่ี 35 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัระยอง 21150 
3. คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา  

3.1  ตอ้งเป็นนิติบุคคล หรือกิจการร่วมคา้ ท่ีจะเป็นผูซ้ื้อโดยตรง (ไม่ใช่ตวัแทน หรือนายหนา้)  
3.2 ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของเอก็โก  หรือหน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ  หรือ

หา้มติดตอ่หรือหา้มเขา้เสนอราคา  หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสัง่ใหนิ้ติบุคคลเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
3.3 ผูเ้สนอราคา ท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของเอก็โก ใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานมีสิทธิเขา้ร่วมเสนอราคาได ้ แต่ถา้ต่อมาไดถู้ก

สัง่ใหเ้ป็นผูท้ิ้งงาน เอก็โกขอสงวนสิทธ์ิในการตดัช่ือผูเ้สนอราคาออกจากผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือก หรือยกเลิกการลง
นามสญัญาท่ีไดก้ระท าก่อนการสัง่การใหเ้ป็นผูท้ิ้งงาน  

3.4  ตอ้งไม่เป็นท่ีปรึกษาของเอก็โก   หรือมีส่วนร่วมในบริษทัท่ีปรึกษาของเอก็โก ในงานน้ี 
3.5 เอก็โกสงวนสิทธ์ิท่ีจะตดัสิทธิ ผูเ้สนอราคารายใดท่ีปรากฏวา่มีผูป้ฏิบติังานของเอก็โกเขา้ไปมีส่วนร่วม  ทั้งใน

ฐานะผูก้ระท าการหรือผูร่้วมงาน ยกเวน้ในกรณีท่ีผูป้ฏิบติังานนั้นเขา้ไปมีส่วนร่วมทั้งในฐานะผูก้ระท าการ หรือผูร่้วมงานท่ีเอก็
โกมีค าสัง่ใหไ้ปปฏิบติังาน  

3.6 ตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนัซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาได้
มีค  าสัง่ใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น  

3.7 ผูเ้สนอราคาในนามของกิจการร่วมคา้ (Joint Venture) จะตอ้งด าเนินการทุกขั้นตอนของการเสนอราคาในนาม
ของกิจการร่วมคา้  ตั้งแต่การยืน่ซองเอกสารเสนอราคาจนส้ินสุดขอ้ผกูพนักบัเอก็โก  

3.7.1 กรณีท่ีกิจการร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมคา้ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ 
จะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารเสนอราคา ส่วนคุณสมบติัดา้นผลงานกิจการร่วมคา้ดงักล่าว
สามารถน าผลงานของผูท่ี้เขา้ร่วมคา้มาใชแ้สดงเป็นผลงานของกิจการร่วมคา้ได ้ 

3.7.2 กรณีไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลท่ีเขา้ร่วมคา้ทุกราย จะตอ้งมีคุณสมบติั
ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารเสนอราคา  เวน้แตใ่นกรณีท่ีกิจการร่วมคา้ไดมี้ขอ้ตกลงระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมคา้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร โดยขอ้ตกลงดงักล่าวจะตอ้งมีขอ้ตกลงร่วมกนัวา่ การเขา้ร่วมคา้ดงักล่าวจะตอ้งไม่แบ่งแยกงาน ไม่แบ่งแยก
เงินและจะตอ้งมีความรับผดิชอบร่วมกนัในการด าเนินการตามสญัญาโดยก าหนดใหผู้เ้ขา้ร่วมคา้รายใดรายหน่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบ
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หลกัในการเสนอราคา กิจการร่วมคา้นั้นสามารถใชผ้ลงานของผูร่้วมคา้หลกัรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมคา้ท่ียืน่เสนอ
ราคาได ้

3.8 มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ล าดบัท่ี 101 และ 105 และ 106 ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 หากผู ้
เสนอราคาไม่มีหรือมีแตไ่ม่ครบสามารถไปวา่จา้งหรือท าสญัญาหรือท าบนัทึกขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัผูป้ระกอบการท่ี
มีใบอนุญาตดงักล่าว  โดยมีขอ้ความวา่สามารถด าเนินการแทนผูเ้สนอราคาได ้  

3.9 ต้องมปีระสบการณ์ในการตดิตั้ง เคลือ่นย้าย หรือรื้อถอนเคร่ืองจกัร - ในกลุ่มโรงไฟฟ้า หรือโรงงานอุตสาห 
กรรมปิโตรเคม ีโดยมีผลงานท่ีแสดงในรูปของส าเนาสญัญากบัหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนท่ีเช่ือถือได ้ และมี
หนงัสือรับรองผลงาน    

3.10 ผูเ้สนอราคาและหรือผูรั้บผดิชอบหลกั ตอ้งมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท โดยตอ้งช าระค่าหุน้เตม็
มูลค่าแลว้  

3.11 คุณสมบติัอ่ืนๆใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในขอบเขตและเง่ือนไขรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะงานและมาตรการ
ควบคุมผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม  อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

3.12 ตอ้งผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของเอก็โก 
4. ขอบเขตของงานโดยสังเขป 

ขอบเขตของงานร้ือถอนเคร่ืองจกัรโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมระยองชุดท่ี 1 ถึง 4 รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
พร้อมรับซ้ือพสัดุจากการร้ือถอนท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของผูซ้ื้อ 

4.1 งานร้ือถอนเคร่ืองจกัรโรงไฟฟ้าฯ และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดพร้อมขนยา้ย 
4.2 งานร้ือถอนส่ิงกีดขวาง ในการร้ือถอนและเคล่ือนยา้ยเคร่ืองจกัรโรงไฟฟ้าออกจากพ้ืนท่ี และปรับพ้ืนท่ีกลบัคืน

สภาพเดิม งานร้ืออุปกรณ์ต่างๆของโรงไฟฟ้า วธีิการร้ือถอนและขนยา้ยจะตอ้งมีการประเมินความเส่ียง
วางแผนเก่ียวกบัระบบความปลอดภยั  และมีมาตรการป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

4.3 งานรับซ้ือพสัดุจากการร้ือถอน ตามขอ้ 4.1 และอะไหล่ 
4.4 งานก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ ตอ้งปฏิบติัตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกลู

หรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548, 2560, 2561 
4.5 ปฏิบติัตามมาตรการควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยัตามสญัญา 
4.6 ก่อนส่งมอบพ้ืนท่ีคืนตอ้งท าความสะอาดภายในบริเวณงานร้ือถอนใหเ้รียบร้อย 
4.7 ขอบเขตงานท่ีระบุไวข้า้งตน้ เพียงเพ่ือใหท้ราบขอบเขตงานโดยทัว่ไปเท่านั้น ก่อนยืน่เอกสารเสนอราคาผูซ้ื้อ

จะตอ้งศึกษาพ้ืนท่ีก่อนท่ีจะท าการร้ือถอน จะอา้งอิงเอกสารเพียงฉบบัใดฉบบัหน่ึงไม่ได ้และจะตอ้งรับผดิชอบ
ในการร้ือถอนใหค้รบถว้นตามรายละเอียดต่างๆ ของสญัญา 

5. หลกัฐานทีใ่ช้ประกอบในการประกวดราคา 
ในการยืน่เอกสารประกวดราคา ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่ซองเอกสารทั้งหมด 2 ซอง พร้อมกนั คือ ซองท่ี 1 เอกสารดา้น

เทคนิค และซองท่ี 2 เอกสารเสนอราคา ดงัน้ี  
5.1 ซองที ่1 เอกสารด้านเทคนิค - ในรูปแบบเอกสาร จ านวน 2 ชุด (ต้นฉบบั 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด) ให้ใส่เอกสารใน

ซองแล้วปิดผนึกให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองว่า “ข้อเสนอด้านเทคนิค” ประกอบด้วย  
(1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล  

(ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาพร้อมแสดงตน้ฉบบัหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการผูมี้อ านาจควบคุม (ถา้มี) ซ่ึงคดัถ่ายจากกระทรวงพาณิชย ์ และส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของหุน้ส่วนผูจ้ดัการผูมี้อ  านาจควบคุม ซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุ พร้อมใหหุ้น้ส่วนผูจ้ดัการดงักล่าวรับรองความ
ถูกตอ้ง 
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(ข) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาพร้อมแสดงตน้ฉบบัหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  หนงัสือบริคณห์สนธิ เอกสารซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงลายมือช่ือกรรมการ ผูมี้อ  านาจควบคุม และบญัชีผูถื้อหุน้ ซ่ึงคดัถ่าย
จากกระทรวงพาณิชย ์ และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของกรรมการผูมี้อ  านาจควบคุม ซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุพร้อมใหก้รรมการ
ดงักล่าวรับรองความถูกตอ้ง  

ทั้งน้ี เอกสารตาม (ก) และ (ข) ซ่ึงคดัถ่ายจากหน่วยงานราชการตอ้งมี อายุไม่เกนิ 1 เดอืน นบัตั้งแตว่นัคดั
ถ่ายถึงวนัยืน่ซองประกวดราคา  

(2) ในกรณีผูเ้สนอราคา เป็นการเสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่ส าเนาสญัญาหรือขอ้ตกลง
ระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมคา้ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้  พร้อมรับรองความถูกตอ้ง  และใหย้ืน่เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น
ขอ้ (1)  

(3) หนังสือมอบอ านาจตอ้งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู ้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืน
ด าเนินการแแทน  

(4) ส าเนาสญัญา และ หนงัสือรับรองผลงานในการติดตั้ง  เคล่ือนยา้ยหรือร้ือถอนเคร่ืองจกัร ตามขอ้ 3.9 
พร้อมรับรองความถูกตอ้ง   

(5) ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ล าดบัท่ี 101 และ 105 และ 106 ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 
พร้อมรับรองความถูกตอ้ง  และสญัญากบัผูป้ระกอบการท่ีมีใบอนุญาตตามขอ้ 3.8    

 (6) เอกสารแผนงานและโครงสร้างการบริหารการร้ือถอน (Project Organization) ตามขอบเขตและเง่ือนไข
รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะงาน โดยผูเ้สนอราคา ต้องเสนอก าหนดระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดไม่เกนิ 450 วนั (ส่ี
ร้อยห้าสิบวนั) นับตั้งแต่วนัทีเ่อก็โกแจ้งให้เร่ิมงาน (Notice to Proceed- NTP)     

ทั้งน้ี เอก็โกจะยดึเอกสารดงักล่าวไวเ้ป็นเอกสารของเอก็โก   
5.2  ซองที ่2 เอกสารเสนอราคา - ในรูปแบบเอกสาร จ านวน 2 ชุด (ต้นฉบบั 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด) ให้ใส่เอกสารใน

ซองแล้วปิดผนึกให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองว่า “ข้อเสนอด้านราคา” ประกอบด้วย 
ผูเ้สนอราคาจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
 (1)  ราคาท่ีเสนอตอ้งเสนอราคา 2 ส่วนคือ  

(1.1 )  ราคาซ้ือขายโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมระยองชุดท่ี 1 ถึง 4 รวมอะไหล่และอุปกรณ์อ่ืนๆ   
                      (1.2 )  ราคาร้ือถอนตามขอบเขตงาน 

(2)  ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเป็นสกลุเงินบาท และไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(3) ผูเ้สนอราคาตอ้งลงนามในเอกสารเสนอราคาใหถู้กตอ้ง ครบถว้น พร้อมทั้งแสดงก าหนดยนืราคา เอกสาร

เสนอราคาตอ้งลงนามรับรอง โดยกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม และประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
(4)  ส าเนาเอกสารท่ีผูเ้สนอราคายืน่ต่อเอก็โก ผูเ้สนอราคาจะตอ้งลงลายมือช่ือ และประทบัตรา (ถา้มี) ทุกแผน่  
(5)  เอกสารเสนอราคาตอ้งไม่มีการขดูลบ แต่งเติม หรือแกไ้ข ขอ้ความในเอกสารเสนอราคาอยา่งเดด็ขาด 

มิฉะนั้นจะไม่น ามาพิจารณา  
 6. ก าหนดซ้ือเอกสารการประกวดราคาและดูสถานที ่ 

ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา   สามารถซ้ือเอกสารการประกวดราคาและดูสถานท่ีตามวนัและเวลาท่ีก าหนด  ดงัน้ี  
1. ซ้ือเอกสารการประกวดราคา  ตั้งแต่วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2563 – วนัท่ี 13 มีนาคม 2563  เวลา 09:00 -16:00 น. ท่ี

ส่วนจดัซ้ือและบริหารสญัญา  ฝ่ายจดัซ้ือและธุรการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี 222 อาคารเอก็โก 
ชั้น 15 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 

2. ดูสถานท่ีโรงไฟฟ้าฯ ระหวา่งวนัท่ี 2 ถึง 13 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 ถึง เวลา 17.00 น.  
     โดยติดต่อ  คุณประพนัธ์  นอ้มน าชยั  ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงไฟฟ้าระยอง   E mail : Prapant.nor@egco.com   

mailto:Prapant.nor@egco.com
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3. รับฟังค าช้ีแจงรายละเอียดงาน และถาม-ตอบ ขอ้สงสยั ในวนัท่ี 17 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 น. ท่ี โรงไฟฟ้า
ระยอง   

หมายเหต ุ:   ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา  สามารถรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียดของงานและดูสถานท่ีตามวนัและเวลาท่ี
ก าหนด  กรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไม่มาดูสถานท่ีและฟังค าช้ีแจงใหถื้อเป็นสิทธิและประโยชน์
ของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา  

7. ก าหนดส่งเอกสารเสนอราคา 
ผูซ้ื้อตอ้งส่งเอกสารตามขอ้ 5 ในวนัท่ี 18 มิถุนายน 2563 ก่อนเวลา 16:00น. ณ ส่วนจดัซ้ือและบริหารสญัญา  ฝ่าย

จดัซ้ือและธุรการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี 222 อาคารเอก็โก ชั้น 15 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองหอ้ง เขต
หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
8. การส่งมอบงาน  

ผูซ้ื้อตอ้งด าเนินงานร้ือถอนขนยา้ยทรัพยสิ์นท่ีซ้ือและท าความสะอาดพ้ืนท่ีบริเวณท่ีซ้ือขายใหเ้รียบร้อย โดยผูซ้ื้อ
ตอ้งจดัท าหนงัสือส่งมอบพ้ืนท่ีคืนเอก็โก เพ่ือเป็นการส่งมอบงานตามสญัญาและเอก็โกจะด าเนินการตรวจรับมอบงานและ
พ้ืนท่ีโดยใหเ้ป็นไปตามสญัญา และเง่ือนไขท่ีก าหนดทุกประการ  
9. ระยะเวลาการด าเนินงาน  

เอก็โก จะออกหนงัสือแจง้เร่ิมงาน (Notice to Proceed- NTP) ภายใน 30 วนันบัแต่ลงนามในสญัญา และผูซ้ื้อตอ้ง
ด าเนินการร้ือถอน ขนยา้ยทรัพยสิ์นทั้งหมดตามสญัญาและส่งมอบพ้ืนท่ีใหเ้อก็โกภายในระยะเวลา 450 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บ
แจง้ใหเ้ร่ิมงาน 

 
ผู้สนใจจะซื้อซองประกวดราคาโปรดตดิต่อได้ที ่
 ส่วนจดัซ้ือและบริหารสญัญา  ฝ่ายจดัซ้ือและธุรการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 222 อาคารเอก็โก ชั้น 
15 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 ราคาซองละ 2,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

E-mail:  Vitsuda.mah@egco.com  ; Tel. 0 2998 5030 
 
 


