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ประกาศเชิญชวนประกวดราคา 
1. วตัถปุระสงค ์
        บรษิทั ผลติไฟฟ้าขนอม จ ากดั ซึ่งต่อไปนี้เรยีกว่า “บฟข.” มคีวามประสงค์จะขายเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้ากงัหนัก๊าซใช้งานแลว้ก าลงัผลติ 112 เมกะวตัต์ จ านวนทัง้หมด 4 เครื่อง และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
กงัหนัไอน ้าใช้งานแล้วก าลงัผลติ 226 เมกะวตัต์ จ านวนทัง้หมด 1 เครื่อง ตดิตัง้อยู่ที่โรงไฟฟ้าขนอม 
หน่วยที่ 3 รวมเป็น 674 เมกะวตัต์ พร้อมรื้อถอน รวมทัง้อะไหล่และอุปกรณ์อื่นๆ (“โรงไฟฟ้าขนอม 
หน่วยที ่3”) โดยไม่แยกขายเป็นรายเครื่องจกัร ดว้ยวธิกีารยื่นซองประกวดราคา การประกาศราคาขาย
เครื่องจกัรดงักล่าวเป็นการขายตามสภาพปัจจุบัน ทัง้นี้ การด าเนินการรื้อถอน ขนย้ายอะไหล่และ
อุปกรณ์ต่างๆ ต้องใหเ้ป็นไปตามรายละเอยีดการรือ้ถอน, ขอ้ก าหนด,     มาตรการดา้นความปลอดภยั
อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มในการท างาน ตามเงือ่นไขทุกประการ 
2. สถานท่ี 
        ภายในพื้นที่บรษิทั ผลติไฟฟ้าขนอม จ ากดั (โรงไฟฟ้าขนอม) เลขที ่112 หมู่ 8 ต าบลทอ้งเนียน 
อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรธีรรมราช 80210  
3. คณุสมบติัของผู้เสนอราคา 
        3.1 ตอ้งเป็นนิตบิุคคล หรอืกจิการร่วมคา้ ทีเ่ป็นผูซ้ือ้ซองโดยตรง และทีจ่ะเป็นผูซ้ือ้โดยตรง  
        3.2 ต้องไม่เป็นผูท้ีถู่กระบุชื่อไวใ้นบญัชรีายชื่อผูท้ิ้งงานของหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ บรษิทั 
ผลติไฟฟ้าขนอม จ ากดั และบรษิทัในเครอื หรอืหา้มตดิต่อหรอืห้ามเขา้เสนอราคาหรอืไม่เป็นผู้ที่ได้รบั
ผลของการสัง่ใหน้ิตบิุคคลเป็นผูท้ิง้งานตามระเบยีบของทางราชการ 
        3.3 ผูเ้สนอราคา ทีอ่ยู่ระหว่างการพจิารณาของ บฟข. ใหเ้ป็นผูท้ิง้งานมสีทิธเิขา้ร่วมเสนอราคาได ้
แต่ถา้ต่อมาไดถู้กสัง่ใหเ้ป็นผูท้ิ้งงาน บฟข. ขอสงวนสทิธิใ์นการตดัชื่อผูเ้สนอราคาออกจากผูเ้สนอราคาที่
ไดร้บัการคดัเลอืก หรอืยกเลกิการลงนามสญัญาทีไ่ดก้ระท าก่อนการสัง่การใหเ้ป็นผูท้ิง้งาน 
        3.4 ต้องไม่เป็นผู้ได้รบัเอกสทิธิห์รอืความคุ้มกนัซึ่งอาจปฏเิสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รฐับาล
ของผูเ้สนอราคาไดม้คี าสัง่ใหส้ละสทิธิแ์ละความคุม้กนั 
        3.5 ผูเ้สนอราคาในนามของกจิการร่วมค้า (Joint Venture) จะต้องด าเนินการทุกขัน้ตอนของการ
เสนอราคาในนามของกจิการร่วมคา้ ตัง้แต่การยื่นซองเอกสารเสนอราคาจนสิน้สุดขอ้ผกูพนักบั บฟข. 
             3.5.1 กรณีที่กจิการร่วมค้าได้จดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลใหม่ กจิการร่วมค้าที่จดทะเบยีนเป็น
นิตบิุคคลใหม่ จะตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไว ้สว่นคุณสมบตัดิา้นผลงานกจิการร่วม
คา้ดงักล่าวสามารถน าผลงานของผูท้ีเ่ขา้ร่วมคา้มาใชแ้สดงเป็นผลงานของกจิการร่วมคา้ได้ 
             3.5.2 กรณีไม่ได้จดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลใหม่ นิตบิุคคลแต่ละนิตบิุคคลที่เขา้ร่วมคา้ทุกราย 
จะต้องมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว ้เวน้แต่ในกรณีทีก่จิการร่วมคา้ไดม้ขีอ้ตกลงระหว่าง
ผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยข้อตกลงดงักล่าวจะต้องมขี้อตกลงร่วมกันว่า การเข้าร่วมค้า
ดงักล่าวจะต้องไม่แบ่งแยกงาน ไม่แบ่งแยกเงนิและจะต้องมคีวามรบัผดิชอบร่วมกนัในการด าเนินการ
ตามสญัญาโดยก าหนดใหผู้เ้ขา้ร่วมคา้รายใดรายหนึ่งเป็นผูร้บัผดิชอบ 
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3.6 ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ล าดบัประเภท 101 และ 105 และ 106 ตาม 

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 หากผู้เสนอราคามแีต่ไม่ครบสามารถไปว่าจ้างหรอืท าสญัญาหรอืท าบนัทกึ
ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตดงักล่าว  โดยมีข้อความว่าสามารถ
ด าเนินการแทนผูเ้สนอราคาได ้ 
        3.7 ต้องมีประสบการณ์ในการหยุดการผลิต รือ้ถอน เคลื่อนย้าย และการปรบัสภาพพื้นท่ี - 
โรงไฟฟ้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อย่างน้อยจ านวน 2 โครงการ ในราคางานตาม
สญัญา 1 สญัญาต้องมีราคางานไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และไม่เกิน 2 สญัญางานร่วมกนัต้องมี
ราคางานตามสญัญาไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท โดยมีผลงานที่แสดงในรูปของส าเนาสญัญากับ
หน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชนทีเ่ชื่อถอืได ้และมหีนงัสอืรบัรองผลงาน  
        3.8 ผูเ้สนอราคาและหรอืผูร้บัผดิชอบหลกัในนามของกจิการร่วมคา้ ต้องมทีุนจดทะเบยีนไม่น้อย
กว่า 30 ล้านบาท  
        3.9 ผูเ้สนอราคารายหนึ่งรายใดมสีทิธิใ์นการยื่นซองเอกสารประกวดราคาในนามผูเ้สนอราคาหรอื
ในนามกลุ่มกจิการร่วมคา้ เพยีงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ 
 4. ขอบเขตของงานโดยสงัเขป 
        ขอบเขตของงานรือ้ถอนโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที ่3 รวมทัง้อะไหล่และอุปกรณ์อื่นๆ พรอ้มรบัซื้อ
พสัดุจากการรือ้ถอนทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของผูซ้ือ้ 
        4.1 งานรือ้ถอนโรงไฟฟ้าฯ และอุปกรณ์ประกอบทัง้หมดพรอ้มขนยา้ย 
        4.2 งานรื้อถอนสิง่กดีขวาง ในการรื้อถอนและเคลื่อนย้ายโรงไฟฟ้าออกจากพื้นที่ และปรบัพื้นที่
กลบัคนืสภาพเดมิ งานรื้ออุปกรณ์ต่างๆของโรงไฟฟ้า วธิกีารรื้อถอนและขนย้ายจะต้องมกีารประเมนิ
ความเสีย่ง วางแผนเกีย่วกบัระบบความปลอดภยั และมมีาตรการป้องกนัผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
        4.3 งานรบัซือ้พสัดุจากการรือ้ถอน ตามขอ้ 4.1 และอะไหล่ 
        4.4 งานขนยา้ยวสัดุจากการรือ้ถอนต่างๆ ก าหนดให้ท าการขนย้ายออกโดยทางเรือเท่านัน้ 
        4.4 งานก าจดัสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องปฏบิตัติามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง 
การก าจดัสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548, 2560, 2561 
        4.5 ปฏิบตัิตามมาตรการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยัและความปลอดภัยตาม
สญัญา 
        4.6 ก่อนสง่มอบพืน้ทีค่นืตอ้งท าความสะอาดภายในบรเิวณงานรือ้ถอนใหเ้รยีบรอ้ย 
        4.7 ขอบเขตงานทีร่ะบุไวข้า้งต้น เพยีงเพือ่ใหท้ราบขอบเขตงานโดยทัว่ไปเท่านัน้ ก่อนยื่นเอกสาร
เสนอราคาผูท้ีจ่ะท าการยื่นเสนอราคาจะตอ้งท าการศกึษาพืน้ทีท่ีจ่ะท าการรือ้ถอน จะอา้งองิเอกสารเพยีง
ฉบบัใดฉบบัหนึ่งไม่ได ้และจะตอ้งรบัผดิชอบในการรือ้ถอนใหค้รบถว้นตามรายละเอยีดต่างๆ ของสญัญา 
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5. หลกัฐานท่ีใช้ประกอบในการประกวดราคา 
        ในการยื่นเอกสารประกวดราคา ผูเ้สนอราคาตอ้งยื่นซองเอกสารทัง้หมด 3 ซอง พรอ้มกนั คอื ซอง
ที ่1 เอกสารดา้นคุณสมบตัผิูย้ ื่นเสนอราคา ซองที ่2 เอกสารดา้นเทคนิค และซองที ่3 เอกสารเสนอราคา 
(เอกสารในรปูแบบภาษาองักฤษ) ดงันี้ 
        5.1 ซองท่ี 1 เอกสารด้านคุณสมบติัผู้ยื่นเสนอราคา - ในรูปแบบเอกสาร จ านวน 2 ชุด 
(ต้นฉบบั 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด) ให้ใส่เอกสารในซองแล้วปิดผนึกให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองว่า 
“ข้อเสนอด้านคณุสมบติัผู้ยื่นประกวดราคา” ประกอบด้วย 
           (1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิตบิุคคล 
              (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรอืหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใหย้ื่นส าเนาพรอ้มแสดงต้นฉบบัหนังสอืรบัรอง
การจดทะเบยีนนิตบิุคคล ใบทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ บญัชรีายชื่อหุ้นส่วนผูจ้ดัการผูม้อี านาจควบคุม (ถา้
ม)ี ซึ่งคดัถ่ายจากกระทรวงพาณิชย ์และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบยีนบา้นของหุน้สว่น
ผูจ้ดัการผูม้อี านาจควบคุม ซึง่ยงัไม่หมดอายุ พรอ้มใหหุ้น้สว่นผูจ้ดัการดงักล่าวรบัรองความถูกตอ้ง 
              (ข) บรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั ใหย้ื่นส าเนาพรอ้มแสดงต้นฉบบัหนังสอืรบัรองการ
จดทะเบยีนนิตบิุคคล หนังสอืบรคิณหส์นธ ิใบทะเบยีนภาษมีูลค่าเพิม่ เอกสารซึ่งแสดงให้เหน็ถงึลายมอื
ชื่อกรรมการ ผู้มอี านาจควบคุม และบญัชีผู้ถือหุ้น ซึ่งคดัถ่ายจากกระทรวงพาณิชย์ และส าเนาบัตร
ประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มอี านาจควบคุม ซึ่งยงัไม่หมดอายุ พร้อมให้
กรรมการดงักล่าวรบัรองความถูกตอ้ง 
ทัง้นี้ เอกสารตาม (ก) และ (ข) รวมถึงเอกสารของนิติบุคคลที่เป็นผู้ร่วมด าเนินการตามข้อ 3.6 และ
เอกสารของนิตบิุคคลที่ร่วมเป็นผู้ด าเนินการขนย้าย ขนส่งวสัดุจากการรือ้ถอนทางเรอื ซึ่งเอกสารที่คดั
ถ่ายจากหน่วยงานราชการตอ้งม ีอายุไม่เกนิ 1 เดอืน นบัตัง้แต่วนัคดัถ่ายถงึวนัยื่นซองประกวดราคา 
           (2) ในกรณีผู้เสนอราคา เป็นการเสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสญัญา
หรอืขอ้ตกลงระหว่างผูเ้ขา้ร่วมคา้ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูร้่วมคา้ พรอ้ม
รบัรองความถูกตอ้ง และใหย้ื่นเอกสารตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (1) 
           (3) หนังสอืมอบอ านาจต้องปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอื่นด าเนินการแทน 
           (4) ส าเนาสัญญาและหนังสือรับรองผลงานในการหยุดการผลิต รื้อถอน เคลื่อนย้าย และ
ปรบัปรุงสภาพพืน้ที ่ตามขอ้ 3.7 พรอ้มรบัรองความถูกตอ้ง 
           (5) ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ล าดบัประเภท 101 และ 105 และ 106 ตาม 
พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 พรอ้มรบัรองความถูกตอ้ง และสญัญากบัผูป้ระกอบการทีม่ใีบอนุญาตตามขอ้ 
3.6 
           (6) เอกสารยนืยนัสถานะทางการเงนิและสถานภาพทางกฎหมาย 
           (7) เอกสารรายงานงบดุลประจ าปีทีผ่่านการตรวจสอบแลว้ 2 ปี ล่าสุด  
           (8) หลกัฐานทีน่่าเชื่อถอืของผูเ้สนอราคา ทีจ่ะน าไปท าการขอหนงัสอืค ้าประกนัจากธนาคาร 
            (9) ใบประหน้าสรุปรายการเอกสารและล าดบัหน้าอา้งองิ 
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        5.2 ซองท่ี 2 เอกสารด้านเทคนิค - ในรูปแบบเอกสาร จ านวน 2 ชุด (ต้นฉบบั 1 ชุด และ
ส าเนา 1 ชุด) ให้ใส่เอกสารในซองแล้วปิดผนึกให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองว่า “ข้อเสนอด้านเทคนิค” 
ประกอบด้วย 
           (1) ข้อเสนอการด าเนินการหยุดการผลติ รื้อถอน เคลื่อนย้าย และการปรบัสภาพพื้นที่ ตาม
ขอบเขตและเงือ่นไขรายละเอยีดงาน 
               (ก) แผนยุทธศาสตรก์ารด าเนินงานของโครงการ 
               (ข) แผนปฏบิตังิานเบือ้งตน้ประกอบรายละเอยีดวธิกีารท างาน 
               (ค) เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตรื้อถอน และเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาต
ก่อสรา้งท่าเทยีบเรอืชัว่คราว ส าหรบัยื่นต่อหน่วยงานราชการทอ้งที ่ 
           (2) ขอ้เสนอแผนผงัโครงสรา้งบุคลากร รายการเครื่องจกัร เครื่องมอื และอุปกรณ์ในการท างาน 
           (3) ขอ้เสนอการบรหิารโครงการตามขอบเขตและเงือ่นไขรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะงาน  
           (4) ขอ้เสนอแผนและขัน้ตอนงานดา้นคุณภาพ 
           (5) ขอ้เสนอแผนดา้นความปลอดภยั 
           (6) ขอ้เสนอดา้นแผนการรกัษาความปลอดภยั 
           (7) ขอ้เสนอแผนขัน้ตอนการลดกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม 
           (8) ข้อเสนอแผนงานหลักโครงการ (Project Master Schedule) โดยผู้เสนอราคาต้องเสนอ
ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการตัง้แต่เริม่ต้นจนแล้วเสร็จทัง้หมด โดยนับวนัเริม่ต้นตัง้แต่วนัที่ บฟข. 
แจง้ใหเ้ริม่งาน (Notice to Proceed- NTP) 
           (9) ขอ้เสนอของผูร้บัเหมาช่วงและขอบเขตงานทีร่บัผดิชอบ 
           (10) ขอ้เสนอวธิกีารรือ้ถอนในเบือ้งตน้ 
           (12) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชพีอื่นๆ 
ส าเนาเอกสารส าคญัสว่นบุคคลขา้งตน้ และเอกสารประวตัใินงานท างานของบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง 
           (13) ขอ้เสนอดา้นการมสี่วนร่วมสนับสนุนกจิกรรมระหว่างองคก์ร โรงเรยีน สถานทีท่างศาสนา 
และชุมชน 
           (14) ใบประหน้าสรุปรายการเอกสารและล าดบัหน้าอา้งองิ 
 
        5.3 ซองท่ี 3 เอกสารเสนอราคา - ในรูปแบบเอกสาร จ านวน 2 ชุด (ต้นฉบบั 1 ชุด และ
ส าเนา 1 ชุด) ให้ใส่เอกสารในซองแล้วปิดผนึกให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองว่า “ข้อเสนอด้านราคา” 
ประกอบด้วยผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบติัและแนบเอกสารดงัน้ี 
           (1) หนงัสอืตอบรบัทราบ 
           (2) หนงัสอืยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้เสนอและยนืยนัการไม่เพกิถอนการเขา้ประกวดราคาเป็น
ระยะเวลา 9 เดอืน นบัจากวนัทีส่ง่เอกสารเสนอราคา 
           (3) ราคาทีเ่สนอตอ้งเสนอราคา 3 สว่นแยกรายการดงันี้ 
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     (3.1) ราคาซือ้ขายโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที ่3 

               (3.2) ราคาซือ้ขายอะไหล่และอุปกรณ์อื่นๆ 
               (3.3) ราคาการหยุดการผลติ รือ้ถอน เคลื่อนยา้ย และการปรบัสภาพพืน้ที ่ตามขอบเขตงาน 
โดยราคาทีเ่สนอจะต้องเป็นสกุลเงนิบาท และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ผูเ้สนอราคาต้องลงนามในเอกสาร
เสนอราคาใหถู้กตอ้ง ครบถว้น พรอ้มทัง้แสดงก าหนดยนืราคา เอกสารเสนอราคาตอ้งลงนามรบัรอง โดย
กรรมการผู้มอี านาจลงนาม และประทบัตราบรษิทั (ถ้าม)ี ส าเนาเอกสารที่ผู้เสนอราคายื่นต่อ บฟข. ผู้
เสนอราคาจะต้องลงลายมอืชื่อ และประทบัตรา (ถ้าม)ี ทุกแผ่น เอกสารเสนอราคาต้องไม่มกีารขูดลบ 
แต่งเตมิ หรอืแกไ้ข ขอ้ความในเอกสารเสนอราคาอย่างเดด็ขาด มฉิะนัน้จะไม่น ามาพจิารณา  
หมายเหตุ : การเสนอราคานัน้ตอ้งเสนอราคาในแบบฟอรม์ตามทีก่ าหนดไวใ้นเอกสารแนบ TOR 
           (4) เงือ่นไขการช าระเงนิเป็นไปตามเอกสาร TOR 
           (5) รูปแบบของหลกัทรพัย์ค ้าประกนัเป็นไปตามเอกสาร TOR และขอ้เสนอความรบัผิดชอบ
ภายใตห้ลกัทรพัยค์ ้าประกนั 
           (6) ขอ้เสนอการจดัท าประกนัภยั 
           (7) ใบประหน้าสรุปรายการเอกสารและล าดบัหน้าอา้งองิ 
 
หมายเหตุ : ในขัน้ตอนการเปิดซองเอกสารเพื่อพจิารณานัน้ คณะกรรมการพจิารณาการขาย จะท าการ
เปิดซองเอกสารเป็นล าดบั โดยล าดบัที ่1 คอืซองเอกสารที ่1 ล าดบัที ่2 คอืซองเอกสารที ่2 และล าดบัที ่
3 คอืซองเอกสารที่ 3 คณะกรรมการพจิารณาการขาย จะท าการเปิดซองเอกสารที่ 2 เพื่อพจิารณาก็
ต่อเมื่อเอกสารในซองที ่1 เป็นไปตามเงื่อนไข และจะท าการเปิดซองเอกสารที ่3 เพื่อพจิารณากต็่อเมื่อ
เอกสารในซองที่ 2 เป็นไปตามเงื่อนไข การเปิดซองเอกสารของผู้ยื่นทุกรายในล าดับซองเอกสาร
เดยีวกนั จะท าการเปิดในวนัและเวลาเดยีวกนั (กรณีเอกสารไม่เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนด บฟข. จะท า
การแจ้งคนืเอกสารซองให้กบัผู้เสนอราคา) ทัง้นี้ บฟข.ขอสงวนสทิธ์ในการพจิารณาที่จะเรยีกเอกสาร
เพิม่เตมิหรอืแจง้ใหแ้กไ้ขเอกสารหรอืไม่กไ็ด ้ใหเ้ป็นไปตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการพจิารณาการขาย  
 
6. ก าหนดซ้ือเอกสารการประกวดราคาและดสูถานท่ี 
        ผู้ประสงค์จะเสนอราคา สามารถซื้อเอกสารการประกวดราคาและดูสถานที่ตามวนัและเวลาที่
ก าหนด ดงันี้ 
        6.1 ซื้อเอกสารการประกวดราคา ตัง้แต่วนัที ่ 1  เมษายน  2563  ถงึ 8  พฤษภาคม  2563 เวลา 
09.00 -17.00 น. ของวนัท าการ ที่ส่วนจดัซื้อ บรษิทั ผลติไฟฟ้าขนอม จ ากดั เลขที่ 112 หมู่ 8 ต าบล
ทอ้งเนียน อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรธีรรมราช 80210 
        6.2 ดสูถานทีโ่รงไฟฟ้าขนอม หน่วยที ่3 ระหว่างวนัที ่1 ถงึ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 ถงึ 
เวลา 17.00 น. โดยตดิต่อ คุณประสทิธ ์นาคะสรรค ์ผูจ้ดัการสว่นบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที ่3  
E mail: Prasit.Nak@egco.com Tel. 0 755 29173 ต่อ 2209 

mailto:Prasit.Nak@egco.com
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 6.3 รบัฟังค าชีแ้จงรายละเอยีดงาน และถาม-ตอบ ขอ้สงสยั ในวนัที ่18 พฤษภาคม 2563 เวลา 

09.00 น. ณ หอ้งประชุม 30 ทีน่ัง่ อาคารบรหิารโรงไฟฟ้าขนอม (โรงไฟฟ้าขนอม) 
หมายเหตุ : ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา สามารถรบัฟังค าชีแ้จงรายละเอยีดของงานและดสูถานทีต่ามวนัและ
เวลาทีก่ าหนด กรณีผูป้ระสงค์จะเสนอราคาไม่มาดูสถานทีแ่ละฟังค าชี้แจงใหถ้อืเป็นสทิธแิละประโยชน์
ของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา 
7. ก าหนดส่งเอกสารเสนอราคา 
        ต้องยื่นเอกสารตามขอ้ 5 ด้วยตนเอง โดยใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าถงึคณะกรรมการพจิารณาการ
ขาย  โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 3 ในวนัที่ 20 กรกฎาคม 2563 ในช่วงเวลา 13.30 – 15.00 น.เท่านัน้   
ณ ส่วนจดัซื้อ บรษิทั ผลติไฟฟ้าขนอม จ ากดั เลขที่ 112 หมู่ 8 ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จงัหวดั
นครศรธีรรมราช 80210 
8. การส่งมอบงาน 
        ผู้ซื้อต้องด าเนินงานรื้อถอนขนย้ายทรพัย์สนิที่ซื้อและท าความสะอาดพื้นที่บรเิวณที่ซื้อขายให้
เรยีบร้อย โดยผู้ซื้อต้องจดัท าหนังสอืส่งมอบพื้นที่คนื บฟข. เพื่อเป็นการส่งมอบงานตามสญัญาและ 
บฟข. จะด าเนินการตรวจรับมอบงานและพื้นที่โดยให้เป็นไปตามสญัญา และเงื่อนไขที่ก าหนดทุก
ประการ 
9. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
         บฟข. จะออกหนังสอืแจ้งเริม่งาน (Notice to Proceed - NTP) ภายใน 7 วนันับแต่ที่ผู้ซื้อจดัส่ง
เอกสารใบอนุญาตรือ้ถอนโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที ่3 (อ.1) และใบอนุญาตก่อสรา้งท่าเทยีบเรอืชัว่คราว 
(อ.1)  ใหแ้ก่ บฟข. และผูซ้ือ้ตอ้งด าเนินการรือ้ถอน ขนยา้ยทรพัยส์นิทัง้หมดตามสญัญาและสง่มอบพื้นที่
ให ้บฟข. ภายในระยะเวลาตามแผนงานทีผู่ซ้ือ้เสนอ แต่ตอ้งไม่เกนิ 540 วนั นบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้ใหเ้ริม่
งาน 
ผู้สนใจจะซ้ือซองประกวดราคาโปรดติดต่อได้ท่ี 
         ส่วนจดัซื้อ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ ากัด เลขที่ 112 หมู่ 8 ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 80210  ราคาซองละ 2,000 บาท (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่) 
โดยตดิต่อ คุณอรวรรณ ไตรเมศวร ์ผูจ้ดัการสว่นจดัซือ้ E-mail: Orawan.Tra@egco.com  
Tel. 075-529173 ต่อ 2040 , 075-528884 
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