
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง  จาํกดั 

ประกาศ 
ทีA   15/2560 

เรืAอง เชิญชวนประกวดราคาจัดจ้างทาํระบบปรับอากาศห้องประชุม 
……………………………………. 

 ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั มีความประสงค์ประกวด
ราคาจดัจา้งทาํระบบปรับอากาศห้องประชุม โดยมีคุณลกัษณะเฉพาะ(Specification)  ขัIนตอนและกาํหนดการยืLน
ซองประกวดราคา  ดงันีI 

คุณลกัษณะ(Specification) 
 เครืLองปรับอากาศหอ้งประชุม  มีคุณลกัษณะเฉพาะตามรูปแบบแนบทา้ยประกาศนีI  

ขัIนตอนและกาํหนดยืLนซองประกวดราคา   
1. ผูที้4สนใจเสนอราคาสามารถติดต่อขอรับซองประกวดราคาได ้ณ ที4ทาํการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพ

แรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั ฝ่ายธุรการ ชั]น 2  ตั"งแต่วันที* 8  มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ระหว่าง
เวลา 08.00-15.00 น. 

2. ผูย้ื4นซองประกวดราคา ตอ้งแยกใบเสนอราคาและเอกสารประกอบออกจากกนั โดยใส่ซองปิดผนึกให้
เรียบร้อย  หา้มมีร่องรอย การฉีกขาดของซอง 
 3. สหกรณ์ฯ  สงวนสิทธิe ที4จะไม่รับพิจารณาผูย้ื4นเอกสารไม่ถูกตอ้ง และครบถ้วน  ตามคุณสมบติั ใน
ประกาศนี]   
 4. กาํหนดวนัยื4นซองประกวดราคา ในวันทีA 28 มิถุนายน 2560  ตัTงแต่เวลา 09.00-10.00 น. เปิดซอง
ประกวดราคา  ในเวลา 10.30 น.   ณ หอ้งประชุมไพศาลธวชัชยันนัท ์  ชั]น 5 ที4ทาํการสหกรณ์ฯ อาคาร 18    การ
ไฟฟ้านครหลวงเขตวดัเลียบ  และจะประกาศผลใหท้ราบภายในเวลา 13.00 น. ของวนัเดียวกนั 
  5. การตดัสินการประกวดราคาเป็นอาํนาจของคณะกรรมการจดัซืIอจดัจ้างของสหกรณ์ฯและถือเป็น       
อนัเด็ดขาด  
  

ประกาศ  ณ วนัทีL  1  มิถุนายน  2560 
 

  
(นายสมศกัดิY     ศรีทองวฒัน์) 
ประธานกรรมการดาํเนินการ 
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Uกาํหนดขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE :TOR) 
UเรืAอง จดัจ้างทําระบบปรับอากาศห้องประชุม 

Uตามประกาศสหกรณ์ฯ ทีA    15/2560 
 
 U1.ความเป็นมาและวตัถุประสงค์ 
 สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  มีความประสงค์จดัจา้งทาํระบบ
ปรับอากาศห้องประชุม เพื4อทดแทนของเดิมซึ4 งเกิดการชํารุดและหมดอายุการใช้งาน ตามมติที4ประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการ ครั] งที4 14/2560  เมื4อวนัที4  31  พฤษภาคม  2560 โดยกาํหนดขอบเขตของงาน (TOR ) มี
รายละเอียดดงันี] .- 
 2.ขอบเขตของงาน  (TOR) 
 สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั มีความประสงคจ์ดัจา้งทาํระบบ 
ปรับอากาศห้องประชุมชั]น  4  อาคาร 18 (ตึกสหกรณ์ฯ)  การไฟฟ้านครหลวงเขตวดัเลียบ โดยมีขอบเขตของงาน
ดงันี] .- 

  2.1  จดัหาเครื4องปรับอากาศทาํความเยน็ ขนาด  25931  บีทีย ู  แบบคอยล์เปลือย ซ่อนในฝ้าเพดาน ยี4ห้อ  
แคเรียร์ (Carrier) รุ่น   42  CLG 008X110 พร้อมคอมเพลสเซอร์ รุ่น   38  RLG024S101  พร้อมติดตั]ง 

 2.2  ในกรณีที4ผูเ้สนอราคาเห็นวา่ ตอ้งมีการใชท้่อนํ]ายาใหม่  ใหเ้สนอราคา โดยแยกเป็นรายการต่างหากใน 
ส่วนค่าติดตั]งและอุปกรณ์เพิ4มเติม  ในใบเสนอราคาเดียวกนัดว้ย 
 2.3  ในกรณีที4ผูเ้สนอราคา เห็นวา่ตอ้งมีการรื]อถอนฝ้าเพดานเดิมเพื4อการติดตั]ง  จะตอ้งเสนอราคาในส่วนงาน
ฝ้า เพื4อซ่อมปิดใหอ้ยูใ่นสภาพเดิม มาเป็นรายการแยกต่างหากในใบเสนอราคาเดียวกนัดว้ย  
 2.4  ใหเ้สนอราคารวมค่าติดตั]ง และรวมภาษีมูลค่าเพิ4ม 
 3.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 3.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานที4ประกวดราคา 
 3.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้4ถูกระบุชื4อไวใ้นบญัชีรายชื4อผูที้4ทิ]งงานของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงาน 
รัฐวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั หรือรัฐวสิาหกิจหรือของทางราชการ และไดแ้จง้เวยีนชื4อแลว้  หรือไม่เป็นผู ้
ที4ไดรั้บผลของการสั4งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอื4นเป็นผูทิ้]งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 3.3 ผูเ้สนอ ราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิe หรือความคุม้ครองซึ4 งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ]นศาลไทยเวน้แต่
รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั4งใหส้ละสิทธิe ความคุม้ครองเช่นวา่นั]น 
 3.4  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื4นที4เขา้เสนอราคาให้แก่สหกรณ์ออม
ทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จาํกดั ณ วนัที4   ทาํการประกวดราคาหรือไม่เป็นผูก้ระทาํ
การอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาครั] งนี] หากตรวจพบสหกรณ์ฯ จะ
พิจารณาตดัสิทธิออกจากการเป็นผูเ้ขา้ประกวดราคาทนัที  
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 3.5 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลที4ประกอบธุรกิจโดยตรง ตามประเภทงานที4วา่จา้งในประเทศไทยมาแลว้ 
ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี และจะตอ้งมีใบสาํคญัการจดทะเบียนพาณิชยห์รือนิติบุคคลโดยถูกตอ้งตามกฎหมายไทย 
 3.6  ผูเ้สนอราคาตอ้งมีประสบการณ์ในงานที4วา่จา้ง  โดยมีตวัอยา่งผลงาน  และสาํเนาสัญญา จากหน่วยงาน 
ราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือเอกชน ที4วา่จา้ง หรือหนงัสือรับรองการวา่จา้งจากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน โดยมีผลงานในแต่ละสัญญาที4มีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่   100,000  บาท (หนึ4งแสนบาทถว้น) จาํนวนอยา่งนอ้ย 1 
สัญญา 
 3.7  ผูเ้สนอราคาตอ้งยื4นซองเสนอราคา โดยแยกซองดงันี]  
             3.7.1 ซองใบเสนอราคาซึ4 งปิดผนึกเรียบร้อย 
             3.7.2 ซองเอกสารประกอบอยา่งอื4น  ซึ4 งอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยเอกสารดงัต่อไปนี]  
   3.7.2.1 สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล โดยผ่านการรับรองจากหน่วยงานราชการมาแลว้ไม่เกิน  6  
เดือน  พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
 3.7.2.2 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง    
 3.7.2.3 สําเนาใบสําคญัการจดทะเบียนพาณิชยแ์ละ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิLม (ถ้ามี) พร้อม
รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
 3.7.2.4 ตวัอยา่งผลงานพร้อมหนงัสือรับรอง (ถา้มี)  หรือสําเนาสัญญาวา่จา้งงานจากผูว้า่จา้งรายอื4น ๆ 
ตามขอ้ 3.6 
 3.7.2.5 หนงัสือมอบอาํนาจปิดอากรแสตมป์  พร้อมดว้ยสาํเนา   บตัรผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ 
กรณีที4ไม่ไดม้ายื4นซองดว้ยตนเอง โดยผูรั้บมอบอาํนาจจะตอ้งมีอาํนาจลงนามในการตกลงราคาไดด้ว้ยตนเอง 
 3.7.2.6 เอกสารอื4นๆ (ถา้มี) 
 4 .ระยะเวลาดําเนินงานว่าจ้าง 
 ผูเ้สนอราคาที4ไดรั้บงานวา่จา้งจะตอ้งดาํเนินงานใหแ้ลว้เสร็จภายใน  30วนั นบัจากวนัที4  สหกรณ์ฯ  มีหนงัสือ
แจง้ใหเ้ริ4มดาํเนินงาน 
 

*********************** 
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