รูปภาพ Splash Bar จานวนประมาณ 50,000 กิโลกรัม

รูปภาพ Driff Sheet จานวนประมาณ 50,000 กิโลกรัม

ใบเสนอราคาซื้อ
พัสดุประเภทครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และพัสดุทั่วไป
การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด เลขที่ กฟผ. หพฟม-ห. (ท.) ๐๐๖ /๒๕๖๒
วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน คณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด
ข้าพเจ้า………………………………………………..….ตาแหน่ง……………........................................
เป็ น ผู้ มี อ านาจท าข้ อ ผู ก พั น ของ บริ ษั ท /ห้ า ง/ร้ า น………….........……………...............………ทะเบี ย นการค้ า
เลขที.่ ......................................ที่อยู่….…...…...ซอย………...……….ถนน…….………..แขวง/ตาบล…...........………....…..
เขต/อาเภอ…………..........……..จังหวัด………......…......……..รหัสไปรษณีย์….…..………โทรศัพท์.........………...………..
ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อความตามใบประกาศการขายทอดตลาด เงื่อนไขและข้อกาหนดการเสนอราคา
และ ดูสิ่งของที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกาศขายเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอราคาซื้อสิ่งของ
จาก กฟผ. ดังต่อไปนี้.ลาดับที่

รายการ

น้าหนักประมาณ(กก.)

๑

ราคาเสนอซื้อ
บาท
ส.ต.
ราคา กอง. ละ
..…......................
รวมเป็นเงิน
..…......................

หมายเหตุ : * ราคาทีเ่ สนอซื้อเป็นราคาทีไ่ ม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลงชื่อ………………….....………….............ผู้เสนอราคาซื้อ
(.................................................)

ข้าพเจ้าขอวางหลักประกันการเสนอราคาครั้งนี้เป็น
เงินสด
เช็คที่ธนาคารเป็น ผู้สั่งจ่าย
(CASHIER CHEQUE) ธนาคาร.................................................สาขา................................................................
เลขที.่ ...................................ลงวันที.่ ..............เดือน…..........................พ.ศ……..........ซึ่งสั่งจ่ายในนาม “การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” เป็นเงิน………….................บาท (...........................………………) คิดเป็นจานวนเงินร้อย
ละ ๒๐* ของราคาสิ่งของทั้งหมดที่เสนอราคาซื้อ โดยมอบให้ กฟผ. ยึดไว้เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาซื้อ
ข้าพเจ้ายินยอมให้ กฟผ. มีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไม่พิจารณารายการพัสดุที่ขายทอดตลาด รายการใด
รายการหนึ่งหรือทั้งหมด หาก กฟผ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้าพเจ้าเสนอเงื่อนไขนอกเหนือจากที่ กฟผ. กาหนด
หรือกรอกรายการไม่ครบถ้วน หรือไม่แจ้งชัดอันอาจก่อให้เกิดปัญหาในการพิจารณา
หากข้าพเจ้าถอนการเสนอราคา ข้าพเจ้ายินยอมให้ กฟผ. ริบหลักประกันทั้งหมด และข้าพเจ้าขอให้
สัญญาต่อ กฟผ. ดังนี้
๑. กรณีการขายพัสดุที่ กฟผ. กาหนดส่งมอบเป็นงวด ๆ ข้าพเจ้าจะมาทาสัญญาซื้อขาย ภายใน ๗
วัน ทาการ นับจากวัน ที่ได้รับแจ้งจาก กฟผ. โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายและเงื่อนไขที่ กฟผ.
กาหนดไว้
ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้หลักประกัน การเสนอราคา เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ หาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญามีจานวนมากกว่าหลั กประกันการเสนอราคา ข้าพเจ้าจะนาเงินสดหรือเช็คที่
ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายในนาม “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” มาเพิ่มเติมให้ครบร้อยละ ๒๐ ของราคา
สิ่งของทั้งหมดตามสัญญา
๒. ข้าพเจ้าจะชาระเงินค่าซื้อสิ่งของที่รับมอบตามจานวนน้าหนักที่ชั่งได้จริง ในแต่ละครั้งที่มีการส่ง
มอบ
๓. ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ชาระเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ในวันที่ข้าพเจ้าชาระเงินค่าซื้อสิ่งของ ในอัตราที่
กาหนดไว้ตามประมวลรัษฎากร
๔. ข้าพเจ้าจะทาการขนย้ายสิ่งของออกนอกบริเวณของ กฟผ. ให้แล้วเสร็จตามที่ กฟผ. กาหนด
ไว้ในเงื่อนไขและรายละเอียดการเสนอราคา
๕. ข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของ กฟผ. และ/หรือ
ทรัพย์สินของบุคคลอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลจากการขนย้าย และ/หรือการเตรียมการขนย้ายสิ่งของ
* ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ตามคู่มือการจาหน่ายพัสดุ
๖. ถ้าข้าพเจ้าขนย้ายสิ่งของออกนอกบริเวณของ กฟผ. ล่าช้าเกินกาหนดเวลาตามที่กาหนดไว้ใน
เงื่อนไขและรายละเอียดการเสนอราคา ข้าพเจ้า ยอมให้ กฟผ. ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคาซื้อ
สิ่งของแต่ละรายการ
หากค่าปรับคานวณแล้วต่ากว่า ๑๐๐ บาท ให้คิด ๑๐๐ บาท โดยนับตั้งแต่วันถัด

จากวันครบกาหนดเวลาตามที่กาหนดไว้ในเงื่อนไขและรายละเอียดการเสนอราคา จนถึงวันที่ข้าพเจ้าดาเนินการ
ขนย้ายเสร็จ แต่ทั้งนี้ค่าปรับสูงสุดรวมทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของราคาซื้อสิ่งของแต่ละรายการ
๗. ถ้าข้าพเจ้าไม่มาทาสัญ ญาซื้อขายภายในกาหนดเวลาตามข้อ ๑ ข้าพเจ้ายินยอมให้ กฟผ. ริบ
หลักประกันที่ข้าพเจ้า วางไว้ทั้งหมด
๘. ถ้าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ข้าพเจ้าได้เสนอ ข้าพเจ้ายินยอมให้ กฟผ. ใช้สิทธิบอก
เลิกการขายทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยไม่มีเงื่อนไข และ/หรือ สิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็น
ผลสืบเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
๙. ในกรณีที่มีค่าปรับหรือค่าเสียหายเกิดขึ้น และข้าพเจ้าไม่ชาระค่าปรับหรือค่าเสียหายดังกล่าว
ข้าพเจ้ายินยอมให้ กฟผ. หักเงินดังกล่าวจากหลักประกันที่ข้าพเจ้าได้วางไว้กับ กฟผ. หักจากเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามี
สิทธิได้รับจาก กฟผ. หรือให้ กฟผ. ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
๑๐. ข้าพเจ้ายินยอมให้ กฟผ. ยึดถือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไว้จนกว่า ข้าพเจ้า ได้ปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขในใบเสนอราคาซื้อครบถ้วนแล้ว
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอราคาซื้อ
(…………………….……………………….)
หมายเหตุ

- แผนก / คลังพัสดุ...............................................................ผู้ดาเนินการขายทอดตลาด
- ใบเสร็จรับเงิน / หลักประกันการเสนอราคา เล่มที่ .................. เลขที.่ .............. /...................
คณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

(ลงชื่อ) ............................................. กรรมการ
(นายองอาจ ไชยวงค์)

(ลงชื่อ) ............................................... กรรมการ
(นายจักรพงศ์ อัปมัญญา)

(ลงชื่อ) ............................................... กรรมการ
(นางสาวฐณิชชา ศรีอาไพ)

เงื่อนไขและรายละเอียดการเสนอราคา
งานขายทอดตลาด เศษพลาสติกที่ใช้งานแล้ว (Splash Bar และ Driff Sheet) รวม ๒ กอง
โดยจัดทาสัญญาซื้อขาย
---------------------------------๑. ขอบเขตของงาน
ด้วยกองจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยแผนกพัสดุ มีความประสงค์จะขายพัสดุ
รายการ เศษพลาสติ ก ที่ ใช้ งานแล้ ว รายการ Splash Bar และ Driff Sheet จ้ านวนน้้ าหนั ก รายการละ ๕๐,๐๐๐
กิโลกรัมรวม ๒ กอง
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดเตรียมพื้น ที่ส้าหรับรองรับ พัสดุใช้งานแล้วและหมดความจ้าเป็นในการใช้งานจากหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการขายทอดตลาด
๓.๑ ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการขายทอดตลาดต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓.๒ ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการขายทอดตลาดที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กฟผ. ให้เป็นผู้ทิ้งงานมี
สิทธิ์เข้าร่วมสู้ราคาได้ แต่ถ้าต่อมาได้ถูกให้เป็นผู้ทิ้งงาน กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดรายชื่อผู้ สู้ราคาออกจากผู้มีสิทธิ์
ได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการลงนามในสัญญาที่ได้กระท้าก่อนการสั่งการหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ กฟผ.
๓.๓ ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการขายทอดตลาดต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเข้าร่วม
การขายทอดตลาดรายอื่น ณ วันประกาศขายทอดตลาดครั้งนี้เป็นต้นไป หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการขายทอดตลาดครั้งนี้
๓.๔ ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการขายทอดตลาดต้องไม่เป็นที่ปรึกษาของ กฟผ. หรือมีส่วนร่วมในบริษัทที่
ปรึกษาของ กฟผ. ในงานนี้
๓.๕ กฟผ. สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะตั ด สิ ท ธิ์ ผู้ สู้ ร าคารายใดที่ ป รากฏว่ า มี ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน กฟผ. เข้ า ไปมี
ส่วนร่วมทั้งในฐานะผู้กระท้าการหรือผู้ร่วมงาน ยกเว้น ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งในฐานะผู้กระท้าการ
หรือผู้ร่วมงานที่ กฟผ. มีค้าสั่งให้ไปปฏิบัติงาน
๓.๖ ผู้ ป ระสงค์จ ะเข้าร่ วมการขายทอดตลาดต้องไม่เป็ นผู้ ได้รับเอกสิ ทธิ์ห รือความคุ้มกัน ซึ่งอาจ
ปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการขายทอดตลาดได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้ม
กันเช่นว่านั้น
๔. หลักประกันการขายทอดตลาด
๔.๑ หลักประกันการเข้าร่วมขายทอดตลาด
ผู้สู้ราคาต้องวางหลั กประกันในการเข้า ร่วมการขายทอดตลาด (ค่าป้าย) เป็นจ้านวนเงินรายการละ
๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทบาทถ้วน) ด้วยเงินสดเท่านั้น โดยมอบให้คณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ณ

วันทีม่ ีการขายทอดตลาด
กฟผ. จะคืนหลักประกันในการเข้าร่วมการขายทอดตลาด (ค่าป้าย) แก่ผู้ที่ไม่ชนะการสู้ราคาหลังจาก
สิ้นสุดการขายทอดตลาด
๔.๒ หลักประกันการเสนอราคา
ผู้สู้ราคาต้องวางหลักประกันในการเสนอราคาครั้งนี้ คิดเป็นจ้านวนร้อยละ ๒๐ ของราคาสิ่งของทั้งหมด
ที่เสนอราคาซื้อ โดยสามารถติดต่อขอวางหลักประกันในการเสนอราคาได้ที่ แผนกบัญชีและการเงิ น โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ภายหลังสิ้นสุดการขายทอดตลาด
ในกรณีที่เป็นผู้สู้ราคาสูงสุดและได้วางหลักประกันในการเสนอราคาไว้น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของราคา
สิ่งของทีส่ ู้ราคาได้ ผู้สู้ราคาสูงสุดจะต้องน้าหลักประกันการเสนอราคามาวางให้ครบ ณ วันที่มกี ารขายทอดตลาด
๕. การเสนอราคา
๕.๑ ผู้สู้ราคาต้องตรวจสอบสิ่งของที่ กฟผ. ประกาศขายให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนเสนอราคาซื้อ หากกฟผ.
ตกลงขายให้แก่ผสู้ ู้ราคาสูงสุดแล้ว กฟผ. จะไม่รับคืนสิ่งของดังกล่าวทุกกรณี
๕.๒ ผู้เข้าร่วมขายทอดตลาด ต้องลงทะเบียนพร้อมแนบเอกสารตามที่ กฟผ. ก้าหนด
๕.๓ ผู้ด้าเนินการขายทอดตลาดจะประกาศราคาเริ่มต้นของสิ่งของที่จะขายครั้งนี้ให้ผู้เข้าสู้ราคาทราบ ผู้
สู้ราคาจะต้องเสนอราคาครั้งแรกไม่ต่้ากว่าราคาเริ่มต้นของราคาสิ่งของที่ได้ประกาศหรือแถลงก่อนการขายทอดตลาด
ผู้ด้าเนินการขายทอดตลาดจะก้าหนดให้มีการเสนอราคาทีละราย
๕.๔ ผู้ สู้ ราคาต้องยกป้ ายหมายเลขที่ กฟผ. แจกให้ เพื่ อเสนอราคาซึ่งจะเป็นหมายเลขเดียวกันกับ ที่
ลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาด
๕.๕ การเสนอเพิ่มราคา
- การ เสนอราคา เพิ่มขึ้นครั้งละ ๐.๑๐ บาท (สิบสตางค์)
๕.๖ ผู้สู้ราคาสูงสุดจะต้องวางหลักประกันการเสนอราคา ๒๐% หลังเสร็จสิ้นการขายทอดตลาด
๕.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยืนราคาที่เสนอจนถึงวันสิ้นสุดข้อผูกพันตามสัญญา และไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาที่ก้าหนดนี้ได้
๕.๘ ราคาที่เสนอซื้อ เป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% และผู้ประสงค์จะเสนอราคาซื้อจะต้องช้าระ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเอง
๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการขายทอดตลาดและการทาสัญญา
๖.๑ การพิจารณาราคา กฟผ. จะพิจารณาจากผู้สู้ราคาสูงสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขของ กฟผ. โดย
สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ กฟผ.
๖.๒ กฟผ. จะท้าหนังสือแจ้งผลการขายทอดตลาดต่อผู้ที่เสนอราคาสูงสุด หลังจากที่ได้รับอนุมัติผล
การขายทอดตลาดในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดจะต้อง เข้ามาด้าเนินการท้าสัญญาภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งผลการขายทอดตลาดจาก กฟผ.
๖.๓ วันสิ้นสุดข้อผูกพันตามสัญญา ขึ้นอยู่กับการขนย้ายพัสดุครบตามจ้านวนรวมตามสัญญาหรือ
ระยะเวลาการด้าเนินการขนย้ายตามสัญญา แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน

๖.๔ ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการขายทอดตลาดที่มิได้ไปดูพัสดุจะใช้เป็นข้ออ้างใดๆ เพื่อยกเลิกการเสนอ
ราคาหรือแก้ไขปรับปรุงราคาไม่ได้ และถ้าผู้ประสงค์ จะเข้าร่วมการขายทอดตลาดที่เสนอราคาสูงสุดได้รับการพิจารณา
ให้เป็นผู้ซื้อ ไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ หรือเงื่อนไขตามข้อตกลงกับ กฟผ. ภายในก้าหนด กฟผ. จะยึดหลักประกันการ
เสนอราคา และผู้สู้ราคาที่เสนอราคาสูงสุดไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๗. หลักประกันสัญญา
ผู้ช นะการเสนอราคาจะต้องวางหลั กประกันสัญ ญาจ้านวน ๒๐% ของราคาค่าสิ่งของทั้งหมดตาม
สัญญา และยินยอมให้ ใช้หลักประกันในการเสนอราคาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หากหลักประกันการ
ปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญามี จ้ า นวนมากกว่ าหลั ก ประกั น การเสนอราคา ผู้ สู้ ร าคาได้ จ ะต้ อ งน้ า เงิน สดหรื อ เช็ ค (CASHIER
CHEQUE) ที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายในนาม “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” มาเพิ่มเติมให้ครบจ้านวนของราคา
สิ่งของทั้งหมดตามสั ญ ญา ภายใน วัน ท้าการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งให้ ล งนามสั ญ ญาซื้อ ขายพัส ดุ หาก
ผู้ สู้ ร าคาสู งสุ ด ได้ ผิ ด นั ด ไม่ ว างหลั ก ประกั น สั ญ ญาภายในเวลาที่ ก้ าหนด กฟผ. จะด้ าเนิ น การยกเลิ ก การขายและ
ริบเงินประกันการเสนอราคา
กฟผ. จะคื นหลั กประกั น สั ญ ญาให้ โดยไม่ มี ดอกเบี้ ย เมื่ อ ผู้ สู้ ร าคาได้ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขในสั ญ ญา
ครบถ้วนแล้ว
๘. การสงวนสิทธิ์
๘.๑ กฟผ. จะไม่พิจารณาผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการขายทอดตลาดที่แสดงเอกสารไม่ครบถ้วน
๘.๒ กฟผ. สงวนสิทธิ์ที่จะเชิญผู้สู้ราคาที่ปฏิบัติตนไม่เรียบร้อยในห้องขายทอดตลาดออกจากการขาย
ทอดตลาด หากมีการก่อกวนและขัดขวางการเสนอราคาไม่ให้เป็นไปโดยความสงบเรียบร้อย เช่น ใช้วาจาไม่สุภาพ เสียง
ดัง ใช้ก้าลังหรือทะเลาะวิวาท
๙. การชาระเงิน
เมื่อ กฟผ. ตกลงขายให้ผู้สู้ราคาสูงสุดแล้ว ผู้สู้ราคาสูงสุดจะต้องช้าระเงินค่าสิ่งของทั้งหมดเต็มจ้านวน
ก่อนด้าเนินการขนย้ายออกนอกบริเวณของ กฟผ. โดยผู้สู้ราคาสูงสุดจะต้องช้าระเงินค่าสิ่งของภายใน ๗ วันท้าการ
หลังจากด้าเนินการท้าสัญญากับ กฟผ.
๑๐. การขนย้ายพัสดุ
ผู้สู้ราคาสูงสุด ต้องด้าเนินการขนย้ายพัสดุออกนอกบริเวณของ กฟผ. ให้ แล้วเสร็จ ครบตามจ้านวน
ปริมาณที่ระบุ ภายใน ๖๐ วันท้าการ นับตั้งแต่วันที่ผู้สู้ราคาสูงสุดช้าระเงินค่าสิ่งของให้แก่ กฟผ.
๑๑. การปรับในกรณีรับสิ่งของล่าช้า
ผู้สู้ราคาสูงสุดยอมให้ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาสิ่งของที่ กฟผ. มีหนังสือแจ้งให้
มาด้าเนินการขนย้ายพัสดุ หากค่าปรับค้านวณแล้วต่้ากว่า ๑๐๐ บาท ให้คิด ๑๐๐ บาท โดยนับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ครบก้าหนดวันขนย้ายตามข้อ ๑๐ แต่ทั้งนี้ค่าปรับสูงสุดไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของราคาสิ่งของ ที่ กฟผ. มีหนังสือแจ้งให้มา
ด้าเนินการขนย้ายพัสดุ

๑๒. อื่นๆ
๑๒.๑ หากผู้สู้ราคาสูงสุดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก้าหนด กฟผ. จะริบหลักประกันการเสนอราคาหรือ
หลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี และงดท้าธุรกรรมด้วยเป็นเวลา ๖ เดือน
๑๒.๒ ก่อนวันขายทอดตลาด กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการขาย
ทอดตลาด โดย กฟผ. จะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
๑๒.๓ การขนย้ายพัสดุ จะต้องปฏิบัติตาม ขั้นตอนการขอท้าบัตรประจ้าตัวและแลกบัตรชั่วคราว เพื่อ
เข้าท้างานในพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และขั้นตอนการขอท้าบัตรผ่านยานพาหนะ รถบรรทุก และเครื่องจักรกล เพื่อเข้ามา
ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
--------------------------------------

