
ขอบเขตของงานซื้อถัง Deaerator ใช้ส้าหรับเครื่องก้าเนิดไอน้้าชีวมวล 
พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง  

 
1.  เหตุผลและความเป็นมา 

ปัจจุบันถัง Deaerator ใช้งานกับเครื่องก้าเนิดไอน ้าชีวมวล มีอายุ 23 ปี และเกิดการช้ารุดผุกร่อน, รั่วซึม 
เป็นสาเหตุท้าให้ไม่สามารถใช้งานเครื่องก้าเนิดไอน ้าชีวมวลได้ ทางโรงอบใบยาเด่นชัย ได้แก้ไขการรั่วซึมเบื องต้นไป
แล้ว และคาดว่าถังดังกล่าว จะมีจุดรั่วซึมจุดอ่ืนอีก จะเกิดปัญหาในช่วงฤดูการเปิดอบใบยาของโรงอบใบยาเด่นชัยได้ 
และเพ่ือป้องกันปัญหาและผลกระทบต่อกระบวนการผลิตใบยา ทางโรงอบใบยาเด่นชัย มีความจ้าเป็นที่จะต้องจัดหา
ถัง Deaerator และติดตั งระบบใหม่ เพ่ือให้เครื่องก้าเนิดไอน ้าชีวมวล พร้อมใช้งาน ต่อไป   

2.  วัตถุประสงค ์ 
จัดซื อถัง  Deaerator พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั ง ส้าหรับใช้งานกับเครื่องก้าเนิดไอน ้าชีวมวล  ทดแทนของเดิม 

ที่มีอายุการใช้งานมานาน ซึ่งเสื่อมสภาพ ช้ารุดเกิดผุกร่อนรั่วซึม ที่ผ่านมาได้แก้ไขซ่อมแซมให้ใช้งานได้ชั่วคราวเท่านั น 
จ้าเป็นต้องเปลี่ยนถัง  Deaerator พร้อมอุปกรณ์ๆ  ของใหม่เพ่ือรองรับการผลิตที่ขยายตัวเพ่ิมมากขึ น  

3.  เอกสารประกอบการซื้อพร้อมติดตั้งฯ 
           3.1 รายละเอียดประกอบการซื อ       จ้านวน  12  แผ่น 
 3.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (ภาคผนวก ก)   จ้านวน  2   แผ่น  

 3.3 รายละเอียดการติดตั งและการด้าเนินงาน (ภาคผนวก ข)           จ้านวน  3   แผ่น 
3.4 ประกาศโรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง ที่ 42/2560   จ้านวน   3   แผ่น 

4. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
 4.1 เป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมาย 
 4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ก้าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ งงานเป็นหุ้นส่วน  
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั นด้วย 

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา  

4.7 ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพขายพัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื อครั งนี  
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 4.8 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั งนี  
 4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั น 
 4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ( Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 4.11 ต้องเป็นผู้มีอ้านาจหรือได้รับมอบอ้านาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการด้าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดซื อจัดจ้างทุกขั นตอน 
 4.12 ต้องมวีิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในงานเครื่องกล หรืออุตสาหการ จ้านวน
อย่างน้อย 1 คน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท้างาน (จป) จ้านวนอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ควบคุมงานนี  

4.13 ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานการขายพร้อมติดตั ง  งานที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับงานซื อครั งนี  
ให้กับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชนที่การยาสูบแห่งประเทศไทยเชื่อถือ ซึ่งเป็นงานจ้างสัญญาเดียว มูลค่า
โครงการไม่น้อยกว่า 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญากับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือ และได้มีการส่งมอบงานและได้รับการตรวจรับเรียบร้อย แล้ว  ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 
ปี (2561-2565) นับถัดจากวันที่งานในสัญญาแล้วเสร็จ โดยต้องแสดงหลักฐานส้าเนาหนังสือรับรองผลงานที่ออกโดย
หัวหน้าหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนนั น หรือผู้มีอ้านาจปฏิบัติการแทน โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย หรือส้าเนาใบสั่ง  พร้อมแสดงหลักฐานที่แสดงถึงการแล้วเสร็จของงานในวันยื่นข้อเสนอ 

5.หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
   ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน (ถ้าเป็นฉบับส้าเนาให้รับรองส้าเนาถูกต้องทุกแผ่น) ยื่นมาพร้อม
กับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 

5.1  ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) 

(ข) บริษัทจ้ากัด หรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) บัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ ่(ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 

(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนาสัญญาของการเข้าร่วม
ค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี  

 “ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า ต้องมีคุณสมบัติตามหนังสือท่ี กค (กวจ) 
0405.2/ว289 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ดังนี  
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(ก)  กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงือ่นไขที่ก้าหนด และยื่นข้อเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน  
กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน้าผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วม
ค้าท่ีเข้ายื่นข้อเสนอได้ ทั งนี ผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้า
ยื่นข้อเสนอได้ หมายความว่า สามารถน้าผลงานของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งมาใช้แสดงเป็น
ผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้ายื่นข้อเสนอได้ 

(ข)  กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนด เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้ามีข้อตกลง
ระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก้าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่น
ข้อเสนอ กิจการร่วมค้านั น สามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการ
ร่วมค้าที่เข้ายื่นข้อเสนอได้ ทั งนี  “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ หมายความว่า 
กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์” 

(3) ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
(4) ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 

5.2  ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
(1) รายการละเอียดในการด้าเนินการอย่างน้อยตามข้อก้าหนดของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
(2) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ้านาจให้บุคคลอ่ืนกระท้าการแทน ให้แนบหนังสือมอบอ้านาจ ซึ่งติดอากร

แสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจ 
(3) แคตตาล็อกของผลิตภัณฑ์ที่น้าเสนอ พร้อมทั งตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่น้าเสนอ

กับรายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
  (4) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP 
  (5) เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติตามข้อ 4.13  
  (6) ส้าเนาใบขึ นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี) หรือส้าเนา

หนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand (ถ้ามี) 

6.แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
 6.1 คุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
  6.1.1 คุณลักษณะเฉพาะของท่อน ้าประปาและอุปกรณ์อ่ืนๆ ต้องเป็นไปตามเอกสารที่ก้าหนดในเอกสาร

ภาคผนวก ก 
  6.1.2 หากผู้ยื่นข้อเสนอพิจารณาเห็นว่าข้อก้าหนดหรือคุณลักษณะข้อใดมีไม่เพียงพอ ผู้ยื่นข้อเสนอ

สามารถเสนอสิ่งที่ดีกว่าข้อเสนอที่น้าเสนอไว้ เพ่ือให้งานประสิทธิภาพ แต่ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจัดซื อ/จัดจ้าง ของการยาสูบแห่งประเทศไทยก่อนจึงจะด้าเนินการได้ 
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6.2 แบบรูปรายการ 
  6.2.1 แบบรูปรายการหรือแคตตาล็อกที่เสนอต้องแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือ คุณสมบัติ

ของวัสดุที่จะน้ามาให้พร้อมอุปกรณ์ประกอบทุกรายการ 
  6.2.2 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติของแบบรูปหรือแคตตาล็อก

แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติของวัสดุทั งหมดกับรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ใน
ข้อก้าหนดของการยาสูบแห่งประเทศไทย ให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ โดยต้องระบุยี่ห้อ รุ่น ขนาด 
อย่างละเอียดชัดเจนเป็นรายข้อทุกข้อ และต้องอ้างอิงถึงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่แสดงไว้ในแคตตาล็อกว่าได้แสดงอยู่ในหน้าใด และต้องแสดงหมายเลข
หรือหัวข้อของรายการที่อ้างอิงถึงพร้อมท้าแถบสีหรือขีดเส้นใต้ หรือเน้นข้อความที่อ้างอิงถึงไว้ใน
แคตตาล็อกให้เห็นอย่างชัดเจนตามตัวอย่างตารางที่ 1 และหากไม่มีการอ้างอิง หรืออ้างอิงไม่
ถูกต้อง หรือไม่มีรายละเอียดที่อ้างอิงถึง หรือมีข้อมูลขัดแย้งไม่ตรงกัน จะถือว่าการเสนอราคาใน
ครั งนี ผิดเงื่อนไข และไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค 

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบคุณสมบัติข้อก้าหนดและรายละเอียดข้อเสนอโครงการ 
อางถึงขอ ขอก้าหนด/อุปกรณที่ตองการ ขอก้าหนด/อุปกรณที่น้าเสนอ เอกสารอางอิง 

ระบุหัวขอใหตรงกับ 
หัวขอที่ระบุใน TOR 

ใหคัดลอกคุณลักษณะ เฉพาะที่
การยาสูบแห่งประเทศไทย 
ก้าหนดมากรอกในชองนี  

ใหระบุคุณลักษณะเฉพาะ ที่
บริษัทฯ เสนอ 

ระบุหมายเลขหนา ของ
เอกสารอางอิง ของ
บริษัทฯ 

     6.2.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งแคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการ ทีผู่้ยื่นข้อเสนอ 
เสนอมา เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวการยาสูบแห่งประเทศไทยจะเก็บไวเป็น
เอกสารของทาง ราชการส้าหรับเอกสารที่ยื่นมาหากเป็นส้าเนาภาพถ่าย จะต้องรับรองส้าเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอ้านาจท้านิติกรรม แทนนิติบุคคล  

 6.3 การติดตั งและการด้าเนินงาน 
   การติดตั งและการด้าเนินงานให้เป็นไปตามภาคผนวก ข. 
7. การเสนอราคา  

 7.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาตามแบบที่การยาสูบแห่งประเทศไทยก้าหนดไว้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
ทั งสิ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน จ้านวนเงินที่เสนอต้อง
ระบุตรงกันทั งตัวเลข และตัวหนังสือ โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลง
ลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา ก้ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
 7.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งราคาที่เสนอจะต้องรวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้แล้ว เช่น ค่าจัดส่งพัสดุ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเครื่องมือ ค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั งนี  ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันทั งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส้าคัญ 
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 ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา นับแต่วั นเสนอราคา โดย
ภายในก้าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้                                                                    

8. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  8.1   ในการพิจารณาผลการเสนอราคาครั งนี  การยาสูบแห่งประเทศไทยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์
ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

8.2 การยาสูบแห่งประเทศไทยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี  

(1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั นในบัญชีรายชื่อผู้รับ/ผู้ซื อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบจัดซื อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีหนังสือเชิญชวนจาก 
การยาสูบแห่งประเทศไทยแล้วแต่กรณี 

(2)  ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคา 
(3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้า ให้เกิดความ

ได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
8.3 การยาสูบแห่งประเทศไทยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ

ทั งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื อในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ยื่นข้อเสนอ โดยไม่พิจารณาซื อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั งนี  เพ่ือประโยชน์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย   
เป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ มิได้ รวมทั งการยาสูบแห่งประเทศไทยจะพิจารณายกเลิกการยื่นข้อเสนอ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ งงาน  
ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท้าการโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

   ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่้าสุด เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด้าเนินงานตาม
รายละเอียดขอบเขตของงานได้ การยาสูบแห่งประเทศไทยจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั นชี แจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อ
ได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด้าเนินงานตามรายละเอียดขอบเขตของงานให้เสร็จสมบูรณ์ หากค้าชี แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 
การยาสูบแห่งประเทศไทยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั น ทั งนี  ผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่าวไม่สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ จากการยาสูบแห่งประเทศไทย 

9.เงื่อนไขท่ัวไป 
9.1 ผู ้ขายต้องเป็นผู ้จัดหา วัสดุอุปกรณ์ ที่เป็นของใหม่มีคุณภาพตามที่ก้าหนดในรายละเอียด

ประกอบการซื อพร้อมติดตั งงานนี   พร้อมทั งจัดหาแรงงานช่างที่ช้านาญงานและเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานติดตั ง 
ตลอดจนสิ่งที่เป็นองค์ประกอบในการด้าเนินงาน ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ใช้งานได้ดีตามจุดประสงค์ของการยาสูบแห่ง
ประเทศไทย 
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9.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแคตตาล็อกของผลิตภัณฑ์ที่น้าเสนอ พร้อมทั งเปรียบเทียบรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์ ที่น้าเสนอกับรายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (ภาคผนวก ก) ของการยาสูบแห่งประเทศไทย
ให้เห็นอย่างชัดเจนไปพร้อมการเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา 

9.3 ผู้ยื่นข้อเสนอมีหน้าที่ส้ารวจ ตรวจสอบ พื นที่ที่จะท้าการติดตั งซึ่งอยู่ในบริเวณ โรงอบใบยาเด่นชัย จังหวัด
แพร่ และออกแบบเพ่ือการติดตั งฯ  พร้อมทั งตรวจสอบสภาพ รูปแบบ และน้ามาวิเคราะห์ประเมินความพร้อม และความ
เสี่ยงเพ่ือให้การด้าเนินงาน ครั งนี ส้าเร็จลุล่วงได้ดีภายในระยะเวลาที่ก้าหนด 

10. รายละเอียดการด้าเนินงาน 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ผู้ขายจะต้องยินยอมปฏิบัติตามวิธีการด้าเนินงานดังต่อไปนี  

 10.1 ท้าการส้ารวจ, ออกแบบค้านวณ, รื อถอน, จัดหาและติดตั งถัง Deaerator พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐาน
ทางวิศวกรรม และตามข้อก้าหนดในภาคผนวก ก และ ข (เกณฑ์ไหนสูงกว่าใช้ตัวนั น) ให้สามารถใช้งานได้ดี 
 10.2 การเข้าปฏิบัติงานต้องท้าหนังสือแจ้งต่อประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การยาสูบแห่งประเทศ
ไทย ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และได้รับอนุญาตแล้วเท่านั น จึงเข้าปฏิบัติงานได ้
 10.3 ต้องมีวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในงานเครื่องกล หรืออุตสาหการ จ้านวน
อย่างน้อย 1 คน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท้างาน (จป) จ้านวนอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ควบคุมงานนี       
โดยแนบส้าเนาใบอนุญาตที่ยังไม่หมดอายุ และรับรองส้าเนาถูกต้องยื่นให้คณะกรรมการฯ ก่อนวันท้าสัญญา และ   
ในกรณีเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงานในระหว่างปฏิบัติงานจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบล่วงหน้า ภายใน 3 วัน 
 10.4 ผู้ขายต้องส่งแผนการด้าเนินงาน, แบบ (Shop Drawing) ต่างๆ, รายการขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ 
ในการติดตั ง พร้อมเอกสารบุคลากร ผู้ควบคุมงาน และผู้ด้าเนินการในโครงการทั งหมด ส่งให้โรงอบใบยาเด่นชัย 
จังหวัดแพร่ ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เพ่ือให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติก่อนด้า เนินการ
ติดตั งจริง และในระหว่างการติดตั ง หากจ้าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ต่างออกไปจากที่ได้รับรองแล้ว ต้องขออนุมัติ
ก่อนด้าเนินการทุกครั ง  
 10.5 ความเสียหายที่เกิดขึ นจากการด้าเนินการผู้ขายจะต้องแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี
สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมก่อนการส่งมอบงานและผู้ ขายจะน้ามาเป็นข้ออ้างในการติดตั งเพ่ิมขึ นหรือขยาย
ระยะเวลาในการด้าเนินการไม่ได้ 
 10.6 ในกรณีที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า และน ้าประปาของการยาสูบแห่งประเทศไทยในการด้าเนินงาน ต้องขอ

อนุญาตจากการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน และต้องยินยอมเสียค่าใช้จ่ายให้การยาสูบแห่ง

ประเทศไทย ตามอัตราของการยาสูบแห่งประเทศไทยทุกประการ 

 10.7 การด้าเนินการใดๆ หากรายละเอียดหรือวัสดุอุปกรณ์ไม่ชัดเจน หรือไม่ปรากฏในรายการ ให้ถือสถานที่

จริงเป็นเกณฑ์ หากจ้าเป็นต้องด้าเนินการเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ตามต้องการ ให้สอบถามรายละเอียด และขออนุมัติ

จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และไม่ถือว่าด้าเนินการผิดจากแบบและเงื่อนไข  
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 10.8 การน้าวัสดุอุปกรณ์เข้ามาด้าเนินการและขนย้ายเศษวัสดุไปทิ ง  หากมีน ้าหนักมากและก่อให้เกิดความ

สกปรกให้ขนย้ายนอกตัวอาคาร ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อตัวอาคาร หากเกิดขึ นจะต้องด้าเนินการ 

ซ่อมแซมให้คืนสภาพคงเดิมหรือให้สะอาดเช่นเดิม และจะต้องรับผิดชอบเรื่องการขนย้ายขยะมูลฝอยและเศษวัสดุ

ออกจากพื นที่ปฏิบัติงานทุกครั ง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจากการขนย้ายขยะ มูลฝอยและเศษวัสดุดังกล่าว ผู้ขายจะต้องเป็น

ผู้รับผิดชอบทั งสิ น 

 10.9 หากมีข้อสงสัยให้ผู้ขายสอบถามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการด้าเนินการ ห้ามด้าเนินการโดย

พละการ หากไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการติดตั งและตามข้อก้าหนดของการยาสูบแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอาจ

พิจารณาให้แก้ไขใหม่ ผู้ขายจะต้องแก้ไขโดยไม่น้ามาเป็นข้ออ้างในการเพ่ิมค่าใช้จ่ายหรือขยายระยะเวลาในการ

ด้าเนินการ 

 10.10 ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กฎหมายก้าหนดในด้านรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ

คนงานอย่างเคร่งครัด และจะต้องรับผิดชอบเรื่องการรักษาความปลอดภัยภายในพื นที่ปฏิบัติงานตามที่การยาสูบแห่ง

ประเทศไทยก้าหนด โดยผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น 

 10.11 จัดท้ารายงานผลการปฏิบัติงาน,แบบ As built drawing ในรูปแบบของ Soft File USB Flash 

Drive, Hard Copy กระดาษ A3  ส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้านวน 3 ชุด 

11. ขอบเขตความรับผิดชอบ 
 11.1 ผู้ขายต้องจัดหาและออกค่าใช้จ่ายทั งสิ นเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ช่างที่ ช้านาญงาน เครื่องมือ
เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน เครื่องทุ่นแรง การขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอ่ืนๆ ที่เป็นองค์ประกอบในการ
ด้าเนินงานนี จนแล้วเสร็จ ตามความประสงค์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
 11.2 ให้ปฏิบัติงานในเวลาท้างานปกติของการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยไม่กระทบกระเทือนต่อปฏิบัติงาน
ของโรงอบใบยาเด่นชัย จังหวัดแพร่ ในกรณีมีความประสงค์จะด้าเนินงานในวันหยุดประจ้าสัปดาห์ , วันหยุดตาม
ประเพณีนิยมหรือนอกเวลาท้างานปกติของการยาสูบแห่งประเทศไทยต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 
การยาสูบแห่งประเทศไทยก่อนเพ่ือการยาสูบแห่งประเทศไทยจะได้ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ/หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องมาตรวจสอบเฝ้าดูแลและอ้านวยความสะดวกหรือรู้เห็นในการด้าเนินงานตลอดเวลา และผู้ขายต้องยินยอม
จ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของการยาสูบแห่งประเทศไทยทุก
ประการ 
 11.3 ให้ปฏิบัติตามค้าสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกประการ และต้องอ้านวยความสะดวกในการ
ตรวจการรับพัสดุ หรือผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทยทุกเวลา กรณีพบว่าผู้รับจ้างท้าผิดไปจากรายละเอียดหรือผิด
วัตถุประสงค์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทยมีสิทธิ์
สั่งให้ยุติการกระท้านั นๆ และแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะด้าเนินการต่อไป 
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 11.4 หากปรากฏว่าแบบแปลนรายการวัสดุหรือสถานที่มีข้อขัดแย้งกันให้ถือตามข้อความหรือแบบที่มีส่วน
รายละเอียดในปริมาณและคุณภาพที่การยาสูบแห่งประเทศไทยถือว่าเกิดผลดีที่สุดเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่มีข้อสงสัยให้ขอ
ค้าแนะน้าอันถูกต้องจากการยาสูบแห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนแล้วจึงปฏิบัติงานนั นต่อไปได ้
 11.5 ในขณะปฏิบัติงานผู้ขายต้องท้าการจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
สวมใส่ตลอดการปฏิบัติงาน และแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
 11.6 ผู้ขายต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และปฏิบัติตามประกาศโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ที่ 
42/2560  เรื่องข้อก้าหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท้างาน อย่างเคร่งครัด 
 11.7 ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษระหว่างการปฏิบัติงานในสาเหตุที่จะท้าให้เกิดอัคคีภัยและต้องรับผิดชอบทุก
กรณีท่ีเกิดอัคคีภัย 
 11.8 ในขณะก้าลังด้าเนินการอยู่ การยาสูบแห่งประเทศไทยมีสิทธิ์แก้ไขเพ่ิมเติมหรือลดงานได้ ซึ่งผู้ขาย
จะต้องปฏิบัติตามความประสงค์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ในกรณีที่เสียเวลา หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ นหรือลดลง  
จะต้องตกลงกับการยาสูบแห่งประเทศไทยก่อนที่จะปฏิบัติงานต่อไป 

12. การท้าสัญญา 
 ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องติดต่อท้าสัญญากับการยาสูบแห่งประเทศไทย ที่กองสัญญา ส้านักกฎหมาย 

ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้องวาง

หลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาพัสดุที่เสนอราคา ให้การยาสูบแห่งประเทศไทยยึดถือไว้

ในขณะท้าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี   

  (1) เงินสด 

  (2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ 

ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั นช้าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท้าสัญญา หรือก่อนหน้านั นไม่เกิน 3 วันท้าการ ของการยาสูบแห่ง

ประเทศไทย  

  (3) หนังสือค ้าประกันของธนาคารในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนด หรือจะเป็น

หนังสือค ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก้าหนด  

  (4) หนังสือค ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

เงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท

เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค ้าประกันของธนาคารที่

คณะกรรมการนโยบายก้าหนด 

  (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  หลักประกันนี จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการเสนอราคาพ้นจาก 
ข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 
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13. ระยะเวลาด้าเนินการ 
ระยะเวลาด้าเนินการ 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

14. การส่งมอบ 
14.1 ก่อนส่งมอบผู้ขายต้องแจ้งก้าหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้คณะกรรมการฯ ทราบล่วงหน้า โดยท้าเป็น

หนังสือยื่นต่อคณะกรรมการฯ ที่กองธุรการและบัญชี โรงอบใบยาเด่นชัย จังหวัดแพร่  ในเวลาท้าการ (07.30 น. – 
16.30 น.) ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า 5 วันท้าการ           

14.2 ในการส่งมอบงาน ถ้ามีเอกสารประกอบ ผู้ขายจะต้องส่งให้เรียบร้อย เช่นเอกสารรายงานการปฏิบัติงาน/
หรือรายงานการทดสอบ/หรือแบบการติดตั งจริง (As built drawing) ในรูปแบบของไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ และรูปแบบ
กระดาษ ขนาด A3 ตามจ้านวนของคณะกรรมการฯ หรือตามท่ีคณะกรรมการฯ ร้องขอ เป็นต้น 

15. การตรวจรับ 

 เมื่อผู้ซื อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้ซื อจะออกหลักฐานการรับ
มอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพ่ือผู้ขายน้ามาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั น 
 ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาหรือใบสั่ง ผู้ซื อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่
จะไม่รับสิ่งของนั น ในกรณีเช่นว่านี  ผู้ขายจะต้องรีบน้าสิ่งของนั นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท้าได้ และน้าสิ่งของมา
ส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องท้าการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาหรือใบสั่ง ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสีย
ไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขายจะน้ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือใบสั่ง หรือของดหรือลดค่าปรับ
ไม่ได ้
 ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจ้านวน หรือส่งมอบครบจ้านวน แต่ไม่ถูกต้องทั งหมด ผู้
ซื อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั นก็ได้ 
    อนึ่ง ผู้ขายไม่น้าสิ่งของที่ส่งมอบไม่ถูกต้องกลับคืนไปในทันทีตามในวรรคสอง และเกิดความเสียหายแก่

สิ่งของนั น ผู้ซื อจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายของสิ่งของนั น 

16. งวดการจ่ายเงิน 
การยาสูบแห่งประเทศไทยจะจ่ายเงินค่าพัสดุ พร้อมภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็น 3 งวดดังมีรายละเอียดดังนี  

 16.1 งวดที่ 1 จะจ่ายให้ 25% ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้ขายด้าเนินงานส่งเอกสารรายละเอียดบุคลากร ผู้

ควบคุมงาน และผู้ปฏิบัติงาน, ส่งแผนการด้าเนินงาน, แบบ (Shop Drawing), รายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั งที่

ผ่านการลงนามอนุมัติแล้ว ( Material Approved), จัดเตรียมส้านักงานสนาม (Site Office & Store) ทั งหมดให้แล้ว

เสร็จภายใน   20 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผ่านตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

 16.2 งวดที่ 2 จะจ่ายให้ 45% ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้ขายน้าถัง Deaerator  และพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ 

มาถึงสถานที่ติดตั งพร้อมตรวจสอบความปลอดภัยการใช้งานภาชนะรับแรงดันเรียบร้อยแล้วที่โรงอบใบยาเด่นชัย 

จังหวัดแพร่ ภายใน 70 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผ่านตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
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 16.3 งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายให้ 30% ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้ขายด้าเนินงานติดตั งถัง Deaerator  

พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เสร็จถูกต้องทั งระบบ พร้อมทดสอบการท้างานของระบบส่งรายงานผลการทดสอบการท้างานของ

ระบบ, As Built Drawing, ฝึกอบรมการใช้งาน  Deaerator และท้าความสะอาดส่งมอบคืนพื นที่ให้แล้วเสร็จ ภายใน 

90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผ่านตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   

17.การรับประกัน 
 ผู้ขายตกลงรับประกันความช้ารุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี  เป็นเวลา 1 ปี นับถัดจาก
วันที่ผู้ซื อรับมอบสิ่งของทั งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในก้าหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตาม
สัญญา เกิดช้ารุดบกพร่อง หรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั งสิ น หากผู้ขายไม่
จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในก้าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื อมีสิทธิที่จะท้าการนั นเองหรือซื อจากผู้อ่ืนให้ท้าการนั นแทน
ผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั งสิ น 

 ในกรณีเร่งด่วนจ้าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช้ารุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขาย
แก้ไขในระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื อมีสิทธิ์เข้าจัดการแก้ไขเหตุช้ารุดบกพร่องหรือขัดข้องนั นเอง หรือ
ให้ผู้อื่นแก้ไขความช้ารุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบช้าระค่าใช้จ่ายทั งหมด 

 การที่ผู้ซื อท้าการนั นเอง หรือให้ผู้อื่นท้างานนั นแทนผู้ขาย ไม่ท้าให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา 

หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื อเรียกร้อง ผู้ซื อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม

สัญญาได ้

18. ค่าปรับ 
 ในกรณีส่งมอบพัสดุล่าช้าเกินก้าหนดในสัญญาหรือใบสั่งซื อ หรือส่งมอบแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ การ

ยาสูบแห่งประเทศไทยจะถือว่าเป็นพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ผู้ขายจะต้องยอมให้การยาสูบแห่งประเทศไทย ปรับเป็น

รายวันในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาพัสดุที่ยังไม่ส่งมอบ การปรับจะนับตั งแต่วันถัดจากวันครบ

ก้าหนดตามสัญญาหรือใบสั่งซื อ จนถึงวันที่ผู้ขายได้น้าพัสดุมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา  

           การคิดค่าปรับในกรณีที่สิ่งของที่ตกลงซื อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาด
ส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ท้าให้ไม่สามารถใช้การได้สมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั นเลย และ ให้คิด
ค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั งชุด  
 ในระหว่างที่ผู้ซื อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั น หากผู้ซื อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้
ซื อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกัน กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ นจากที่ก้าหนดไว้ใน
สัญญา ถ้าผู้ซื อจัดซื อพัสดุจากบุคคลอ่ืนเต็มจ้านวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื อเห็นสมควร และถ้าผู้ซื อได้แจ้งข้อ
เรียกร้องให้ช้าระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบก้าหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้
อีกด้วย 
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19. รายละเอียดของงานซื้อพร้อมติดตั้งคลาดเคลื่อน 

 ผู้ขายรับรองว่าได้ตรวจสอบและท้าความเข้าใจในรายละเอียดของงานซื อโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่า 
รายละเอียดของงานซื อนั นผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้ขายตกลงที่จะปฏิบัติ                                   
ตามค้าวินิจฉัยของการยาสูบแห่งประเทศไทย เพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ค้าวินิจฉัยดังกล่าวถือให้ว่าเป็นที่สุด  โดย
ผู้ขายจะคิดค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดฯ เพ่ิมขึ นจากการยาสูบแห่งประเทศไทย หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้ 
 

20. การบอกเลิกสัญญา 
 ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบก้าหนดส่งมอบงานตามสัญญา แล้วไม่สามารถ ส่ง
มอบงานได้ หรือส่งมอบงานไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจ้านวน การยาสูบแห่งประเทศไทยมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาทั งหมด
หรือแต่บางส่วนก็ได้ การใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญานั นไม่กระทบกระทั่งถึงสิทธิของการยาสูบแห่งประเทศไทยที่จะ
เรียกร้องค่าใช้ค่าเสียหายจากผู้ขาย  
 ในกรณีที่การยาสูบแห่งประเทศไทยใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญา การยาสูบแห่งประเทศไทยมีสิทธิ์หลักประกัน 
 ในกรณีที่การยาสูบแห่งประเทศไทยบอกเลิกสัญญา การยาสูบแห่งประเทศไทยมีสิทธิริบหรือบังคับจาก
หลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคาร หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ผู้ออกหนังสือค ้าประกัน เป็น
จ้านวนเงินทั งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้  แล้วแต่การยาสูบแห่งประเทศไทยจะเห็นสมควร และถ้าการยาสูบแห่ง
ประเทศไทยจัดซื อสิ่งของจากบุคคลอ่ืนเต็มจ้านวนหรือเฉพาะจ้านวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในก้าหนดเวลา 90 
วัน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ นจากราคาที่ก้าหนดไว้ในสัญญานี ด้วย 

21. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
 ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายการยาสูบแห่งประเทศไทย หรือเหตุสุดวิสัยหรือ
เกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท้าให้ผู้ ขายไม่สามารถท้างานให้แล้วเสร็จ
ตามเงื่อนไขและก้าหนดเวลาแห่งสัญญานี ได้ ผู้ขายจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือ
ให้การยาสูบแห่งประเทศไทยทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท้างานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจาก
วันที่เหตุนั นสิ นสุดลง หรือตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลด
ค่าปรับ หรือขยายเวลาท้างานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั งสิ นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของฝ่ายการยาสูบแห่งประเทศไทย ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือการยาสูบแห่งประเทศไทยทราบดีอยู่แล้ว  ตั งแต่ต้น การ
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก้าหนดเวลาท้างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของการยาสูบแห่งประเทศไทยที่จะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร    

 

 
 

 



-12- 
 

 

22. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
 ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื อโดยสิ นเชิง
ภายในก้าหนด 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ซื อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจ้านวนเงินค่าสิ่งของที่ซื อขายที่ต้องช้าระ หรือบังคับจากหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 
 หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื อขายที่ต้องช้าระ หรือหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมช้าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน ตามจ้านวนค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั น ภายในก้าหนด 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื อ 

 หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ซื อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั งหมด 

23. หน่วยงานรับผิดชอบ 
  ฝ่ายใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย 
  184 ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
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