สถาบั น บ าราศนราดูร กรมควบคุมโรค มี ความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัส ดุ จานวน
79 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยได้จัดทารายละเอียดคุณลั กษณะเฉพาะ
ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แนบมาท้ายเอกสารนี้
สถาบันบาราศนราดูร กาหนดให้ผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็นมายังสถาบันบาราศนราดูร
โดยเปิ ดเผยตัว เป็ นลายลักษณ์ อักษรผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันบาราศนราดูร และเว็บไซต์ของกรมบัญ ชี
กลางหรือทางจดหมายลงทะเบียนมายัง สถาบันบาราศนราดูร โดยส่งถึง ผู้อานวยการสถาบันบาราศนราดูร
(ผ่ า นงานพั ส ดุ ) เลขที่ 38 ต าบลตลาดขวั ญ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นนทบุ รี 11000 หรื อ ทางเว็ บ ไซต์
https://ddc.moph.go.th/th/site/office/view/bamras โดยเปิดเผยตัว ภายในวันที่ 17 กันยายน 2562
(โทร 0 2590 3465-67 โทรสาร 0 2951 0802)

(ร่าง)
ประกาศสถาบันบาราศนราดูร
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุ จานวน 79 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------สถาบันบาราศนราดูร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุ จานวน 79 รายการ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้ อ ในการประกวดราคาครั้ ง นี้ เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
755,730.00 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้
ลาดับ
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25.

รายการ
ไฟฉาย LED ๗ ดวง ชนิดชาร์จไฟได้
สะพานไฟ ๓ ตา ๔ ช่องเสียบ สายยาว ๕ ม.
สายไฟแข็ง VAF-G ขนาด 2x2.5/2.5 มม.
สายไฟแข็ง VAF ขนาด 2x1.5 มม.
สายไฟแข็ง VAF ขนาด 2x1 มม.
สายไฟอ่อน VKF ขนาด 2x1.5 มม.
สายไฟอ่อน VKF ขนาด 2x1 มม.
สายไฟอ่อน VKF ขนาด 2x0.5 มม.
หลอด LED T8 สาหรับใช้แทนหลอดฟลูออเรสเซ็นส์ 36W
หลอด LED T8 สาหรับใช้แทนหลอดฟลูออเรสเซ็นส์ 18W
หลอดฟลูออเรสเซนส์ 18W แสงสีขาว
หลอดฟลูออเรสเซนส์ 36W แสงสีขาว
หลอดฟลูออเรสเซนส์ TLD 30W แสงสีขาว
หลอดฟลูออเรสเซนส์ 18W/T8/B สีน้าเงิน
หลอดประหยัด 14W ขั้วเกลียว E27 แสงสีขาว
หลอดประหยัด 26W ขั้วแบบกด PL-C 2P แสงสีขาว
หลอดประหยัด 7W ขั้วแบบกด PL-S 2P แสงสีขาว
หลอดประหยัด 11W ขั้วแบบกด PL-S 2P แสงสีขาว
หลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิดกลม 30W แสงสีขาว
หลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิดกลม 32W แสงสีขาว
โคมเหล็กชุบสี ขาสปริงหัวมน 1X36W
โคมเหล็กชุบสี ขาสปริงหัวมน 1X18W
สตาทเตอร์ S10
บัลลาสต์ 40W 220V ใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนส์ 36W
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 36W ใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนส์ 36W

จานวน
60 กระบอก
120 อัน
10 ม้วน
10 ม้วน
10 ม้วน
10 ม้วน
10 ม้วน
10 ม้วน
500 หลอด
500 หลอด
250 หลอด
250 หลอด
50 หลอด
30 หลอด
480 หลอด
200 หลอด
50 หลอด
20 หลอด
50 หลอด
50 หลอด
24 ชุด
24 ชุด
300 ตัว
100 ตัว
100 ตัว
ลาดับ...

-2ลาดับ

รายการ

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

บล็อกลอย PVC สีขาว ขนาด 2x4 นิ้ว
หน้ากาก 3 ช่อง
เต้ารับคู่มีกราวด์
สวิตซ์ทางเดียว ขนาด 250V 16A ใช้กับหน้ากากรุ่นใหม่
สวิตซ์ทางเดียว 16A 250VAC รุ่น AM5001Tใช้กับกล่องลอย Bticino
กล่องลอยสีขาว รุ่น AM5526S ใช้กับหน้ากาก Bticino
หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว รุ่น AM5526 ใช้กับกล่องลอย Bticino
แผ่นปิดช่องว่าง ขนาด 1 ช่อง รุ่น AM5000 ใช้กับหน้ากาก Bticino
แมกเนติก 2P รุ่น ARH2C030A240 240VAC 50/60 HZ
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3P QO332VSC6T 32A 6kA 240/415VAC
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P QO116VSC6T 16A 6kA 240/415VAC
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P QO120VSC6T 20A 6kA 240/415VAC
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P QO132VSC6T 32A 6kA 240/415VAC
รูมเทอร์โมสตาร์ท ยี่ห้อ INTRONICS รุ่น ROOM THERMO II-C-220-W
ขานีออนสปริงหัวโต
คาปาซิเตอร์พัดลม ขนาด 1.5 µF แรงดันไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 400 VAC
ใช้กับพัดลมฮิตาชิ
คาปาซิเตอร์พัดลม ขนาด 2 µF แรงดันไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 350 VAC
ใช้กับพัดลมฮิตาชิ
กริ่งทูโทนพร้อมสวิตซ์ รุ่น 74N Bticino
แคปรัน 35 µF 440 VAC
แคปรัน 40 µF 440 VAC
มอเตอร์ส่ายพัดลม 16” แกนยาว ใช้กับพัดลมฮิตาชิ
เทปพันสายไฟสีดา ขนาดไม่น้อยกว่า 3/4 นิ้ว x 10 เมตร (กว้างxยาว)
ปลั๊กยางตัวผู้ 15A 220V ไม่มีกราวด์
เต๋าต่อไฟ ขนาด 14 มม. 20A
รางเดินสายไฟ PVC สีขาว ขนาด 1 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร
ท่อประปาเหล็ก ขนาด Ø 1/2 นิ้ว
ท่อประปาเหล็ก ขนาด Ø 3/4 นิ้ว
ท่อประปาเหล็ก ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว
ท่อประปา PVC สีฟ้า ขนาด Ø 1/2 นิ้ว
ท่อประปา PVC สีฟ้า ขนาด Ø 3/4 นิ้ว
ท่อประปา PVC สีฟ้า ขนาด Ø 1 นิ้ว
ท่อประปา PVC สีฟ้า ขนาด Ø 1 1/2 นิว้

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

จานวน
150 อัน
100 อัน
100 อัน
100 ตัว
100 ตัว
48 ใบ
48 อัน
100 ชิ้น
30 ตัว
20 ตัว
60 ตัว
60 ตัว
60 ตัว
10 กล่อง
40 คู่
50 ตัว
50 ตัว
10 ชุด
10 อัน
10 อัน
50 ตัว
400 ม้วน
100 อัน
100 แถว
300 เส้น
20 เส้น
20 เส้น
20 เส้น
100 เส้น
100 เส้น
60 เส้น
60 เส้น
ลาดับ...

-3ลาดับ

รายการ

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

ท่อประปา PVC สีฟ้า ขนาด Ø 2 นิ้ว
ข้อต่อ PB เกลียวใน ขนาด 15 มม. X 1/2 นิ้ว
ข้อต่อตรง PVC สีฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว
ข้อต่อตรง PVC สีฟ้า ขนาด 1 1/2 นิ้ว
ข้อต่อตรง PVC สีฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว เกลียวนอก
ข้อต่อตรง PVC สีฟ้า ขนาด 1 นิ้ว เกลียวนอก
ข้อต่อตรง PVC สีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว เกลียวนอก
ข้องอ 90 องศา PVC สีฟ้า ขนาด 3/4 นิ้ว
ข้องอ 90 องศา PVC สีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว
ข้อต่อสามทางเหล็ก ขนาด 1/2 นิ้ว
ข้อต่อตรงเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว
ลูกลอยชักโครก
ก๊อกงวงช้างเข้าผนัง
สะดืออ่าง
ข้องอใต้อ่าง ขนาด 1 1/4 นิ้ว
ชุดฝาวาล์วน้าออก ถังพักน้าชักโครก
ก๊อกหางปลาขึ้นอ่าง
ก๊อกบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว มีกุญแจล๊อค
หัวฉีดชาระพร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 1,200 มม. เกลียวประปาขนาด
1/2 นิ้ว
น้ายาประสานท่อพีวีซี ขนาดไม่น้อยกว่า 125 กรัม
เทปพันเกลียวประปา สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 12 มม. x 10 ม.
ชุดตะแกรงสแตนเลสกันกลิ่น (หน้าสี่เหลี่ยม) ขนาดไม่น้อยกว่า 4x4 นิ้ว

77.
78.
79.

จานวน
60 เส้น
60 ตัว
100 ตัว
100 ตัว
100 ตัว
60 ตัว
60 ตัว
100 ตัว
50 ตัว
50 ตัว
20 ตัว
72 ชุด
48 ชุด
100 ชุด
100 ชุด
20 ชุด
24 ชุด
10 ชุด
60 ชุด
60 หลอด
300 ม้วน
10 ชุด

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิ นผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่ เป็ น บุ คคลซึ่ งถู กระบุ ชื่อ ไว้ในบั ญ ชีรายชื่ อผู้ ทิ้ งงานและได้แ จ้งเวีย นชื่อ ให้ เป็ น ผู้ ทิ้ งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติ…

-46. มีคุณ สมบั ติและไม่มีลั กษณะต้องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็ น บุ คคลธรรมดาหรือนิ ติบุ คคล ผู้ มีอาชีพ ขายพัส ดุที่ป ระกวดราคาซื้อด้ว ยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันบาราศนราดูร
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
10. ผู้ ยื่ น ข้อเสนอต้อ งลงทะเบี ยนในระบบจัด ซื้อจัด จ้างภาครัฐ ด้ว ยอิเล็ กทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
11. ผู้ยื่น ข้อเสนอซึ่งได้รับ คัดเลือกเป็นคู่สัญ ญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
ผู้ ยื่น ข้อ เสนอต้อ งยื ่น ข้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวัน ที่ ..........................................ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/th/site/office/view/bamras
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2590 3465-7 ในวันและเวลา
ราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ....................................................

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ 1 และเอกสาร
ส่วนที่ 2) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

(ร่าง)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........../2562
การซื้อวัสดุ จานวน 79 รายการ
ตามประกาศสถาบันบาราศนราดูร
ลงวันที.่ ............................................................
----------------------------------------สถาบันบาราศนราดูร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สถาบัน” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุ จานวน
79 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

รายการ
ไฟฉาย LED ๗ ดวง ชนิดชาร์จไฟได้
สะพานไฟ ๓ ตา ๔ ช่องเสียบ สายยาว ๕ ม.
สายไฟแข็ง VAF-G ขนาด 2x2.5/2.5 มม.
สายไฟแข็ง VAF ขนาด 2x1.5 มม.
สายไฟแข็ง VAF ขนาด 2x1 มม.
สายไฟอ่อน VKF ขนาด 2x1.5 มม.
สายไฟอ่อน VKF ขนาด 2x1 มม.
สายไฟอ่อน VKF ขนาด 2x0.5 มม.
หลอด LED T8 สาหรับใช้แทนหลอดฟลูออเรสเซ็นส์ 36W
หลอด LED T8 สาหรับใช้แทนหลอดฟลูออเรสเซ็นส์ 18W
หลอดฟลูออเรสเซนส์ 18W แสงสีขาว
หลอดฟลูออเรสเซนส์ 36W แสงสีขาว
หลอดฟลูออเรสเซนส์ TLD 30W แสงสีขาว
หลอดฟลูออเรสเซนส์ 18W/T8/B สีน้าเงิน
หลอดประหยัด 14W ขั้วเกลียว E27 แสงสีขาว
หลอดประหยัด 26W ขั้วแบบกด PL-C 2P แสงสีขาว
หลอดประหยัด 7W ขั้วแบบกด PL-S 2P แสงสีขาว
หลอดประหยัด 11W ขั้วแบบกด PL-S 2P แสงสีขาว
หลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิดกลม 30W แสงสีขาว
หลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิดกลม 32W แสงสีขาว
โคมเหล็กชุบสี ขาสปริงหัวมน 1X36W
โคมเหล็กชุบสี ขาสปริงหัวมน 1X18W
สตาทเตอร์ S10
บัลลาสต์ 40W 220V ใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนส์ 36W
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 36W ใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนส์ 36W
บล็อกลอย PVC สีขาว ขนาด 2x4 นิ้ว

จานวน
60 กระบอก
120 อัน
10 ม้วน
10 ม้วน
10 ม้วน
10 ม้วน
10 ม้วน
10 ม้วน
500 หลอด
500 หลอด
250 หลอด
250 หลอด
50 หลอด
30 หลอด
480 หลอด
200 หลอด
50 หลอด
20 หลอด
50 หลอด
50 หลอด
24 ชุด
24 ชุด
300 ตัว
100 ตัว
100 ตัว
150 อัน
ลาดับ...

-2ลาดับ
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

รายการ
หน้ากาก 3 ช่อง
เต้ารับคู่มีกราวด์
สวิตซ์ทางเดียว ขนาด 250V 16A ใช้กับหน้ากากรุ่นใหม่
สวิตซ์ทางเดียว 16A 250VAC รุ่น AM5001Tใช้กับกล่องลอย Bticino
กล่องลอยสีขาว รุ่น AM5526S ใช้กับหน้ากาก Bticino
หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว รุ่น AM5526 ใช้กับกล่องลอย Bticino
แผ่นปิดช่องว่าง ขนาด 1 ช่อง รุ่น AM5000 ใช้กับหน้ากาก Bticino
แมกเนติก 2P รุ่น ARH2C030A240 240VAC 50/60 HZ
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3P QO332VSC6T 32A 6kA 240/415VAC
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P QO116VSC6T 16A 6kA 240/415VAC
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P QO120VSC6T 20A 6kA 240/415VAC
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P QO132VSC6T 32A 6kA 240/415VAC
รูมเทอร์โมสตาร์ท ยี่ห้อ INTRONICS รุ่น ROOM THERMO II-C-220-W
ขานีออนสปริงหัวโต
คาปาซิเตอร์พัดลม ขนาด 1.5 µF แรงดันไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 400 VAC
ใช้กับพัดลมฮิตาชิ
คาปาซิเตอร์พัดลม ขนาด 2 µF แรงดันไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 350 VAC
ใช้กับพัดลมฮิตาชิ
กริ่งทูโทนพร้อมสวิตซ์ รุ่น 74N Bticino
แคปรัน 35 µF 440 VAC
แคปรัน 40 µF 440 VAC
มอเตอร์ส่ายพัดลม 16” แกนยาว ใช้กับพัดลมฮิตาชิ
เทปพันสายไฟสีดา ขนาดไม่น้อยกว่า 3/4 นิ้ว x 10 เมตร (กว้างxยาว)
ปลั๊กยางตัวผู้ 15A 220V ไม่มีกราวด์
เต๋าต่อไฟ ขนาด 14 มม. 20A
รางเดินสายไฟ PVC สีขาว ขนาด 1 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร
ท่อประปาเหล็ก ขนาด Ø 1/2 นิ้ว
ท่อประปาเหล็ก ขนาด Ø 3/4 นิ้ว
ท่อประปาเหล็ก ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว
ท่อประปา PVC สีฟ้า ขนาด Ø 1/2 นิ้ว
ท่อประปา PVC สีฟ้า ขนาด Ø 3/4 นิ้ว
ท่อประปา PVC สีฟ้า ขนาด Ø 1 นิ้ว
ท่อประปา PVC สีฟ้า ขนาด Ø 1 1/2 นิว้
ท่อประปา PVC สีฟ้า ขนาด Ø 2 นิ้ว
ข้อต่อ PB เกลียวใน ขนาด 15 มม. X 1/2 นิ้ว
ข้อต่อตรง PVC สีฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว

จานวน
100 อัน
100 อัน
100 ตัว
100 ตัว
48 ใบ
48 อัน
100 ชิ้น
30 ตัว
20 ตัว
60 ตัว
60 ตัว
60 ตัว
10 กล่อง
40 คู่
50 ตัว
50 ตัว
10 ชุด
10 อัน
10 อัน
50 ตัว
400 ม้วน
100 อัน
100 แถว
300 เส้น
20 เส้น
20 เส้น
20 เส้น
100 เส้น
100 เส้น
60 เส้น
60 เส้น
60 เส้น
60 ตัว
100 ตัว
ลาดับ...
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

รายการ
ข้อต่อตรง PVC สีฟ้า ขนาด 1 1/2 นิ้ว
ข้อต่อตรง PVC สีฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว เกลียวนอก
ข้อต่อตรง PVC สีฟ้า ขนาด 1 นิ้ว เกลียวนอก
ข้อต่อตรง PVC สีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว เกลียวนอก
ข้องอ 90 องศา PVC สีฟ้า ขนาด 3/4 นิ้ว
ข้องอ 90 องศา PVC สีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว
ข้อต่อสามทางเหล็ก ขนาด 1/2 นิ้ว
ข้อต่อตรงเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว
ลูกลอยชักโครก
ก๊อกงวงช้างเข้าผนัง
สะดืออ่าง
ข้องอใต้อ่าง ขนาด 1 1/4 นิ้ว
ชุดฝาวาล์วน้าออก ถังพักน้าชักโครก
ก๊อกหางปลาขึ้นอ่าง
ก๊อกบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว มีกุญแจล๊อค
หัวฉีดชาระพร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 1,200 มม. เกลียวประปาขนาด
1/2 นิ้ว
น้ายาประสานท่อพีวีซี ขนาดไม่น้อยกว่า 125 กรัม
เทปพันเกลียวประปา สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 12 มม. x 10 ม.
ชุดตะแกรงสแตนเลสกันกลิ่น (หน้าสี่เหลี่ยม) ขนาดไม่น้อยกว่า 4x4 นิ้ว

จานวน
100 ตัว
100 ตัว
60 ตัว
60 ตัว
100 ตัว
50 ตัว
50 ตัว
20 ตัว
72 ชุด
48 ชุด
100 ชุด
100 ชุด
20 ชุด
24 ชุด
10 ชุด
60 ชุด
60 หลอด
300 ม้วน
10 ชุด

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทั น ที และมี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะตรงตามที่ ก าหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
1.3 สัญญาจะซือ้ จะขายแบบราคาคงทีไ่ ม่จากัดปริมาณ
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
1.7 แบบแสดงราคาแต่ละรายการของวัสดุ จานวน 79 รายการ
2. คุณสมบัติ...
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๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันบาราศ
นราดูร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี ธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงิน แต่ล ะครั้งซึ่งมีมูล ค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล (ทีร่ ับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์)
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัท...

-5(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล (ที่รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันยื่นเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์)
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)
พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
(4.1) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(4.2) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบในข้อ 1.6
(1) ให้ โดยผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอไม่ ต้ องแนบบั ญ ชี เอกสารส่ วนที่ 1 ดั งกล่ าวในรู ป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่น กระทาการแทนให้ แนบหนังสือมอบ
อานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ทั้งนี้
หากผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(2) แคตตาล็อกหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(3) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
(3.1) แบบแสดงราคาแต่ละรายการของวัสดุ จานวน 79 รายการ
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้อ 1.6
(2) ให้ โดยผู้ ยื่ น ข้ อเสนอไม่ ต้ อ งแนบบั ญ ชี เอกสารส่ ว นที่ 2 ดั งกล่ า วในรู ป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ
ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ในการ...

-64.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ คลังพัส ดุ งานพัสดุ สถาบันบาราศนราดูร ถนน
ติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดย
ภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 330 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จากัดปริมาณ หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสถาบันให้ส่งมอบพัสดุ
4.4 ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
ไฟฟ้า จ านวน 31 รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็ กทรอนิกส์ เพื่ อ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้สถาบันจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกหรือแบบรูปที่แนบให้ พิจารณา หากเป็นสาเนารู ปถ่ายจะต้องรับรอง
สาเนาถูกต้อง โดยผู้มีอานาจทานิ ติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกหรือแบบรูป ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนาต้นฉบับมาให้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 ก่อนเสนอราคา ผู้ ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาซือ้ อิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผู้ ยื่น ข้อ เสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ .............................................. ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาใน
การเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
4.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็น
การเสนอราคาให้แก่สถาบัน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
4.8 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบคุณ
สมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ
๑.5 (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ว่า ก่อนหรือใน
ขณะที่มี การพิ จ ารณาข้อเสนอ มี ผู้ ยื่ น ข้อเสนอรายใดกระท าการอัน เป็ น การขัด ขวางการแข่งขั นอย่ างเป็ น
ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ ยื่น ข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอ และสถาบันจะพิจารณา
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่สถาบันจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็น ผู้ริเริ่ม
ให้มีการกระทาดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสถาบัน
4.9 ผู้ยื่น...

-74.9 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมู ลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอจะต้ องลงทะเบี ยนเพื่ อเข้ าสู่ กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กาหนด
(4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(5) ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอต้ องศึก ษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีก ารเสนอราคาด้ ว ยวิ ธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
5.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สถาบันจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
5.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สถาบันจะพิจารณาจากราคารวม
5.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิ ค หรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ จ ะขายไม่ ค รบถ้ ว น หรื อ เสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สถาบัน กาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์
ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอราคา
รายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
5.4 สถาบั น สงวนสิ ท ธิ ไม่ พิ จ ารณาข้ อ เสนอของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอโดยไม่ มี ก ารผ่ อ นผั น ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน
(2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
5.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบันมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สถาบันมีสิทธิ
ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
5.6 สถาบันทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิ จารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสถาบันเป็นเด็ดขาด ผู้ ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรื อ
ค่าเสี ย หายใด ๆ มิได้ รวมทั้งสถาบั น จะพิ จารณายกเลิ กการประกวดราคาอิเล็ ก ทรอนิ กส์ และลงโทษผู้ ยื่ น
ข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่น
ข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น
มาเสนอราคาแทน เป็นต้น
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-8ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือสถาบันจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดาเนินการ
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สถาบันมีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรีย กร้องค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายใดๆ จากสถาบัน
5.7 ก่อนลงนามในสัญ ญาสถาบันอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
6. การทาสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จากัดปริมาณ
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้ว นภายใน
๕ วันทาการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ สถาบันจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทาสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
6.2 ในกรณี ที่ ผู้ ช นะการประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไม่ ส ามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ค รบถ้ว น
ภายใน ๕ วันทาการ หรือสถาบันเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.๑ ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จากัดปริมาณตามแบบสัญญาดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ หรือทาข้อตกลงเป็นหนังสือ กับสถาบันภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลัก
ประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ สถาบันยึด
ถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็ ค หรื อ ดราฟท์ ที่ ธ นาคารเซ็ น สั่ งจ่าย ซึ่งเป็ น เช็ค หรือดราฟท์ ล งวัน ที่ ที่ ใช้เช็ค หรือ
ดราฟท์นั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวัน ทาสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ (ผู้จะขายจะ
ต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเช็คหรือดราฟท์เข้าบัญชี)
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
(4) หนังสือค้าประกันของบริ ษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้า
ประกันของคณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั กประกัน นี้ จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ช นะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้จะขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จากัดปริมาณแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งสถาบันได้รับ
มอบไว้แล้ว
7. ค่าจ้าง...

-97. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สถาบัน จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จะขาย เมื่อผู้จะขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญา
จะซื้อจะขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสถาบันได้ตรวจรับมอบสิ่งของให้ไว้เรียบร้อยแล้ว
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จากัดปริมาณแนบท้ายเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจะซื้อจะขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาค่าสิ่งของที่
ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ช นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาสัญ ญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จากัด
ปริมาณตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทาข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุด
บกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 6 เดือน นับถัดจากวันที่สถาบันได้รับมอบสิ่งของ โดย
ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินบารุงของสถาบัน ปีงบประมาณ 2562
การลงนามในสั ญ ญาจะกระท าได้ ต่ อ เมื่ อ สถาบั น ได้ รั บ อนุ มั ติ เงิ น ค่ า พั ส ดุ จ ากกรม
ควบคุมโรค แล้วเท่านั้น
10.๒ เมื่ อ สถาบั น ได้ คั ด เลื อกผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายใดให้ เป็ น ผู้ จ ะขาย และได้ ต กลงซื้อ สิ่ งของ
ตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ จะขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ
ของนั้ น ต้ อ งน าเข้ า มาโดยทางเรื อ ในเส้ น ทางที่ มี เรื อ ไทยเดิ น อยู่ และสามารถให้ บ ริ ก ารรั บ ขนได้ ต ามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้จะขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่ งหรือนาสิ่ งของที่ จ ะซื้อจะขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ กรม
เจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ จะขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จั ด การให้ สิ่ งของที่ จ ะซื้ อ จะขายดั งกล่ า วบรรทุ ก โดยเรื อ ไทย หรือ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ
เช่นเดีย วกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้ บรรทุ ก
สิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้จะขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.๓ ผู้ ยื่น ข้อ เสนอซึ่งสถาบั น ได้คัดเลื อกแล้ ว ไม่ไปท าสั ญ ญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสื อ
ภายในเวลาที่กาหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สถาบันจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
10.๔ สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง
ซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
10.5 ในกรณี...

- 10 10.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของสถาบัน คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
10.6 สถาบันอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่ นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากสถาบันไม่ได้
(1) สถาบั นไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะทาการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป
(2) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
(3) การทาการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิ ดความเสียหายแก่สถาบัน หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ จะขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
สถาบันสามารถนาผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้จะขายเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทาสัญญากับสถาบันไว้ชั่วคราว

สถาบันบาราศนราดูร
กันยายน 2562
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ จานวน 79 รายการ
1. ความต้องการ
1.1 ไฟฉาย LED ๗ ดวง ชนิดชาร์จไฟได้ จานวน 60 กระบอก
1.2 สะพานไฟ ๓ ตา ๔ ช่องเสียบ สายยาว ๕ ม. จานวน 120 อัน
1.3 สายไฟแข็ง VAF-G ขนาด 2x2.5/2.5 มม. จานวน 10 ม้วน
1.4 สายไฟแข็ง VAF ขนาด 2x1.5 มม. จานวน 10 ม้วน
1.5 สายไฟแข็ง VAF ขนาด 2x1 มม. จานวน 10 ม้วน
1.6 สายไฟอ่อน VKF ขนาด 2x1.5 มม. จานวน 10 ม้วน
1.7 สายไฟอ่อน VKF ขนาด 2x1 มม. จานวน 10 ม้วน
1.8 สายไฟอ่อน VKF ขนาด 2x0.5 มม. จานวน 10 ม้วน
1.9 หลอด LED T8 สาหรับใช้แทนหลอดฟลูออเรสเซ็นส์ 36W จานวน 500 หลอด
1.10 หลอด LED T8 สาหรับใช้แทนหลอดฟลูออเรสเซ็นส์ 18W จานวน 500 หลอด
1.11 หลอดฟลูออเรสเซนส์ 18W แสงสีขาว จานวน 250 หลอด
1.12 หลอดฟลูออเรสเซนส์ 36W แสงสีขาว จานวน 250 หลอด
1.13 หลอดฟลูออเรสเซนส์ TLD 30W แสงสีขาว จานวน 50 หลอด
1.14 หลอดฟลูออเรสเซนส์ 18W/T8/B สีน้าเงิน จานวน 30 หลอด
1.15 หลอดประหยัด 14W ขั้วเกลียว E27 แสงสีขาว จานวน 480 หลอด
1.16 หลอดประหยัด 26W ขั้วแบบกด PL-C 2P แสงสีขาว จานวน 200 หลอด
1.17 หลอดประหยัด 7W ขั้วแบบกด PL-S 2P แสงสีขาว จานวน 50 หลอด
1.18 หลอดประหยัด 11W ขั้วแบบกด PL-S 2P แสงสีขาว จานวน 20 หลอด
1.19 หลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิดกลม 30W แสงสีขาว จานวน 50 หลอด
1.20 หลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิดกลม 32W แสงสีขาว จานวน 50 หลอด
1.21 โคมเหล็กชุบสี ขาสปริงหัวมน 1X36W จานวน 24 ชุด
1.22 โคมเหล็กชุบสี ขาสปริงหัวมน 1X18W จานวน 24 ชุด
1.23 สตาทเตอร์ S10 จานวน 300 ตัว
1.24 บัลลาสต์ 40W 220V ใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนส์ 36W จานวน 100 ตัว
1.25 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 36W ใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนส์ 36W จานวน 100 ตัว
1.26 บล็อกลอย PVC สีขาว ขนาด 2x4 นิ้ว จานวน 150 อัน
1.27 หน้ากาก 3 ช่อง จานวน 100 อัน
1.28 เต้ารับคู่มีกราวด์ จานวน 100 อัน
1.29 สวิตซ์ทางเดียว ขนาด 250V 16A ใช้กับหน้ากากรุ่นใหม่ จานวน 100 ตัว
1.30 สวิตซ์ทางเดียว 16A 250VAC รุ่น AM5001T ใช้กับกล่องลอย Bticino จานวน 100 ตัว
1.31 กล่องลอยสีขาว รุ่น AM5526S ใช้กับหน้ากาก Bticino จานวน 48 ใบ
1.32 หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว รุ่น AM5526 ใช้กับกล่องลอย Bticino จานวน 48 อัน
1.33 แผ่นปิดช่องว่าง ขนาด 1 ช่อง รุ่น AM5000 ใช้กับหน้ากาก Bticino จานวน 100 ชิ้น
1.34 แมกเนติก 2P รุ่น ARH2C030A240 240VAC 50/60 HZ จานวน 30 ตัว
1.35 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3P QO332VSC6T 32A 6kA 240/415VAC จานวน 20 ตัว
1.36 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P QO116VSC6T 16A 6kA 240/415VAC จานวน 60 ตัว
1.37 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P QO120VSC6T 20A 6kA 240/415VAC จานวน 60 ตัว
1.38 เซอร์กิต…
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1.38 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P QO132VSC6T 32A 6kA 240/415VAC จานวน 60 ตัว
1.39 รูมเทอร์โมสตาร์ท ยี่ห้อ INTRONICS รุ่น ROOM THERMO II-C-220-W จานวน 10 กล่อง
1.40 ขานีออนสปริงหัวโต จานวน 40 คู่
1.41 คาปาซิเตอร์พัดลม ขนาด 1.5 µF แรงดันไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 400 VAC ใช้กับพัดลมฮิตาชิ จานวน
50 ตัว
1.42 คาปาซิเตอร์พัดลม ขนาด 2 µF แรงดันไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 350 VAC ใช้กับพัดลมฮิตาชิ จานวน
50 ตัว
1.43 กริง่ ทูโทนพร้อมสวิตซ์ รุ่น 74N Bticino จานวน 10 ชุด
1.44 แคปรัน 35 µF 440 VAC จานวน 10 อัน
1.45 แคปรัน 40 µF 440 VAC จานวน 10 อัน
1.46 มอเตอร์ส่ายพัดลม 16” แกนยาว ใช้กับพัดลมฮิตาชิ จานวน 50 ตัว
1.47 เทปพันสายไฟสีดา ขนาดไม่น้อยกว่า 3/4 นิ้ว x 10 เมตร (กว้างxยาว) จานวน 400 ม้วน
1.48 ปลั๊กยางตัวผู้ 15A 220V ไม่มีกราวด์ จานวน 100 อัน
1.49 เต๋าต่อไฟ ขนาด 14 มม. 20A จานวน 100 แถว
1.50 รางเดินสายไฟ PVC สีขาว ขนาด 1 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร จานวน 300 เส้น
1.51 ท่อประปาเหล็ก ขนาด Ø 1/2 นิ้ว จานวน 20 เส้น
1.52 ท่อประปาเหล็ก ขนาด Ø 3/4 นิ้ว จานวน 20 เส้น
1.53 ท่อประปาเหล็ก ขนาด Ø 1 1/2 นิว้ จานวน 20 เส้น
1.54 ท่อประปา PVC สีฟ้า ขนาด Ø 1/2 นิ้ว จานวน 100 เส้น
1.55 ท่อประปา PVC สีฟ้า ขนาด Ø 3/4 นิ้ว จานวน 100 เส้น
1.56 ท่อประปา PVC สีฟ้า ขนาด Ø 1 นิ้ว จานวน 60 เส้น
1.57 ท่อประปา PVC สีฟ้า ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว จานวน 60 เส้น
1.58 ท่อประปา PVC สีฟ้า ขนาด Ø 2 นิ้ว จานวน 60 เส้น
1.59 ข้อต่อ PB เกลียวใน ขนาด 15 มม. x 1/2 นิ้ว จานวน 60 ตัว
1.60 ข้อต่อตรง PVC สีฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว จานวน 100 ตัว
1.61 ข้อต่อตรง PVC สีฟ้า ขนาด 1 1/2 นิ้ว จานวน 100 ตัว
1.62 ข้อต่อตรง PVC สีฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว เกลียวนอก จานวน 100 ตัว
1.63 ข้อต่อตรง PVC สีฟ้า ขนาด 1 นิ้ว เกลียวนอก จานวน 60 ตัว
1.64 ข้อต่อตรง PVC สีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว เกลียวนอก จานวน 60 ตัว
1.65 ข้องอ 90 องศา PVC สีฟ้า ขนาด 3/4 นิ้ว จานวน 100 ตัว
1.66 ข้องอ 90 องศา PVC สีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว จานวน 50 ตัว
1.67 ข้อต่อสามทางเหล็ก ขนาด 1/2 นิ้ว จานวน 50 ตัว
1.68 ข้อต่อตรงเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว จานวน 20 ตัว
1.69 ลูกลอยชักโครก จานวน 72 ชุด
1.70 ก๊อกงวงช้างเข้าผนัง จานวน 48 ชุด
1.71 สะดืออ่าง จานวน 100 ชุด
1.72 ข้องอใต้อ่าง ขนาด 1 1/4 นิ้ว จานวน 100 ชุด
1.73 ชุดฝาวาล์วน้าออก ถังพักน้าชักโครก จานวน 20 ชุด
1.74 ก๊อก…
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1.74 ก๊อกหางปลาขึ้นอ่าง จานวน 24 ชุด
1.75 ก๊อกบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว มีกุญแจล๊อค จานวน 10 ชุด
1.76 หัวฉีดชาระพร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 1,200 มม. เกลียวประปาขนาด 1/2 นิ้ว จานวน 60 ชุด
1.77 น้ายาประสานท่อพีวีซี ขนาดไม่น้อยกว่า 125 กรัม จานวน 60 หลอด
1.78 เทปพันเกลียวประปา สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 12 มม. x 10 ม. จานวน 300 ม้วน
1.79 ชุดตะแกรงสแตนเลสกันกลิ่น (หน้าสี่เหลี่ยม) ขนาดไม่น้อยกว่า 4x4 นิ้ว จานวน 10 ชุด
2. วัตถุประสงค์
เพื่อสารองไว้จ่ายหน่วยงานต่าง ๆ
3. คุณลักษณะเฉพาะ
3.1 ไฟฉาย LED ๗ ดวง ชนิดชาร์จไฟได้
(1) มีแบตเตอรี่ในตัว
(2) สามารถเสียบกับเต้ารับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรต์ เพื่อประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ได้
(3) มีสวิตซ์ปิด-เปิด 2 ระดับ
3.2 สะพานไฟ ๓ ตา ๔ ช่องเสียบ สายยาว ๕ ม.
(1) รับกาลังไฟได้สูง ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมกันได้ถึง 2000W
(2) เต้าเสียบผลิตจากทองเหลืองแท้
(3) ทนความร้อนได้ดี เสียบแน่น (ไม่หลวม)
(4) สายไฟ VKF ฉนวน 2 ชั้น
(5) สวิตซ์ทนทานต่อการเปิด-ปิดกว่า 6000 ครั้ง
(6) ใช้ฟิวส์ 15 แอมป์ในการตัดวงจรเมื่อไฟเกิน
(7) สายไฟฟ้ามาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 243-2555
3.3 สายไฟแข็ง VAF-G ขนาด 2 X 2.5/2.5 มม.
(1) เป็นสายไฟที่ได้รับมาตรฐาน มอก.11-2553
(2) สามารถทนแรงดันได้ 300 V
(3) เป็นสายแบน ตัวนานอกจากจะมีฉนวนหุ้ม แล้วยังมีเปลือกหุ้มอีกชั้นหนึ่ง
(4) ความยาว 100 เมตร / ม้วน
3.๔ สายไฟแข็ง VAF ขนาด 2 X 1.5 มม. และสายไฟแข็ง VAF ขนาด 2 X 1 มม.
(1) เป็นสายไฟที่ได้รับมาตรฐาน มอก.11-2553
(2) สามารถทนแรงดันได้ 300 V
(3) เป็นสายแบน ตัวนานอกจากจะมีฉนวนหุ้ม แล้วยังมีเปลือกหุ้มอีกชั้นหนึ่ง
(4) ความยาว 100 เมตร / ม้วน
3.5 สายไฟอ่อน VKF ขนาด 2 X 1.5 มม., สายไฟอ่อน VKF ขนาด 2 X 1 มม. และสายไฟอ่อน VKF
ขนาด 2 X 0.5 มม.
(1) สายไฟทนอุณหภูมิสูงสุด 70C 300V
(2) สายไฟอ่อนชนิดแบน Flexible Wire And Cable (VFF) แกนคู่ หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอก
PVC แรงดัน 300V
(3) สายไฟ...
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(3) สายไฟมี มอก. TIS 11-2531
(4) รองรับกระแสไฟฟ้า 15A หรือประมาณ 3,000W
(5) ความยาว 100 เมตร / ม้วน
3.6 หลอด LED T8 สาหรับใช้แทนหลอดฟลูออเรสเซ็นส์ 36 W
(1) หลอดไฟ LED ใช้กาลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 18 วัตต์
(2) ใช้กับไฟฟ้า AC 100-220 V 50 Hz
(3) มีประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Efficacy) ไม่น้อยกว่า 100 ลูเมน/วัตต์
(4) มีค่าฮาร์โมนิค THDi ไม่เกิน 10%
(5) มีค่าตัวประกอบกาลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่น้อยกว่า ๐.๙๐
(6) มีค่ามุมกระจายแสงของหลอด (Beam Angle) ไม่น้อยกว่า 180 องศา
(7) มีค่าความถูกต้องของสี (Color Rendering Index : CRI) ไม่น้อยกว่า ๘๐ และมีค่า R๙ > ๐
(8) มีค่าอุณหภูมิสีของแสง ในช่วง 6000k
(9) อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ชั่วโมง
(10) ขั้วหลอดเป็นชนิด G๑๓
(11) วัสดุโครงสร้างผลิตจาก Aluminum/PC
(12) มีความยาวหลอด (ไม่รวมขั้ว) 1200 mm.
(13) หลอดไฟ LED จะต้องแสดงชื่อผู้ผลิตหรือโรงงานที่ผลิต หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนให้
เห็นอย่างชัดเจนและถาวร
(14) หลอดไฟ LED จะต้องบรรจุในกล่องหรือสิ่งหุ้ม ที่ป้องกันรอยขีดข่วนของตัวหลอด และการ
แสดงข้อมูลของหลอดนั้น
(15) หลอดไฟ LED ได้รับการรับรองมาตรฐานบริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน: ขีดจากัด
สัญญาณรบกวนวิทยุ ๑๙๙๕ (มอก.๑๙๕๕-๒๕๕๑)
(16) รับประกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
3.7 หลอด LED T8 สาหรับใช้แทนหลอดฟลูออเรสเซ็นส์ 18 W
(1) หลอดไฟ LED ใช้กาลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน 10 วัตต์
(2) ใช้กับไฟฟ้า AC 100-220 V 50 Hz
(3) มีประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Efficacy) ไม่น้อยกว่า 100 ลูเมน/วัตต์
(4) มีค่าฮาร์โมนิค THDi ไม่เกิน 10%
(5) มีค่าตัวประกอบกาลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่น้อยกว่า ๐.๙๐
(6) มีค่ามุมกระจายแสงของหลอด (Beam Angle) ไม่น้อยกว่า 180 องศา
(7) มีค่าความถูกต้องของสี (Color Rendering Index : CRI) ไม่น้อยกว่า ๘๐ และมีค่า R๙ > ๐
(8) มีค่าอุณหภูมิสีของแสง ในช่วง 6000k
(9) อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ชั่วโมง
(10) ขั้วหลอดเป็นชนิด G๑๓
(11) วัสดุโครงสร้างผลิตจาก Aluminum/PC
(12) มีความ...
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(12) มีความยาวหลอด (ไม่รวมขั้ว) 600 mm.
(13) หลอดไฟ LED จะต้องแสดงชื่อผู้ผลิตหรือโรงงานที่ผลิต หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนให้
เห็นอย่างชัดเจนและถาวร
(14) หลอดไฟ LED จะต้องบรรจุในกล่องหรือสิ่งหุ้ม ที่ป้องกันรอยขีดข่วนของตัวหลอด และการ
แสดงข้อมูลของหลอดนั้น
(15) หลอดไฟ LED ได้รับการรับรองมาตรฐานบริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน: ขีดจากัด
สัญญาณรบกวนวิทยุ ๑๙๙๕ (มอก.๑๙๕๕-๒๕๕๑)
(16) รับประกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
3.8 หลอดฟลูออเรสเซนส์ 18W แสงสีขาว
(1) ความสว่าง ไม่น้อยกว่า 1,025 ลูเมน
(2) อายุการใช้งาน 13,000 ชั่วโมง
(3) ใช้ร่วมกับบัลลาสต์ 18 วัตต์
(4) ได้รับการรับรองมาตรฐาน TIS 956-2533 หรือ CE
(5) ใช้กับไฟฟ้า 220-240 V 50 Hz
3.9 หลอดฟลูออเรสเซนส์ 36W แสงสีขาว
(1) ความสว่าง ไม่น้อยกว่า 2,500 ลูเมน
(2) อายุการใช้งาน 13,000 ชั่วโมง
(3) ใช้ร่วมกับบัลลาสต์ 36 วัตต์
(4) ได้ TIS 956-2533 หรือ CE
(5) ใช้กับไฟฟ้า 220-240 V 50 Hz
3.10 หลอดฟลูออเรสเซนส์ TLD 30W แสงสีขาว
(1) ความสว่าง ไม่น้อยกว่า 1,025 ลูเมน
(2) อายุการใช้งาน 1,300 ชั่วโมง
(3) ใช้ร่วมกับบัลลาสต์ 30 วัตต์
(4) ได้รับการรับรองมาตรฐาน TIS.2234-2557 หรือ TIS.1955-2551 หรือ CE
3.11 หลอดฟลูออเรสเซนส์ 18W/T8/B สีน้าเงิน
(1) อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
(2) ได้รับการรับรองมาตรฐาน TIS.956-2533 หรือ TIS.2234-2557 หรือ TIS.1955-2551
หรือ CE
3.12 หลอดประหยัด 14W ขั้วเกลียว E27 แสงสีขาว
(1) ประหยัดไฟ 80%
(2) ใช้แทนหลอดไส้ขั้วเกลียว E27 ได้ทันที
(3) จุดติดทันทีไม่กระพริบ
(4) อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 8,000 ชั่วโมง
(5) แรงดันไฟฟ้า 220-240 V
(6) ได้รับการรับรองมาตรฐาน TIS.956-2533 หรือ TIS.1955-2551 หรือ CE
3.13 หลอด...
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3.13 หลอดประหยัด 26W ขั้วแบบกด PL-C 2P แสงสีขาว
(1) หลอดประหยัดไฟ พีแอลซี ชนิดไม่มีบัลลาสต์ในตัว
(2) หลอด PL-C เป็นแท่งแก้ว 4 แท่ง เชื่อมติดกัน
(3) ประหยัดไฟถึง 80% เมื่อเทียบกับหลอดไส้
(4) ให้ค่าความถูกต้องของสี (Ra) มากกว่า 80
(5) อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10,000 ชั่วโมง
(6) ใช้กับไฟฟ้า 220-240v 50 Hz
(7) ได้รับการรับรองมาตรฐาน TIS.956-2533 หรือ TIS.1955-2551 หรือ CE
3.14 หลอดประหยัด 7W ขั้วแบบกด PL-S 2P แสงสีขาว
(1) หลอดประหยัดไฟ ชนิดขั้วเสียบ 2 ขา แบบมีสตาร์ทเตอร์ในตัว ต้องใช้ร่วมกับบัลลาสต์ภายนอก
(2) ให้ค่าความถูกต้องของสี (Ra) มากกว่า 80
(3) อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 8,000 ชั่วโมง
(4) ลักษณะหลอดเป็นแท่งแก้ว 2 แท่ง เชื่อมติดกัน
(5) ขั้วหลอดเป็นชนิดเสียบ 2 เข็ม ประหยัดไฟ 80%
(6) ได้รับการรับรองมาตรฐาน TIS.956-2533 หรือ TIS.1955-2551 หรือ CE
3.15 หลอดประหยัด 11W ขั้วแบบกด PL-S 2P แสงสีขาว
(1) หลอดประหยัดไฟ ชนิดขั้วเสียบ 2 ขา แบบมีสตาร์ทเตอร์ในตัว ต้องใช้ร่วมกับบัลลาสต์
ภายนอก
(2) ให้ค่าความถูกต้องของสี (Ra) มากกว่า 80
(3) อายุการใช้งานนาน 10,000 ชั่วโมง
(4) ลักษณะหลอดเป็นแท่งแก้ว 2 แท่ง เชื่อมติดกัน
(5) ขั้วหลอดเป็นชนิดเสียบ 2 เข็ม ประหยัดไฟ 80%
(6) ได้รับการรับรองมาตรฐาน TIS.956-2533 หรือ TIS.1955-2551 หรือ CE
3.16 หลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิดกลม 30W แสงสีขาว และหลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิดกลม 32W
แสงสีขาว
(1) หลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิดกลม G10q มีขนาด 30W และ 32W มีแสงขาว (DL)
(2) ได้รับการรับรองมาตรฐาน TIS.2234-2557 หรือ TIS.1955-2551 หรือ CE
3.17 โคมเหล็กชุบสี ขาสปริงหัวมน 1X36W และโคมเหล็กชุบสี ขาสปริงหัวมน 1X18W
(1) โคมใช้ภายในอาคาร
(2) Polycarbonate meterial ขั้วหลอดโพลีคาร์บอเนตชนิดสปริงกด
(3) ตัวถังโคมผลิตจากเหล็กรีดเย็น เคลือบฟอสเฟต
(4) เคลือบสีฝุ่นอบ Epoxy-polyester
3.18 สตาทเตอร์ S10
(1) สตาร์เตอร์ชนิด Switch Start
(2) เหมาะสาหรับหลอดฟลูเอรสเซนต์ ทาให้หลอดจุดติดง่าย
(3) ช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟ
(4) ใช้งานได้ที่อุณภูมิ -20 – 80 องศาเซลเซียส
(5) 4W-65W
3.19 บัลลาสต์...
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3.19 บัลลาสต์ 40W 220V ใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนส์ 36W
(1) ใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 วัตต์
(2) วัสดุทาจากเหล็ก
(3) ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.23-2521 หรือ มอก. 1955-2551
3.20 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 36W ใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนส์ 36W
3.21 บล็อกลอย PVC สีขาว ขนาด 2x4 นิ้ว ใช้กับปลั๊กหรือสวิตซ์ ยี่ห้อ พานาโซนิค
3.22 หน้ากาก 3 ช่อง ใช้กับปลั๊กหรือสวิตซ์ ยี่ห้อ พานาโซนิค (รุ่นใหม่)
3.23 เต้ารับคู่มีกราวด์
(1) วัสดุในการผลิตทาจากพลาสติก Polycarbonate
(2) ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ Polycarbonate
(3) วัสดุมีความยืดหยุ่นสูง ทนแรงกระแทกได้ดี
(4) สามารถใช้กับบล๊อคลอย PVC ข้อ 3.21 และหน้ากาก 3 ช่อง ข้อ 3.22 ได้
3.2๔ สวิตซ์ทางเดียว ขนาด 250V 16A ใช้กับหน้ากากรุ่นใหม่
3.๒๕ สวิตซ์ทางเดียว 16A 250VAC รุ่น AM5001T สามารถใช้ได้กับหน้ากากสวิตซ์ ยี่ห้อ Bticino ได้
3.๒๖ กล่องลอยสีขาว รุ่น AM5526S ใช้กับหน้ากาก Bticino
3.2๗ หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว รุ่น AM5526 สามารถใช้กับกล่องลอย ข้อ 3.26 ได้
3.๒๘ แผ่นปิดช่องว่าง ขนาด 1 ช่อง รุ่น AM5000 สามารถใช้กับกล่องลอย ข้อ 3.26 ได้
3.29 แมกเนติก 2P รุ่น ARH2C030A240 240VAC 50/60 HZ
3.30 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3P QO332VSC6T 32A 6kA 240/415VAC ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC
3.31 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P QO116VSC6T 16A 6kA 240/415VAC ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC
3.๓๒ เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P QO120VSC6T 20A 6kA 240/415VAC ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC
3.3๓ เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P QO132VSC6T 32A 6kA 240/415VAC ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC
3.3๔ รูมเทอร์โมสตาร์ท ยี่ห้อ INTRONICS รุ่น ROOM THERMO II-C-220-W
3.3๕ ขานีออนสปริงหัวโต ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม TIS.344-2549
3.๓๖ คาปาซิเตอร์พัดลม ขนาด 1.5 µF แรงดันไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 400 VAC ใช้กับพัดลมฮิตาชิ
3.๓๗ คาปาซิเตอร์พัดลม ขนาด 2 µF แรงดันไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 350 VAC ใช้กับพัดลมฮิตาชิ
3.๓๘ กริ่งทูโทนพร้อมสวิตซ์ รุ่น 74N Bticino
3.๓๙ แคปรัน 35 µF 440 VAC ได้รับมาตรฐาน IEC/EN 60252-1
3.๔๐ แคปรัน 40 µF 440 VAC ได้รับมาตรฐาน IEC/EN 60252-1
3.๔๑ มอเตอร์ส่ายพัดลม 16” แกนยาว สามารถใช้กับพัดลม ยี่ห้อฮาตาริ ได้
3.๔๒ เทปพันสายไฟสีดา ขนาดไม่น้อยกว่า 3/4 นิ้ว x 10 เมตร (กว้างxยาว)
เนื้อกาว ไม่เหนียวเยิ้ม เทปไม่เป็นเชื้อไฟ ทนทานต่อการเสียดสี การกัดกร่อน ความชื้น กรด ด่าง
และสารเคมีต่าง ๆ ได้ ทนแรงดันไฟฟ้าได้ 600 โวลต์ ใช้สาหรับพันเป็นฉนวนของจุดต่อไฟฟ้าทุก
ชนิด สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร และผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน UL และ CSA
3.๔๓ ปลั๊กยางตัวผู้ 15A 220V ไม่มีกราวด์
3.๔๔ เต๋าต่อไฟ ขนาด 14 มม. 20A ทาจากพลาสติกคุณภาพดี เนื้อเหนียว แข็งแรง ไม่แตกหักง่าย ใช้ต่อ
กับสายไฟเพื่อเป็นสะพานเชื่อม ตัวยึดสายไฟ ทั้งสองข้างเข้าหากัน
3.๔๕ รางเดินสายไฟ PVC สีขาว ขนาด 1 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร
3.46 ท่อประปา...
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3.4๖ ท่อประปาเหล็ก ขนาด Ø 1/2 นิ้ว ท่อประปาชุบสังกะสี BS-M ได้รับการรับรองมาตรฐาน
มอก. 277
3.47 ท่อประปาเหล็ก ขนาด Ø 3/4 นิ้ว ท่อประปาชุบสังกะสี BS-M ได้รับการรับรองมาตรฐาน
มอก.277
3.๔๘ ท่อประปาเหล็ก ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ท่อประปาชุบสังกะสี BS-M ได้รับการรับรองมาตรฐาน
มอก.277
3.๔๙ ท่อประปา PVC สีฟ้า ขนาด Ø 1/2 นิ้ว ชั้นความหนา 13.5 ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม มอก. 17-2532
3.5๐ ท่อประปา PVC สีฟ้า ขนาด Ø 3/4 นิ้ว ชั้นความหนา 13.5 ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม มอก. 17-2532
3.5๑ ท่อประปา PVC สีฟ้า ขนาด Ø 1 นิ้ว ชั้นความหนา 13.5 ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก. 17-2532
3.5๒ ท่อประปา PVC สีฟ้า ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ชั้นความหนา 13.5 ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม มอก. 17-2532
3.5๓ ท่อประปา PVC สีฟ้า ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้นความหนา 13.5 ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก. 17-2532
3.5๔ ข้อต่อ PB เกลียวใน ขนาด 15 มม. x 1/2 นิ้ว ผลิตจากโพลีบิวทีลีน(polybutylene) ที่มี
คุณภาพดี
3.๕๕ ข้อต่อตรง PVC สีฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17-2532
3.๕๖ ข้อต่อตรง PVC สีฟ้า ขนาด 1 1/2 นิ้ว ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17-2532
3.๕๗ ข้อต่อตรง PVC สีฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว เกลียวนอก ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.
17-2532
3.๕๘ ข้อต่อตรง PVC สีฟ้า ขนาด 1 นิ้ว เกลียวนอก ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.
17-2532
3.๕๙ ข้อต่อตรง PVC สีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว เกลียวนอก ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.
17-2532
3.60 ข้องอ 90 องศา PVC สีฟ้า ขนาด 3/4 นิ้ว ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม TIS
1131-2535
3.61 ข้องอ 90 องศา PVC สีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม TIS 11312535
3.62 ข้อต่อสามทางเหล็ก ขนาด 1/2 นิ้ว ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม TIS 1131-2535
3.63 ข้อต่อตรงเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม TIS 1131-2535
3.64 ลูกลอยชักโครก ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง อายุการใช้งานนานกว่า อุปกรณ์ทุกชิ้นไม่เป็นสนิม
3.65 ก๊อกงวงช้างเข้าผนัง
(1) ตัวก๊อกทาจากทองเหลือง ป้องกันสนิม
(2) ชุบนิเกิ้ลโครเมียมเพิ่มความเงางาม
(3) ป้องกันการกัดกร่อน และการเสียดสีได้เป็นอย่างดี
(4) ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2067-2552 และ ISO 9001
3.6.6 สะดืออ่าง...
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3.66 สะดืออ่าง
(1) ชนิด 2 ตอน ตอนล่างทาจากทองเหลือง ตอนบนทาจากสแตนเลส พร้อมน๊อตสแตนเลส
(2) มีลูกยางกันรั่ว
(3) มีฝาจุกสาหรับปิดกักน้า
3.67 ข้องอใต้อ่าง ขนาด 1 1/4 นิ้ว ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
3.68 ชุดฝาวาล์วน้าออก ถังพักน้าชักโครก
(1) ผลิตจากพลาสติกคุณภาพมีความแข็งแรง เหนียว ไม่แตกหักง่าย
(2) ป้องกันการปล่อยของน้าเกินกว่าที่กาหนด และปรับระดับได้
3.69 ก๊อกหางปลาขึ้นอ่าง
(1) ตัวก๊อกทาจากทองเหลือง ป้องกันสนิม
(2) ชุบนิเกิ้ลโครเมียมเพิ่มความเงางาม
(3) ป้องกันการกัดกร่อน และการเสียดสีได้เป็นอย่างดี
(4) ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2067-2552 และ ISO 9001
3.70 ก๊อกบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว มีกุญแจล๊อค
(1) มีแม่กุญแจ ขนาด 20 มม.
(2) ตัวก๊อกทาจากทองเหลือง ป้องกันสนิม
(3) ปั๊มร้อนขึ้นรูป ชุบนิเกิ้ลโครเมียมเพิ่มความเงางาม
(4) ป้องกันการกัดกร่อน และการเสียดสีได้เป็นอย่างดี
3.71 หัวฉีดชาระพร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 1,200 มม. เกลียวประปาขนาด 1/2 นิ้ว
ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก 1497-2548 และ ISO 9001
3.72 น้ายาประสานท่อพีวีซี ขนาดไม่น้อยกว่า 125 กรัม ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก 1032-2534
3.73 เทปพันเกลียวประปา สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 12 มม. x 10 ม.
(1) เนื้อเทปทาจากเทฟล่อน (PTFE) 100%
(2) ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE หรือ JIS
3.74 ชุดตะแกรงสแตนเลสกันกลิ่น (หน้าสี่เหลี่ยม) ขนาดไม่น้อยกว่า 4x4 นิ้ว
4. เงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา
4.1 การส่งมอบ
ผู้จะขายตกลงว่าจะส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้จะซื้อตามปริมาณ ณ คลังพัสดุ สถาบันบาราศ
นราดูร เลขที่ 38 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ในวันและเวลาที่
กาหนดไว้ในใบสั่ งซื้อแต่ล ะคราวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ จะขายเอง พร้อมทั้งหี บห่ อหรือเครื่องรัดพั น ผูกให้
เรียบร้อย
4.2 การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้จะขายตกลงรับประกัน ความชารุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็น ระยะเวลา ๖
เดือน นับถัดจากวันที่ผู้จะซื้อได้รับมอบ โดยภายในกาหนดเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชารุด
บกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้จะขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้จะซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
หากผู้จะขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้จะซื้อมีสิทธิที่จะทาการนั้นเองหรือ
จ้างผู้อื่นให้ทาการนั้นแทนผู้จะขาย โดยผู้จะขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
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ในกรณีเร่งด่วนจาเป็นต้องรีบแก้ ไขเหตุชารุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้จะ
ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้จะซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชารุดบกพร่องหรือ
ขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชารุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้จะขายต้องรับผิดชอบชาระค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด
การที่ผู้จะซื้อทาการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทาการนั้นแทนผู้จะขาย ไม่ทาให้ผู้จะขายหลุดพ้นจากความ
รับผิดตามสัญญา หากผู้จะขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้จะซื้อเรียกร้องผู้จะซื้อมีสิทธิบังคับ
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้
4.3 การบอกเลิกสัญญา
ถ้าผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกาหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว
หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจานวน ผู้ จะซื้อมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่ วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะ
เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
ในกรณีที่ผู้จะซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ จะซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันตามสัญญาเป็น
จานวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้จะซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้จะซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคล
อื่นเต็มจานวนหรือเฉพาะจานวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณีภายในกาหนดเวลา 3 เดือน นับถัดจากวันบอกเลิก
สัญญา ผู้จะขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กาหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย
4.4 ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้จะซื้อไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้จะขายจะต้องชาระค่าปรับให้ผู้จะซื้อเป็นรายวัน ในอัตรา
ร้อยละ 0.20 (0.20%) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกาหนดตามสัญญาจนถึงวันที่
ผู้จะขายได้นาสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้จะซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
การคิ ดค่ าปรั บ ในกรณี สิ่ งของที่ ต กลงจะซื้ อจะขายประกอบกัน เป็ น ชุ ด แต่ผู้ จ ะขายส่ งมอบเพี ย ง
บางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทาให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่ง
มอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด
ในระหว่างที่ผู้จ ะซื้อมิได้ใช้สิ ทธิบอกเลิกสั ญญานั้น หากผู้ จะซื้อเห็ นว่าผู้ จะขายไม่อาจปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้จะซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันตามสัญญา กับเรียกร้อง
ให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก็ได้ และถ้าผู้ จะซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชาระค่าปรับไปยัง
ผู้จะขายเมื่อครบกาหนดส่งมอบแล้ว ผู้จะซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้จะขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
4.5 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้จะซื้อ ผู้จะขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้จะ
ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกาหนด 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ จะซื้อ หากผู้จะขายไม่ชดใช้
ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้จะซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจานวนเงินค่าสิ่งของที่จะซือ้ จะ
ขายที่ต้องชาระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
หากค่ าปรั บ ค่ าเสี ย หาย หรื อค่ าใช้ จ่ ายที่ บั งคั บ จากเงินค่ าสิ่ งของที่ จ ะซื้ อจะขายที่ ต้ องช าระหรื อ
หลั กประกั น การปฏิ บั ติ ตามสั ญ ญาแล้ ว ยังไม่เพี ยงพอ ผู้ จะขายยิ นยอมช าระส่ วนที่ เหลื อที่ ยังขาดอยู่ จน
ครบถ้วนตามจานวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกาหนด 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้จะซือ้
หากมี...

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ 1.1
หน้า 11/11

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ จะซื้อจะขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้จะซื้อจะคืนให้แก่ผจู้ ะขายทั้งหมด

