ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง
ที่ ๑/๒๕๖๐
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนสายเมนระบบไฟฟ้าภายในบริเวณสํานักงาน
จํานวน ๑ ชุด
--------------------------------------

การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า
เปลี่ยนสายเมนระบบไฟฟ้าภายในบริเวณสํานักงาน จํานวน ๑ ชุด ราคากลาง ๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้า
หมื่นบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
รายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างที่แนบท้ายประกาศสอบราคานี้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่
การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๖. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ หรือได้รับการรับรองผลงานการติดตั้งสายไฟฟ้าแรงต่ําใต้ดิน จากการไฟฟ้านครหลวง
หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๗. นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ย
ระบบอิเล็ก ทรอนิก ส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้ อ งลงทะเบียนในระบบอิเล็ก ทรอนิกส์ข อง
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
/กําหนด...

-๒กํา หนดยื่นซองสอบราคา ตั้ง แต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ในเวลาราชการ ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสํานักงาน
ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๒๐๐ บาท ได้ที่งานพัสดุ แผนกบริหาร
ทั่วไป สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น . ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.raot.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๔๕๘ ๖๗๔๐-๕๐
ต่อ ๒๗ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(
นายธัญญะ สมสุข)
ผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๐
การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนสายเมนระบบไฟฟ้าภายในบริเวณสํานักงาน จํานวน ๑ ชุด
ตามประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
การยางแห่ง ประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่า ง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
เปลี่ ย นสายเมนระบบไฟฟ้ า ภายในบริ เ วณสํ า นั ก งาน จํา นวน ๑ ชุ ด ราคากลาง ๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท วงเงิ น
งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนสายเมนระบบไฟฟ้าภายในบริเวณสํานักงาน
จํานวน ๑ ชุด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง
๑.๔ แบบสัญญาจ้าง
๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามข้อบังคับของการยาง
แห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๒.๕ ผู้ เ สนอราคาต้ อ งเป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.๒๕๐๕ หรือได้รับการรับรองผลงานการติดตั้งสายไฟฟ้าแรงต่ําใต้ดิน จากการ
ไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
/๒.๖ นิติบุคคล...

-๒๒.๖ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๒.๗ นิติบุค คลที่จะเข้า เป็นคู่สัญ ญากับหน่วยงานของรั ฐซึ่ง ได้ดํ า เนิ นการจั ดซื้อ จัด จ้า งด้วย
ระบบอิเล็ก ทรอนิก ส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้ อ งลงทะเบียนในระบบอิเล็ก ทรอนิกส์ข อง
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้า งหุ้ นส่ ว นสามั ญ หรื อ ห้ า งหุ้ นส่ วนจํ า กัด ให้ ยื่นสํ า เนาหนัง สื อ รับ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และสําเนาภาพถ่าย
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง และสําเนาภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้าสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
สําเนาภาพถ่ายที่นํามาประกอบการยื่นซองเสนอราคาดังกล่าวข้างต้น จะต้องให้ผู้มีอํานาจทํา
นิตบิ ุคคลเป็นผู้รับรอง พร้อมประทับตราของบริษัท ห้าง ร้าน (ถ้ามี) ทุกฉบับด้วย
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาหรือทําการอื่น
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้ง หมดที่ ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๒)
/๔ การยื่น...

-๓๔. การยืน่ ซองเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๓ ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม
หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญโดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
๔.๔ จะต้องใช้แบบฟอร์มใบเสนอราคาของการยางแห่งประเทศไทย (ห้ามใช้ภาพถ่าย) และ
จะต้องกรอกข้อความในใบเสนอราคาที่แนบท้ายประกาศนี้ให้ครบถ้วน ให้ผู้เสนอราคากรอกตามแบบฟอร์มบัญชี
แสดงปริมาณงาน วัสดุ และราคาค่าจ้างที่กําหนดไว้
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องเริ่มลงมือทํางานในเวลา ๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือ
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทํางาน และจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา
ต้องกําหนดยืนราคาที่เสนออยู่ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่พิจารณาผู้ที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กําหนดไว้
๔.๖ ผู้ยื่นซองใบเสนอราคามีสิทธิเสนอราคาเพียงซองเดียวและต้องปิดผนึกใบเสนอราคา ให้
เรียบร้อย โดยจ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยน
สายเมนระบบไฟฟ้าภายในบริเวณสํานักงาน จํา นวน ๑ ชุด ทําตามประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้
ตอนล่าง เลขที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ที่งานพัสดุ แผนกบริหารทั่วไป สํานักงาน
ตลาดกลางยางพาราจั ง หวั ด สงขลา อํ า เภอหาดใหญ่ จั ง หวั ด สงขลา ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ โดยเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาต้อง
แยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน และเมื่อยื่นซองต่อเจ้าหน้าที่แล้วจะขอซองใบเสนอราคาคืนไม่ได้
๔.๗ ผู้ประสงค์จะยื่นซองสอบราคา จะตรวจดูสถานที่และรับฟังคําชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียด
เพิ่มเติมให้ไปพร้อมกันที่ ห้องประชุม สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. (ตรง)
๔.๘ ผู้ยื่นซองเสนอราคาจะติดตาม หรือขอทราบผลการเปิดซองสอบราคา ได้ที่งานพัสดุ
แผนกบริหารทั่วไป สํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันและเวลา
ราชการ โทร. ๐ ๗๔๕๘ ๖๗๔๐-๕๐ ต่อ ๒๗
/๔.๙ เมื่อผู้...

-๔๔.๙ เมื่อผู้เสนอราคาได้ยื่นซองเสนอราคาแล้วเจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและ
เวลาที่รับซองแล้วจะออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซอง และส่งมอบซองที่รับแล้วให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทันที และเมื่อถึง
กําหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุส่งมอบเอกสารทั้งหมดตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ พร้อม
ทั้งรายงานผลให้ค ณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เพื่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดํา เนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่ามีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการ
เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า
ผู้เสนอราคารายนั้น เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้
ตอนล่าง และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าวได้
ผู้ เ สนอราคาที่ ถู ก ตั ด รายชื่ อ ออกจากการเป็ น ผู้ เ สนอราคาเพราะเหตุ เ ป็ น ผู้ เ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของสํานักงานให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิ ด ซองสอบราคาจะเปิ ด ซองใบเสนอราคาของผู้ เ สนอราคาที่ มี สิท ธิ ไ ด้ รั บ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมสํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลาในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่มีเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่า วจะเป็นประโยชน์แก่การยางแห่งประเทศไทย
เขตภาคใต้ตอนล่างอย่างยิ่ง และในกรณีที่สํานักงานพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา ที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้
ตอนล่างอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง จะพิจารณา ราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือ
ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง เท่านั้น
/๕.๓ การยาง...

-๕๕.๓ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา
โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง หรือหลักฐานการส่งไปรษณีย์
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมด
ในใบเสนอราคา
(๓) เสนอราคารายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสําคัญหรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
(๕) ใบเสนอราคาใช้ภาพถ่าย หรือไม่ใช้ใบเสนอราคาในเอกสารสอบราคาของการยาง
แห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ
การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจง ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริง
อื่นใดที่เ กี่ยวข้ องกับ ผู้ ที่เ สนอราคาได้ การยางแห่ง ประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่า งมี สิท ธิที่ จะไม่รั บ ราคาหรือ
ไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด ราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ
การยางแห่ ง ประเทศไทยเขตภาคใต้ ตอนล่ า งเป็ นสํ า คั ญ และให้ถือ ว่ าการตัดสินของการยางแห่ง ประเทศไทย
เขตภาคใต้ตอนล่า งเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่า เสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งการยางแห่ง ประเทศไทย
เขตภาคใต้ตอนล่างจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคา
ที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคา
อันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาที่ต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจง
ไม่เป็นทีร่ ับฟังได้ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

/๕.๖ ในกรณี...

-๖๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๙ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่า วออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๙ และการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่า ง
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้ หากการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างอย่างยิ่ง
การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๖. การทําสัญญาจ้าง
๖.๑ เมื่ออนุมัติรับราคาตามผลการสอบราคาแล้ว ผู้เสนอราคาได้ จะต้องรีบไปทําสัญญาจ้าง
ตามแบบสัญญาจ้างดังระบุไว้ในข้อ ๑.๔ กับการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง หรือผู้รับมอบอํานาจ
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง มิฉะนั้นการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างจะถือว่าผู้เสนอราคาได้
สละสิทธิ์ในการทําสัญญาหรือรับใบสั่ง และการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างจะพิจารณาดําเนินการตามที่
เห็นสมควร การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายต่างๆ จากผู้เสนอราคาได้
หากว่าการไม่ไปทําสัญญาหรือรับใบสั่งทําให้การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างได้รับความเสียหาย และ
สงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าผู้ไม่ไปทําสัญญาหรือรับใบสั่งกับการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างเป็นผู้ละทิ้งงาน
๖.๒ วันลงนามสัญญา ผู้เสนอราคาได้จะต้องวางหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
เป็นหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนร้อยละ ๕ ของราคาที่เสนอได้ ให้การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง
ยึดถือไว้เพื่อเป็นหลักประกันในการทําสัญญา คือ
(๑) เงินสด
(๒) เช็คธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําให้เช็คนั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้น
ไม่เกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่ กวพ. กําหนด
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
เป็นจํานวนร้อยละ ๕ ของราคาที่เสนอได้ให้สํานักงานยึดถือไว้ เพื่อเป็นหลักประกันในการทําสัญญาหลักประกัน
สัญญานี้จะคืนให้ผู้เสนอราคาได้ต่อเมื่อได้ทําการรับจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนสายเมนระบบไฟฟ้าภายใน
บริเวณสํานักงาน กับได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นการถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยไม่คิด
ดอกเบี้ย
/ค่าจ้าง...

-๗๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทําการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า เปลี่ยนสายเมนระบบไฟฟ้าภายในบริเวณสํานักงาน จํานวน ๑ ชุด และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทําการ
ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งงานจะแล้วเสร็จภายในวันที่
เดือน
พ.ศ.
(๑๒๐ วัน)
๘. การปรับ
หากผู้เสนอราคาได้ส่งมอบงานล่าช้าเกินกําหนดที่ระบุไว้ในสัญญาหรือใบสั่ง โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างจะปรับเป็นรายวันอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์)
ของราคางานจ้างครั้งนี้ หรือไม่ต่ํากว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่ง ร้อยบาทถ้วน) จนกว่างานจะแล้วเสร็จ และ
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ ชนะการสอบราคาซึ่ ง ได้ ทํา ข้ อ ตกลงเป็ น หนั ง สือ หรื อ ทํ า สั ญ ญาจ้า งตามแบบดัง ระบุ
ในข้ อ ๑.๔ แล้ วแต่ก รณี จะต้ องรับ ประกันความชํ า รุ ดบกพร่ องของสิ่ งของงานจ้ า งที่เ กิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า - เดือน ๒ ปี นับถัดจากวันที่สํานักงานได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคา
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสําหรับการจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินกองทุนพัฒนายางพารามาตรา ๔๙ (๑)
ประจําปี ๒๕๖๐
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างได้รับ
อนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินกองทุนพัฒนายางพารามาตรา ๔๙ (๑) แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็น
ผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือ ในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมการ
ขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น ให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จั ด การให้ สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดั ง กล่ า วบรรทุ ก โดยเรื อ ไทย หรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ
เช่ นเดีย วกั บเรือ ไทยจากต่า งประเทศมายั ง ประเทศไทยเว้นแต่จ ะได้รับ อนุญ าตจากกรมการขนส่ ง ทางน้ํา และ
พาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกลงเรืออื่น หรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
/(๓) ในกรณี...

-๘(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือ
ข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นเป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
ทั้ง นี้ ให้ถือ ว่าเงื่อ นไขของประกาศสอบราคาฉบับนี้ มีผลใช้บังคับเป็นส่วนหนึ่ง ของสัญญาหรือ
ใบสั่งด้วย
๑๑. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง
และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอ
ราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช.
ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ
๑๐ ของแต่ละสาขาช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขา ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง
(วัน เดือน ปี) ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

ขอบเขตของงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนสายเมนระบบไฟฟ้าภายในบริเวณสํานักงาน
1. ผู้รับจ้างต้องดําเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าหมายเลข 3,4 และ 6 และขนย้ายไปเก็บในที่ๆ ผู้ว่าจ้างกําหนด
2. ผู้รับจ้างต้องรื้อถอนสายเมนไฟฟ้า, โทรศัพท์, ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบเสียงตามสายและระบบไฟฟ้า
แสงสว่ า งที่ ติ ด ตั้ ง บนเสาไฟฟ้ า หมายเลข 2,3,4,6 และ 8 ออก และติ ด ตั้ ง กลั บ โดยวิ ธี ร้ อ ยท่ อ ฝั ง ดิ น
ตามรูปแบบ พร้อมทั้งเชื่อมต่อระบบสายไฟฟ้า สายสัญญาณต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม ส่วน
ตําแหน่งกล้องวงจรปิดและโคมไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ที่เสาไฟฟ้าต้นที่ 3 ให้ติดตั้งกลับโดยกําหนดตําแหน่งใหม่
โดยให้สามารถครอบคลุมพื้นที่การใช้งานเหมือนเดิม
3. ผู้รับจ้างต้องน้ําเศษวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเพื่อฝังท่อร้อยสายไฟฟ้า และสายสัญญาณต่างๆ
ไปทิ้ ง พร้ อ มทั้ ง เทคอนกรี ตกลั บ เหมื อ นเดิ ม หลั ง จากติ ด ตั้ ง ท่ อ ร้ อ ยสายไฟฟ้ า และสายสั ญ ญาณต่ า งๆ
แล้วเสร็จ
4. ผู้รับจ้างต้องดําเนินการเชื่อ มต่อระบบเมนไฟฟ้า จากเครื่อ งกํา เนิดไฟฟ้า เข้ากับตู้เมนไฟฟ้า ที่ติดตั้ง ใหม่
โดยให้เป็นไปตามเงื่อ นไขของผู้ว่า จ้า งจนสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้โ ดยสมบูรณ์ตามจุดประสงค์ข อง
ผู้ว่าจ้าง
5. ผู้รับจ้างต้องทํา ป้ายบอกพื้นที่ปฏิบัติง านและกั้นเขตพื้นที่ป ฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน

รายละเอียดงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนสายเมนระบบไฟฟ้าภายในบริเวณสํานักงาน
1. งานรื้อถอน
1.1 งานรื้อถอนคอนกรีตคอนกรีตเดิม จํานวน 23.00 ลบ.ม.
1.2 งานดินขุด - งานดินถม จํานวน 92.00 ลบ.ม.
1.3 งานทรายหยาบบดอัดแน่น จํานวน 19.00 ลบ.ม.
1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง (fc’=240 Ksc) จํานวน 15.00 ลบ.ม.
1.5 บ่อแฮนโฮลสําเร็จรูป 0.8x0.9 ม. หนา 12 ซม. จํานวน 1.00 ลูก
1.6 บ่อแฮนโฮลสําเร็จรูป 0.8x0.8 ม. หนา 12 ซม. จํานวน 4.00 ลูก
1.7 งานคอนกรีตสําหรับวางตู้เมนไฟฟ้า MDB จํานวน 2.00 ลบ.ม.
1.8 งานขนย้ายเศษวัสดุไปทิ้ง จํานวน 1 งาน
2. งานไฟฟ้า
2.1 ท่อ HDPE 110 มม. PN6.3 จํานวน 384.00 ม.
2.2 ท่อ HDPE 63 มม. PN6.3 จํานวน 384.00 ม.
2.3 ท่อ HDPE 50 มม. PN6.3 จํานวน 300.00 ม.
2.4 ข้อโค้ง HDPE 110 มม. จํานวน 4.00 ตัว
2.5 ข้อโค้ง HDPE 63 มม. จํานวน 4.00 ตัว
2.6 สายไฟฟ้า CV 0.6/1 KV. 1c x 185 sq.mm จํานวน 32.00 ม.
2.7 สายไฟฟ้า CV 0.6/1 KV. 1c x 95 sq.mm จํานวน 1368.00 ม.
2.8 สายไฟฟ้า CV 0.6/1 KV. 2c x 10 sq.mm จํานวน 300.00 ม.
2.9 สายไฟฟ้า CV 0.6/1 KV. 2c x 4 sq.mm จํานวน 200.00 ม.
2.10 สาย RG-6 แบบร้อยท่อฝังใต้ดิน จํานวน 250.00 ม.
2.11 สายโทรศัพท์ 12 Cx0.65 แบบร้อยท่อฝังใต้ดิน จํานวน 300.00 ม.
2.12 ตู้ไฟฟ้า MDB ฝา 2 ชั้น มีกระจก จํานวน 1.00 ชุด
2.13 ตู้เหล็กกันน้ําสําหรับเชื่อมต่อสายโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ตัวต่อสาย จํานวน 3.00 ชุด
2.14 ตู้เหล็กกันน้ําสําหรับเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิด จํานวน 1.00 ชุด
2.15 ตู้เหล็กกันน้ําสําหรับเชื่อมต่อระบบเสียงตามสาย จํานวน 1.00 ชุด
หมายเหตุ 1. ระบบสายไฟฟ้า ชนิด CV 0.6/1 KV. ใช้ยี่ห้อ THAI YAZAKI, ยี่ห้อ BANGKOK CABLE, ยี่ห้อ
PHELPS DODGE หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ โดยมีเอกสารยืนยัน
2. ท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE PN6.3 ใช้ยี่ห้อ ARR, ยี่ห้อ TAP, ยี่ห้อ TGG หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ โดยมี
เอกสารยืนยัน

-23. ตู้ไฟฟ้า LV. Switch Board Manufactering ใช้ยี่ห้อ S. Switchboard, ยี่ห้อ ASEFA, ยี่ห้อ TIC
หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ โดยมีเอกสารยืนยัน
4. Main Circuit Breaker ใช้ยี่ห้อ Schneider, ยี่ห้อ ABB, ยี่ห้อ MITSUBISHI หรือเทียบได้ไม่ต่ํา
กว่านี้ โดยมีเอกสารยืนยัน
5. สายโทรศัพท์ AP (สําหรับร้อยท่อฝังดิน) ใช้ยี่ห้อ PHELPS DODGE, ยี่ห้อ INTER LINK, ยี่ห้อ
BANGKOK หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ โดยมีเอกสารยืนยัน
6. สายสัญญาณ RG-6 (สําหรับร้อยท่อฝังดิน) ใช้ยี่ห้อ INTER LINK, ยี่ห้อ COMMSCOPE หรือเทียบได้
ไม่ต่ํากว่านี้ โดยมีเอกสารยืนยัน
7. ตู้ TC ระบบโทรศัพท์ ใช้ยี่ห้อ KJL, ยี่ห้อ INTERLINK หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ โดยมีเอกสารยืนยัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนสายเมนระบบไฟฟ้าภายในบริเวณสํานักงาน จํานวน ๑ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานรื้อถอน งานไฟฟ้า
๔. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง
๕.๑ แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)
๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง (แบบ ปรส.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
๖.๑ นายไพรัช ทองนุ้ย

พนักงานการเกษตร ๖

ประธานกรรมการ

๖.๒ นายประสาร สัมพัทธ์ตระกูล

พนักงานช่าง

กรรมการ

๖.๓ นายสิทธิ์ ผลบุญ

ช่างซ่อมบํารุงชั้น ๒

กรรมการ

