สิ่งที่ต้องปฏิบัติ
การจัดทา เอกสารในการยื่นเสนอราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต
1. ผู้เสนอราคาต้องดาวน์โหลดเอกสาร ในการยื่นเสนอราคา ดังนี้
1.1 เงื่อนไขซื้อ /จ้าง เป็นไปตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯกาหนด
1.2 เงื่อนไขเพิ่มเติมรายการพัสดุตาม มาตรฐาน กฟภ.
2. แคตตาล็อก และ/หรือ แบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของผลิตภัณฑ์ผู้เสนอ
ราคา ตามสเปคมาตรฐาน กฟภ. ที่กาหนด กรณีได้รับอนุมัติขึ้น ทะเบียนรายชื่อบริษัทผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ให้แนบ
สาเนาหนังสือแจ้งการอนุมัติรับขึ้นทะเบียนรายชื่อบริษัทผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และผลิตภัณฑ์ (Vender Lists) (ถ้ามี)
ต่อรายการที่เสนอราคาทุกรายการ
3. ผู้เสนอราคาต้องระบุชื่อบริษัท/ห้างฯ/ร้าน ผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคาครั้งนี้ และจาเป็นต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน (โดยการพิมพ์เท่านั้น) กรณีตัวแทนจาหน่าย ให้แนบสาเนาหนังสือแต่งตั้งตัวแทน
จาหน่ายจากผู้ผลิต
4. ยื่นเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรมบัญชีกลาง(e-GP) ภายในวันที่กาหนดให้เสนอราคา
เท่านั้น หากไม่สามารถยื่นเอกสารเสนอราคา ให้ติดต่อสานักงานคลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง ตามรายละเอียด
ข้อมูลการติดต่อในwww.gprocurement.co.th

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง ชั้น 2 กองบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ 034-339140-5 ต่อ 10326-28 โทรสาร 034-332926

คุณลักษณะเฉพาะ specification /เงื่อนไขเพิ่มเติม

Invitation to Bid No. : C3IAH ชช.012/2562
Specification No. :
เงื่อนไขการเสนอราคาและการจัดส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า
1. ผลิตภัณฑ์ ที่จะเสนอขายต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจะต้อง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใหม่ไม่เคยนาไปใช้งานมาก่อน
2. การจ่ายเงินหลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อย ให้จ่ายเมื่อผู้ขายส่งมอบของให้
ครบถ้วนตามจานวน
3. ให้เสนอราคา ตามรายการ รวมค่าขนส่งถึงจุดจัดส่งที่ระบุ กาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า
120 วัน นับตั้งแต่วันที่เสนอราคา
4. เสาไฟฟ้า คอร. และฐาน คสล. ที่ผู้ขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับรองแต่ละครั้ง จะต้อง
ดาเนินการผลิตที่ต่อเนื่องกัน
5. ให้ผู้ขายรายเสา คอร. แต่ละขนาด ภายในรัศมี 50 กม. จากจุดจัดส่งที่กาหนดให้โดยไม่คิด
มูลค่า
6. ผู้ขายสามารถเสนอราคาขาย เพียงรายการพิจารณารายการเดียวได้ แต่ต้องครบตาม
จานวนของรายการนั้นๆ หากเสนอราคาไม่ครบตามจานวนที่ต้องการซื้อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ จะไม่รับ
พิจารณา
7. ให้ผู้ขายแจ้งรายชื่อวิศวกร พร้อมทั้ง รูปถ่ายจริง คือ
7.1 วิศวกรผู้ออกแบบเสา คอร อย่างต่าต้องเป็นสามัญวิศวกร
7.2 วิศวกรผู้ควบคุมโรงงาน ซึง่ ต้องอยู่ในโรงงานเต็มเวลาปฏิบัติงาน อย่างต่าต้องเป็นภาคี
วิศวกร
8. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอ ผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่พร้อมที่จะผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตได้
ทันที ในวันประมูลราคา
9. กาหนดส่งมอบแต่ละรายการ งวดเดียวภายใน 60 วัน นับถัดจากวันทีล่ งนามในสัญญาซื้อ
ขาย ดังนี้
รายการพิจารณาที่ 1 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จานวน 6 รายการ ใช้งานพื้นที่ คลังพัสดุนครชัยศรี
ที่
1
2
3
4
5
6

รหัสพัสดุ
1000010012
1000020400
1000040001
1000110001
1000110003
1000110004

รายการ
เสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร
เสา ตอม่อ คอร. ขนาด 0.36*0.36*4.50 เมตร
สมอบก คอร. ขนาด 0.55*0.55*0.15 เมตร
คอน คอร. สปัน ขนาด 0.10*0.10*2.50 เมตร
คอน คอร. สปัน ขนาด 0.12*0.12*2.00 เมตร
คอน คอร. สปัน ขนาด 0.12*0.12*2.50 เมตร

จานวน
309
100
100
68
115
60

รายการพิจารณาที่ 2 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จานวน 6 รายการ ใช้งานพื้นที่ คลังพัสดุสุพรรณบุรี
ที่
1
2
3
4
5
6

รหัสพัสดุ
1000010012
1000020400
1000020500
1000040001
1000110001
1000110003

รายการ
เสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร
เสา ตอม่อ คอร. ขนาด 0.36*0.36*4.50 เมตร
เสา ตอม่อ คอร. ขนาด 0.41*0.41*5.50 เมตร
สมอบก คอร. ขนาด 0.55*0.55*0.15 เมตร
คอน คอร. สปัน ขนาด 0.10*0.10*2.50 เมตร
คอน คอร. สปัน ขนาด 0.12*0.12*2.00 เมตร

จานวน
300
100
50
100
100
100

รายการพิจารณาที่ 3 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จานวน 7 รายการ ใช้งานพื้นที่ คลังพัสดุกาญจนบุรี
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รหัสพัสดุ
1000010012
1000010013
1000020400
1000020500
1000040001
1000110001
1000110003

รายการ
เสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร
เสา คอร. ขนาด 14.30 เมตร
เสา ตอม่อ คอร. ขนาด 0.36*0.36*4.50 เมตร
เสา ตอม่อ คอร. ขนาด 0.41*0.41*5.50 เมตร
สมอบก คอร. ขนาด 0.55*0.55*0.15 เมตร
คอน คอร. สปัน ขนาด 0.10*0.10*2.50 เมตร
คอน คอร. สปัน ขนาด 0.12*0.12*2.00 เมตร

จานวน
300
100
100
50
100
100
100

รายการพิจารณาที่ 4 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จานวน 9 รายการ ใช้งานพื้นที่ คลังพัสดุสมุทรสาคร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รหัสพัสดุ
1000010012
1000010013
1000020400
1000020401
1000020402
1000020500
1000040001
1000110001
1000110003

รายการ
เสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร
เสา คอร. ขนาด 14.30 เมตร
เสา ตอม่อ คอร. ขนาด 0.36*0.36*4.50 เมตร
เสา ตอม่อ คอร. ขนาด 0.36*0.36*5.50 เมตร
เสา ตอม่อ คอร. ขนาด 0.36*0.36*6.50 เมตร
เสา ตอม่อ คอร. ขนาด 0.41*0.41*5.50 เมตร
สมอบก คอร. ขนาด 0.55*0.55*0.15 เมตร
คอน คอร. สปัน ขนาด 0.10*0.10*2.50 เมตร
คอน คอร. สปัน ขนาด 0.12*0.12*2.00 เมตร

จานวน
300
125
110
28
11
49
100
100
100

รายการพิจารณาที่ 5 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จานวน 5 รายการ ใช้งานพื้นที่ คลังพัสดุสามพราน
ที่
1
2
3
4
5

รหัสพัสดุ
1000010012
1000020400
1000040001
1000110003
1000110004

รายการ
เสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร
เสา ตอม่อ คอร. ขนาด 0.36*0.36*4.50 เมตร
สมอบก คอร. ขนาด 0.55*0.55*0.15 เมตร
คอน คอร. สปัน ขนาด 0.12*0.12*2.00 เมตร
คอน คอร. สปัน ขนาด 0.12*0.12*2.50 เมตร

จานวน
200
50
50
150
150

รายการพิจารณาที่ 6 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จานวน 5 รายการ ใช้งานพื้นที่ คลังพัสดุบ้านโป่ง
ที่
1
2
3
4
5

รหัสพัสดุ
1000010012
1000020400
1000040001
1000110003
1000110004

รายการ
เสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร
เสา ตอม่อ คอร. ขนาด 0.36*0.36*4.50 เมตร
สมอบก คอร. ขนาด 0.55*0.55*0.15 เมตร
คอน คอร. สปัน ขนาด 0.12*0.12*2.00 เมตร
คอน คอร. สปัน ขนาด 0.12*0.12*2.50 เมตร

จานวน
200
50
63
150
150

ประกวดราคาเลขที่ : C3IAH ชช.012/2562
ผู้ผลิต..................................................
ประเทศ...............................................
เครื่องหมายการค้า...............................
ตามเงื่อนไขการประกวดราคา ข้อ 4.1 ข้าพเจ้าได้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยมีรายละเอียด
ต่อรายการ ที่เสนอราคาตามรายการพิจารณาที่ยื่นเสนอราคาครั้งที่ รายการที่ ..................................... ดังนี้
รายการพิจารณาที่ 1 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จานวน 6 รายการ ใช้งานพื้นที่ คลังพัสดุนครชัยศรี
ที่

รหัสพัสดุ

1
2
3
4
5
6

1000010012
1000020400
1000040001
1000110001
1000110003
1000110004

จานวน ราคาต่อหน่วย ราคารวมต่อรายการ
(ไม่รวมภาษีฯ)
(ไม่รวมภาษีฯ)
เสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร
309
เสา ตอม่อ คอร. ขนาด 0.36*0.36*4.50 เมตร 100
สมอบก คอร. ขนาด 0.55*0.55*0.15 เมตร
100
คอน คอร. สปัน ขนาด 0.10*0.10*2.50 เมตร
68
คอน คอร. สปัน ขนาด 0.12*0.12*2.00 เมตร 115
คอน คอร. สปัน ขนาด 0.12*0.12*2.50 เมตร
60
รายการ

วงเงินเสนอราคารวม รายการพิจารณาที่ 1

รายการพิจารณาที่ 2 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จานวน 6 รายการ ใช้งานพื้นที่ คลังพัสดุสุพรรณบุรี
ที่

รหัสพัสดุ

1
2
3
4
5
6

1000010012
1000020400
1000020500
1000040001
1000110001
1000110003

จานวน ราคาต่อหน่วย ราคารวมต่อรายการ
(ไม่รวมภาษีฯ)
(ไม่รวมภาษีฯ)
เสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร
300
เสา ตอม่อ คอร. ขนาด 0.36*0.36*4.50 เมตร 100
เสา ตอม่อ คอร. ขนาด 0.41*0.41*5.50 เมตร
50
สมอบก คอร. ขนาด 0.55*0.55*0.15 เมตร
100
คอน คอร. สปัน ขนาด 0.10*0.10*2.50 เมตร 100
คอน คอร. สปัน ขนาด 0.12*0.12*2.00 เมตร 100
รายการ

วงเงินเสนอราคารวม รายการพิจารณาที่ 2

รายการพิจารณาที่ 3 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จานวน 7 รายการ ใช้งานพื้นที่ คลังพัสดุกาญจนบุรี
ที่

รหัสพัสดุ

1
2
3
4
5
6
7

1000010012
1000010013
1000020400
1000020500
1000040001
1000110001
1000110003

จานวน ราคาต่อหน่วย ราคารวมต่อรายการ
(ไม่รวมภาษีฯ)
(ไม่รวมภาษีฯ)
เสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร
300
เสา คอร. ขนาด 14.30 เมตร
100
เสา ตอม่อ คอร. ขนาด 0.36*0.36*4.50 เมตร 100
เสา ตอม่อ คอร. ขนาด 0.41*0.41*5.50 เมตร
50
สมอบก คอร. ขนาด 0.55*0.55*0.15 เมตร
100
คอน คอร. สปัน ขนาด 0.10*0.10*2.50 เมตร 100
คอน คอร. สปัน ขนาด 0.12*0.12*2.00 เมตร 100
รายการ

วงเงินเสนอราคารวม รายการพิจารณาที่ 3

รายการพิจารณาที่ 4 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จานวน 9 รายการ ใช้งานพื้นที่ คลังพัสดุสมุทรสาคร
ที่

รหัสพัสดุ

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1000010012
1000010013
1000020400
1000020401
1000020402
1000020500
1000040001
1000110001
1000110003

เสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร
เสา คอร. ขนาด 14.30 เมตร
เสา ตอม่อ คอร. ขนาด 0.36*0.36*4.50 เมตร
เสา ตอม่อ คอร. ขนาด 0.36*0.36*5.50 เมตร
เสา ตอม่อ คอร. ขนาด 0.36*0.36*6.50 เมตร
เสา ตอม่อ คอร. ขนาด 0.41*0.41*5.50 เมตร
สมอบก คอร. ขนาด 0.55*0.55*0.15 เมตร
คอน คอร. สปัน ขนาด 0.10*0.10*2.50 เมตร
คอน คอร. สปัน ขนาด 0.12*0.12*2.00 เมตร

จานวน ราคาต่อหน่วย ราคารวมต่อรายการ
(ไม่รวมภาษีฯ)
(ไม่รวมภาษีฯ)
300
125
110
28
11
49
100
100
100

วงเงินเสนอราคารวม รายการพิจารณาที่ 4

รายการพิจารณาที่ 5 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จานวน 5 รายการ ใช้งานพื้นที่ คลังพัสดุสามพราน
ที่

รหัสพัสดุ

1
2
3
4
5

1000010012
1000020400
1000040001
1000110003
1000110004

จานวน ราคาต่อหน่วย ราคารวมต่อรายการ
(ไม่รวมภาษีฯ)
(ไม่รวมภาษีฯ)
เสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร
200
เสา ตอม่อ คอร. ขนาด 0.36*0.36*4.50 เมตร
50
สมอบก คอร. ขนาด 0.55*0.55*0.15 เมตร
50
คอน คอร. สปัน ขนาด 0.12*0.12*2.00 เมตร 150
คอน คอร. สปัน ขนาด 0.12*0.12*2.50 เมตร 150
รายการ

วงเงินเสนอราคารวม รายการพิจารณาที่ 5

รายการพิจารณาที่ 6 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จานวน 5 รายการ ใช้งานพื้นที่ คลังพัสดุบ้านโป่ง
ที่

รหัสพัสดุ

1
2
3
4
5

1000010012
1000020400
1000040001
1000110003
1000110004

จานวน ราคาต่อหน่วย ราคารวมต่อรายการ
(ไม่รวมภาษีฯ)
(ไม่รวมภาษีฯ)
เสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร
200
เสา ตอม่อ คอร. ขนาด 0.36*0.36*4.50 เมตร
50
สมอบก คอร. ขนาด 0.55*0.55*0.15 เมตร
63
คอน คอร. สปัน ขนาด 0.12*0.12*2.00 เมตร 150
คอน คอร. สปัน ขนาด 0.12*0.12*2.50 เมตร 150
รายการ

วงเงินเสนอราคารวม รายการพิจารณาที่ 6

Invitation to BID NO : C3IAHชช.012/2562
Specification NO : IB1-021/37030, IB1-020/37033, KC0-008/37001, IB1-020/22013 และ
IB1-015_240019
C3 Schedule of detailed requirement
PEA
Item
Material
no
1 1-00-001-0012
2 1-00-001-0013
3 1-00-002-0400
4 1-00-002-0401
5 1-00-002-0402
6 1-00-002-0500
7 1-00-004-0001
8 1-00-011-0001
9 1-00-011-0003
10 1-00-011-0004

Quantity
1,609
225
510
28
11
149
513
368
715
360

Description
เงื่อนไขและข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะตัดสินจาก
ราคาต่อหน่วย
ราคาต่อรายการ

ราคารวม

2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่
ผลิตในประเทศไทย ทั้งนี้หากผู้เสนอราคาพัสดุที่ผลิตในประเทศ มี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่เป็นไปตามข้อกาหนดของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือไม่มีผู้เสนอพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่ผลิตจาก
ต่างประเทศต่อไป
พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย หมายความถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
สาเร็จรูปแล้วโดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย
จัดส่งพัสดุงวดเดียว ภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา ณ คลังพัสดุภายในเขตพื้นที่ กฟก.3

