ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพือ่ ใช้งาน งบ คพจ.1 งานโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจาหน่าย
ระยะที่ 1 งบ.คพจ.1 (แผน 3, 4) ครั้งที่ 2 จานวน 8 รายการ
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด นครสวรรค์ มี ความประสงค์จะดาเนินการจัดซื้อผลิตภัณฑ์
คอนกรีต งาน งบโครงการพั ฒนาระบบสายส่ง และจ าหน่าย ระยะที่ 1 งบ.คพจ.1 แผน 3 , 4 (ครั้ง ที่ 2 )ตาม
แผนงานก่อสร้างประจาปี 2563 ใช้งานในพื้นที่ กฟจ.นว. และ กฟฟ.ในสังกัด ที่จะเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จตาม
แผนที่กาหนดตามรายละเอียดความต้องการใช้อุปกรณ์ต่อไปนี้
1. ความเป็นมา
การไฟฟ้ าส่วนภูมิ ภาค จัง หวัด นครสวรรค์ ได้จัดท าแผนการจัดหาพัสดุผ ลิตภัณฑ์ คอนกรีต งาน
งบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจาหน่าย ระยะที่ 1 งบ.คพจ.1 (แผน 3 , 4) ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร เพื่อให้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพียงพอต่อความต้องการใช้งานก่อสร้างระบบจาหน่ายและสายส่งให้
สอดคล้องกับแผนการดาเนินการจัดหาพัสดุผลิตภัณฑ์คอนกรีต
2. วัตถุประสงค์
จากการตรวจสอบข้อมูลความต้องการพัสดุตามที่ กฟข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งมาเพื่อจัดทา
แผนจัดหาพัสดุผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจาปี 2562 (ครั้งที่ 2) พบว่ารายการพัสดุที่จะใช้งานมีจานวนไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้งาน จาเป็นต้องจัดหาพัสดุผลิตภัณฑ์คอนกรีตตาม งบ/โครงการต่างๆ เพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้งานก่อสร้างระบบจาหน่ายและสายส่ง
3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชวั่ คราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ ไม่ ผ่านเกณฑ์ก ารประเมิ นผลการปฏิบัติง านของผู้ป ระกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เ ป็นบุคคลซึ่งถูก ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ เ ป็นผู้ทิ้ งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ ายื่นข้อเสนอให้แก่ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันประกาศจัดซื้อ e-bidding หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
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3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ผู้ยื่นข้อ เสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเ ล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญ ชีก ลาง ตามที่ ค ณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
3.12 ผู้ยืนข้อเสนอต้อ งไม่อ ยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีร ายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีร ายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้คัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ล ะครั้ง ซึ่ง มีมูล ค่าไม่ เกิ นสามหมื่ นบาทคู่สัญ ญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
พัสดุรอง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ จานวน 8 รายการ ตามแผนจัดซื้อ กฟข.
เลขที่ น.3.นว.(บห) 541/2562 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ที่

รหัสพัสดุ

1

1-00-001-0004

2

1-00-001-0012

3

1-00-001-0013

4

1-00-002-0400

5

1-00-002-0401

6

1-00-002-0402

7

1-00-004-0001

8

1-00-011-0003

วงเงิน
รายการ/รายละเอียด
ประมาณการ
(รวมภาษี)
เสา คอร.ขนาด 12 เมตร
200 ต้น
977,766.00
เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร
300 ต้น
2,239,617.00
เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร
600 ต้น
7,209,660.00
เสา ตอม่อ คอร.ขนาด 0.36x0.36x4.50 เมตร
100 ต้น
358,343.00
เสา
100 ต้น
435,597.00
36. ตอม่
เมตรอ คอร.ขนาด 0.36x0.36x5.50 เมตร
เสา ตอม่อ คอร.ขนาด 0.36x0.36x6.50 เมตร
100 ต้น
513,386.00
สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร
200 แผ่น
38,306.00
คอน..คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร
300 ท่อน
167,883.00
e-bidding จานวน 8 รายการ วงเงินประมาณการรวม 11,940,558.00
จานวน
(หน่วย)

5. ระยะเวลาดาเนินการ
ไม่เกิน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

สเปคอ้างอิง
เลขที่
IB1-021/23021
IB1-021/37030
IB1-021/37030
IB1-020/37033
IB1-020/37033
IB1-020/37033
Kco-008/37033
IB1-015/240019
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6. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ และสถานที่ส่งมอบ
ส่งมอบพัสดุดังกล่าวข้างต้น งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
งวดที่ 2 ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
งวดที่ 3 ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
งวดที่ 4 ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
งวดที่ 5 ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
สถานที่ส่งมอบ คลังพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์
7. วงเงินในการจัดหา
วงเงินดาเนินการ 11,159,400.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 781,158.00 บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 11,940,558.00 บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)
8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อมูลเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นได้
ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
- โทรศัพท์ : 0-56-221-112
- โทรสาร : 0-56-226-413
- E-mail : navapan.hat@pea.co.th
สาธารณะชนที่ ต้อ งการเสนอแนะ วิ จ ารณ์ หรือมี ความเห็ น ต้ องเปิดเผยชื่ อและที่ อ ยู่ของผู้ใ ห้
ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

-4หนดส่งมอบ และสถานที่ส่งมอบ
ส่งมอบของที่ แผนกคลังพัสดุหลัก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ กาหนดส่งมอบ
งบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจาหน่าย ระยะที่ 1 งบ.คพจ.1 (แผน 3 , 4) ครั้งที่ 2 ประจาปี 2563 ส่งมอบ
ของที่ แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์หนดส่งมอบจานวน 5 งวด ภายในงวดสามารถส่ง
งวดเดียว หรือทยอยจัดส่งได้ ดังนี้
งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
งวดที่ 5

จัดส่งภายใน
จัดส่งภายใน
จัดส่งภายใน
จัดส่งภายใน
จัดส่งภายใน

30 วัน
60 วัน
90 วัน
120 วัน
150 วัน

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

คลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์

รายการ/รายละเอียด

จานวน
(หน่วย)

กาหนดส่งมอบ
งวดที่ งวดที่ 2 งวดที่ 3
1
ภายใน ภายใน
ภายใน 60 วัน 90 วัน
30
วัน

งวดที่ 4
ภายใน
120 วัน

งวดที่ 5
ภายใน
150 วัน

ที่

รหัสพัสดุ

1

1-00-001-0004

เสา คอร.ขนาด 12 เมตร

200 ต้น

40

40

40

40

40

2

1-00-001-0012

เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร

300 ต้น

60

60

60

60

60

3

1-00-001-0013

เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร

600 ต้น

120

120

120

120

120

4

1-00-002-0400

100 ต้น

20

20

20

20

20

5

1-00-002-0401

100 ต้น

20

20

20

20

20

6

1-00-002-0402

เสา ตอม่อ คอร.ขนาด 0.36 x 0.36 x 4.50
เมตร
เสา ตอม่อ คอร.ขนาด 0.36 x 0.36 x 5.50
เมตร
36. ตอม่
เมตรอ คอร.ขนาด 0.36 x 0.36 x 6.50
เสา

100 ต้น

20

20

20

20

20

7

1-00-004-0001

เมตร
สมอบก ขนาด 0.55 x 0.55 x 0.15 เมตร

200 แผ่น

40

40

40

40

40

8

1-00-011-0003

300 ท่อน

60

60

60

60

30

คอน..คอร.สปัน ขนาด 0.12 x 0.12 x 2.00
เมตร
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