ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จานวน 11 รายการ
โครงการพัฒนาระบบสายส่งและจาหน่าย ระยะที่ 1(คพจ.1) ,โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรราย
ใหม่ ระยะที่ 2 (คฟม.2) ประจาปี 2562 ของ กฟจ.มค.
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม มีความประสงค์จะดาเนินการจัดซื้อผลิตภัณฑ์
คอนกรีต โครงการพัฒนาระบบสายส่งและจาหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) , โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือน
ราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คฟม.2) ประจ าปี 2562 ซึ่ง คณะกรรมการก าหนดร่ า งขอบเขตของงาน หรื อ
รายละเอียดกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลื อกข้อเสนอ ของงานซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ความเป็นมา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี มีแผนจัดหาผลิตภัณฑ์
คอนกรีต โดยให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ กฟฉ.2 ดาเนินการจัดซื้อ ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพียงพอกับความต้องการใช้งานการดาเนินงานก่อสร้างและปรับปรุงงาน
โครงการ ปี 2562 ตามแผนงานและมีระดับสารองที่เหมาะสม
2. วัตถุประสงค์
จัดหาผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้งาน โครงการพัฒนาระบบสายส่งและจาหน่าย ระยะที่ 1(คพจ.1) ,
โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คฟม.2) ประจาปี 2562
รายการผลิตภัณฑ์คอนกรีต และจานวนพัสดุที่จะซื้อครั้งนี้
รายการที่

รหัสพัสดุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1000010001
1000010002
1000010004
1000010012
1000010013
1000020400
1000020500
1000110001
1000110003
1000110004
1000040001

รายการ
เสา คอร.ขนาด 8.00 เมตร
เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร
เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร
เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร
เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร
เสา ตอม่อ คอร.0.36x0.36x4.50 เมตร
เสา ตอม่อ คอร.0.41x0.41x5.50 เมตร

คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร
คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร
คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร
สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร

คพจ.1 คฟม.2
200
900
200
500
600
400
300
200
300
500
200
500
550
333
650
-

รวมซื้อ
1,100
200
500
600
400
300
200
800
700
883
650

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จังหวัดมหาสารคาม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
3.14 ให้กาหนดคุณสมบัติอื่นๆ
4. หลักเกณฑ์การพิจารณา เกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคาต่อรายการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. กาหนดยืนราคา ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
6.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)
รายการ
รหัสพัสดุ
รายการ
ที่
1000010001 เสา คอร.ขนาด 8.00 เมตร
1
1000010002 เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร
2
1000010004 เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร
3
1000010012 เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร
4
1000010013 เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร
5
1000020400 เสา ตอม่อ คอร.0.36x0.36x4.50 เมตร
6
1000020500 เสา ตอม่อ คอร.0.41x0.41x5.50 เมตร
7
1000110001 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร
8
1000110003 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร
9
10 1000110004 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร
11 1000040001 สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร

สเปคอ้างอิงเลขที่
IB1-021/23021
IB1-021/23021
IB1-021/23021
IB1-020/37030
IB1-020/37030
IB1-020/37033
IB1-020/37033
IB1-020/22013
IB1-015/240019
IB1-015/240019
KCO-008/37001

7. เงื่อนไขประกอบการจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต
7.1 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ที่จะเสนอขายต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจะต้องผลิต
ใหม่ไม่เคยนาไปใช้งานมาก่อน
7.2 การเบิกจ่ายค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะชาระค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต นับแต่วันที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามงวดการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว
7.3 ให้ผู้ขายรายผลิตภัณฑ์คอนกรีต ภายในรัศมี 50 กม. จากจุดจัดส่งที่กาหนดให้โดยไม่คิดมูลค่า
7.4 ผู้ขายสามารถเสนอราคาผลิตภัณฑ์ เพียงประเภทเดียวได้ แต่ต้องครบตามจานวนจุดจัดส่งนั้นๆ หาก
เสนอราคาไม่ครบตามจานวนที่ต้องการซื้อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่พิจารณารับซื้อ
7.5 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ที่ผู้ขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับรองแต่ละครั้งจะต้องดาเนินการผลิตที่ต่อเนื่องกัน
7.6 ให้ผู้ขายแจ้งรายชื่อวิศวกร พร้อมทั้งรูปถ่ายจริง คือ
7.6.1 วิศวกรผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์คอนกรีต อย่างต่าต้องเป็นสามัญวิศวกร
7.6.2 วิศวกรผู้ควบคุมโรงงาน ซึ่งต้องอยู่ในโรงงานเต็มเวลาปฏิบัติอย่างต่าต้องเป็นภาคีวิศวกร
8. กาหนดส่งมอบ
- สถานที่ส่งมอบ คลังพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม
- ระยะเวลาส่งมอบ ให้นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย ดังนี้
งวดที่ 1 ส่งมอบภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
งวดที่ 2 ส่งมอบภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
งวดที่ 3 ส่งมอบภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
งวดที่ 4 ส่งมอบภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
ที่
1

รหัสพัสดุ

1000010001
2 1000010002
3 1000010004
4 1000010012
5 1000010013
6 1000020400
7 1000020500
8 1000110001
9 1000110003
10 1000110004
11 1000040001

ชื่อพัสดุ
เสา คอร.ขนาด 8.00 เมตร
เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร
เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร
เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร
เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร
เสา ตอม่อ คอร.0.36x0.36x4.50 เมตร
เสา ตอม่อ คอร.0.41x0.41x5.50 เมตร
คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร
คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร
คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร
สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร

จานวน
ซื้อ
งวด 1
1,100 300
200
200
500
300
600
200
400
100
300
100
200
100
800
300
700
300
883
300
650
350

จานวนส่งมอบ
งวด 2
300
-

200
200
100
100
100
300
200
300
300

งวด 3
300
-

งวด 4
200
-

-

-

200
200
100

-

-

-

200
200
283

-

-

-

-

-

9. เงื่อนไขการส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง
9.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบพัสดุเกินกาหนดเวลา โดยคิดค่าปรับเป็นรายวัน
อัตรา ร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุ/งานจ้าง ยังไม่ได้รับมอบโดยรวมราคาภาษีมูลค่าเพิ่ม
9.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบพัสดุ/งานนั้น ถ้าปรากฏว่า พัสดุ/งานนั้นมีลักษณะไม่ตรง
ตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง กรณีนี้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างต้องดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างทุก
ประการ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย/ผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจะนามาอ้าง
เป็นเหตุ ขอขยายเวลาทาการตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้
10.การจ่ายเงิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดมหาสารคาม จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากร
อื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว
11.ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดมหาสารคาม
เลขที่ 125 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลแจ้งสนิท อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวปลื้มกมล สุขาภิวัฒน์
E-mail: pluemkamol.suk@pea.co.th
โทรศัพท์ : 043-750461
โทรสาร : 043-971303
โทรศัพท์มือถือ 083-5606699
หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานซื้อดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษร มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น

