รางขอบเขตของงาน (TOR)
จัดซื้อผลิตภัณฑคอนกรีต จํานวน 9 รายการ
โครงการพัฒนาระบบสายสงและจําหนาย ระยะที่ 1(คพจ.1) ,โครงการขยายเขตไฟฟาใหบานเรือนราษฎรราย
ใหม ระยะที่ 2 (คฟม.2) ประจําป 2562 ของ กบญ.ฉ.2
ดวยการไฟฟาสวนภูมิภ าคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวั ดอุบ ลราชธานี มี ความ
ประสงคจะดําเนินการจัดซื้อผลิตภัณฑคอนกรีต โครงการพัฒนาระบบสายสงและจําหนาย ระยะที่ 1 (คพจ.1) ,
โครงการขยายเขตไฟฟาให บานเรื อนราษฎรรายใหม ระยะที่ 2 (คฟม.2) ประจํ าป 2562 ซึ่งคณะกรรมการ
กําหนดรางขอบเขตของงาน หรื อรายละเอียดกํ าหนดหลักเกณฑการพิ จารณาคัด เลือกขอเสนอ ของงานซื้ อ
ผลิตภัณฑคอนกรีต โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ความเปนมา
การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี มีแผนจัดหาผลิตภัณฑ
คอนกรีต โดยให การไฟฟาสวนภูมิภาคในพื้นที่ กฟฉ.2 ดําเนินการจัดซื้อภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรร เพื่อใหมีผลิตภัณฑคอนกรีตเพียงพอกับความตองการใชงานการดําเนินงานกอสรางและปรับปรุงงาน
โครงการ ป 2562 ตามแผนงานและมีระดับสํารองที่เหมาะสม
2. วัตถุประสงค
จัดหาผลิตภัณฑคอนกรีตเพื่อใชงาน โครงการพัฒนาระบบสายสงและจําหนาย ระยะที่ 1(คพจ.1) ,
โครงการขยายเขตไฟฟาใหบานเรือนราษฎรรายใหม ระยะที่ 2 (คฟม.2) ประจําป 2562
รายการผลิตภัณฑคอนกรีต และจํานวนพัสดุที่จะซื้อครั้งนี้
รายการที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

รหัสพัสดุ

1000010001
1000010004
1000010012
1000010013
1000020500
1000110001
1000110003
1000110004
1000040001

รายการ
เสา คอร.ขนาด 8.00 เมตร
เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร
เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร
เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร
เสา ตอมอ คอร.0.41x0.41x5.50 เมตร
คอน คอร.สปน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร
คอน คอร.สปน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร
คอน คอร.สปน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร
สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร

คพจ.1
800
400
200
200
400
400

คฟม.2
1,000
500
200
300
500
-

รวมซื้อ
1,000
500
800
400
200
400
300
900
400

3. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปน
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก การไฟฟา
สวนภูมิภาค เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.11 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
3.12 ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
3.13 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
3.14 ใหกําหนดคุณสมบัติอื่นๆ
4. หลักเกณฑการพิจารณา เกณฑราคา โดยพิจารณาจากราคาตอรายการรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
5. กําหนดยืนราคา ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
6.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)
รายการ
รหัสพัสดุ
รายการ
ที่
1000010001 เสา คอร.ขนาด 8.00 เมตร
1
1000010004 เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร
2
1000010012 เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร
3
1000010013 เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร
4
1000020500 เสา ตอมอ คอร.0.41x0.41x5.50 เมตร
5
1000110001 คอน คอร.สปน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร
6
1000110003 คอน คอร.สปน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร
7
1000110004 คอน คอร.สปน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร
8
1000040001 สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร
9

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

7. เงื่อนไขประกอบการจัดซื้อผลิตภัณฑคอนกรีต
7.1 ผลิตภัณฑคอนกรีต ที่จะเสนอขายตองเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาค และจะตองผลิต
ใหมไมเคยนําไปใชงานมากอน
7.2 การเบิกจายคาผลิตภัณฑคอนกรีต การไฟฟาสวนภูมิภาคจะชําระคาผลิตภัณฑคอนกรีต นับแตวันที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามงวดการสงมอบเรียบรอยแลว
7.3 ใหผูขายรายผลิตภัณฑคอนกรีต ภายในรัศมี 50 กม. จากจุดจัดสงที่กําหนดใหโดยไมคิดมูลคา
7.4 ผูขายสามารถเสนอราคาผลิตภัณฑ เพียงประเภทเดียวได แตตองครบตามจํานวนจุดจัดสงนั้นๆ หาก
เสนอราคาไมครบตามจํานวนที่ตองการซื้อ การไฟฟาสวนภูมิภาคไมพิจารณารับซื้อ
7.5 ผลิตภัณฑคอนกรีต ที่ผูขายใหการไฟฟาสวนภูมิภาครับรองแตละครั้งจะตองดําเนินการผลิตที่ตอเนื่องกัน
7.6 ใหผูขายแจงรายชื่อวิศวกร พรอมทั้งรูปถายจริง คือ
7.6.1 วิศวกรผูออกแบบผลิตภัณฑคอนกรีต อยางต่ําตองเปนสามัญวิศวกร
7.6.2 วิศวกรผูควบคุมโรงงาน ซึ่งตองอยูในโรงงานเต็มเวลาปฏิบัติอยางต่ําตองเปนภาคีวิศวกร
8. กําหนดสงมอบ
- สถานที่สงมอบ คลังพัสดุการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดยโสธร
- ระยะเวลาสงมอบ ใหนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย ดังนี้
งวดที่ 1 สงมอบภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
งวดที่ 2 สงมอบภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
งวดที่ 3 สงมอบภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
งวดที่ 4 สงมอบภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
จํานวนสงมอบ

จํานวน
ซื้อ

งวด 1

งวด 2

งวด 3

งวด 4

1000010001 เสา คอร.ขนาด 8.00 เมตร

1,000

300

300

200

200

1000010004 เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร

500

300

200

-

-

1000010012 เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร

800

200

200

200

200

1000010013 เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร

400

100

100

200

-

1000020500 เสา ตอมอ คอร.0.41x0.41x5.50 เมตร

200

100

100

-

-

1000110001 คอน คอร.สปน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร

400

400

-

-

-

1000110003 คอน คอร.สปน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร

300

300

-

-

-

1000110004 คอน คอร.สปน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร

900

300

300

300

-

1000040001 สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร

400

200

200

-

-

รหัสพัสดุ

ชื่อพัสดุ

9. เงื่อนไขการสงมอบพัสดุ/งานจาง
9.1 การไฟฟาสวนภูมิภาค สงวนสิทธิ์คาปรับกรณีสงมอบพัสดุเกินกําหนดเวลา โดยคิดคาปรับเปนรายวัน
อัตรา รอยละ 0.20 ของราคาพัสดุ/งานจาง ยังไมไดรับมอบโดยรวมราคาภาษีมูลคาเพิ่ม
9.2 การไฟฟาสวนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับมอบพัสดุ/งานนั้น ถาปรากฏวา พัสดุ/งานนั้นมีลักษณะไมตรง
ตามรายการที่ระบุไวในใบสั่งซื้อ/สั่งจาง กรณีนี้ผูขาย/ผูรับจางตองดําเนินการแกไขใหถูกตองตามใบสั่งซื้อ/สั่งจางทุก
ประการ ดวยคาใชจายของผูขาย/ผูรับจางเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกลาว ผูขาย/ผูรับจางจะนํามาอาง
เปนเหตุ ขอขยายเวลาทําการตามใบสั่งซื้อ/สั่งจาง หรือของดหรือลดคาปรับไมได
10.การจายเงิน
การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต ๒ จังหวัดอุบลราชธานี จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษี
อากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของได
ครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว
11.ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
แผนกจัดซื้อและจัดจาง กองบัญชี การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 195 หมู 7 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลแจระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
34000
ชื่อผูติดตอ : นางสาวจิณณพัตตฒ ไมตรีจิตต
E-mail: Jinnapat.mai@pea.co.th
โทรศัพท : 045-242434 ตอ 10326-7
โทรสาร : 045-243265/045-255905
โทรศัพทมือถือ 097-1911578
หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานซื้อดังกลาว โปรดใหความเห็นเปน
ลายลักษณอักษรมายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยูขางตน

