ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจาหน่าย ระยะที่ 1 ปี 2563
งบ คพจ.1(แผน 3,4)งบประมาณปี 2562 ตามแผนงานก่อสร้างประจาปี 2563 จานวน 9 รายการ
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะดาเนินการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจาหน่าย ระยะที่ 1 ปี 2563 งบ คพจ .1(แผน 3,4)
งบประมาณปี 2562 ตามแผนงานก่อสร้างประจาปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตของงาน หรือ
รายละเอียดกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ของงานซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ความเป็นมา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ได้จัดทาแผนการจัดหาพัสดุผลิตภัณฑ์
งบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจาหน่าย ระยะที่ 1 ปี 2563 งบ คพจ.1(แผน 3,4)งบประมาณปี 2562 ตาม
แผนงานก่อสร้างประจาปี 2563 ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพื่อให้ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
เพียงพอต่อความต้องการใช้งานก่อสร้างระบบจาหน่ายและสายส่งให้สอดคล้องกับแผนการดาเนินการจัดหาพัสดุ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
2. วัตถุประสงค์
จากการตรวจสอบข้อมูลความต้องการพัสดุตามที่ กฟข . และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งมาเพื่อจัดทา
แผนจัดหาพัสดุ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ฯ พบว่ารายการพัสดุที่จะใช้งานมีจานวน ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
จาเป็นต้องจัดหาพัสดุผลิตภัณฑ์คอนกรีตตามงบ /โครงการต่างๆ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานก่อสร้าง
ระบบจาหน่ายและสายส่ง
3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันประกาศ จัดซื้อ e-bidding หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
พัสดุรอง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอหล่มสักหล่มสัก จานวน 9 รายการ ตาม อนุมัติที่ น .3
กบญ.(บพ)238/2562 ลว.24 ม.ค.2562
ที่

รหัสพัสดุ
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รายการ/รายละเอียด

จานวน
(หน่วย)

วงเงิน
ประมาณการ
(รวมภาษี)

สเปคอ้างอิง
เลขที่

เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร
100 ต้น 488,883.00 IB1-021/23021
เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร
200 ต้น 1,493,078.00 IB1-021/37030
เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร
350 ต้น 4,205,635.00 IB1-021/37030
เสา ตอม่อ คอร.0.36x0.36x4.50 เมตร
30 ต้น 107,502.90 IB1-021/37033
เสา ตอม่อ คอร.0.36x0.36x5.50 เมตร
50 ต้น 217,798.50 IB1-020/37033
เสา ตอม่อ คอร.0.36x0.36x6.50 เมตร
30 ต้น 154,015.80 IB1-020/370331
สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร 100 แผ่น
19,153.00 KC0-008/37001
คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 200 ท่อน 111,922.00 IB1-015/240019
คอน
เมตร คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 150 ท่อน 102,880.50 IB1-015/240019
e-bidding จานวน 9 รายการ วงเงินประมาณการรวม 6,900,868.70
เมตร

5. ระยะเวลาดาเนินการ
ไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
6. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ และสถานที่ส่งมอบ
ส่งมอบพัสดุดังกล่าวข้างต้น งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
งวดที่ 2 ภายใน 60 วัน
งวดที่ 3 ภายใน 90 วัน
สถานที่ส่งมอบ คลังพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
7. วงเงินในการจัดหา
วงเงินดาเนินการ 6,449,410.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 451,458.70 บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 6,900,868.70 บาท(หกล้านเก้าแสนแปดร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์)
8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อมูลเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นได้
ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
- โทรศัพท์ : 0-5691-2114
- โทรสาร: 0-5691-2115
- ทาง facebook: www.facebook.com/LomsakPEA/
สาธารณะชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้
ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

กาหนดส่งมอบ และสถานที่ส่งมอบ
ส่งมอบของที่ แผนกคลังพัสดุหลัก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ คือ
งบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจาหน่าย ระยะที่ 1 ปี 2563 งบ คพจ.1(แผน 3,4)งบประมาณปี 2562 ตาม
แผนงานก่อสร้างประจาปี 2563 และส่งมอบของที่ แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ กาหนดส่งมอบจานวน 3 งวด ภายในงวดสามารถส่งงวดเดียว หรือทยอยจัดส่งได้ ดังนี้
งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3

จัดส่งภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
จัดส่งภายใน 60 วัน
จัดส่งภายใน 90 วัน

คลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ที่

รหัสพัสดุ

รายการ/รายละเอียด
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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.0.36x0.36x5.50 เมตร
เสา ตอม่อ คอร.0.36x0.36x6.50 เมตร
สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร
คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร
คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร

จานวน
กาหนดส่งมอบ
(หน่วย) งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3
100 ต้น 40
30
30
200 ต้น 80
60
60
350 ต้น 150
100
100
30 ต้น 30
50 ต้น 25
25
30 ต้น 30
100 แผ่น 100
200 ท่อน 100
100
150 ท่อน 100
50
-

