ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
จ้างเหมาบุคคลภายนอกสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ ประจาปี 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) เลขที่ ฉ.3 ภข.(บห.)540 ลว. 15 มี.ค.2562
จานวน 3 พื้นที่ รวม 2 รายการ
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอภูเขียว มีความประสงค์จะจ้างเหมาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับมิเตอร์ของ
กฟภ.“จ้างเหมาบุคคลภายนอกสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ ประจาปี 2562” ซึ่งคณะกรรมการกาหนดร่าง
ขอบเขตของงาน หรื อ รายละเอี ย ดก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารพิจ ารณาคั ด เลื อกข้ อ เสนอ ของงาน จ้ า งเหมา
บุคคลภายนอกสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ ประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ความเป็นมา
เนื่องด้วย กฟอ.ภูเขียว ได้จ้างเหมาบุคคลภายนอกสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ ประจาปี 2562 ซึ่ง
ครบกาหนดวงเงินสัญญาจ้างแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ มีความคล่องตัวจึงมีความจาเป็น
ที่จะต้องกาหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้างสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ ประจาปี 2562 ในเขตพื้นที่ อ.ภูเขียว อ.
คอนสาร อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
2.วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาผู้รับจ้างปฏิบัติงานสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ ประจาปี 2562 ในเขตพื้นที่ อ.ภูเขียว อ.คอน
สาร อ.บ้ า นแท่ น จ.ชั ย ภู มิ ตามราคากลางที่ กฟภ.ก าหนด รวมทั้ ง สิ้ น 2 รายการ เพื่ อ เป็ น การก าหนด
วงเงินงบประมาณ การจ้างที่ถูกต้อง ตามระเบียบฯ ต่อไป รายละเอียดแสดงดัง ตารางที่ 1.1 – 1.3
วงเงินงบประมาณ 621,199.20 บาท (หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)
รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม โดยวงเงินจ้างตามบันทึกเลขที่ ฉ.3 กบล.(มม.) 320 ลว 18 ก.พ. 2562 ดังนี้
2.1พื้นที่ปฏิบัติงาน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ วงเงินงบประมาณ 370,369.80 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสาม
ร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.2 พื้นที่ปฏิบัติงาน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ วงเงินประมาณ 154,144.20 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พัน
หนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.3 พื้นที่ปฏิบัติงาน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ วงเงินประมาณ 96,685.20 บาท (เก้าหมื่นหกพันหกร้อย
แปดสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.พืน้ ที่…
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1. พื้นที่ปฏิบัติงาน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
รายการ
ที่

พื้นที่ปฏิบัติงาน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

1

สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ
1.1 ระบบ 1 เฟส 2 สาย (ไม่ประกอบ ซีที)
1.2 ระบบ 3 เฟส 4 สาย (ไม่ประกอบ ซีที)
รวม

จานวน
(เครื่อง)

3,791.00
33.00
3,824.00

ราคากลาง
(บาท/
เครื่อง)

รวมเป็นเงิน
(บาท)ไม่รวม
ภาษี

90.00
150.00

341,190.00
4,950.00
346,140.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงิน
7 % (บาท) ทั้งสิ้น (บาท)

23,883.30
346.50
24,229.80

365,073.30
5,296.50
370,369.80

ตารางที่ 1.1 งบประมาณในพื้นที่ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
2. พื้นที่ปฏิบัติงาน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
รายการ
ที่
1

พื้นที่ปฏิบัติงาน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ
1.1 ระบบ 1 เฟส 2 สาย (ไม่ประกอบ ซีที)
1.2 ระบบ 3 เฟส 4 สาย (ไม่ประกอบ ซีที)
รวม

จานวน
(เครื่อง)

1,584.00
10.00
1,594.00

ราคากลาง
(บาท/
เครื่อง)

รวมเป็นเงิน
(บาท)ไม่รวม
ภาษี

90.00
150.00

142,560.00
1,500.00
144,060.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงิน
7 % (บาท) ทั้งสิ้น (บาท)

9,979.20
105.00
10,084.20

152,539.20
1,605.00
154,144.20

ตารางที่ 1.2 งบประมาณในพื้นที่ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
รายการ
ที่
1

พื้นที่ปฏิบัติงาน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ
1.1 ระบบ 1 เฟส 2 สาย (ไม่ประกอบ ซีที)
1.2 ระบบ 3 เฟส 4 สาย (ไม่ประกอบ ซีที)
รวม

จานวน
(เครื่อง)

984.00
12.00
996.00

ราคากลาง
(บาท/
เครื่อง)

รวมเป็นเงิน
(บาท)ไม่รวม
ภาษี

90.00
150.00

88,560.00
1,800.00
90,360.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงิน
7 % (บาท) ทั้งสิ้น (บาท)

6,199.20
126.00
6,325.20

94,759.20
1,926.00
96,685.20

ตารางที่ 1.3 งบประมาณในพื้นที่ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

3.เงือ่ นไข...
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3.เงือ่ นไขประกอบการพิจารณา
3.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาจากราคารวมต่าสุด(โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)และไม่เกินราคา
กลางที่ กฟภ. กาหนด
3.2 ในการพิจารณาราคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอภูเขียวจะพิจารณาราคาต่อรายการ
3.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาเสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวนหรือขนาดเฉพาะรายการหน่วยรายการใด หรือพิจารณา
จัดจ้ างแยกตามราคาต่อหน่วย แยกแต่ละรายการ และอาจพิจารณาจัดจ้างจากบริษัท/ห้ างหุ้ นส่ วนจากัด
เดียวกันหรือไม่ก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา โดยคา
นึ่งถึงประโยชน์หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น
สาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นเด็ดขาด โดยผู้เสนอนราคาจะเรี ยกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ มิได้
3.4 ราคาที่เสนอจะต้องกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า365วัน ตั้งแต่วันที่เสนอราคาโดยภายในกาหนด
ยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
4.5 ไม่เป็น บุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุ คคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
4.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กฟอ.ภูเขียว ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.10 ยื่ น ข้อเสนอต้อ งลงทะเบี ย นในระบบจัดซื้อจัดจ้า งภาครัฐ ด้ ว ยอิเล็ กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
4.11 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอซึ่ งได้รั บ คัด เลื อ กเป็ นคู่ สั ญ ญาต้ องลงทะเบี ยนในระบบจัด ซื้อ จั ดจ้ างภาครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
4.12 ผู้ยื่น..
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4.12 ผู้ ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
4.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็ นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ า ยเงิ น แต่ล ะครั้ ง ซึ่ งมี มู ล ค่ า ไม่เ กิ น สามหมื่ น บาทคู่ สั ญ ญาอาจจ่า ยเป็ น เงิน สดก็ ไ ด้ ตามที่ ค ณะกรรมการ
ป.ป.ช.กาหนด
5.หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
5.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1.)ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(2.) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนาบั ตร
ประจ าตัว ประชาชนของผู้นั้ น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้ นส่ ว น (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(3.) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่ นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(4.) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(4.1) สาเนาบัตรประชาชน (ถ้ามี)
(4.2) สาเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
(4.3) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
(4.4) สาเนาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (ถ้ามี)
5.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1.) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทนให้แนบหนังสือมอบอานาจ
ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ทั้งนี้ หาก
ผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(2.) บัญชีเอกสารส่ว นที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่ นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ เมื่ อผู้ ยื่ น ข้อ เสนอดาเนิน การแนบไฟล์ เอกสารตามบัญชี เอกสารส่ ว นที่ 2 ครบถ้ว น
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบั ญชีเอกสารส่วนที่ 2 ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่
ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

6.ค่าจ้าง

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
6.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
6.1 การจ้ า งตามสอบราคานี้ การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าคจะจ่ ายค่ า จ้ า งตามลั ก ษณะงานที่ ผู้ รั บ จ้ า ง
ปฏิบัติงานจริงและไม่จ่ายเงินล่วงหน้าก่อนที่จะได้รับมอบงาน
6.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิจะจ่ายค่าจ้างตามการส่งมอบงานหลังจากที่คณะกรรมการได้ตรวจรับงาน
เรียบร้อยแล้วโดยกาหนดส่งมอบงานและจ่ายค่าจ้าง
6.3 กฟอ.ภูเขียว จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
แล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกาหนดการจ่ายเงินเป็นการจ่ายตามงานที่แล้วเสร็จ
6.4 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่จ้างให้สะอาดเรียบร้อย
7.อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะกาหนด ดังนี้
7.1 กรณีที่ ผู้ รั บ จ้ า งน างานที่ รั บ จ้ างไปจ้ างช่ว งให้ ผู้ อื่ นทาอีก ทอดหนึ่ งโดยไม่ได้ รับ อนุ ญ าตจาก
กฟอ.ภูเขียว จะกาหนดค่าปรับสาหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจานวนร้อยละ10.00 ของวงเงินของงานจ้างช่วง
นั้น
7.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ 7.1 จะกาหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรา
ร้อยละ0.20 ของราคาค่าจ้าง

