ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms Of Reference : TOR)
เรื่อง จัดซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จานวน ๙ รายการ ประจาปี ๒๕๖๒
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
ประกวดราคาเลขที่ ฉ.๓ สคว.(คพ.)EBD001/๒๕๖๒
ความเป็นมา :
ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานและจัดสรรงบจัดซื้อผลิตภัณฑ์
คอนกรีต โครงการ คพจ.1 , คขก.๒ , คฟม.๒ , งานย้ายแนวระบบจาหน่ายและสายส่งไฟฟ้า(I.MR) และงาน
เร่งรัดปรับปรุงระบบจาหน่าย(I.BY)ในปี ๒๕๖๒ ในปี ๒๕๖๒
วัตถุประสงค์ :
เพื่ อ เป็ น จั ด หาพั ส ดุ ส าหรั บ การตอบสนองความต้อ งการพัส ดุ เพื่ อ การใช้ ง านก่ อสร้ าง บารุ งรั ก ษา
ในระบบจาหน่ายและสายส่ง ไตรมาส 1-2 ตามแผนการจัดหาพัสดุประจาปี ๒๕๖๒
คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา :
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔ .ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็น บุ คคลซึ่งถูกระงับ ชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขาย รับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นเสนอราคาในคราวเดียวกันแก่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา และไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

-๒๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ยื่ นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลื อกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับชาระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่
ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
วงเงินงบประมาณ :
ในการดาเนิ น การจั ดหา 7,391,850.00 บาท ภาษีมูล ค่ าเพิ่ม 517,429.50 บาท รวมทั้งสิ้ น
7,909,279.50 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)
รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ :
จัดซื้อพัสดุ ประเภทผลิ ตภัณฑ์คอนกรีต จานวน ๙ รายการ ประจาปี ๒๕๖๒ โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เพื่อใช้งานตามโครงการต่างๆ เลขที่ ฉ.๓ สคว.(คพ.)EBD001/๒๕๖๒

-๓-

ที่

รายการ

๑ เสาคอร.ขนาด 8.00 เมตร
๒ เสาคอร.ขนาด 9.00 เมตร
๓ เสาคอร.ขนาด 12.00 เมตร
๔ เสาคอร.ขนาด 12.20 เมตร
๕ สมอบกขนาด
0.55x0.55x0.15 เมตร
๖ คอนคอร.ขนาด
0.10x0.10x1.50 เมตร
๗ คอนคอร.ขนาด
0.10x0.10x2.50 เมตร
๘ คอนคอร.ขนาด
0.12x0.12x2.00 เมตร
๙ คอนคอร.ขนาด
0.12x0.12x2.50 เมตร

สเปค กฟภ.
เลขที่
IB1-021/
23021
IB1-021/
23021
IB1-021/
23021
IB1-021/
37030
KCO-๐๐๘/
๓๗๐๐๑
IB๑-๐๒๐/
๒๒๐๑๓
IB๑-๐๒๐/
๒๒๐๑๓
IB1-015/
240019
IB1-015/
240019
รวม

จานวน
(ต้น/อัน/
ท่อน)
600

ราคากลาง/
หน่วย
(บาท)
1,529.00

100

917,400.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7%
(บาท)
64,218.00

รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น
(บาท)
981,618.00

1,984.00

198,400.00

13,888.00

212,288.00

400

4,672.00

1,868,800.00

130,816.00

1,999,616.00

500

7,144.00

3,572,000.00

250,040.00

3,822,040.00

1,500

191.00

286,500.00

20,055.00

306,555.00

22,000.00

1,540.00

23,540.00

100

220.00

รวมเป็นเงิน
(บาท)

150

445.00

66,750.00

4,672.50

71,422.50

500

530.00

265,000.00

18,550.00

283,550.00

300

650.00

195,000.00

13,650.00

208,650.00

ระยะเวลาดาเนินการ :
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หลักเกณฑ์พิจารณา :
เกณฑ์ราคาในการพิจารณา และพิจารณาต่อรายการ
กาหนดยืนราคา :
๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เสนอราคา
กาหนดระยะเวลารับรองคุณภาพหรือรับประกันสินค้า :
๑ ปี นับแต่ผู้ขายส่งสินค้าครบถ้วนถูกต้อง

7,391,850.00 517,429.50

7,909,279.50

-๔-

กาหนดจุดจัดส่งและระยะเวลาการส่งมอบ :
- งวดที่ ๑ ส่งมอบภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๒ ส่งมอบภายใน ๙๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๓ ส่งมอบภายใน ๑๒๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
จุดจัดส่ง กฟอ.สีคิ้ว :
ที่

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

เสาคอร.ขนาด 8.00 เมตร
เสาคอร.ขนาด 9.00 เมตร
เสาคอร.ขนาด 12.00 เมตร
เสาคอร.ขนาด 12.20 เมตร
สมอบกขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร
คอนคอร.ขนาด 0.10x0.10x1.50 เมตร
คอนคอร.ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร
คอนคอร.ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร
คอนคอร.ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายธนกรณ์ นาคสระเกษ แผนกคลังพัสดุ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอสีคิ้ว
โทร. 14530

งวดที่๑
(๖๐ วัน)
300
100
200
300
500
100
150
300
300

งวดที่๒
(๙๐ วัน)
300
200
200
500
200
-

งวดที่๓
(๑๒๐ วัน)
500
-

