
 

 

รายละเอียดขอบเขตของงาน(TOR) 
งาน จ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจ าหน่าย(คพจ.1.3) ช่วงบ้านโคกกลาง
(เขตแบ่งแดน อ.ท่าคันโท, อ.กุมภวาปี) – โรงแป้งมัน บริษัท อิสาน พรีเมี่ยม สตาร์ท จ ากัด  
อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธ์ุ   

1.ความเป็นมา 
           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีโครงการก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจ าหน่าย (คพจ.1.3)  ช่วงบ้านโคก-
กลาง (เขตแบ่งแดน อ.ท่าคันโท, อ.กุมภวาปี) –โรงแป้งมัน บริษัท อิสาน พรีเมี่ยม สตาร์ท จ ากัด อ.ท่าคันโท จ.
กาฬสินธุ์  เพ่ือให้ระบบจ าหน่ายในพ้ืนที่รับผิดชอบมีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้า 
2.วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้ระบบจ าหน่ายในพ้ืนที่รับผิดชอบมีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้า ใน

พ้ืนที่ อ าเภอท่าคันโท  และ อ าเภอหนองกุงศร ี
3.คุณสมบัติผู้เสนอราคา 

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๓.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
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๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

๓.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

๓.๑๕ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างตามระบุในเอกสารแนบเกี่ยวกับ งานก่อสร้างระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า เท่านั้น ในวงเงินไม่เกินกว่าร้อยละ 50ของวงเงินค่าจ้างคือ 404,500.00 บาท โดยเป็น
ผลงานของสัญญาเดียวที่ได้จัดท าแล้วเสร็จย้อนหลังภายในระยะเวลาไม่เกิน  2 ปี นับถึงวันยื่นซองประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชื่อถือ 

๓.๑๖ ต้องมีผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามกฎหมาย และลงนามเป็นผู้ควบคุมงานไม่ต่ ากว่าประเภท
ดังต่อไปนี้.- 

(1) ภาคี วิศวกรไฟฟ้า       จ านวน 1 คนหรือ/(2).. 
(2) ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างไฟฟ้า หรือ  จ านวน 1 คน 

ช่างไฟฟ้า หรือ ช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับงานก่อสร้าง 

4.รายการจัดจ้าง 
                  จัดจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจ าหน่าย(คพจ.1.3) ช่วงบ้านโคกกลาง(เขต
แบ่งแดน อ.ท่าคันโท, อ.กุมภวาปี) – โรงแป้งมัน บริษัท อิสาน พรีเมี่ยม สตาร์ท จ ากัด อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์   
หมายเลขงานหมายเลขงาน P-TDD01.3-E-NKSD0.0001  ตามแผนผังเลขที่ QL11-OA1/6101124 
จ านวน 1 แฟ้มงาน 

5.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลาด าเนินการ 90 วัน นับถัดจากวันทีล่งนามในสัญญาจ้าง และวันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้ง
ส่งมอบพื้นท่ีใหผู้้รับจ้างด าเนินการได ้

6.การจ่ายเงิน 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น  2 งวด ค่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้.- 
งวดที่ 1 -  รื้อถอนเสาแรงสูงและอุปกรณ์ประกอบแล้วเสร็จไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของเม็ดงานทั้งหมด  
 -  ปักเสาแรงสูงและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแล้วเสร็จไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของเม็ดงานทั้งหมด 
งวดที่ 2  - รื้อถอนเสาแรงสูงและอุปกรณ์ประกอบแล้วเสร็จทั้งหมด  
  - ปักเสาแรงสูงและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแล้วเสร็จทั้งหมด 
            - รื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลงจนแล้วเสร็จทั้งหมด 
            -รื้อถอนและติดตั้งระบบแรงต่ าจนแล้วเสร็จทั้งหมด 
            -  เก็บรายละเอียดงานทั้งหมด ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้งานได้เป็นปกติอย่างดี และเก็บท าความ
สะอาดบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย  
           -น าส่งอุปกรณ์รื้อถอนคืนคลังจนเสร็จการ 

 และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ท าการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าวถูกต้องตาม
แบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว 
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7.วงเงินในการจัดจ้าง   วงเงินราคากลาง 648,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)ซึ่งได้รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ช าระ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
8.หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
 ใช้หลักเกณฑ์ ราคา และพิจารณาจาก ราคารวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*************************** 
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เอกสารแนบเกี่ยวกับผลงาน 
ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

เลขที.่................................................ 
  

 งานก่อสร้างอาคาร หมายถึง งานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานรื้อถอน และหรืองาน
ต่อเติมอาคาร บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ เรือหรือพาหนะส าหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเทียบเรือ ตึกแถว ร้านค้า 
โรงเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า คลังสินค้า อาคารส านักงาน อาคารที่ท าการ 
อาคารชุดพักอาศัย ศาลาที่พัก วัด พระโบสถ์ หอระฆัง กุฏิพระ มัสยิด สุเหร่า อนุสาวรีย์ หอสูง หอประชุม 
ห้องสมุด ตลาด อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ า ท่าจอดเรือ สถานีน าร่อง สถานีขนส่งฯ หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่มีลักษณะ 
รูปแบบ และหรือโครงสร้างคล้ายกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าวซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่และหรือเข้าไปใช้สอยได้ และให้
หมายความรวมถึง งานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานรื้อถอน และ/หรืองานต่อเติม
สิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) อัฒจันทร์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นที่เล่นกีฬาและหรืออกก าลัง
กาย เช่น สนามกีฬา สนามฟุตบอล ลู่กีฬา สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน สระว่ายน้ า เป็น
ต้น 

(2) ป้ายและหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้ง เพ่ือการประชาสัมพันธ์หรือการเพื่อโฆษณา 
(3) ถนน ทางเท้า พ้ืนที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ พ้ืนลานคอนกรีต และ

หรือทางเข้าออกของรถ ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องและหรืออยู่ภายในบริเวณอาคาร 
หรือสวนสาธารณะ 

(4) รางระบายน้ า ท่อระบายน้ า บ่อพัก บ่อบ าบัดน้ าเสีย บ่อเกรอะบ่อซึม บ่อเก็บน้ าหรือถังพัก
น้ า งานระบบประปา งานปักเสาพาดสาย ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในบริเวณอาคาร หรือสวนสาธารณะ 

(5) สระน้ า น้ าพุ เขื่อนกันดิน สะพานข้ามคู/คลอง ทางเดิน งานปลูกต้นไม้ งานประติมากรรม 
งานปลูกหญ้า และหรืองานจัดสวน ภายในบริเวณอาคาร หรือสวนสาธารณะ 

(6) เสาธง รั้ว ก าแพง ประตูรั้ว และป้อมยาม ภายในบริเวณอาคาร หรือสวนสาธารณะ 
(7) งานตกแต่งภายในและหรืองานก่อสร้างอ่ืนใด ซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่อง และ

หรืออยู่ภายในบริเวณอาคาร ชุมชนที่พักอาศัย หรือสวนสาธารณะ 
(8) งานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน งานระบบเครื่องกล

และระบบพิเศษอ่ืนๆ ที่เป็นส่วนประกอบและติดตั้งอยู่กับตัวอาคาร (Build in) หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนในกลุ่มงาน
ก่อสร้างอาคาร 

(9) สิ่งก่อสร้างอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการก ากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง 
หรือคณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการก ากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง
มอบหมาย ก าหนด 
หมายเหตุ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาผลงานก่อสร้างอื่นฯ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่..................................................... 
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