
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms Of Reference : TOR) 

เรื่อง จัดซ้ือพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จ านวน 8 รายการ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ 

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 

ประกวดราคาเลขท่ี ฉ.3 ชย.(คพ.)EBD-001/2564 

ความเป็นมา : 

ตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานและจัดสรรงบจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 

โครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3 และแผนที่ 4 ,งานขยายเขตระบบจ าหน่ายและสายส่ง

ส าหรับผู้ใช้ไฟ ประจ าปี 2562 , 2563 เพ่ิมเติม ,งานปรับปรุงระบบจ าหน่ายใต้สายส่ง 115 ,งบลงทุนเพื่อการ

ด าเนินงานปกติ ประจ าปี 2563 , งานสับเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจ าหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพ่ิมเพ่ิมความ

มั่นคง,งานย้ายแนวระบบจ าหน่ายและสายส่งไฟฟ้า ของ กฟจ.ชัยภูมิ และ การไฟฟ้าในสังกัด 

วัตถุประสงค์: 

เพ่ือเป็นจัดหาผลิตภัณฑ์คอนกรีต ส าหรับการตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้ในการก่อสร้าง 

ปรับปรุง และบ ารุงรักษาในระบบจ าหน่ายและสายส่ง ตามแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี 2564  

คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา : 

1.มีความสามารถตามกฎหมาย 

2.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

3.ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  

4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว    

เนื่องจากเป็นผู้ ไม่ผ่ านเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติ งานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

5.ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานรัฐ   

ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 

ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย 



6.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7.เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขาย รับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

8.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่ เข้ ายื่นเสนอราคาในคราวเดียวกันแก่        

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ และไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ใน

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

9.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้

มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

10.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 

Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

11.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

12.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง

ครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

13.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับช าระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง

ซึ่งมมีูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

  14.ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการนี้จะต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรมซึ่งเป็นเอกสารที่ต้อง

ยื่นพร้อมกับเอกสารการเสนอราคา หากไม่ลงนามในข้อตกลงคุณธรรมจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการนี้ 

ตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ว ๕๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

วงเงินงบประมาณ: 

ในการด าเนินการจัดหา   10,965,450.00 บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิม  767,581.50 บาท รวมทั้งสิ้น   

11,733,031.50 บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค)์ 

รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ : 

จัดซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จ านวน 8 รายการ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)  เลขที่ ฉ.3 ชย.(คพ.)EBD-001/2564 



ที่ รหัส รายการ จ านวน 

(ต้น,ท่อน) 

ราคากลาง/

หน่วย 

วงเงินราคากลาง 

(ไม่รวมภาษี) 

ภาษ ี

มูลค่าเพิ่ม 

วงเงินราคากลาง 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

1 1000010001 เสาคอนกรีต 8 เมตร 1,700 ต้น 1,491.00  2,534,700.00  177,429.00 2,712,129.00 

2 1000010002 เสาคอนกรีต 9 เมตร 600 ต้น 1,943.00  1,165,800 .00 81,606.00 1,247,406.00 

3 1000010004 เสาคอนกรีต 12 เมตร 1,000 ต้น 4,784.00  4,784,000.00 334,880.00 5,118,880.00 

4 1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. 50 ต้น 7,275.00  363,750.00  25,462.50 389,212.50 

5 1000040001 แผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาด 550X550X150 มม. 

1,000 

แผ่น 

197.00  197,000.00  13,790.00 210,790.00 

6 1000110001 คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบส

ปันแรงสูง 100X100X2,500 มม. 

1,600 

ท่อน 

457.00  731,200.00  51,184.00 782,384.00 

7 1000110003 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบส

ปัน (ส าหรับเข้าปลายสาย) 

120X120X2,000 มม. 

1,000 

ท่อน 

545.00  545,000.00  38,150.00 583,150.00 

8 1000110004 คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร.)แบบส

ปัน (ส าหรับเข้าปลายสาย) 

120X120X2,500 มม. 

800 ท่อน 805.00  644,000.00  45,080.00 689,080.00 

รวม 10,965,450.00   767,581.50   11,733,031.50  

 

ระยะเวลาด าเนินการ: 

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หลักเกณฑ์พิจารณา: 

เกณฑ์ราคาในการพิจารณา และพิจารณาต่อรายการ 

ก าหนดยืนราคา: 

120 วัน นับตั้งแต่วันที่เสนอราคา 

ก าหนดระยะเวลารับรองคุณภาพหรือรับประกันสินค้า: 

1 ปีนับแต่ผู้ขายส่งสินค้าครบถ้วนถูกต้อง 



ก าหนดจุดจัดส่งและระยะเวลาการส่งมอบ : 

- งวดที่ 1 ส่งมอบภายใน 45 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

  - งวดที่ 2 ส่งมอบภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

  - งวดที่ 3 ส่งมอบภายใน 90 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

      -งวดที่ 4 ส่งมอบภายใน 120 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

จุดจัดส่ง : กฟจ.ชัยภูมิ 

รหัสอุปกรณ์ รายการอุปกรณ์ งวดที่ 
1(45วัน) 2(60วัน) 3(90วัน) 4(120วัน) 

1000010001 เสาคอนกรตี 8 เมตร 500 400 400 400 
1000010002 เสาคอนกรตี 9 เมตร 300 300   
1000010004 เสาคอนกรตี 12 เมตร 400 300 300  

1000010012 เสา คอร.ยาว 12.20 ม. 50    

1000040001 แผน่สมอบกคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาด 

550X550X150 มม. 
400 600   

1000110001 คอน,คอนกรตีอดัแรง(คอร.)แบบสปัน

แรงสงู 100X100X2,500 มม. 
400 400 400 400 

1000110003 คอน,คอนกรตีอดัแรง (คอร.)แบบสปัน 

(ส าหรบัเขา้ปลายสาย) 

120X120X2,000 มม. 

400 300 300  

1000110004 คอน,คอนกรตีอดัแรง (คอร.)แบบสปัน 

(ส าหรบัเขา้ปลายสาย) 

120X120X2,500 มม. 

400 400   

ผู้รับผิดชอบโครงการ: 

นางสาวสายฝน  สอนเรือง  แผนกคลังพัสด ุกฟจ.ชัยภูมิ 

โทรศัพท์ 044-854118 ต่อ 14130 


