
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
-------------------------------------------------------------------------------- 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 
 ชื่อโครงการ  ซื้อหนังสือเรียนประจ าปีการศึกษา 2562 โดยวิธีคัดเลือก 

เงินงบประมาณโครงการ จ านวน 4 ,475 ,326.00 บาท (สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อย -              
ยี่สิบหกบาทถ้วน) 

ราคากลาง 4,475,326.00 บาท (สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) 
 
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

2.1 ผู้จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพซื้อขายพัสดุดังกล่าว 
2.2 ผู้ เสนอราคาจะต้องไม่ เป็ นผู้ ถู กระบุ ไว้ ในบัญชี รายชื่ อผู้ ทิ้ งงานของทางราชการและ                            

ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ              
ของทางราชการ 

2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย               
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้ เสนอราคาในสถานที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ                  
ห้ามท าสัญญาตามท่ี กวพ.ก าหนด 

2.6 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขายของโรงเรียน 
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย    

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง              

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน                   
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
3. หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง                         
ใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้ นส่ วนสามัญหรือห้ างหุ้ นส่ วนจ ากัด  ให้ ยื่นส าเนาหนั งสือรับรอง                       
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

/ (2) ในกรณี... 
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(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่บุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่ วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุ
ไว้ใน (1) 

(4) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
(4.1) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
(4.2) ส าเนาใบทะเบียนภาณีมูลค่าเพ่ิม 

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
(2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ

ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(3) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ  

(4.1) หนงัสือมอบอ านนาจ (ถ้ามี) 
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 

 
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
-----------------------------------------------รายละเอียดรายการหนังสือดังแนบ------------------------------------------ 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไมเ่กิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
 
6. การท าสัญญาซื้อ 

ผู้ชนะคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างกับโรงเรียนภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าพัสดุที่คัดเลือกได้ให้ โรงเรียนยึดไว้                     
ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

6.1 เงินสด 
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น               

ไม่เกิน 3 วัน ท าการ 
6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ 
6.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน                 

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ                 
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ ซึ่ งได้รับแจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว                   
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน 

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ (ผู้ขาย)     

พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายได้ 
/ 7. อัตรา... 
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7. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 บาทต่อวัน 

 
8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการคัดเลือกซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือสัญญาซื้อขาย แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกัน                
ความช ารุดบกพร่องของสิ่งของพัสดุที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน นับถัดจากวันที่โรงเรียน                   
ได้รับมอบงาน โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่              
ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
  
  
 
 
 
      ลงชื่อ........................................................ประธานกรรมการ 
               (นางกรองทอง  บุญทิพย์จ าปา) 
 
      ลงชื่อ........................................................กรรมการ 
                    (นางสาวศิริณี  นันทศรี) 
 
      ลงชื่อ........................................................กรรมการและเลขานุการ 
                  (นางกนกวรรณ  สร้อยค า) 
 
       


