
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ  
     ช่ือโครงการ จ้างเช่ารถตู้ จ านวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  
     เงินงบประมาณโครงการ ๕๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
     ราคากลาง ๕๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
๒.๑     ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว  
๒.๒     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่

เป็นผู้ที่ได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
๒.๓     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
๒.๔     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้เสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน  
๒.๕     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท าสัญญาตามที่ 

กวพ. ก าหนด 
๒.๖     ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล 
๒.๗     บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี

รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  
๒.๘     บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

 ๒.๙    คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาท
คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

     ๒.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง 
     ๒.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานและสัญญาจ้างเดียวกัน  ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน วงเงิน 

             ไม่น้อยกว่า ๒๙๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ย่ืนในวันที่เสนอราคา 

             โดยเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
             หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของ 
             รัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เช่ือถือได้ 
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๓. หลักฐานการเสนอราคา  
    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น  
๒ ส่วน คือ  
     ๓.๑   ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี  
              (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
                        (ก) ห้างหุน้ส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ย่ืนส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
                        (ข) บรษิทัจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ย่ืนส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  
              (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืนส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้น้ัน ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็น
หุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
              (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนส าเนาสัญญาของการเข้าร่วม
ค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย 
ก็ให้ย่ืนส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑)  
              (๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
                   (๔.๑) ส าเนาใบส าคัญการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท 
              (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา  
     ๓.๒   ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี  
             (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
             (๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืน 
ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
             (๓) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
                  (๓.๑) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานจ้างและส าเนาสัญญาจ้างเดียวกัน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                  (๓.๒) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เช่ารถตู้ จ านวน 1 คัน 
             (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  
     รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
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๕. ระยะเวลาด าเนินการ  
     ไม่เกิน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  
๖. การท าสัญญาจ้าง  
     ผู้ชนะ คัดเลือก จะต้องท าสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่คัดเลือกได้ ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะ 
ท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี  
               ๖.๑ เงินสด  
               ๖.๒ เช็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน  
๓ วันท าการ  
               ๖.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  
               ๖.๔ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม 
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้ าประกัน  
               ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                       หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ (ผู้รับจ้าง)  
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว  

๗. อัตราค่าปรับ  
     ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ บาท ต่อวัน  

๘. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
      ผู้ชนะการ คัดเลือก ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุด
บกพร่องของส่ิงของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน 
โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุด
บกพร่อง 
 

----------------------------------- 


