ตัวอย่างที่ 1

(กรณีจัดซื้อ)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
รายการ.............................................................
1. ความเป็นมา
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค์
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ งานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กาหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือที่จะดาเนินการจัดซื้อครั้งนี้
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่ง
ให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
10. ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครัฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (Electronic Government
Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
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..............(คุณสมบัติอื่นให้ระบุเพิ่มเติมตามความเหมาะสมหรือจาเป็น) ...............เช่น
11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจาหน่าย..........(ชื่อพัสดุ)..........จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจาหน่ายใน
ประเทศไทย โดยให้ยื่นหลักฐานขณะเข้าเสนอราคา
12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดาเนินการจัดซื้อในครั้งนี้ วงเงินไม่น้อยกว่า ........(ไม่เกิน
50%ของวงเงินจัดซื้อ)........ บาท (.........................................) เป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้นและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่ นข้อเสนอ
ได้ทางานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานดั งกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยมหิดลเชื่อถือ
ผลงานประเภทเดียวกัน หมายถึง .........(อธิบายถึงผลงานประเภทเดียวกันหลักๆมีอะไรบ้าง).......
4. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ (ประกอบการพิจารณาคุณสมบัตทิ ี่กาหนดเพิ่มเติม และที่กาหนดใน SPEC)
(1) หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายโดยตรงจากโรงงานหรือผูผ้ ลิต
(2) เอกสารแสดงผลงาน ได้แก่ สาเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสาเนาสัญญาซื้อขายสาเนาใบตรวจรับพัสดุด้วย)
(กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวด ตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้น จากกรมสรรพากร
แนบมาด้วย)
(3) สาเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (กรณีที่ผยู้ ื่นข้อเสนอ เป็น SMEs)
(4) สาเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand
(5) คุณสมบัติอื่นๆ เช่น สาเนาใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ แผนการสารองอะไหล่ตลอดอายุการรับประกัน เป็นต้น
5. แบบรูปรายการ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตามเอกสารแนบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
..............(ระบุเดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ถึง เดือน/ปีที่คาดว่าจะทาสัญญา).................
7. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ
กาหนดส่งมอบภายใน .............. วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา
8. วงเงินในการจัดซื้อ
ภายในวงเงินงบประมาณ .............................บาท(.......................................................................) โดยเบิกจ่ายจาก
งบประมาณปี ...................
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9. การจ่ายเงิน
เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัย ได้ตรวจรับมอบ
สิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว
10. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับคิดในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน
11. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ขายจะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ..... ปี นับถัด
จากวันที่มหาวิทยาลัยได้รบั มอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน .... วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
12. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ
[ ] ใช้เกณฑ์ราคา ในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(1) หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ ไม่เกิน
ร้อ ยละ 10 มหาวิ ท ยาลั ย จะจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งจากผู้ ป ระกอบการ SMEs ดั ง กล่ า ว โดยจั ด เรี ย งล าดั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอซึ่ ง เป็ น
ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาทาสัญญาไม่เกิน
3 ราย
อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง มหาวิทยาลัย จะพิจารณาจากเอกสารสาเนาใบ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่านั้น
(2) หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอราคาสูงกว่า
ราคาต่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายของต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 3 มหาวิทยาลัย จะจัดซื้อจัด
จ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว
[ ] ใช้เกณฑ์คุณภาพ ในการคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โดยกาหนดเกณฑ์
การให้น้าหนักคะแนน ดังนี้
*ข้อเสนอทางด้านเทคนิค
.......... % (ต้องกาหนดและน้าหนักการให้คะแนนต้องมากที่สุด)
ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน
.......... %
มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
.......... %
บริการหลังการขาย
.......... %
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
.......... %
* ราคา
.......... %
ทั้งนี้ วิธีการให้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนด้านคุณภาพที่แนบท้ายนี้
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13. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ (กรณีที่ไม่ได้ขอใช้พัสดุที่ผลิตในต่างประเทศหรือนาเข้าพัสดุจากต่างประเทศ)
ผู้ขายต้องเสนอใช้ผลิตภัณฑ์.......(ชื่อครุภัณฑ์).........ที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (Made in Thailand) กรณีที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ จาก www.mit.fti.or.th แล้วพบว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว ไม่
น้อยกว่า 3 ราย
หากตรวจสอบแล้ ว ไม่ มี หรือมี รายชื่ อ ...........(ชื่ อครุภัณ ฑ์ )...........ที่ ผ ลิ ต ภายในประเทศที่ ได้ รับ การรับ รองจาก
สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย (Made in Thailand) น้ อ ยกว่ า 3 ราย ให้ เสนอใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต หรื อ ประกอบ
ภายในประเทศที่ยังไม่ได้ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Made in Thailand) ก็ได้
14. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนงาน................................................. หน่วยงาน...................................
ชื่อ-นามสกุล.......................................... เบอร์โทร......................................
อีเมล์ ....................................................
เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.eprocurement.mahidol.ac.th/

(ลงชื่อ).........................................................ประธานกรรมการ
(............................................)
ตาแหน่ง ..........................................

ลงชื่อ.........................................................กรรมการ
(.........................................)
ตาแหน่ง ...........................................

ลงชื่อ.........................................................กรรมการ
(.........................................)
ตาแหน่ง ...........................................

หมายเหตุ เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงตัวอย่าง เพื่อให้การทางานสะดวกขึ้น ทั้งนี้ผู้ใช้งานอาจปรับได้ตามความเหมาะสม แต่ให้
คงไว้ซึ่งข้อความตามระเบียบและแนวปฏิบัติ

