
ขอบเขตของงาน ( TERMS OF REFERENCE : TOR ) การเชาครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณติดตั้ง  
จํานวน  50  เคร่ือง และโตะคอมพิวเตอร จํานวน 50  ตัว ของโรงเรียนสตูลวิทยา  

 
1.ความเปนมา 
  ดวยโรงเรียนสตูลวิทยา  เปนโรงเรียนที่เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
มีความประสงคจะเชาครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณติดตั้ง จํานวน  50  เคร่ือง และโตะคอมพิวเตอร 
จํานวน 50  ตัว ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพและหมดอายุการใชงาน เพื่อใชพัฒนากิจกรรมจัดการเรียนการสอน
วิชาคอมพิวเตอร และใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกนักเรียน  
2. วัตถุประสงค 
  2.1 เพื่อทดแทนครุภัณฑชุดเดิม ที่เสื่อมสภาพใชงานไมได 
  2.2 เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร 
  2.3 เพื่อใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกนักเรียน และบุคลากร 
3. คุณสมบัติของผูประสงคและเสนอราคา 
  3.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพใหเชาหรือขายพัสดุดังกลาว 
  3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
  3.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบชุื่อไวในบัญชีรายชื่อทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  3.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน และ
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางราคาอยางเปนธรรม  
  3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 4. รายการครุภัณฑ 
  4.1 เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณพรอมติดตั้ง  จํานวน 50  เครื่อง 
  4.2 โตะคอมพิวเตอร  จํานวน  50  ตัว 
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณพรอมติดตั้งเพ่ือการเรียนการสอน 
ตามเอกสารแนบ 1 จํานวน 2 หนา 
 5. เอกสารแนบทายเง่ือนไขและขอกําหนดในการเสนอราคา 
  5.1 รายละเอียดคุณลักษณะ 
  5.2 แบบใบเสนอราคา 
  5.3 แบบสัญญาเชา 
  5.5 แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา 
  
 
 
 
 



 6. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับของใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบเสนอ
ราคาเปน 2 สวน คือ 
  6.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังนี้ 
       (1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
   (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ไดยื่นสําเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง ใบทะเบียนพาณิชย ใบภาษีมูลคาเพ่ิม 
      (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล  ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
      (3) ในกรณผีูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขา
รวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติ
ไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือเปนผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1) 
      (4 )บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา 
  6.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
     (1) แค็ตตาล็อกและหรือรูปรายละเอียดคุณลักษณะ 
     (2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน
ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
     (3) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดท่ีมียื่นพรอมกับซองเสนอราคา 
 7. ระยะดําเนินการ 
  กําหนดระยะเวลาดําเนินการภายใน  3 ปการศึกษา  นับจากวันลงนามในสัญญา 
 8. การทําสัญญาเชา 
  ผูชนะคัดเลือก จะตองทําสัญญาเชา ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงและจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาเชาที่คัดเลือกได โดยใชหลักประกันอยางใด 
อยางหนึ่ง ดังตอไปน้ี 
  8.1 เงินสด 
  8.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัดสตูล โดยเปนเช็คลงวันที่ท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน  
3  วันทําการ 
  8.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ 
  8.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ํา
ประกัน 
   
 



               8.5 พันธบัตรรัฐบาล 
       หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15  วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการพนจาก 
ขอผูกพันตามสัญญาเชาแลว 
 9.อัตราคาปรับ 
  คาปรับ ใหคิดเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.20  บาท (ศูนยจุดสองศูนย) ของวงเงินที่จะเชา 
 10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการ คัดเลือก ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือสัญญาเชา แลวแตกรณี จะตองรับประกันความ
ชํารุดบกพรองของสิ่งของที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา  1 ป นับถัดจากวันที่ไดรับมอบงาน โดยผูใหเชาตอง
รีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการดีดังเดิมภายใน 3 วัน นับถดัจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
  ยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน 
  - โดยใชเกณฑราคาในการจัดเชาคร้ังนี้ 
  - พิจารณาราคารวม 

11.ระยะสงมอบพัสดุ 
  สงมอบพัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณติดตั้ง จํานวน  50  เคร่ือง และโตะคอมพิวเตอร จํานวน  
50  ตัว ใหแกโรงเรียนสตูลวิทยา ภายใน   30  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

12. การจายเงิน 
  การเบิกจายเงินจะเบิกจายเปนงวด จํานวน  6  งวด ( ภาคเรียนละ 1 คร้ัง ) 
 13.วงเงินในการจัดซ้ือ  
  รายไดสถานศึกษา ประเภทคาเรียนคอมพิวเตอร  วงเงิน  1,225,000- บาท  ( หน่ึงลานสองแสนสอง
หมื่นหาพันบาทถวน) 
 14. ราคากลางในการจัดซื้อ 
  เปนเงินจํานวน  วงเงิน  1,225,000- บาท  ( หนึ่งลานสองแสนสองหม่ืนหาพันบาทถวน) 
 15. กําหนดยืนราคา  90  วัน  
 16. เกณฑการตัดสิน 
  ในการคัดเลือก จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวมทั้งสิ้น  
 17. สถานที่ติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม หรือเสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผยตัวไดที่
งานบริหารงบประมาณ ณ โรงเรียนสตูลวิทยา 318  หมู 6 ตําบลคลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล  

     เบอรโทรศัพท  074-711955 
 


