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รายละเอียด ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
จัดซื้อหนังสือ จานวน ๓๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
**************************************
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีภารกิจในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุก
รูปแบบแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยตระหนักถึงความสาคัญในการเพิ่ม
จานวนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ในฐานะที่
ศูนย์บรรณสารฯ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ แล้วยังเป็นแหล่งสนับสนุน
การเรียนการสอนที่มคี วามสาคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงมีความจาเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าว
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของนิสิต คณาจารย์ตลอดจน
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นั้น
ศูนย์บ รรณสารฯ ได้เ ล็ งเห็นความสาคัญของการจัดซื้อจัดหาที่ตรงกับการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นิสิต และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งยังจัดสรรให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริการมากที่สุด บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศบริการในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
2.2 เพื่อให้มที รัพยากรสารสนเทศตรงกับการเรียนการสอนและเพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ
2.3 เพื่อให้การดาเนินงานการจัดซื้อหนังสือของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างการเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ งิ้ งานของหน่วยงานของรัฐในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุน้ ส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผูจ้ ัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
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3.7 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็นอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างไม่เป็นธรรม
3.9 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็นผูท้ ี่ถูกประเมินสิทธิ์ผเู้ สนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
3.10 ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนด
3.11 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการที่ไม่ได้แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทา และแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ของโครงการที่บุคคลหรือนิตบิ ุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ.2555 [แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2555 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555]
3.12 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญ ชีก ลาง ที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัด จ้าง (http://www.gprocument.go.th)
และจะต้องได้รับอนุมัตเิ ป็นผู้ค้ากับภาครัฐจากกรมบัญชีกลางแล้ว
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (เอกสารแนบท้าย)
5. กาหนดการส่งมอบ/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/การรับประกัน/กาหนดยืนราคา/สถานที่
ส่งมอบ
5.1 กาหนดส่งมอบภายใน 30 วัน
5.2 การรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 90 วัน
5.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกาหนดยืนราคา 30 วัน นับแต่วันยืนราคา
5.4 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรือผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบที่ตนเสนอไว้และจะ
ถอนการเสนอราคามิได้
5.5 สถานที่ส่งมอบ ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
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6. วงเงินในการจัดการซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าวัสดุ, ค่าแรงงาน, ค่าครุภัณฑ์, ค่าดาเนินการ, ค่า
กาไร และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไว้ด้วยแล้ว
ราคากลาง
ราคาที่เสนอ
ยอดจัดซื้อ
1,058,278
1,058,278
1,058,278

7. เงื่อนไขและข้อกาหนดตามประกาศ ป.ป.ช.
บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิตบิ ุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
(1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะ
เป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสาคัญ
(2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยพะเยาต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์
ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(3) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครัง้
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยาขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิตสิ ัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มี
การระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิตบิ ุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ตามประกาศดังกล่าวหรือได้มกี ารปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าว
แล้ว
8. หน่วยงานรับผิดชอบการดาเนินการ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
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9. ขอเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยไม่เปิดเผยตัวได้ที่
ทางไปรษณีย์ส่งถึง
กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
Fax : 054-466733
Email : Pyo_procurement@up.ac.th
ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม
1. โทรศัพท์ 054-466666-3521
2. เว็บไซต์ http://www.qprocurenment.go.th
10. สิน้ สุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือการแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว
วันที่ ................................................

....................................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง)
ประธานกรรมการ

.................................................
(นายวิชญนนท์ มณีชาติ)
กรรมการ

.................................................
(นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์)
กรรมการ

.................................................
(นางสาววาณิชยา ตามชม)
กรรมการ

.................................................
(นายปัณณธร วุฒปิ ริยาธร)
กรรมการ

