






















ขอบเขตของงาน (Terms of Reference ะ TOR)

ขึ้อครุภัณฑ์การสืกษว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน๒ รายการ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

“ มหาวิทยาลัยพะเยา” ใต้ร ับการยกฐานะจาก “ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต 

สารสน เท ศพ ะเยา” ตามพระราชบ ัญ ญ ัต ิมหาว ิทยาล ัยพะเยา พ.ศ. ๒๔๔๓ และประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๔๔๓ เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริม 

ให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดการค์กษาในระดับอุดมค์กษาโด้อย่างคล่องตัว มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงความอิสระ ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยพะเยามีสถานะ 

เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ขึ้งโม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการกระทรวงสืกษาธิการ และกฎหมาย 

ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และโม่เป็นรัฐวิสาหกิจ กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

และกฎหมายอื่น โดยม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื่อให ้มหาวิทยาล ัยเป ็นสถานสืกษาทางวิชาการในการ 

ให้การค์กษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

ให้โอกาสทางการค์กษาแก่ประชาชน ทำนุบำรุงดิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน 

ลังคม และประเทศชาติ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร โต้รับการจัดสรรงบประมาณจาก มหาวิทยาลัยพะเยา 

เป็นจำนวนทั้งสิน ๑,๒๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สำหรับจัดขึ้อครุภัณฑ์ 

การค์กษา ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๔๖๔ จำนวน ๒ รายการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสือสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ 

ด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ให้ทันต่อเทคโนโลยี 

ในปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยและการบริหารจัดการภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสือสาร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพ ื ่ อส ่ ง เสร ิ มและพ ัฒนาว ิชาการด ้ านการจ ั ดการ เ ร ี ยนการสอนของคณะ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ให้ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน

๒.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยและการบริหารจัดการภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสีอสาร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

/๓. คุณสมบัติ...



๓. คุณสมบัติของผูเ้สนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ โม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓.๓ โม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ โม่เป็นบุคคลทิ้งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

โว้ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่โม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 

ที่ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่โนระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

ของกรมบัญบีกลาง

๓.๕ โม่เป็นบุคคลทิ้งถูกระบุขึ้อโว้ในบัญช่รายทิ้อผู้ทิ้งงานและโต้แจ้งเวียนทิ้อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญธีกลาง ทิ้งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน 

เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคล 

น้ันด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและโม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดทิ้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาช่พขายพัสดุที่ประกวดราคาทิ้อด้วยวิธีประกวด 

ราคาอิเล้กทรอนิกลัดังกล่าว

๓.๘ โ ม ่เป ็น ผ ู้ม ีผลประโยชน ์ ร ่ วมก ันก ั บผ ูย้ ื ่ นข ้ อเสนอรายอ ื ่ นท ี่เข้ ายื ่ นข้อเสนอ 

ให้แก่มหาวิทยาลัย ณ รันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือโม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ 

ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ โม่เป็นผู้โด้รับเอกลิทธิ้หรือความคุ้มกัน ทิ้งอาจปฏิเสธโม่ยอมขึ้นศาลโทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้ยื่นข้อเสนอโด้มีคำสั่งให้สละเอกลิทธิ้ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓ .๑๐ ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอต้องลงทะเบ ียนในระบบจัดท ิ้อจ ัดจ ้างภาครัฐด ้วยอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ 

(Electronic Government Procurement : e -  GP) ของกรมบัญธีกลาง

1๔. รายละเอียด...



๔. รายละเอยดคุณลกษณะเฉพาะ

(ดังเอกสารแนบท้าย)

๕. กำหนดการยืนราคา กำหนดการส่งมอบ การรับประกันคุณภาพ และสถานที่ส ่งมอบ

๕.๑ กำหนดการยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคา โม่น้อยกว่า 

๙๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มืสิทธิ 

เสนอราคาจะต้องวับผิดชอบราคาที่ตนโต้เสนอโว้และจะถอนการเสนอมิโด้

๕.๒ กำหนดการส่งมอบ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๕.๓ การวับประกันคุณภาพ ๑ ปี

๕ ๔  สถานที่ส่งมอบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

'๐. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณที่โต้วับจัดสรร จำนวนท้ังสิน ๑,๒๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่น 

บาทถ้วน)

๗. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

๘. ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปีดเผยตัวโด้ที่

ทางโปรษณีย์ส่งถึง

งานพัสดุ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสีอสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๙ หมู่ ๒ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๔๐๐๐๐ 

ทางโทรสาร 

๐๔๔-๔๐'๐'๐๙๐ 

ทาง E-mail 

ict@up.ac.th

ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเดิม

๑. ๐๔๔-๔๐๖๖๖๖ ต่อ ๒๓๑๘ (งานพัสดุ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)

๒. เว็บโซต์ http://gprocurement.ao.th

/๙. สินสุด...

mailto:ict@up.ac.th
http://gprocurement.ao.th


สินสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปีดเผยตัว

วันท่ี ® .V. บี;?:

(ลงท่ีอ)................. ...............................................ประธานกรรมการ

(นายวรกฤต แสนโภชใร)

(ลงท่ีอ)............. ..............^ โโโ............................ กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา ระวังยศ)

(ลงท่ีอ).

(ลงท่ีอ)

(ลงท่ีอ)

(ดร.เสถียร หันตา)

/ ณ ์’

(นายณัฐดนัย คำขาด)

กรรมการ

กรรมการ

(นายดวิษ แสนโภชน์)

กรรมการ
















































