ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 170 เครื่อง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
--------------------------------------1. ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสรรเงินนอกงบประมาณ เพื่อ
ดาเนินการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์มาทดแทนเครื่องเก่าที่ครบสัญญาเช่า และใกล้ครบสัญญาเช่า เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการในการบริ การด้ านการศึ ก ษา ค้นคว้า วิจัย และอบรมให้ กับ อาจารย์ นักศึ ก ษา
บุคลากรและบุคคลทั่วไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และอบรม ให้กับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และบุคคล
ทั่วไป
2.2 เพื่อตอบสนองการให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป
2.3 เพื่อเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 170 เครื่อง มาทดแทนเครื่องเก่าที่ครบสัญญาเช่าและใกล้
ครบสัญญาเช่า
3. คานิยาม
“ค่าเช่า” หมายความรวมถึง ค่าเช่าใช้ และค่าบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
“ค่าบารุงรักษา” หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
“การบารุงรักษา” หมายความรวมถึง การซ่อมแซมแก้ไขและเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบที่เกี่ยวกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้เช่า
“การซ่อมแซมแก้ไข” หมายความรวมถึง การทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์กลับสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้
ตามปกติ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เช่าของผู้เช่า
“การติดตั้ง” หมายความรวมถึง การโยกย้าย เปลี่ยนแปลง สถานที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
“การเช่า” ได้แก่ การที่ผู้เช่าสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไม่จากัดชั่วโมงการใช้งานในแต่ละเดือน
“คณะกรรมการผู้เช่า” หมายความรวมถึง ผู้เช่า หรือ คณะบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้เช่า
“คณะกรรมการผู้ให้เช่า” หมายความรวมถึง ผู้ให้เช่า หรือ คณะบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
ผู้ให้เช่า
4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เช่าหรือขายเครื่องคอมพิวเตอร์ประกวดราคาเช่าด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
/ 4.2 ผู้เสนอราคา....

-24.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
4.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้ มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และหรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
เช่าด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม
4.5 ผู้เสนอราคาที่เป็นตัวแทนจาหน่ายต้องได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์สาขาประจาประเทศไทย
5. แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 170 เครื่อง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เครื่องคอมพิวเตอร์” ดังมีรายละเอียดของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้เช่า ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย โดยผู้เสนอราคาต้องเสนออัตราค่าเช่า ที่รวมการ
ประกันความเสียหายแล้ว
6. วิธีการดาเนินการ
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
8. ระยะเวลาการส่งมอบ
ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบและติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่ให้เช่า จานวน 170 เครื่อง
ภายใน 30 วัน นับหลังจากลงนามในสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
9. กาหนดระยะเวลาเช่า
มีกาหนดระยะเวลาเช่าภายในเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทาสัญญาเช่า และให้ทาการต่อสัญญาเช่ากับผู้
ชนะการเสนอราคารายเดิม เป็นแบบรายปีมูลค่าปีละ 5,355,000.- บาท (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) จนครบตามกาหนดระยะเวลาเช่า
10. ค่าเช่าและการชาระเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะต้องชาระค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้แก่ผู้เสนอราคาตามราคาค่าเช่าของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเงื่อนไขการเช่าเป็นแบบมีกาหนดระยะเวลา 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะชาระค่า
เช่าเป็นรายเดือน ในอัตราค่าเช่ารวมค่าประกันความเสียหาย ในวันสิ้นเดือนตามเดือนแห่งปฏิทิน
/ 11. สถานที่ดาเนินการ....

-311. สถานที่ดาเนินการ
หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12. วงเงินงบประมาณ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561
จานวน 1,785,000.- บาท
ผูกพันงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562 จานวน 1,785,000.- บาท
ผูกพันงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน 1,785,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,355,000.- บาท (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 สามารถให้บริการด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อบรม ให้กับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และ
บุคคลทั่วไป
13.2 ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 170 เครื่อง มาทดแทนเครื่องเก่าที่ครบสัญญาเช่าและใกล้ครบ
สัญญาเช่า
14. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นที่เปิดเผยได้ ดังนี้
1. ทางไปรษณีย์ด่วน (EMS) ส่งถึง
ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 ม.20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
2. โทรศัพท์หมายเลข 02 909 1431
3. โทรสารหมายเลข 02 529 2580
4. E-Mail : comcenter@vru.ac.th
หมายเหตุ **
ประชาชนหรื อ ผู้ ส นใจในการเสนอราคาครั้ ง นี้ สามารถวิ จ ารณ์ แ ละแสดงข้ อ คิ ด เห็ น พร้ อ มกั บ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 170 เครื่อง ได้ที่ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตามรายละเอียด
ดังกล่าวนี้เป็นลายลั กษณ์อักษร โดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับด่ว นพิเศษ (EMS) ส่งไปที่ ศูนย์คอมพิว เตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 13180 หรือเว็บไซต์ www.vru.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 02-5290674-7, 02-9091431 ต่อ
443
ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561 สิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 8 มีนาคม 2561

ตาราง ปปช. 07
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ ใิ ช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 170 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,355,000.- บาท
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 2 มีนาคม 2561
เป็นเงิน 5,355,000.- บาท/3 ปี ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 31,500.- บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 เช่าย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี
4.2 สืบจากท้องตลาด
4.3
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย
5.2 นางนงลักษณ์ สมณะ
5.3 นางมณฑา สืบจากศรี

