
 

 ร่างครั้งที่ 1 
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
----------------------------------- 

1. ความเป็นมา 

  สํานักงาน ก.พ. ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนปี พ.ศ. 2554 เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดต้ัง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการ    

2. วัตถุประสงค์ 

 

ลําดับ รายการ วัตถุประสงค์ 
1 
 

ลําโพง 3 ทาง พร้อมขาต้ัง 
 
 

เพ่ือเสริมศักยภาพด้านเสียงภายในหอประชุมสุขุม- 
นัยประดิษฐ บริเวณด้านข้าง ซ่ึงเป็นส่วนหักมุมทําให้
เสียงบรรยายในการประชุมเบา ผู้ เข้าร่วมประชุม/
อบรม/สัมมนา จะฟังเสียงบรรยายไม่ชัดเจน 
 

2 ไมโครโฟนแบบต้ังโต๊ะ         เพ่ือใช้ประจําห้องฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา  
 

3 ตู้ เ ก็บเครื่ อง เสี ยง มีล้ อ เลื่ อน 
(Rack) 

เพ่ือใช้ในการขนย้ายเครื่องเสียงไปใช้ตามห้องประชุม
ต่างๆ และป้องกันเครื่องเสียงเสียหายในการขนย้าย 
และป้องกันการสูญหาย 
 

4 ชุดปรับปรุงระบบแสงสว่างไฟ
เวทีห้องประชุมพร้อมติดต้ัง 

เพ่ือปรับปรุงอาคารสโมสร เพ่ิมศักยภาพในการใช้งาน 
และเสริมกรณีท่ีอุปกรณ์หลักชุดเดิม ซ่ึงใช้งานมานาน 
12  ปี  หาก เ กิดชํ า รุ ดกระ ทันหันจะไ ด้สามารถ 
ใช้แก้ปัญหาได้ทันการณ์  
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3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา 

 1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของ 
ทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
 3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็น 
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซ่ึงอาจปฏิเสธ 
ไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกัน 
เช่นว่านั้น 

4. รายการพัสดุ 
 

ลําดับ รายการ จํานวน 
1 ลําโพง 3 ทาง พร้อมขาต้ัง       2  เครื่อง 
2 ไมโครโฟนแบบต้ังโต๊ะ         30 ตัว 
3 ตู้เก็บเครื่องเสียงมีล้อเลื่อน (Rack)       2  ตู้ 
4 ชุดปรับปรุงระบบแสงสว่างไฟเวทีห้องประชุมพร้อมติดต้ัง       1  ชุด 

   

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดต้ัง จํานวน 4 รายการ 
ตามเอกสารแนบ จํานวน 23 หน้า 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ 
              กําหนดระยะเวลาดําเนินการ ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
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6.  การส่งมอบพัสดุ   
   กําหนดส่งมอบพัสดุ แบ่งเป็น 2 งวด ดังนี้ 
 งวดท่ี 1 ส่งมอบครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดต้ัง จํานวน 3 รายการ ดังนี้ 
 (1) ลําโพง 3 ทาง พร้อมขาต้ัง  จํานวน  2  เครื่อง 
 (2) ไมโครโฟนแบบต้ังโต๊ะ  จํานวน 30  ตัว 
 (3) ตู้เก็บเครื่องเสียงมีล้อเลื่อน (Rack)  จํานวน  2  ตู้ 
ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 งวดท่ี 2 ส่งมอบชุดปรับปรุงระบบแสงสว่างไฟเวทีห้องประชุมพร้อมติดต้ัง จํานวน 1 ชุด  
ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

7.   การจ่ายเงิน 
  การเบิกจ่ายเงิน แบ่งจ่าย 2 งวด ดังนี้ 
 งวดท่ี 1  จะจ่ายเงินตามมูลค่าพัสดุ เม่ือผู้ขายส่งมอบและติดต้ังครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่แล้วเสร็จ ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เรียบร้อยแล้ว ตามรายการต่อไปนี้ 
 (1) ลําโพง 3 ทาง พร้อมขาต้ัง  จํานวน  2  เครื่อง 
 (2) ไมโครโฟนแบบต้ังโต๊ะ  จํานวน 30  ตัว 
 (3) ตู้เก็บเครื่องเสียงมีล้อเลื่อน (Rack)  จํานวน  2  ตู้ 
 งวดท่ี 2  จะจ่ายเงินตามมูลค่าพัสดุ เม่ือผู้ขายส่งมอบและติดต้ังชุดปรับปรุงระบบ 
แสงสว่างไฟเวทีห้องประชุม จํานวน 1 ชุด แล้วเสร็จ ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง และผ่านการตรวจรับ
จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 

8.  วงเงินในการจัดซ้ือ 
               เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วงเงิน 2,331,000.- บาท 
(สองล้านสามแสนสามหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน)  
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9. สถานท่ีติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น  
   สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เก่ียวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ท่ี 
   สถานท่ีติดต่อ  สํานักงาน ก.พ. สํานักเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน  
     เลขท่ี 59 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
   โทรศัพท์ 0 2547 1093 
   โทรสาร 0 2526 7293 
   E-mail opm@ocsc.go.th 
   สาธารณชนสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทาง 
E-mail มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2554 โดยต้องเปิดเผยชื่อและท่ีอยู่ของผู้ให้
ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย 
 
 

----------------------------- 
 
      
 
     

 
















































