
จัดซ้ือฉากกั้น (PATITION)  แบบมีกล่องกันกระแทกด้านล่างแบบแผงกระจกขัดลาย พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ของฝ่ายการคลัง 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
จัดซื้อฉากกั้น (Patition) แบบมีกล่องกันกระแทกด้านล่างแบบแผงกระจกขัดลาย  

พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ของฝ่ายการคลัง 
.................................................................... 

1. หลักการและเหตุผล 
ฝ่ายการคลัง เป็นหน่วยงานสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็น

เลิศสู่ระดับนานาชาติ ต่อยอดสู่ระดับอาชีพและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ  
เนื่องจาก ในการด าเนินงานของฝ่ายการคลัง พบปัญหาและอุปสรรค์เรื่องความเป็นสัดส่วนของสถานที่

การท างาน และความปลอดภัยของเอกสารหลักฐานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีปริมาณจ านวนมากที่รอตรวจ
และรอการจัดเก็บ อีกทั้งในแต่ละวันมีผู้มาติดต่อประสานงานจ านวนมาก และไม่สามารถควบคุมพ้ืนที่ในการ
ติดต่อได้ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะท าให้เอกสารเกิดการสูญหาย 

ฝ่ายการคลัง จึงเห็นควรด าเนินการเพ่ิมความปลอดภัยของเอกสารหลักฐานทางการเงินและบัญชี โดย
ติดตั้งฉากกั้น (Patition) ให้มีความเป็นสัดส่วน  

2. วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ฝ่ายการคลังมีความปลอดภัยในเรื่องของเอกสารหลักฐานทางการเงินและบัญชี พ้ืนที่ในการ

ท างานมีความเป็นสัดส่วน ทันสมัย เพ่ิมบรรยากาศในการท างาน  

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
3.1 พ้ืนที่การท างานของฝ่ายการคลัง มีความปลอดภัยในเรื่องของเอกสารหลักฐานทางการเงินและ

บัญชีมากขึ้น 
3.2 พ้ืนที่การท างานของฝ่ายการคลัง มีความเป็นสัดส่วน ทันสมัย เพ่ิมบรรยากาศในการท างาน 

๔. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
 4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
 4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

 4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 4.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานประเภทเดียวกับการจัดจ้างครั้งนี้ 
 4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การกีฬาแห่งประเทศ

ไทยในวันเสนอราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้ 
 4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ ยื่น

ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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 4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

5.  รายการพัสดุที่จะจัดซื้อ 
รายการฉากกั้น (Patition) และอุปกรณ์ติดตั้ง ดังนี้ 

 5.1 ฉากกั้น (Patition) แบบครึ่งกระจกขัดลาย ขนาดกว้าง 120 ซม. สูง 160 ซม. จ านวน 18 แผง 
 5.2 ฉากกั้น (Patition) แบบครึ่งกระจกขัดลาย ขนาดกว้าง 110 ซม. สูง 160 ซม. จ านวน 1 แผง 
 5.3 ฉากกั้น (Patition) แบบครึ่งกระจกขัดลาย ขนาดกว้าง 100 ซม. สูง 160 ซม. จ านวน 29 แผง 
 5.4 ฉากกั้น (Patition) แบบครึ่งกระจกขัดลาย ขนาดกว้าง 90 ซม. สูง 160 ซม. จ านวน 2 แผง 
 5.5 ฉากกั้น (Patition) แบบครึ่งกระจกขัดลาย ขนาดกว้าง 80 ซม. สูง 160 ซม. จ านวน 12 แผง 
 5.6 เสาจบ สูง 160 ซม. จ านวน 10 ต้น 
 5.7 ขาที จ านวน 40 อัน 

6. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ 
 ผู้ขายต้องด าเนินการจัดท าฉากกั้น (Patition) และอุปกรณ์ติดตั้ง ดังนี้ 
 6.1 แผง PATITION ผ้า แบบมีกล่องกันกระแทก โครงสร้างผลิตจากไม้ปาติเกิ้ล เกรดไม้ส่ง
ต่างประเทศ หนา 37 มม. ปิดผิวหน้าทั้ง 2 ด้าน ด้วยไม้ MDF BOARD หนาไม่ต ่ากว่า 3 มม.บุด้วย            
PEFOAM หนาไม่ต ่ากว่า 1.5 มม. หุ้มผ้าตามสีที่ก าหนด  
 6.2 ด้านล่างปิดด้วยฝาครอบเหล็กกันกระแทก หนา 0.6 มม. สูงไม่ต ่ากว่า 9.5 ซม.     
 6.3 เสาผลิตจากอลูมิเนียม ขนาดไม่ต่ ากว่า 5.5 ซม. ความหนาอลูมิเนียม ไม่ต่ ากว่ า 1.0 มม.    
ความยาวตามท่ีก าหนด 
 6.4 ด้านบนเสามีฝาปิดด้วยฝาครอบ ด้านล่างปิดด้วยฝามีปุ่มปรับระดับ พลาสติกฝาด้านบนและล่าง 
ฉีดข้ึนรูปด้วยพลาสติก PROPY LENE COPOLYMER คุณภาพเม็ดใหม่ 100% 
 6.5 ขายึดเสา (ขาที) ท าด้วยเหล็กหนาไม่ต ่ากว่า 6.00 มม. ความยาวไม่ต ่ากว่า 37 ซม. ความลึก 5 ซม. 
ความสูง 15 ซม.ปลายขาทั้ง 2 ข้าง เจาะรูส าหรับยึดพ้ืน 
 6.6 เฟรมกระจกท าด้วยเหล็กหนาไม่ต่ ากว่า 0.9 มม. ต่อ เชื่อม เจียเรียบ ขอบในท าด้วยอลูมิเนียม 
คิ้วเท เพื่อไว้ใส่แผ่นกระจกขัดลาย หนาไม่ต่ ากว่า 5 มม. อัดด้วยยาง เพื่อให้กระจกยึดแน่น 
 6.7 การเตรียมอลูมิเนียม 
  6.7.1 ล้างผิวไขมันอลูมิเนียมด้วยน้ ายา PR-31 
  6.7.2 ล้างด้วยน้ าสะอาด 
 6.8 อบแห้งด้วยระบบลมหมุนเวียน อุณหภูมิประมาณ  100 ๐C ถึง 120 ๐C เพ่ือให้ชิ้นงานแห้งสนิท 
ป้องกันความชื้นของชิ้นงาน 
 6.9 ระบบพ่นสี พ่นสีด้วยปืน Electrostatic Colona แบบใช้ลมดันสีให้ลอยตัว Fluidizing Type   
ใช้สีฝุ่นผง เกรด A Powder Coating   
 6.10 ระบบสี อบด้วยระบบสายพานล าเลียง (Conveyor Belt) ด้วยอุณหภูมิ ความร้อนไม่ต ่ากว่า 
200 ๐C  ใช้เวลาอบสีตาม มาตรฐานที่ก าหนด 
 6.11 การประกอบ ระบบ KNOCK DOWN สามารถถอดประกอบได ้
 6.12 ผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001: 2015 
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6.13 การรับประกันใช้งาน 1 ปี 

7. หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน โดยแยกเป็น ๓ ส่วนคือ 
 7.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
   (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทยพร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
  (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้าและเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
  (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี) 
 7.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบอ านาจ
ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
  (2) รายการพัสดุที่จะจัดซื้อตามขอบเขตของงานข้อ ๕ จ านวน 1 ชุดพร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
 7.๓ ส่วนที่ ๓ แบบใบเสนอราคา ตามรูปแบบของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยจะต้องแยก
รายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน 

8. เสนอราคา 
 8.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาตามแบบใบเสนอราคาที่ก าหนดตามขอบเขตของงานข้อ 6.3 โดยไม่
มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน 
จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกแต่ง 
แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
 8.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
หรือต่อหน่วย หรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกับทั้งตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
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 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอโดยภายใน
ก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

9. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
 9.1 การพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามข้อ 4 และการยื่นหลักฐานข้อเสนอตาม
ข้อ 6 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 4 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไว้ไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 6 แล้ว จะไม่พิจารณาข้อเสนอด้านราคา เว้นแต่เป็นข้อพิจารณาหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไป
จากเงื่อนไขของเอกสารในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการ
กีฬาแห่งประเทศไทยเท่านั้น  

9.2 การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรายละเอียดด้านเทคนิคเป็นไปตามท่ีขอบเขตการด าเนินงานในข้อ 5. ก าหนด

หากไม่ถูกต้องคณะกรรมการฯ จะไม่พิจารณาราคาที่เสนอ 
9.3 การพิจารณาข้อเสนอด้านราคา 
 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 

และจะพิจารณาจากราคารวมของผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่ าสุด ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอเทคนิคตามที่ขอบเขตของ
งานฯ นี้ก าหนดไว้ 

10. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ระยะเวลาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง หรือข้อตกลง 

11. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

12. การส่งมอบงานและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง 
 จะจ่ายเงินทั้งจ านวนตามราคาที่ตกลงจ้าง จ านวน ๑ งวดงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งมอบรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ตามขอบเขตงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 

13. อัตราค่าปรับ 
หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง                          

และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 
0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาจ้างตามสัญญาหรือข้อตกลง 

14. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
 14.1 เงินค่าพัสดุส าหรับการจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 การลงนามใน
สัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณดังกล่าวแล้วเท่านั้น 

14.2 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีดังต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้เสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่ได้ 

(1) การกีฬาแห่งประเทศไทย ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับ
จัดสรรไม่เพียงพอที่จะท าการจัดจ้างในครั้งนี้ 
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(2) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นะรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 

(3) การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ
กระทบต่อประโยชน์สารธารณะ 

(4) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑5. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหว่างระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

16. ผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียดขอบเขตของงาน 
 นางพจมาลย์  จิตปัทมา หัวหน้างานระบบบัญชี 
 

*********************** 


