
เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หมายเลข 1.1 
แผ่นที่ 1 ของ 5 แผ่น 

 

 ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) 
การจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้้าหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร  

ขนาด 24 นิ้ว × 35 นิ้ว จ้านวนประมาณ 49,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Bidding : e-bidding) 

 

1. ความเป็นมา 
ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์จะด าเนินการจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์  

น้ าหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว × 35 นิ้ว จ านวนประมาณ 49,000 รีม ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นกระดาษที่มหาวิทยาลัยใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์ชุดวิชาและสิ่งพิมพ์
อ่ืนๆ หลายประเภท ซึ่งมีการใช้เป็นจ านวนมาก/ปี  
 

2. วัตถุประสงค์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์จะด าเนินการจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ชนิดแผ่น 

น้ าหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว × 35 นิ้ว เพื่อใช้ส าหรับพิมพ์สิ่งพิมพ์ในระบบออฟเซต 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวนประมาณ 49,000 รีม โดยใช้เงินงบประมาณหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษ งานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย  

 

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายวัสดุทีจ่ะจัดซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์   
3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้

แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม 

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแจ้งแหล่งผลิตกระดาษเพ่ือใช้ประกอบในการพิจารณาด้วย 
3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้จดทะเบียนการค้าเก่ียวกับการค้ากระดาษ 
3.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องไม่เคยมีประวัติส่งมอบกระดาษท่ีไม่มีคุณภาพหรือปัญหาอ่ืนใด 

ในการซื้อขายกระดาษกับทางราชการมาก่อน 
 
 



แผ่นที่ 2 ของ 5 แผ่น 
 

3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ    
ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554  
 3.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ      

3.10 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ     

3.11 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน  
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 

4.  รายละเอียดการจัดซื้อ    
    ตามเอกสารรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ าหนัก

มาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว × 35 นิ้ว จ านวนประมาณ 49,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  

 

5.  ระยะเวลาการด้าเนินการ 
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะด าเนินการประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ให้แล้ว

เสร็จพร้อมท าสัญญาจะซ้ือจะขายภายในเดือนตุลาคม 2559 
 

6. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
    ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนกันยายน 2560  
 

7. วงเงินงบประมาณ ในการจัดซื้อ  14,700,000 บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 
  

 อนึ่ง งบประมาณเพื่อการจัดซื้อในครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ก็ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าซื้อจาก
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้วเท่านั้น 

 

หมายเหตุ 
               ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน
นี้ (Term of Reference : TOR)  เป็นลายลักษณ์อักษร โดยทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ ( EMS)  ส่งไปที่
กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เลขที่ 9/9  หมู่ 9  ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
จั ง ห วั ด น น ท บุ รี  11120 ห รื อ ท า ง โ ท ร ส า ร ห ม า ย เ ล ข  0-2503-3560, 0-2503-2598 ห รื อ ท า ง                               
E-mail: pm.proffice@stou.ac.th โดยระบชุื่อ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
 



แผ่นที่ 3 ของ 5 แผ่น 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกระดาษหนังสือพิมพ์ 
 

1.  ชื่อกระดาษ/จ้านวน   
เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ชนิดแผ่นอย่างดี มีผิวเรียบปราศจากรอยทะลุหรือฉีกขาด ไม่ยับย่น เปื้อน หรือ 

เป็นรู ใช้ส าหรบัพิมพ์ระบบออฟเซต ไม่มีสิ่งสกปรกหรือชิ้นสว่นที่มีสีอ่ืนเจือปนอย่างเห็นได้ชดัจ านวนประมาณ 
49,000 รีม 

 

2.  คุณลักษณะกระดาษ 
 2.1  น้ าหนักมาตรฐานของกระดาษหนังสือพิมพ์ 48.8 กรัม/ตารางเมตร คลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ ± 5 
 2.2 ขนาดของกระดาษหนังสือพิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว x 35 นิ้ว  
 2.3  ความหนากระดาษต่อแผ่น 64 µm (ไมโครเมตร) คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ± 3 µm (ไมโครเมตร) 

2.4 คุณลักษณะสี  กระดาษต้องมีค่าพิกัดสี (CIELAB) คือ L* 82.0  a* 0.0  b*3.0 E*ab  ไม่เกิน 2.0      
    การทดสอบให้ปฏิบัติตาม ISO 13655 แหล่งก าเนิดแสง D50 มุม 2o  Geometry 0/45 หรือ 45/0 โดยรองพ้ืน   
    หลังด้วยแผ่นด า (black backing) 

2.5 แนวเกรนกระดาษหรือแนวเรียงตัวของเส้นใยกระดาษอยู่ด้าน 35 นิ้ว                                 
     
 

2.6 ไม่มีฝุ่นกระดาษมาก เมื่อท าการทดสอบพิมพ์จ านวน 5,000 เที่ยวพิมพ์ โดยไม่ต้องหยุดเครื่อง           
   พิมพ์เพ่ือเช็ดท าความสะอาดผ้ายาง (พิจารณาผลจากการทดสอบพิมพ์งานจริง) 

2.7 กระดาษ 1 รีม ต้องมีจ านวนตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า 500 แผ่น 
 

3.  ขั้นตอนการทดสอบคุณลักษณะกระดาษ 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องน ากระดาษท่ีจะเสนอขาย จ านวนไม่น้อยกว่า 10 รีม มาให้  
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตรวจสอบและทดสอบพิมพ์งานจริง เมื่อผ่านการรับรองคุณลักษณะ        
    ตามข้อ 2.1 – 2.7 แล้วจึงจะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 

4.  การยื่นเอกสารและตัวอย่างกระดาษ  
ในวันยื่นซองคุณสมบัติทางด้านเทคนิค  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง   
4.1  แนบเอกสารรับรองคุณลักษณะ ข้อ 2.1-2.7  ที่ผ่านการรับรองจากส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย-   

    สุโขทัยธรรมาธิราช   
4.2  จะต้องส่งตัวอย่างกระดาษตามขนาดที่เสนอ (24 นิ้ว x 35 นิ้ว) อีกจ านวน  2 แผ่น พร้อม   

    ประทับตราบริษัทและลงนามก ากับ 
4.3  เอกสารแจ้งแหล่งผลิตกระดาษ       
 
 

     35” 
24” 



แผ่นที่ 4 ของ 5 แผ่น 
 
 

5.  การจัดส่ง/ส่งมอบ  
5.1 ผู้ขายจะต้องจัดส่งกระดาษภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ  

   5.2 ในการจัดส่งแต่ละงวดผู้ขายจะต้องจัดส่งกระดาษที่มีคุณสมบัติตรงกับเอกสารรับรอง            
    คุณลักษณะเฉพาะที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์แล้ว     
    โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจสุ่มตรวจคุณสมบัติบางประการของกระดาษท่ีจัดส่ง 

   5.3 กระดาษทุกแผ่นในแต่ละรีมต้องจัดเรียงให้ริมกระดาษแต่ละด้านต้องได้ฉากกันและกอง 
    กระดาษต้องมีขอบเรียบเสมอกันทั้งกอง โดยมีสลิปกระดาษขนาดหน้ากว้าง 0.5” ความยาวไม่น้อยกว่า     
    6” คั่นระหว่างแต่ละรีมให้เห็นชัดเจน ทั้งนี้ ให้ส่วนสลิปกระดาษท่ีสอดในรีมกระดาษจะต้องลึกไม่น้อย  
    กว่า 4” เพ่ือสะดวกในการตรวจนับ และให้มีการห่อหุ้มกระดาษท้ังกระบะด้วยฟิล์มพลาสติก     

   5.4  กระบะที่ตั้งกระดาษจะต้องอยู่ในสภาพดี ไม่หัก ไม่อยู่ในสภาพช ารุดและสูงจากพ้ืนไม่น้อย        
    กว่า 5 เซนติเมตร เพื่อสะดวกในการขนย้ายโดยใช้รถยก และพ้ืนของกระบะที่ตั้งกระดาษรองด้วยกระดาษ    
    แข็ง หากกระบะไม่ได้มาตรฐานดังกล่าวกระดาษเกิดความเสียหายระหว่างการขนย้ายให้ผู้ขายต้องรับผิดชอบ      
    จัดส่งกระดาษมาชดใช้ให้ในส่วนที่เสียหายด้วย   

        5.5 กรณีผู้ขายไม่สามารถส่งมอบกระดาษตามที่ก าหนดในใบสั่งซื้อ  
    - กรณีไม่ส่งมอบกระดาษภายในเวลาที่ก าหนดในใบสั่งซื้อ มหาวิทยาลัยฯ จะคิด 

 ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อในครั้งนั้นๆ        
    แต่ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท และถ้ามหาวิทยาลัยฯ จัดซื้อสิ่งของจากแหล่งอ่ืนทดแทนเต็มจ านวนหรือ   
    เฉพาะจ านวนที่ขาดส่งแล้วแต่กรณี ผู้ขายจะต้องยอมรับผิดชอบชดใช้ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาที่ก าหนดไว้ใน 
    สัญญาด้วย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาหรือไม่ก็ได้   
                          - กรณีส่งมอบกระดาษตามเวลาที่ก าหนดในใบสั่งซื้อแต่กระดาษมีปริมาณและหรือ 
    คุณภาพไม่ตรงตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายในสัญญา มหาวิทยาลัยฯ จะคิดค่าปรับเป็น  
    รายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อในครั้งนั้นๆ แต่ต้องไม่ต่ า   
    กว่าวันละ 100 บาท และถ้ามหาวิทยาลัยฯ จัดซื้อสิ่งของจากแหล่งอ่ืนทดแทนเต็มจ านวนหรือเฉพาะจ านวน 
    ที่ขาดส่งแล้วแต่กรณี ผู้ขายจะต้องยอมรับผิดชอบชดใช้ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญาด้วย    
    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาหรือไม่ก็ได้   
     5.6  ภายหลังการส่งมอบ  หากพบว่า 
         -  กระดาษที่ส่งมอบในแต่ละรีมช ารุดหรือมีจ านวนไม่ครบ 500 แผ่น ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบ  
    ชดใช้หรือจัดส่งจ านวนที่ขาด ภายในระยะเวลา 3 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยฯ ไม่ว่า   
    โดยทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร 
        -  กระดาษมีคุณภาพไม่เหมาะสม โดยก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบการพิมพ์และ/หรือวัสดุ  
    อุปกรณ์ในการพิมพ์ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบโดยการชดใช้หรือจัดเปลี่ยนกระดาษให้และ/หรือชดใช้ 
    ค่าเสียหายของวัสดุอุปกรณ์ด้วย 

 
 



 
 
 

แผ่นที่ 5 ของ 5 แผ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.   เกณฑ์การพิจารณา  คณะกรรมการพิจารณาผลจะพิจารณาตามล าดับขั้น ดังนี้  
      6.1 พิจารณาจากการทดสอบพิมพ์งานจริงและคุณลักษณะกระดาษ ตามข้อ 2.1 - 2.7  
       6.2 เมื่อผู้เสนอขายได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามข้อที่ 6.1 แล้วจึงจะมีสิทธิ์เสนอราคาด้วยวิธี  
     ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

7.   เงื่อนไขข้อตกลงในการซื้อ    
     7.1 ก าหนดเริ่มต้นสัญญาภายในเดือนตุลาคม 2559  
      7.2 กรณีใกล้สิ้นสุดสัญญา  หากมหาวิทยาลัยประสงค์จะจัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์                 
     น้ าหนักมาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24” x 35” ในราคาต่อหน่วยตามสัญญาออกไปอีก        
     ไม่เกิน 3 เดือน ผู้ขายต้องยินดีที่จะขายให้ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องการ 
 


