
เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หมายเลข 1.1 
แผ่นที่ 1 ของ 6 แผ่น 

 

      ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) 
      การจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จ านวน 4 รายการ  

      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 
………………………………………….. 

 

1. ความเป็นมา 
ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความประสงค์จะจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว จ านวน 4 รายการ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นกระดาษที่มหาวิทยาลัยฯ ใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์ชุดวิชาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ   
 

2. วัตถุประสงค์ 
 มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราชมีความประสงค์จะด าเนินการจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว  

จ านวน 4 รายการ เพ่ือใช้ส าหรับพิมพ์สิ่งพิมพ์ในระบบออฟเซต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e-bidding)  โดยใช้ เงินงบประมาณหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ งานโรงพิมพ์
มหาวิทยาลัย  

 

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายวัสดุทีจ่ะจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้

แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้จดทะเบียนการค้าเกี่ยวกับการค้ากระดาษ 
3.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เคยมีประวัติส่งมอบกระดาษท่ีไม่มีคุณภาพหรือปัญหาอ่ืนใด 

ในการซื้อขายกระดาษกับทางราชการมาก่อน 
3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ     
ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554  
 



เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หมายเลข 1.1 
แผ่นที่ 2 ของ 6 แผ่น 

 
 

 3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ      

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

3.10 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

4.  รายละเอียดการจัดซื้อ    
     ตามเอกสารรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกระดาษปอนด์ขาว จ านวน 4 รายการ       
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

 

5.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะด าเนินการประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic 
Bidding : e-bidding) ให้แล้วเสร็จพร้อมท าสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณภายในเดือน
ตุลาคม 2560 
 

6. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
    ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561  
 

7. วงเงินงบประมาณ  ในการจัดซื้อ  6,550,000 บาท (หกล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
  

อนึ่ง งบประมาณเพื่อการจัดซื้อในครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ก็ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ
จากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 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 โดยระบุชื่อ ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 

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



เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หมายเลข 1.1 
แผ่นที่ 3 ของ 6 แผ่น 

 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกระดาษปอนด์ขาว จ านวน 4 รายการ 
 

1. ชนิด ขนาดและประมาณการจ านวนที่ต้องการ 
ล าดับท่ี ชื่อกระดาษ น้ าหนักมาตรฐาน  

(กรัม/ตรม.) 
ขนาด จ านวนท่ีต้องการโดยประมาณ 

1 กระดาษปอนด์ขาว 60 24” x 35” 600 รีม 

2 กระดาษปอนด์ขาว 70 21.5”  x 31” 8,000 รีม 

3 กระดาษปอนด์ขาว 70 24”  x 35” 3,000 รีม 

4 กระดาษปอนด์ขาว 80 24”  x 35” 400 รีม 

 

2. ลักษณะทั่วไปของกระดาษ 

 เป็นกระดาษปอนด์ขาวชนิดแผ่นอย่างดีส าหรับพิมพ์ระบบออฟเซต เนื้อกระดาษมีสีขาวและมีผิวเรียบ

ปราศจากรอยทะลุหรือฉีกขาด ไม่มีสิ่งสกปรกหรือชิ้นส่วนที่มีสีอื่นเจือปนอย่างเห็นได้ชัดเจน 
 

3.  คุณลักษณะเฉพาะ 
 3.1  มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน มอก. 287-2533 หรือมีคุณลักษณะกระดาษ ดังต่อไปนี้ 

      - ความคลาดเคลื่อนของน้ าหนักมาตรฐานร้อยละ ไม่เกิน ± 5 การทดสอบให้ปฏิบัติตาม  
        ISO 536 
      - ความแข็งแรงของผิวกระดาษ หมายเลขของแท่งขี้ผึ้ง ไม่น้อยกว่า 10A การทดสอบให้   
        ปฏิบัติตาม TAPPI T 459 

3.2  ค่าสีของกระดาษ L* = 92, a* = 0, b* = -3 ช่วงการยอมรับ  E*ab ≤ 5 วัดด้วย M2                   
      การทดสอบให้ปฏิบัติตาม ISO 13655 แหล่งก าเนิดแสง D50 มุม 2o  Geometry 0/45 หรือ 45/0    
      โดยรองพ้ืนหลังด้วยแผ่นด า (black backing) 
3.3  ขนาดของกระดาษต้องไม่น้อยกว่า ขนาด 24 นิ้ว x 35 นิ้ว ส าหรับรายการที่ 1, 3, 4 และไม่ 
      น้อยกว่า ขนาด 21.5 นิ้ว x 31 นิ้ว ส าหรับรายการที่ 2 
3.4  แนวเกรนกระดาษหรือแนวเรียงตัวของเส้นเยื่อ ดังนี้ 
       อยู่ด้านยาว 35 นิ้ว  ส าหรับรายการที่ 1, 3, 4 
 

       อยู่ด้านยาว 31 นิ้ว ส าหรับรายการที่ 2   

3.5  กระดาษ 1 รีม ต้องมีจ านวนตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า 500 แผ่น 

 
35” 

24” 

21.5” 
31” 

 



เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หมายเลข 1.1 
แผ่นที่ 4 ของ 6 แผ่น 

 

 

 

4. การยื่นเอกสารและตัวอย่างกระดาษ ในวันยื่นซองเสนอราคา ผู้เสนอขายจะต้อง 

4.1 แนบเอกสารใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.287-2533) 

หรือหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามคุณลักษณเฉพาะ 

ข้อ 3 (3.1 – 3.2)  

4.2    แนบเอกสารแสดงวัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO อย่างน้อย 

ISO9000 (ถ้ามี) 

4.3 แนบตัวอย่างกระดาษตามขนาดที่จะเสนอขาย จ านวนรายการละ 2 แผ่น พร้อมประทับตรา

บริษัทและลงนามก ากับ 

4.4    ภายหลังการเสนอราคาให้ผู้เสนอราคาน าตัวอย่างกระดาษ จ านวน 100 แผ่น มาให้เพ่ือทดสอบ

การพิมพ์ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 
 

5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ คณะกรรมการจะพิจารณาตามล าดับขั้น ดังนี้ 

5.1  พิจารณาจากคุณลักษณะทั่วไปของกระดาษ และคุณลักษณะเฉพาะ 

5.2  พิจารณาจากการทดสอบพิมพ์งานจริง  

5.3 พิจารณาจากราคารวมทุกรายการซึ่งได้รวมภาษีแล้ว 
 

6. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการสั่งซื้อ 

6.1 มหาวิทยาลัยฯ จะประมาณการจ านวนที่ต้องการตามรายละเอียดข้อ 1 เป็นจ านวน

โดยประมาณที่ต้องการซื้อนับตั้งแต่วันท าสัญญา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยท าเป็นสัญญาจะซ้ือจะขาย

แบบราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ 

6.2 ปริมาณการส่งมอบของในแต่ละครั้ง มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบในรายการและจ านวน

กระดาษที่ต้องการเป็นคราว ๆ ไป โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 1 ครั้ง โดยผู้ขายจะต้องส่งมอบของภายใน       

3 วันท าการ นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัยฯ 

6.3 ผู้ขายจะต้องแจกแจงราคาต่อหน่วยของแต่ละรายการ ทั้งนี้ จ านวนเงินที่จ่ายจริงจะค านวณ

จากปริมาณที่ส่งมอบจริงในแต่ละครั้ง โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ปริมาณการสั่งซื้อแต่ละรายการ

อาจมากหรือน้อยกว่าที่ได้ประมาณการไว้ก็ได้ 
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แผ่นที่ 5 ของ 6 แผ่น 
 

 

 

7. การจัดส่ง/ส่งมอบ 

7.1 ในการจัดส่งผู้ขายจะต้องจัดส่งกระดาษท่ีมีคุณสมบัติตรงกับเอกสารรับรองคุณลักษณะเฉพาะที่

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดซื้อแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจรับจะเป็นผู้ตรวจสอบกระดาษท่ีจัดส่ง 

7.2 กระดาษทุกแผ่นในแต่ละห่อต้องจัดเรียงให้ริมกระดาษแต่ละด้านต้องเรียบเสมอกัน ไม่เป็นคลื่น 

และได้ฉากกัน 

7.3 ให้ห่อกระดาษชนิดและขนาดเดียวกัน ด้วยกระดาษหรือวัสดุอ่ืนที่เหมาะสม และระบุ

รายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นเด่นชัด 

 - ชนิด 

 - น้ าหนักมาตรฐาน 

 - ขนาด 

 -  ปริมาณบรรจุ 500 แผ่น/รีม 

 - เดือน ปีที่ผลิต หรือรหัสรุ่นที่ผลิต 

 -  ชื่อผู้ผลิต หรือโรงงานที่ผลิต หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 

 - เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐาน ISO (ถ้ามี) 

7.4 กรณีผู้ขายไม่สามารถส่งมอบกระดาษตามท่ีก าหนดในใบสั่งซื้อ 

 -  กรณีไม่ส่งมอบกระดาษภายในเวลาที่ก าหนดในใบสั่งซื้อ มหาวิทยาลัยฯ จะคิดค่าปรับเป็น

รายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อในครั้งนั้น ๆ แต่ต้องไม่ต่ า

กว่าวันละ 100 บาท และถ้ามหาวิทยาลัยฯ จัดซื้อกระดาษจากผู้ขายอ่ืนทนแทนเต็มจ านวน หรือเฉพาะจ านวน

ที่ขาดส่งแล้วแต่กรณี ผู้ขายจะต้องยอมรับผิดชอบชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นจากราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญาด้วย ทั้งนี้

มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาหรือไม่ก็ได้ 

 - กรณีส่งมอบกระดาษตามเวลาที่ก าหนดในใบสั่งซื้อ แต่กระดาษมีปริมาณ และหรือคุณภาพไม่

ตรงตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายในสัญญา มหาวิทยาลัยฯ จะคิดค่าปรับเป็นรายวัน ใน

อัตราร้อยละ 0.2 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อในครั้งนั้น ๆ แต่ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 

100 บาท และถ้ามหาวิทยาลัยฯ จัดซื้อกระดาษจากผู้ขายอ่ืนทนแทนเต็มจ านวน หรือเฉพาะจ านวนที่ขาดส่ง

แล้วแต่กรณี ผู้ขายจะต้องยอมรับผิดชอบชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นจากราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญาด้วย ทั้งนี้

มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาหรือไม่ก็ได้ 



เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หมายเลข 1.1 
แผ่นที่ 6 ของ 6 แผ่น 

 

 

 

7.5 ภายหลังการส่งมอบ หากพบว่า 

 - กระดาษที่ส่งมอบในแต่ละรีมช ารุดหรือมีจ านวนไม่ครบ 500 แผ่นในแต่ละรีม ผู้ขายจะต้อง

รับผิดชอบ ชดใช้หรือจัดส่งจ านวนที่ขาด ภายในระยะเวลา 3 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยฯ 

ไม่ว่าโดยทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร 

 - กระดาษมีคุณภาพไม่หมาะสม โดยก่อให้เกิดตวามเสียหายกับระบบการพิมพ์และ/หรือวัสดุ

อุปกรณ์ในการพิมพ์ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบโดยการชดใช้หรือจัดเปลี่ยนกระดาษให้และ/หรือชดใช้ค่าเสียหาย

ของวัสดุอุปกรณ์ด้วย 

 

8. เงื่อนไขข้อตกลงในการจัดซื้อ 

ก าหนดเริ่มต้นสัญญาภายในเดือนตุลาคม 2560 

 


