
เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลข 1.1 
แผ่นที่ 1 ของ 4 แผ่น 

 
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 

ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ส าหรับเครือองปริ้น์์เตอร์ จ านวน   รายการ ด้วยวิธีการ์างอิเล็ก์รอนิกส์ 
 

1. ความเป็นมา 
ด้วยกองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์จะด าเนินการจัดซื้อหมึกพิมพ์

ส าหรับเครื่องปริ้นท์เตอร์ จ านวน 5 รายการ ตามแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี 2561 เพ่ือส ารองคงคลัง         
ณ คลังส่วนกลาง ส าหรับให้หน่วยงานภายในเบิกใช้ในการปฏิบัติงานได้เพียงพอและทันต่ อความต้องการ      
ใช้งาน  
 

2. วัตถุประสงค์   
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีวัสดุส ารองคงคลังส าหรับให้หน่วยงานภายในเบิกใช้ในการปฏิบัติงานได้

เพียงพอและทันต่อความต้องการใช้งานตลอดปีงบประมาณ 2561 
 
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 

3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อในครั้งนี้ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของราชการ  

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน
ที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดซื้อครั้งนี้ 

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคาในครั้งนี้ 
กรณีเป็นตัวแทนจ าหน่ายต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตหรือจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
โดยตรง  

 
 



เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลข 1.1 
แผ่นที่ 2 ของ 4 แผ่น 

 
 

 
3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554  

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

3.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 
4. รายละเอียดการจัดซื้อ    

รายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหมึกพิมพ์ส าหรับเครื่องปริ้นท์เตอร์ จ านวน 5 
รายการ มีดังนี ้

 
ล าดับที่ รายการ จ านวน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1. หมึกพิมพ์ใช้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ 
SAMSUNG รุ่น ML-D4550ND  
และรุ่น ML-4551ND (ML-D4550B) 
 

30 กล่อง ต้องเป็นของแท้และของใหม่ พร้อมทั้งมี
หนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่าย
สินค้าจากเจ้าของผลิตภัณฑ์(และเป็นไป
ตามเกณฑ์ข้อก าหนดส าหรับสินค้าที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม) 

2. หมึกพิมพ์สีด า MLT-D203E ใช้กับ
เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ SAMSUNG  
รุ่น SL-M3820 ND  
และรุ่น SL-M4020ND 

500 กล่อง ต้องเป็นของแท้และของใหม่ พร้อมทั้งมี
หนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่าย
สินค้าจากเจ้าของผลิตภัณฑ์(และเป็นไป
ตามเกณฑ์ข้อก าหนดส าหรับสินค้าที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม) 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
3. หมึกพิมพ์สีเหลือง CLT-Y506L ใช้กับ

เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ SAMSUNG  
รุ่น CLP-680ND 

20 กล่อง ต้องเป็นของแท้และของใหม่ พร้อมทั้งมี
หนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่าย
สินค้าจากเจ้าของผลิตภัณฑ์(และเป็นไป
ตามเกณฑ์ข้อก าหนดส าหรับสินค้าที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม) 

4 หมึกพิมพ์สีชมพู CLT-M506L ใช้กับ
เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ SAMSUNG  
รุ่น CLP-680ND 

20 กล่อง ต้องเป็นของแท้และของใหม่ พร้อมทั้งมี
หนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่าย
สินค้าจากเจ้าของผลิตภัณฑ์(และเป็นไป
ตามเกณฑ์ข้อก าหนดส าหรับสินค้าที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม) 

5 หมึกพิมพ์สีฟ้า CLT-C506L ใช้กับ
เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ SAMSUNG  
รุ่น CLP-680ND 

20 กล่อง ต้องเป็นของแท้และของใหม่ พร้อมทั้งมี
หนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่าย
สินค้าจากเจ้าของผลิตภัณฑ์(และเป็นไป
ตามเกณฑ์ข้อก าหนดส าหรับสินค้าที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม) 

 
 . เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาราคารวมต่ าสุดของแต่ละรายการเป็นส าคัญ 
 2. หากคณะกรรมการจัดหาพัสดุมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ผู้ขายจะต้องส่ง
ตัวอย่างวัสดุที่เสนอขายเพ่ือให้มหาวิทยาลัยตรวจพิจารณา/ทดสอบคุณภาพ  โดยเสนอวัสดุตัวอย่าง 1 หน่วย

 3. ผู้เสนอราคาสามารถเลือกเสนอราคารายการใดรายการหนึ่ง หรือจะเสนอราคาวัสดุทุกรายการก็ได้ 
   
6. เงืออนไขการสัองซื้อ     
 1. ระยะเวลาจัดซื้อระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561    

2. มหาวิทยาลัยจะก่อหนี้ผูกพันการซื้อขายในรูปสัญญาจะซื้อ-จะขายแบบราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ  
อนึ่งปริมาณวัสดุที่ระบุในเอกสารครั้งนี้เป็นจ านวนประมาณการเพ่ือใช้ประกอบในขั้นตอนการ

พิจารณาเสนอราคาเท่านั้น โดยเมื่อมหาวิทยาลัยตกลงท าสัญญาจะซื้อ-จะขายแบบราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ
แล้ว จะยึดถือระยะเวลาและวงเงินตามสัญญาเป็นส าคัญ  
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3. การสั่งซื้อ มหาวิทยาลัยจะออกใบสั่งซื้อแจ้งรายการและจ านวนวัสดุที่จะให้จัดส่งเป็นคราว ๆ โดย

เฉลี่ยประมาณเดือนละ 2 ครั้ง หรือมากกว่าในกรณีมีความต้องการใช้งานเร่งด่วน โดยแจ้งให้ผู้ขายทราบ
ล่วงหน้า และผู้ขายจะต้องส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดที่ระบุในใบสั่งซื้อภายใน 5 วันท าการนัดถัดจากวันที่
ได้รับใบสั่งซื้อจากมหาวิทยาลัย           

4. ผู้ขายต้องรับผิดชอบส่งมอบพัสดุในทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อและส่งมอบพัสดุตามข้อก าหนดของสัญญา 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ จ านวนและขนาดบรรจุถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดที่ปรากฏ
ในใบสั่งซื้อ           

5.  กรณีมหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นไม่พร้อมให้ผู้จะขายส่งมอบของภายในอายุสัญญา มหาวิทยาลัย
ขอสงวนสิทธิที่จะขอขยายเวลาท าการตามสัญญาออกไป ทั้งนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน โดยการบอกกล่าว
ให้ผู้ขายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท าการก่อนครบก าหนดสัญญา 

  
7. การจ่ายเงิน          

มหาวิทยาลัยจะเบิกจ่ายเงินค่าซื้อขายให้ตามจ านวนครั้งของการซื้อ โดยช าระเงินในแต่ละครั้งเป็น
สัดส่วนตามจ านวนวัสดุที่ส่งมอบถูกต้องและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับมอบวัสดุดังกล่าวแล้ว โดยถือ
ราคา (รวมภาษี) ต่อหน่วยตามสัญญาเป็นส าคัญ 
 
8. เกณฑ์ข้อก าหนดส าหรับสินค้า์ีอเป็นมิตรกับสิองแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะพิจารณาเลือกซื้อ(วัสดุ)ตลับหมึกที่ได้รับเครื่องหมายฉลาก
สิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว หากไม่ได้รับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดล้อมจะพิจารณาตามเกณฑ์ข้อก าหนด
ส าหรับวัสดุ (ตลับหมึกเครื่องพิมพ์) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1. ไม่ใช้สารประกอบปรอท ตะกั่ว โครเมียม (VI) และแคดเมียม เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ยกเว้นใน
กรณีท่ีเป็นส่วนประกอบของชิ้นส่วนทางไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์และสายไฟ 

2.  ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสารก่อมะเร็งที่ห้ามใช้ตามที่ระบุใน EU 
Commission Directive 93/72/EEC และตามที่ระบุในข้อแนะน าของ International Agency 
for Research on Cancer (IARC) (กลุ่มที่ 1 กลุ่มท่ี 2A และกลุ่มที่ 2B) 
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3. ส าหรับตลับหมึกสี ต้องไม่มีสารเอมีนที่เป็นพิษในส่วนผสมของผงหมึก 
     โดยให้ผู้จ าหน่ายยื่นเอกสารรับรองว่าในผลิตภัณฑ์ไม่มีสารตามเกณฑ์ส าหรับคุณลักษณะเฉพาะใน

ข้อที ่1 และ 2 ส าหรับตลับหมึกด า ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้จัดการของบริษั์ผู้ผลิตตลับหมึก หรือผู้มี
อ านาจลงนามของบริษั์ผู้ผลิตชิ้นส่วนตลับหมึกหรือวัตถุดิบหรือใช้เอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ 
(MSDS) ของตลับหมึกเป็นหลักฐานแ์น ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ได้รับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดล้อมให้แสดง
เครื่องหมายหรือใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวในวันตรวจรับ 

 

9. ระยะเวลาการด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะด าเนินการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จ

พร้อมท าสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณภายในเดือนตุลาคม 2560 
 

10. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561   

 

11. วงเงินในการจัดซื้อ  3,610,500 บาท (สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 
  

อนึอง การจัดซื้อครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมืออพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2 61 มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2 61 จากส านักงบประมาณแล้ว ส าหรับกรณี์ีอไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเพืออการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้ 

 

12. การติดต่อสอบถามรายละเอียด 
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา 

กรุณาให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ก่อนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

12.1 กรณีส่งเป็นหนังสือ โปรดส่งโดยระบุที่อยู่ ดังนี้ 
กองพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

12.2  กรณีส่งเป็นโทรสาร โปรดส่งที่หมายเลข 0-2503-3560 หรือ 0-2503-2598 
กรณีส่งเป็น E-mail โปรดส่งที่ E-mail Address: pm.proffice@stou.ac.th 


