
เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1  

แผนที่ 1 ของ 4 แผน 

 

 

รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 

ประกวดราคาจัดซ้ือกระดาษชําระขนาดจัมโบ จํานวน 1,200 หีบ  

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

 

 

1. ความเปนมา 

ดวยกองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงคจะดําเนินการจัดซ้ือกระดาษชําระ

ขนาดจัมโบ จํานวน 1,200 หีบ ตามแผนการจัดหาพัสดุประจําป 2561 เพ่ือสํารองคงคลัง ณ คลังสวนกลาง 

สําหรับใหหนวยงานภายในเบิกใชในการปฏิบัติงานไดเพียงพอและทันตอความตองการใชงาน  

 

2. วัตถุประสงค   

เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีวัสดุสํารองคงคลังสําหรับใหหนวยงานภายในเบิกใชในการปฏิบัติงานได

เพียงพอและทันตอความตองการใชงานตลอดปงบประมาณ 2561 

 

3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย  

3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

3.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว 

ชั่วคราวตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                   3.6  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                   3.7  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                   3.8  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

ตามขอ 1.5 

                    3.9  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแต

รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

 



  

 

                                    เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวธิอีิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1 

แผนที่ 2 ของ 4 แผน 

 

 

 

                          3.10 ไมเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนด 

                          3.11 ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ

รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                          3.12 ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  (e-Government 

Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                          3.13 ผูเสนอราคาซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเวนแตการ

จายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                          3.14  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคาและ

หามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 

                          3.15 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ

รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                          3.16 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของ

กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ  

                          3.17 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคา     

ไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได  
 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

           กระดาษชําระขนาดจัมโบ จํานวนประมาณ 1,200 หีบ โดยมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้ 

 4.1 เนื้อกระดาษตองเหนียวและนุม มีรอยปรุ หนา 2 ชั้น หนากวางไมนอยกวา 9 เซนติเมตร   

ยาวไมนอยกวา 300 เมตร/มวน บรรจ ุ12 มวน/หีบ 

 4.2 ไมใชคลอรีน หรือสารเคมีท่ีเปนอันตรายตอผูใช และสิ่งแวดลอม 

 4.3 ไมมีการใชสีในกระบวนการผลิต 

 4.4 ขอ 4.1 – 4.3 สามารถยืนยันดวยเอกสารจากบริษัทผูผลิตไดวา ขบวนการผลิตและคัดสรร

วัตถุดิบมีความปลอดภัยทุกประการ 
 

5. การย่ืนตัวอยางพัสดุ 

 ภายหลังการเสนอราคาใหผูเสนอราคาจะตองนําตัวอยางกระดาษชําระ จํานวน 1 มวน มาให

มหาวิทยาลัยตรวจ/ทดสอบคุณภาพ ในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 
 
 
 



  

 เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1 

แผนที่ 3 ของ 4 แผน 

 
 
 

6. เกณฑการการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ  

เกณฑการพิจารณารับราคาจัดซ้ือ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเกณฑราคาต่ําสุด (รวมภาษี)          

เปนเกณฑ จากผูเสนอราคาท่ีเสนอรายละเอียดคุณลักษณะถูกตองตามขอกําหนดในประกาศประกวดราคา   

 

7. เง่ือนไขการส่ังซ้ือ     

 1. ระยะเวลาจัดซ้ือระหวางเดือนพฤศจกิายน 2560 – 30 กันยายน 2561   

 2. มหาวิทยาลัยจะกอหนี้ผูกพันการซ้ือขายในรูปสัญญาจะซ้ือ-จะขายแบบราคาคงท่ีไมจํากัดปริมาณ  

อนึ่งปริมาณวัสดุท่ีระบุในการจัดซ้ือครั้งนี้เปนจํานวนประมาณการเพ่ือใชประกอบในข้ันตอนการ

พิจารณาเสนอราคาเทานั้น โดยเม่ือมหาวิทยาลัยตกลงทําสัญญาจะซ้ือ-จะขายแบบราคาคงท่ีไมจํากัด

ปริมาณแลว จะยึดถือระยะเวลาและวงเงินตามสัญญาเปนสําคัญ     

3. การสั่งซ้ือ มหาวิทยาลัยจะออกใบสั่งซ้ือแจงจํานวนวัสดุท่ีจะใหจัดสงเปนคราวๆ โดยเฉลี่ย

ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง จํานวนครั้งละประมาณ 100 หีบ หรือมากกวาหากมีกรณีมีความตองการใชงาน

เรงดวน โดยจะแจงใหผูขายทราบเปนการลวงหนา และผูขายจะตองสงมอบพัสดุตามรายละเอียดท่ีระบุใน

ใบสั่งซ้ือภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันท่ีไดรับใบสั่งซ้ือจากมหาวิทยาลัย     

 4. ผูขายตองรับผิดชอบสงมอบพัสดุในทุกครั้งท่ีมีการสั่งซ้ือและสงมอบพัสดุตามขอกําหนดของ

สัญญา โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ จํานวนและขนาดบรรจุถูกตองครบถวนตาม

รายละเอียดท่ีปรากฏในใบสั่งซ้ือ  

5. กรณีมหาวิทยาลัยมีความจําเปนไมพรอมใหผูจะขายสงมอบของภายในอายุสัญญามหาวิทยาลัย

ขอสงวนสิทธิท่ีจะขอขยายเวลาทําการตามสัญญาออกไป ท้ังนี้เปนระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน โดยการบอก

กลาวใหผูขายทราบลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการกอนครบกําหนดสัญญา 

 

8. การจายเงิน          
 

มหาวิทยาลัยจะเบิกจายเงินคาซ้ือขายใหตามจํานวนครั้งของการซ้ือ โดยชําระเงินในแตละครั้งเปน

สัดสวนตามจํานวนวัสดุท่ีสงมอบถูกตองและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดรับมอบวัสดุดังกลาวแลว โดยถือ

ราคา (รวมภาษี) ตอหนวยตามสัญญาเปนสําคัญ 

 

9. ระยะเวลาการดําเนินการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะดําเนินการประกวดราคาจัดซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสให

แลวเสร็จพรอมทําสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไมจํากัดปริมาณภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 
 

 

 



  

 เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1 

แผนที่ 4 ของ 4 แผน 

 
 

 

 

 

 

10. ระยะเวลาสงมอบงาน 

ระหวางเดือนพฤศจกิายน 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561   
 

11. วงเงินในการจัดซ้ือ  600,000 บาท (หกแสนบาทถวน) 
  

12. การติดตอสอบถามรายละเอียด 

หากตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

พัสดุท่ีจัดหา กรุณาใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรมาท่ี กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดกอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

12.1 กรณีสงเปนหนังสือ โปรดสงโดยระบุท่ีอยู ดังนี้ 

กองพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เลขท่ี 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ 

ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120 

12.2  กรณีสงเปนโทรสาร โปรดสงท่ีหมายเลข 0-2503-3560 หรือ 0-2503-2598 

กรณีสงเปน E-mail โปรดสงท่ี E-mail Address: pm.proffice@stou.ac.th 
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