เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1
แผนที่ 1 ของ 4 แผน

รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
ประกวดราคาจัดซื้อกระดาษชําระขนาดจัมโบ จํานวน 1,200 หีบ
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

1. ความเปนมา
ดวยกองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงคจะดําเนินการจัดซื้อกระดาษชําระ
ขนาดจัมโบ จํานวน 1,200 หีบ ตามแผนการจัดหาพัสดุประจําป 2561 เพื่อสํารองคงคลัง ณ คลังสวนกลาง
สําหรับใหหนวยงานภายในเบิกใชในการปฏิบัติงานไดเพียงพอและทันตอความตองการใชงาน
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหมหาวิทยาลัย มีวัสดุสํ ารองคงคลั งสําหรับ ใหหนว ยงานภายในเบิ กใชในการปฏิบั ติง านได
เพียงพอและทันตอความตองการใชงานตลอดปงบประมาณ 2561
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
3.8 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ 1.5
3.9 ผูเ สนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธอี ิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1
แผนที่ 2 ของ 4 แผน

3.10 ไมเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนด
3.11 ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
3.12 ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-Government
Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.13 ผูเสนอราคาซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเวนแตการ
จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
3.14 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
3.15 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.16 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.17 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระดาษชําระขนาดจัมโบ จํานวนประมาณ 1,200 หีบ โดยมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้
4.1 เนื้อกระดาษตองเหนียวและนุม มีรอยปรุ หนา 2 ชั้น หนากวางไมนอยกวา 9 เซนติเมตร
ยาวไมนอยกวา 300 เมตร/มวน บรรจุ 12 มวน/หีบ
4.2 ไมใชคลอรีน หรือสารเคมีที่เปนอันตรายตอผูใช และสิ่งแวดลอม
4.3 ไมมีการใชสีในกระบวนการผลิต
4.4 ขอ 4.1 – 4.3 สามารถยืนยันดวยเอกสารจากบริษัทผูผลิตไดวา ขบวนการผลิตและคัดสรร
วัตถุดิบมีความปลอดภัยทุกประการ
5. การยื่นตัวอยางพัสดุ
ภายหลังการเสนอราคาใหผูเสนอราคาจะตองนําตัวอยางกระดาษชําระ จํานวน 1 มวน มาให
มหาวิทยาลัยตรวจ/ทดสอบคุณภาพ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1
แผนที่ 3 ของ 4 แผน

6. เกณฑการการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
เกณฑ ก ารพิ จ ารณารั บ ราคาจั ด ซื้ อ มหาวิ ท ยาลั ย จะพิ จ ารณาเกณฑ ร าคาต่ํ า สุ ด (รวมภาษี )
เปนเกณฑ จากผูเสนอราคาที่เสนอรายละเอียดคุณลักษณะถูกตองตามขอกําหนดในประกาศประกวดราคา
7. เงื่อนไขการสั่งซื้อ
1. ระยะเวลาจัดซื้อระหวางเดือนพฤศจิกายน 2560 – 30 กันยายน 2561
2. มหาวิทยาลัยจะกอหนี้ผูกพันการซื้อขายในรูปสัญญาจะซื้อ-จะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ
อนึ่งปริมาณวัสดุที่ระบุในการจัดซื้อครั้งนี้เปนจํานวนประมาณการเพื่อใชประกอบในขั้นตอนการ
พิจารณาเสนอราคาเท านั้ น โดยเมื่อมหาวิทยาลัยตกลงทําสัญญาจะซื้อ-จะขายแบบราคาคงที่ไม จํา กัด
ปริมาณแลว จะยึดถือระยะเวลาและวงเงินตามสัญญาเปนสําคัญ
3. การสั่ งซื้ อ มหาวิ ทยาลั ย จะออกใบสั่งซื้อแจงจํานวนวัสดุที่จะใหจัดสงเปน คราวๆ โดยเฉลี่ย
ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง จํานวนครั้งละประมาณ 100 หีบ หรือมากกวาหากมีกรณีมีความตองการใชงาน
เรงดวน โดยจะแจงใหผูขายทราบเปนการลวงหนา และผูขายจะตองสงมอบพัสดุตามรายละเอียดที่ระบุใน
ใบสั่งซื้อภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันที่ไดรับใบสั่งซื้อจากมหาวิทยาลัย
4. ผูขายตองรับผิดชอบสงมอบพัสดุในทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อและสงมอบพัสดุตามขอกําหนดของ
สั ญ ญา โดยมี ร ายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของวั ส ดุ จํ า นวนและขนาดบรรจุ ถู ก ต อ งครบถ ว นตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในใบสั่งซื้อ
5. กรณีมหาวิทยาลัยมีความจําเปนไมพรอมใหผูจะขายสงมอบของภายในอายุสัญญามหาวิทยาลัย
ขอสงวนสิทธิที่จะขอขยายเวลาทําการตามสัญญาออกไป ทั้งนี้เปนระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน โดยการบอก
กลาวใหผูขายทราบลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการกอนครบกําหนดสัญญา
8. การจายเงิน
มหาวิทยาลัยจะเบิกจายเงินคาซื้อขายใหตามจํานวนครั้งของการซื้อ โดยชําระเงินในแตละครั้งเปน
สัดสวนตามจํานวนวัสดุที่สงมอบถูกตองและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดรับมอบวัสดุดังกลาวแลว โดยถือ
ราคา (รวมภาษี) ตอหนวยตามสัญญาเปนสําคัญ
9. ระยะเวลาการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะดําเนินการประกวดราคาจัดซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสให
แลวเสร็จพรอมทําสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณภายในเดือนพฤศจิกายน 2560

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1
แผนที่ 4 ของ 4 แผน

10. ระยะเวลาสงมอบงาน
ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
11. วงเงินในการจัดซื้อ 600,000 บาท (หกแสนบาทถวน)
12. การติดตอสอบถามรายละเอียด
หากตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พั ส ดุ ท่ีจั ด หา กรุ ณาให ความเห็ น เปน ลายลักษณอักษรมาที่ กองพัส ดุ มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธรรมาธิราช
ภายในระยะเวลาที่กําหนดกอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
12.1 กรณีสงเปนหนังสือ โปรดสงโดยระบุที่อยู ดังนี้
กองพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่ 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
12.2 กรณีสงเปนโทรสาร โปรดสงที่หมายเลข 0-2503-3560 หรือ 0-2503-2598
กรณีสงเปน E-mail โปรดสงที่ E-mail Address: pm.proffice@stou.ac.th

