ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
จัดซื้อหมึกพิมพสําหรับเครื่องปริ้นทเตอร จํานวน 1 รายการ
…………………………………………
คุณสมบัติของผูเสนอราคา
1) มีความสามารถตามกฎหมาย
2) ไมเปนบุคคลลมละลาย
3) ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
4) ไมเป น บุ คคลซึ่ งอยู ระหวางถูกระงับ การยื่น ขอเสนอหรือทําสัญ ญากับ หนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5) ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
6) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
7) เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
8) ไม เ ป น ผู มี ผ ลป ระโยช น ร ว มกั น กั บ ผู เ ส น อราคารายอื่ น ที่ เข า ยื่ น ข อ เส น อให แก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
9) ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
10) ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาหรือ
หามทําสัญญาตามที่ คณะกรรมการนโยบายกําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
จัดซื้อหมึกพิมพสําหรับเครื่องปริ้นทเตอร จํานวน 1 รายการ มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่
รายการ
จํานวน
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1 หมึกพิมพสีดํา MLT-D203E ใชกับ
350 กลอง ต องเป นของแท และของใหม และเป น ไป
เครื่องพิมพยี่หอ SAMSUNG รุน SLตามเกณฑขอกําหนดสําหรับสินคาที่เปน
M3820ND และรุน SL-M4020ND
มิตรกับสิ่งแวดลอม

-2เกณฑขอกําหนดสําหรับสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มหาวิท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิร าชจะพิ จ ารณาเลือกซื้อ (วัส ดุ) ตลับ หมึ กที่ไดรับ เครื่องหมายฉลาก
สิ่งแวดล อม เชน ฉลากเขีย ว หากไม ได รับ เครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมจะพิจ ารณาตามเกณฑขอกําหนด
สําหรับวัสดุ (ตลับหมึกเครื่องพิมพ) ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดังนี้
1. ไมใชสารประกอบปรอท ตะกั่ว โครเมียม (VI) และแคดเมียม เปนสวนผสมในผลิตภัณฑยกเวนใน

กรณีที่เปนสวนประกอบของชิ้นสวนทางไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกสและสายไฟ
2.

ไมใชสารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และสารกอมะเร็งที่หามใชตามที่ระบุใน EU
Commission Directive 93/72/EEC และตามที่ระบุในขอแนะนําของ International Agency
for Research on Cancer (IARC) (กลุมที่ 1 กลุมที่ 2A และกลุมที่ 2B)

3.

สําหรับตลับหมึกสี ตองไมมีสารเอมีนที่เปนพิษในสวนผสมของผงหมึก

โดยใหผูจําหนายยื่นเอกสารรับรองวาในผลิตภัณฑไมมีสารตามเกณฑสําหรับคุณลักษณะเฉพาะในขอที่
1 และ 2 สําหรับตลับหมึกดํ า ลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัด การของบริษัทผูผลิ ตตลั บหมึก หรือผู มี
อํานาจลงนามของบริษัทผูผลิตชิ้นสวนตลับหมึกหรือวัตถุดิบหรือใชเอกสารขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ
(MSDS) ของตลับหมึกเปนหลักฐานแทน ในกรณี ท่ีผลิตภัณฑ ไดรับเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอมใหแสดง
เครื่องหมายหรือใบรับรองหรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายดังกลาวในวันตรวจรับ
เกณฑการพิจารณา
1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาราคารวมต่ําสุดเปนสําคัญ โดยเปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษี
อากรอื่นและคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
2. ผู ขายจะต อ งส งตั ว อย า งวั ส ดุ ที่ เสนอขายเพื่ อให ม หาวิท ยาลัย ตรวจพิ จ ารณา/ทดสอบคุณ ภาพ
โดยเสนอวัสดุตัวอยาง 1 หนวย ในวันและเวลาที่กําหนด
เงื่อนไขการสั่งซื้อ
1. ระยะเวลาจัดซื้อระหวางเดือนพฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562
2. มหาวิทยาลัยจะกอหนี้ผูกพันการซื้อขายในรูปสัญญาจะซื้อ-จะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ

-3อนึ่ งปริ ม าณวั ส ดุ ที่ ร ะบุ ในเอกสารครั้ งนี้ เป น จํ านวนประมาณการเพื่ อ ใช ป ระกอบในขั้ น ตอนการ
พิจารณาเสนอราคาเทานั้น โดยเมื่อมหาวิทยาลัยตกลงทําสัญญาจะซื้อ-จะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ
แลว จะยึดถือระยะเวลาและวงเงินตามสัญญาเปนสําคัญ
3. การสั่ งซื้ อ มหาวิ ทยาลั ยจะออกใบสั่งซื้อแจงรายการและจํานวนวัส ดุที่จ ะใหจัดสงเปน คราว ๆ
โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 2 ครั้ง หรือมากกวาในกรณีมีความตองการใชงานเรงดวน โดยแจงใหผูขายทราบ
ลวงหนา และผูขายจะตองสงมอบพัสดุตามรายละเอียดที่ระบุในใบสั่งซื้อภายใน 5 วันทําการนัดถัดจากวันที่
ไดรับใบสั่งซื้อจากมหาวิทยาลัย
4. ผูขายตองรับผิดชอบสงมอบพัสดุในทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อและสงมอบพัสดุตามขอกําหนดของสัญญา
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ จํานวนและขนาดบรรจุถูกตองครบถวนตามรายละเอียดที่ปรากฏ
ในใบสั่งซื้อ
การจายเงิน
มหาวิทยาลัยจะเบิกจายเงินคาซื้อขายใหตามจํานวนครั้งของการซื้อ โดยชําระเงินในแตละครั้งเปน
สัดสวนตามจํานวนวัสดุที่สงมอบถูกตองและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดรับมอบวัสดุดังกลาวแลว โดยถือ
ราคา (รวมภาษี) ตอหนวยตามสัญญาเปนสําคัญ
การรับประกันความชํารุดบกพรอง 6 เดือน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยไดรับมอบพัสดุ
วงเงินในการจัดหา
1,225,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนสองหมื่นสองพันหารอยบาทถวน)

