
รางขอกําหนดขอบเขตงาน 

(Term of Reference: TOR) 

จัดจางซักรีดวัสดผุา จาํนวน 14 รายการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศง 2563 

1.รายการวัสดุผาที่ซัก-รีด  จํานวน  14  รายการ ประจําป 2563 ประกอบดวย

1. ผาปูที่นอน ขนาดโดยประมาณ 80x110  นิ้ว จํานวนโดยประมาณ 45,000  ชิ้น 

2. ปลอกหมอนหนุน ขนาดโดยประมาณ 20x30x6  นิ้ว จํานวนโดยประมาณ 42,000  ชิ้น 

3. ผาหมอะคลีลิควูล ขนาดโดยประมาณ 60x80  นิ้ว จํานวนโดยประมาณ 3,000  ชิ้น 

4. ผารองกันเปอน ขนาดโดยประมาณ 45x78 นิ้ว จํานวนโดยประมาณ 3,000  ชิ้น 

5. ผาขนหนูเช็ดตัว  (หนา) ขนาดโดยประมาณ 30x60  นิ้ว จํานวนโดยประมาณ 12,000  ชิ้น 

6. ผาขนหนูเช็ดหนา  (หนา) ขนาดโดยประมาณ 14x28  นิ้ว จํานวนโดยประมาณ 3,000  ชิ้น 

7. ผาเช็ดมือ ขนาดโดยประมาณ 12 x 12 นิ้ว จํานวนโดยประมาณ 12,000 ชิ้น 

8. ผาขนหนูเช็ดเทา ขนาดโดยประมาณ 17x28  นิ้ว จํานวนโดยประมาณ 9,000  ชิ้น 

9. ผาคลุมเตียง ขนาดโดยประมาณ 76x106 นิ้ว จํานวนโดยประมาณ 6,000  ชิ้น 

10. ผาปูโตะ ขนาดโดยประมาณ 80x110  นิ้ว จํานวนโดยประมาณ 5,400  ชิ้น 

11. ผาแน็บก้ิน ขนาดโดยประมาณ 22x22  นิ้ว จํานวนโดยประมาณ 3,000  ชิ้น 

12. ผาสเก๊ิตมีจีบ ขนาดโดยประมาณ 29x180 นิ้ว จํานวนโดยประมาณ 1,500  ชิ้น 

13. ผาสเก๊ิตธรรมดา ขนาดโดยประมาณ 29x280 นิ้ว จํานวนโดยประมาณ 1,500  ชิ้น 

14. ผาหมขนหนู ขนาดโดยประมาณ 60x80  นิ้ว จํานวนโดยประมาณ 6,000  ชิ้น 

2. คุณสมบัติผูเสนอราคา

1) มีความสามารถตามกฎหมาย

2) ไมเปนบุคคลลมละลาย

3) ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

4) ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราวตามท่ี

ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

5) ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการกรรมการ

ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

6) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7) เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

8) ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

9) ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา

ไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

10) ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคาหรือหามทําสัญญา

ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
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11) ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

12) ผู เสนอราคาต องลงทะเบี ยน ในระบบจัด ซ้ือจั ดจ างภ าครัฐด วย  (Electronic Government 

Procurement: e - GP) อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง 

13) ผูเสนอราคาซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละ

ครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

14) ตองมีผลงานดานงานซัก-รีดในวงเงินไมนอยกวา 500,000 บาทตอป โดยเปนผลงานที่เปนคูสัญญา โดยตรงกับ

สวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน

ราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ และตองยื่นสําเนาหนังสือรับรองผลงานมา

พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองมาในวันยื่นซองเสนอราคา 

 

3. เงื่อนไขการเสนอราคา 

 3.1 ตองเสนอราคารับจางซัก-รีดวัสดุผาครบทั้ง 14 รายการ และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวมทั้ง  

14 รายการ (รวมภาษีและคาใชจายอ่ืน) เปนเกณฑ ทั้งนี้ ราคาที่เสนอแตละรายการตองไมเกินราคากลางที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

3.2 ตองยื่นเอกสารหลักฐานมาพรอมการยื่นซองเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา ตามรายละเอียด ดังนี้ 

3.2.1 รายละเอียดเก่ียวกับผงชักฟอก ไดแก ชื่อผลิตภัณฑ องคประกอบสารเคมี และขอมูลทางกายภาพ-เคมี

ของผงชักฟอก 

3.2.2 ใบอนุญาตผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐานที่ออกโดย 

สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุสาหกรรม 

3.3 ตองยื่นสําเนารูปถายแสดงรายละเอียด ดังนี้ และลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยมีผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทน 

นิติบุคคลมาพรอมกับการยื่นซองเสนอราคา 

- สถานประกอบการ เคร่ืองมือ-เคร่ืองจักร 

- ผลิตภัณฑทําความสะอาดที่ใชในการซัก 

- ข้ันตอนการดําเนินการซกั-รีด 

       3.4 ตองจัดรถสําหรับขนวัสดุผาไมนอยกวา 2 คัน เพื่อใชขนผาไปยังอาคารตางๆ  

4. เงื่อนไขการจาง 

4.1 ระยะเวลาจัดจางตั้งแตวันตกลงทําสัญญาจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา 30 กันยายน 2563 

4.2 ผูรับจางตอง 

     - จัดพิมพใบสงของชั่วคราว/ใบสงของตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดเทานั้น 

     - ใชใบสงของชั่คราวเปนเอกสารในการรับ-สงผา และเปนเอกสารตรวจรับพัสดุในแตละวัน 

     - จัดทําใบสงของประจําเดอืนโดยแนบหลักฐานใบสงของชั่วคราว 

4.3 การรับ-สงผา 

4.3.1 ผูรับจางจะตองมารับพัสดุผาที่อาคารสัมมนา 1 อาคารสัมมนา 2 อาคารพิทยพัฒน และอาคารเฉลิมพระเกียรติ  

80 พรรษา ตั้งแตเวลา 11.00 -16.00 ของทุกวัน 

4.3.2 ผูรับจางตองสงคืนผาที่รับไปดําเนินการตามสัญญาเรียบรอยแลว ภายใน 11.00 น.- 16.00 น ของวันถัดไป  
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4.3.3 กรณีผูรับจางไมติดตอหรือสงผาภายในเวลาที่กําหนด หรือสงผาคืนไมครบถวน มหาวิทยาลัยจะเรียกคาเสยีหายโดย

คิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.1 ของวงเงินคาจางตามสัญญา โดยมหาวิทยาลัยจะเรียกคาเสียหายนี้จากเงินคาจางที่ตอง

ชําระใหแกผูรับจางในแตละงวดเดือนตามสัญญา โดยมหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจงเร่ืองการหักเงินคาเสียหายดังกลาวใหผูรับจาง

ทราบเปนลายลักษณอักษร  

4.3.4 กรณีผูรับจางดําเนินการซัก-รีดผาตามสัญญาและเกิดความชํารุดเสียหาย ผูรับจางตองรับผิดชดใชคาเสียหาย 

โดยขอชดใชเปนเงินตามมูลคาผาที่เสียหายนั้น หรือชดใชผาประเภทและชนิดเดียวกันที่ทําใหเกิดความเสียหาย โดยดําเนินการ

ตามการพิจารณาเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

 4.3.5 กรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามสัญญา มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือเชิญผูรับจางเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาแกไข

ปญหารวมกัน หากผูรับจางไมใหความรวมมือดําเนินการตามมติของที่ประชุม และมหาวิทยาลัยไดแจงเตือนใหเรงดําเนินการแกไข

ปญหาดังกลาวแลว แตผูรับจางละเลยหรือไมปฏิบัติตาม มหาวิทยาลัยสามารถบอกเลิกสัญญาไดทันที 

4.4 การตรวจรับผาที่ดําเนินการชัก-รีดตามสัญญาเรียบรอยแลว 

      4.4.1 มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตรวจรับผาที่ดําเนินการชัก-รีดตามสัญญาโดยรับมอบตอหนา

ผูรับจางในวันที่ผูรับจางนําสงโดยยึดมาตรฐานคุณภาพงานเปนสําคัญ และตามจํานวนที่ตรวจรับจริง 

      - มาตรฐานคุณภาพของงาน หมายถึง ผาที่ผานการชัก-รีดตามสัญญาแลจะตองเรียบ ไมยับ มีความขาวสะอาด  

มีกลิ่นหอม เนื้อผามีสภาพคงเดิม สีไมดางและไมมัวหมน มีความขาวสะอาด มีกลิ่นหอม เนื้อผาและสีผามีสภาพคงเดิม  

สีไมดางและไมมัวหมน 

     4.4.2 กรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจพบวาผูรับจางหรือตัวแทนของผูรับจางประพฤติปฏิบัติในการสงมอบพัสดุอยางไม

ซ่ือตรงหรือเจตนาทุจริตอันทําใหมหาวิทยาลัยเกิดความเสียหายหรือเสียประโยชนอันมิควรและเปนกรณี ที่มีหลักฐานชัดแจง 

มหาวิทยาลัยจะถือวาผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาอยางรายแรงและมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาโดยสิ้นเชิงกับผูรับจางไดทันที 

การบอกเลิกสัญญาในกรณีนี้หากเกิดความเสียหายอยาง ใด ๆ นั้น มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์เรียกรองเอาจาก ผูรับจางไดเต็มจํานวน 

4.5 การสงมอบวัสดุผาที่ซัก-รีดแลว ผูรับจางตองบรรจุผาแตละรายการ จํานวนหอละไมเกิน 10 ผืน       

               ยกเวนรายการที่ 10,12,13,14 ใหบรรจุผา จํานวนหอละไมเกิน 5 ผืน พรอมทั้งระบุจํานวนและวันเดือนปที่สงมอบ  

4.6 การจายเงินคาจาง 

- กําหนดจายเงินคาจางเปนรายเดือน โดยผูรับจางตองมีหนังสือวางบิลเรียกเก็บเงินคาจางประจําเดือน 

พรอมแนบหลักฐานใบสงของประจําเดือนนั้นๆ เปนหลักฐาน 

- มหาวิทยาลัยจะจายเงินคาจางเปนรายเดือนใหผูรับจางตามสัดสวนจํานวนผาที่ตรวจรับไวในเดือนนั้นตาม 

อัตราคาจางซัก-รีดผาในแตละรายการเปนเกณฑ 

4.7 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะจัดจางซัก-รีดผาประเภทตางๆ จํานวน 14 รายการ ในราคาตามสัญญาไดตอไปอีก 30 วัน 

โดยบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรใหผูรับจางทราบลวงหนาอยางนอย 5 วันกอนครบกําหนดสัญญา 

4.8 ผูรับจางยินยอมใหมหาวิทยาลัยหรือผูแทนของมหาวิทยาลัยไปตรวจสถานที่และสิ่งแวดลอมของสถานที่ประกอบการ 

ไดตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยไมจําเปนตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา 
 

5. เกณฑการพิจารณา พิจารณาโดยใชเกณฑราคา 

 

อนึง่ เงินคาพัสดุสําหรับการจัดจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายเงินรายไดประจําป พ.ศ. ๒๕๖3 การ
ลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณรายจาย เงินรายไดประจําป พ.ศ. 
๒๕๖3 แลวเทานั้น 
 

............................................................................................................. 

 



 

 

หมายเหตุ 

               ประชาชนผูสนใจสามารถวิจารณเสนอขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ เก่ียวกับรางขอบเขตของงานนี้  

(Term of Reference : TOR) เปนลายลักษณอักษร โดยทางไปรษณียตอบรับดวนพิเศษ ( EMS)  สงไปท่ีกองพัสดุ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เลขท่ี 9/9  หมู 9  ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

11120 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2503-3560, 0-2503-2598 หรือทาง  E-mail : pm.proffice@stou.ac.th  

โดยระบุชื่อ  ท่ีอยู  หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได 


