ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
จัดซื้อกระดาษชําระขนาดจัมโบ จํานวน 1,200 หีบ
…………………………………………
คุณสมบัติผูเสนอราคา

1) มีความสามารถตามกฎหมาย
2) ไมเปนบุคคลลมละลาย
3) ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
4) ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5) ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการกรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
6) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
7) เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
8) ไม เ ป น ผู มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บ ผู เ สนอราคารายอื่ น ที่ เ ข า ยื่ น ข อ เสนอให แ ก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
9) ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
10) ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาหรือ
หามทําสัญญาตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ลําดับที่

รายการ

1.

กระดาษชําระขนาดจัมโบ

จํานวน
รายละเอียดของพัสดุ
ประมาณ
1,200 หีบ เปนกระดาษชําระชนิด หนา 1 ชั้น สีขาว ความกวาง
ไมนอยกวา 8.5 ซม. ความยาว 600 เมตร
(โดยประมาณ)/มวน บรรจุ 12 มวน/หีบ มีรอยปรุ
ระหวางแผน ดึงออกจากกันไดงายเพื่อสะดวกในการ
ใชงาน เนื้อกระดาษเหนียวนุม ยอยสลายไดงายในน้ํา
ตามคุณสมบัติของกระดาษชําระ ผลิตจากวัสดุ
ธรรมชาติ 100% ปราศจากสารเรืองแสง หรือ
Fluorescent Brightening Agent ปราศจากสาร
ฟอกขาวที่มีคลอรีนเปนสวนประกอบในกระบวนการ
ฟอกเยื่อไมมีสิ่งแปลกปลอมเจือปน ไมมีการใชสีใน
กระบวนการผลิต ผานการตรวจสอบ ตองมีหนังสือ
รับรองประกอบการพิจารณา พรอมแคตตาล็อก
(คุณภาพไมนอยกวาตัวอยาง ขอดูไดที่กองพัสดุ)

การพิจารณาราคา
1. ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางวัสดุที่เสนอขาย จํานวน 1 มวน พรอมเอกสารแสดงความยาวของ
กระดาษชําระที่เสนอ เพื่อใหมหาวิทยาลัยตรวจพิจารณา/ทดสอบคุณภาพในขั้นตอนการเสนอราคา
2. เกณฑการพิจารณารับราคาจัดซื้อ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากคุณภาพของกระดาษตัวอยางที่
ผู เ สนอราคาเสนอ โดยต องมี คุณภาพไมนอยกวาคุณภาพตัว อยางกระดาษที่มหาวิทยาลัย กําหนดและ
พิจารณาถึงประโยชนการใชงานของวัสดุเปนสําคัญ ประกอบกับราคาตอหนวย (รวมภาษี) ต่ําสุดเปนเกณฑ
เงื่อนไขการสั่งซื้อ
1. ระยะเวลาจัดซื้อระหวางเดือนตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
2. มหาวิ ทยาลั ย จะก อหนี้ ผู กพั น การซื้อขายในรูป สัญ ญาจะซื้อ-จะขายแบบราคาคงที่ไมจํากั ด
ปริมาณ
อนึ่งปริมาณวัสดุที่ระบุในการจัดซื้อครั้งนี้เปนจํานวนประมาณการเพื่อใชประกอบในขั้นตอนการ
พิจารณาเสนอราคาเท านั้ น โดยเมื่อมหาวิทยาลัยตกลงทําสัญญาจะซื้อ-จะขายแบบราคาคงที่ไม จํา กัด
ปริมาณแลว จะยึดถือระยะเวลาและวงเงินตามสัญญาเปนสําคัญ

-33. การสั่งซื้อ มหาวิทยาลัยจะออกใบสั่งซื้ อแจงจํานวนวัสดุ ที่จ ะใหจั ดสงเป นคราว ๆ โดยเฉลี่ย
ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง จํานวนครั้งละประมาณ 100 หีบ หรือมากกวาหากมี กรณีมีความต องการใช
งานเรงดวน โดยจะแจงใหผูขายทราบเปนการลวงหนา และผูขายจะตองสงมอบพัสดุตามรายละเอียดที่ระบุ
ในใบสั่งซื้อภายใน 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
การจายเงิน
มหาวิทยาลัยจะเบิกจายเงินคาซื้อขายใหตามจํานวนครั้งของการซื้อ โดยชําระเงินในแตละครั้งเปน
สัดสวนตามจํานวนวัสดุที่สงมอบถูกตองและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดรับมอบวัสดุดังกลาวแลว โดยถือ
ราคา (รวมภาษี) ตอหนวยตามสัญญาเปนสําคัญ
การรับประกันความชํารุดบกพรอง 3 เดือน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยไดรับมอบพัสดุ
วงเงินในการจัดหา
720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถวน)
อนึ่ ง เงิ น ค า พั ส ดุ สํ า หรั บ การจั ด ซื้ อ ครั้ ง นี้ ไ ด ม าจากเงิ น งบประมาณเงิ น รายได ป ระจํ า ป
พ.ศ. ๒๕๖๓ การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณเงิน
รายไดประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ แลวเทานั้น
การติดตอสอบถามรายละเอียด
หากตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
จัดหา กรุณาใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรมาที่ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดกอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
1 กรณีสงเปนหนังสือ โปรดสงโดยระบุที่อยู ดังนี้
กองพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่ 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
2 กรณีสงเปนโทรสาร โปรดสงที่หมายเลข 0-2503-2598
3. กรณีสงเปน E-mail โปรดสงที่ E-mail Address: pm.proffice@stou.ac.th

