
 
ขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) 

จัดซื้อเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม (LPG) จ านวน 3 รายการ 
 

1. ความเป็นมา 
              ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นหน่วยงานให้บริการห้องพัก ห้องประชุม,  
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายซักรีด จึงจ าเป็นต้องการจัดซื้อเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม (LPG) จ านวน 3 รายการ   
ส าหรับประกอบอาหารและบริการซักรีด เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกที่มาใช้บริการ 
2. วัตถุประสงค ์
             เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกท่ีมาใช้บริการ 
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 

1) มีความสามารถตามกฎหมาย 
2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่

ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
5) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

6) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7) เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพจ าหน่ายเกี่ยวกับงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
8) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

9) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

10) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาหรือห้ามท าสัญญา
ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 

11) ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

12) ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย (Electronic Government Procurement: e - GP) 
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 

13) ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ท าสัญญากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะต้องท าสัญญาตาม
แบบสัญญามาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารภาครัฐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
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4. ระยะเวลาส่งมอบพัสด ุ
               ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

5. วงเงินในการจัดซื้อ 
     วงเงินประมาณ 662,000 บาท (หกแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ. 2564  

           อนึ่ง เงินค่าจ้างส าหรับการจัดจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. 
2564 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและวงเงินในการจัดจ้างโดยการลง
นามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. 
2564 แล้วเท่านั้น 

6. การเบิกจ่ายเงิน 
        ก าหนดจ่ายเป็นงวดๆ งวดละ 1 เดือน รวม 12 งวด (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564) 

7. เกณฑ์การพิจารณา เกณฑ์ราคา 
 
 

หมายเหตุ 
               ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้  

(Term of Reference : TOR) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ ( EMS) ส่งไปที่กองพัสดุ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2503-2598 หรือทาง E-mail : pm.proffice@stou.ac.th โดยระบุชื่อ  ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
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1. รูปแบบรายการและคุณสมบัติเฉพาะ 
 1.1  มีตราประทับเครื่องหมายรับรองคุณภาพจากส านักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

ที่หูถังอย่างถาวร และชัดเจน เป็นก๊าซหุงต้ม (LPG) ขนาดบรรจุ ถังละ 7 กก, และเป็นก๊าซหุงต้ม (LPG) ขนาดบรรจุ  
ถังละ 15 กก. และเป็นก๊าซหุงต้ม (LPG) ขนาดบรรจุ ถังละ 48 กก.  

1.2 ระบุเดือน/ปี ที่ตรวจสอบครั้งสุดท้าย ถังไม่บุบ ไม่บวม และรอยขีดข่วนเป็นรอยลึก ไม่เป็นสนิม 
1.3 ตัวเลขบอกน้ าหนักถังเปล่า และน้ าหนักบรรจุที่ชัดเจน (ท่ีหูถัง) 

  1.4  มีซีลผนึกท่ีวาล์วหัวถัง ในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อย 
    2. จ านวนและปริมาณก๊าซหุงต้ม (LPG) จ านวน 3 รายการ ประกอบด้วย 

2.1 ก๊าซหุงต้ม (LPG)   ขนาดบรรจุ ถังละ 7 กก.   จ านวนประมาณ  20  ถัง 
2.2 ก๊าซหุงต้ม (LPG)   ขนาดบรรจุ ถังละ 15 กก.  จ านวนประมาณ  400 ถัง 
2.3 ก๊าซหุงต้ม (LPG)   ขนาดบรรจุ ถังละ 48 กก.  จ านวนประมาณ  405  ถัง 
 

    3.  การท าสัญญา 
             ผู้ยื่นข้อเสนอที่ ได้รับการคัดเลือกให้ท าสัญญากับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช จะต้องท าสัญญา  

จะซื้อจะขายแบบคงที่ไม่จ ากัดปริมาณจะต้องท าสัญญาตามแบบสัญญามาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อ 
จัดจ้างและบริหารภาครัฐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

 

4. เงื่อนไขการสั่งซื้อ 
1. มหาวิทยาลัยฯ จะซื้อจะออกใบสั่งซื้อสิ่งของในแต่ละคราว โดยระบุปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่ผู้จะ 

ขายจะต้องส่งมอบไว้ในใบสั่งซื้อแต่ละคราว  
2. ผู้ขายจะตอ้งจัดหาถังแก๊สหุ้งต้มขนาดตามที่ประกวดราคา จ านวน 20 ถัง มาส ารองให้กลับมหาวิทยาลัย- 

สุโขทัยธรรมาธิราช โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
 

5. เงื่อนไขการช าระเงิน 
        มหาวิทยาลัยฯ จะเบิกจ่ายเงินค่าซื้อขายให้ในแต่ละครั้งเป็นสัดส่วนตามจ านวนพัสดุที่ส่งมอบถูกต้อง และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับมอบพัสดุดังกล่าวแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วย (รวมภาษี) ของแต่ละรายการตามสัญญา
เป็นส าคัญ 

6. ค่าปรับ 
                คิดเป็นอัตตราร้อยละ 0.20 ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ส่งมอบ และให้ปรับเป็นรายวัน โดยการนับระยะเวลาใน
การปรับให้นับถัดจากวันที่ก าหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ จนถึงวันส่งมอบพัสดุ 
ตามสัญญานี้ครบถ้วน โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 

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


