
  ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) 

การจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด น้้าหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว จ้านวน 

600 รีม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

(Electronic Bidding : e-bidding) 

1. ความเป็นมา 
ด้วย ส ำนักพิมพ์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชมีนโยบำยที่จะด ำเนินกำรจัดซื้อกระดำษอำร์ตกำร์ด 

น้ ำหนักมำตรฐำน 260 กรัม/ตำรำงเมตร ขนำด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว จ ำนวน 600 รีม เนื่องจำกเป็นกระดำษท่ี
ส ำนักพิมพ์ใช้ในกำรผลิตปกของสิ่งพิมพ์ชุดวิชำระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ รวมทั้งสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ และ
ในปัจจุบันปริมำณกระดำษอำร์ตกำร์ดดังกล่ำวมีจ ำนวนไม่เพียงพอส ำหรับกำรใช้งำนในปีงบประมำณ 2563 
ซึ่งมีควำมต้องกำรผลิตชุดวิชำระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำจ ำนวนมำก ท ำให้ส ำนักพิมพ์จึงมีควำม
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องจัดซื้อกระดำษอำร์ตกำร์ดดังกล่ำวเพ่ือรองรับปริมำณกำรใช้งำนที่เพ่ิมขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
จัดซื้อกระดำษอำร์ตกำร์ด น้ ำหนักมำตรฐำน 260 กรัม/ตำรำงเมตร ขนำด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว จ ำนวน 

600 รีม เพ่ือใช้ส ำหรับพิมพ์สิ่งพิมพ์ในระบบออฟเซต โดยใช้เงินงบประมำณเงินรำยได้  
 

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
 3.1  มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
  3.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
  3.3  ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
  3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ 

ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ
กรมบัญชีกลำง 

3.5   ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 
            3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร 
บริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
            3.7  เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
  3.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่มหำวิทยำลัย 
สุโขทัยธรรมำธิรำช ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำง
กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
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 3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
 3.10  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP)  ของกรมบัญชีกลำง  

 

4.  รายละเอียดการจัดซื้อ    

               ตำมรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะจัดซื้อกระดำษอำร์ตกำร์ด น้ ำหนักมำตรฐำน 260 กรัม/ตำรำงเมตร 

ขนำด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว จ ำนวน 600 รีม ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

     5.  ระยะเวลาการด้าเนินการ 

            มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชจะด ำเนินกำรประกวดรำคำจัดซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

ให้แล้วเสร็จพร้อมท ำสัญญำจะซื้อจะขำยแบบรำคำคงท่ีไม่จ ำกัดปริมำณภำยในเดือนตุลำคม 2563  
 

     6. ระยะเวลาส่งมอบงาน 

         ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 2563 ถึงเดือนกันยำยน 2564  
 

     7. วงเงินงบประมาณ  ในกำรจัดซื้อ  1,700,000 บำท (หนึ่งล้ำนเจ็ดแสนบำทถ้วน) 
  
หมายเหตุ 

               ประชำชนผู้สนใจสำมำรถวิจำรณ์ เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่ำงขอบเขตของ       

งำนนี้ (Term of Reference : TOR)  เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยทำงไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS)  ส่งไป

ที่กองพัสดุ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  เลขที่ 9/9  หมู่ 9  ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลบำงพูด อ ำเภอปำกเกร็ด 

จั ง ห วั ด น น ท บุ รี  11120 ห รื อ ท ำ ง โ ท ร ส ำ ร ห ม ำ ย เ ล ข  0-2503-3560, 0-2503-2598 ห รื อ ท ำ ง  

E-mail: pm.proffice@stou.ac.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่  หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ 

------------------------------- 
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
 

1. ชื่อกระดาษ น้้าหนักมาตรฐาน ขนาด และประมาณการจ้านวนที่ต้องการ 
 กระดำษอำร์ตกำร์ด น้ ำหนักมำตรฐำน 260 กรัม/ตำรำงเมตร ขนำด 36 x 25 นิ้ว จ ำนวน 600 รีม 
 

2. คุณลักษณะท่ัวไปของกระดาษ 
 เป็นกระดำษเคลือบผิวชนิดแผ่นที่มีกำรเคลือบผิวมันวำวทั้งสองด้ำนส ำหรับงำนพิมพ์ออฟเซต เนื้อ
กระดำษมีสีขำว ผิวเรียบ ปรำศจำกข้อบกพร่อง เช่น ฉีกขำด ยับย่น เป็นรู เป็นขุย ไม่มีสิ่งสกปรก เปรอะ
เปื้อนหรือชิ้นส่วนที่มีสีอื่นเจือปนอย่ำงเห็นได้ชัด 
 

3. คุณลักษณะเฉพาะ 
 มีคุณลักษณะเฉพำะที่ทำงมหำวิทยำลัยสำมำรถตรวจสอบได้ดังนี้ 

3.1 ควำมคำดเคลื่อนของน้ ำหนักมำตรฐำนไม่เกินร้อยละ ±3 
 3.2 ค่ำสีของกระดำษตำมมำตรฐำน CIELab มีค่ำ L* = 93, a* = 0, b* = -3 ช่วงกำรยอมรับ 

∆E*ab ≤5 ตรวจสอบด้วยเครื่องวัดสี (Spectrophotometer) ชนิดแหล่งจ่ำยแสง M2, D50 มุมมอง 2 มุม
กำรวัดค่ำ (Geometry) 0/45 หรือ 45/0 รองพ้ืนหลังด้วยแผ่นด ำ (black backing) 
 3.3 ขนำดของกระดำษ ควำมกว้ำงและยำวต้องเท่ำกับหรือไม่น้อยกว่ำ 36 x 25 นิ้ว โดยควำมคลำด
เคลื่อนของขนำดควำมกว้ำงและควำมยำวแต่ละด้ำนของกระดำษแต่ละแผ่นไม่เกิน 0.0625 นิ้ว 
 3.4 ควำมได้ฉำก ต้องเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉำก โดยเมื่อพับครึ่งกระดำษตำมด้ำนกว้ำงและด้ำนยำวทีละ
ด้ำนให้มุมที่สมนัยกันทับกันพอดีด้ำนหนึ่ง ด้ำนตรงข้ำมมุมที่สมนัยกันจะเหลื่อมกันได้ด้ำนละไม่เกิน 0.0625 นิ้ว 
 3.5 แนวเกรนกระดำษหรือแนวเรียงตัวของเส้นเยื่อกระดำษอยู่ด้ำนสั้น 25 นิ้ว 
 3.6 ควำมหนำของกระดำษเท่ำกับ 0.265 มิลลิเมตร โดยควำมคลำดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ ±5 

3.7 กระดำษ 1 รีม ต้องมีจ ำนวนตำมมำตรฐำนเท่ำกับ 500 แผ่น 
 

4. การยื่นเอกสาร ในวันยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ผู้เสนอรำคำต้องยื่น
เอกสำรดังนี้ 
 4.1 เอกสำรแสดงคุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเฉพำะของกระดำษ 

4.2 เอกสำรแสดงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกโรงงำนที่ได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพ ISO หรือเอกสำร
รับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ (ถ้ำมี) 
 

5. การยื่นตัวอย่างกระดาษ 

 ภำยหลังกำรยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ผู้เสนอรำคำจะต้องน ำ
กระดำษที่เสนอขำย (กระดำษอำร์ตกำร์ด 260 กรัม/ตำรำงเมตร ขนำด 36 x 25 นิ้ว) จ ำนวน 10 แผ่น 
พร้อมประทับตรำบริษัทและลงนำมก ำกับ มำให้ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ท ำกำร
ตรวจสอบ โดยมหำวิทยำลัยจะแจ้งก ำหนดกำรให้ผู้เสนอรำคำทรำบอีกครั้ง 

36” 

25” 
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6. เกณฑ์การพิจารณา คณะกรรมกำรจะพิจำรณำตำมล ำดับดังนี้ 

 6.1 คุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเฉพำะของกระดำษ ถ้ำผ่ำนจึงจะพิจำรณำเกณฑ์ล ำดับต่อไป  
6.2 รำคำรวมภำษี 

 6.3 เอกสำรแสดงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกโรงงำนที่ได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพ ISO หรือเอกสำร
รับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 
 6.4 มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับรำคำต่ ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใดสุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของมหำวิทยำลัยเป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำ
จะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ 
 

7. ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการสั่งซื้อ/ส่งมอบ 

 7.1 มหำวิทยำลัยจะประมำณกำรจ ำนวนที่ต้องกำรตำมรำยละเอียดข้อ 1 เป็นจ ำนวนโดยประมำณ

ที่ต้องกำรซื้อนับตั้งแต่วันท ำสัญญำจนถึงวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 โดยท ำเป็นสัญญำจะซื้อจะขำยแบบ

รำคำคงที่ไม่จ ำกัดปริมำณ 

 7.2 ปริมำณกำรส่งมอบของในแต่ละครั้ง มหำวิทยำลัยจะแจ้งให้ทรำบจ ำนวนกระดำษที่ต้องกำร

เป็นครำวๆ ไป โดยเฉลี่ยประมำณเดือนละ 1 ครั้ง โดยผู้ชนะกำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีกำรทำง

อิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ขำยจะต้องส่งมอบของภำยใน 5 วันท ำกำร นับถัดจำกวันที่ได้รับใบสั่งซื้อเป็นลำย

ลักษณ์อักษรจำกมหำวิทยำลัย 

 7.3 ผู้ขำยจะต้องแจกแจงรำคำต่อหน่วย จ ำนวนเงินที่จ่ำยจริงจะค ำนวณจำกปริมำณที่ส่งมอบจริง

ในแต่ละครั้ง โดยถือรำคำต่อหน่วยเป็นส ำคัญ ทั้งนี้ปริมำณกำรสั่งซื้ออำจมำกหรือน้อยกว่ำที่ได้ประมำณกำร

ไว้ก็ได้ 

 7.4 คุณภำพของกระดำษในกำรส่งมอบแต่ละครั้งจะต้องมีคุณภำพเหมือนหรือไม่ต่ ำกว่ำตัวอย่ำง

กระดำษท่ีได้รับกำรพิจำรณำตัดสินจำกคณะกรรมกำรจัดซื้อฯ ในครั้งแรก 
 

8. การจัดส่ง/ส่งมอบ 

 8.1 ในกำรจัดส่ง ผู้ขำยจะต้องจัดส่งของที่มีคุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเฉพำะตรงกับ

ตัวอย่ำงกระดำษท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรจัดซื้อ โดยคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุจะตรวจสอบ

คุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเฉพำะของกระดำษที่จัดส่งในแต่ละครั้งของกำรจัดส่ง 

 8.2 กระดำษทุกแผ่นในแต่ละห่อต้องจัดเรียงให้ริมกระดำษแต่ละด้ำนเรียบเสมอกัน ไม่เป็นคลื่น 

และได้ฉำก ห่อหุ้มด้วยกระดำษหรือวัสดุอ่ืนที่เหมำะสม ปริมำณบรรจุห่อละ 100 แผ่น 

 8.3 ห่อกระดำษต้องระบุรำยละเอียดของกระดำษ ได้แก่ ชื่อกระดำษ น้ ำหนักมำตรฐำน ขนำด 

ปริมำณบรรจุ รหัสรุ่นที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่ผลิต ติดแสดงให้เห็นได้ชัดเจน 

 

 



- 5 - 

 

 8.4 ผู้ขำยต้องจัดวำงห่อกระดำษเรียงบนพำเลทไม้ โดยรองพ้ืนให้เรียบด้วยแผ่นกระดำษแข็ง พำ

เลทไม้ต้องอยู่ในสภำพดี ไม่หักช ำรุด มีควำมสูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ 4 นิ้ว  มีช่องส ำหรับเสียบงำรถยกลำก

เคลื่อนย้ำยได้สะดวกทุกด้ำน ควำมสูงของกำรจัดเรียงห่อกระดำษวัดจำกพ้ืนไม่เกิน 1.4 เมตร ปิดทับด้ำนบน

ด้วยแผ่นกระดำษแข็ง ป้องกันควำมเสียหำยจำกกำรวำงซ้อนพำเลทในกำรจัดเก็บ หุ้มรัดห่อกระดำษบนพำ

เลทด้วยแผ่นพลำสติกโดยรอบ ป้องกันควำมเสียหำยระหว่ำงกำรขนส่ง และกำรเก็บรักษำ 

8.5 กรณีเกิดควำมเสียหำยระหว่ำงกำรขนส่ง ผู้ขำยจะต้องรับผิดชอบจัดส่งกระดำษมำชดใช้ในส่วน

ที่เสียหำย 

8.6 กรณีผู้ขำยไม่สำมำรถส่งมอบของตำมที่ก ำหนดในใบสั่งซื้อ มหำวิทยำลัยจะคิดค่ำปรับเป็น

รำยวันในอัตรำร้อยละ 0.2 ของรำคำพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบตำมที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อในครั้งนั้นๆ และ

มหำวิทยำลัยจะคิดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดตำมจริงที่มหำวิทยำลัยต้องจัดซื้อเอง ทั้งนี้มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิ์ใน

กำรบอกเลิกสัญญำหรือไม่ก็ได้ 

8.7 กรณีผู้ขำยส่งมอบของไม่ครบตำมจ ำนวนในใบสั่งซื้อ และ/หรือของคุณภำพไม่ตรงตำม

รำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรแนบท้ำยสัญญำ มหำวิทยำลัยจะคิดค่ำปรับเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 

0.2 ของรำคำพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบตำมที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อในครั้งนั้นๆ แต่ต้องไม่ต่ ำกว่ ำวันละ 100 บำท 

และมหำวิทยำลัยจะคิดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดตำมจริงที่มหำวิทยำลัยต้องจัดซื้อเอง ทั้งนี้มหำวิทยำลัยขอสงวน

สิทธิ์ในกำรบอกเลิกสัญญำหรือไม่ก็ได้ 

8.8 ภำยหลังกำรส่งมอบ หำกพบว่ำกระดำษที่ส่งมอบช ำรุดเสียหำยภำยในรีม หรือมีจ ำนวนไม่ครบ

ตำมที่ระบุ ผู้เสนอขำยจะต้องรับผิดชอบชดใช้หรือจัดส่งของในจ ำนวนที่ขำดภำยในระยะเวลำ 3 วัน นับถัด

จำกวันที่ได้รับแจ้งจำกมหำวิทยำลัยไม่ว่ำโดยทำงวำจำหรือลำยลักษณ์อักษร 

8.9 ภำยหลังกำรส่งมอบ หำกพบว่ำกระดำษมีคุณภำพไม่เหมำะสม หรือมีวัสดุใดๆ ปะปนมำกับ

กระดำษ โดยก่อให้เกิดควำมเสียหำยกับกำรพิมพ์งำนและ/หรือวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ผู้ขำยจะต้อง

รับผิดชอบโดยกำรชดใช้หรือจัดเปลี่ยนกระดำษให้และ/หรือชดใช้ค่ำเสียหำยต่อวัสดุ อุปกรณ์ เค รื่องจักร

ด้วย 
  

9. เงื่อนไขข้อตกลงในการซื้อ ก ำหนดเริ่มต้นสัญญำภำยในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 

  

 


