ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR)
จัดจ้างไสสันทากาวเอกสารชุดวิชา ประจาปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e-bidding)
1. ความเป็นมา
ตามที่สานักพิมพ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2565 ในการบริการจัดพิมพ์
สิ่งพิมพ์ทั่วไปและงานสาเนาเอกสารต่างๆ แต่เนื่องจากเครื่องไสสันทากาวชารุดไม่สามารถไสกาวหนังสือให้ใช้
งานได้ตามปกติ จึงจาเป็นต้องนาไปจัดจ้างไสกาวจากโรงพิมพ์ภายนอก เพื่อให้จั ดส่งงานพิมพ์ได้ตามเวลาที่
กาหนดมิให้เกิดผลเสียหายต่องานของมหาลัยฯ
2. วัตถุประสงค์
เนื่ องจากเครื่ องไสสั น ทากาวช ารุด ไม่ส ามารถไสกาวหนั งสื อ ให้ ใช้ ง านได้ต ามปกติ จึง
จาเป็นต้องนาไปจัดจ้างไสกาวจากโรงพิมพ์ภายนอก เพื่อให้จัดส่งงานพิมพ์ได้ตามเวลาที่กาหนด มิให้เกิดผล
เสียหายต่องานของมหาลัยฯ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ ว คราวเนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็ น ผู้ มีผ ลประโยชน์ร่ว มกัน กั บผู้ ยื่ นข้ อ เสนอราคารายอื่น ที่ เข้ ายื่ นข้ อ เสนอให้ แ ก่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสาเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

-2–
4. รายละเอียดการจัดจ้าง
รายละเอีย ดคุ ณลั ก ษณะเฉพาะของการจัด จ้า งไสสั น ทากาวเอกสารชุ ดวิช าประจ าปี
2565
5. ระยะเวลาส่งมอบงาน
ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565
6. วงเงินในการจัดหา
ในวงเงินงบประมาณ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้
ด้วยแล้ว
๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคา

หมายเหตุ

ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของ
งานนี้ (Term Reference: TOR) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่กองพัสดุ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ ๙/๙ หมู่ ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๑๑๑๒๐ หรือทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๕๐๓-๒๕๙๘ หรือทาง E-mail : pm.proffice@stou.ac.th โดยระบุ
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ลักษณะการจัดจ้าง
เป็นการจัดจ้างไสสันทากาวสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดของขนาดความหนา
ของสิ่งพิมพ์ที่ส่งงานบริการไสสันทากาว ดังนี้
ความหนาไม่เกิน ½ นิ้ว หรือ 1-40 ยก
ความหนาเกิน ½ นิ้วขึ้นไป ถึง ¾ นิ้ว หรือ 41-60 ยก
ความหนา ¾ นิ้วขึน้ ไป หรือ 61 ยกขึ้นไป
2. คุณลักษณะทั่วไปของงานไสสันทากาว
2.1 ใน 1 ปีงบประมาณงานเข้าเล่มไสสันทากาวประมาณ 600,000 เล่ม รายละเอียดดังนี้
2.1.1 ความหนาไม่เกิน ½ นิ้ว หรือ 1-40 ยก จานวน 150,000 เล่ม
2.1.2 ความหนาไม่เกิน ½ นิ้วขึ้นไป ถึง ¾ นิ้ว หรือ 41-60 ยก จานวน 200,000 เล่ม
2.1.3 ความหนา ¾ นิ้วขึน้ หรือ 61 ยกขึ้นไป จานวน 250,000 เล่ม
2.2 ลักษณะของสันของหนังสือที่ไสสันทากาวต้องมีลักษณะที่เรียบ ได้ฉาก ไม่เป็นร่องบน
สันหนังสือ
2.3 ลักษณะของการยึดกาวติดกับสันหนังสือต้องยึดเนื้อในทุกแผ่นเอาไว้ได้อย่างแข็งแรง
เมื่อกางหนังสือออกจากกึ่งกลาง ตัวหนังสือต้องไม่แยกและหลุดออกจากกัน
2.4 ลักษณะของกาวที่สันหนังสือต้องมีคุณภาพใช้ในยึดสันหนังสือให้เป็นเล่มหนังสืออยู่ได้
ต้องเป็นกาวที่มีความเหนียวและความยืดหยุ่นมากพอที่จะยึดเนื้อในของหนังสือทุกแผ่นเอาไว้ได้อย่าง
แข็งแรง เมื่อกางสิ่งพิมพ์ออกจากกึ่งกลาง ตัวหน้าหนังสือต้องไม่แยกออกและหลุดออกจากกัน
2.5 ลักษณะของการตัดเจียนรูปเล่มต้องได้ฉากของหนังสือทั้ง 4 มุม
2.6 ลักษณะของรอยตัดขอบเล่มหนังสือต้องต้องไม่เป็นขุย เรียบ สวยงาม ขนาดเท่ากันทุกเล่ม
2.7 การห่อบรรจุ ต้องห่อด้วยกระดาษน้าตาล ป้องกันแสง พร้อมป้ายกากับจานวนเล่มในห่อ
พร้อมติดชื่องาน รายละเอียดของงาน จานวนพิมพ์ จานวนเล่มต่อห่อ ยอดสั่งพิมพ์ของงานนั้นๆ ในทุก
ห่อ ให้เห็นเด่นชัด
2.8 ผู้รับจ้างต้องมีบริการรถรับงานจากมหาวิทยาลัย และส่งงานให้มหาวิทยาลัย
3. เกณฑ์การพิจารณา คณะกรรมการจะพิจารณาตามลาดับดังนี้
3.1 พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และพิจารณาจากราคารวม
3.2. หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้ ยื่น
ข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อย ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัด
เรียงลาดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่
เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทาสัญญาไม่เกิน ๓ ราย
อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาซื้อฯ จะพิจารณาจากเอกสารสาเนาใบ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่านั้น
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3.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทยดังกล่าว
5. การจัดส่ง/ส่งมอบ จะต้องส่งมอบงานตามรายละเอียด ดังนี้
5.1 ผู้รับงานไสสันทากาวต้องส่งมอบงานให้ครบตามจานวนที่จัดจ้างและทันกับกาหนด
ระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง พร้อมกับส่งตัวอย่างงานที่เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์มาพร้อมกันในวันที่ส่ง
งานด้วย
5.2 มหาวิทยาลัยจะชาระค่าบริการให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดรายเดือนตามเดือนปฏิทิน โดย
คิดค่าบริการตามจานวนที่ส่งจริงในแต่ละเดือน และจะชาระให้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ
มอบงานเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ การนับวัน ให้เริ่มนับวันถัดจากวันที่ที่ได้รับใบส่งงานจากสานักพิมพ์ไปเพื่อ
ดาเนินการไสสันทากาวสิ่งพิมพ์เป็นต้นไป
6. การคิดค่าปรับ หากผู้รับจ้างทางานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้ในเงื่อนไขการส่งมอบ
ผู้รับจ้างจะต้องชาระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ
แต่ต้องไม่ต่ากว่าวันละ 100 บาท นับวันถัดจากวันครบกาหนดการส่งมอบ

