ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR)
การจัดซื้อกระดาษอารตการด น้ําหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร
ขนาด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว จํานวนโดยประมาณ 600 รีม
1. ความเปนมา
ดวย สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีนโยบายที่จะดําเนินการจัดซื้อกระดาษอารตการด
น้ําหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว เนื่องจากเปนกระดาษที่สํานักพิมพใชใน
การผลิตปกของสิ่งพิมพชุดวิชาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ่งพิมพอื่น ๆ และในปจจุบัน
ปริมาณกระดาษอารตการดดังกลาวมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับการใชงานในปงบประมาณ 2565 ซึ่งมีความ
ตองการผลิตชุดวิชาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจํานวนมาก ทําใหสํานักพิมพจึงมีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองจัดซื้อกระดาษอารตการดดังกลาวเพื่อรองรับปริมาณการใชงานที่เพิ่มขึ้น
2. วัตถุประสงค
จัดซื้อกระดาษอารตการด น้ําหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว จํานวนโดย
ประมาณ 600 รีม เพื่อใชสําหรับพิมพสิ่งพิมพในระบบออฟเซต โดยใชเงินงบประมาณเงินรายได
3. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบีย บที่
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง กํ า หนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร ใ นระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
3.5 ไมเปนบุคคลซึ่ งถู กระบุชื่ อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผู ทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว
3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

-23.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
ยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
3.10 ผูยื่นขอเสนอต องลงทะเบีย นในระบบจัดซื้ อจั ดจ างภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.11 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นสําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
มาเพื่อประกอบการพิจารณา (ถามี)
4. รายละเอียดการจัดซื้อ
ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อกระดาษอารตการด น้ําหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร
ขนาด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว จํานวนโดยประมาณ 600 รีม
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะดําเนินการ ใหแลวเสร็จพรอมทําสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคา
คงที่ไมจํากัดปริมาณภายในเดือนกุมภาพันธ 2565
6. ระยะเวลาสงมอบงาน
ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2565 ถึงเดือน 30 กันยายน 2565
7. สถานที่สงมอบ
สงมอบที่ สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8. วงเงินงบประมาณ ในการจัดซื้อ 1,700,000 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนบาทถวน)
หมายเหตุ
ประชาชนผูสนใจสามารถวิจารณ เสนอขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ เกี่ยวกับรางขอบเขตของ
งานนี้ (Term of Reference : TOR) เปนลายลักษณอักษร โดยทางไปรษณียตอบรับดวนพิเศษ (EMS) สงไป
ที่กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด
จั ง ห วั ด น น ท บุ รี 11120 ห รื อ ท า ง โ ท ร ส า ร ห ม า ย เ ล ข 0- 2503- 3560, 0- 2503- 2598 ห รื อ ท า ง
E-mail: pm.proffice@stou.ac.th โดยระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได
-------------------------------
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ชื่อกระดาษ น้ําหนักมาตรฐาน ขนาด และประมาณการจํานวนที่ตองการ
กระดาษอารตการด น้ําหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 x 25 นิ้ว จํานวน
โดยประมาณ 600 รีม
2. คุณลักษณะทั่วไปของกระดาษ
เปนกระดาษเคลือบผิวชนิดแผนที่มีการเคลือบผิวมันวาวทั้งสองดานสําหรับงานพิมพออฟเซต เนื้อ
กระดาษมีสีขาว ผิวเรียบ ปราศจากขอบกพรอง เชน ฉีกขาด ยับยน เปนรู เปนขุย ไมมีสิ่งสกปรก เปรอะ
เปอนหรือชิ้นสวนที่มีสีอื่นเจือปนอยางเห็นไดชัด
3. คุณลักษณะเฉพาะ
มีคุณลักษณะเฉพาะที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบไดดังนี้
3.1 ความคาดเคลื่อนของน้ําหนักมาตรฐานไมเกินรอยละ ±3
3.2 คาสีของกระดาษตามมาตรฐาน CIELab มีคา L* = 93, a* = 0, b* = -3 ชวงการยอมรั บ
∆E*ab ≤5 ตรวจสอบดวยเครื่องวัดสี (Spectrophotometer) ชนิดแหลงจายแสง M2, D50 มุมมอง 2° มุม
การวัดคา (Geometry) 0/45 หรือ 45/0 รองพื้นหลังดวยแผนดํา (black backing)
3.3 ขนาดของกระดาษ ความกว า งและยาวต อ งเท า กั บ หรื อ ไม น อ ยกว า 36 x 25 นิ้ ว โดย
ความคลาดเคลื่อนของขนาดความกวางและความยาวแตละดานของกระดาษแตละแผนไมเกิน 0.0625 นิ้ว
3.4 ความไดฉาก ตองเปนสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยเมื่อพับครึ่งกระดาษตามดานกวางและดานยาวทีละ
ดานใหมุมที่สมนัยกันทับกันพอดีดานหนึ่ง ดานตรงขามมุมที่สมนัยกันจะเหลื่อมกันไดดานละไมเกิน 0.0625 นิ้ว
25”
3.5 แนวเกรนกระดาษหรือแนวเรียงตัวของเสนเยื่อกระดาษอยูดานสั้น 25 นิ้ว
36”

3.6 ความหนาของกระดาษเทากับ 0.265 มิลลิเมตร โดยความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ ±5
3.7 กระดาษ 1 รีม ตองมีจํานวนตามมาตรฐานเทากับ 500 แผน
4. การยื่นเอกสาร ในวันยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ผูเสนอราคาตองยื่น
เอกสารดังนี้
4.1 เอกสารแสดงคุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเฉพาะของกระดาษ
4.2 เอกสารแสดงผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO หรือเอกสาร
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ (ถามี)
5. การยื่นตัวอยางกระดาษ
ภายหลังการยื่น ข อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ผูเสนอราคาจะต อ งนํ า
กระดาษที่เสนอขาย (กระดาษอารตการด 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 x 25 นิ้ว) จํานวน 10 แผน
พร อมประทั บ ตราบริ ษัท และลงนามกํ า กั บ มาใหสํานัก พิม พ ม หาวิ ทยาลั ย สุโ ขทัย ธรรมาธิ ร าช ทําการ
ตรวจสอบ โดยมหาวิทยาลัยจะแจงกําหนดการใหผูเสนอราคาทราบอีกครั้ง

-46. เกณฑการพิจารณา คณะกรรมการจะพิจารณาตามลําดับดังนี้
6.1 คุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเฉพาะของกระดาษ ถาผานจึงจะพิจารณาเกณฑลําดับตอไป
6.2 ราคารวมภาษี
6.3 เอกสารแสดงผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO หรือเอกสาร
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
6.4 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคา
จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได
6.5. หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอ
รายอื่ น ที่ ไ ม เ กิ น ร อ ย 10 ให ห น ว ยงานของรั ฐ จั ด ซื้ อ จั ด จ า งจากผู ป ระกอบการ SMEs ดั ง กล า ว โดยจั ด
เรียงลําดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอราย
อื่นไมเกินรอยละ 10 ที่จะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน 3 ราย
อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาซื้อฯ จะพิจารณาจากเอกสาร
สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เทานั้น
6.6. หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือ
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่
มิไดถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ 3 ใหหนวยงานของ
รัฐจัดซื้อหรือจัดจางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยดังกลาว
7. ขอกําหนดเกี่ยวกับการสั่งซื้อ/สงมอบ
7.1 มหาวิทยาลัยจะประมาณการจํานวนที่ตองการตามรายละเอียดขอ 1 เปนจํานวนโดยประมาณ
ที่ตองการซื้อนับตั้งแตวันทําสัญญาจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยทําเปนสัญญาจะซื้อจะขายแบบ
ราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ
7.2 ปริมาณการสงมอบของในแตละครั้ง มหาวิทยาลัยจะแจงใหทราบจํานวนกระดาษที่ตองการ
เป น คราวๆ ไป โดยเฉลี่ ย ประมาณเดื อ นละ 1 ครั้ ง โดยผู ช นะการประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสหรือผูขายจะต องสงมอบของภายใน 5 วันทําการ นับถัดจากวันที่ไดรับใบสั่งซื้อเป น ลาย
ลักษณอักษรจากมหาวิทยาลัย
7.3 ผูขายจะตองแจกแจงราคาตอหนวย จํานวนเงินที่จายจริงจะคํานวณจากปริมาณที่สงมอบจริง
ในแตละครั้ง โดยถือราคาตอหนวยเปนสําคัญ ทั้งนี้ปริมาณการสั่งซื้ออาจมากหรือนอยกวาที่ไดประมาณการ
ไวก็ได

-57.4 ในการจั ดส ง ผู ขายจะต องจัดสงของที่มีคุณลักษณะทั่ว ไป และคุณลักษณะเฉพาะตรงกั บ
ตัวอยางกระดาษที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดซื้อ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตรวจสอบ
คุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเฉพาะของกระดาษที่จัดสงในแตละครั้งของการจัดสง
8. การจัดสง/สงมอบ
8.1 ในการจั ดส ง ผู ขายจะต องจัดสงของที่มีคุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเฉพาะตรงกับ
ตัวอยางกระดาษที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดซื้อ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตรวจสอบ
คุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเฉพาะของกระดาษที่จัดสงในแตละครั้งของการจัดสง
8.2 กระดาษทุกแผนในแตละหอตองจัดเรียงใหริมกระดาษแตละดานเรียบเสมอกัน ไมเปนคลื่น
และไดฉาก หอหุมดวยกระดาษหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม ปริมาณบรรจุหอละ 100 แผน
8.3 หอกระดาษตองระบุรายละเอียดของกระดาษ ไดแก ชื่อกระดาษ น้ําหนักมาตรฐาน ขนาด
ปริมาณบรรจุ รหัสรุนที่ผลิต หรือวันเดือนปที่ผลิต ติดแสดงใหเห็นไดชัดเจนz
8.4 ผูขายตองจัดวางหอกระดาษเรียงบนพาเลทไม โดยรองพื้นใหเรียบดวยแผนกระดาษแข็ง พา
เลทไมตองอยูในสภาพดี ไมหักชํารุด มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา 4 นิ้ว มีชองสําหรับเสียบงารถยกลาก
เคลื่อนยายไดสะดวกทุกดาน ความสูงของการจัดเรียงหอกระดาษวัดจากพื้นไมเกิน 1.4 เมตร ปดทับดานบน
ดวยแผนกระดาษแข็ง ปองกันความเสียหายจากการวางซอนพาเลทในการจัดเก็บ หุมรัดหอกระดาษบนพา
เลทดวยแผนพลาสติกโดยรอบ ปองกันความเสียหายระหวางการขนสง และการเก็บรักษา
8.5 กรณีเกิดความเสียหายระหวางการขนสง ผูขายจะตองรับผิดชอบจัดสงกระดาษมาชดใชในสวน
ที่เสียหาย
8.6 กรณีผูขายไมสามารถสงมอบของตามที่กําหนดในใบสั่งซื้อ มหาวิทยาลัยจะคิดคาปรับเปน
รายวั น ในอั ตราร อยละ 0.2 ของราคาพัส ดุที่ยั ง ไม ได รับ มอบตามที่ร ะบุ ไวในใบสั่ งซื้ อ ในครั้งนั้ น ๆ และ
มหาวิทยาลัยจะคิดคาใชจายทั้งหมดตามจริงที่มหาวิทยาลัยตองจัดซื้อเอง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ใน
การบอกเลิกสัญญาหรือไมก็ได
8.7 กรณี ผู ข ายส ง มอบของไม ค รบตามจํ า นวนในใบสั่ ง ซื้ อ และ/หรื อ ของคุ ณ ภาพไม ต รงตาม
รายละเอียดที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญา มหาวิทยาลัยจะคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ
0.2 ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบตามที่ระบุไวในใบสั่งซื้อในครั้งนั้นๆ แตตองไมต่ํากวาวันละ 100 บาท
และมหาวิทยาลัยจะคิดคาใชจายทั้งหมดตามจริงที่มหาวิทยาลัยตองจัดซื้อเอง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอสงวน
สิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาหรือไมก็ได

-68.8 ภายหลังการสงมอบ หากพบวากระดาษที่สงมอบชํารุดเสียหายภายในรีม หรือมีจํานวนไมครบ
ตามที่ระบุ ผูเสนอขายจะตองรับผิดชอบชดใชหรือจัดสงของในจํานวนที่ขาดภายในระยะเวลา 3 วัน นับถัด
จากวันที่ไดรับแจงจากมหาวิทยาลัยไมวาโดยทางวาจาหรือลายลักษณอักษร
8.9 ภายหลังการสงมอบ หากพบวากระดาษมีคุณภาพไมเหมาะสม หรือมีวัสดุใดๆ ปะปนมากับ
กระดาษ โดยกอใหเกิดความเสียหายกับการพิมพงานและ/หรือวัสดุ อุปกรณ เครื่องจักร ผูขายจะตอง
รับผิดชอบโดยการชดใชหรือจัดเปลี่ยนกระดาษใหและ/หรือชดใชคาเสียหายตอวัสดุ อุปกรณ เครื่องจักร
ดวย
9. เงื่อนไขขอตกลงในการซื้อ กําหนดเริ่มตนสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2565

