
 

  ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) 

การจัดซ้ือกระดาษอารตการด น้ําหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร 

 ขนาด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว  จํานวนโดยประมาณ  600 รีม  

1. ความเปนมา 

ดวย สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีนโยบายท่ีจะดําเนินการจัดซ้ือกระดาษอารตการด 

น้ําหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว  เนื่องจากเปนกระดาษท่ีสํานักพิมพใชใน

การผลิตปกของสิ่งพิมพชุดวิชาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมท้ังสิ่งพิมพอ่ืน ๆ และในปจจุบัน

ปริมาณกระดาษอารตการดดังกลาวมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับการใชงานในปงบประมาณ 2565 ซ่ึงมีความ

ตองการผลิตชุดวิชาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจํานวนมาก ทําใหสํานักพิมพจึงมีความจําเปนอยาง

ยิ่งท่ีจะตองจัดซ้ือกระดาษอารตการดดังกลาวเพ่ือรองรับปริมาณการใชงานท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค 

จัดซ้ือกระดาษอารตการด น้ําหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว  จํานวนโดย 

  ประมาณ 600 รีม  เพ่ือใชสําหรับพิมพสิ่งพิมพในระบบออฟเซต โดยใชเงินงบประมาณเงินรายได  
 

3. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

 3.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 

  3.2  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

  3.3  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

  3.4  ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว 

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง 

3.5   ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

            3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ 

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

            3.7  เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

  3.8  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง

การแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
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 3.9  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู

ยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

 3.10  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP)  ของกรมบัญชีกลาง  

3.11   ผูยื่นขอเสนอตองยื่นสําเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

มาเพ่ือประกอบการพิจารณา (ถามี) 
 

 

4.  รายละเอียดการจัดซ้ือ    

               ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซ้ือกระดาษอารตการด น้ําหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร 

ขนาด 36 นิ้ว x 25 นิ้ว จํานวนโดยประมาณ  600 รีม 
 

     5.  ระยะเวลาการดําเนินการ 

            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะดําเนินการ ใหแลวเสร็จพรอมทําสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคา

คงท่ีไมจํากัดปริมาณภายในเดือนกุมภาพันธ 2565  
 

     6. ระยะเวลาสงมอบงาน 

         ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2565 ถึงเดือน 30 กันยายน 2565  

     7. สถานท่ีสงมอบ 

          สงมอบท่ี สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

     8. วงเงินงบประมาณ  ในการจัดซ้ือ  1,700,000 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนบาทถวน) 

  

หมายเหตุ 

               ประชาชนผูสนใจสามารถวิจารณ เสนอขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ เก่ียวกับรางขอบเขตของ       

งานนี้ (Term of Reference : TOR)  เปนลายลักษณอักษร โดยทางไปรษณียตอบรับดวนพิเศษ (EMS)  สงไป

ท่ีกองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เลขท่ี 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 ท่ีอยู  หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได 

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

1. ช่ือกระดาษ น้ําหนักมาตรฐาน ขนาด และประมาณการจํานวนท่ีตองการ 

 กระดาษอารตการด น้ําหนักมาตรฐาน 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 x 25 นิ้ว จํานวน

โดยประมาณ 600 รีม 
 

2. คุณลักษณะท่ัวไปของกระดาษ 

 เปนกระดาษเคลือบผิวชนิดแผนท่ีมีการเคลือบผิวมันวาวท้ังสองดานสําหรับงานพิมพออฟเซต เนื้อ

กระดาษมีสีขาว ผิวเรียบ ปราศจากขอบกพรอง เชน ฉีกขาด ยับยน เปนรู เปนขุย ไมมีสิ่งสกปรก เปรอะ

เปอนหรือชิ้นสวนท่ีมีสีอ่ืนเจือปนอยางเห็นไดชัด 
 

3. คุณลักษณะเฉพาะ 

 มีคุณลักษณะเฉพาะท่ีทางมหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบไดดังนี้ 

3.1 ความคาดเคลื่อนของน้ําหนักมาตรฐานไมเกินรอยละ ±3 

 3.2 คาสีของกระดาษตามมาตรฐาน CIELab มีคา L* = 93, a* = 0, b* = -3 ชวงการยอมรับ 

∆E*ab ≤5 ตรวจสอบดวยเครื่องวัดสี (Spectrophotometer) ชนิดแหลงจายแสง M2, D50 มุมมอง 2° มุม

การวัดคา (Geometry) 0/45 หรือ 45/0 รองพ้ืนหลังดวยแผนดํา (black backing) 

 3.3 ขนาดของกระดาษ ความกวางและยาวตองเทากับหรือไมนอยกวา 36 x 25 นิ้ว โดย

ความคลาดเคลื่อนของขนาดความกวางและความยาวแตละดานของกระดาษแตละแผนไมเกิน 0.0625 นิ้ว 

 3.4 ความไดฉาก ตองเปนสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยเม่ือพับครึ่งกระดาษตามดานกวางและดานยาวทีละ

ดานใหมุมท่ีสมนัยกันทับกันพอดีดานหนึ่ง ดานตรงขามมุมท่ีสมนัยกันจะเหลื่อมกันไดดานละไมเกิน 0.0625 นิ้ว 

 3.5 แนวเกรนกระดาษหรือแนวเรียงตัวของเสนเยื่อกระดาษอยูดานสั้น 25 นิ้ว 
 

 3.6 ความหนาของกระดาษเทากับ 0.265 มิลลิเมตร โดยความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ ±5 

3.7 กระดาษ 1 รีม ตองมีจํานวนตามมาตรฐานเทากับ 500 แผน 
 

4. การย่ืนเอกสาร ในวันยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ผูเสนอราคาตองยื่น

เอกสารดังนี้ 

 4.1 เอกสารแสดงคุณลักษณะท่ัวไป และคุณลักษณะเฉพาะของกระดาษ 

4.2 เอกสารแสดงผลิตภัณฑท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO หรือเอกสาร

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ (ถามี) 
 

5. การย่ืนตัวอยางกระดาษ 

 ภายหลังการยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ผูเสนอราคาจะตองนํา

กระดาษท่ีเสนอขาย (กระดาษอารตการด 260 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 36 x 25 นิ้ว) จํานวน 10 แผน 

พรอมประทับตราบริษัทและลงนามกํากับ มาใหสํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทําการ

ตรวจสอบ โดยมหาวิทยาลัยจะแจงกําหนดการใหผูเสนอราคาทราบอีกครั้ง 

36” 

25” 
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6. เกณฑการพิจารณา คณะกรรมการจะพิจารณาตามลําดับดังนี ้

 6.1 คุณลักษณะท่ัวไป และคุณลักษณะเฉพาะของกระดาษ ถาผานจึงจะพิจารณาเกณฑลําดับตอไป  

6.2 ราคารวมภาษี 

 6.3 เอกสารแสดงผลิตภัณฑท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO หรือเอกสาร

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ 

 6.4 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้

เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคา

จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได 

           6.5. หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอ

รายอ่ืนท่ีไมเกินรอย 10 ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัด

เรียงลําดับผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอราย

อ่ืนไมเกินรอยละ 10 ท่ีจะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน 3 ราย 

อนึ่ง การพิจารณาผลตามเง่ือนไขเอกสารประกวดราคาซ้ือฯ จะพิจารณาจากเอกสาร

สําเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เทานั้น 

 6.6. หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือ                                

นิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ี

มิไดถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ 3 ใหหนวยงานของ

รัฐจัดซ้ือหรือจัดจางจากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตาม

กฎหมายไทยดังกลาว 
 

 

 

7. ขอกําหนดเกี่ยวกับการส่ังซ้ือ/สงมอบ 

 7.1 มหาวิทยาลัยจะประมาณการจํานวนท่ีตองการตามรายละเอียดขอ 1 เปนจํานวนโดยประมาณ

ท่ีตองการซ้ือนับตั้งแตวันทําสัญญาจนถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยทําเปนสัญญาจะซ้ือจะขายแบบ

ราคาคงท่ีไมจํากัดปริมาณ 

 7.2 ปริมาณการสงมอบของในแตละครั้ง มหาวิทยาลัยจะแจงใหทราบจํานวนกระดาษท่ีตองการ

เปนคราวๆ ไป โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 1 ครั้ง โดยผูชนะการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสหรือผูขายจะตองสงมอบของภายใน 5 วันทําการ นับถัดจากวันท่ีไดรับใบสั่งซ้ือเปนลาย

ลักษณอักษรจากมหาวิทยาลัย 

 7.3 ผูขายจะตองแจกแจงราคาตอหนวย จํานวนเงินท่ีจายจริงจะคํานวณจากปริมาณท่ีสงมอบจริง

ในแตละครั้ง โดยถือราคาตอหนวยเปนสําคัญ ท้ังนี้ปริมาณการสั่งซ้ืออาจมากหรือนอยกวาท่ีไดประมาณการ

ไวก็ได 
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 7.4 ในการจัดสง ผูขายจะตองจัดสงของท่ีมีคุณลักษณะท่ัวไป และคุณลักษณะเฉพาะตรงกับ

ตัวอยางกระดาษท่ีผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดซ้ือ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตรวจสอบ

คุณลักษณะท่ัวไป และคุณลักษณะเฉพาะของกระดาษท่ีจัดสงในแตละครั้งของการจัดสง 
 

8. การจัดสง/สงมอบ 

  8.1 ในการจัดสง ผูขายจะตองจัดสงของท่ีมีคุณลักษณะท่ัวไป และคุณลักษณะเฉพาะตรงกับ

ตัวอยางกระดาษท่ีผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดซ้ือ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตรวจสอบ

คุณลักษณะท่ัวไป และคุณลักษณะเฉพาะของกระดาษท่ีจัดสงในแตละครั้งของการจัดสง 

 8.2 กระดาษทุกแผนในแตละหอตองจัดเรียงใหริมกระดาษแตละดานเรียบเสมอกัน ไมเปนคลื่น 

และไดฉาก หอหุมดวยกระดาษหรือวัสดุอ่ืนท่ีเหมาะสม ปริมาณบรรจุหอละ 100 แผน 

 8.3 หอกระดาษตองระบุรายละเอียดของกระดาษ ไดแก ชื่อกระดาษ น้ําหนักมาตรฐาน ขนาด 

ปริมาณบรรจุ รหัสรุนท่ีผลิต หรือวันเดือนปท่ีผลิต ติดแสดงใหเห็นไดชัดเจนz 
 

 

 

 8.4 ผูขายตองจัดวางหอกระดาษเรียงบนพาเลทไม โดยรองพ้ืนใหเรียบดวยแผนกระดาษแข็ง พา

เลทไมตองอยูในสภาพดี ไมหักชํารุด มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 4 นิ้ว มีชองสําหรับเสียบงารถยกลาก

เคลื่อนยายไดสะดวกทุกดาน ความสูงของการจัดเรียงหอกระดาษวัดจากพ้ืนไมเกิน 1.4 เมตร ปดทับดานบน

ดวยแผนกระดาษแข็ง ปองกันความเสียหายจากการวางซอนพาเลทในการจัดเก็บ หุมรัดหอกระดาษบนพา

เลทดวยแผนพลาสติกโดยรอบ ปองกันความเสียหายระหวางการขนสง และการเก็บรักษา 

8.5 กรณีเกิดความเสียหายระหวางการขนสง ผูขายจะตองรับผิดชอบจัดสงกระดาษมาชดใชในสวน

ท่ีเสียหาย 

8.6 กรณีผูขายไมสามารถสงมอบของตามท่ีกําหนดในใบสั่งซ้ือ มหาวิทยาลัยจะคิดคาปรับเปน

รายวันในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาพัสดุท่ียังไมไดรับมอบตามท่ีระบุไวในใบสั่งซ้ือในครั้งนั้นๆ และ

มหาวิทยาลัยจะคิดคาใชจายท้ังหมดตามจริงท่ีมหาวิทยาลัยตองจัดซ้ือเอง ท้ังนี้มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ใน

การบอกเลิกสัญญาหรือไมก็ได 

8.7 กรณีผูขายสงมอบของไมครบตามจํานวนในใบสั่งซ้ือ และ/หรือของคุณภาพไมตรงตาม

รายละเอียดท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญา มหาวิทยาลัยจะคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 

0.2 ของราคาพัสดุท่ียังไมไดรับมอบตามท่ีระบุไวในใบสั่งซ้ือในครั้งนั้นๆ แตตองไมต่ํากวาวันละ 100 บาท 

และมหาวิทยาลัยจะคิดคาใชจายท้ังหมดตามจริงท่ีมหาวิทยาลัยตองจัดซ้ือเอง ท้ังนี้มหาวิทยาลัยขอสงวน

สิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาหรือไมก็ได 
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8.8 ภายหลังการสงมอบ หากพบวากระดาษท่ีสงมอบชํารุดเสียหายภายในรีม หรือมีจํานวนไมครบ

ตามท่ีระบุ ผูเสนอขายจะตองรับผิดชอบชดใชหรือจัดสงของในจํานวนท่ีขาดภายในระยะเวลา 3 วัน นับถัด

จากวันท่ีไดรับแจงจากมหาวิทยาลัยไมวาโดยทางวาจาหรือลายลักษณอักษร 

8.9 ภายหลังการสงมอบ หากพบวากระดาษมีคุณภาพไมเหมาะสม หรือมีวัสดุใดๆ ปะปนมากับ

กระดาษ โดยกอใหเกิดความเสียหายกับการพิมพงานและ/หรือวัสดุ อุปกรณ เครื่องจักร ผูขายจะตอง

รับผิดชอบโดยการชดใชหรือจัดเปลี่ยนกระดาษใหและ/หรือชดใชคาเสียหายตอวัสดุ อุปกรณ เครื่องจักร

ดวย 
  

9. เง่ือนไขขอตกลงในการซ้ือ กําหนดเริ่มตนสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2565 
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