
 

 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

งานการจัดซ้ือวัสุดสํานักงาน วัสดุงานหองพักหองประชุม และวัสดุงานชางซอมบํารุง 

ประจาํปงบประมาณ 2566 

 

1. ความเปนมา 

ศูนยสัมมนาและฝกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปนหนวยงานใหบริการหองประชุม หองพัก 

และอาหาร สําหรับจัดกิจกรรม สัมมนา ฝกอบรม และงานเลี้ยงรับรอง มีความจําเปนตองจัดหาวัสุดสํานักงาน วัสดุ

งานหองพักหองประชุม และวัสดุงานชางซอมบํารุงเพ่ือสํารองไวใชในการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือความคลองตันในการ

ปฎิบัติงานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนใหแกผูมาใชบริการ 

2. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไดใชในการปฏิบัติงาน  กอใหเกิดความคลองตัว  รวดเร็ว ใหกับผูใชบริการศูนย

สัมมนาและฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย  

3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ  

3.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทาสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง         

 3.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงานของ

รัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ

ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย  

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหาร

พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา   

3.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายวัสดุท่ีประกวดราคาดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว  

3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหมหาวิทยาลัย ณ วันประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้  

3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น

ขอเสนอไดมีคาสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  

3.10 ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement: e -GP) ของกรมบัญชีกลาง  

4. ระยะเวลาดําเนินการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะดําเนินการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสใหแลวเสร็จพรอม 

ทําสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไมจํากัดปริมาณประมาณตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 – 30  กันยายน 2566 

     



 

5. รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

วัสดุ  จํานวน 3 ประเภท ตามรายการดังนี้   

ประเภทท่ี 1  วัสดุสํานักงาน   จํานวน 43  รายการ 

ประเภทท่ี 2 วัสดุงานชาง  จํานวน 51 รายการ 

ประเภทท่ี 3 วัสดุหองพัก หองประชุม  จํานวน 35 รายการ 

6. สถานท่ีสงมอบพัสดุ 

ตามวันและเวลาท่ีระบุในใบสั่งซ้ือแตละครั้ง ท่ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแตเวลา 09.00 – 

15.00 น. (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 – 30  กันยายน 2566) 

7. ราคากลางท่ีจัดซ้ือ  

 ประเภทที่ 1  วัสดุสํานักงาน     จํานวน 43 รายการ ภายในวงเงิน    309,104.50 บาท 

 ประเภทที่ 2   วัสดุงานชาง    จํานวน 51 รายการ ภายในวงเงิน    560,000.00 บาท 

 ประเภทที่ 3   วัสดุหองพัก หองประชุม   จํานวน 35 รายการ ภายในวงเงิน    360,435.00 บาท  

          เปนเงินทั้งสิ้น  1,229,539.50 บาท  (หนึ่งลานสองแสนสองหม่ืนเกาพันหารอยสามสิบเกาบาทหาสิบสตางค)   

8. วงเงินในการจัดหา 

 ประเภทที่ 1  วัสดุสาํนักงาน     จํานวน 43 รายการ ภายในวงเงิน    310,000.00 บาท 

 ประเภทที่ 2   วัสดุงานชาง    จํานวน 51 รายการ ภายในวงเงิน    570,000.00 บาท 

 ประเภทที่ 3   วัสดุหองพัก หองประชุม   จํานวน 35 รายการ ภายในวงเงิน    500,000.00 บาท  

       รวมวงเงินในการจัดหาวัสดุ จํานวน 3 ประเภทเปนเงินท้ังสิ้น 1,380,000 บาท  (หน่ึงลานสามแสนแปดหมื่นบาทถวน)   

  

9. เกณฑในการพิจารณา  โดยใชเกณฑราคา 
     

10. การสงมอบและการตรวจรับวัสดุ  

10.1 การสงมอบพัสดุ 

10.1.1 ผูขายจะตองสงมอบวัสดุท่ีสั่งซ้ือทุกครั้งท่ีมีการสั่ง โดยศูนยสัมมนาและฝกอบรมจะสงใบสั่ง

ซ้ือใหผูขายเปนการลวงหนาตามความเหมาะสมในการใชงานทางโทรสาร และผูขายตองสงมอบวัสดุภายใน 7 วันและ

เวลาท่ีระบุในใบสั่งซ้ือ 

10.1.2 ในการสงมอบวัสดุ ผูขายจะตองจัดพิมพใบนําสงวัสดุตามรูปแบบท่ีศูนยสัมมนาและ

ฝกอบรมกําหนด  และจะตองจัดสงใบนําสงวัสดุดังกลาวใหศูนยสัมมนาฯ ภายใน 7 วันหรือวันท่ีกําหนดจาก 

ศูนยสัมมนาฯ หลังจากจัดสงวัสดุแลว มิฉะนั้น ศูนยสัมมนาและฝกอบรมอาจปฏิเสธท่ีจะตรวจรับวัสดุท่ีจะสงมอบใน

ครั้งนั้นๆ ได ท้ังนี้ เพ่ือเอ้ือประโยชนตอผูขายในการเบิก – จายเงินในแตละงวดไดอยางรวดเร็ว 

10.1.3 วิธีการสงมอบวัสดุ ผูขายจะตองสงมอบวัสดุตามปริมาณท่ีระบุในใบสั่งซ้ือและมีคุณภาพตาม

รายละเอียดท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญา โดยสงมอบพรอมใบนําสงวัสดุท่ีกรอกรายการครบถวนแลว ณ 

ศูนยสัมมนาและฝกอบรม เพ่ือใชเปนหลักฐานในการตรวจรับวัสดุ  

 

 

 

 

 



 

 

 

10.2 การตรวจรับพัสดุ 

10.2.1 มหาวิทยาลัยจะมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทําการตรวจรับพัสดุตาม

รายละเอียดในใบสั่งซ้ือตอหนาผูขายหรือตัวแทนของผูขาย พรอมบันทึกในใบสั่งซ้ือและใบสงมอบพัสดุเพ่ือใชในการ

ชําระคาพัสดุ 

   หากการสงมอบพัสดุไมเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว ผูขายตองจัดหาพัสดุตามใบสั่งซ้ือและจัดสงให

ครบถวนตามเวลาท่ีกําหนด นับตั้งแตเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดแจงเปนลายลักษณอักษร ใหดําเนินการ 

หากลวงเลยระยะเวลาดังกลาวมหาวิทยาลัยจะดําเนินตามเง่ือนไขในขอ 10 

11. การเสนอราคา 

11.1 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนรายประเภท โดยจะเสนอครบทั้ง 3 ประเภท หรือจะเสนอ

เพียงบางประเภทก็ได แตตองเสนอครบทุกรายการในประเภทที่เสนอ และมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อเฉพาะบาง

ประเภทหรือบางรายการก็ได  

10.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกราคาแตละรายการในประเภทที่เสนอ พรอมระบุคุณภาพ/ยี่หอที่เสนอ 

(ถามี) ในแบบฟอรมใบเสนอราคาของมหาวิทยาลัยเทานั้น โดยราคาตอหนวยที่เสนอจะตองไมเกินราคากลางตอหนวยของ

แตละรายการ และราคารวมตองอยูในวงเงินรวมที่เสนอราคาในประเภทน้ันๆ 

12. การเบิกจายเงิน 

 กําหนดจายเปนงวดๆ งวดละ 1เดือน รวม 12 งวด (เดือนตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)        

13. การรับประกันความชํารุดบกพรองของวัสดุสิ้นเปลือง จํานวน 3 ประเภท 

ผูขายจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน นับถัดจากวันที่ผูจะซื้อ

ไดรับมอบ 

14. การติดตอสอบถามรายละเอียด 

หากตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา กรุณา

ใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรมาที่ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายในระยะเวลาที่กําหนดกอนการประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

13.1 กรณีสงเปนหนังสือ โปรดสงโดยระบุที่อยู ดังนี้ 

กองพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

เลขที่ 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ 

ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120 

     13.2 กรณีสงเปนโทรสาร โปรดสงที่หมายเลข 0-2503-2598 

กรณีสงเปน E-mail โปรดสงที่ E-mail Address: pm.proffice@stou.ac.th 
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