
 

 

 
เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1   
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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 

การจัดจางบริการขอมูลขาวสารดานงานทะเบียนผานระบบ SMS ประจําปงบประมาณ 2566 

 

1. ความเปนมา 

ดวยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความตองการใชบริการสงขอความสั้น (SMS) ขอมูลขาวสารใหแก

นักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาไดรับทราบขอมูลตางๆ ของมหาวิทยาลัยดวยความสะดวก รวดเร็ว ทุกท่ีทุกเวลา พรอม 

Application ระบบจัดสงขอความผานทางเว็บไซตของผูใหบริการ 
 

2. วัตถุประสงค 

เพ่ือจัดสงขอความสั้น (SMS) ใหนักศึกษาท่ีอาศัยอยูในทุกภูมิภาค และใชบริการโทรศัพทมือถือ 

ทุกเครือขายไดรับทราบขาวสารจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

3.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 

3.2  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3.3  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

3.4  ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว  

 ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตาม 

ระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง   

3.5  ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ  

 หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงาน 

 เปนหุนสวน ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของ 

 นิติบุคคลนั้นดวย 

3.6  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ 

 การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7  เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

3.8  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปน 

 ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคา 

 อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
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3.9  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ 

 ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

3.10 ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic   

       Government Procurement: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 

4. รายละเอียดขอกําหนดและคุณลักษณะ 

4.1 จัดจางบริการสงขอความสั้น (SMS) โดยใชบริการผานระบบ หรือโปรแกรมสงขอความ 

ผานอินเทอรเน็ต หรือ ผาน Web Application ของผูรับจาง  

4.2 ขอกําหนดการจัดจางใชบริการสงขอความส้ัน (SMS) 

4.2.1 ผูรับจางตองมีระบบหรือโปรแกรมสงขอความผานอินเทอรเน็ต หรือผาน Web 

Application โดยผูวาจางตองสามารถเขาไปใชสงขอความจากท่ีใดหรือเวลาใดก็ได 

4.2.2 ระบบสงขอความตามขอ 4.2.1 ของผูรับจางจะตองสามารถสงขอความสั้นใหผูรับ

ปลายทางซ่ึงเปนผูใชบริการโทรศัพทมือถือทุกเครือขายไดพรอมๆ กัน 

4.2.3 ระบบสงขอความตามขอ 4.2.1 ของผูรับจางจะตองสามารถจัดการรายชื่อผูรับขอความ

หรือสามารถจัดทําเปนระบบสมุดโทรศัพท โดยจะตองจัดแบงรายชื่อออกเปนกลุมผูรับได

หลากหลายรูปแบบ เชน จัดเรียงชื่อผูรับตามตัวอักษรหรือตามหมายเลขโทรศัพท และตอง

จัดแบงเปนกลุมยอยๆ ได ท้ังนี้ ระบบจัดการรายชื่อผูรับจะตองสามารถนําเขาไฟลและ

สงออกขอมูลเปนไฟลในรูปแบบ Microsoft Excel หรือ Text File 

4.2.4 ระบบสงขอความตามขอ 4.2.1 ของผูรับจางจะตองสามารถจัดสงขอความสั้นตามกลุม

รายชื่อท่ีแบงไวได 

4.2.5 ระบบสงขอความตามขอ 4.2.1 ของผูรับจางจะตองสามารถสงขอความส้ันดวยการพิมพ

ขอความท่ีจะสงไดโดยตรง หรือสงขอความส้ันจากการนําเขาไฟลขอมูล ท้ังนี้ระบบ

นําเขาไฟลขอมูลจะตองรองรับไฟลในรูปแบบ Microsoft Excel หรือ Text File 

4.2.6 ระบบสงขอความตามขอ 4.2.1 ของผูรับจางจะตองสามารถสงขอความภาษาไทยลวนได

อยางนอย 70 ตัวอักษรตอ 1 ขอความ หรือภาษาอังกฤษลวนอยางนอย 160 ตัวอักษรตอ  

1 ขอความ 

4.2.7 ระบบสงขอความตามขอ 4.2.1 ของผูรับจางจะตองสามารถสงขอความแบบ Long SMS 

ได ถาขอความยาวเกินขอกําหนดในขอ 4.2.6 ใหสามารถสงเปนขอความเดียวกันได  

โดยคิดจํานวนขอความตามจํานวนตัวอักษรในขอ 4.2.6 
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4.2.8 ระบบสงขอความตามขอ 4.2.1 ของผูรับจางจะตองมีคําสั่งใหผูวาจางสงขอความนั้นได

ทันทีหรือสามารถตั้งเวลาการสงลวงหนาได 

4.2.9 ระบบสงขอความตามขอ 4.2.1 ของผูรับจางจะตองสามารถสงขอความโดยผูวาจาง

สามารถเลือกรายชื่อผูรับจากระบบจัดการรายชื่อตามขอ 4.2.3 หรือพิมพหมายเลข

โทรศัพทใหมเขาไปในระบบไดโดยตรง 

4.2.10 ระบบสงขอความตามขอ 4.2.1 ของผูรับจางจะตองสามารถสงขอความเดียวกันไปใหผูรับ

หลายๆ คน และสงขอความท่ีตางกันไปใหผูรับเฉพาะรายบุคคลได  

4.2.11 ระบบสงขอความตามขอ 4.2.1 ของผูรับจางจะตองมีระบบในการจัดสรางรายงาน

ขอความท่ีจัดสงสําเร็จ และสงไมสําเร็จ แยกตามวัน เวลาท่ีสง ตามหมายเลขโทรศัพท 

หรือตามกลุมผูใชงาน โดยเรียกรายงานทุกสถานะการจัดสงไดท้ังหมดในคราวเดียวกัน 

และจะตองสามารถส่ังพิมพออกมาไดในรูปแบบไฟล Microsoft Excel 

4.2.12 ระบบสงขอความตามขอ 4.2.1 ของผูรับจางจะตองสามารถจัดการกลุมผูใชงาน (Users) 

โดยสามารถแบงเปนระดับชั้นของผูใชงาน หรือกําหนดสิทธิผูใชงานได และสามารถเพ่ิม

ผูใชงานรายใหมเขาไปในระบบไดเปนอยางนอย 

4.2.13 ระบบสงขอความสั้นตามขอ 4.2.1 ของผูรับจางจะตองสามารถกําหนด Quota ของจํานวน 

Credit ท่ีใชในการสงขอความ แยกสําหรับแตละผูใชงาน (User) ได และจะตองสามารถทํา

การเพ่ิม ลด หรือ Reset Quota ของแตละผูใชงาน (User) ได 

4.2.14 ผูรับจางจะตองจัดตั้งคา เพ่ิม ลด Reset Quota ตามท่ีผูวาจางกําหนด และแจงผล 

การดําเนินการใหผูวาจางทราบทุกครั้งหลังดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวทุกครั้ง 
 

4.3 เง่ือนไขการใหบริการ 

4.3.1 ผูรับจางตองเปดระบบ และสงมอบรหัสผูใชงาน ใหผูวาจางเขาใชงานระบบสงขอความ 

ไดทันที ณ วันท่ีลงนามในสัญญาจาง 

4.3.2 ผูรับจางจะตองอบรมและแนะนําการใชงานอยางนอย 1 ครั้ง หลังวันลงนามสัญญาจาง 

พรอมสงมอบคูมือการใชงานใหผูวาจาง 
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4.3.3 กรณีท่ีระบบการจัดสงขอความขัดของหรือมีปญหาท่ีทําใหไมสามารถใชงานระบบจัดสง

ขอความได ผูรับจางจะตองดูแล แกไข พรอมใหคําปรึกษาโดยไมชักชา โดยผูรับจางตอง 

จัดใหมีเจาหนาท่ี Help Desk ท่ีสามารถใหบริการรับแจงปญหา หรือใหคําปรึกษาและ

ขอแนะนําการใชงานกับผูใชงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว ท้ังนี้หากผูรับจางไดรับทราบปญหา

การขัดของของระบบแลว แตยังไมสามารถแกไขระบบใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 6 

ชั่วโมง ผูรับจางยินยอมท่ีจะปรับลดคาบริการลงรอยละ 5 ของคาบริการในรอบเดือน 

ท่ีขัดของนั้น แตหากเกินระยะเวลา 24 ชั่วโมง ผูรับจางยินยอมท่ีจะปรับลดคาบริการ 

ลงรอยละ 10 ของคาบริการในรอบเดือนท่ีขัดของนั้น 

4.3.4 กรณีท่ีระบบจัดสงขอความไปยังผูรับปลายทางแลว แตผูรับปลายทางไดรับขอความท่ี 

ไมถูกตอง ไมตรงตามขอความท่ีผูวาจางจัดสง ผูรับจางจะตองตรวจสอบและแกไข  

พรอมท้ังรายงานถึงสาเหตุของปญหาใหผูวาจางทราบภายใน 24 ชั่วโมง หากเกิน 

ระยะ เวลาท่ีกําหนด ผูรับจางยินยอมท่ีจะปรับลดคาบริการลงรอยละ 5 ของคาบริการ 

ในรอบเดือนท่ีเกิดปญหาข้ึน  

4.3.5 ผูรับจางตองไมคิดคาใชจายในการจัดสงขอความท่ีสงไมสําเร็จ หรือสงไมถึงผูรับขอความ

นั้นๆ หรือสงไปยังโทรศัพทไมไดเนื่องจากปดเครื่อง หรือหนวยความจําเต็ม หรือกรณีใดๆ 

ท่ีทําใหผูรับปลายทางไมไดรับขอความ 

4.3.6 ผูรับจางจะตองรักษาความปลอดภัยของขอมูลรายชื่อผูรับขอความหรือขอมูลอ่ืนใดของ 

ผูวาจางและเก็บรักษาขอมูลท่ีไดรับจากผูวาจางไวเปนความลับโดยไมนําออกไปเผยแพร 

ตอโดยไมไดรับอนุญาตจากผูวาจาง ท้ังในระหวางการเชาใชบริการและเม่ือสิ้นสุดการเชา 

ใชบริการ 
 

5. ระยะเวลาการดําเนินงาน   

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม  2565 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2566 
 

6. วงเงินประมาณในการจัดจาง 

วงเงินประมาณ  810,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหม่ืนบาท

ถวน)   
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7. เง่ือนไขการเสนอราคา 

7.1 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา 

ตอหนึ่งขอความ และในราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และ

คาใชจายตางๆ ท้ังปวงไวดวยแลว ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะไมมีคาใชจายเพ่ิมเติมใดๆ ท้ังส้ิน 

7.2 ผูเสนอราคาตองเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดวิธีการใชงานระบบ 

สงขอความ โดยตองยื่นเอกสารไปพรอมการเสนอราคาในระบบ 
 

8. การชําระคาบริการ 

8.1 การจางบริการสงขอความสั้น (SMS) ขอมูลขาวสารใหแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้   

ใหคิดคาบริการแบบ Post-Paid โดยคิดคาบริการตามจํานวนขอความท่ีสงจริง และคิดคาบริการ

เฉพาะการจัดสงขอความท่ีสงสําเร็จถึงผูรับปลายทางในแตละเดือน ดังนั้น คาบริการจึงผันแปร

ตามจํานวนการใชงานจริง  

8.2 มหาวิทยาลัยจะชําระคาบริการใหแกผูรับจางเปนงวดรายเดือนตามเดือนแหงปฏิทิน และจะชําระ

ใหก็ตอเม่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดไุดตรวจรับมอบงานเรียบรอยแลว 

8.3 ผูรับจางจะตองสงใบแจงหนี้เรียกเก็บคาบริการรายเดือนหลังจากวันสิ้นงวด โดยมหาวิทยาลัยจะ

ชําระคาบริการใหเปนเช็ค หากผูรับจางไมมารับคาบริการท่ีมหาวิทยาลัยชําระให ผูรับจาง 

จะนํามาเปนเหตุในการระงับการใหบริการไมได หากผูรับจางระงับการใหบริการเนื่องจากเหตุ

ดังกลาว ผูรับจางจะตองชดใชคาเสียหายใหแกมหาวิทยาลัยเปนจํานวนเงินรอยละ 5 ของ

คาบริการในรอบเดือนท่ีเกิดปญหานั้น 

 

อนึ่ง เงินคาพัสดุสําหรับการจัดจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายเงินรายไดประจาํป  
พ.ศ. 2566 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณ
รายจายเงินรายไดประจําป พ.ศ. 2566 แลวเทานั้น 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
            เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส หมายเลข 1.1   

              แผนที่ 2 ของ 6  แผน 

 
 
 

9. การติดตอสอบถามรายละเอียด          

หากตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจัดหา 

กรุณาใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรมาท่ี กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดกอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส       

 9.1 กรณีสงเปนหนังสือ โปรดสงโดยระบุท่ีอยู ดังนี้  

          กองพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เล0ขท่ี 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ 

          ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120      

    9.2 กรณีสงเปนโทรสาร โปรดสงท่ีหมายเลข 0-2503-2598          

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