
           เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1 

                    แผนที่ 1 ของ  6 แผน 

   

 

รางขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) 

      การจัดซ้ือเพลทพอสิทีฟ จํานวน 9 รายการ  

      ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding) 
 

1. ความเปนมา 

ดวยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความประสงคจะจัดซ้ือเพลทพอสิทีฟ จํานวน 9 รายการ      

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากเปนวัสดุท่ีมหาวิทยาลัยฯ ใชในการผลิตสิ่งพิมพชุดวิชาระดับ

ปริญญาตรแีละบัณฑิตศึกษา และสิ่งพิมพอ่ืน ๆ   
 

2. วัตถุประสงค 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความประสงคจะดําเนินการจัดซ้ือเพลทพอสิทีฟ จํานวน 9 รายการ 

เพ่ือใชสําหรับพิมพสิ่งพิมพในระบบออฟเซต ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding :       

e-bidding) โดยใชเงินงบประมาณหนวยบริการรูปแบบพิเศษ งานโรงพิมพมหาวิทยาลัย  

 

3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

               3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

               3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

               3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

               3.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

               3.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ

ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

               3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

               3.7 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

               3.8 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม    

ตามขอ 1.5 

               3.9 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแต

รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  

              3.10 ไมเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

กําหนด 

 

 

 



           เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1 

                    แผนที่ 2 ของ 6 แผน 

 

 

                         3.11 ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ

รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                         3.12 ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-Government 

Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                         3.13 ผูเสนอราคาซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเวนแตการ

จายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                         3.14 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคาและ

หามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 

                         3.15 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ

รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                         3.16 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของ

กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ  

                         3.17 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคา      

ไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได  
 

4.  รายละเอียดการจัดซ้ือ    

         ตามเอกสารรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเพลทพอสิทีฟ จํานวน 9 รายการ  

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding) 
 

5.  ระยะเวลาการดําเนินการ 

         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะดําเนินการประกวดราคาจัดซ้ือดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Bidding : e-bidding) ใหแลวเสร็จพรอมทําสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไมจํากัดปริมาณภายในเดือน 

ธันวาคม 2560  
 

6. ระยะเวลาสงมอบงาน 

    ระหวางเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561  
 

7. วงเงินงบประมาณ  ในการจัดซ้ือ  1,902,023 บาท (หนึ่งลานเกาแสนสองพันยี่สิบสามบาทถวน) 
  

หมายเหตุ 

               ประชาชนผูสนใจสามารถวิจารณ เสนอขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ เก่ียวกับรางขอบเขตของ       

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

กองพัสดุ 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 

------------------------------- 



 
           เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1 

                    แผนที่ 3 ของ 6 แผน 

 

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเพลทพอซิทีฟ (CTP) 

    
1. ชนิดและจํานวนท่ีตองการ 

ลําดับ

ท่ี 

รายการ ขนาด 

ยาว x กวาง 

(มม.) 

ความหนา 

(มม.) 

± 0.025 มม. 

จํานวนโดยประมาณ 

(แผน) 

1  เพลทพอซิทิฟ  520 x 400   0.15 100  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

เพลทพอซิทิฟ 

เพลทพอซิทิฟ 

เพลทพอซิทิฟ 

เพลทพอซิทิฟ 

เพลทพอซิทิฟ 

เพลทพอซิทิฟ 

เพลทพอซิทิฟ 

เพลทพอซิทิฟ 

525 x 459   

650 x 550 

724 x 615 

775 x 605 

905 x 718 

1030 x 770 

1030 x 790 

1030 x 800 

0.15 

0.24 

0.30 

0.30 

0.30 

0.30 

0.30 

0.30 

1,500 

2,000 

1,000 

2,500 

3,500 

2,000 

4,000 

2,500 
 

2. คุณลักษณะเฉพาะของเพลทระบบ CTP 

2.1  เปนเพลทออฟเซตชนิด Thermal และทําดวยอะลูมิเนียม 

2.2  สามารถใชกับเครื่องถายแมพิมพระบบคอมพิวเตอรทูเพลทยี่หอและรุนท่ีมหาวิทยาลัยฯ    

ใชงานอยูได 

2.3  เปนเพลทระบบ CTP ท่ีไวแสงสูงไมมากกวา 120 มิลลิจูลตอตารางเซนติเมตรและสราง  

ภาพในชวงความยาวคลื่นแสง 830 นาโนเมตรได 

2.4  เปนเพลทท่ีสรางภาพในระบบ Positive Working  

2.5  มีคุณสมบัติรับหมึกพิมพไดดีในบริเวณภาพและรับน้ําไดดีในบริเวณไมใชภาพ 

2.6  มีความทนทานตอน้ํายาฟาวนเทนท่ีใชในเครื่องพิมพและน้ํายาทําความสะอาดแมพิมพไดดี 

2.7  มีความตานทานรอยขีดขวนไดดี 

2.8  จํานวนพิมพสูงสุดท่ีสามารถพิมพไดตองไมนอยกวา 200,000 เท่ียวพิมพ (หมึกพิมพธรรมดา)      

โดยเพลทในบริเวณภาพพิมพไมหลุดลอก 

2.9  ขอบเพลทตัดไดเรียบและไดฉาก 

2.10 บรรจุในกลองท่ีแนนหนา สามารถปองกันความชื้นและแสงสวางไดดี 

2.11 เปนของใหมท่ีไมเคยใชงานมากอน 

2.12 กลองท่ีบรรจุเพลทจะตองระบุวันท่ีผลิต โดยจะตองผลิตกอนวันสงมอบไมเกิน 8 เดือน 

  2.13 เปนพัสดุท่ีมีผูผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพ (ISO) ในกิจการและขอบขาย

ท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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3. อ่ืน ๆ 

        3.1 ภายหลังการยื่นขอเสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองนําเพลท จํานวน 10 แผนพรอมน้ํายาลาง

เพลทมาใหทําการทดสอบ ในวันท่ี 6 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ สํานักพิมพ  

โดยผูเสนอราคาจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายท้ังหมด จะเรียกรองคาใชจายใดๆ จากมหาวิทยาลัยฯ

ไมได 

3.2 ผูเสนอราคาจะตองไมเคยมีประวัติการสงมอบวัสดุท่ีไมมีคุณภาพหรือปญหาอ่ืนใดในทางการ

ซ้ือขายวัสดุกับทางราชการมากอน 

3.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเพลททุกรายการ 

3.4 ผูเสนอราคาจะตองมีหนังสือรับรองการใชงานผลิตภัณฑจากหนวยงานของรัฐหรือเอกชน 

 3.5 ผูเสนอราคาตองแสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุระหวางคุณสมบัติเฉพาะท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดกับคุณสมบัติของสินคาท่ีเสนอราคา โดยแสดงคุณสมบัติดังกลาวตรงตามขอกําหนด

หรือดีกวา ท้ังนี้ จะตองทําเครื่องหมายหรือสวนแสดงขอกําหนดในแคตตาล็อกหรือเอกสารอางอิงให

ชัดเจน 

 

ตัวอยางการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ 

 

ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย ขอเสนอของบริษัท/หาง/ราน หนาท่ีอางอิง 

 -   ระบุยี่หอ รุน ผลิตในประเทศ    

   

   

   

   
 

 

 

4. เกณฑการพิจารณา  

4.1  พิจารณาจากคุณภาพ และราคารวม   

       4.2 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หากทดลองแลวไมเหมาะกับการใชงาน  

ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ เปนเด็ดขาด  

ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได 
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ตัวอยาง การพิจารณาคัดเลือกผูชนะการเสนอราคา 

โดยใชหลักเกณฑ (Price Performance) 
 

ตัวแปรหลักท่ีใชประเมิน น้ําหนัก 
บริษัท/คะแนนท่ีได 

A B C D 

1. ราคา  35     

2. คุณภาพและคุณสมบัติ ท่ี เปน

ประโยชนตอทางราชการ 

35     

3. เปนพัสดุท่ีมีผูผลิตจากโรงงานท่ี

ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ 

(ISO) 

20     

4.บริการหลังการขาย 10     

รวม/คะแนนเม่ือถวงน้ําหนักแลว 100     

 

หมายเหตุ   

 1. พิจารณาเกณฑราคาตามขอท่ี 1 

พิจารณาจากราคา 

    - ผูท่ีเสนอราคาผลรวมต่ําสุดไดคะแนนรอยละ 100 

     - ผูเสนอราคาผลรวมท่ีมิใชราคาผลรวมต่ําสุดจะไดคะแนนจากการเทียบบัญญัติไตรยางคของ

ผลตางระหวางราคาผลรวมต่ําสุดกับราคาท่ีเสนอ โดยเทียบกับคะแนนของผูเสนอราคาผลรวมต่ําสุด  
 

 2. พิจารณาเกณฑคุณภาพตามขอท่ี 2 * 

-  สูงกวารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีกําหนดตั้งแตขอ 1 ถึง ขอ 13 มีจํานวนขอมากท่ีสุด  

ไดคะแนนรอยละ 100 

-  สูงกวารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีกําหนดตั้งแตขอ 1 ถึง ขอ 13 มีจํานวนขอมากเปนลําดับ

ท่ี 2 ไดคะแนนรอยละ 90 

-  สูงกวารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีกําหนดตั้งแตขอ 1 ถึง ขอ 13 มีจํานวนขอมากเปนลําดับ

ท่ี 3 ไดคะแนนรอยละ 80 

-  สูงกวารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีกําหนดตั้งแตขอ 1 ถึง ขอ 13 มีจํานวนขอมากเปนลําดับท่ี 4  

ไดคะแนนรอยละ 70 

-  ผูเสนอราคาท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสูงกวารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีกําหนด

ตั้งแตขอ 1 ถึง ขอ 13 ลําดับถัดไปจะไดคะแนนลดหลั่นกันไปตามเกณฑขางตน 
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                    แผนที่ 6 ของ  6 แผน 

 

*หมายเหตุ กรณีท่ีผูเสนอราคาท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสูงกวารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีกําหนด

มีจํานวนขอเทากันใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการในการใหคะแนน 
 

3. พิจารณาเกณฑคุณภาพตามขอท่ี 3 

- เปนพัสดุท่ีมีผูผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ ไดคะแนนรอยละ 100 

- ถาเปนพัสดุท่ีไมมีผูผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ ไดคะแนนรอยละ 0 
 

 4. พิจารณาเกณฑคุณภาพตามขอท่ี 4 

- มีหนังสือรับรองการใชงานผลิตภัณฑจากหนวยงานของรัฐหรือเอกชนอยางนอย 2 ฉบับ  

ไดคะแนนรอยละ 100 

- มีหนังสือรับรองการใชงานผลิตภัณฑจากหนวยงานของรัฐหรือเอกชน 1 ฉบับ ไดคะแนนรอยละ 50 

- ไมมีหนังสือรับรองการใชงานผลิตภัณฑจากหนวยงานของรัฐหรือเอกชน ไดคะแนนรอยละ 0 
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการส่ังซ้ือ 

 5.1 จํานวนท่ีกําหนดในขอ 1 ของรายละเอียดขางตนเปนจํานวนโดยประมาณท่ีตองการซ้ือนับตั้งแต

วันทําสัญญาจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 โดยทําเปนสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไมจํากัดปริมาณ 

 5.2 ปริมาณการสงมอบในแตละครั้ง (ภายในระยะเวลาขางตน) จะแจงใหทราบในจํานวนท่ีตองการเปน

คราว ๆ ไป ตามความตองการของสํานักพิมพ โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 1 ครั้ง ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยฯ จะแจง

ความตองการใชตอครั้งเปนลายลักษณอักษรลวงหนาภายใน 5 วันทําการ 

5.3 กําหนดสงมอบของภายใน 5 วันทําการ นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรจาก

มหาวิทยาลัย 

5.4 จํานวนเงินที่จายจริงจะคํานวณจากปริมาณที่ส งมอบจริงในแตละคร้ัง โดยถือราคาตอหนวย                            

เปนสําคัญ ท้ังนี้ ปริมาณการสั่งซ้ืออาจมากหรือนอยกวาท่ีไดประมาณไวก็ได 
 

6. การรับประกัน   

ผูขายจะตองรับประกันคุณภาพของเพลทเปนเวลา 1 ป นับต้ังแตวันสงมอบในแตละครั้ง  ท้ังนี้ 

หากภายหลังการสงมอบ พบวาเพลทมีคุณภาพไมเหมาะสมกับการใชงานผูขายจะตองจัดเปลี่ยนใหทันที 

ภายใน 3 วันทําการ 
 

 7. เง่ือนไขขอตกลงในการซ้ือ   กําหนดเริ่มตนสัญญาภายในเดือนธันวาคม 2560  
  


	เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลข 1.1
	แผ่นที่ 1 ของ  6 แผ่น
	ร่างขอบเขตของงาน (Term of References: TOR)
	6. ระยะเวลาส่งมอบงาน
	ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561
	เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลข 1.1
	แผ่นที่ 3 ของ 6 แผ่น
	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเพลทพอซิทีฟ (CTP)
	เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลข 1.1
	แผ่นที่ 4 ของ 6 แผ่น
	เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลข 1.1
	แผ่นที่ 5 ของ 6  แผ่น
	เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลข 1.1
	แผ่นที่ 6 ของ  6 แผ่น


