
 
เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนสิก์ หมายเลข 1.1 

แผ่นที่ 1 ของ 5 แผ่น 

     
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

จัดจ้างท าป้ายศูนย์บริการการศึกษาพร้อมติดตั้ง จ านวน 32 ป้าย   
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
1. ความเป็นมา 

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งมีการ
กระจายอยู่ทั่วไประเทศเพ่ือให้บริการการศึกษาและสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยมีการ
จัดท าป้ายศูนย์บริการการศึกษาทุกแห่ง ปัจจุบันปรากฎว่าป้ายชื่อศูนย์บริการการศึกษาที่มีอยู่เดิมเกิดการ
ช ารุดเสื่อมสภาพเนื่องจากมีการใช้งานมาเป็นเวลานาน จึงเห็นสมควรมีการด าเนินการจัดจ้างท าป้ายชื่อ
ศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เพ่ือทดแทนป้ายชื่อเดิมที่ช ารุด จ านวน 31 ป้าย 
และติดตั้งใหม่ จ านวน 1 ป้าย 
 

2. วัตถุประสงค ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความประสงค์จะด าเนินการจัดจ้างท าป้ายศูนย์บริการการศึกษา 

พร้อมติดตั้ง จ านวน 32 ป้าย โดยใช้เงินกองทุนสินทรัพย์ถาวร-เงินรายได ้ค่าครุภัณฑ์ 
 

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
1.1 มีความสามารถตามกฏหมาย 
1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
1.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
1.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น 
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา     

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
3.8 ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี ้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 
 



 
แผ่นที่ 2 ของ 5 แผ่น 

 
3.10 ไม่เป็นผู้ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังก าหนด 
 3.11 ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 3.12 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช ก าหนด 
 3.13 ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การ
จ่ายเงนิแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช 
ก าหนด 

3.14 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานด้านงานป้ายหรืองานในลักษณะเดียวกันกับงานจ้างนี้ในวงเงินไม่
น้อยกว่า 640,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ผลงานต้องเป็นสัญญาฉบับเดียวกัน และเป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานเป็นราชการบริการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ โดยยื่นไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา 

 ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
“กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
 (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละ 
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา 
เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า
รายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมา
พร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น
สามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
 

4.  รายละเอียดการจัดซื้อ    
     ตามเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างท าป้ายศูนย์บริการการศึกษา 
  

5.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะด าเนินการประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้
แล้วเสร็จพร้อมท าสัญญาภายในปีงบประมาณ 2561 
 

6. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
    ภายใน 150 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
 

 

 



 

 
แผ่นที่ 3 ของ 5 แผ่น 

 
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ    ใช้เกณฑ์ราคา 

 
 

8. วงเงินงบประมาณ  1,600,000  บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) 
 
 
 

หมายเหตุ 
               ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ 
(Term of Reference : TOR)  เป็นลายลักษณ์อักษร โดยทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ ( EMS)  ส่งไปที่
กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เลขที่ 9/9  หมู่ 9  ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี  11120 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2503-3560, 0-2503-2598 หรือทาง E-mail : 
pm.proffice@stou.ac.th โดยระบุชื่อ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้   
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

1. ผู้รับจ้างจะต้องท าป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 0.90 ม. X 4.00 ม. ความสูงประมาณ 4.00 ม. หรือ
สามารถปรับระดับความสูงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพของสถานที่ที่ติดต้ัง 

2. เสาป้ายก าหนดใช้สแตนเลสกลมขนาดไม่น้อยกว่า 0.10 ม. ใช้เบอร์ 22  กรอบโครงป้าย
ด้านหลังใช้เหล็ก Light gauge โค้งมุมทุกด้านพร้อมทาสีกันสนิม แผ่นป้ายก าหนดใช้เมทัลชีสหนาไม่น้อย
กว่า 0.22 มม. โทนสีเขียวตามแบบรูป กรอบป้ายก าหนดใช้สแตนเลสกลมขนาด 2” ตามแบบรูป 

3. ฐานราก คสล. ตามแบบมาตราฐานวิศวกรรม โดยผู้รับจ้างต้องท าแบบ SHOP DRAWING 
พร้อมรายการค านวณและการเซ็นรับรองจากวิศวกรเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของฐานรากและโครงสร้าง  

4. ตัวอักษรก าหนดให้ใช้สแตนเลสมีขอบ อักษรก าหนดให้ใช้แบบอักษร TH SarabanPsk ขนาด
ตัวอักษรในแบบเป็นเพียงการประมาณ การติดตั้งต้องติดตัวอักษรด้วยวัสดุยึด เช่น น๊อต สกรู ให้ยึดติดกับ
ตัวป้ายให้แน่นหนา และสวยงาม ไม่หลุดออกง่าย  

5. โลโก้มหาวิทยาลัยก าหนดให้ใช้ป้ายสแตนเลสกัดด้วยกรดแล้วลงสีลายเส้น (โทนสีเขียว) พร้อม
เคลือบเงา 

6. ก าหนดให้ผู้รับจ้างต้องท าแบบ SHOP DRAWING เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
พิจารณาก่อนการด าเนินการ 

7. ผู้รับจ้างจะต้องรื้อถอนป้ายศูนย์บริการการศึกษาของเดิมออกทั้งหมดพร้อมส่งคืนให้ศูนย์บริการ
การศึกษา มสธ. ที่ด าเนินการติดตั้งป้ายใหม่แห่งนั้นๆ  

8. ผู้รับจ้างต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายจากงานจ้างนี้ภายในระยะเวลา 1 ปี   
นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน หากเกิดการช ารุดบกพร่องหรือเสียหาย หรือท าไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้าง
จะต้องรีบท าการซ่อมแซมแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า  

 
 



 
แผ่นที่ 4 ของ 5 แผ่น 

 
 9. สถานที่ติดตั้งป้ายศูนย์บริการการศึกษา จ านวน 32 ป้าย ดังนี้ 
 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

1. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม     (กรุงเทพมหานคร)  
2. โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ     (กรุงเทพมหานคร)  
3. โรงเรียนสมุทรปราการ      (จังหวัดสมุทรปราการ) 
4. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย     (จังหวัดสมุทรสาคร) 
 

ภาคกลาง 
5. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย       (จังหวัดลพบุรี) 
6. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม       (จังหวัดสระบุรี) 
7. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ      (จังหวัดราชบุรี) 
8. โรงเรียนสงวนหญิง       (จังหวัดสุพรรณบุรี) 
9. โรงเรียนสตรีนครสวรรค์     (จังหวัดนครสวรรค์) 
10. โรงเรียนเพชรพิทยาคม     (จังหวัดเพชรบูรณ์) 
11. โรงเรียนประจวบวิทยาลัย     (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 

 

ภาคตะวันออก 
12. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ     (จังหวัดจันทบุรี) 
13. โรงเรียนตราษตระการคุณ     (จังหวัดตราด) 
14. โรงเรียนสระแก้ว      (จังหวัดสระแก้ว) 
 

ภาคเหนือ 
15. โรงเรียนจักรค าคณาทร      (จังหวัดล าพูน) 
16. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม      (จังหวัดสุโขทัย) 
17. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม      (จังหวัดเชียงราย) 
18. โรงเรียนพิริยาลัย       (จังหวัดแพร่) 
 

ภาคใต ้
19. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี      (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 
20. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย      (จังหวัดภูเก็ต) 
21. โรงเรียนพัทลุง       (จังหวัดพัทลุง)  
22. โรงเรียนวิเชียรมาตุ      (จังหวัดตรัง) 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ 5 ของ 5 แผ่น 

  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

23. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน     (จังหวัดขอนแก่น) 
24. โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล      (จังหวัดชัยภูมิ)  
25. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย      (จังหวัดนครพนม)   
26. โรงเรียนสตรีศึกษา       (จังหวัดร้อยเอ็ด) 
27. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม      (จังหวัดบุรีรัมย์) 
28. โรงเรียนสุรวิทยาคาร       (จังหวัดสุรินทร์) 
29. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร      (จังหวัดหนองบัวล าภู)   
30. โรงเรียนอ านาจเจริญ       (จังหวัดอ านาญเจริญ)   
31. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์      (จังหวัดกาฬสินธุ์)   
32. โรงเรียนบึงกาฬ      (จังหวัดบึงกาฬ) 
    
 
 
    








