เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หมายเลข 1.1
แผ่นที่ 1 ของ 6 แผ่น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ น้้าหนักมาตรฐาน 49 กรัม/ตารางเมตร
ขนาด 24 นิ้ว × 35 นิ้ว จ้านวน 30,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
……………………………………………
1. ความเป็นมา
ด้วย สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มี ความประสงค์จะดาเนินการจัดซื้อกระดาษ
หนังสือพิมพ์น้าหนักมาตรฐาน 49 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว × 35 นิ้ว จานวน 30,000 รีม ซึ่ง
เป็นกระดาษที่ทางสานั กพิมพ์ ใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์ชุดวิชาระดับปริญญาตรีและสิ่งพิมพ์อื่นๆ อีกหลาย
ประเภท โดยในปั จ จุ บั น ปริ มาณกระดาษหนังสื อพิมพ์ดังกล่ าวมี เหลือใช้อยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงไม่
เพียงพอกับความต้องการใช้งานในปีงบประมาณ 2563 สานักพิมพ์จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัดซื้อ
กระดาษหนังสือพิมพ์ดังกล่าวเพื่อรองรับปริมาณการใช้งานที่จะเกิดขึ้น
2. วัตถุประสงค์
จัดซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ชนิดแผ่น น้าหนักมาตรฐาน 49 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 24 นิ้ว × 35 นิ้ว
เพื่อใช้สาหรับพิมพ์สิ่งพิมพ์ในระบบออฟเซต โดยใช้เงินงบประมาณเงินรายได้ หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
งานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
5. ไม่ เ ป็ น บุ ค คลซึ่ ง ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานและได้ แ จ้ ง เวี ย นชื่ อ ให้ เ ป็ น ผู้ ทิ้ ง งาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายการจั ด ซื้อ จั ด จ้ างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8. ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายอื่ น ที่ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอ ให้ แก่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

แผ่นที่ 2 ของ 6 แผ่น

10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
4. รายละเอียดการจัดซื้อ
ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกระดาษหนังสือพิมพ์ น้าหนักมาตรฐาน 49 กรัม/ตารางเมตร
ขนาด 24 นิ้ว × 35 นิ้ว จานวนประมาณ 30,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5. ระยะเวลาการด้าเนินการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะดาเนินการประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ให้แล้วเสร็จพร้อมทาสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จากัดปริมาณภายในเดือนตุลาคม 2562
6. ระยะเวลาส่งมอบงาน
ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563
7. วงเงินงบประมาณ
ในวงเงินงบประมาณ 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)
อนึ่ ง งบประมาณเพื่ อการจั ดซื้ อในครั้ งนี้ ได้ มาจากงบประมาณรายจ่ ายเงิ นรายได้ ประจ้ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 การลงนามในสัญญากระท้าได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แล้วเท่านั้น
หมายเหตุ
ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้
(Term of Reference : TOR) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ ( EMS) ส่งไปที่
กองพัส ดุ มหาวิทยาลั ยสุ โขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒ นะ ตาบลบางพูด อาเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2503-3560, 0-2503-2598 หรือ
ทาง E-mail: pm.proffice@stou.ac.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกระดาษหนังสือพิมพ์
1. ชนิด ขนาดและประมาณการจ้านวนที่ต้องการ
ลาดับ
ชื่อกระดาษ
น้าหนักมาตรฐาน
ที่
(กรัม/ตรม.)
1

กระดาษหนังสือพิมพ์

49

ขนาด
ไม่น้อยกว่า

จานวนที่ต้องการ
โดยประมาณ

24 นิ้ว x 35 นิ้ว

30,000 รีม

2. ลักษณะทั่วไปของกระดาษ
เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ชนิดแผ่นอย่างดี มีผิวเรียบ ปราศจากรอยทะลุหรือฉีกขาด ไม่ยับย่น
เปื้อน หรือเป็นรู ใช้สาหรับพิมพ์ระบบออฟเซต ไม่มีสิ่งสกปรกหรือชิ้นส่วนที่มีสีอื่นเจือปนอย่างเห็นได้ชัดเจน

แผ่นที่ 3 ของ 6 แผ่น

3. คุณลักษณะเฉพาะ
3.1 น้าหนักมาตรฐานของกระดาษหนังสือพิมพ์ 49 กรัม/ตารางเมตร คลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ ± 5
3.2 ความหนากระดาษต่อแผ่นอยู่ระหว่าง 64-70 µm (ไมโครเมตร)
3.3 คุณลักษณะสี กระดาษต้องมีค่าพิกัดสี (CIELAB) คือ L* 82.0 a* 0.0 b*3.0 E*ab ไม่เกิน 5.0
กาหนดเครื่องมือวัดใช้ แหล่งกาเนิดแสง D50 มุม 2o Geometry 0/45 หรือ 45/0 โดยรองพื้นหลังด้วย
แผ่นดา (black backing)
3.4 ขนาดของกระดาษหนังสือพิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว x 35 นิ้ว
3.5 แนวเกรนกระดาษหรือแนวเรียงตัวของเส้นใยกระดาษอยู่ด้าน 35 นิ้ว
35”

24”

3.6 ไม่ มี ฝุ่ น กระดาษมาก เมื่ อ ท าการทดสอบพิ ม พ์ จ านวน 5,000 เที่ ย วพิ ม พ์ โดยไม่ ห ยุ ด
เครื่องพิมพ์เพื่อเช็ดทาความสะอาดผ้ายาง (พิจารณาผลจากการทดสอบพิมพ์งานจริง)
3.7 ไม่มีปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ เมื่อทาการทดสอบพิมพ์จานวน 5,000 เที่ยวพิมพ์
(พิจารณาผลจากการทดสอบพิมพ์งานจริง)
3.8 กระดาษ 1 รีม ต้องมีจานวนตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า 500 แผ่น
4. การยื่นเอกสาร
ในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผู้ขายต้องยื่นเอกสารดังนี้
4.1 เอกสารใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษหนังสือพิมพ์
(มอก.758-2551) จากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ถ้ามี)
4.2 เอกสารแสดงการรับรองคุณภาพกระดาษที่เชื่อถือได้
4.3 เอกสารแจ้งแหล่งผลิตกระดาษพิมพ์
5. การยื่นตัวอย่างกระดาษ
ภายหลังการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผู้ขายจะต้องนากระดาษ
หนังสือพิมพ์ น้าหนักมาตรฐาน 49 กรัม/ตารางเมตร ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว x 35 นิ้ว จานวน 5,000
แผ่น มาให้ทาการทดสอบพิมพ์ โดยพร้อมประทับตราบริษัทและลงนามกากับ อีก จานวน 10 แผ่น และ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งก้าหนดการให้ผู้เสนอราคาทราบอีกครั้ง
6. เกณฑ์การพิจารณา คณะกรรมการจะพิจารณาตามลาดับขั้น ดังนี้
6.1 ราคา
6.2 คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
6.3 เอกสารแสดงการรับรองคุณภาพกระดาษที่เชื่อถือได้
6.4 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดสุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

แผ่นที่ 4 ของ 6 แผ่น

ตัวอย่าง การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา
โดยใช้หลักเกณฑ์ (Price Performance)
บริษัท/คะแนนที่ได้
ตัวแปรหลักที่ใช้ประเมิน
น้้าหนัก
A
B
C
1. ราคา
40
2. คุ ณ ภาพและคุ ณ สมบั ติ ที่ เ ป็ น
40
ประโยชน์ ต่อทางราชการ (ข้อ 3.6
และ 3.7)
3. เอกสารแสดงการรับรองคุณภาพ
20
กระดาษที่เชื่อถือได้
รวม/คะแนนเมื่อถ่วงน้้าหนักแล้ว
100

D

หมายเหตุ
1. พิจารณาเกณฑ์ราคาตามข้อที่ 1
พิจารณาจากราคา
- ผู้ที่เสนอราคาผลรวมต่าสุดได้คะแนนร้อยละ 100
- ผู้เสนอราคาผลรวมที่มิใช่ราคาผลรวมต่าสุดจะได้คะแนนจากการเทียบบัญญัติไตรยางค์ของ
ผลต่างระหว่างราคาผลรวมต่าสุดกับราคาที่เสนอ โดยเทียบกับคะแนนของผู้เสนอราคาผลรวมต่าสุด
2. พิจารณาเกณฑ์คุณภาพตามข้อที่ 2 *
2.1 ปัญหาฝุ่นกระดาษ
- มีฝุ่นกระดาษน้อยที่สุด เมื่อทาการทดสอบพิมพ์จานวน 5,000 เที่ยวพิมพ์ โดยไม่หยุด
เครื่องพิมพ์เพื่อเช็ดทาความสะอาดผ้ายาง ได้คะแนนร้อยละ 50
- มีฝุ่ น กระดาษมาก เมื่อทาการทดสอบพิมพ์จานวน 5,000 เที่ยวพิมพ์ โดยไม่ ห ยุด
เครื่องพิมพ์เพื่อเช็ดทาความสะอาดผ้ายาง ได้คะแนนร้อยละ 45
- มีฝุ่นกระดาษมากขึ้น เมื่อทาการทดสอบพิมพ์จานวน 5,000 เที่ยวพิมพ์ โดยไม่หยุด
เครื่องพิมพ์เพื่อเช็ดทาความสะอาดผ้ายาง ได้คะแนนลดลงร้อยละ 5 ตามลาดับ
2.2 ปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์
- มีปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์น้อยที่สุด เมื่อทาการทดสอบพิมพ์จานวน 5,000
เที่ยวพิมพ์ได้คะแนนร้อยละ 50
- มีปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์มาก เมื่อทาการทดสอบพิมพ์จานวน 5,000
เที่ยวพิมพ์ได้คะแนนร้อยละ 45
- มีปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์มากขึ้น เมื่อทาการทดสอบพิมพ์จานวน 5,000
เที่ยวพิมพ์ได้คะแนนลดลงร้อยละ 5 ตามลาดับ
อนึ่ง หากผู้เสนอราคาไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะข้อ 3.1-3.5 และ 3.8 ทางมหาวิทยาลัย
ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาตามเกณฑ์คุณภาพตามข้อ 2 คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการ
3. พิจารณาเกณฑ์คุณภาพตามข้อที่ 3
- มีเอกสารแสดงการรับรองคุณภาพกระดาษที่เชื่อถือได้ ได้คะแนนร้อยละ 100
- ไม่มเี อกสารแสดงการรับรองคุณภาพกระดาษที่เชื่อถือได้ ได้คะแนนร้อยละ 0

แผ่นที่ 5 ของ 6 แผ่น

7. ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
7.1 มหาวิ ท ยาลั ย จะประมาณการจ านวนที่ ต้ อ งการตามรายละเอี ย ดข้ อ 1 เป็ น จ านวน
โดยประมาณที่ต้องการซื้อนับตั้งแต่วันทาสั ญญา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยทาเป็นสัญญาจะซื้อ
จะขายแบบราคาคงที่ไม่จากัดปริมาณ
7.2 ปริมาณการส่ ง มอบของในแต่ล ะครั้ง มหาวิทยาลัย จะแจ้งให้ ทราบในรายการและจานวน
กระดาษที่ต้องการเป็นคราว ๆ ไป โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 1 ครั้ง โดยผู้ขายจะต้องส่งมอบของภายใน
3 วันทาการ นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อเป็นรายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัย
7.3 ผู้ขายจะต้องแจกแจงราคาต่อหน่วยของแต่ละรายการ ทั้งนี้ จานวนเงินที่จ่ายจริงจะคานวณ
จากปริมาณที่ส่งมอบจริงในแต่ละครั้ง โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ปริมาณการสั่งซื้อแต่ละรายการ
อาจมากหรือน้อยกว่าที่ได้ประมาณการไว้ก็ได้
8. การจัดส่ง/ส่งมอบ
8.1 ผู้ขายจะต้องจัดส่งกระดาษภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ
8.2 ในการจั ด ส่ ง แต่ ล ะงวดผู้ ข ายจะต้ อ งจั ด ส่ ง กระดาษที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงกั บ เอกสารรั บ รอง
คุณลักษณะเฉพาะที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดซื้อแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจสุ่ม
ตรวจคุณสมบัติบางประการของกระดาษที่จัดส่ง
8.3 กระดาษทุกแผ่นในแต่ละรีมต้องจัดเรียงให้ริมกระดาษแต่ละด้านต้องเรียบเสมอกัน ไม่เป็น
คลื่น และได้ฉากกัน โดยมีสลิปกระดาษขนาดหน้ากว้างประมาณ 0.5 นิ้ว ความยาวประมาณ 6 นิ้ว คั่น
ระหว่างแต่ละรีมให้เห็นชัดเจน ทั้งนี้ให้ส่วนสลิปกระดาษที่สอดในรีมกระดาษจะต้องลึกไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
เพื่อความสะดวกในการตรวจนับ และให้มีการห่อหุ้มกระดาษทั้งกระบะด้วยฟิล์มพลาสติก
8.4 กระบะที่ตั้งกระดาษจะต้องอยู่ในสภาพดี ไม่หัก ไม่อยู่ในสภาพชารุด และสูงจากพื้นไม่น้อย
กว่า 5 เซนติเมตร เพื่อสะดวกในการขนย้ายโดยใช้รถยก และพื้นของกระบะที่ตั้งกระดาษรองด้วยกระดาษ
แข็ง หากกระบะไม่ได้มาตรฐานดังกล่ าวและกระดาษเกิดความเสี ยหายระหว่างการขนย้ายผู้ ขายต้อง
รับผิดชอบจัดส่งกระดาษมาชดใช้ในส่วนที่เสียหาย
8.5 กรณีผู้ขายไม่สามารถส่งมอบกระดาษตามที่กาหนดในใบสั่งซื้อ
- กรณีไม่ส่งมอบกระดาษภายในเวลาที่ กาหนดในใบสั่งซื้อ มหาวิทยาลัย จะคิดค่าปรับเป็น
รายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อในครั้งนั้น ๆ แต่ต้องไม่
ต่ากว่าวันละ 100 บาท และถ้ามหาวิทยาลัย จัดซื้อกระดาษจากผู้ขายอื่นทนแทนเต็มจานวน หรือเฉพาะ
จานวนที่ขาดส่งแล้วแต่กรณี ผู้ขายจะต้องยอมรับผิดชอบชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กาหนดไว้ ในสัญญา
ด้วย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาหรือไม่ก็ได้
- กรณีส่งมอบกระดาษตามเวลาที่กาหนดในใบสั่งซื้อ แต่กระดาษมีปริมาณ และหรือคุณภาพ
ไม่ตรงตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายในสัญญา มหาวิทยาลัย จะคิดค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อในครั้งนั้น ๆ แต่ต้องไม่ต่ากว่า
วันละ 100 บาท และถ้ามหาวิทยาลัย จัดซื้อกระดาษจากผู้ขายอื่นทนแทนเต็มจานวน หรือเฉพาะจานวนที่
ขาดส่งแล้วแต่กรณี ผู้ขายจะต้องยอมรับผิดชอบชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กาหนดไว้ในสัญญาด้วย ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาหรือไม่ก็ได้

แผ่นที่ 6 ของ 6 แผ่น

8.6 ภายหลังการส่งมอบ หากพบว่า
- กระดาษที่ส่ งมอบในแต่ล ะรีมช ารุดหรือมีจานวนไม่ครบ 500 แผ่นในแต่ละรีม ผู้ขาย
จะต้องรับผิดชอบ ชดใช้หรือจัดส่งจานวนที่ขาด ภายในระยะเวลา 3 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก
มหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร
- กระดาษมีคุณภาพไม่หมาะสม โดยก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบการพิมพ์และ/หรือ
วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบโดยการชดใช้หรือจัดเปลี่ยนกระดาษให้และ/หรือชดใช้
ค่าเสียหายของวัสดุอุปกรณ์ด้วย
9. เงื่อนไขข้อตกลงในการจัดซื้อ
กาหนดเริ่มต้นสัญญาภายในเดือนตุลาคม 2562

