รายละเอียดการจัดจางทําปกปริญญาบัตร จํานวน 15,000 ปก
ประจําปงบประมาณ 2563
………………………………………………..
1. คุณสมบัติผูเสนอราคา

1) มีความสามารถตามกฎหมาย
2) ไมเปนบุคคลลมละลาย
3) ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
4) ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5) ไม เป น บุ ค คลซึ่ งถู ก ระบุ ชื่ อ ไว ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ทิ้ งงานและได แ จงเวีย นชื่ อให เป น ผู ทิ้ งงานของ
หน ว ยงานของรัฐ ในระบบเครื อข ายสารสนเทศของกรมบั ญ ชี กลาง ซึ่ งรวมถึ งนิ ติ บุ ค คลที่ ผูทิ้ งงานเป น หุ น สว น
ผูจัดการกรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
6) มีคุณ สมบั ติและไม มีลั กษณะตองหามตามที่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
7) เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
8) ไม เป น ผู มี ผ ล ป ระโย ช น ร ว ม กั น กั บ ผู เส น อ ราค าราย อื่ น ที่ เข ายื่ น ข อ เส น อ ให แ ก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
9) ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
10) ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาหรือหามทํา
สัญญาตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด

-2-/รายละเอียด....

-2-

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจางทําปกปริญญาบัตร ประจําปงบประมาณ 2563
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8.
9.

ปกหน า ปกหลั ง กว าง 18.5 ซม. ยาว 24.5 ซม. ให ได ข นาดเดี ย วกั น ทุ ก ปกใส ป ริ ญ ญาบั ต ร
ขนาด 7” x 9¼” พอดี
ปกใชผาไหมเทียมสีเขียว (ตามตัวอยาง) ใหใชสีเดียวกันหมดทุกปก ดังนั้นขอใหประมาณผาในการยอมสี
เพื่อทําปกใหเพียงพอกับจํานวนปกที่สั่งทํา
ตัวปกทําดวยกระดาษแข็งหนาอยางดี เบอร 16 ปกนอกรองดวยฟองน้ําอยางดีทั้งดานหนา ดานหลัง
และสันปก เนื้อของฟองน้ําตองมีความหนาแนนนุม มีน้ําหนัก ไมต่ํากวา 6 ม.ม. และหุมทับดวยผาไหม
เทียมสีเขียว (ตามตัวอยาง)
สันปกอยูทางดานซาย ความหนาของสันปก 0.7 ซม. ปกหนาและปกหลังตองประกบกันสนิททั้ง 3 ดาน ไมเปดอา
การเข า เล ม ปกปริ ญ ญาบั ต รต อ งเรี ย บรอ ยทั้ งปกหน า ปกหลั ง ด านในปก สั น ปก เนื้ อผ าไหมตึ งเรี ย บ
ไมมีรอยเสนของเนื้อผา ผาไมมีตําหนิ ไมมีรอยยุบ รอยยน หรือพองนูน
ตัวเข็มสัญลักษณตรามหาวิทยาลัยสีทอง ตามตัวอยาง ขนาด 3 เซนติเมตร ตัวเข็มทําดวยโลหะทองแดง
ชุบทอง ฝงลงบนกลางหนาปกของปกปริญญาบัตร และไมอยูสูงเกินไปและต่ําเกินไป ตัวเข็มสัญลักษณ
ตรามหาวิท ยาลัย ตอ งมีค วามนูน และตราคมชัด เจน การฝง เข็ม สัญ ลัก ษณ ตรามหาวิท ยาลัย ตอ งมี
ความสวยงาม ฝงแนน แตไมฝงลึกลงในปกปริญญาบัตรมากเกินไป
ปกในปดดวยกระดาษสีทอง (ตามตัวอยาง) ความหนาไมต่ํากวา 300 แกรม ติดริบบิ้นสีขาวดานในปกดาน
ซายมือทั้ง 4 มุม เพื่อรัดใบพระราโชวาท และดานขวามือ ทั้ง 4 มุม เพื่อรัดปริญญาบัตร
เมื่อเสร็จเปนตัวปกแลวจะตองมีน้ําหนัก ไมนอยกวา 130 กรัม และไมเกิน 145 กรัม
รับตัวอยางปกปริญญาบัตรไดที่หนวยเอกสารสําคัญ ฝายทะเบียนนักศึกษา สํานักทะเบียนและวัดผล
ในวันและเวลาราชการ ติดตอ นางสาวอัจนา มิสดีย เบอรโทรศัพท 02-5047223

การรับประกันความชํารุดบกพรอง
รับประกัน 6 เดือน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยไดรับมอบพัสดุ
วงเงินในการจัดจาง
1,187,700 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน)
กําหนดการสงมอบงานแบงเปน 3 งวด
งวดที่ 1 สงมอบภายใน 45 วัน นับถัดจากวันทําสัญญา จํานวน 5,000 ปก และหากมีการแกไข
ผูรับจางตองนําไปแกไขใหเสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับใบแกไข
งวดที่ 2 สงมอบภายใน 25 วัน นับถัดจากวันครบกําหนดงวดที่ 1 ตามสัญญา จํานวน 5,000 ปก
และหากมีการแกไข ผูรับจางตองนําไปแกไขใหเสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่
ไดรับใบแกไข
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สงมอบภายใน 25 วัน นับถัดจากวันครบกําหนดงวดที่ 2 ตามสัญญา จํานวน 5,000 ปก
และหากมีการแกไข ผูรับจางตองนําไปแกไขใหเสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่
ไดรับใบแกไข
เงื่อนไขในการตรวจรับปกปริญญาบัตร ประจําปงบประมาณ 2563
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ตัวอยางปกปริญญาบัตรที่ทําสําเร็จรูป จํานวน 5 ปก ที่นํามาแสดงใหกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองเหมือนกับปกที่ทําจริงทุกปก เพราะจะใชเปนตัวอยางในการใหกรรมการตรวจ
รับพัสดุตอไป
หากมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุบางรายการในภายหลัง ทําใหไมตรงกับรายละเอียดวัสดุที่กําหนดไว
เนื่องจากวัสดุอาจเกิดการขาดตลาด แตทางบริษัทสามารถหาวัสดุที่ใกลเคียงใชแทนได ใหบริษัท
ทําหนังสือชี้แจงถึงประธานกรรมการตรวจรับ คือ เลขานุการสํานักทะเบียนและวัดผลรับทราบ
ปญหา เพื่อพิจารณาตอไป
สีของปกปริญญาบัตรตองเปนสีเดียวกันทั้งหมด ตามตัวอยางและจํานวนที่สั่งทํา
ตัวเข็มสัญลักษณตรามหาวิทยาลัยสีทอง ตามตัวอยาง ขนาด 3 ซ.ม. ตัวเข็มทําดวยโลหะทองแดงชุบทอง
ฝงลงบนกลางหนาปกของปกปริญญาบัตร และไมอยูสูงเกินไปและต่ําเกินไป ตัวเข็มสัญลักษณตรามหาวิทยาลัย
ตองมีความนูนและตราคมชัดเจน การฝงเข็มสัญลักษณตรามหาวิทยาลัยตองมีความสวยงาม ฝงแนน
แตไมฝงลึกลงในปกปริญญาบัตรมากเกินไป
ปกปริญญาบัตรจะตองเรียบรอย ทั้งปกหนา ปกหลัง ดานในปก สันปก เนื้อผาไหมตึงเรียบ
ไมมีรอยเสน ผาไมขาดเปนตําหนิ ไมมีรอยยุบ รอยยน หรือพองนูน
ริบบิ้นภายในปกปริญญาบัตรดานซายมือ และขวามือทั้ง 4 มุม จะตองเรียบรอยไมขาด สั้นหรือยาวเกินไป
ปกหนาและปกหลัง ตองประกบกันสนิททั้ง 3 ดาน ไมเปดอา
การเขาสันปกปริญญาบัตร การเขาเลม ตองเรียบรอยและไมเปนรอยยับ
เมื่อเสร็จเปนตัวปกปริญญาบัตรแลว จะตองมีน้ําหนักไมนอยกวา 130 กรัม และไมเกิน 145 กรัม
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ผูเสนอราคาในการทําปกปริญญาบัตรจะตองนําปกปริญญาบัตร และวัสดุมาใหกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบในวัน และเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดใหยื่นขอเสนอราคา วัสดุและสิ่งที่
ตองนํามาแสดงใหกรรมการพิจารณาผลฯ มีดังนี้
1. ปกปริญญาบัตรที่สําเร็จรูป จํานวน 5 ปก
2. วัสดุที่ใชในการทําปกปริญญาบัตรนํามาอยางละ 1 ชิ้น ขนาด 8”x 10” วัสดุที่ตองนํามามีดังนี้
2.1 ผาไหมเทียมสีเขียว (ตามตัวอยาง)
2.2 กระดาษแข็งอยางดี เบอร 16
2.3 ฟองน้ําหนัก 6 ม.ม.
2.4 ริบบิ้นสีขาว ยาว 12 นิ้ว
2.5 กระดาษสีทอง ความหนาไมต่ํากวา 300 แกรม
2.6 ตัวเข็มสัญลักษณตรามหาวิทยาลัยสีทอง ขนาด 3 ซ.ม.
หมายเหตุ

หากมีขอสงสัยรายละเอียดปกปริญญาบัตรติดตอ หนวยเอกสารสําคัญ ฝายทะเบียนนักศึกษา
สํานักทะเบียนและวัดผล ที่ นางสาวอัจนา มิสดีย เบอรโทรศัพท 02-5047223

การติดตอสอบถามรายละเอียด
หากตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา
กรุณาใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรมาที่ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายในระยะเวลาที่กําหนด
กอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
1 กรณีสงเปนหนังสือ โปรดสงโดยระบุที่อยู ดังนี้
กองพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่ 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
2 กรณีสงเปนโทรสาร โปรดสงที่หมายเลข 0-2503-2598
3. กรณีสงเปน E-mail โปรดสงที่ E-mail Address: pm.proffice@stou.ac.th

