
 
รายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อของพัสดุ 

โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติ ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 
………………………………………… 

 
1. ความเป็นมา 
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจพ้ืนฐานงานประจ า (สนับสนุน

ยุทธศาสตร์) มีหน้าที่จัดท ากิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการของแผนงบประมาณ
ประจ าปี ตั้งแต่การรับลงทะเบียนเรียนทุกประเภท การแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนของนักศึกษา สถานภาพของ
นักศึกษา การเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติการศึกษา การติดตามนักศึกษาให้มีสถานภาพการเป็นนักศึกษาและคงอยู่  
การส าเร็จการศึกษา การจัดท าเอกสารส าคัญต่าง ๆ และการท าให้นักศึกษาสิ้นสุดสถานภาพการเป็นนักศึกษา ต้องใช้
เวลาและจ านวนบุคลากรในการปฏิบัติงาน จงึมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติ เพ่ือลด
ระยะเวลาการท างานและค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบุคลากรในการปฏิบัติงาน สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ปฏิทินการศึกษาได้ก าหนดไว้ เป็นการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลให้มีประสิทธิภาพ 
สะดวก ทันสมัย รองรับการจัดแผนการศึกษาจ านวน 3 แผนการศึกษา คือ แผนการศึกษา ก1 แผนการศึกษา ก2  
และแผนการศึกษา ก3 ตามการปฏิรูปของมหาวิทยาลัย  

 
2. วัตถุประสงค์ 
จัดซ้ือเครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติ จ านวน 1 เครื่อง จากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  

2564 เพ่ือรองรับการปฏิรูปของมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการเรียนการสอน การบริการการศึกษา ปรับปรุงกระบวนการ

ท างาน เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องให้มีความรวดเร็ว มีมาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ  

 

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

1) มีความสามารถตามกฎหมาย 
2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่

ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
5) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

6) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7) เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพจ าหน่ายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 



 
8) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รว่มกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

9) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

10) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาหรือห้ามท า
สัญญาตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

11) ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

12) ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย (Electronic Government 
Procurement: e - GP) อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 

13) ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่
ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

14) ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่าย (Reseller) หรือผู้จ าหน่าย/ขาย (Distributor) 
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคาในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  14.1) กรณีเป็นตัวแทนจ าหน่าย (Reseller) ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยันการแต่งตั้งเป็น
ตัวแทนจ าหน่าย จากส านักงานใหญ่หรือส านักงานประจ าประเทศไทยของบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เพื่อสนับสนุน
ทางด้านเทคนิคและรับรองผลิตภัณฑ์ที่เสนอว่าอยู่ในสายการผลิต ไม่เคยถูกใช้งานที่อ่ืนมาก่อน สามารถตรวจสอบ
การรับประกันได้ โดยต้องยื่นเอกสารไปพร้อมกับการเสนอราคาในระบบ 
  14.2) กรณีที่เป็นผู้จ าหน่าย/ขาย (Distributor) ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยันการแต่งตั้งเป็นผู้
จ าหน่าย/ขาย จากส านักงานใหญ่หรือส านักงานประจ าประเทศไทยของบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เพื่อสนับสนุนทางด้าน
เทคนิคและรับรองผลิตภัณฑ์ที่เสนอว่าอยู่ในสายการผลิต ไม่เคยถูกใช้งานที่อ่ืนมาก่อน สามารถตรวจสอบการ
รับประกันได้ โดยต้องยื่นเอกสารไปพร้อมกับการเสนอราคาในระบบ 

14.3) ผู้จะขายจะต้องมีเอกสารการส ารองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
14.4) ผู้จะขายจะต้องจัดท าตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อเครื่องกระตุก

กระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติ ตามแต่ยี่ห้อ รุ่น ของบริษัทผู้ผลิต โดยต้องยื่นเอกสารไปพร้อมกับการเสนอราคาในระบบ 
 

4. วงเงินงบประมาณ 

744,000 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 

5. ราคากลาง  
643,534 บาท (หกแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) 
 
 
 



 
6. ก าหนดส่งมอบ/สถานที่ส่งมอบ 

6.1 ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการส่งมอบพร้อมติดตั้งเครื่อง ณ ส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช จนสามารถใช้งานได้ดี ภายใน 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

6.2 ผู้ขายต้องรับผิดชอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าส าหรับเครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติ  
 

7. เกณฑ์การพิจารณา  
พิจารณาจากเกณฑ์ราคา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุเครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติ จ านวน 1 เครื่อง 

 
1. คุณลักษณะท่ัวไป เป็นเครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติ ใช้ได้กับกระดาษต่อเนื่องทั้งแบบมีส าเนา 

หรือไม่มีส าเนา ตัวเครื่องสามารถปรับความเร็วในการกระตุกกระดาษได้ สะดวกในการเคลื่อนย้าย มีล้อเลื่อนพร้อมทั้งมี
ช่องส าหรับเก็บเศษกระดาษ 

 
2. คุณลักษณะเฉพาะ 
2.1 ความเร็วในการกระตุกกระดาษไม่น้อยกว่า 10,000 แผ่นต่อชั่วโมง (ในกระดาษขนาด A4) 
2.2 ใช้ระบบการดึงกระดาษแบบ Tractor Feed หรือระบบการดึงกระดาษอัตโนมัติ 
2.3 สามารถกระตุกกระดาษที่มีส าเนาได้ไม่น้อยกว่า 4 ส าเนา 
2.4 สามารถกระตุกกระดาษที่มีความหนาตั้งแต ่55-148 แกรมต่อตารางเมตร 
2.5 สามารถรองรับกระดาษกว้างไมน่้อยกว่า 2 3/8– 16 นิ้ว 
2.6 สามารถรองรับกระดาษยาวไมน่้อยกว่า 2 3/4 - 12 นิ้ว 
2.7 สามารถปรับเปลี่ยนระยะการกระตุกได้ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม หรือเครื่องมืออ่ืนๆ ช่วยในการปรับ 
2.8 เครื่องจะหยุดอัตโนมัติเมื่อกระดาษติด  
2.9 เครื่องจะหยุดอัตโนมัติเมื่อฝาครอบเครื่องเปิด 
2.10 ใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลท์ (หรือกรณีที่ไม่ได้ใช้กระแสไฟ 220 โวลท์ ต้องมีอุปกรณ์ในการแปลงไฟ 

มาด้วยในชุด) 
2.11 ตัวเครื่องได้รับมาตรฐาน UL 

 
3. เงื่อนไขในการเสนอข้อเสนอทางด้านเทคนิค  
3.1 ผู้เสนอราคาต้องจัดท าตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่น าเสนอกับ  

รายละเอียดของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนเพื่อยืนยันว่าคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าวตรงตามข้อก าหนด และต้องแสดง
หมายเลขหรือหัวข้อพร้อมท าแถบสีข้อความในเอกสารที่แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ชัดเจน 

3.2 แนบเอกสารรับรองเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต โดยมีช่างที่ได้ผ่าน 
การฝึกอบรมจากบริษัทผู้ขายหรือผู้ผลิตในด้านการใช้งานเครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติและการบ ารุงรักษา
พร้อมที่จะให้บริการ 

3.3 มีการส ารองอะไหล่ส าหรับลูกค้าอย่างสม่ าเสมอเพ่ือความสะดวกในการบริการหลังการขาย 
 

4. การฝึกอบรม 
ผู้ขายต้องอบรมและให้การแนะน าเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการควบคุมและใช้งาน

เครื่อง ตลอดจนวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องได้เป็นอย่างดี 
 
 
 



 
5. การบริการและการรับประกัน 
5.1 ในระยะประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพการใช้งานเครื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี อะไหล่และ 

บริการโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้นนับถัดจากวันตรวจรับ ทั้งนี้หากเกิดความบกพร่องในการท างาน ผู้ขายจะต้องมา
ด าเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้ง ไม่ว่าโดยทางโทรศัพท์หรือทางใดก็ตาม หากไม่
ด าเนินการตามก าหนด มหาวิทยาลัยฯ จะคิดค่าเสียหายชั่วโมงละ 300 บาท 

5.2 ผู้ขายต้องส่งช่างมาบริการอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน ภายในระยะเวลารับประกัน 
 

6. รายการอื่นๆ ที่ผู้ขายจะต้องจัดหามีดังนี้ 
6.1 หนังสือคู่มือการใช้เครื่องและการบ ารุงรักษาเครื่อง ภาษาอังกฤษ 1 ชุด และภาษาไทย 1 ชุด  
6.2 อะไหล่ 1 ชุด (เฟืองเกียร์) 
6.3 ผ้าคลุมเครื่องอย่างดีจ านวน 1 ผืน 
6.4 ถาดรองรับกระดาษที่กระตุกเสร็จแล้วแบบมีล้อเลื่อน 1 ใบ 

 
7. อัตราค่าปรับ 
ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามก าหนดเวลา หรือส่งมอบของไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา 

มหาวิทยาลัยจะปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่รับมอบนับถัดจากวันที่
ครบก าหนดส่งมอบของจนถึงวันที่ส่งมอบสิ่งของถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา 


