
  ขอบเขตของงาน (Term of References: TOR) 

จัดซื้อเพลทพอซิทีฟ (CTP) พร้อมน้้ายา จ้านวน 4 รายการ  
 

1. ความเป็นมา 

ด้วยส ำนักพิมพ์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช มีระบบยิงเพลทอัตโนมัติ (Computer to Plate : 
CTP) จึงต้องด ำเนินกำรจัดซื้อเพลทพอซิทีฟระบบ Thermal (CTP) พร้อมน้ ำยำ จ ำนวน 4 รำยกำร  มำใช้
งำนผลิตสิ่งพิมพ์ ซึ่งมีขนำดของเครื่องพิมพ์แตกต่ำงกัน และปัจจุบันเพลทพอซิทีฟระบบ Thermal มีไม่
เพียงพอ ประกอบกับสัญญำซื้อเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยำยน 2565 ดังนั้น เพ่ือให้มีวัสดุทำงกำรพิมพ์
ดังกล่ำวมีเพียงพอต่อกำรใช้งำนผลิตสิ่งพิมพ์ของมหำวิทยำลัยในปีงบประมำณ 2566 ซึ่งมีควำมจ ำเป็นที่จะต้อง
ใช้ในกำรผลิตสิ่งพิมพ์ชุดวิชำระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ รวมทั้งสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ส ำนักพิมพ์จึงต้องจัดซื้อ
เพลทพอซิทีฟพร้อมน้ ำยำให้เพียงพอกับกำรใช้งำนตลอดปีงบประมำณ 
 

2. วัตถุประสงค์ 

จัดซื้อเพลทพอสิทีฟ (CTP) พร้อมน้ ำยำ จ ำนวน 4 รำยกำร เพ่ือใช้ส ำหรับพิมพ์สิ่งพิมพ์ใน 
ระบบออฟเซต  

 

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
 1. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 

 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
 3. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 

 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว 
เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง  
 5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน  
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ 
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 7. เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
 8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่มหำวิทยำลัยสุโขทัย-  
ธรรมำธิรำช ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขัน
อย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
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          10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง  
 11.  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นส ำเนำใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)  
มำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ (ถ้ำมี) 
 

4.  รายละเอียดการจัดซื้อ    
              ตำมรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของเพลทพอซิทีฟ (CTP) พร้อมน้ ำยำ จ ำนวน 4 รำยกำร  

 

     5.  ระยะเวลาการด้าเนินการ 
            มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชจะด ำเนินกำรประกวดรำคำจัดซื้อ ให้แล้วเสร็จพร้อมท ำสัญญำ 
จะซื้อจะขำยแบบรำคำคงที่ไม่จ ำกัดปริมำณภำยในเดือนกันยำยน 2565 
 

     6. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
         ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2566  
 

     7. วงเงินงบประมาณ  ในกำรจัดซื้อ  2,600,000 บำท (สองล้ำนหกแสนบำทถ้วน) 
  
 
 

หมายเหตุ 
               ประชำชนผู้สนใจสำมำรถวิจำรณ์ เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่ำงขอบเขตของ       
งำนนี้ (Term of Reference : TOR)  เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยทำงไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS)  ส่งไป
ที่กองพัสดุ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  เลขที่ 9/9  หมู่ 9  ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลบำงพูด อ ำเภอปำกเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือทำงโทรสำรหมำยเลข 0-2503-2598 หรือทำง E-mail: pm.proffice@stou.ac.th 
โดยระบุชื่อ ที่อยู่  หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ 

------------------------------- 
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแม่พิมพ์ออฟเซตซีทีพ ี(CTP) และน้้ายา 
 

1. ขนาด และประมาณการจ้านวนที่ต้องการ 
ล ำดับที่ ขนำด ยำว x กว้ำง (มิลลิเมตร) ควำมหนำ (มิลลิเมตร) จ ำนวนโดยประมำณ 

(แผ่น) 
1 525 x459 0.15 500 
2 1030 x 790 0.30 15,000 

 
 
ล ำดับที่ ประเภทของน้ ำยำล้ำงเพลท จ ำนวนโดยประมำณ (แกลลอน) 

1 น้ ำยำหลัก (Dev.) (ขนำด 20L) 140 
2 น้ ำยำเสริม (Rep.) (ขนำด 20L) 160 

 
2. คุณลักษณะท่ัวไป 
 2.1 เป็นแม่พิมพ์ส ำเร็จระบบคอมพิวเตอร์ทูเพลท (CTP Plate) ส ำหรับงำนพิมพ์ระบบออฟเซต 
 2.2 เป็นน้ ำยำส ำหรับล้ำงเพลท 
 

3. คุณลักษณะเฉพาะของเพลท (CTP) 
3.1 โครงสร้ำงหลักของแม่พิมพ์ท ำด้วยโลหะอลูมิเนียม แผ่นเรียบ มีควำมหนำสม่ ำเสมอ เกรน 

(grain) ปรับผิวหน้ำให้มีคุณสมบัติกำรรับน้ ำบริเวณไร้ภำพได้ดี 
3.2 เป็นแม่พิมพ์ชนิดแม่พิมพ์เทอร์มัล (thermal plate) เคลือบผิวหน้ำส่วนที่เป็นบริเวณภำพด้วย

สำรไวต่อควำมร้อนไม่น้อยกว่ำ 2 ชั้น (double layer) ไวแสงสูงไม่มำกกว่ำ 120 มิลลิจูลต่อตำรำง
เซนติเมตร ช่วงควำมยำวคลื่นแสง 830 นำโนเมตร  

3.3 กำรท ำงำนสร้ำงภำพระบบพอซิทีฟ (positive working) 
3.4 ส่วนที่เป็นบริเวณภำพมีคุณสมบัติในกำรรับหมึกพิมพ์ได้ดี  
3.5 มีควำมทนทำนต่อกำรใช้งำนร่วมกับสำรเคมีที่ใช้ในระบบกำรพิมพ์ออฟเซต ได้แก่ น้ ำยำฟำวน์

เทน แอลกอฮอล์ น้ ำยำท ำควำมสะอำดแม่พิมพ์ หมึกพิมพ์ น้ ำมันล้ำงหมึกพิมพ์ กัมอำรบิค  
3.6 ผิวหน้ำแม่พิมพ์มีควำมต้ำนทำนรอยขีดข่วนได้ดี 
3.7 สำมำรถใช้งำนกับเครื่องถ่ำยแม่พิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ทูเพลทที่มหำวิทยำลัยใช้งำนอยู่ได้ 
3.8 สำมำรถใช้พิมพ์งำนได้ไม่น้อยกว่ำ 200,000 เที่ยวพิมพ์ กรณีใช้หมึกพิมพ์ออฟเซตธรรมดำ โดย

บริเวณภำพไม่หลุดลอก กรณีใช้พิมพ์งำนจ ำนวนพิมพ์ไม่ถึงที่ก ำหนดตำมอำยุกำรใช้งำน สำมำรถจัด เก็บ
แม่พิมพ์ไว้น ำกลับมำใช้พิมพ์งำนครั้งต่อๆ ไปได้ 

 
 



- 4 – 
 

3.9 ขอบแม่พิมพ์ทั้งสี่ด้ำนต้องตัดเรียบ และได้ฉำก ขนำดควำมยำว ควำมกว้ำง ตำมค่ำท่ีก ำหนดใน
ตำรำงข้อที่ 1 โดยควำมคลำดเคลื่อนไม่เกิน ± 1 มิลลิเมตร 

3.10 ควำมหนำของแม่พิมพ์ ตำมค่ำที่ก ำหนดในตำรำงข้อที่ 1 โดยควำมคลำดเคลื่อนไม่เกิน ± 
0.03 มิลลิเมตร 
 3.11 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกโรงงำนที่ได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพ ISO 
 

4. การยื่นเอกสาร ในวันยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ผู้เสนอรำคำต้องยื่น
เอกสำรดังนี้ 
 4.1 เอกสำรแจ้งแหล่งผลิต 

4.2 เอกสำรแสดงคุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเฉพำะแม่พิมพ์ออฟเซตซีทีพี และน้ ำยำ 
4.3 เอกสำรเสนอรำคำ โดยผู้เสนอรำคำต้องเสนอรำคำแม่พิมพ์ออฟเซตซีทีพี และน้ ำยำ ทุก

รำยกำร 
4.4 เอกสำรแสดงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกโรงงำนที่ได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพ ISO  
4.5 หนังสือรับรองกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์ กำรให้บริกำรหลังกำรขำยที่ดี ของผู้เสนอรำคำจำก

หน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชน จ ำนวนอย่ำงน้อย 2 หน่วยงำน 
 4.6 เอกสำรแสดงกำรเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพำะระหว่ำงคุณสมบัติเฉพำะที่มหำวิทยำลัยก ำหนด
กับคุณสมบัติเฉพำะของผลิตภัณฑ์ที่เสนอรำคำ โดยแสดงคุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนดหรือดีกว่ำ ทั้งนี้
จะต้องท ำเครื่องหมำยหรือส่วนแสดงข้อก ำหนดในแคตตำล็อกหรือเอกสำรอ้ำงอิงให้ชัดเจน 
 

ตัวอย่างการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ 
ข้อก้าหนดของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 

3 
ข้อเสนอของบริษัท/ห้าง/ร้าน หน้าที่อ้างอิง 

 ระบุยี่ห้อ รุ่น ประเทศผู้ผลิต  
3.1   
3.2   
3.3   

 
5. การยื่นตัวอย่างแม่พิมพ์ออฟเซต (CTP) 

 ภำยหลังกำรยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ผู้เสนอรำคำจะต้องน ำ
แม่พิมพ์ออฟเซตซีทีพีที่เสนอขำยจ ำนวน 10 แผ่น พร้อมน้ ำยำล้ำงเพลทมำให้มหำวิทยำลัย ส ำหรับ
ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพำะ และทดสอบกำรใช้งำนกับเครื่องถ่ำยแม่พิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ทูเพลทที่
มหำวิทยำลัยใช้งำนตำมข้อ 3 ซึ่งผู้เสนอรำคำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด จะเรียกร้อง
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ จำกมหำวิทยำลัยไม่ได้ โดยมหำวิทยำลัยจะแจ้งก ำหนดกำรให้ผู้เสนอรำคำทรำบอีกครั้ง 
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6. เกณฑ์การพิจารณา คณะกรรมกำรจะพิจำรณำตำมล ำดับดังนี้ 

 6.1 คุณลักษณะทั่วไป คุณลักษณะเฉพำะ กำรทดสอบกำรใช้งำนของแม่พิมพ์ออฟเซต ตำมข้อ 3  
ถ้ำผ่ำนจึงจะพิจำรณำเกณฑ์ล ำดับต่อไป  

6.2 รำคำรวม รวมภำษี 
6.3 เอกสำรแสดงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกโรงงำนที่ได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพ ISO  
6.4 หนังสือรับรองกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์ กำรให้บริกำรหลังกำรขำยที่ดี ของผู้เสนอรำคำจำก

หน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชน จ ำนวนอย่ำงน้อย 2 หน่วยงำน 
 6.5 หำกผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบกำร SMEs เสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ
รำยอ่ืนที่ไม่เกินร้อย 10 ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงจำกผู้ประกอบกำร SMEs ดังกล่ำว โดยจัด
เรียงล ำดับ  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบกำร SMEs ซึ่งเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรำย
อ่ืนไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมำท ำสัญญำไม่เกิน 3 รำย 
                อนึ่ง กำรพิจำรณำผลตำมเงื่อนไขเอกสำรประกวดรำคำซื้อฯ จะพิจำรณำจำกเอกสำรส ำเนำ  
ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) เท่ำนั้น 
 6.6 หำกผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบกำร SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดำที่ถือสัญชำติไทยหรือ 
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำที่
มิได้ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ให้หน่วยงำนของ
รัฐจัดซื้อหรือจัดจ้ำงจำกผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำที่ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำม  
กฎหมำยไทยดังกล่ำว 
 

7. ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการสั่งซื้อ/ส่งมอบ 

 7.1 มหำวิทยำลัยจะประมำณกำรจ ำนวนที่ต้องกำรตำมรำยละเอียดข้อ 1 เป็นจ ำนวนโดยประมำณ

ที่ต้องกำรซื้อนับถัดจำกวันท ำสัญญำจนถึงวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2566 โดยท ำเป็นสัญญำจะซื้อจะขำย

แบบรำคำคงที่ไม่จ ำกัดปริมำณ 

 7.2 ปริมำณกำรส่งมอบของในแต่ละครั้ง มหำวิทยำลัยจะแจ้งให้ทรำบจ ำนวนที่ต้องกำรเป็นครำวๆ 

ไป โดยเฉลี่ยประมำณเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งทำงมหำวิทยำลัยจะแจ้งควำมต้องกำรใช้ต่อครั้งเป็นลำยลักษณ์

อักษรก่อนล่วงหน้ำ 5 วันท ำกำร 

7.3 ผู้ชนะกำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ขำยจะต้องส่งมอบของภำยใน  

5 วันท ำกำร นับถัดจำกวันที่ได้รับใบสั่งซื้อเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกมหำวิทยำลัย 

 7.4 ผู้ขำยจะต้องแจกแจงรำคำต่อหน่วย จ ำนวนเงินที่จ่ำยจริงจะค ำนวณจำกปริมำณที่ส่งมอบจริง

ในแต่ละครั้ง โดยถือรำคำต่อหน่วยเป็นส ำคัญ ทั้งนี้ปริมำณกำรสั่งซื้ออำจมำกหรือน้อยกว่ำที่ได้ประมำณกำร

ไว้ก็ได้ 
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8. การจัดส่ง/ส่งมอบ 

 8.1 ในกำรจัดส่ง ผู้ขำยจะต้องจัดส่งของที่มีคุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเฉพำะตรงกับ

ตัวอย่ำงที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรจัดซื้อ โดยคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุจะตรวจสอบ

คุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จัดส่งในแต่ละครั้งของกำรจัดส่ง 

 8.2 แม่พิมพ์ออฟเซตซีทีพีที่จัดส่ง ต้องบรรจุห่อหุ้มในกล่องกระดำษป้องกันควำมเสียหำย และ

ควำมชื้นก่อนกำรใช้งำน ติดแสดงรำยละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ชัดเจนบนห่อบรรจุภัณฑ์ 

 ชนิด 

 ขนำด 

 ควำมหนำ 

 ปริมำณบรรจุ 

 ชื่อผู้ผลิตหรือโรงงำนที่ผลิต หรือเครื่องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียน 

 รหัสรุ่นที่ผลิต หรือเดือน ปี ที่ผลิต 
 

8.3 ภำยหลังกำรส่งมอบ หำกพบว่ำแม่พิมพ์ออฟเซตซีทีพี มีคุณภำพไม่เหมำะสมกับกำรใช้งำนไม่

ว่ำกรณีใดๆ โดยก่อให้เกิดควำมเสียหำยกับกำรพิมพ์งำน และ/หรือวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ผู้ขำยจะต้อง

รับผิดชอบโดยกำรชดใช้ค่ำเสียหำยต่อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และ/หรือจัดเปลี่ยนแม่พิมพ์ออฟเซตให้ใน

จ ำนวนที่พบปัญหำ ภำยใน 3 วันท ำกำร หลังจำกได้รับแจ้งจำกมหำวิทยำลัยไม่ว่ำโดยทำงวำจำหรือลำย

ลักษณ์อักษร  
 

9. เงื่อนไขข้อตกลงในการซื้อ ก ำหนดเริ่มต้นสัญญำภำยในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


