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ร่างขอบเขตงาน 
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซต 5 สี  

ขนาดตัด 3 ใหญพิ่เศษพร้อมติดตั้งจ านวน 1 เครื่อง และจัดเตรียมสถานที่ติดตั้ง 
 (TERM OF REFERENCE FOR ONE SET OF FIVE-COLOUR, SHEET-FED OFFSET PRESS WITH 

ONE-COATER, ULTRAVIOLET (UV) AND INFRARED (IR) DRYING SYSTEM  
AND PREPARATION OF INSTALLATIONS PLACE  

 

1. ความเป็นมา 

เนื่องด้วยโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีความต้องการเพิ่มก าลังการผลิตและประสิทธิภาพทางการ
พิมพ์ และลดความเสียโอกาสในการพิมพ์อันเนื่องจากความช ารุดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ดังนั้น ตาม
โครงการงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ 2554 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต  มีความประสงค์ จะประกวดราคา
โครงการจดัซ้ือเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซตชนิดปูอนแผ่นจ านวน  5 หน่วยพิมพ์และ 1 หน่วยพิมพ์เคลือบพร้อม
ระบบอบแห้ง  UV/IR พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง และ จัดเตรียม สถานที่ติดตั้ง  ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาที่จะด าเนินงานตามข้อก าหนดแห่งสัญญานี้  โดยผู้ชนะการ
ประกวดราคาต้องออกแบบ ผลิต ติดตั้ง  จัดเตรียมสถานที่ติดตั้ง และทดสอบระบบการพิมพ์ ของเครื่องพิมพ์
และอุปกรณ์ต่างๆที่กล่าวในข้อก าหนดแห่งสัญญานี้ ให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิ ชาที่ดี  และไม่ด้อยกว่า
ข้อก าหนด เงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการพิมพ์และก าลังการผลิต รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 
2.2  ลดความเสี่ยงของการเสียโอกาสในการพิมพ์   

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 

3.1 ผู้เสนอราคา ต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุตามที่ประกวดราคา ซ้ือด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออก
ให้หรือรับรองให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด
ราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม 

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เข้าเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.5 ผู้เสนอราคาต้องอยู่ในรายชื่อผู้ซื้อเอกสารการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งาน
ดังกล่าวของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
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3.6 ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องพิมพ์ยี่ห้อที่เสนอในการประกวด
ราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนีใ้นประเทศไทย  

3.7 ผู้สนอราคาต้องมีประสบการณ์ในการจ าหน่ายเครื่องพิมพ์ในประเทศไทย โดย ผู้เสนอราคาต้อง
ยื่นผลงานในอดีตย้อนหลังไม่ น้อยกว่า  5 ปี นับจากวันยื่นเอกสารการประกวดราคา ซ้ือด้วยวิธีทาง
อิเล็คทรอนิกส์ โดยมีผลงานที่เป็นหน่วยงานของราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนที่เชื่อถือได้ 

3.8 ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองจากโรงงานผู้ผลิตว่าสามารถผลิตเครื่องพิมพ์ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีก าหนดไว้และภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

3.9 ผู้เสนอราคา ต้องมีหน่วยบริการและบุคลากรในการให้บริการหลังการขาย การซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาเครื่องพิมพ์ ในประเทศไทยและสามารถให้บริการตรวจซ่อมได้ทันที 

4. แบบรูปรายการ คุณลักษณะเฉพาะ 

รายละเอียดโครงการซ้ือเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซตชนิดปูอนแผ่นจ านวน  5 หน่วยพิมพ์และ 1 หน่วย
พิมพ์เคลือบพร้อมระบบอบแห้ง  UV/IR พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง และ จัดเตรียมสถานที่ติดตั้ง  ตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 

ส่งมอบงานภายใน 365 วัน นับถัดจากวันทีล่งนามในสัญญา 

6. วงเงินและงบประมาณในการจัดจ้าง 

วงเงินในการจัดซื้อ 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) 
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รายละเอียดหลักเกณฑ์ และข้อก าหนด 
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รายละเอียดหลักเกณฑ์ และข้อก าหนด 

 โครงการจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ระบบออฟเซตชนิดปูอนแผ่นจ านวน  5 หน่วยพิมพ์และ 1 หน่วย
พิมพ์เคลือบพร้อมระบบอบแห้ง  UV/IR พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง และ จัดเตรียม สถานที่ติดตั้ง  
ประกอบด้วย 

1. เครื่องพิมพ์ระบบออฟเซตชนิดปูอนแผ่นจ านวน  5 หน่วยพิมพ์และ 1 หน่วยพิมพ์เคลือบ
พร้อมระบบอบแห้ง UV/IR พร้อมติดตั้ง    จ านวน 1 เครื่อง 

2. จัดเตรียมสถานที่ติดตั้ง      จ านวน 1 หน่วย 

  รายละเอียดการด าเนินงานตามข้อก าหนดของสัญญาโครงการจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ระบบ
ออฟเซตชนิดปูอนแผ่นจ านวน  5 หน่วยพิมพ์และ 1 หน่วยพิมพ์เคลือบพร้อมระบบอบแห้ง  UV/IR พร้อม
ติดตั้ง และจัดเตรียมสถานที่ติดตั้ง  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตามท่ีก าหนด
ไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เสนอราคาต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามข้อก าหนด เงื่อนไขต่างๆและไม่ด้อยกว่าข้อก าหนดที่ระบุไว้  

1. ข้อก าหนดด้านเอกสารการเสนอราคา 

  เอกสาร หรือรายละเอียดที่ผู้ยื่นซองประกวด ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต้องเสนอมา 4 ชุด  แยกเป็นต้นฉบับ 1 ชุดและส าเนา 3 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1.1 ผู้เสนอราคาต้องจัดท ารายละเอียด ข้อ เสนอด้านคุณลักษณะเฉพาะ ของโครงการ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซตชนิดปูอนแผ่นจ านวน  5 หน่วยพิมพ์และ 1 หน่วยพิมพ์เคลือบพร้อมระบบ
อบแห้ง UV/IR พร้อมติดตั้ง และจัดเตรียมสถานที่ติดตั้ง  ตามเอกสารการประกวดราคา ซ้ือด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้จัดท าในรูปแบบ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงงานไพ ่กรมสรรพสามิต 

 

5 

หัวข้อ 

รายละเอียดของโครงการจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ระบบออฟเซตชนิดปูอน
แผ่นจ านวน 5 หน่วยพิมพ์และ 1 

หน่วยพิมพ์เคลือบพร้อมระบบอบแห้ง 
UV/IR พร้อมติดตั้งและจัดเตรียม

สถานที่ติดตั้ง ที่เสนอตามเอกสารการ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อเสนอของบริษัท เอกสารอ้างอิง 

ระบุหัวข้อให้ตรง
กับที่โรงงานไพ่ 
กรมสรรพสามิต 
ก าหนด  
 

ให้คัดลอกคุณลักษณะเฉพาะของ
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบ
ออฟเซตชนิดปูอนแผ่นจ านวน 5 
หน่วยพิมพ์และ 1 หน่วยพิมพ์เคลือบ
พร้อมระบบอบแห้ง UV/IR พร้อม
ติดตั้งและจัดเตรียมสถานที่ติดตั้ง ที่
โรงงานไพ ่กรมสรรพสามิต ก าหนด 

ให้น าเสนอคุณลักษณะเฉพาะ
ของโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ระบบออฟเซตชนิดปูอนแผ่น
จ านวน 5 หน่วยพิมพ์และ 1 
หน่วยพิมพ์เคลือบพร้อมระบบ
อบแห้ง UV/IR พร้อมติดตั้งและ
จัดเตรียมสถานที่ติดตั้ง ที่เสนอ
และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้
งานของโรงงานไพ่ กรม
สรรพสามิต โดยไม่ด้อยกว่า
ข้อก าหนด เงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว ้

ให้ระบุหรืออ้างถึง
เอกสารในข้อเสนอที่
เก่ียวข้องและขีดเส้น
ใต้คุณลักษณะที่เสนอ
ในแคตตาล็อก หรือ
เอกสารที่เก่ียวข้อง 

1.2 ผู้เสนอราคาต้องจัดท าสารบัญเอกสารอ้างอิง และเอกสารอ้างอิงตามสารบัญ
เอกสารอ้างอิงให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.3 ผู้เสนอราคาต้องเสนอข้อมูลและ รายละเอียด ทางเทคนิค โดยแนบ Technical 
Catalogue และ Drawing ประกอบด้วยขนาดพิกัดและมิติต่างๆชนิดและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ ระบุชนิด 
บริษัทผู้ผลิต จ านวนผลิตภัณฑ์  พร้อมท าเครื่องหมายบนบัญชีรายการวัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้ให้ชัดเจนว่าอยู่
ตรงไหนของ Catalogue และ Drawing นั้นดังนี้ 

(1) คุณลักษณะของเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซท 5 สี ขนาดตัด 3 ใหญ่พิเศษ ชนิด
ปูอนแผ่น จ านวน 5 หน่วยพิมพ ์และ 1 หน่วยพิมพ์เคลือบพร้อมระบบอบแห้งUV/IR  

(2) Catalogue และ Drawing /หรือแบบ รูปภาพ ของเครื่องพิมพ์ออฟเซทฯ
และอุปกรณ ์ 

(3) แบบแสดงต าแหน่งการติดตั้ง เครื่องพิมพ์ระบบออฟเซทฯและอุปกรณ์ต่างๆ  
น้ าหนักของเครื่องพิมพ์ การกระจายน้ าหนักของเครื่องพิมพ์ 

(4) รายการค านวณภาระการใช้ไฟฟูา  (Electrical Load) ของเครื่องพิมพ์ระบบ
ออฟเซทฯและอุปกรณ ์

(5) รายการค านวณงานปรับปรุงฐานรากส าหรับการติดตั้งเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซทฯ 
(6) แบบแสดง การเดินสายไฟและการติดตั้งระบบไฟฟูา (Electrical Wiring 

Diagram) จากจุดจ่ายไฟหลัก (Main Distribution Panel) ของโรงงานไพ่ไปยัง ตู้จ่ายไฟย่อย (Distribution 
Panel) และเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ต่างๆ 
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(7) Catalogue และ Drawing /หรือแบบ รูปภาพ รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของระบบปรับอากาศ ระบบกรองกลิ่นและฝุุน ระบบระบายอากาศ  ส าหรับติดตั้งในห้องพิมพ์
ออฟเซทของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้แก่ ห้องพิมพ์ออฟเซท 4 สีของเดิม ห้องพิมพ์ออฟเซท 2 สี
ของเดิม และห้องที่จะติดตั้งเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซทฯใหม่ที่เสนอในการประกวดราคา 

(8) รายละเอียดการค านวณ ความต้องการ ของระบบปรับอากาศ ระบบกรอง
กลิ่นและฝุุน ระบบระบายอากาศและรายการค านวณภาระการใช้ไฟฟูา  

(9) แบบแสดงรายละเอียดงานจัดเตรียมสถานที่ติดตั้ง 
1.4 ผู้เสนอราคาต้องมี เอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่าย เครื่องพิมพ์ยี่ห้อที่เสนอใน

การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนีใ้นประเทศไทย  
1.5 ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารแสดงประสบการณ์ในการจ าหน่ายเครื่องพิมพ์ในประเทศ

ไทย โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นผลงานในอดีตย้อนหลังไม่ น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันยื่นเอกสารการประกวดราคา
ซ้ือด้วยวิธีทางอิเล็คทรอนิคส์ โดยมีผลงาน ที่เป็นหน่วยงานของราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนที่
เชื่อถือได้ 

1.6 ผู้เสนอราคาต้องมี เอกสารรับรองจากโรงงานผู้ผลิตว่าสามารถผลิตเครื่องพิมพ์ที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไว้และภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

1.7 ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารแสดง หน่วยบริการและบุคลากรในการให้บริการหลังการ
ขาย การซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องพิมพ์ ในประเทศไทยและสามารถให้บริการตรวจซ่อมได้ทันที 

1.8 ผู้เสนอราคาต้องน าเสนอรายละเอียดและข้อมูลทางด้านเทคนิคของเครื่องพิมพ์ ระบบ
ออฟเซทฯและอุปกรณต์่างๆที่เสนอหรือตามท่ีโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตขอเพ่ิมเติม 

2. ข้อก าหนดด้านการเสนอราคา 

2.1 ราคาของโครงการจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ระบบออฟเซตชนิดปูอนแผ่นจ านวน  5 หน่วย
พิมพ์และ 1 หน่วยพิมพ์เคลือบพร้อมระบบอบแห้ง  UV/IR พร้อมติดตั้งและจัดเตรียมสถานที่ติดตั้ง  ผู้เสนอ
ราคาต้องระบุราคาต่อหน่วยต่อรายการ และราคารวมทั้งหมด โดยแสดงรายการตามรายละเอียดใบเสนอ
ราคา ภายหลังเป็นผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว 

2.2 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่  
วันยืนยันราคาคร้ังสุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนรา คา ผู้เสนอราคา  ต้องรับผิดชอบ  ราคา ทีต่นเสนอไว้ 
และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

3. ข้อก าหนดทั่วไป 

3.1 รายละเอียดของงานโดยทั่วไป ซึ่งผู้เสนอราคาต้องออกแบบ ผลิต  ติดต้ังและทดสอบ
เครื่องพิมพ์ ระบบ ออฟเซท 5 สี ขนาดตัด 3 ใหญ่พิเศษ ชนิดปูอนแผ่น จ านวน 5 หน่วยพิมพ์  และ 1 
หน่วยพิมพ์เ คลือบพร้อมระบบอบแห้ง UV/IR จ านวน 1 เครื่อง และ จัดเตรียมสถานที่ติดตั้ง  ประกอบด้วย  
ระบบปรับอากาศ ระบบกรองฝุุนและกลิ่น  ระบบระบายอากาศ ของห้องพิมพ์ทั้งหมด งานฐานรากส าหรับ
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ งานโครงสร้างภายในห้องพิมพ์ทั้งหมด งานระบบไฟฟูาแสงสว่างของห้องพิมพ์ทั้งหมด 
ให้มีความเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชา ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์  ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานของโรงงานไพ่ 
กรมสรรพสามิต และมีความครบถ้วนตามทีไ่ด้ระบุไว้ในข้อก าหนดและแบบแนบเอกสารประกวดราคา ซ้ือด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ 



 
โรงงานไพ ่กรมสรรพสามิต 

 

7 

3.2 ข้อก าหนดต่างๆ รายละเอียดของงานที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคา ซ้ือด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ข้างต้นและแบบที่แสดงนั้น เป็นเพียงเพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดของงานทั่วไป เพื่อให้ผู้
เสนอราคาสามารถคิดปริมาณและราคาของงานได้จากแบบที่โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จัดให้พร้อมเอกสาร
ประกวดราคานี้ รายละเอียดใดๆที่ระบุไว้ไม่ชัดเจน ขาดตก ผิดพลาดหรือจ าเป็นต้องจัดหาเพิ่มเติม ผู้เสนอ
ราคาต้องเป็นผู้จัดหาเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และหลักวิชาช่างที่ดี ผู้เสนอราคาจะ
อ้างเอาความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวข้างต้นมาเรียกค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใดๆจากโรงงานไพ่  กรมสรรพสามิต 
มิได ้

3.3 ผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบสถานที่ด้วยตนเอง ตามวันเวลาที่โรงงานไพ่ กรม
สรรพสามิต ก าหนด เพื่อให้ทราบลักษณะสถานที่ สภาพแวดล้อม พื้นท่ีและอุปสรรคต่างๆ หากสภาพสถานที่
ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ซึ่งผู้เสนอราคาตรวจพบว่าไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามแบบ หรือรายละเอียด
ส่วนหนึ่งส่วนใดในการติดตั้งเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ดังกล่าวและการจัดเตรียมสถานที่ติดตั้งแล้ว ผู้เสนอราคา
ต้องขอค าแนะน าหรือข้อก าหนดใหม่จากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต โดยจะต้องปฏิบัติตามค าชี้แจงและ
ข้อก าหนดรายละเอียดต่างๆของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วยต่อไป 
ในขณะก าลังด าเนินงานอยู่ หากยังเกิดอุปสรรคหรือขัดแย้งที่ท าให้การด าเนินงานผิดพลาด หรือบกพร่องอัน
เนื่องมาจากสภาพสถานที่เป็นเหตุโดยมิได้คาดหมายมาก่อน ให้ถือว่าเป็นความไม่รอบคอบในการตรวจสอบ
สถานที่ของผู้สนอราคาเอง และผู้เสนอราคาจะต้องขจัดปัญหาและแก้ไขอุปสรรคเหล่านั้นให้ส าเร็จเรียบร้อย 
ตามความประสงค์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต โดยไม่คิดราคาเพ่ิมเติม หรือถือว่าเป็นงานเพิ่มเติมแต่อย่าง
ใด 

ผู้เสนอราคาที่รับทราบรายละเอียดไปจากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ไม่ไปตรวจสอบ
สถานที่ในวันที่โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ก าหนดนัด ถือว่าผู้เสนอราคายินดีปฏิบัติตามข้อก าหนดของ     
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ทุกประการ ไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคและปัญหาใดๆจะน ามาเป็นข้ออ้างมิได้ 

3.4 ผู้เสนอราคาจะต้องค านวณหาปริมาณงานและจะต้องรับผิดชอบในความผิดพลาด
ของปริมาณงานที่เสนอ ผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบเอง ณ สถานที่ติดตั้ง หากมีข้อสงสัยในปริมาณงาน หรือ
รายละเอียดของงาน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารประกวดราคา ให้ผู้เสนอราคาสอบถามข้อสงสัย หรือให้
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต แปลความเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาทุกรายก่อนเสนอ
ราคา ทั้งนี้ผู้เสนอราคาที่สอบถามต้องให้เวลาที่จะตอบเป็นระยะเวลานานเพียงพอก่อนที่จะถึงก าหนดยื่นซอง 
การแปลความใดๆท่ีมิได้กระท าเป็นลายลักษณ์อักษรจะไม่ถือเป็นข้อผูกพันตามสัญญา ผู้เสนอราคาจะน ามา
อ้างในการขอเบิกค่าใช้จ่ายจากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตอีกไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีการแก้ไขงานหรือ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแบบภายหลังจากการเสนอราคา โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตสงวนสิทธิ์ที่จะ
พิจารณาจ่ายให้หรือหักคืนจากผู้ชนะการประกวดราคา 

3.5 เครื่องพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ ผู้เสนอราคา น ามาใช้ต้องเป็นของใหม่ ไม่ช ารุด
บกพร่องหรือเป็นของเก่าที่น ามาปรับปรุงใหม่ ต้องมีความม่ันคงแข็งแรง และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 

3.6 ผู้เสนอราคาต้องออกแบบ  ผลิต ติดตั้งและทดสอบเครื่องพิมพ์ และจัดเตรียมสถานที่
ติดต้ัง โดยต้องเป็นไปตามหลักวิช าที่ดี มีความสวยงามและต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ม่ันคงแข็งแรง มีอายุการใช้
งานยาวนาน เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและเป็นวัสดุที่มีคุณภาพ  

3.7 วัสดุ อุปกรณ์ท่ีผู้เสนอราคาน ามาใช้ในการด าเนินงานติดตั้งเครื่องพิมพ์ งานจัดเตรียม
สถานที่ติดตั้ง ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและไดร้ับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) 
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3.8 เครื่องพิมพ์ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานการรับรองของ  ISO หรือ JIS หรือ DIN 
หรือ ASTM เป็นต้น 

3.9 เป็นเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซตชนิดปูอนแผ่นที่พิมพ์แบบ WET ON DRY จ านวน 5 
หน่วยพิมพ์ และ1 หน่วยพิมพ์เคลือบ  พร้อมระบบอบแห้ง  UV และ IR ที่พิมพ์และเคลือบลงบนวัสดุที่ผ่าน
เครื่องพิมพ์ในครั้งเดียวกัน และผลิตตามหลักวิศวกรรมเพ่ือการพิมพ์ไพ่ปฺอกพลาสติก ไพ่ปฺอกกระดาษ  และไพ่
ตัวเล็ก และสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

3.10 เป็นเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์รุ่นใหม่ล่าสุด (NEW MODEL) ที่ได้รับการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ ผลิตจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานและมี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานของผู้ผลิตครบถ้วน 

3.11 เป็นเครื่องพิมพ์ที่ผลิตและติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ และระบบอบแห้ง เช่น INTERDECK 
UV ที่หน่วยพิมพ์และหน่วยพิมพ์เคลือบ และระบบ IR ที่หน่วยเคลือบ  จากโรงงานผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ เพื่อการ
พิมพ์ไพ่ปฺอกพลาสติก ไพ่ปฺอกกระดาษ และไพ่ตัวเล็ก ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

3.12 โครงสร้างรวมทั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ผลิตจากวัสดุทนสนิม  (COROSION 
RESISTANT) หรือเคลือบสีปูองกันสนิม และปูองกันการกัดกร่อนจากสารเคมี โดยเฉพาะสารเคลือบผิว  (UV 
VARNISH COATING) 

3.13 มีความม่ันคงเท่ียงตรง  (STABILITY) แข็งแรงทนทานต่อการใช้งานหนัก  (HEAVY 
DUTY) เมื่อเครื่องพิมพ์ใช้ความเร็วรอบสูง 

3.14 ผู้เสนอราคา ต้องทดสอบการพิมพ์  หลังจาก การประกอบติดตั้งที่โรงงานไพ่ กรม
สรรพสามิต เสร็จสมบูรณ์ ด้วยวัสดุพิมพ์ไพ่ (กระดาษและพลาสติก) และวัตถุดิบที่โรงงานไพ่ ก าหนด ตามวิธี
ที่คณะกรรมการก าหนด โดยผู้ เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดหา อุปกรณ์ วัสดุ
พิมพ์ วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอ่ืนๆที่จ าเป็น ในการพิมพ์ทดสอบท้ังหมดให้เพียงพอ และน าส่งผลการ
ทดสอบให้โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

4. ข้อก าหนดด้านบุคลากร 

4.1 ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ (Project Manager) 
จ านวน 1 คน เพือ่บริหารจัดการทัว่ไป  และประสานงานระหว่างผู้ ชนะการประกวดราคา กับโรงงานไพ่ กรม
สรรพสามิต โดยผู้รับผิดชอบโครงการต้องเป็นบุคคลที่สามารถติดต่อได้สะดวก ดูแลรับผิดชอบโครงการทั้ง
ทางด้านเทคนิคและเชิงพาณิชย์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และข้อก าหนดแห่งสัญญานี้ 

4.2 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องจัดให้มีวิศวกรรับผิดชอบใน การด าเนินงานตาม
ข้อก าหนดของสัญญาโดยเป็นวิศวกรที่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม อย่างน้อยจ านวน 1 
คน เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินงานติดตั้ง ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร พ.ศ. 2542 

4.3 ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องมีผู้แทนหรือผู้ควบคุมงาน จ านวน 1 คน อยู่ประจ า ณ 
สถานทีป่ฏิบัติงานของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ตลอดระยะเวลาที่ด าเนินงานดังกล่าวอยู่ ผู้แทนของผู้ ชนะ
การประกวดราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้ชนะการประกวดราคาได้ ค าสั่งต่างๆที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนของผู้
ชนะการประกวดราคา ถือว่าได้แจ้งแก่ผู้ ชนะการประกวดราคา แล้ว ผู้แทนนี้จะต้องเป็นบุคคลที่ผู้ ชนะการ
ประกวดราคา เห็นสมควร และต้องแจ้ง รายชื่อ ให้โรงงานไพ่ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนเริ่มงานอย่าง
น้อย 7 วันท าการ และจะต้องไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโรงงานไพ่ กรม
สรรพสามิต 
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4.4 กรรมการตรวจ รับพัสดุมีสิทธิ์ที่จะสั่งให้ผู้ ชนะการประกวดราคา เปลี่ยนตัวผู้ควบคุม
งานของผู้ชนะการประกวดราคา  หากปรากฏว่าผู้ควบคุมงานไม่สามารถบังคับบัญชา คนงานหรือช่างฝีมือที่
ไม่มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติได้ และผู้ ชนะการประกวดราคา ยินยอมจะจัดหาคนอื่นมาท างานแทน
ต่อไปโดยทันที ทั้งนี้ ผู้ ชนะการประกวดราคา ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือขยายก าหนดเวลาแล้วเสร็จ
ของงานออกไปอีก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากกรรมการตรวจรับเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น 

5. ข้อก าหนดด้านการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แบบแปลน แผนการด าเนินงานและข้อก าหนด
เฉพาะของโครงการฯ 

5.1 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีสิทธิสั่งให้ผู้ ชนะการประกวดราคา แก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพ่ิมเติม  การด าเนินงาน แบบแปลน  แผนผัง ข้อก าหนด  เพ่ือให้ถูกต้องตามหลักวิชา  หรือเพ่ือความ
เหมาะสมในการด าเนินงาน  โดยผู้ชนะการประกวดราคา ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทั้งหมด และ
เมื่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมแล้วเสร็จต้องแจ้งให้โรงงานไพ่ทราบ 

5.2 ก่อนหรือระหว่างที่ผู้ ชนะการประกวดราคา ด าเนินงาน ถ้าปรากฏว่าแบบแปลน  
แผนผัง ข้อก าหนด หรือรายละเอียดคลาดเคลื่อนหรือผิดไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้ชนะการประกวดราคายินยอม
ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยและค าสั่งของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต และให้ถือว่าค าวินิจฉัยและค าสั่งของโรงงานไพ่
เป็นอันยุติ  ถ้าการหนึ่งการใดมิได้ระบุไว้ในแบบแปลน   แผนผัง  ข้อก าหนดหรือในรายละเอียด   แต่
จ าเป็นต้องท าเพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์  ผู้ชนะการประกวดราคา ยินยอมจัดท าการนั้นๆให้โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายจากโรงงานไพ่แต่อย่างใด 

5.3 ในกรณีที่ ผู้ชนะการประกวดราคา ละเลย ไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของโรงงานไพ่   
กรมสรรพสามิต จนก่อให้เกิดความเสียหาย ความไม่สะดวกต่อการใช้งาน หรือผิดวัตถุประสงค์การใช้งาน 
โรงงานไพ่ มีสิทธิ์ที่จะด าเนินการเอง หรือจ้างหน่วยงานอื่นเข้ามาด าเนินการแทน และโรงงานไพ่จะเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากผู้ ชนะการประกวดราคา โดยผู้ชนะการประกวดราคา ไม่สามารถเรียกร้อง
เงินค่าเสียหาย ค่าชดเชยต่างๆที่เกิดขึ้น จากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

5.4 ถ้ามีการรื้อถอน วัสดุสิ่งของที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  ผู้ชนะการประกวด
ราคาจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้เหมือนเดิมหลังจากเสร็จงาน และต้องขนย้ายเศษวัสดุต่างๆที่ไม่ใช้งานน าออกไป
ทิ้งภายนอกบริเวณกรมสรรพสามิต  ภายในเวลาที่ก าหนด โดยผู้ ชนะการประกวดราคา จะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

5.5 ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องรับผิดชอบในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
รักษา ความสะอาดบริเวณอาคารโรงงานไพ่   กรมสรรพสามิต   และเม่ืองานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องจัดการ
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  กลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย   พร้อมทั้งท าความสะอาดบริเวณให้เรียบร้อยก่อน
วันที่ส่งมอบงาน 

5.6 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องท างานด้วยความระมัดระวัง  ดูแลอาคารและพ้ืนที่ ที่
ไม่อยู่ในข้อก าหนดของสัญญาให้อยู่ในสภาพเดิม  หากปรากฏว่าเกิดการช ารุดเสียหายจากการกระท าของผู้
ชนะการประกวดราคา จะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม โดยผู้ ชนะการประกวดราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นและไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต   
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6. ข้อก าหนดการควบคุมงาน 

6.1 ในเวลาที่ผู้ชนะการประกวดราคาเตรียมการหรือก าลังด าเนินงาน กรรมการตรวจรับมี
สิทธิที่จะเข้าไปตรวจการท างานได้ทุกเวลา ผู้ ชนะการประกวดราคา หรือตัวแทนของผู้ ชนะการประกวดราคา
จะต้องให้ความสะดวก ถ้ากรรมการตรวจ รับเห็นว่างานอันหนึ่งอันใดที่ท าไปนั้น ไม่ถูกต้องตามแบบแปลน 
แผนผัง ข้อก าหนด  กรรมการตรวจ รับสงวนไว้ซึ่งอ านาจที่จะสั่งให้หยุดงานนั้นได้ และการล่าช้าอัน
เนื่องมาจากสาเหตุข้อนี้ ผู้ ชนะการประกวดราคา จะถือเอาเป็นเหตุขอขยายก าหนดเวลาการปรับปรุงตามที่
ก าหนดไว้ไม่ได้ 
  การที่มีคณะกรรมการตรวจ รับ ส าหรับควบคุมดูแลการท างานอีกชั้นหนึ่งนั้น หาได้ท าให้ผู้
ชนะการประกวดราคาพ้นความรับผิดชอบในข้อใดข้อหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญา 

6.2 ระหว่างการด าเนินงานผู้ ชนะการประกวดราคา ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของโรงงาน
ไพ่ กรมสรรพสามิต เข้าร่วมสังเกตุการณ์ โดยจะไม่กีดขวาง และเป็นอุปสรรคต่อการท างาน 

7. ข้อก าหนดการติดตั้ง 

ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ  ยานพาหนะ
ตลอดจนแรงงาน  เพ่ือด าเนินการประกอบ ติดตั้งและทดสอบเครื่องพิมพ์ ระบบออฟเซตฯพร้อมอุปกรณ์  และ
การด าเนินงานจัดเตรียมสถานที่ติดตั้งตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสัญญา จนเสร็จสิ้นครบถ้วนบริบูรณ์  ใน
บริเวณท่ีโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ก าหนด และต้องด าเนินการตามข้ันตอน   และขอบเขตการรับผิดชอบ  
ดังต่อไปนี้ 

7.1 ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องน า เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆในการประกอบ
และติดตั้งตามสัญญานี้ไปยังสถานที่ติดตั้ง โดยผู้ ชนะการประกวดราคา ต้องแจ้งให้โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันท ากา ร ก่อนทีจ่ะน า เคร่ืองจักร  วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปยังสถานที่
ปฏิบัติงาน 

7.2 ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องตรวจสอบและลงนามรับรอง ในเอกสารและ Shop 
drawings ที่จะส่งให้โรงงานไพ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ให้ถูกต้องและสอดคล้องตามข้อก าหนดก่อน เสนอ
แก่โรงงานไพ่ การขอพิจารณาให้ความเห็นชอบของเอกสารและ  Shop drawings จากโรงงานไพ่ มิได้ท าให้ผู้
ชนะการประกวดราคา พ้นความรับผิดชอบตามเจตนา และข้อก าหนดแห่งสัญญานี้แต่อย่างใด ระยะเวลาการ
พิจารณา เอกสารและ  Shop drawings โรงงานไพ่ จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  15 วัน 
นับจากวันทีโ่รงงานไพ่ ได้รับเอกส าร ถ้าในกรณีที่เอกสาร Shop drawings ซ่ึงผู้ชนะการประกวดราคา น าส่ง
นั้นไม่ครบถ้วนหรือโรงงานไพ่ มีความเห็นให้จัดส่งรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ ชนะการประกวดราคา ต้อง
ด าเนินการจัดส่งให้ครบถ้วนตามที่โรงงานไพ่ ร้องขอโดยเร็ว ซึ่งอาจท าให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณา และ
ไม่ถือว่าเหตุความล่าช้านั้นเกิดจากโรงงานไพ่ ผู้ ชนะการประกวดราคา จะน ามาเป็นข้ออ้างในการขอขยาย
ระยะเวลาด าเนินงานมิได้ 

7.3 ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องจัดหาสายไฟฟูา วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด ตามมาตรฐาน
ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ ระบบออฟเซทฯ  เพื่อให้เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต  

7.4 วัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานทั้งหมด จะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมา
ก่อน ไม่มีความช ารุดบกพร่องใดๆ  
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7.5 ในกรณีที่โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เห็นว่าเอกสารแสดงรายละเอียด หรือแบบ
แปลนที่ผู้ ชนะการประกวดราคา เสนอนั้น ไม่ครบถ้วน ต าแหน่งการติดตั้งหรือการด าเนินงานติดตั้งไม่
เหมาะสม ผู้ชนะการประกวดราคาต้องจัดส่งให้ครบถ้วนและต้องปรับแก้ไขให้ถูกต้อง ตามที่โรงงานไพ่ร้องขอ 
เพ่ือให้เครื่องจักรสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ ชนะการประกวดราคา ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทั้งหมด และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดข้ึนจากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต  

7.6 การติดตั้งสายไฟฟูา ระบบท่อน้ าต่างๆ ต้องติดต้ังระบบไฟฟูาและระบบน้ า แยกออก
จากกัน ห้ามติดตั้งระบบไฟฟูาและระบบท่อน้ าภายในราง ( TRENCH) เดียวกัน ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องท าราง
คอนกรีต (CONCRETE TRENCH) ส าหรับการวางท่อร้อยสายไฟ ท่อน้ า  ท่อลม ต้องออกแบบให้มีขนาด
ความกว้าง ความลึกเพียงพอต่อการท างานและการซ่อมบ ารุง และต้องมีฝาปิดมิดชิด ท าด้วยเหล็กที่มีความ
แข็งแรงทนทานต่อแรงกดทับ และเคลือบสีปูองกันสนิม โดยต้องออกแบบให้มีความสวยงาม ไม่กีดขวางการ
ท างาน และต้องเสนอแบบให้โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พิจารณาเห็นชอบก่อนด าเนินการ  

7.7 การติดตั้งสายไฟฟูา ส าหรับระบบจ่ายไฟ ระบบควบคุมการท างานของเครื่องพิมพ์
ระบบออฟเซทฯ และอุปกรณ์ ต้องออกแบบ และ ติดตั้งให้มีความสวยงาม ไม่กีดขวางทางเดินระหว่าง
ปฏิบัติงาน หรือลดทอนพื้นที่การใช้งานภายในห้องพิมพ์  การเดินสายไฟจากจุดจ่ายไฟของโรงงานไพ่ ไปยัง
เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ ให้ใช้ท่อ เหล็กร้อยสายไฟหรือรางสายไฟฟูา  ท าด้วยเหล็กเคลือบสังกะสีหรือพ่นสี
ปูองกันสนิม  

7.8 การประกอบติดตั้งเครื่องพิมพ์ออฟเซตพร้อมอุปกรณ์ สายไฟฟูาและอุปกรณ์ต่างๆ
ต้องได้มาตรฐานและขนาดตรงตามที่ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ก าหนด  และ ด าเนินการตามคู่มือ ค าแนะน าของ
บริษัทผู้ผลิต หรือตามหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง  

7.9 ในกรณีที่มีอุปสรรคกีดขวางการด าเนินงานตามข้อก าหนดแห่งสัญญานี้ หรือ
จ าเป็นต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องพิมพ์เพ่ิมเติม หรืองานใดที่นอกเหนือจากที่ระบุ
ตามข้อก าหนดในสัญญานี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท างานของเครื่องพิมพ์ออฟเซท 4 สีเดิม เครื่องพิมพ์ออฟ
เซท2สีเดิม  และเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซท ฯที่เสนอในการประกวดราคา หรือส่งผลกระทบ  
ต่อการท างานของระบบปรับอากาศ   ระบบระบายอากาศ ระบบกรองฝุุนและกลิ่น ผู้ ชนะการประกวดราคา
จะต้องด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ โดยผู้ ชนะการประกวดราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน 

7.10  ในกรณีที่จ าเป็นต้องสร้างห้องส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องอัดลมส าหรับ
เครื่องพิมพ์ระบบออฟเซทฯ ผู้ ชนะการประกวดราคา ต้องออกแบบและสร้างห้องส าหรับติดตั้งเครื่องอัดลม
และอุปกรณ์ โดยต้องมีขนาดห้องท่ีเหมาะสมกับอุปกรณ์ท่ีต้องการติดตั้งภายในห้อง  และต้องออกแบบให้
สามารถลดเสียงซึ่งเกิดจากการท างานของเครื่องอัดลมที่กระจายสู่ภายนอกห้อง ดังนี้  

7.10.1 การออกแบบห้องปั๊มลม ผนังห้อง ก่ออิฐมวลเบาฉาบเรียบทั้งสองด้านและ
บุด้านในผนังด้วยวัสดุกั้นเสียง ความหนาไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร มีค่า NRC (Noise Reductoin 
Coefficiency) ไม่ต่ ากว่า 0.70  

7.10.2 ติดตั้งระบบระบายอากาศภายในห้อง ระบบไฟฟูา เพื่อให้เครื่องอัดลมและ
เครื่องพิมพ์พ์ใช้งานได้สมบูรณ์ โดยผู้ชนะการประกวดราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง
และต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้ครบ ถ้วน และต้องเสนอแบบให้โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พิจารณา ให้
ความเห็นชอบก่อนด าเนินงาน 
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7.11 ในกรณีที่เกิดเหตุที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสุดวิสัยนอกเหนือความควบคุมของทั้งโรงงาน
ไพ่ กรมสรรพสามิตและผู้ ชนะการประกวดราคา  เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว โรคระบาด 
จลาจล ปฏิวัติ รัฐประหารภาวะสงครามหรือสาเหตุแห่งสงคราม การนัดหยุดงานหรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่ง
เหตุการณ์เหล่านี้มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามสัญญาแล้ว ให้ถือว่าทั้งสองฝุายไม่ต้องรับผิดชอบต่อความ
เสียหายของอีกฝุายหนึ่งแต่อย่างใด ผู้ชนะการประกวดราคา มีสิทธิ์ที่จะขยายระยะเวลาในการส่งมอบงาน ถ้า
ความล่าช้าเกิดจากเหตุสุดวิสัยและถือว่าไม่เป็นการผิดสัญญา โดยที่ผู้ ชนะการประกวดราคา จะต้องแจ้งต่อ
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้นส้ินสุดลง 

7.12 การก าหนดส่งของ ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา  เป็นข้อก าหนดที่ข้ึนอยู่กับการปฏิบัติ
ตามหน้าที่ตามสัญญาของทั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตและผู้ ชนะการประกวดราคา ก าหนด การส่งมอบงาน
สามารถขยายออกไปได้อย่างมากเท่ากับช่วงเวลาของความล่าช้าที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อแผนงานตาม
สัญญาในกรณีต่อไปนี้ 

7.12.1 ถ้าหากข้อมูลที่ผู้ชนะการประกวดราคาต้องใช้ในการปฏิบัติตามสัญญา หรือ
การอนุมัติแบบทางเทคนิค ไม่ได้รับตามก าหนดเวลาที่ตกลงกัน หรือหากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตได้มีการ
เปลี่ยนแปลงในภายหลัง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นก่อให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบของ หรือ 

7.12.2 ถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุไว้ในข้อ 7.11 
7.12.3 ถ้าการปฏิบัติงานของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตหรือบุคคลอ่ืนใดเกิดความ

ล่าช้า เป็นเหตุให้ผู้ชนะการประกวดราคาไม่สามารถส่งของตามท่ีก าหนดไว้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงงาน
ไพ่ กรมสรรพสามิต 

7.13 ในระยะเวลาก่อนที่ผู้ ชนะการประกวดราคา จะส่งมอบ งานตามข้อก าหนดในสัญญา 
โรงงานไพ่  กรมสรรพสามิต อาจจะเข้าครอบครองหรือใช้ประโยชน์จากงานตามสัญญาส่วนหนึ่งหรือหลาย
ส่วนได้  เมื่อได้แจ้งความประสงค์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ ชนะการประกวดราคา ทราบถึงการเข้า
ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์จากงานตามสัญญาที่เข้าครอบครองหรือท าประโยชน์นั้น การเข้าครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์ดังกล่าวของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ให้ถือเสมือนว่าได้มีการส่งมอบของในส่วนนั้นเสร็จ
สิ้นตามข้อก าหนดในสัญญา 

7.14 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องท าการศึกษาลักษณะของงานประกอบและติดตั้ง
เครื่องพิมพ์ระบบออฟเซทฯและอุปกรณ์  งานฐานราก งานห้องพิมพ์ งานระบบปรับอากาศ ระบบกรองกลิ่น
และฝุุน และงานระบบระบายอากาศ และงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องให้ละเอียด ทั้งในส่วนที่เป็นของผู้ ชนะการ
ประกวดราคา หรืองานของโรงงานไพ่ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้ ชนะการประกวดราคา  จะต้องจัดล าดับการ
ท างานต่างๆ ดังกล่าวไว้ในแผนงานก่อสร้าง งานประกอบและติดตั้งให้ละเอียดและถ้าโรงงานไพ่ ขอร้องให้มี
การดัดแปลงแก้ไขระยะเวลาในส่วนของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ผู้ ชนะการประกวดราคา จะต้องยินยอม
ปฏิบัติตามโดยท าแผนการปฏิบัติงานใหม่ให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้แผนการปฏิบัติงาน
ใหม่ต้องไม่กระทบต่อก าหนดแล้วเสร็จงานตามที่ระบุไว้ในสัญญา 

7.15 งานต่างๆในส่วนที่มิใช่เป็นงานของผู้ ชนะการประกวดราคา  แต่มีความสัมพันธ์กับ
ขอบเขต งานตามสัญญา ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องแจ้งให้โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 15 วัน เพื่อให้โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่วนระยะเวลา
ท างานจะถือตามแผนการปฏิบัติงานของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เป็นหลัก 
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7.16 ในกรณีที่ผู้ ชนะการประกวดราคา จะเข้าด าเนินการงานใดๆตามก าหนดที่วางไว้ แต่
ปรากฎว่ามีอุปสรรคอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ ซึ่งผู้ ชนะการประกวดราคา ไม่ได้เป็นผู้กระท านั้น ให้ผู้ ชนะ
การประกวดราคาท าหนังสือถึงโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

7.17  การจัดหาน้ าประปาและ ระบบ ไฟฟูาส าหรับการด าเนินงาน โรงงานไพ่  กรม
สรรพสามิต จะจัดหาให้เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ ชนะการประกวดราคา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ผู้ ชนะการ
ประกวดราคาจะต้องจัดหาอุปกรณ์ในการตัดต่อ อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย อุปกรณ์ปูองกันภัยและอุบัติเหตุ
ซึ่งอาจเกิดข้ึนจากการใช้งาน และมาตรวัดปริมาณการใช้มาต่อเข้าระบบเอง โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากโรงงานไพ่ ก่อนด าเนินการ และผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องด าเนินการถอดอุปกรณ์ต่างๆที่น ามาติดตั้ง
และซ่อมแซมให้เหมือนเดิมและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเมื่อการด าเนินงานแล้วเสร็จ 

7.18 การด าเนินการใด ที่นอกเหนือไปจากรายละเอียดข้อก าหนด แผนการด าเนินงาน 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตก่อน หากผู้ ชนะการประกวดราคา ด าเนินการโดย
พลการ และโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เห็นว่าไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้องตามหลักวิชา ผู้ ชนะการประกวด
ราคา ต้องรับผิดชอบแก้ไขให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต โดยภาระค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการแก้ไขงานเป็นของผู้ชนะการประกวดราคาทั้งสิ้น 

7.19 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เป็นสถานที่ราชการ การด าเนินการใดๆจะต้องท าด้วย
ความระมัดระวังและปลอดภัย และไม่อนุญาตให้ปลูกสิ่งก่อสร้างส าหรับพักอาศัยโดยเด็ดขาด 

7.20 การด าเนิน งานติดต้ัง จะต้องไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคกีดขวางการท างาน  และเป็นที่
เดือดร้อน ร าคาญของหน่วยงานบริเวณใกล้เคียง 

7.21 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องเสนอรายชื่อผู้เข้าท างาน เสนอต่อโรงงานไพ่ ก่อน
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน 

7.22 ในกรณีที่โรงงานไพ่ได้จัดเตรียมระบบไฟฟูา พื้นที่รองรับการติดตั้งเครื่องพิมพ์ ระบบ
ออฟเซทฯ และอุปกรณ์ไว้แล้วไม่ถือว่าเป็นข้อจ ากัด ผู้ ชนะการประกวดราคา ต้องจัดเตรียม ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ ระบบออฟเซทฯ และอุปกรณ์ เพ่ือให้การติดตั้งครบถ้วนสมบูรณ์แบบ  และ
เครื่องจักรสามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

8. ข้อก าหนดด้านการรับประกัน 

8.1 ผู้ชนะการประกวดราคา ซึ่งได้ท าสัญญากับโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จะต้อง
รับประกันความช ารุดบกพร่องของเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซทฯและอุปกรณ์ท้ังหมด  และงานจัดเตรียมสถานที่
ติดตั้ง ที่ผู้ชนะการประกวดราคาเป็นผู้ด าเนินงานทั้งหมด ดังนี้ 

(1) รับประกันความช ารุดบกพร่อง ของเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซทฯ  และระบบ
ไฟฟูา ภายใต้การใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี และดูแลบ ารุง รักษาตามมาตรฐานของผู้ผลิต เป็น
ระยะเวลาอีก 1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง 

(2) รับประกันความช ารุดบกพร่องของระบบเคลือบ UV/IR  ของหน่วยพิมพ์และ
หน่วยพิมพ์เคลือบ ภายใต้การใช้งานตามปกติ และดูแลบ ารุงรักษาตามมาตรฐานของผู้ผลิต เป็นระยะเวลา  2 
ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง 

(3) รับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจัดเตรียมสถานที่ติดตั้ง ประกอบด้วย
งานระบบปรับอากาศ ระบบกรองกลิ่นและฝุุน และระบบระบายอากาศ งานฐานรากและโครงสร้าง งาน
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ระบบไฟฟูา ภายใต้การใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี และดูแลรักษาตามมาตรฐานของผู้ผลิต เป็น
ระยะเวลาอีก 1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง 

(4) ในช่วงระยะเวลาการรับประกันความช ารุดบกพร่อง ผู้ชนะการประกวดราคา
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานให้บริการหลังการขาย การซ่อมแซมบ ารุงรักษา การจัดหาชิ้นส่วน
อะไหล่ การเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ท่ีช ารุด เสียหาย เสื่อมสภาพอันเกิดจากการใช้
งานตามปกติ ทั้งนี้ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง โดยผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหา
ชิ้นส่วนอะไหล่ ค่าแรงงานในการเปลี่ยน ซ่อมแซม การบ ารุงรักษาตามก าหนดเวลา และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่
เกิดข้ึนในการด าเนินงานให้บริการหลังการขายตลอดระยะเวลาการรับประกัน  

8.2 หากการท างานของเครื่องจักรและอุปกรณ์หรือระบบที่ผู้ ชนะการประกวดราคา จัดหา
และติดตั้งเกิดช ารุดบกพร่อง หรือขัดข้องทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือ
วัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานมีคุณภาพต่ า หรือข้อผิดพลาดระหว่างการประกอบติดตั้ง ผู้ ชนะการประกวด
ราคาต้องรีบเข้ามาตรวจสภาพความช ารุด บกพร่องเบื้องต้นภายใน 1 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากโรงงานไพ่ 
กรมสรรพสามิต  และผู้ ชนะการประกวดราคา จะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
ดังเดิม หรือน ามาเปลี่ยนใหม่ ภายในระยะเวลา 3 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาเข้ามา
ตรวจสอบสภาพความช ารุด บกพร่อง  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หรือชดใช้ค่าเสียหายให้เท่าราคาสิ่งของ
ที่ช ารุด ซึ่งแล้วแต่โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตจะเลือก โดยแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดราคาทราบเป็นหนังสือ 

8.3 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาไม่สามารถด าเนินการแก้ไข ซ่อมแซมให้เครื่องพิมพ์
และอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต สงวนสิทธิ์ในการ
คิดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราวันละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) การปรับจะนับแต่วัน ที่ถัดจากวันครบ
ก าหนด จนถึงวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาด าเนินการแล้วเสร็จ 

8.4 ถ้าผู้ชนะการประกวดราคา ละเลย ไม่เข้าด าเนินการหรือไม่สามารถติดต่อผู้ ชนะการ
ประกวดราคา ได้ โรงงานไพ่  กรมสรรพสามิต สงวนสิทธิ์ที่จะด าเนินการเอง หรือพิจารณาจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกเข้ามาด าเนินการแทน และโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมด
จากผู้ชนะการประกวดราคา ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการนี้ผู้ชนะการประกวดราคาต้องช าระให้กับโรงงานไพ่ กรม
สรรพสามิต ภายใน 15 วันท าการ หลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ 

8.5 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องพิจารณาในการจัดเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน
การให้บริการ จ านวนบุคลากร เครื่องมือ การจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ส ารอง  ให้เพียงพอต่อการ ให้บริการตาม
เงื่อนไขของสัญญา ตลอดระยะเวลาการรับประกัน โดยผู้ชนะการประกวดราคาไม่สามารถน ามาเป็นเหตุผลใน
การขอยกเว้นค่าปรับ 

9. ข้อก าหนดด้านการตรวจรับ 

  การส่งมอบและการตรวจรับงานตามข้อก าหนดของสัญญานี้ จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการ
ตรวจรับงานตามข้อก าหนดของสัญญาเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วทั้งหมด และสามารถใช้งานได้ 

9.1 การตรวจรับมอบเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ท่ีโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ผู้ ขายจะต้อง
ทดสอบเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ และต้องจัดหาวัสดุพิมพ์ วัตถุดิบ อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมถึง
วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆท่ีจ าเป็นในการทดสอบงานพิมพ์ ตลอดจนแรงงานให้ครบถ้วน และมีจ านวนเพียงพอ
ส าหรับการทดสอบการท างานของเครื่องพิมพ์ หน่วยเคลือบพร้อมระบบอบแห้งและอุปกรณ์ ตามวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด โดยใช้วัสดุพิมพ์ไพ่จริง (กระดาษและพลาสติก) และวัตถุดิบที่โรงงานไพ่ก าหนด และ
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ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการด าเนินการจัดหาวัสดุพิมพ์ไพ่ วัตถุดิบและวัสดุอื่นๆที่
จ าเป็นในการทดสอบ เพื่อให้การทดสอบเป็นไปอย่างสมบูรณ์  

วัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ไพ่ดังกล่าวอย่างน้อยประกอบด้วย 
1.  แผ่นพลาสติกเพ่ือการพิมพ์ไพ่ปฺอกพลาสติก ขนาดไม่ต่ ากว่าความกว้าง  720 X 

ยาว 520 X หนา 0.28 ม.ม. ตามจ านวนที่เหมาะสม 
2. แผ่นกระดาษเพ่ือการพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั่วไป และไพ่ปฺอกกระดาษ ขนาด  กว้าง 720 

X ยาว 520    ม.ม. ความหนาไม่ต่ ากว่า 0.04 ม.ม. และหนา 0.28 มม. ตามจ านวนที่เหมาะสม   
3. แม่พิมพ์ (PLATE) ชนิดใช้กับหมึกพิมพ์  UV และหมึกพิมพ์ทั่วไป  มีภาพพ้ืนทึบ 

(SOLID) ภาพลายเส้น (LINE PICTURE) และภาพ HALF TONE/SCREEN PICTURE 
4. ผ้ายาง (BLANKET) ชนิดใช้กับหมึกพิมพ์ UV และหมึกพิมพ์ทั่วไป 
5. หมึกพิมพ์  UV และหมึกพิมพ์ทั่วไปส าหรับงานพิมพ์ไพ่ปฺอกพลาสติก ไพ่ปฺอก

กระดาษ และสิ่งพิมพ์ 
6. สารเคลือบเงา UV ชนิด  UV BASE และ WATERBASE ส าหรับงานพิมพ์ไพ่ปฺอก

พลาสติก ไพ่ปฺอกกระดาษ และสิ่งพิมพ์  
7. น้ ายาเช็ดล้างท าความ สะอาดต่างๆและวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอื่นๆที่จ าเป็นในการ

ทดสอบเครื่องพิมพ์และอุปกรณ ์

9.2 การพิมพ์ทดสอบ ต้องจัดเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความช านาญในการใช้เครื่องพิมพ์
ออฟเซต และระบบอบแห้งมาควบคุมการทดสอบจนเสร็จเรียบร้อย โดยด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ทดสอบเดินเครื่องตัวเปล่า (TEST RUN) 
(2) พิมพ์กระดาษทดสอบคุณภาพงานพิมพ์แต่ละหน่วยพิมพ์พร้อมระบบอบแห้ง

อินฟาเรต (IR) ที ่END OF PRESS ที่ความเร็ว 12,000 แผ่น/ชม. 
(3) พิมพ์แผ่นพลาสติกทดสอบคุณภาพงานพิมพ์แต่ละหน่วยพิมพ์พร้อมระบบ

อบแห้ง (UV INTERDECK) ของแต่ละหน่วยพิมพ์ และท่ี END OF PRESS ที่ความเร็ว 10,000 แผ่น/ชม. 
(4) พิมพ์แผ่นพลาสติกทดสอบคุณภาพงานพิมพ์และระบบอบแห้ง  (UV 

INTERDECK) ของแต่ละหน่วยพิมพ์พร้อมหน่วยพิมพ์เคลือบ  (COATING UNIT) และระบบ อบแห้ง (UV) ที ่
END OF PRESS ที่ความเร็ว 8,000 แผ่น/ช.ม 

(5) ทดสอบการท างานของอุปกรณ์ตรวจวัดความเข้มของหมึกพิมพ์บนแผ่นพิมพ์  
ระบบค านวณการจ่ายหมึก และการท างานของโปรแกรม (SOFTWARE) 

(6) ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์บนกระดาษอาร์ตมันคุณภาพดีน้ าหนัก 130 g/m2 
- ต าแหน่งภาพพิมพ์ (REGISTER ACCURACY TEST) 
- ความเข้มสี (DENSITY) 
- ความคมชัด (SHARPNESS) 
- การแห้งตัว (DRYING) ของหมึกพิมพ์และสารเคลือบ 
- แผ่นพิมพ์ส าเร็จรูปต้องไม่เสียรูป เป็นคลื่น (SWELL)  
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10. ข้อก าหนดด้านการฝึกอบรม 

10.1 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องฝึกสอนการใช้เครื่องพิมพ์ระบบออฟเซทฯและอุปกรณ์   
รวมทั้งการปรับตั้งเครื่อง การดูแลบ ารุงรักษา การซ่อมบ ารุง การเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนที่จ าเป็น ให้กับ
เจ้าหน้าที่ของโรงงานไพ่  กรมสรรพสามิต  จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  20 วันท าการ 
โดยผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรบรรยาย ฝึกสอนการใช้งานเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ตลอดระยะเวลาการ
ฝึกสอนโดยไม่คิดมูลค่า 

10.2 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องฝึกอบรมการใช้งานระบบปรับอากาศ ระบบกรองกลิ่น
และฝุุน ระบบระบายอากาศ รวมทั้งการปรับตั้งเครื่อง การดูแลบ ารุงรักษา การซ่อมบ ารุง การเปลี่ยนอะไหล่
ชิ้นส่วนที่จ าเป็น ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงงานไพ่  กรมสรรพสามิต  จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 5 วันท าการ โดยผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรบรรยาย ฝึกสอนการใช้งานเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ตลอด
ระยะเวลาการฝึกสอนโดยไม่คิดมูลค่า 

10.3 ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดฝึกอบรม การ
จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารประกอบการบรรยายและการฝึกสอนเป็นภาษาไทย  ให้เพียงพอกับ
เจ้าหน้าที่ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

11. ข้อก าหนดด้านการส่งมอบงาน 

11.1 ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องด าเนินงานตามข้อก าหนดของสัญญาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 365 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

11.2 การส่งมอบ งานที่สมบูรณ์ หมายถึง การที่ผู้ ชนะการประกวดราคา ได้ด าเนินการ
ตามข้อก าหนดในสัญญา ครบถ้วนสมบูรณ์  ยกเว้นงานรับประกันความช ารุดบกพร่องซึ่งเป็นงานที่ด าเนินการ
ภายหลังการส่งมอบ 

11.3 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบงวดงาน ดังนี้ 

 งวดที่ 1 ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

(1) เส้นทางและวิธีการที่จะเคลื่อนย้าย  เครื่องพิมพ์ ระบบออฟเซตฯ
พร้อมอุปกรณ์เข้าไปยังพื้นท่ีที่ก าหนด การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และ ระบบไ ฟฟูา ในบริเวณท่ีโรงงานไพ่
จัดเตรียมไว้เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์ 

(2) แผนการด าเนินงานทั้งหมด  แสดงรายละเอียดของระยะเวลาการ
ด าเนินงานผลิตเครื่องพิมพ์ การจัดเตรียม สถานที่ติดตั้ง การประกอบติดตั้ง  การทดสอบ และการส่งมอบงาน 
ที่โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

(3) แบบแสดงรายละเอียด การเดินสายไฟและการติดตั้งระบบไฟฟูา 
(Shop Drawings for Electrical Wiring Diagram and Installation Works) จากจุดจ่ายไฟของโรงงานไพ่
ไปยังเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์  ระบบปรับอากาศ ระบบกรองฝุุนและกลิ่น ระบบระบายอากาศ และระบบ
ไฟฟูาแสงสว่าง 

(4) รายการค านวณภาระการใช้ไฟฟูา  (Electrical Load) ของ
เครื่องพิมพ์ระบบออฟเซทฯและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ระบบปรับอากาศ ระบบกรองฝุุนและกลิ่น ระบบระบาย
อากาศ 
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(5) รายการค านวณงานฐานรากส าหรับการติดตั้งเครื่องพิมพ์ระบบออฟ
เซทฯ  

(6) แบบแสดงต าแหน่งการติดตั้ง เครื่องพิมพ์ระบบออฟเซทฯและ
อุปกรณ์ รายละเอียดการกระจายน้ าหนักของเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซทฯ 

(7) รายละเอียดทางเทคนิค Catalogue ของระบบปรับอากาศ ระบบ
กรองฝุุนและกลิ่น ระบบระบายอากาศ 

(8) รายการค านวณความต้องการของระบบปรับอากาศ ระบบกรองฝุุน
และกลิ่น ระบบระบายอากาศ 

  รายการค านวณดังที่กล่าวข้างต้นจะต้องมีวิศวกรในแขนงท่ีเกี่ยงข้องลง
นามรับรอง และแนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 งวดที่ 2 ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

ด าเนินงานจัดเตรียมสถานที่ติดตั้งให้แล้วเสร็จตามข้อก าหนดของสัญญา 

 งวดที่ 3 ภายใน 320 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

(1) ด าเนินการติดตั้งเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซทฯและอุปกรณ์  และส่ง
มอบอะไหล่และอุปกรณ์ประกอบการใช้งานครบถ้วน 

(2) ด าเนินการทดสอบเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซทฯและอุปกรณ์ตาม
ข้อก าหนด ของสัญญา  เสร็จเรียบร้อย และสามารถใช้งานได้ดี พร้อมน าส่งผลการทดสอบให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 งวดที่ 4 ภายใน 365 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

(1) ส่งมอบเอกสารประกอบการใช้งานครบถ้วนตามข้อก าหนด 
(2) จัดฝึกอบรมการใช้งาน ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงงานไพ่ กรม

สรรพสามิต ครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อก าหนด 

11.4 เอกสารการส่งมอบ 

11.4.1 แบบแสดงรายละเอียดของการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ (As-Built 
Drawing) ให้จัดพิมพ์ลงบนกระดาษปอนด์ขาวขนาด A3 จ านวน 3 ชุด และบันทึกลงแผ่นซีดีรอม จ านวน 3 
แผ่น มีรายการดังนี้  

11.4.1.1 รายการประกอบแบบและมาตรฐานต่างๆ ทั้งหมดที่เก่ียวกับ
การด าเนินงาน แบบแสดงรายละเอียดของการติดตั้งของเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ แบบแปลนแสดงการเดิน
ระบบไฟฟูาของเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ (ELECTRICAL WIRING DIAGRAM, POWER AND CONTROL 
SYSTEM) แบบแสดงรายละเอียดงานติดตั้งเครื่องพิมพ์และจัดเตรียมสถานที่ติดตั้ง พร้อมวิศวกรในแขนงที่
เกี่ยวข้องลงนามรับรอง ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต  

11.4.1.2 แบบแสดงรายละเอียดงานติดตั้งตู้จ่ายไฟย่อยท้ังหมด  
11.4.2 แคตาล๊อคของเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ต่างๆ  (CATALOG FOR THOSE 

EQUIPMENT TO BE EQUIPPED WITH THE MACHINE) จ านวน 1 ชุด 
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11.4.3 คู่มือการใช้งาน การบ ารุงรักษาเครื่องมือวัดต่างๆ อุปกรณ์เครื่องกล 
อุปกรณ์ไฟฟูา เป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ชุด และภาษาไทย  จ านวน  2 ชุด  และบันทึกลงแผ่นซีดีรอม 
จ านวน 2 แผ่น 

11.4.4 คู่มือการใช้งาน การบ ารุงรักษาและการซ่อมบ ารุง ( OPERATING AND 
MAINTENANCE MANUAL) ของเครื่องพิมพ์และอุปกรณต์่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด และภาษาไทย 2 ชุด  
และบันทึกลงแผ่นซีดีรอม จ านวน 2 แผ่น 

11.4.5 คู่มือการใช้งาน การบ ารุงรักษาและการซ่อมบ ารุง ( OPERATING AND 
MAINTENANCE MANUAL) ของระบบปรับอากาศ ระบบกรองกลิ่นและฝุุน ระบบระบายความร้อน จ านวน 
2 ชุด และบันทึกลงแผ่นซีดีรอม จ านวน 2 แผ่น 

11.4.6 รายการอะไหล่ที่จ าเป็นต้องส ารอง ( RECOMMEND SPARE PART LIST) 
จ านวน 1 ชุด 

12. ข้อก าหนดอัตราค่าปรับ 

  ในกรณีที่ส่งมอบงานล่าช้าเกินก าหนดในสัญญา โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตสงวนสิทธิ์ในการ
คิดค่าปรับและผู้ ชนะการประกวดราคา จะต้องยอมให้โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ปรับเป็นรายวัน ในอัตรา
ร้อยละ 0.05 (ศูนย์จุดศูนย์ห้า) ของมูลค่าสัญญา การปรับจะนับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดตามสัญญา 
จนถึงวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาส่งมอบงานให้แก่โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

13. ข้อก าหนดด้านการจ่ายเงินล่วงหน้า 

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จะจ่ายเงินล่วงหน้า ร้อยละสิบ (10%) ของมูลค่าสัญญา โดยผู้
ชนะการประกวดราคาจะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ า
ประกันของธนาคารในประเทศ หรือหนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้ว ให้แก่โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตก่อนการรับ
ช าระเงินล่วงหน้านั้น โดยเป็นจ านวนเงินเท่ากับท่ีโรงงานไพ่จ่ายให้ และโรงงานไพ่จะหักคืนพร้อมการเบิกจ่าย
เงินงวดที่ 1  

14. ข้อก าหนดด้านการช าระเงิน 

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จะจ่าย และช าระเงินเป็นงวด ให้ผู้ชนะการประกวดราคา โดย
แบ่งออกเป็น 4 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1  ช าระเงินในอัตรา ร้อยละ ยี่สิบ (20%) ของมูลค่าสัญญา หลังจาก ผู้ชนะการ
ประกวดราคาได้ส่งมอบงานในงวดที่ 1 และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 2  ช าระเงินในอัตรา ร้อยละห้าสิบ (50%) ของมูลค่าสัญญา หลังจากผู้ชนะการ
ประกวดราคาได้ส่งมอบงานในงวดที่ 2 และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 3 ช าระเงินในอัตราร้อยละย่ีสิบ ( 20%) ของมูลค่าสัญญา หลังจากผู้ชนะการ
ประกวดราคาได้ส่งมอบงานในงวดที่ 3 และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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งวดที่ 4 ช าระเงินในอัตรา ร้อยละ สิบ (10%) ของมูลค่าสัญญา หลังจากผู้ชนะการ
ประกวดราคาได้ส่งมอบงานในงวดที่ 4 และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
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เอกสารหมายเลข 2 
คุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซต 5 สี  

ขนาดตัด 3 ใหญพิ่เศษพรอ้มตดิตั้ง 
และจัดเตรียมสถานที่ติดตั้ง 
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คุณลักษณะเฉพาะ 
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซต 5 สี  

ขนาดตัด 3 ใหญพิ่เศษพร้อมตดิตัง้ และจัดเตรียมสถานที่ติดตั้ง 
 

1. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซทฯ ชนิดป้อนแผ่นและหน่วยเคลือบพร้อมระบบ
อบแห้ง UV/IR 

1.1 ความสามารถในการพิมพ์ลงบนวัสดุและขนาด 

1.1.1 พิมพ์งานพิมพ์สอดสี ภาพลายเส้น  (LINE PICTURE) ภาพ HALFTONE และ SOLID บน
วัสดุที่พิมพ์ เป็นแผ่นพลาสติกและกระดาษ ตามมาตรฐานการพิมพ์ทั่วไปได้คุณภาพงานพิมพ์อย่างดี 

1.1.2 พิมพ์บนแผ่นพลาสติกและกระดาษได้ใหญ่สุด (MAXIMUM SHEET SIZE) ขนาดไม่ต่ า
กว่าความกว้าง  720 ม.ม x ความยาว 520 ม.ม และขนาดเล็กสุดความกว้าง 400 ม.ม. x ความยาว 400    
ม.ม.หรือต่ ากว่า 

1.1.3 ขนาดพ้ืนที่พิมพ์ใหญ่สุด  (STRAIGHT MAXIMUM PRINTING SIZE) ไม่ต่ ากว่าความ
กว้าง 720 ม.ม X ความยาว 510 ม.ม 

1.1.4 ความหนาของแผ่นพลาสติก และกระดาษบางสุด 0.04 ม.ม หรือต่ ากว่า 0.04 ม.ม. 
1.1.5 ความหนาของแผ่นพลาสติก หรือกระดาษหนาสุดไม่ต่ ากว่า 0.80 ม.ม. 

1.2 ความสามารถในการพิมพ์ (MACHINE EFFICIENCY) 

1.2.1 ความเร็วในการพิมพ์กระดาษ  (MAXIMUM PRESS SPEED) พร้อมระบบอบแห้ง  IR ไม่
ต่ ากว่า 12,000 แผ่นต่อชั่วโมง 

1.2.2 ความเร็วในการพิมพ์พลาสติก (MAXIMUM PRESS SPEED) พร้อมระบบอบแห้ง  UV ไม่
ต่ ากว่า 10,000 แผ่นต่อชั่วโมง 

1.2.3 ความเร็วในการพิมพ์พลาสติก  หรือกระดาษพร้อมระบบอบแห้ง  UV หรือ IR และหน่วย
พิมพ์เคลือบ (COATING UNIT) ไม่ต่ ากว่า 8,000 แผ่นต่อชั่วโมง 

1.2.4 ความคลาดเคลื่อนของการพิมพ์ระหว่างหน่วยพิมพ์ต่อหน่วยพิมพ์ ของเครื่องพิมพ์  
(REGISTER ACCURACY UNIT TO UNIT) +/- 0.015 ม.ม. 

1.2.5 ขอบว่างการจับกระดาษ (GRIPPER MARGIN) ทุกหน่วยพิมพ์ไม่เกิน 10 ม.ม. 
1.2.6 สามารถพิมพ์แผ่น พิมพ์ ไพ่ปฺอกพลาสติกและไพ่ปฺอกกระดาษขนาด ความ กว้าง                   

720 ม.ม. x ความยาว 475 ม.ม. x ความหนา 0.28 ม.ม. ในระบบการพิมพ์  5 สี พร้อมระบบอบแห้ง  และ
พิมพ์เคลือบได้คุณภาพงานพิมพ์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1.3 หน่วยป้อน (FEEDER UNIT) ประกอบด้วย 

1.3.1 อุปกรณ์ปูอนกระดาษแบบต่อเนื่อง โดยไม่ต้องหยุดเครื่องพิมพ์ 
1.3.2 มีอุปกรณ์การเตรียมแผ่นพิมพ์ก่อนเข้าเครื่องพิมพ์ 
1.3.3 ระบบปูอนแบบปูอนแผ่น และปูอนอย่างต่อเนื่อง 
1.3.4 อุปกรณ์ลมเปุาส าหรับการปูอนกระดาษชนิดบาง  
1.3.5 ความสูงของการเรียงซ้อนแผ่นพิมพ์ (PILE HEIGHT) ไม่ต่ ากว่า 900 ม.ม. 
1.3.6 อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่ของแผ่นพิมพ์ 
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1.3.7 ระบบสายพานลมดูดบนโต๊ะปูอนกระดาษ  
1.3.8 อุปกรณ์ปูองกันการปูอนซ้อนแผ่นแบบเชิงกล   
1.3.9 ระบบปูองกันกระดาษซ้อนแผ่นแบบคลื่นเสียง  
1.3.10 ฉากข้างแบบลมดูด และมีระบบตรวจสอบการเข้าฉากข้าง   
1.3.11 ฉากหน้าและระบบตรวจสอบจังหวะการเดินกระดาษ พร้อมระบบลมเปุาบริเวณฉากหน้า  
1.3.12 ระบบปูองกันไฟฟูาสถิตย์ ส าหรับกระดาษและพลาสติก 
1.3.13 อุปกรณ์ระบบตั้งฉากข้างล่วงหน้า (PULL SIDE GUIDE PRESET SYSTEM) 
1.3.14 อุปกรณ์ตรวจสอบกระดาษกันเอียง 
1.3.15 อุปกรณ์ปูองกันรอยเปื้อน รอยขีดข่วน  ส าหรับแผ่นพิมพ์พลาสติก กระดาษ บริเวณโต๊ะ

ปูอนกระดาษ  
1.3.16 สามารถปูอนแผ่นกระดาษและแผ่นพลาสติกขนาด ความกว้าง 720 ม.ม. x ความยาว 

520 ม.ม. x ความหนา 0.28 ม.ม. ได้เที่ยงตรงแม่นย า 

1.4 หน่วยพิมพ ์(PRINTING UNIT) จ านวน 5 หน่วยพิมพ์ ประกอบด้วย 

1.4.1 ระบบการใส่แม่พิมพ์กึ่งอัตโนมัติ  
1.4.2 ระบบปรับแม่พิมพ์วิถีไกล 
1.4.3 โมลแม่พิมพ์  (PLATE CYLINDERS) ผิวหน้าเคลือบโลหะปูองกันสนิ ม (ANTI-

CORROSION) 
1.4.4 โมลผ้ายาง  (BLANKET CYLINDERS) ผิวหน้าเคลือบโลหะปูองกันสนิม  (ANTI-

CORROSION) 
1.4.5  โมลกดพิมพ์ (IMPRESSION  CYLINDERS) ผิวหน้าเคลือบโลหะปูองกันสนิม  (ANTI-

CORROSION) และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่เป็นสองเท่าของโมลแม่พิมพ์ และโมลผ้ายาง 
1.4.6 ชุด FOUNTAIN  ROLLERS ลูกกลิ้งของระบบจ่ายหมึก (INKING  UNIT) และระบบจ่าย

น้ า (DAMPENING  UNIT) ผิวหน้ากันสนิม 
1.4.7 ชุดลูกหมึกสัมผัสแม่พิมพ์ชนิดส่ายไป-มา ปูองกันภาพซ้อนเป็นเงาหรือผีหลอก   จ านวน

ไม่น้อยกว่า 2 ลูกต่อ 1 หน่วยพิมพ์  
1.4.8 ชุดลูกหมึกใช้กับหมึกพิมพ์ได้ 2 ชนิด ส าหรับการพิมพ์หมึก UV และหมึกทั่วไป  
1.4.9 ชุดลูกน้ า ส าหรับการพิมพ์หมึก UV และหมึกทั่วไป  (DAMPENING ROLLERS FOR  UV  

INK  AND  CONVENTIONAL  INK  COMPATIBLE) 
1.4.10 ระบบล้างลูกหมึกแบบอัตโนมัติ  
1.4.11 อุปกรณ์ขจัดเศษหมึกอัตโนมัติในชุดลูกน้ า 
1.4.12 ลูกกลิ้งเชื่อมต่อระหว่างลูกหมึกและลูกน้ า  
1.4.13 ระบบการจ่ายน้ า ยา แบบ หมุนเวียน เป็น ระบบ ใช้ แอลกอฮอล์ (ALCOHOL 

CONTINUOUS DAMPENING SYSTEM) พร้อมระบบท าความเย็น 
1.4.14 อุปกรณ์กรองท าความสะอาดน้ ายาพร้อมตู้แบบแยกส่วนจากระบบจ่ายน้ ายา 
1.4.15 ระบบล้างผ้ายางอัตโนมัติ  
1.4.16 ชุดกวนหมึกกันผิวหน้าหมึกแห้งที่รางหมึกทุกหน่วยพิมพ์ 
1.4.17 ระบบหล่อเย็นลูกส่ายหมึกแบบรวมกับชุดท าความเย็นของระบบจ่ายน้ ายา 
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1.5 หน่วยเคลือบ (COATING UNIT) จ านวน 1 หน่วย ประกอบด้วย 

1.5.1 ระบบเคลือบผิวหน้างานพิมพ์แบบ ระบบ CHAMBER DOCTOR BLADE COATING 
SYSTEM 

1.5.2 โมลผ้ายาง (BLANKET  CYLINDER) ผิวหน้าเคลือบโลหะกันสนิม (ANTI-CORROSION) 
1.5.3 โมลกดพิมพ์(IMPRESSION  CYLINDER) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่เป็น  2 เท่าของ

โมลผ้ายาง (BLANKET  CYLINDER) ผิวหน้าเคลือบโลหะกันสนิม (ANTI-CORROSION) 
1.5.4 อุปกรณ์ส่งน้ ายาเคลือบเงาแบบหมุนเวียนน้ ายาเคลือบเงา  
1.5.5 ชุดลูกกลิ้งจ่ายน้ ายาเคลือบเงา เป็นแบบ CERAMIC ANILOX ROLLER สามารถใช้ได้ท้ัง

น้ ายาเคลือบเงา ชนิด  UV BASE และ WATER BASE ที่โรงงานไพ่ใช้งานอยู่ได้ดี  โดยผู้ชนะการประกวดราคา
ต้องจัดหาให้จ านวน 1 ชุด ดังนี้ 

1.5.5.1 ONE UNIT OF CERAMIC ANILOX ROLLER 
 WEIGHT FILM: 13 g/m2 (APPROXIMATE) 

1.6 ระบบอบแห้ง (DRYING  SYSTEM) ประกอบด้วย 

1.6.1 ชุดอบแห้งระบบ  UV WITH SHUTTER สามารถปรับก าลังไฟได้ไม่ต่ ากว่า  200 W/CM  
พร้อมระบบระบายอากาศ  และควบคุมอุณหภูมิด้วยน้ า และลม ติดตั้งที่หน่วยพิมพ์   จ านวน 5 หน่วยพิมพ์ 
หน่วยพิมพ์ละ  1 ชุด และติดตั้งที่ชุดท้ายเครื่อง  (END  OF  PRESS) จ านวนไม่น้อยกว่า  3 ชุด ระบบระบาย
ความร้อนของตู้ควบคุม ชุด UV เป็นระบบระบายความร้อนด้วย น้ า โดยติดตั้งชุดท าความเย็นภายนอกห้อง
พิมพ์ 

1.6.2 ระบบอบแห้งของหน่วยพิมพ์ที่ 1 ต้องสามารถรองรับงานพิมพ์ด้วยหมึกยูวีทึบแสงสีขาว 
(OPAQUE WHITE UV INK) ซึ่งมีช่วงความยาวคลื่นแสงให้มากกว่า 340 นาโนเมตร เพื่อให้หมึกแห้งตัวได้ดี  
โดยต้องจัดหาหลอดส าหรับงานพิมพ์ OPAQUE WHITE UV INK จ านวน 1 หลอด  

1.6.3 อุปกรณ์สะท้อนแสง (REFLECTOR) ของหน่วยพิมพ์ที่ 1 ต้องเหมาะสมกับค่าความยาว
คลื่นแสงที่จะท าให้ OPAQUE WHITE UV INK แห้งตัวได้ดี  

1.6.4 อุปกรณ์สะท้อนแสงที่มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ า และควบคุมอุณหภูมิไม่ให้สูง
จนเกินไปเพราะอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานพิมพ์ได้ 

1.6.5 ระบบท่อน้ าหล่อเย็น ระบบจ่ายไฟ และหลอด UV ของชุดอบแห้ง ต้องออกแบบให้
สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย   

1.6.6 หลอดไฟ UV ขนาดก าลังไฟไม่ต่ ากว่า 200 W/CM จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หลอดต่อ 1 ชุด 
1.6.7 ระบบควบคุมการท างานของระบบอบแห้ง  มีจอแสดงผลแบบรวมเป็นจอเดียวกับ

จอแสดงผลของเครื่องพิมพ์ ติดตั้งที่โต๊ะควบคุมของเครื่องพิมพ์  หรือจอแสดงผลแบบแยกส่วน ส าหรับ
ควบคุมการท างานของเคร่ือง 

1.6.8 ระบบจ่ายไฟของชุดหลอด UV เป็นแบบ ELECTRONIC POWER SUPPLIER 
1.6.9  มีระบบควบคุมก าลังไฟแบบอัตโนมัติและสัมพันธ์กับความเร็วของเครื่องพิมพ์ 

(AUTOMATIC UV POWER CONTROL RELATED TO THE PRESS SPEED) 
1.6.10 มีระบบปรับตั้งก าลังไฟของชุดหลอด UV แต่ละชุด  
1.6.11 สามารถปรับก าลังไฟหลอด UV ตั้งแต่ 80 – 200 W/CM (STEPLESS UV-POWER 

CONTROL)  
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1.6.12 ระบบอบแห้งแบบอินฟาเรด  (IR) และระบบลมร้อน (HOT AIR) ติดตั้งที่ชุดท้ายเครื่อง  
(END OF  PRESS) 

1.6.13 มีระบบลมระบายความร้อนของชุดหลอด UV  
1.6.14 มีระบบปรับปริมาณลมระบายความร้อนอัตโนมัติ (AUTOMATIC ADAPTATION OF 

COOLING AIR) ส าหรับชุดหลอดยูวีแต่ละชุดของหน่วยพิมพ์และชุดท้ายเครื่อง (END OF PRESS) 
1.6.15 ระบบเปุาลมเย็นส าหรับระบายความร้อนของแผ่นพิมพ์ที่ END OF PRESS และต้องมี

อุปกรณ์สร้างลมเย็น  
1.6.16 ระบบเปุาลมเย็นในข้อ (1.6.15) ต้องสามารถปรับปริมาตรลมเย็นได้ 

1.7 ระบบพากระดาษ (SHEET  TRANSPORTATION) 

1.7.1 โมลรับส่งกระดาษ  (TRANSFER  CYLINDERS) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่เป็น  2 
เท่าของโมลผ้ายาง (BLANKET  CYLINDERS) และโมลพิมพ์ (PLATE CYLINDERS)  ผิวหน้าเคลือบโลหะ
ปูองกันสนิม (ANTI-CORROSION) 

1.7.2 สามารถส่งแผ่นกระดาษและพลาสติกขนาด ไม่ต่ ากว่าความกว้าง 720 ม.ม. x ความยาว 
520 ม.ม. x ความหนา 0.28 ม.ม. จากหน่วยปูอน  (FEEDER  UNIT)  หน่วยพิมพ์ (PRINTING  UNITS) 
หน่วยเคลือบ  (COATING  UNIT) หน่วยอบแห้ง ถึงหน่วยรับ  (DELIVERY  UNIT) โดยไม่ช ารุดฉีกขาด  เป็น
รอยและหลุดออกระหว่างทาง 

1.7.3 ระบบตรวจจับแผ่นพิมพ์หายบริเวณช่วงส่งต่อ  
1.7.4 อุปกรณ์ลมเปุาแผ่นพิมพ์ระหว่างพา แผ่นพิมพ์ ไปที่หน่วยรับ  ปูองกันรอยเปื้อนและขีด

ข่วน  
1.7.5 อุปกรณ์ประคองแผ่นพิมพ์ไม่ให้เสียดสีระหว่างช่วงรับ-ส่ง  

1.8 หน่วยรับแบบยาว (LONG DELIVERY UNIT) 

1.8.1 อุปกรณ์รับ แผ่นพิมพ์ออกโดยไม่ต้องหยุดเครื่อง ( NONSTOP DELIVERY RACKING 
SYSTEM) 

1.8.2 ความสูงของหน่วยรับ (PILE HEIGHT) ไม่ต่ ากว่า 1000 ม.ม 
1.8.3 อุปกรณ์ดัดปลายแผ่นพิมพ์ 
1.8.4 อุปกรณ์เปุาลมติดตั้งเหนือตั้งแผ่นพิมพ์บริเวณหน่วยรับแผ่นพิมพ์  
1.8.5 อุปกรณ์บังคับตั้งแผ่นพิมพ์ด้านข้างและด้านหน้า 
1.8.6 อุปกรณ์กันแผ่นพิมพ์ที่กระดานรับ  
1.8.7 อุปกรณ์พ่นแปูง 

1.9 ระบบควบคุมและอุปกรณ์การท างาน  

1.9.1 ระบบควบคุมการท างานวิถีไกล เช่น ระบบการปูอน   การจ่ายหมึก   จ่ายน้ า  การพิมพ์ 
การเคลือบ และอ่ืนๆ 

1.9.2 อุปกรณ์บันทึกจ านวนพิมพ์ 
1.9.3 จอภาพแสดงระบบการท างานและสถานะเครื่อง 
1.9.4 อุปกรณ์ควบคุมและตรวจวัดความเข้มของหมึกบนแผ่นพิมพ์ ประกอบด้วย 
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1.9.4.1 ระบบประมาณการปริมาณของหมึกบริเวณการพิมพ์ โดยอาศัยข้อมูลเบื้องต้น
จากซอฟต์แวร์ค านวณปริมาณการจ่ายหมึกจากต้นฉบับ   

1.9.4.2 มีอุปกรณ์ในการวัดค่าความเข้มของหมึกเป็น สเป็คโตรโฟโตมิเตอร์ 
(SPECTROPHOTOMETR) โดยตรวจวัดความเข้มของหมึกพิมพ์จากแถบสีในงานพิมพ์ แสดงค่าการวัดบน
จอภาพ 

1.9.4.3 มีจอภาพแสดงผลแบบรวมเป็นจอเดียวกับจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์ติดตั้งที่
โต๊ะควบคุมของเครื่องพิมพ์ หรือจอแสดงผลแบบแยกส่วน 

1.9.4.4 มีอุปกรณ์ WHITE POINT REFERENCE เพ่ือวัดเทียบสีขาว ท างานอัตโนมัติ 
1.9.5 ระบบตั้งจ านวนพิมพ์ล่วงหน้า  
1.9.6 อุปกรณ์การพิมพ์หมายเลขแผ่นพิมพ์ระบบ INK JET พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้ง

โต๊ะ (PC) และเครื่องพิมพ์ขาวด ามัลติฟังก์ชั่นชนิดเลเซอร์  และผู้ขายต้องติดตั้ง โปรแกรมส าหรับบันทึกข้อมูล
งานพิมพ์และประมวลผล ในรูปแบบรายงานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หมายเลขแผ่นพิมพ์ เลขท่ีใบสั่งงาน 
รหัสบุคคล วันที่พิมพ์ และอ่ืนๆ  โปรแกรมใช้งานในระบบ Microsoft Window และเก็บบันทึกข้อมูลงาน
พิมพ์ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถพิมพ์แสดงผลได ้(PRINT OUT) จ านวน 1 ชุด  
 ในกรณีที่ผู้ ขายต้องเขียนโปรแกรมส าหรับการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลระหว่างตัวอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ผู้ขายต้องส่งมอบโปรแกรมและ SOURCE CODE ฉบับสมบูรณ์ บันทึกลงในแผ่น
ซีดีรอม จ านวน 1 ชุด ให้กับโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

1.9.6.1 คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ขาวด ามัลติฟังก์ชั่นชนิดเลเซอร์ 
1.9.6.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบแบบตั้งโต๊ะ 

 รายละเอียดทางเทคนิค เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องประกอบด้วย  
 1. แผงวงจรหลัก 

1.1 หน่วยประมวลผลกลางชนิด Intel Core i5-650 หรือดีกว่า ท างานด้วย
ความเร็วไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 

1.2 หน่วยความจ าหลักต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB แบบ DDR3 หรือดีกว่า
และสามารถขยายรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 16 GB 

1.3 มี I/O Port แบบ USB 2.0 ไม่น้อยกว่า 6 Port และ IEEE 1394, VGA, 
RJ-45, Audio, Headphone/Speaker out, Internal Card Reader ไม่น้อยกว่าอย่างละ 1 Port 

2.  หน่วยความจ ารอง 
2.1  มีเครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ  Hard Disk ความจุข้อมูลไม่น้อยกว่า 

500 GB ความเร็ว 7,200 rpm ไม่น้อยกว่า 1 หน่วย 
2.2  มี Optical Drive แบบ DVD-Super Multi Drive ชนิด Internal จ านวน 1  หน่วย 

3.  จอภาพแสดงผล 
3.1 จอภาพสีแบบ LCD  TFT หรือดีกว่า ขนาดพื้นท่ีแสดงภาพไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 
3.2 ความละเอียด (High Resolution color Monitor) ได้ไม่น้อยกว่า 1024 x768 จุด 

 4. พอร์ตเชื่อมต่อสื่อสาร 
4.1 มี Ethernet Controller แบบ 10/100/1000 Base-T(X) อย่างน้อย 1 

Port 
4.2 มี Card Wireless LAN สามารถรองรับมาตรฐาน IEEE802.11b/g หรือดีกว่า 
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5. ตัวเครื่อง  
5.1 มี Optical Wheel Mouse แบบ USB 1 ชุด 
5.2 แปูนพิมพ์ ( Keyboard) จ านวนแปูนพิมพ์ไม่น้อยกว่า 82 แปูน 

ประกอบด้วยเลขอารบิค เลขไทย อักษรภาษาอังกฤษ อักษรภาษาไทย อักขระพิเศษต่าง ๆ 
6. มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 Professional Edition 
7. มีโปรแกรมปูองกันไวรัสมีลิขสิทธิ์ถูกต้องและมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ป ี

1.9.6.1.2 เครื่องพิมพ์ขาวด ามัลติฟังก์ชั่นชนิดเลเซอร์ 

1)  เทคโนโลยีการที่ใช้ในการพิมพ์เป็นแบบเลเซอร์ 
2) สามารถรองรับงานพิมพ์ ขนาดกระดาษ A4 ได้เป็นอย่างน้อย 
3) มีความเร็วในการพิมพ์ขาว-ด า ไม่น้อยกว่า 2 4 แผ่นต่อนาที ที่
กระดาษ A4 
4) มีความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก ไม่เกิน 10 วินาที 
5) ความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
6) มีถาดบรรจุกระดาษ แบบมาตราฐาน ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
7) มีหน่วยความจ า ไม่น้อยกว่า 16 MB 
8) รองรับมาตรฐานภาษาเครื่องพิมพ์ (Print Language) ไม่น้อย
กว่า แบบ PCL 5e, PCL6  
9) สามารถเชื่อมต่อเป็น Network Printer ได้ โดยมี Port แบบ 
Ethernet 10/100 Mbps Base-TX 
10)  มี Interface เป็นแบบ USB 2.0 
11)  สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการMicrosoft Windows 
Server 2008, Windows 7, Windows Vista และ Mac OS X 
v10.5 หรือเวอร์ชั่นอื่นที่ดีกว่า 
12)  มีคู่มือการใช้งาน และ Software Driver ของเครื่องจ านวน 
1 ชุด 

1.9.7 ระบบการตั้งฉากข้างล่วงหน้า 
1.9.8 ระบบการท างานของเครื่องพิมพ์ใช้ลม  (PNEUMATIC SYSTEM) ประกอบด้วย

เครื่องอัดลม (AIR COMPRESSOR)  และอุปกรณค์รบชุด   
1.9.9 ระบบลมดูด-เปุา (AIR SUCTION-AIR BLOWER) ของหน่วยปูอน (FEEDER UNIT) 

และหน่วยรับ (DELIVERY UNIT) ใช้ AIR COMPRESSOR ติดตั้งในตู้แยกส่วน ระบบระบายความร้อนด้วยน้ า  
พร้อมอุปกรณ์กรองฝุุน  

1.9.10 ผู้ขายต้องออกแบบและ จัดเตรียมสถานที่ติดตั้ง ส าหรับการติดตั้งเครื่อง พิมพ์และ
อุปกรณ์ ในต าแหน่งที่โรงงานไพ่ก าหนด พร้อมระบบไฟฟูา และอ่ืนๆ เพื่อให้เครื่องพิมพ์ใช้งานได้สมบูรณ์ โดย
ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จัดเตรียมสถานที่ติดตั้งท้ังหมด และต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆให้ครบถ้วนตามข้อก าหนด และต้องเสนอแบบให้โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนด าเนินงาน 
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1.10 เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน    

1.10.1 ชุดเครื่องมือ/เครื่องวัด  เพ่ือการใช้งาน และซ่อมบ ารุงรักษาตามมาตรฐานผู้ผลิต 
1.10.2 ถาดรองรับน้ ามันหล่อลื่นใต้ฐานเครื่องพิมพ์  (OIL COLLECTOR TRAY) ท าจาก

วัสดุที่ไม่เป็นสนิม มีความแข็งแรงทนทาน 
1.10.3 กล่องเครื่องมือเพียงพอส าหรับการใส่เครื่องมือ/เครื่องวัด จ านวน 1 ชุด 
1.10.4 อุปกรณ์ PUNCH PLATE จ านวน 1 ชุด เพื่อการใช้งานกับเครื่องพิมพ์ ตรงตาม

มาตรฐานของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ 
1.10.5 PACKING GAUGE จ านวน 1 ชุด 
1.10.6 ประแจขันปอนด์ (TORQUE WRENCH) วัดความตึงของผ้ายาง จ านวน 1 ชุด 
1.10.7 อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการถอดประกอบชุดลูกหมึก หน่วยจ่ายน้ า  ผ้ายาง และ 

อุปกรณ์ในการ ปรับตั้ง และอุปกรณ์อ่ืนๆที่จ าเป็นต่อการใช้งาน ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานของโรงงาน
ไพ่ กรมสรรพสามิต 

2 อะไหลส่ ารอง  

1. หลอดไฟ UV / IR ส ารองการใช้งานทั้งระบบการพิมพ์ การพิมพ์เคลือบทั้งระบบ จ านวนอย่างละ 
1 ชุด 

2. ชุดลูกหมึกส ารองส าหรับหน่วยพิมพ์ (INKING ROLLERS) และหน่วยจ่ายน้ า   (DAMPENING 
ROLLERS) จ านวน 2 หน่วยพิมพ์ 

3. ผ้ายาง (BLANKET) ส าหรับหมึกพิมพ์ UV (UV INK) ทุกหน่วยพิมพ์และหน่วยพิมพ์เคลือบ
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด 

4. ชุดลูกกลิ้งจ่ายน้ ายาเคลือบเงา เป็นแบบ CERAMIC ANILOX ROLLER จ านวน 1  ชุด สามารถ
ใช้ได้ทั้งน้ ายาเคลือบเงา ชนิด UV BASE และ WATER BASE ที่โรงงานไพ่ใช้งานอยู่ได้ดี  โดยโรงงานไพ่จะเป็น
ผู้ก าหนด WEIGHT FILM หลังจากท่ีได้ทดสอบงานพิมพ์และเคลือบผิวหน้า  

3  รายละเอียดงาน จัดเตรียมสถานที่ติดตั้ง ประกอบด้วย งาน ห้องพิมพ์ งานระบบปรับอากาศ  ระบบ
กรองกลิ่นและฝุ่น งานระบบระบายอากาศ และงานระบบไฟฟ้า  

ผู้ชนะการประกวดราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการด าเนินงานจัดเตรียมสถานที่
ติดตั้ง การออกแบบ จัดหาเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ การติดตั้ง การทดสอบ ประกอบด้วย งาน ห้องพิมพ์ 
งานระบบปรับอากาศ ระบบกรองกลิ่นและฝุุน งานระบบระบายอากาศ และงานระบบไฟฟูา    

3.1 งานห้องพิมพ์ ส าหรับการติดตั้งเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซทชนิดปูอนแผ่นจ านวน  5 หน่วยพิมพ์
และ 1 หน่วยพิมพ์เคลือบพร้อมระบบอบแห้ง UV/IR จ านวน 1 เครื่อง อย่างน้อยประกอบด้วย 

3.1.1 งานฐานรากส าหรับการติดตั้งเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซทฯ จะต้องจัดหาหน่วยงานที่มี
ความช านาญในการตรวจสอบคุณสมบัติของพ้ืนคอนกรีตและชั้นดินของพ้ืนที่ที่ใช้ในการติดตั้งเครื่องพิมพ์
ระบบออฟเซทฯ โดยจะต้องท าการส ารวจและสุ่มตรวจตัวอย่างชั้นดิน และรายการค านวณการรับน้ าหนักของ
พ้ืนคอนกรีตที่จะติดตั้งเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซทฯ และต้องมีวิศวกรในแขนงท่ีเกี่ยวข้องรับรองรายการ
ค านวณพร้อมแนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมและรับรองส าเนาถูกต้อง  เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถ
รองรับน้ าหนักและการใช้งานของเครื่องจักรได้อย่างปลอดภัย   
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3.1.1.1  คุณสมบัติเบื้องต้นของพ้ืนคอนกรีตในการรองรับน้ าหนักเครื่องพิมพ์
ระบบออฟเซทฯ มีดังนี ้

a) ต้องออกแบบให้สามารถรองรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 3,000 
กิโลกรัมต่อตารางเมตร  

b) ความหนาของพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 30 
เซนติเมตร  (ห้ามใช้พื้นส าเร็จรูป) โดยชนิดและคุณสมบัติของคอนกรีต เป็นไปตามแบบมาตรฐานคอนกรีต 
C30/37 ใน EN206/1 หรือเทียบเท่า 

c) สามารถรับอัตราไดนามิคโหลดได้ไม่น้อยกว่า 4% ของน้ าหนัก
เครื่อง 

d) ผิวหน้าพื้นคอนกรีตจะต้องทนแรงกดทับได้ไม่น้อยกว่า 120 นิวตัน/
ตารางเซนติเมตร 

e) ผิวหน้าพื้นคอนกรีตมีความต่างระดับได้ไม่เกิน 15 มิลลิเมตร นับ
จากหัวเครื่องถึงท้ายเครื่องของพ้ืนที่ที่ใช้ในการวางเครื่อง และมีความเรียบ สะอาด ไม่ก่อให้เกิดฝุุน 

f) ทาพ้ืนผิวคอนกรีต ภายในห้องพิมพ์ ด้วย Epoxy Mortar and  
Self- Leveling System ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร พื้นผิวมีความแข็งแรงทนทานต่อการกระแทก 
รับน้ าหนักได้ดี สามารถปูองกันสารเคมี กรด ด่าง ปกปิดร่องรอยบนพื้นได้   

g) หลังการติดตั้งเครื่องพิมพ์แล้วระดับของพ้ืนคอนกรีตในบริเวณท่ี
ติดตั้ง มีการทรุดตัวได้ไม่เกิน 0.03 มิลลิเมตร/เมตร 

h) ผู้ขายต้องค านึงถึงระยะเวลาในการบ่มตัวของคอนกรีตที่พร้อม
ส าหรับการรับน้ าหนักและการด าเนินงานติดตั้งเครื่องพิมพ์ โดยผู้ ขายต้องเก็บตัวอย่างคอนกรีตที่น ามาใช้ใน
การท าฐานรากและท าการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตตัวอย่าง และส่งผลการทดสอบให้โรงงานไพ่ กรม
สรรพสามิต พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากผลการทดสอบการรับน้ าหนักของพ้ืนคอนกรีตต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ 
ผู้ขายต้องด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อก าหนด และต้องน าส่งผลการทดสอบใหม่ และต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จก่อนน าเครื่องพิมพ์เข้ามาติดตั้ง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นและจะน ามาเป็น
เหตุผลในการขอขยายระยะเวลาการด าเนินงานมิได้ 

3.1.2  งานติดตั้งประตูทางเข้า-ออกห้องพิมพ์ออฟเซท 2 สีเดิม ใช้ส าหรับการขน
เครื่องพิมพ์ระบบออฟเซทฯเข้าพ้ืนที่ติดตั้ง และการขนส่งวัสดุพิมพ์  จ านวน 1 ชุด เป็นประตูบานคู่ ขนาด
โดยประมาณ ความกว้าง 3.0 เมตร ความสูง 3.20 เมตร ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูเป็นแบบอัตโนมัติ 
โดยต้องออกแบบให้สามารถเปิด-ปิดได้สะดวก ไม่มีรางประตูรองรับด้านล่างและใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง
ทนทาน เหมาะสมกับการใช้งานในโรงพิมพ์ที่ต้องมีการล าเลียงขนส่งวัสดุพิมพ์  

3.1.3  งานติดตั้งประตูทางเข้า-ออก ใช้ส าหรับการขนส่งวัสดุพิมพ์ 
a) ประตูทางเข้า-ออกระหว่างห้องพิมพ์ออฟเซท 4 สีและห้องท าไพ่

ปฺอกขอบทอง  
b) ประตูทางเข้า-ออกห้องตัดไพ่ปฺอก 
c) ประตูทางเข้า-ออกห้องท าไพ่ปฺอกขอบทอง 

โดยต้องออกแบบให้สามารถเปิด-ปิดได้สะดวก ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูเป็น
แบบอัตโนมัติ และให้สามารถเปิด-ปิดได้สะดวก ไม่มีรางประตูรองรับด้านล่างและใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง
ทนทาน เหมาะสมกับการใช้งานในโรงพิมพ์ที่ต้องมีการล าเลียงขนส่งวัสดุพิมพ์  
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3.1.4  งานผนังกั้นห้องระหว่างห้องพิมพ์ออฟเซท 4 สี และ ห้องท าไพ่ป๊อกขอบ  ทอง 
จ านวน 1 ด้าน ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบเรียบทั้งสองด้านและมีช่องแสง 

3.1.5  งานรื้อผนังก้ันห้องระหว่างห้องพิมพ์ออฟเซท 4 สี และห้องบรรจุไพ่ป๊อก  จ านวน 1 
ด้าน และรื้อผนังกั้นห้องระหว่างห้องบรรจุไพ่ป๊อกและห้องพิมพ์ออฟเซท 2 สี จ านวน 1 ด้าน 

3.1.6  งานรื้อผนังก้ันห้องระหว่างห้องตัดไพ่ปฺอกและห้องบรรจุไพ่ปฺอก จ านวน 1 ด้าน 
3.1.7  งานฝูาเพดานภายในห้องพิมพ์ออฟเซท 4 สีของเดิม  ห้องพิมพ์ส าหรับ  

ติดต้ังเคร่ืองพิมพร์ะบบออฟเซทฯใหม่ ห้องตัดไพ่ปฺอก และ ห้องพิมพ์ออฟเซท 2 สีของเดิม ฝูาเพดานที่ใช้เป็น
ชนิดแผ่นยิปซัมฉาบเรียบความหนาไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร มีคุณสมัติปูองกันไฟ ความร้อน มีแผ่นอลูมิเนียม
ฟอยล์บุด้านหลังของแผ่นเพื่อปูองกันความร้อนและได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. โครงคร่าวโลหะผลิตจาก
เหล็กชุบสังกะสีกันสนิม มีความแข็งแรงทนทาน ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.  

3.1.8  งานห้องเครื่องอัดลมและระบบระบายอากาศภายในห้อง (ส าหรับเครื่องพิมพ์ออฟ
เซท 4 สีเดิม) จ านวน 1 ห้อง และห้องเครื่องอัดลมส าหรับเครื่องตัดไพ่ปฺอก จ านวน 1 ห้อง  
 ฝูาเพดานที่ใช้เป็นชนิดแผ่นยิปซัมฉาบเรียบความหนาไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร มีคุณสมัติ
ปูองกันไฟ ความร้อน มีแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์บุด้านหลังของแผ่นเพื่อปูองกันความร้อนและได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 
โครงคร่าวโลหะผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม มีความแข็งแรงทนทาน ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.  
 ผนังห้องปั๊มลมเป็นผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบเรียบทั้งสองด้าน และบุด้านในผนังและเพดานด้วย
วัสดุกั้นเสียง ความหนาไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร มีค่า NRC (Noise Reductoin Coefficiency) ไม่ต่ ากว่า 0.70 

3.1.9 งานระบบไฟฟูาแสงสว่างภายในห้องพิมพ์ออฟเซท 4 สีของเดิม  
ห้องพิมพ์ส าหรับติดต้ังเคร่ืองพิมพ์ออฟเซทใ หม่ ห้องตัดไพ่ป๊อก และห้องพิมพ์ออฟเซท 2 สีของเดิม อุปกรณ์
โคมไฟ หลอดไฟ ต้องออกแบบให้เหมาะสมกับขนาดของห้องพิมพ์ โดยไม่กีดขวางการท างานของช่างพิมพ์ 
และให้แสงสว่างเพียงพอต่อการพิมพ์และพ้ืนที่โดยรอบ รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์และแบบการติดตั้ง ผู้รับ
จ้างต้องเสนอให้โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ 

3.1.10  งานคอนกรีตภายในห้องพิมพ์ออฟเซท 4 สีของเดิม  ห้องตัดไพ่ปฺอก และ
ห้องพิมพ์ออฟเซท 2 สีของเดิม และทาสีพื้นด้วย  Epoxy Mortar and  Self- Leveling System ความหนา
ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร  พื้นผิวมีความแข็งแรงทนทานต่อการกระแทก รับน้ าหนักได้ดี สามารถปูองกัน
สารเคมี กรด ด่าง ปกปิดร่องรอยบนพื้นได้ 

3.1.11 งานทาสีผนังภายใน ภายนอก ห้องพิมพ์ออฟเซท 4 สีของเดิม ห้องตัดไพ่ป๊อก ห้อง
พิมพ์ส าหรับติดต้ังเคร่ืองพิมพ์ออฟเซทใหม่ และห้องพิมพ์ออฟเซท 2 สีของเดิม 

 โรงงานไพ่ จะก าหนดเฉดสีส าหรับใช้ทาภายในห้องพิมพ์ทั้งสามห้องภายหลัง โดยผู้
ชนะการประกวดราคาต้องส่งตัวอย่างเฉดสีให้โรงงานไพ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินงาน  

3.1.12 งาน Platform ส าหรับติดต้ัง อุปกรณ์ ระบบปรับอากาศ ระบบกรองกลิ่นและฝุุน 
ระบบระบายอากาศ  
 โครงสร้าง  Platform ยกสูงจากพ้ืนบริเวณ ด้านข้างอาคารห้องพิมพ์  โครงสร้าง เป็น
เหล็กและมีโครงเหล็กด้านบนรองรับน้ าหนักของอุปกรณ์ ท าจากเหล็กท่ีมีความแข็งแรงทนทาน ฐานรากต้อง
ออกแบบให้มีความแข็งแรง สามารถรองรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 2000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร  Platform 
เป็นโครงเหล็กขนาดโดยประมาณความกว้างไม่เกิน 1.70 เมตร ความสูงไม่เกิน 2 เมตร ความยาวของ
Platform ขึ้นอยู่กับขนาดและจ านวนของอุปกรณ์ท่ีจะน ามาติดตั้ง  Platform สามารถรองรับน้ าหนักได้ไม่
น้อยกว่า 1500 กิโลกรัมต่อตารางเมตร  ระยะแอ่นตัว ( Deflection) ไม่เกิน 1/600 โดย ต้องออกแบบ
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โครงสร้างของ Platform ให้เหมาะสมกับขนาด จ านวนและน้ าหนักของเครื่องจักร อุปกรณ์ที่น ามาติดตั้ง การ
ออกแบบโครงสร้างของ Platform ต้อง ไม่กีดขวางการจราจร และต้องเสนอรายการค านวณ แบบแปลน  
(Shop drawing) พร้อมวิศวกรในแขนงที่เก่ียวข้องลงนามรับรอง  ส่งให้โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ 

3.2 งานระบบปรับอากาศ ระบบกรองกลิ่นและฝุุน 
สภาวะภายในห้อง อย่างน้อยมีคุณสมบัติดังนี้ 
3.2.1 มีค่าอุณหภูมิ 25oC มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า + 1 องศาเซลเซียส ค่า

ความชื้นสัมพัทธ์ RH 55% มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า + 10% RH 
3.2.2 ความเร็วเฉลี่ยของอากาศภายในห้อง ไม่เกิน 1.0 เมตร/วินาท ี
3.2.3 ความดันอากาศภายในห้องเป็นบวก มีค่า Positive Pressure ตามมาตรฐานของ 

ASHRAE Standard  CDC หรือ Guide 
3.2.4 ลักษณะการไหลของอากาศจากบนลงล่าง  เป็นแบบ Non Laminar Airflow 
3.2.5 มีช่อง Return Air ให้อากาศภายในห้องได้ไหลวนกลับสู่เครื่องส่งลมเย็น ( Air 

Handling Unit; AHU)  
3.2.6 ปริมาณลมจ่าย ( Air Change  Per  Hour ) ไม่น้อยกว่า  5 ACH 
3.2.7 ต้องมีการแลกเปลี่ยนและแทนที่อากาศที่ถูกระบายออกด้วยอากาศเข้าที่สะอาดผ่าน

การกรองฝุุนก่อนเข้าห้อง ปริมาณการเติมอากาศจากภายนอก ( Fresh Air Intake) ไม่น้อยกว่า 5 เท่าของ
ปริมาณอากาศในห้องต่อชั่วโมง  

3.2.8 ระบบกรองฝุุนต้องสามารถกรองฝุุนละอองทั่วไปภายในห้องให้มีปริมาณฝุุนน้อยกว่า 
6 มิลลิกรัม/ลูกบาศ์กเมตร 

3.2.9 การออกแบบต้องค านึงถึงความสวยงามภายในห้องและการประหยัดพลังงาน โดย
ต้องออกแบบให้มีการน าอากาศที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งถูกดูดออกไปภายนอกมาแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ
ภายนอกก่อนเข้าเครื่องส่งลมเย็นที่ส่งอากาศเข้าห้องพิมพ์ เพื่อลดภาระการท างานของระบบปรับอากาศ 

3.2.10 เครื่องท าความเย็น 

3.2.10.1 ระบบท าความเย็นเป็นแบบ  Direct Expansion ระบายความร้อนด้วย
อากาศ จ านวน 3 เครื่อง มีขนาดท าความเย็นรวมไม่น้อยกว่า  960,000 BTU/Hr. ใช้กับน้ ายา R 22 ส่งน้ ายา
ท าความเย็นไปที่ (Air Handling Unit; AHU) โดยตรง และต้องออกแบบให้มีความสามารถในการท าความ
เย็นให้เหมาะสมกับขนาดของห้องพิมพ์ ติดตั้งภายนอกอาคารบน Platform ยกสูงจากระดับพื้นในต าแหน่งที่
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ก าหนด 

3.2.10.2 คอมเพรชเซอร์เป็นแบบ Scroll มีระบบควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติ 
และมีสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อเครื่องท าความเย็นตัวใดตัวหนึ่งหยุดท างาน 

3.2.10.3 ต้องออกแบบให้มีระบบควบคุมการท างานของระบบปรับอากาศให้
สัมพันธ์กับพ้ืนที่การใช้งานและอุณหภูมิภายในห้องพิมพ์ที่ต้องการ และติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องท้ัง 3 ห้อง ได้แก่ห้องพิมพ์ออฟเซท 4 สีของเดิม ห้องพิมพ์ระบบออฟเซท 5 สี 
ห้องพิมพ์ออฟเซท 2 สีเดิม 

3.2.10.4 มีระบบควบคุมการท างานและแสดงสถานะของเครื่องท าความเย็น 
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3.2.10.5 ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องเสนอรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ใน
งานระบบปรับอากาศ ระบบกรองกลิ่นและฝุุน แบบแปลนการติดตั้ง และรายการค านวณ ให้โรงงานไพ่ กรม
สรพสามิต พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ 

3.2.11  เครื่องส่งลมเย็น (Air Handling Unit; AHU) 

3.2.11.1 เครื่องส่งลมเย็นเป็นชนิด Direct Expansion Fan Coil แบบต่อท่อลม 
ส่งลมเย็นไปตามท่อลม จ านวน 3 เครื่อง มีหัวจ่ายลมเย็นแบบติดตั้งบนฝูาเพดานแบบปรับปริมาณลมได้ 
เครื่องส่งลมเย็นติดตั้งภายนอกอาคารบน Platform ยกสูงจากระดับพื้น ในต าแหน่งที่โรงงานไพ่ กรม
สรรพสามิต ก าหนด 

3.2.11.2 ตัวเครื่องท าด้วย Metal Sheet พ่นสีปูองกันสนิม บุด้วยฉนวนกันความ
ร้อนแบบ Polyurethane หรือ Rockwool มีความหนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร 

3.2.11.3 พัดลมจ่ายลมเย็น ( Blower)  เป็นแบบ Centrifugal Fan ที่สามารถ
เอาชนะแรงดันของระบบได้  และติดตั้งอยู่ใน Casing เดียวกับตัว  AHU 

3.2.11.4 ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟูาและสายพานส่งก าลัง  
3.2.11.5 ความสามารถในการส่งปริมาตรอากาศ ( Air Volume) ของเครื่องส่งลม

เย็นต่อหนึ่งเครื่อง ไม่น้อยกว่า 7500 CFM ส าหรับห้องพิมพ์ระบบออฟเซท 5 สี และไม่น้อยกว่า 5200 CFM 
ส าหรับห้องพิมพ์ออฟเซท 4 สีของเดิม และไม่น้อยกว่า 3000 CFM ส าหรับห้องพิมพ์ออฟเซท 2 สีเดิม 

3.2.11.6 แรงดันสถิตย์ (Static Pressure) ของเครื่องส่งลมเย็นต่อหนึ่งเครื่อง ไม่
น้อยกว่า 5 inch.wg. 

3.2.11.7 Cooling Coil เป็นแบบ Direct Expansion ท าด้วย  Copper Tube / 
Aluminum Fins    

3.2.11.8 ใช้กับน้ ายาR22และสามารถจ่ายลมเย็นที่มี Dew Point Temperature 
ต่ ากว่า Dew  Point  ของห้อง 

3.2.11.9 มีส่วน Mixing Box เพ่ือให้ Fresh Air จากภายนอกไหลมาผสมกับ 
Return Air  ภายใน 

3.2.11.10 ติดตั้งระบบกรองอากาศ (Air Filter)  ประกอบด้วย 
3.2.11.10.1 Pre-Filter ประสิทธิภาพการกรอง  20-25 % ตามมาตรฐาน 

ASHRAE 52.1 ติดตั้งที่ก่อนทางเดินอากาศเข้า Cooling Coil 
3.2.11.10.2 Medium Filter ประสิทธิภาพการกรอง 90-95 % ตาม

มาตรฐาน ASHRAE 52.1 ติดตั้งหลัง Pre-Filter 
3.2.11.10.3 Carbon Filter ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1 ติดตั้ง

หลัง Medium-Filter 
3.2.11.10.4 HEPA (High Efficiency Particulate Air) Filter 

ประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ไม่น้อยกว่า 99.97% DOP (Di-Octyl Phthalate) test 
หรือ H 13 ขึ้นไป ติดตั้งที่ AHU ของห้องพิมพ์แต่ละห้องดังนี้ 

1. ห้องพิมพ์ออฟเซท 4 สีเดิม จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ชิ้น 
2. ห้องพิมพ์ระบบออฟเซทฯ 5 สี จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ชิ้น 
3. ห้องพิมพ์ออฟเซท 2 สีเดิม จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น 
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3.2.11.11 ติดตั้งเครื่องวัดแรงดันลมขาเข้า-ขาออก และมีสัญญาณเตือนเมื่อระบบ
กรองอากาศอุดตัน 

3.2.11.12 ติดตั้งเครื่องวัดแรงดันอากาศภายในห้องท้ัง 3 ส่วนได้แก่ ห้องพิมพ์ออฟ
เซท 4 สีเดิม ห้องพิมพ์ออฟเซท 2 สีเดิม และห้องพิมพ์อฟฟเซท 5 สีใหม่  

3.2.12  ระบบควบคุม  AHU 

3.2.12.1 ควบคุมด้วยระบบ Microprocessor สามารถแสดงผล  ควบคุมจัดการ  
และแสดงสัญญาณเตือนได้ มีหน้าปัดหรือหน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล  หรือตัวอักษร 

3.2.12.2 มีระบบควบคุมความเร็วรอบของพัดลมให้สัมพันธ์กับแรงดันอากาศ
ภายในห้อง 

3.2.12.3 มีระบบรองรับสั่งการและแสดงผลได้ด้วย Port  RS – 485 หรือ
เทียบเท่าหรือดีกว่า 

3.2.12.4 สามารถแจ้งเตือนในกรณีท่ีการท างานของพารามิเตอร์ต่างๆของระบบมี
ค่าสูงหรือต่ ากว่าค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

3.2.12.5 มีระบบแสดงค่าอุณหภูมิภายในห้องเป็นองศาเซลเซียส 
3.2.12.6 มีระบบแสดงค่าอุณหภูมิลมจ่ายเป็นองศาเซลเซียส 

3.2.12.6.1 มีระบบแสดงค่าความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้อง 
3.2.12.6.2 มีระบบที่สามารถท างานฟังก์ชั่นท าความเย็น (Cooling  Mode ) 
3.2.12.6.3 มีระบบที่สามารถท างานฟังก์ชั่นลดความชื้นสัมพัทธ์  (DE-

humidifying Mode) 

3.2.13  ชุดระบายความร้อน (Condensing Unit) 

3.2.13.1 เป็นแบบ Heat Recovery System สามารถควบคุมความชื้นได้โดยไม่
ต้องใช้ Electric Heater 

3.2.13.2 ต้องติดตั้งอุปกรณ์ Oil seperator  ทางส่งน้ ายาออกจาก Compresser 
และติดตั้ง Accummulator ที่ท่อทางดูดกลับเข้า Compresser 

3.2.13.3 ต้องติดตั้ง Compresser ภายในชุดระบายความร้อนอย่างน้อย 2 ตัวต่อ 
Condensing unit 1 ชุด ให้สามารถท างานที่ Part load ได้ 50% และ 100 % 

3.2.13.4 พัดลมระบายความร้อนมีการท างานแบบ Speed Control ควบคุมการ
ท างานจากแรงดันด้าน Condenser 

3.2.13.5 ชุดคอมเพรสเซอร์ติดตั้งอุปกรณ์ปูองกันการเกิดน้ าแข็ง ( Freeze 
Protection Device )  ด้วยชุด Hot Gas Bypass ท างานด้วย  Solenoid Valve เพ่ือฉีดน้ ายา Bypass 
กลับมาทาง  Low  Side ของระบบน้ ายาในช่วงที่มีการปรับลดความเร็วรอบของพัดลม AHU หรือกรณีที่
แรงดันอ่ิมตัวทางด้านดูดของน้ ายาต่ ากว่า 60 psig 

3.2.14  ระบบท่อน้ ายา/ท่อน้ าทิ้ง/ท่อลม 

3.2.14.1 ระบบท่อน้ ายาใช้ท่อทองแดง ( Copper Tube ) Type L  ท่อ 
Suction หุ้มด้วยฉนวนชนิด  Closed Cell พร้อมหุ้ม Aluminium Jacket ที่ท่อทางดูด 

3.2.14.2 ระบบท่อน้ าใช้ท่อพีวีซีแข็งชั้นคุณภาพ 8.5 หรือดีกว่า 
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3.2.14.3 ระบบท่อลม ท าด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสี โดยมีความหนา วิธีการ
ประกอบและการติดตั้งตามมาตรฐาน SMACNA และ/หรือ ASHRAE Standard 

3.3 งานระบบระบายอากาศ  

3.3.1 ระบบระบายอากาศ จะต้องออกแบบให้เหมาะสมกับปริมาตรของอากาศภายในห้อง 
และมีระบบควบคุมการท างานโดยสามารถการแยกการท างานได้ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือห้องพิมพ์ออฟ
เซท 4 สีของเดิม ส่วนที ่2 คือ ห้องพิมพ์ระบบออฟเซท 5 สี ส่วนที ่3 คือ ห้องพิมพ์ออฟเซท 2 สีเดิม โดย
ติดตั้งอุปกรณค์วบคุมการท างานของระบบระบายอากาศส าหรับห้องทั้ง 3 ห้อง 

3.3.2 มีพัดลม (Blower) ส าหรับการดูดอากาศ จ านวน 3 เคร่ือง และติดตั้งท่อและหัวดูด
ลมในห้องพิมพ์ทั้ง 3 ห้อง พัดลมติดตั้งภายนอกอาคารบน Platform ยกสูงจากระดับพื้นในต าแหน่งที่โรงงาน
ไพ่ กรมสรรพสามิต ก าหนด 

3.3.3 พัดลมเป็นแบบ Centrifugal ตัวโครงท าจากเหล็กและพ่นสีปูองกันสนิม ขับเคลื่อน
ด้วยมอเตอร์ไฟฟูาและสายพานส่งก าลัง 

3.3.4 ความสามารถในการส่งปริมาตรอากาศ ( Air Volume) ของพัดลมต่อหนึ่งเครื่อง ไม่
น้อยกว่า 850 CFM ส าหรับห้องพิมพ์ออฟเซท 4 สีของเดิม และไม่น้อยกว่า 800 CFM ส าหรับห้องพิมพ์ออฟ
เซทใหม่ 5 สี และไม่น้อยกว่า 700 CFM ส าหรับห้องพิมพ์ออฟเซท 2 สีของเดิม 

3.3.5 แรงดันสถิตย์ (Static Pressure) ของพัดลมต่อหนึ่งเครื่อง ไม่เกิน 1.5 inch.wg. 
3.3.6 ระบบท่อลม และหัวดูดลมท าด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสี การออกแบบท่อลมและหัว

ลมดูดที่ติดตั้งภายในห้องพิมพ์ต้องค านึงถึงความสวยงามภายในห้อง และไม่กระทบหรือกีดขวางต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การพิมพ์ 

3.4 งานระบบไฟฟูา 

ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องจัดหาและติดตั้งตู้จ่ายไฟย่อย ( Distribution Panel) จ านวน 2 
ชุด ติดตั้งในต าแหน่งที่โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ก าหนด เพื่อรับกระแสไฟฟูาจากตู้จ่ายไฟหลัก ( Main 
Distribution Panel) ขนาด 1200 AT/1250 AF/50kA แบบ 3 Feeder/CV185mm2  ที่โรงงานไพ่
จัดเตรียมไว้ และจ่ายไฟให้กับเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งจัดหาสายไฟฟูา เครื่องอุปกรณ์ไฟฟูา 
วัสดุอื่นที่จ าเป็นเพื่อให้งานระบบไฟฟูาสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของโรงงานไพ่  
กรมสรรพสามิต 

3.4.1 ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องค านวณ ออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์
ทางการไฟฟูา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้ครบถ้วน ส าหรับการใช้งานของเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ท้ังหมด
ที่ผู้ชนะการประกวดราคาเสนอ 

3.4.2 ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องจัดหาสายไฟและเดินสายไฟจากตู้จ่ายไฟหลัก ( Main 
Distribution Panel) ขนาด 1200 AT/1250 AF/50kA แบบ 3 Feeder/CV185mm2  ที่โรงงานไพ่
จัดเตรียมไว้ให้ ไปยังตู้จ่ายไฟย่อย (Distribution Panel) ทั้งสองชุด โดยผู้ ชนะการประกวดราคา ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดหาสายไฟฟูาและวัสดุอุปกรณ์ท้ังหมดในการเดินสายไฟจากตู้จ่ายไฟหลัก
ไปยังตู้จ่ายไฟย่อย 

3.4.3 สายไฟที่ใช้ส าหรับการเดินสายไฟจากตู้จ่ายไฟหลักไปยังตู้จ่ายไฟย่อยเป็นสายไฟ
ชนิดสาย CV ทนความร้อนได้สูง มีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพการใช้งานภายนอก  
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3.4.4 การเดินสายไฟจากตู้จ่ายไฟหลักไปยังตู้จ่ายไฟย่อยต้องเดินสายบนรางรองรับสายไฟ (Cable 
Ladder) โดยผู้ชนะการประกวดราคาต้องออกแบบขนาดรางสายไฟให้มีขนาดเพียงพอกับจ านวนสายไฟ และสามารถ
รองรับน้ าหนักสายไฟได้ โดยไม่เกิดความเสียหาย 

3.4.5 วัสดุที่ใช้ท ารางสายไฟ ( Cable Ladder) ท าจากเหล็กชุบกัลวาไนซ์ มีความแข็งแรง
ทนทาน 

3.4.6 การเดินสายไฟต้องเผื่อความยาวของสายไฟฟูาให้เพียงพอต่อการใช้งานโดยห้ามมี
จุดต่อกลางทางใดๆ หากตรวจพบว่ามีจุดต่อสายไฟฟูา จะต้องเปลี่ยนและเดินสายไฟฟูาเส้นนั้นใหม่ทั้งเส้น 

3.4.7 ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องจัดหาและติดตั้งระบบกราวด์ส าหรับเครื่องพิมพ์และ
อุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

3.4.8 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟูาและสายไฟทุกชนิดที่ผู้ใช้ไฟจะหามาติดตั้งใช้งาน  จะต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  หรือ IEC BS ANSI NEA DIN VDE UL JIS AS 
มาตรฐานการไฟฟูานครหลวง 

3.4.9 สัญญลักษณ์สีแสดงเฟสของระบบไฟฟูา 
a) R: Red 
b) S: Yellow 
c) T: Blue 
d) N: White 
e) G: Green 

3.4.10 คุณลักษณะเฉพาะของตู้จ่ายไฟย่อย (Distribution Panel)  

3.4.10.1 ตู้จ่ายไฟย่อยหมายเลข 1 (Distribution Panel No.1; DB-1) ติดต้ัง
ภายในอาคารแบบตั้งพ้ืน ขนาด 700AT/800AF/ 36kA ท าหน้าที่จ่ายไฟฟูาให้กับเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์
ต่างๆ อุปกรณ์ประกอบตู้จ่ายไฟย่อยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

  Main Distribution Board 
-  Molded Case Circuit Breaker 3P ขนาด

700AT/800AF/36kA จ านวน 1 ชุด 
- Molded Case Circuit Breaker 3P ขนาด 

315AT/400AF/36kA จ านวน 1 ชุด 
- Molded Case Circuit Breaker 3P ขนาด 

200AT/250AF/  36 kA จ านวน 2 ชุด 
  Metering 
-  Volt meter 
-  Volt selector switch 
-  Amp meter 
-  Amp selector switch 
-  Pilot lamp (แบบมีหม้อแปลงแรงดัน) 
-  Current transformer 
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-  Fuse control 
- Surge Protection Class C 

3.4.10.2 ตู้จ่ายไฟย่อยหมายเลข 2 (Distribution Panel No.2; DB-2) ติดต้ัง
ภายในอาคารแบบตั้งพ้ืน ขนาด 450AT/630AF/36 kA จ านวน 1 ชุด ท าหน้ที่จ่ายไฟให้กับระบบปรับอากาศ 
ระบบกรองกลิ่นและฝุุน ระบบระบายอากาศ อุปกรณ์ประกอบตู้จ่ายไฟย่อยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

  Main Distribution Board 
- Molded Case Circuit Breaker 3P ขนาด

450AT/630AF/36 kA  จ านวน 1 ชุด 
- Molded Case Circuit Breaker 3P ขนาด

100AT/160AF/25 kA  จ านวน 1 ชุด 
- Molded Case Circuit Breaker 3P ขนาด

150AT/250AF/36 kA  จ านวน 2 ชุด 
- Molded Case Circuit Breaker 3P ขนาด

50AT/160AF/25 kA จ านวน 1 ชุด 
  Metering 
-  Volt meter 
-  Volt selector switch 
-  Amp meter 
-  Amp selector switch 
-  Pilot lamp (แบบมีหม้อแปลงแรงดัน) 
-  Current transformer 
-  Fuse control 

3.4.10.3 ตู้จ่ายไฟย่อยต้องท าด้วยแผ่นโลหะประกอบเป็นโครงตู้ เปิด-ปิดได้ท้ัง
ด้านหน้าและด้านหลัง เหมาะส าหรับการใช้งานและติดตั้งภายในอาคารและเคลือบสีปูองกันสนิม การ
ออกแบบตู้ต้องออกแบบให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 

3.4.10.4 ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องออกแบบตู้จ่ายไฟย่อย  ให้มีคุณสมบัติอย่าง
น้อยดังนี้  

a) คุณสมบัติทางกล คือ  รับแรงทางกลจากภายนอกได้เพียงพอต่อ
การใช้งานทั้งภาวะปกติและไม่ปกติได้ 

b) คุณสมบัติทางความร้อน  คือ  ทนความร้อนจากสภาพแวดล้อม  
ความผิดปกติในระบบและอาร์คจากการลัดวงจรได้ 

c) คุณสมบัติต่อการกัดกร่อน  คือ สามารถทนการกัดกร่อนจาก
ความชื้นและสารเคมีได้ 

d) สามารถปูองกันไม่ให้ผู้อยู่ใกล้ตู้จ่ายไฟและสวิทช์บอร์ดสัมผัสถูก
ส่วนที่มีกระแสไฟฟูา 

e) สามารถปูองกันอุปกรณ์ภายในตู้จากสิ่งต่างๆ ภายนอกเช่น น้ า 
วัตถุแข็ง สัตว์เลื้อยคลาน เป็นต้น 
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f) สามารถปูองกันอันตรายจากการอาร์คที่รุนแรงจนชิ้นส่วนอุปกรณ์
อาจหลุด กระเด็นออกมา 

 
3.4.10.5 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟูาและสายไฟทุกชนิดที่ผู้ ชนะการประกวดราคา จัดหา

มาติดตั้งใช้งาน  จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  หรือ IEC BS ANSI 
NEA DIN VDE UL JIS AS มาตรฐานการไฟฟูานครหลวง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


