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ร่าง 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ปรู๊ฟสีระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดการสี จ านวน 1 ชุด  

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

1. ความเป็นมา 
ด้วยส ำนักพิมพ์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช มีหน้ำที่จัดพิมพ์เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ  และ

สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ในภำคกำรศึกษำท่ี 1/2557 ได้ปรับปรุงปกเอกสำรกำรสอนจำก 2 สี เป็น 4 
สี ท ำให้ปริมำณกำรพิมพ์งำน 4 สี ได้เพ่ิมขึ้นจำกเดิม ท ำให้มีกำรใช้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตขนำดหน้ำกว้ำงส ำหรับปรู๊ฟ
สีสิ่งพิมพ์ในปริมำณที่มำกขึ้น ปัจจุบันส ำนักพิมพ์มีเครื่องพิมพ์ปรู๊ฟสี ชนิดอิงค์เจ็ตขนำดหน้ำกว้ำงส ำหรับปรู๊ฟงำน 
4 สี อยู่ 1 เครื่อง พร้อมระบบปฏิบัติกำรซึ่งใช้ปฏิบัติงำนตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่
เดิมเป็นเทคโลโนยีที่ล้ำสมัยและเสื่อมสภำพ ไม่สำมำรถซ่อมแซมได้ อีกทั้งเทคโนโลยีกำรผลิตงำนสิ่งพิมพ์ 4 สีมี
กำรพัฒนำมำกกว่ำเดิม และส ำนักพิมพ์มีควำมจ ำเป็นต้องพิมพ์งำนพิมพ์ 4 สีเพ่ิมมำกขึ้นจึงมีควำมจ ำเป็นต้อง
จัดหำเครื่องพิมพ์ปรุ๊ฟ 4 สี ที่มีเทคโลโนยีที่สำมำรถปรู๊ฟสีที่มีมำตรฐำนเพ่ือทดแทนเครื่องเดิม  

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ปรู๊ฟสีระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดกำรสีทดแทนเครื่องเดิม 
 

3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องเป็นผู้ทีม่ีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำซื้อในครั้งนี้ด้วยวิธีกำรทำง

อิเล็กทรอนิกส์ 
3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบ
ของทำงรำชกำร 

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยอ่ืน 
และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกำศประกวดรำคำซื้อ
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม 

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำได้มีค ำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำจะต้องปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดท ำและแสดงบัญชีรำยกำรรับจ่ำยของโครงกำรที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2554 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557 

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย 
หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ 
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3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 

3.8 คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกิน
สำมหมื่นบำท คู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ 
 

4. รายการครุภัณฑ์ที่ซ้ือขาย 
เครื่องพิมพ์ปรู๊ฟสีระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดกำรสี จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
4.1 เครื่องพิมพ์อิงคเ์จ็ต จ ำนวน 1 เครื่อง 
4.2 โปรแกรมกำรจัดกำรสี (CMS) จ ำนวน 1 ชุด 
4.3 เครื่องคอมพิวเตอร์และจอภำพ ส ำหรับติดตั้งโปรแกรมกำรจัดกำรสี (CMS) จ ำนวน 1 เครื่อง 

พร้อมโต๊ะและเก้ำอ้ี จ ำนวน 1 ชุด 
4.4 เครื่องมือวัดสีพร้อมแขนกลอัตโนมัติ จ ำนวน 1 ชุด 
4.5 เครื่องมือวัดสี (Spectrophotometer) จ ำนวน 1 ชุด 
4.6 จอภำพส ำหรับดูสีงำนพิมพ์ จ ำนวน 1 จอ พร้อมโต๊ะและเก้ำอ้ี จ ำนวน 1 ชุด 
4.7 เครื่องวัดค่ำแสงแบบดิจิตอล จ ำนวน 1 เครื่อง 
4.8 ตู้จ ำลองแสงส ำหรับดูสีงำนพิมพ์ จ ำนวน 1 ตู้ พร้อมโต๊ะ จ ำนวน 1 ตัว 
4.9 ตู้จ ำลองแสงส ำหรับดูสีแผ่นปรู๊ฟ จ ำนวน 1 ตู้ พร้อมโต๊ะ จ ำนวน 1 ตัว 
4.10 อุปกรณ์และโปรแกรมส ำหรับทดสอบกำรมองเห็นสี จ ำนวน 1 ชุด 
4.11 ตู้ส ำหรับเก็บอุปกรณ์ จ ำนวน 1 ตู้ 

 
5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

5.1 เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต จ ำนวน 1 เครื่อง มีรำยละเอียดดังนี้ 
5.1.1 เป็นเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต ที่มีขนำดหน้ำกว้ำงไมน่้อยกว่ำ 44 นิ้ว  
5.1.2 มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 2,400x1,200 จุดต่อนิ้ว 
5.1.3 มีระบบหมึกที่มีหัวพิมพ์ที่พิมพ์พร้อมกันได้อย่ำงน้อย 10 สี 
5.1.4 มีพ้ืนที่ในกำรพิมพ์ด้ำนกว้ำง พิมพ์ได้กว้ำงสุดไม่น้อยกว่ำ 43 นิ้ว   
5.1.5 มีระบบท ำควำมสะอำดหัวพิมพ์ 
5.1.6 มีหน่วยควำมจ ำภำยในเครื่อง ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 256 MB 
5.1.7 สำมำรถเชื่อมต่อ USB 2.0 และ 10Base-T/100Base-TX (Ethernet) ได ้
5.1.8 ใช้งำนกับระบบปฏิบัติกำร Windows 7 หรือ Mac OS X หรือรุ่นล่ำสุดได้ 
5.1.9 สำมำรถรับไฟล์ในรูปแบบ 1 bit TIFF จำกโปรแกรมกำรจัดกำรสีได้ 
5.1.10 มีหมึกพิมพ์ จ ำนวน 10 ชุด ที่มีอำยุกำรใช้งำนมำกกว่ำ 1 ปีนับตั้งแต่วันทีส่่งมอบพัสดุ 
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5.1.11 มีกระดำษส ำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตแบบ Semi-Gloss น้ ำหนักพ้ืนฐำน 170 แกรม 
หน้ำกว้ำง 44 นิ้ว ยำว 30 เมตร จ ำนวน 5 ม้วน หรือในปริมำณควำมยำวที่เท่ำกัน
หรือมำกกว่ำ 

5.1.12 รับประกันเป็นเวลำ 2 ปี โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น 
 

5.2 โปรแกรมกำรจัดกำรสี (CMS) จ ำนวน 1 ชุด มีรำยละเอียดดังนี้ 
5.2.1 เป็นโปรแกรมกำรจัดกำรสี (CMS) ทีร่องรับมำตรฐำนกำรพิมพ์สำกล เช่น ISO 

12647, Japan Color, G7 และ PSO หรือมำตรฐำนอ่ืนๆ 
5.2.2 สร้ำงและแก้ไขโพรไฟล์สีที่ใช้ส ำหรับงำนพิมพ์ได้  
5.2.3 ใช้งำนกับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตในข้อ 4.1 ได ้
5.2.4 ใช้งำนกับเครื่องมือวัดในข้อ 4.5 และข้อ 4.6 ได้ 
5.2.5 จัดกำรสีพิเศษระบบสีต่ำงๆ เช่น Pantone, HKS และ DIC ได ้
5.2.6 รองรับ ICC Profile มำตรฐำนได้ 
5.2.7 รับไฟล์ข้อมูลงำนรูปแบบต่ำงๆ ได้ เช่น PS, PDF, PDF/X, JPEG เป็นต้น 
5.2.8 สำมำรถใช้งำนในเครื่องแม่ข่ำยและลูกข่ำยได้ 
5.2.9 ใช้งำนกับระบบปฏิบัติกำร Windows 7 หรือ Mac OS X หรือรุ่นล่ำสุดได้ 
5.2.10 มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย 

 
5.3 เครื่องคอมพิวเตอร์และจอภำพ ส ำหรับติดตั้งโปรแกรมกำรจัดกำรสี (CMS) จ ำนวน 1 เครื่อง 

พร้อมโต๊ะและเก้ำอ้ี จ ำนวน 1 ชุด มีรำยละเอียดดังนี้ 
5.3.1 มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core) หรือดีกว่ำ และมี

ควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 2.4 GHz จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วย  
5.3.2 CPU รองรับกำรประมวลผลแบบ 64 bit และมีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache 

Memory ไม่น้อยกว่ำ 15 MB  
5.3.3 มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 1600MHz หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อย

กว่ำ 8 GB  
5.3.4 สนับสนุนกำรท ำงำน RAID ไม่น้อยกว่ำ RAID 0, 1, 5  
5.3.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SAS 3.5 นิ้ว ที่มีควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 

15,000 รอบต่อนำที หรือดีกว่ำ และมีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 300 GB จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 3 หน่วย และติดตั้งแบบ RAID 5 

5.3.6 มี DVD-ROM หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) หรือภำยนอก (External) 
จ ำนวน 1 หน่วย  

5.3.7 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง  
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5.3.8 มีจอภำพแบบ LED ขนำดไม่น้อยกว่ำ 22 นิ้ว จ ำนวน 1 จอ ไม่มีจุดผิดปกติ 
(Defective pixel หรือ Dead pixel หรือ Bright pixel) เกิดข้ึนบนจอภำพแสดงผล 

5.3.9 มีหน่วยแสดงผลบนแผงวงจรหลักขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 MB 
5.3.10 มีระบบปฏิบัติกำร OS Window Server 2008 หรือ Server 2012 ที่มีลิขสิทธิ์

ถูกต้องตำมกฎหมำย โดยสำมำรถใช้งำนกับโปรแกรม RIP Workflow ของเครื่องถ่ำย
แม่พิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ทูเพลทได้อย่ำงสมบูรณ์ 

5.3.11 มีแป้นพิมพ์ และเมำส์ ยี่ห้อเดียวกับตัวเครื่อง 
5.3.12 โต๊ะคอมพิวเตอร์ มีรำยละเอียดดังนี้ 

5.3.12.1 ขนำดโดยประมำณไม่น้อยกว่ำกว้ำง 60 x ยำว 120 x สูง 75 เซนติเมตร 
5.3.12.2 แผ่นหน้ำโต๊ะท ำด้วยไม้ปำติเกิ้ลตันเต็มแผ่น เคลือบด้วยเมลำมีน หนำไม่

น้อยกว่ำ 25 มิลลิเมตร ปิดขอบด้วย PVC หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร 
โดยรอบทั้ง 4 ด้ำน  

5.3.12.3 มีลิ้นชักส ำหรับวำงคีย์บอร์ด 
5.3.12.4 รูปแบบและสีคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุจะเลือกในภำยหลัง 

5.3.13 เก้ำอ้ีส ำนักงำนแบบหมุน มีรำยละเอียดดังนี้ 
5.3.13.1 เป็นเก้ำอ้ีหมุนพนักพิงสูง มีที่วำงแขน บุฟองน้ ำหุ้มหนังเทียม 
5.3.13.2 สำมำรถปรับระดับควำมสูง-ต่ ำได้ด้วย Gas Lift 
5.3.13.3 ขำเก้ำอ้ีห้ำแฉก ผลิตจำกเหล็กชุบโครเมี่ยม และมีล้อพลำสติก  
5.3.13.4 รูปแบบและสีคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุจะเลือกในภำยหลัง 

 
5.4 เครื่องมือวัดสีพร้อมแขนกลอัตโนมัติ จ ำนวน 1 ชุด มีรำยละเอียดดังนี้ 

5.4.1 เป็นเครื่องมือวัดสีแบบกรำด ส ำหรับใช้วัดเพ่ือท ำโพรไฟล์สีเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต และ
โพรไฟล์สีแท่นพิมพ์ 

5.4.2 มีแหล่งก ำเนิดแสงแบบ M0, M1 และ M2 
5.4.3 มีแท่นรองรับงำนพิมพ์ที่ติดตั้งแขนกลอัตโนมัติ 
5.4.4 แขนกลอัตโนมัติสำมำรถติดตั้งเครื่องมือวัดสีให้เคลื่อนที่วัดสีทีละจุด (Spot 

Measurement) และกรำดวัด (Scan Measurement) โดยอัตโนมัติได้ 
5.4.5 มีโปรแกรมส ำหรับสร้ำงโพรไฟล์สีแผ่นพิมพ์และแผ่นปรู๊ฟสีที่รับข้อมูลที่ได้จำกกำรวัดสี  
5.4.6 สำมำรถวัดค่ำสีบนหน้ำจอคอมพิวเตอร์ได้ และมีโปรแกรมส ำหรับ Calibrate หน้ำจอ

คอมพิวเตอร์ 
5.4.7 โปรแกรมท้ังหมดต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย 
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5.5 เครื่องมือวัดสี (Spectrophotometer) จ ำนวน 1 ชุด มีรำยละเอียดดังนี้ 
5.5.1 ใช้ตรวจสอบงำนพิมพ์เพ่ือเทียบค่ำสี ตำมมำตรฐำนกำรพิมพ์สำกล เช่น ISO 12647, 

Japan Color, G7 และ PSO หรือมำตรฐำนอ่ืนๆ 
5.5.2 รองรับกำรกำรวัดค่ำสี CMYK และค่ำสี CIE Lab เพ่ือเปรียบเทียบค่ำควำมแตกต่ำงสี 

(Delta E) 
5.5.3 มีแหล่งก ำเนิดแสงแบบ M0, M1 และ M2 
5.5.4 มีจอแสดงผลแบบสี 
5.5.5 สำมำรถวัดช่องแถบสีขนำดต่ ำสุดต้องไมเ่กิน 3x3 มิลลิเมตร 
5.5.6 เชื่อมต่อข้อมูลผ่ำน USB ได ้
5.5.1 มีโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำยแบบไม่มีวันหมดอำยุ ตำมรำยกำรดังนี้ 

(1) โปรแกรมควบคุมคุณภำพงำนพิมพ์สีของแผ่นพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์และแผ่นดิจิตอล
ปรู๊ฟสี และรำยงำนผลกำรตรวจสอบคุณภำพงำนพิมพ์เมื่อเทียบกับค่ำสี
เป้ำหมำยตำมมำตรฐำน G7, ISO 12647 และมำตรฐำนที่โรงพิมพ์ก ำหนด 

(2) โปรแกรมเก็บข้อมูลสีพิเศษของ Pantone และสีพิเศษท่ีโรงพิมพ์ก ำหนด 
(3) โปรแกรมตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดค่ำสี  
(4) โปรแกรมหำสูตรผสมหมึกพิมพ์ (Ink formulation) 
 

5.6 จอภำพส ำหรับดูสีงำนพิมพ์ จ ำนวน 1 จอ พร้อมโต๊ะและเก้ำอ้ี จ ำนวน 1 ชุด มีรำยละเอียดดังนี้ 
5.6.1 เป็นจอภำพแสดงผลที่สำมำรถแสดงสีที่มีควำมเที่ยงตรงสูง เป็นแบบ LED ขนำดไม่

น้อยกว่ำ 27 นิ้ว มีควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 2,560X1,440 Pixels  
5.6.2 จอภำพสำมำรถปรับวำงจอในแนวตั้งและแนวนอนได้ 
5.6.3 มีระบบ SelfCalibration Sensor เพ่ือปรับค่ำสีของจอภำพโดยอัตโนมัติ 
5.6.4 มีหน้ำกำกป้องกันแสงรบกวนจำกภำยนอก 
5.6.5 สำมำรถปรับควบคุมสีแยกช่องสี RGB โดยอิสระจำกกันได้ 
5.6.6 รองรับค่ำ Gamut sRGB/Rec709/EBU/SMPTE-C 100%, Adobe RGB 98% 

เชื่อมต่อกับเครื่องมือวัดสีเพ่ือปรับให้จอแสดงสีได้ถูกต้อง 
5.6.7 โต๊ะส ำหรับวำงจอภำพ มีรำยละเอียดดังนี้ 

5.6.7.1 ขนำดโดยประมำณไม่น้อยกว่ำกว้ำง 75 x ยำว 120 x สูง 75 เซนติเมตร 
5.6.7.2 แผ่นหน้ำโต๊ะท ำด้วยไม้ปำติเกิ้ลตันเต็มแผ่น เคลือบด้วยเมลำมีน หนำไม่

น้อยกว่ำ 25 มิลลิเมตร ปิดขอบด้วย PVC หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร 
โดยรอบทั้ง 4 ด้ำน  

5.6.7.3 รูปแบบและสีคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุจะเลือกในภำยหลัง 
5.6.8 เก้ำอ้ีส ำนักงำนแบบหมุน มีรำยละเอียดดังนี้ 

5.6.8.1 เป็นเก้ำอ้ีหมุนพนักพิงสูง มีที่วำงแขน บุฟองน้ ำหุ้มหนังเทียม 



- 6 - 
 

Draft TOR-เครื่องพิมพ์ปรู๊ฟสรีะบบดจิิตอล-22Oct2015 

5.6.8.2 สำมำรถปรับระดับควำมสูง-ต่ ำได้ด้วย Gas Lift 
5.6.8.3 ขำเก้ำอ้ีห้ำแฉก ผลิตจำกเหล็กชุบโครเมี่ยม และมีล้อพลำสติก  
5.6.8.4 รูปแบบและสีคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุจะเลือกในภำยหลัง 

 
5.7 เครื่องวัดค่ำแสงดิจิตอล จ ำนวน 1 เครื่อง มีรำยละเอียดดังนี้ 

5.7.1 สำมำรถตรวจวัดอุณหภูมิสีของแสง (colour temperature) ค่ำควำมสว่ำงของแสง 
(luminance) และค่ำกำรส่องสว่ำง (illuminance)  

5.7.2 สำมำรถตรวจวัดค่ำ Tristimulus values:XYZ 
5.7.3 สำมำรถตรวจวัดค่ำ Chromaticity : Ev xy, Ev u'v' 

5.7.4 สำมำรถตรวจวัดค่ำ Color difference difference: Δ(XYZ) Δ(Ev,x y), Δ(Ev 

u'v'), ΔEv Δu'v' 
5.7.5 มีตัวรับแสงเป็นแบบ silicon photocell 
5.7.6 มีจอแสดงผลแบบดิจิตอล 

 
5.8 ตู้จ ำลองแสงส ำหรับดูสีงำนพิมพ์ จ ำนวน 1 ตู้ พร้อมโต๊ะ จ ำนวน 1 ตัว มีรำยละเอียดดังนี้ 

5.8.1 มีขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 70 เซนติเมตร กว้ำง 94 เซนติเมตร ลึก 61 เซนติเมตร 
5.8.2 สำมำรถจ ำลองแสง CIE D50, Incandescent A, UV และแสง Fluorescent อย่ำง

น้อย 3 ชนิด ได้แก่ Cool White, Warm White และ TL84 
5.8.3 มีเซ็นเซอร์ตรวจสอบและควบคุมค่ำ lux ให้คงท่ีโดยอัตโนมัติ 
5.8.4 โต๊ะส ำหรับวำงตู้จ ำลองแสง มีรำยละเอียดดังนี้ 

5.8.4.1 ขนำดโดยประมำณไม่น้อยกว่ำกว้ำง 75 x ยำว 120 x สูง 75 เซนติเมตร 
5.8.4.2 แผ่นหน้ำโต๊ะท ำด้วยไม้ปำติเกิ้ลตันเต็มแผ่น เคลือบด้วยเมลำมีน หนำไม่

น้อยกว่ำ 25 มิลลิเมตร ปิดขอบด้วย PVC หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร 
โดยรอบทั้ง 4 ด้ำน  

5.8.4.3 รูปแบบและสีคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุจะเลือกในภำยหลัง 
 

5.9 ตู้จ ำลองแสงส ำหรับดูสีแผ่นปรู๊ฟ จ ำนวน 1 ตู้ พร้อมโต๊ะ จ ำนวน 1 ตัว มีรำยละเอียดดังนี้  
5.9.1 มีขนำดพ้ืนทีส่ ำหรับกำรดูงำนไม่น้อยกว่ำ 50 x 50 เซนติเมตร 
5.9.2 ขนำดตู้โดยประมำณสูงไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร 

ลึกไม่น้อยกว่ำ 45 เซนติเมตร  
5.9.3 มีแหล่งจ่ำยแสงเป็นแบบหลอดไฟฟูลออเรสเซนต์ (flurescent tube) ทีส่ำมำรถ

จ ำลองค่ำแสงกลำงวัน (Daylight) ตำมมำตรฐำน CIE D50 โดยมีแหล่งจ่ำยแสงติดต้ัง
ทั้งด้ำนบนและด้ำนล่ำงของตู้ 
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5.9.4 มีอุปกรณ์ควบคุมกำรปรับควำมสว่ำง (brightness) ภำยในตู้แสง และสำมำรถใช้งำน
ต่อเชื่อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่ำนสำย USB โดยมีโปรแกรม (Software) ส ำหรับ
ปรับค่ำควำมสว่ำงของตู้แสงให้สภำพกำรดูงำนแผ่นปรู๊ฟใกล้เคียงกับภำพที่แสดงผ่ำน
จอคอมพิวเตอร์ได้อัตโนมัติ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย 

5.9.5 มีจอแสดงผลแสดงกำรท ำงำนของเครื่อง แสดงอำยุกำรใช้งำนของหลอดไฟ และ
เตือนเมื่อถึงก ำหนดเวลำกำรใช้งำนของหลอดที่ต้องเปลี่ยน 

5.9.6 สำมำรถใช้งำนกับไฟฟ้ำแรงดัน 220 โวลต์ ควำมถี่ 50 เฮิร์ตซ์ หรือใช้กับกระแสไฟฟ้ำ
ในประเทศไทยได้ 

5.9.7 โต๊ะส ำหรับวำงตู้จ ำลองแสง มีรำยละเอียดดังนี้ 
5.9.7.1 ขนำดโดยประมำณไม่น้อยกว่ำกว้ำง 75 x ยำว 120 x สูง 75 เซนติเมตร 
5.9.7.2 แผ่นหน้ำโต๊ะท ำด้วยไม้ปำติเกิ้ลตันเต็มแผ่น เคลือบด้วยเมลำมีน หนำไม่

น้อยกว่ำ 25 มิลลิเมตร ปิดขอบด้วย PVC หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร 
โดยรอบทั้ง 4 ด้ำน  

5.9.7.3 รูปแบบและสีคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุจะเลือกในภำยหลัง 
 

5.10 อุปกรณ์และโปรแกรมส ำหรับทดสอบกำรมองเห็นสี จ ำนวน 1 ชุด  
5.10.1 เป็นอุปกรณ์ส ำหรับทดสอบกำรมองเห็นสีระบบมันเซลล์ 
5.10.2 สำมำรถทดสอบกำรมองเห็นสีและกำรแยกแยะสี 
5.10.3 มีตัวอย่ำงสีที่ใช้ทดสอบ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 85 สี โดยต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่

เรียบร้อย 
5.10.4 มีโปรแกรมส ำหรับประเมินกำรมองเห็นสีที่ใช้งำนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ใน

ระบบปฏิบัติกำร MAC OS X, Windows 
 

5.11 ตู้ส ำหรับเก็บอุปกรณ์ จ ำนวน 1 ตู้ 
5.11.1 ตู้บนเป็นบำนเลื่อนกระจก ตู้ล่ำงเป็นบำนเลื่อนทึบ 
5.11.2 ขนำดตูไ้ม่น้อยกว่ำ กว้ำง 115 x ลึก 40 x สูง 180 เซนติเมตร 
5.11.3 ตัวตู้ผลิตด้วยแผ่นเหล็ก ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 0.6 มิลลิเมตร พร้อมเหล็กเสริม

ควำมแข็งแรง 
5.11.4 ภำยในมีแผ่นชั้นตู้ละ 2 แผ่น ผลิตด้วยแผ่นเหล็กควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 0.6 

มิลลิเมตร พร้อมเหล็กเสริมควำมแข็งแรง 
5.11.5 บำนประตูเลื่อนผลิตด้วยแผ่นเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 0.6 มิลลิเมตร กรุกระจกใสหนำ

ไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร มีมือจับเป็นแบบฝังเรียบ 
5.11.6 มีกุญแจล็อกบำนประตูชนิดฝังเรียบกับบำนประตูแบบมีชุดกุญแจล็อกในตัว 
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6. การสนับสนุนและการอบรม   
ผู้ขำยจะต้องให้กำรสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่และผู้เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของเครื่องพิมพ์ปรู๊ฟสี

ระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดกำรสี อุปกรณ์ต่อพ่วงและควบคุม ดังนี้ 
6.1 กำรให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรปฏิบัติงำน 

ผู้ขำยจะต้องจัดหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงด้ำน Hardware, Software และ
กำร Operation ระบบต่ำงๆ ของชุดโปรแกรมกำรจัดกำรสี (CMS) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและควบคุมทั้งหมด 
เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือแนะน ำเมื่อโรงพิมพ์ร้องขอทันที ในวันเวลำท ำกำร 

6.2 กำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรฝึกอบรม 
(1) จะต้องเสนอแผนกำรฝึกอบรมโดยระบุชื่อหลักสูตร วัตถุประสงค์ เนื้อหำ จ ำนวน วัน

เวลำ สถำนที่ฝึกอบรมและดูงำน และคุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรอบรมและดูงำน 
(2) กำรฝึกอบรม จะต้องท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนของส ำนักพิมพ์สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 
(3) กำรฝึกอบรมเก่ียวกับโปรแกรมกำรจัดกำรสี จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 คน 
(4) ค่ำฝึกอบรมและดูงำน ค่ำวิทยำกร อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรฝึกอบรมและดูงำนต่ำงๆ ทั้งหมด

ทุกครั้งผู้ขำยตอ้งเป็นผู้รับผิดชอบ 
(5) ในระหว่ำงที่มีกำรอบรมและดูงำน ผู้ขำยจะต้องจัดเตรียมเอกสำรเพ่ือเป็นคู่มือในกำร

ฝึกอบรมและดูงำนให้กับผู้ปฏิบัติงำนของส ำนักพิมพ์ที่เข้ำอบรมทั้งหมด โดยเป็นคู่มือฉบับภำษำไทย 
 

7. ก าหนดการส่งมอบและติดตั้ง 
7.1 ผู้ขำยจะต้องเสนอแผนและออกแบบกำรติดตั้งเครื่องพิมพ์ปรู๊ฟสีระบบดิจิตอล พร้อมระบบ

จัดกำรสี จ ำนวน 1 ชุด ณ ส ำนักพิมพ์ เพ่ือให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุให้ควำมเห็นชอบก่อนด ำเนินกำร
ภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ   

7.2 ผู้ขำยจะต้องติดตั้งเครื่องพิมพ์ปรู๊ฟสีระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดกำรสี จ ำนวน 1 ชุด ณ จุดที่
ส ำนักพิมพ์ก ำหนด 

7.3 กำรติดตั้งและกำรส่งมอบเครื่องพิมพ์ปรู๊ฟสีระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดกำรสี จ ำนวน 1 ชุด  
ต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 90 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ   
 

8. รายการเอกสารคู่มือการใช้งาน 
ผู้ขำยจะต้องจัดท ำและส่งมอบคู่มือ เอกสำรต่ำงๆ ทั้ง ภำษำอังกฤษ และภำษำไทย ของเครื่องพิมพ์

ปรู๊ฟสีระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดกำรสี อุปกรณต์่อพ่วงและควบคุมทั้งหมดที่เสนอขำยให้กับส ำนักพิมพ์ 
จ ำนวนอย่ำงละ 1 ชุด ดังนี้ 

8.1 เอกสำรคู่มือกำรใช้งำน 
8.2 แผ่น CD หรือ DVD ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรใช้งำนหรือไฟล์วีดีโอแสดงกำรใช้งำนของอุปกรณ์

ทั้งหมด  
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9. เงื่อนไขการรับประกัน 
9.1 ผู้ขำยต้องรับประกันตัวเครื่องและชิ้นส่วนอะไหล่ของอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นระยะเวลำ 1 ปี 

นับตั้งแต่วันตรวจรับส่งมอบ โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต ต้องรับประกันเป็น
ระยะเวลำ 2 ปีนับตั้งแต่วันตรวจรับส่งมอบ โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น 

9.2 ผู้ขำยจะต้องบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแทน หรือกำรอ่ืนใด เพ่ือให้ระบบฯ สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้เหมือนปกติและมีประสิทธิภำพตำมท่ีเสนอ ตลอดระยะเวลำรับประกัน 

9.3 ผู้ขำยต้องมีช่ำงบริกำรที่มีควำมช ำนำญพร้อมให้บริกำรเพ่ือให้อุปกรณ์ทั้งหมดท ำงำนได้ดี
ตลอดเวลำรับประกัน 

9.4 ในช่วงระยะเวลำรับประกัน หำกผู้ขำยมีกำรพัฒนำ Software ของอุปกรณ์ที่จัดซื้อในครั้งนี้ 
ผู้ขำยจะต้องมำ upgrade ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภำพอยู่เสมอ 

 
10. วงเงินในการจัดหา 

ในวงเงินทั้งสิ้น 3,300,000 บำท (สำมล้ำนสำมแสนบำทถ้วน) 
 

11. การยื่นเอกสารประกอบการเสนอราคา 
11.1 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องจัดท ำรำยละเอียดเปรียบเทียบคุณสมบัติของระบบฯ ที่

มหำวิทยำลัยก ำหนด กับคุณสมบัติของระบบฯ ที่เสนอขำยให้แก่มหำวิทยำลัยในทุกข้อก ำหนด พร้อมทั้งแนบ
แค็ตตำล็อกหรือเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ เพ่ือเป็นกำรยืนยัน 

11.2 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องระบุหัวข้อและขีดเส้นใต้ หรือท ำแถบสีข้อควำมลงใน
แค็ตตำล็อก หรือเอกสำรที่แสดงรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของระบบฯ ที่เสนอขำยให้ชัดเจน เพ่ือ
คณะกรรมกำรประกวดรำคำจะได้พิจำรณำเอกสำรและแค็ตตำล็อกท่ีผู้ประสงค์จะเสนอรำคำได้เสนอมำนั้นว่ำมี
คุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพำะตรงตำมที่ก ำหนด โดยมหาวิทยาลัยถือเป็นสาระส าคัญในการพิจารณาและ
เพื่อประโยชน์ของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
 

ตัวอย่ำงกำรเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพำะ 
 

ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย ข้อเสนอของบริษัท หน้าที่อ้างอิง 

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต ที่มีขนำดหน้ำ

กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 44 นิ้ว 

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต ที่มีขนำด

หน้ำกว้ำง 44 นิ้ว  

หน้ำที่ 1 จำก 20 

มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์สูงสุดไม่

น้อยกว่ำ 2,400x1,200 จุดต่อนิ้ว 

มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์สูงสุด 

2,400x1,200 จุดต่อนิ้ว 

หน้ำที่ 1 จำก 20 

มีระบบหมึกที่มีหัวพิมพ์ที่พิมพ์

พร้อมกันได้อย่ำงน้อย 10 ส ี

มีระบบหมึกที่มีหัวพิมพ์ที่พิมพ์

พร้อมกันได้ 10 สี 

หน้ำที่ 5 จำก 20 
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12. การเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) 
ในกำรเสนอรำคำผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องเสนอรำคำต่ ำกว่ำรำคำสูงสุดในกำรประกวดรำคำฯ       

และจะต้องเสนอลดรำคำขั้นต่ ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่ำ 6,000 บำท บำท จำกรำคำสูงสุดในกำรประกวด
รำคำฯ และกำรเสนอลดรำคำครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดรำคำครั้งละไม่น้อยกว่ำ 6,000 บำท จำกรำคำครั้ง
สุดท้ำยที่เสนอลดแล้ว  
 

13. การติดต่อสอบถามรายละเอียด 
13.1 หำกต้องกำรเสนอแนะ วิจำรณ์ หรือมีควำมเห็นเกี่ยวกับกำรจัดหำพัสดุ กรุณำให้ควำมเห็น

เป็นลำยลักษณ์อักษรมำที่ คณะกรรมกำรก ำหนดร่ำงขอบเขตของงำน (TOR) และร่ำงเอกสำรกำรประกวดรำคำ 
13.2 กรณสี่งเป็นหนังสือ โปรดส่งตำมที่อยู่ ดังนี้ 

กองพัสดุ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
เลขที่ 9/9  หมู่ 9  ถนนแจ้งวัฒนะ 
ต ำบลบำงพูด  อ ำเภอปำกเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี  11120 

13.3 กรณีส่งเป็นโทรสำร โปรดส่งที่กองพัสดุ ส ำนักงำนอธิกำรบดี หมำยเลข 0 -2503-3560 
หรือ 0-2503-2598 

13.4 กรณี ส่ งเป็ น  E-mail โปรดส่ งที่ กองพัสดุ  ส ำนั กงำนอธิกำรบดี  E-mail Address: 
pm.proffice@stou.ac.th 
 


