
 
เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1 

            แผนที ่1 ของ 12 แผน 

 

 

รางขอบเขตของงาน (Terms of  Reference: TOR) 

ประกวดราคาจัดซ้ือเครื่องถายเอกสารพรอมชุดเก็บเรียง และเครื่องคอมพิวเตอร                           

พรอมจอภาพ จํานวน 2 ชุด ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

 

1. ประวัติความเปนมา 

หนวยพิมพระบบดิจิตอล ฝายจัดพิมพ สํานักพิมพ เปนหนวยงานท่ีใหบริการผลิตเอกสารการสอนของ

มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เอกสารลับ และสิ่งพิมพพิเศษตางๆ ดวย 

เครื่องถายเอกสาร เครื่องอัดสําเนาเอกสาร เครื่องพิมพระบบดิจิตอลสมรรถนะสูงหนึ่งสี (ดํา) และเครื่องพิมพ

ดิจิตอลเลเซอรปรุไข (โรเนียว) แตเนื่องจากเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง และเครื่องอัดสําเนาเอกสาร 

จํานวน 1 เครื่อง หมดอายุการใชงานและถูกใชงานอยางหนักมานานประมาณ 5 ป (2555-2560)  

มีอาการเสียบอย เนื่องจากหมดอายุการใชงานและหากซอมใชตอไปจะไมคุมคาตอการซอมแซม ประกอบกับ

หนวยพิมพระบบดิจิตอลมีงานจัดพิมพเอกสารการสอนท่ีเรงดวนและจํานวนมากของมหาวิทยาลัย สํานักพิมพ

จึงขออนุมัติจัดซ้ือเครื่องใหมเพ่ือทดแทนเครื่องเดิม โดยเครื่องถายเอกสารท่ีจัดซ้ือทดแทนนี้เปนเครื่องถาย

เอกสารพรอมชุดเก็บเรียง และเครื่องคอมพิวเตอรพรอมจอภาพ จํานวน 2 ชุด  

 

2. วัตถุประสงค 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงคจะดําเนินการจัดซ้ือเครื่องถายเอกสารพรอม 

ชุดเก็บเรียง และเครื่องคอมพิวเตอรพรอมจอภาพ จํานวน 2 ชุด เพ่ือใชในการผลิตสิ่งพิมพของมหาวิทยาลัย 

 

3. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

               3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

               3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

               3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

               3.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

               3.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ

ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

               3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
 
 



 
เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1 

                       แผนที่ 2 ของ 12 แผน 

 
 
               3.7 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

               3.8 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  

ตามขอ 1.5  

               3.9 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแต

รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

               3.10  ไม เปนผู ท่ี ไมผ านเกณฑการประเ มินผลการปฏิบัติ งานตามระเบียบ ท่ีรั ฐมนตรีว าการ

กระทรวงการคลังกําหนด 

               3.11 ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย    

ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

               3.12 ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-Government 

Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

               3.13 ผูเสนอราคาซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเวนแตการจายเงิน

แตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

               3.14 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคาและหามทํา

สัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 

               3.15 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

               3.16 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของ

กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ  

                3.17 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคา ไมเกินสาม

หม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได  

 

4. กําหนดระยะเวลาสงมอบ 

          ผูขายจะตองสงมอบพรอมติดตั้งครื่องถายเอกสารพรอมชุดเก็บเรียง และเครื่องคอมพิวเตอรพรอม

จอภาพ จํานวน 2 ชุด ใหสามารถใชงานไดภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  

 

5. วงเงินงบประมาณ 

 วงเงินท้ังสิ้น 900,000 บาท (เกาแสนบาทถวน) 
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    แผนที่ 3 ของ 12 แผน 

 

 

6. การสนับสนุนและการอบรม 

ผูขายจะตองใหการสนับสนุนเจาหนาท่ีและผูเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของเครื่องถายเอกสารพรอม

ชุดเก็บเรียง และเครื่องคอมพิวเตอรพรอมจอภาพ จํานวน 2 ชุด  ดังนี้ 

6.1 การใหการสนับสนุนทางดานการปฏิบัติงาน 

     ผูขายจะตองจัดหาบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในเครื่องถายเอกสาร

พรอมชุดเก็บเรียง และเครื่องคอมพิวเตอรพรอมจอภาพ จํานวน 2 ชุด  เพ่ือใหความชวยเหลือแนะนําเม่ือรองขอ

ทันทีในวันเวลาทําการ 

6.2 การสนับสนุนทางดานการฝกอบรม 

6.2.1 ผูขายตองจัดการฝกอบรมการใชงานเครื่องพิมพและบํารุงรักษาเครื่องเบื้องตนใหกับบุคลากร

ของสํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูควบคุมเครื่องจนกวาจะสามารถ

ปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

6.2.2 ผูขายจะตองเสนอแผนการฝกอบรมหรือสาธิตการใชงานแกผูใชงานจนสามารถใชงานไดดี 

และมีประสิทธิภาพ  

    6.2.3 คาฝกอบรมหรือสาธิตการใชงาน คาวิทยากร เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการฝกอบรมตางๆ

ท้ังหมดทุกครั้ง ผูขายตองเปนผูรับผิดชอบ 

6.2.4  ในระหวางท่ีมีการฝกอบรมหรือสาธิตการใชงาน ผูขายจะตองจัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปนคูมือ

ในการฝกอบรมหรือสาธิตการใชงาน ใหกับมหาวิทยาลัยท่ีเขารับการอบรมท้ังหมด โดยเปนคูมือฉบับภาษาไทย 
 

7. รายการเอกสารคูมือการใชงาน 

ผูขายจะตองจัดทําและสงมอบคูมือ เอกสารตางๆท้ัง ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ของครื่องถาย

เอกสารพรอมชุดเก็บเรียง และเครื่องคอมพิวเตอรพรอมจอภาพ จํานวน 2 ชุด ท้ังหมดท่ีเสนอขายใหกับ

มหาวิทยาลัย 
 

8. การย่ืนเอกสารประกอบการเสนอราคา 

8.1 ผูเสนอราคาจะตองระบุยี่หอ รุน และประเทศผูผลิต ของถายเอกสารพรอมชุดเก็บเรียง และเครื่อง

คอมพิวเตอรพรอมจอภาพ จํานวน 2 ชุด ท่ีเสนอราคาใหครบถวน 

          8.2 ผูเสนอราคาตองจัดทํารายละเอียดเปรียบเทียบคุณสมบัติของเครื่องถายเอกสารฯ ท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดกับคุณสมบัติของเครื่องถายเอกสารฯ ท่ีจะเสนอขายใหแกมหาวิทยาลัยในทุกขอท่ีกําหนด พรอมท้ังแนบ

แค็ตตาล็อกหรือเอกสารหลักฐานตางๆเพ่ือเปนการยืนยัน 
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          8.3 ผูเสนอราคาตองระบุหัวขอและขีดเสนใต หรือตองทําแถบสีขอความลงในแค็ตตาล็อก และ

เอกสารท่ีแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องถายเอกสารพรอมชุดเก็บเรียง และเครื่องคอมพิวเตอร

พรอมจอภาพท่ีเสนอขายใหชัดเจน เพ่ือคณะกรรมการประกวดราคาจะไดพิจารณาเอกสารและแค็ตตาล็อกท่ี 

ผูประสงคจะเสนอราคาได เสนอมานั้น  ว า มี คุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ี กําหนด  

โดยมหาวิทยาลัยถือเปนสาระสําคัญในการพิจารณาและเพ่ือประโยชนของผูประสงคจะเสนอราคา  

หากผูเสนอราคารายใดไมย่ืนเอกสารดังกลาวขางตน มหาวิทยาลัยจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอ

ราคารายนั้น 

8.4 รายการเอกสารหลักฐานท่ีผูเสนอราคานํามาแสดงจะตองระบุแหลงท่ีมาใหชัดเจน และ

สามารถตรวจสอบได 

 

ตัวอยางการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ 

 

ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย ขอเสนอของบริษัท/หาง/ราน หนาท่ีอางอิง 

   

   

   

 

9. การติดตอสอบถามรายละเอียด 

หากตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ      

ท่ีจัดหา กรุณาใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรมาท่ี กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดกอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

9.1 กรณีสงเปนหนังสือ โปรดสงโดยระบุท่ีอยู ดังนี้ 

กองพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เลขท่ี 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ 

ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120 

     9.2 กรณีสงเปนโทรสาร โปรดสงท่ีหมายเลข 0-2503-3560 หรือ 0-2503-2598 

กรณีสงเปน E-mail โปรดสงท่ี E-mail Address: pm.proffice@stou.ac.th 
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          แผนที่ 5 ของ 12 แผน 

   

เครือ่งถายเอกสารพรอมชุดเก็บเรียงและเครื่องคอมพิวเตอรพรอมจอภาพ จํานวน 2 ชุด 

คุณลักษณะท่ัวไป 

เปนเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดํา ท่ีสามารถตอใชงานเปนเครื่องพิมพ และเปนเครื่อง  

สแกนได ขนาดพ้ืนท่ีถายเอกสาร พิมพ และสแกน ไมนอยกวา A3 พรอมอุปกรณจัดเก็บเรียงเอกสาร เย็บเลม 

และมีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับควบคุม สั่งพิมพงาน ตัวเครื่องและอุปกรณผลิตดวยวัสดุท่ีมีความแข็งแรง 

ทนทาน เปนเครื่องใหม ไมเคยใชงานมากอน 

 

คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เปนเครื่องถายเอกสารพรอมชุดเก็บเรียง   

1.1 เปนเครื่องสําเนาเอกสารระบบเลเซอร ชนิดขาว-ดํา 

1.2 ความละเอียดในการสําเนา ไมนอยกวา 600 x 600 จุดตอนิ้ว (dpi)  

1.3 มีหนวยความจํา (RAM) ในตัวเครื่องไมนอยกวา 2 GB  

1.4 มีหนวยความจําหลัก (Hard disk) ไมนอยกวา 160 GB 

1.5 ความเร็วในการสําเนาเอกสาร ไมนอยกวา 75 หนาตอนาที (ขนาดกระดาษ A4)  

1.6 สามารถสําเนาเอกสารจากตนฉบับท่ีเปนแผน และหนังสือเลมหนาไดโดยไมตองแยกออกจากเลม 

1.7 สามารถสําเนาเอกสารไดตั้งแตขนาดพ้ืนท่ี A5 ถึงขนาดพ้ืนท่ีไมนอยกวา A3 

1.8 มีอุปกรณสําหรับปอนตนฉบับแบบตอเนื่องอัตโนมัติ สามารถวางตนฉบับไดไมนอยกวา 50 แผน A4

กรณีตนฉบับแบบสองหนา เครื่องจะกลับกระดาษเพ่ือกราดภาพทําสําเนาอัตโนมัติ 

1.9 มีระบบยอ-ขยายเอกสารโดยอัตโนมัติ และสามารถใชระบบซูมท่ี 1 % ในชวง 50-200% 

1.10 ตั้งจํานวนถายตอเนื่องไดตั้งแต 1-999 แผน และเครื่องจะหยุดอัตโนมัติ เม่ือถายครบจํานวนท่ีตั้งไว 

1.11 มีถาดใสกระดาษในเครื่อง ไมนอยกวา 3 ถาด ความจุกระดาษรวมไมนอยกวา 3,500 แผน  

1.12 มีชองปอนมือ (bypass) 1 ชอง ใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน   

1.13 สามารถสําเนาเอกสาร และพิมพบนกระดาษปอนดขาว-สี กระดาษการด  และแผนใสได 

1.14 สามารถสําเนาเอกสาร และพิมพบนกระดาษท่ีมีน้ําหนักพ้ืนฐานตั้งแต 70 กรัมตอตารางเมตร  

ถึงไมนอยกวา 120 กรัมตอตารางเมตรได 

1.15 มีระบบแยกเรียงชุด จัดชุด เย็บมุม และเย็บสันตอพวงกับเครื่องถายเอกสาร  

1.16 สวนควบคุมการทํางาน และปอนขอมูล 

1) มีจอแสดงผล แสดงรายละเอียดการทํางาน แจงขอขัดของของเครื่อง สั่งงานควบคุมเครื่องดวย

ปุมกด หรือแบบหนาจอสัมผัส (Touch screen) 
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2) มีระบบการเลือกขนาดกระดาษ เม่ือมีการเปลี่ยนชนิดกระดาษ เครื่องสามารถทํางานไดอยาง

ตอเนื่อง โดยไมทําใหกระดาษติดในเครื่อง 

3) มีระบบควบคุมการจายหมึกอัตโนมัติ ควบคุมปริมาณความเขม-จาง ของผงหมึกบนกระดาษ 

4) สามารถสั่งงานลบขอบ หรือลบเงาดําของเอกสารท่ีถายใหสะอาดได 

5) สามารถสั่งงานสําเนาเอกสารแบบหนา-หลัง ไดจากตนฉบับแบบหนาเดียว หรือสําเนาเอกสาร

แบบหนาเดียวจากตนฉบับแบบสองหนาได  

6) สามารถสั่งแทรกงานกรณีเรงดวน โดยหยุดงานท่ีทําอยูชั่วคราว และทํางานท่ีคางอยูตอดวย

หนวยความจําของเครื่องได 

7) เครื่องจะหยุดอัตโนมัติเม่ือผงหมึกหมด กระดาษหมด กระดาษติด หรือเครื่องขัดของ โดยมี

สัญญาณแจงตําแหนงท่ีเครื่องขัดของ 

 

2. เปนเครื่องพิมพ (Printer)   

2.1 เปนเครื่องพิมพระบบเลเซอร ชนิดขาว-ดํา 

2.2 ความละเอียดในการพิมพ ไมนอยกวา 1,200 x 1,200 จุดตอนิ้ว (dpi) 

2.3 ขนาดพ้ืนท่ีพิมพใหญสุด ไมนอยกวา A3 (297 x 420 มิลลิเมตร) 

2.4 ความเร็วในการพิมพ ไมนอยกวา 75 หนาตอนาที (ขนาดกระดาษ A4) 

2.5 สามารถพิมพสองหนา (หนา-หลัง) ไดอัตโนมัติ (auto duplex printing)  

2.6 รองรับภาษาในการทํางานเปนแบบ PCL5e, PCL6 และ Postscript 3 เทียบเทาหรือสูงกวา 

2.7 มี Driver สําหรับใชงานบนระบบปฏิบัติการ Windows พิมพไดท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2.8 มี Port เชื่อมตอแบบ USB 2.0 หรือสูงกวา จํานวนไมนอยกวา 1 Port  

2.9 มีระบบสื่อสารขอมูล สําหรับควบคุมการทํางานของเครื่องพิมพในระบบเครือขายชนิด Built-in 

Ethernet 10/100/1000 Base TX ไมนอยกวา 1 หนวย 

2.10 รองรับการสั่งพิมพงานจากสื่อบันทึกขอมูลแบบพกพา (Flash drive) ได โดยตอผาน USB port  

 

3. เปนเครื่องสแกนเนอร (Scanner)   

3.1 ความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 600 จุดตอนิ้ว (dpi) 

3.2 ขนาดพ้ืนท่ีสแกนใหญสุด ไมนอยกวา A3 (297 x 420 มิลลิเมตร) 

3.3 สามารถสแกนเอกสารไดท้ังแบบวางราบ (Flatbed) สแกนทีละหนา และแบบปอนตอเนื่องอัตโนมัติ 

(Automatic Document Feeder) 

3.4 สวนปอนตนฉบับสําหรับปอนตอเนื่องอัตโนมัติสามารถวางปอนตนฉบับไดทีละไมนอยกวา 50 แผน 
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3.5 สวนปอนตนฉบับแบบตอเนื่องอัตโนมัติสามารถปอนเอกสารเพ่ือสแกนไดท้ัง เอกสารแบบหนาเดียว 

(Simplex) และเอกสารแบบสองหนา (Duplex) โดยเครื่องจะกลับหนากระดาษเพ่ือทําการสแกน

อัตโนมัติ 

3.6 ความเร็วในการสแกนแบบหนาเดียว (Simplex) สูงสุด ไมนอยกวา 50 หนาตอนาที (ท่ีความละเอียด

ไมนอยกวา 200 จุดตอนิ้ว) 

3.7 สามารถสแกนเอกสารและบันทึกไฟลในรูปแบบ TIFF, PDF ไดเปนอยางนอย 
 

4. สวนรองรับงาน 

4.1 ถาดรองรับงานสําเนา งานพิมพ ท่ีสามารถจัดเรียงชุดได 

4.2 สามารถเย็บมุม และเย็บสัน เอกสารไดท่ีความหนาไมนอยกวา 50 แผน (กระดาษปอนด 70 กรัมตอ

ตารางเมตร) 
 

5. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมจอ (PC สําหรับควบคุม ส่ังพิมพงาน) 

คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร   

        1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) 

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.2 GHz  จํานวน 1 หนวย 

        2.  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 8 MB 

        3.  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

            1) แผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ 

            2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ 

            3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ท่ีมี

ความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB 

        4.  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 

         5.  มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB จํานวน 1 หนวย 

        6. มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

        7.  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
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        8. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย 

        9. มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows 10 หรือสูงกวา สําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอรท่ีมี

ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

      10. มีชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน Microsoft Office 2016 ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

      11. เง่ือนไขท่ัวไปของเครื่องคอมพิวเตอร 

1) แปนพิมพ เมาส และตัวเครื่อง (case) ตองเปนผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกัน 

และเปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย 

   2)   เปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานในอนุกรม มอก.9000 หรือ ISO 

9000 series                                                             

             3)   ผลิตภัณฑท่ีนํามาเสนอตองไดรับการรับรองมาตรฐาน โดยแสดงเอกสารจากผูใหการรับรองดังนี้ 

- มาตรฐานอุตสาหกรรม บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะดานความปลอดภัย (มอก.

1561-2548) หรือมาตรฐานทางดานความปลอดภัยของ UL หรือ EN หรือ TUV หรือ CSA 

- มาตรฐานอุตสาหกรรม บริภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ    

(มอก.1956-2542 หรือ มอก.1956-2548) หรือมาตรฐานการแผกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟา

ของ FCC หรือ EN หรือ VCCI 

- มาตรฐานการประหยัดพลังงาน Energy Star ® หรือมาตรฐานการประหยัดพลังงานอ่ืน  

ท้ัง System Unit และจอภาพ 

- เครื่องคอมพิวเตอรเปนของใหม ยังไมเคยใชงานมากอน บรรจุในหีบหอมิดชิดพรอมท้ังอยูใน

สภาพท่ีเรียบรอยไมมีตําหนิ และยังคงอยูในสายการผลิต 

    4)   มีเครื่องสํารองไฟ (UPS) ขนาด 1.5 KVA ซ่ึงสามารถสํารองไฟกรณีไฟฟาดับใหเครื่องสามารถ

ทํางานตอไดไมนอยกวา 15 นาที 

   5)  โตะวางคอมพิวเตอรตอ 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 ขนาดโดยประมาณไมนอยกวากวาง 60 x ยาว 120 x สูง 75 เซนติเมตร 

5.2 แผนหนาโตะทําดวยไมปาติเก้ิลตันเต็มแผน เคลือบดวยเมลามีน หนาไมนอยกวา  

50 มิลลิเมตร ปดขอบดวย PVC หนาไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร โดยรอบท้ัง 4 ดาน  

5.3 มีลิ้นชักสําหรับวางคียบอรด และมีลิ้นชักใสของดานขวา 2 ชั้น  

5.4 รูปแบบและสีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะเลือกในภายหลัง 
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6) เกาอ้ีสํานักงานแบบหมุนตอ 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้  

6.1 เปนเกาอ้ีหมุนพนักพิงสูง บุฟองน้ําหุมหนังเทียม 

6.2 สามารถปรับระดับความสูง-ต่ําไดดวย Gas Lift 

6.3 ขาเกาอ้ีหาแฉก ผลิตจากเหล็กชุบโครเม่ียม และมีลอพลาสติก  

6.4 รูปแบบและส ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะเลือกรูปแบบและสีในภายหลัง 
 

6) ระบบไฟฟา  

ใชกับไฟฟาแรงดัน 220 โวลต ความถ่ี 50 เฮิรตซ หรือใชกับกระแสไฟฟาในประเทศไทย 
 

7) วัสดุอ่ืนๆ ท่ีตองเพ่ิมเติมมาพรอมกับเครื่อง 

7.1 ผงเหล็ก จํานวน 1 ถุง ตอเครื่อง 

7.2 ผงหมึก จํานวน 1 หลอด/กลอง ตอเครื่อง 

7.3 กระดาษปอนด 80 กรัมตอตารางเมตร ขนาด A3, A4 อยางละ 1 รีม ตอเครื่อง 

7.4 กระดาษพิมพดีด 70 กรัมตอตารางเมตร ขนาด A4 จํานวน 1 รีม 

7.5 กระดาษปก 120 กรัมตอตารางเมตร ขนาด A4 จํานวน 1 รีม 

7.6 ผาคลุมเครื่อง จํานวน 1 ผืน ตอเครื่อง  
 

รายละเอียดอ่ืนๆ  

1. ตองเปนเครื่องใหมไมเคยใชงานมากอน เปนของแทตามยี่หอท่ีระบุไวในใบเสนอราคาโดยมีหนังสือ

รับรองอยางชัดเจน 

2. มีอุปกรณตามมาตรฐานท่ีบริษัทผูผลิตกําหนดไวครบถวน 

3. มีหนังสือคูมือการใชงานและการดูแลรักษาเครื่องพิมพเปนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนไม

นอยกวา 1 ชุดตอเครื่อง 

4. วัสดุท่ีใชในการสรางเครื่องและอุปกรณไฟฟาตางๆ ตองไดมาตรฐานสําหรับใชงานในประเทศไทย 

5. ผูเสนอราคาตองมีบริการหลังการขายท่ีเชื่อถือได และไมเคยมีประวัติการใหบริการท่ีไมมีประสิทธิภาพ

กับทางราชการมากอน โดยมีหนังสือรับรองการใชงานผลิตภัณฑจากหนวยงานของรัฐหรือเอกชน 

ท่ีใชบริการไมนอยกวา 3 หนวยงาน 

6. ราคาท่ีเสนอตองเปนราคาเครื่องพรอมอุปกรณประกอบติดตั้งเรียบรอยและพรอมท่ีจะใชงานไดทันที 

7. ผูเสนอราคาตองทําเสนอรายละเอียดวัสดุสิ้นเปลือง เพ่ือคํานวณตนทุนตอหนา ในการใชงานเครื่อง

ถายเอกสารดวยเกณฑการใชงาน จํานวน 5,000,000 หนา ขนาด A4 ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

7.1 ราคาผงหมึกพรอมท้ังจํานวนหนาพิมพขนาด A4 ท่ีสามารถพิมพไดตอหมึกพิมพ 1 กลอง/หลอด 

พรอมระบุขนาดบรรจุและจํานวนหนาท่ีถายเอกสารไดมาดวย 

 

 

 



 
เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1 

         แผนที ่10 ของ 12 แผน  

 

 

7.2 ราคาผงเหล็กพรอมท้ังจํานวนหนาพิมพขนาด A4 ท่ีสามารถพิมพไดตอ 1 กลอง พรอมระบุขนาด

บรรจุและจํานวนหนาท่ีถายเอกสารได 

7.3 ราคาดรัมสรางภาพ พรอมท้ังจํานวนหนาพิมพขนาด A4 ท่ีสามารถพิมพไดตอดรัมสรางภาพ 

1 ลูก 

7.4 คาบริการในการตรวจสอบและซอมแซมเครื่องในแตละครั้ง (ถามี) 

8. ผูเสนอราคาตองจัดทํารายละเอียดรายการอะไหล ประกอบดวย อายุการใชงาน และราคาอะไหล  

9. หากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยฯ เห็นสมควรทดลองใชเครื่องจากผูเสนอราคารายใด ผูเสนอราคา

จะตองยินยอมใหทดลอง ณ สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการฯ เห็นสมควร 
 

 

การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

1. ผูขายจะตองรับประกันการทํางานของเครื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป ท้ังอะไหลและบริการโดย

ไมคิดมูลคาใดๆ ท้ังสิ้นนับแตวันตรวจรับเครื่อง โดยจะตองรีบมาซอมหรือเปลี่ยนอะไหล โดยใหบริการ

ใหแลวเสร็จอยางรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากไดรับแจงไมวาโดยทางโทรศัพทหรือทางใดก็ตาม 

หากไมมาดําเนินการในระยะเวลาท่ีกําหนด มหาวิทยาลัยฯ จะคิดคาเสียหายชั่วโมงละ 600 บาท ท้ังใน

ระยะเวลาประกันและหลังระยะเวลาประกัน 

2. ในระหวางเวลารับประกัน ผูขายจะตองสงเจาหนาท่ีมาทําการตรวจเช็ค ลางทําความสะอาด และ

บํารุงรักษาเครื่องอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยไมคิดคาบริการ 
 

เกณฑการพิจารณา 

          1. พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ/ความสามารถของเครื่องและราคาเครื่องเปนเกณฑประกอบ

กับราคาวัสดุสิ้นเปลืองตามหัวขอ รายละเอียดอ่ืน ๆ ขอ 7  

           2. คณะกรรมการมหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับราคาต่ําสุดหากทดลองแลวไมเหมาะกับการใช

งาน ผลการศึกษาไมคุมทุนในการดําเนินงาน และผูเสนอราคามีประวัติการใหบริการหลังการขายท่ีไมมี

ประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปน

เด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได 

 

 

 

 

 

 

 



 
เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1 

         แผนที ่11 ของ 12 แผน 

 

ตัวอยาง การพิจารณาคัดเลือกผูชนะการเสนอราคา 

โดยใชหลักเกณฑ (Price Performance) 
 

ตัวแปรหลักท่ีใชประเมิน น้ําหนัก 
บริษัท/คะแนนท่ีได 

A B C D 

1. ราคา  40     

2. คุณภาพและคุณสมบัติ ท่ี เปน

ประโยชนตอทางราชการ 

40     

3. บริการหลังการขาย 20     

รวม/คะแนนเม่ือถวงน้ําหนักแลว 100     

 

หมายเหตุ   

 1. พิจารณาเกณฑราคาตามขอท่ี 1 นั้นจะพิจารณาจากราคาเครื่องถายเอกสารพรอมชุดเก็บเรียงและ

เครื่องคอมพิวเตอรพรอมจอภาพ จํานวน 2 ชุด รวมกับคาวัสดุสิ้นเปลืองตามหัวขอรายละเอียดอ่ืนๆ  

ขอ 7.1–7.3 ดังเกณฑขางลางตอไปนี้ 

    - ผูท่ีเสนอราคาผลรวมต่ําสุดไดคะแนนรอยละ 100 

    - ผูเสนอราคาผลรวมท่ีมิใชราคาผลรวมต่ําสุดจะไดคะแนนจากการเทียบบัญญัติไตรยางคของผลตาง

ระหวางราคาผลรวมต่ําสุดกับราคาท่ีเสนอ โดยเทียบกับคะแนนของผูเสนอราคาผลรวมต่ําสุด  

 2. พิจารณาคุณภาพตามเกณฑขอท่ี 2 * 

-  สูงกวารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีกําหนดตั้งแตขอ 1 ถึง ขอ 7 มีจํานวนขอมากท่ีสุด  

ไดคะแนนรอยละ 100 

-  สูงกวารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีกําหนดตั้งแตขอ 1 ถึง ขอ 7 มีจํานวนขอมากเปนลําดับท่ี 

2 ไดคะแนนรอยละ 90 

-  สูงกวารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีกําหนดตั้งแตขอ 1 ถึง ขอ 7 มีจํานวนขอมากเปนลําดับท่ี 

3 ไดคะแนนรอยละ 80 

-  สูงกวารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีกําหนดตั้งแตขอ 1 ถึง ขอ 7 มีจํานวนขอมากเปนลําดับท่ี 4 ได

คะแนนรอยละ 70 

 



 

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1 

           แผนที่ 12 ของ 12 แผน 

 

 

 

-  ผูเสนอราคาท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสูงกวารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีกําหนดตั้งแต

ขอ 1 ถึง ขอ 7 ลําดับถัดไปจะไดคะแนนลดหลั่นกันไปตามเกณฑขางตน 

 

3. พิจารณาบริการหลังการขายตามขอท่ี 3 ดังนี้ 

- มีหนังสือรับรองการใชงานผลิตภัณฑจากหนวยงานของรัฐหรือเอกชนอยางนอย 3 ฉบับ  

ไดคะแนนรอยละ 100 

- มีหนังสือรับรองการใชงานผลิตภัณฑจากหนวยงานของรัฐหรือเอกชนนอยกวา 3 ฉบับ ไดคะแนน  

รอยละ 50 

- ไมมีหนังสือรับรองการใชงานผลิตภัณฑจากหนวยงานของรัฐหรือเอกชน ไดคะแนนรอยละ 0 

 

 

 


