
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ด า  ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

จ านวน 2 เครื่อง 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

1. ความเป็นมา 
ด้วยส ำนักพิมพ์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่จัดพิมพ์เอกสำรกำรสอน

และสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ รวมทั้งงำนถ่ำยส ำเนำเอกสำรของมหำวิทยำลัย มีนโยบำยที่จะจัดซื้อเครื่องถ่ำยเอกสำร 
(ระบบดิจิตอล) พร้อมชุดเก็บเรียง เย็บเล่ม ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 เครื่อง เพ่ือทดแทน
เครื่องถ่ำยเอกสำรฯ เดิม ที่มีสภำพเครื่องที่เสื่อมไปตำมอำยุกำรใช้งำน มีอำกำรเสียบ่อย จ ำนวน 2 เครื่อง 
(เครื่องถ่ำยเอกสำรพร้อมชุดเก็บเรียง เย็บเล่ม ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์  หมำยเลขครุภัณฑ์ 02-015-
007/58-0001 และ 02-015-007/58-0002) เพ่ือให้สำมำรถรองรับงำนถ่ำยเอกสำร งำนพิมพ์เอกสำรกำร
สอน และงำนพิมพ์ข้อสอบที่มีจ ำนวนสั่งพิมพ์น้อยทดแทนงำนพิมพ์ระบบออฟเซต ตลอดจนงำนพิมพ์อ่ืนๆ 
ของมหำวิทยำลัยที่มีปริมำณงำนเพ่ิมมำกขึ้นและต้องกำรควำมเร่งด่วน ให้ทันกับควำมต้องกำรใช้งำน 
ส ำนักพิมพ์จึงสมควรต้องจัดหำเครื่องถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล ขำว-ด ำ ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภำพทดแทน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือใช้ในกำรผลิตส ำเนำเอกสำร พิมพ์เอกสำรกำรสอน ข้อสอบ และสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย 
 

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา 
  1.  มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
  2.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
  3.  ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
    4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้

ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ
กรมบญัชีกลำง 

      5.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน  
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

    6.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ 
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

   7.  เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 

   8.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่มหำวิทยำลัย 
สุโขทัยธรรมำธิรำช ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำร
ขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
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            9.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล

ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
          10.  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP)  ของกรมบัญชีกลำง  
 

4.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
คุณลักษณะท่ัวไป 

เป็นเครื่องถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล ขำว-ด ำ ที่สำมำรถต่อใช้งำนเป็นเครื่องพิมพ์ และเป็นเครื่อง
สแกนได้ ขนำดพ้ืนที่ถ่ำยเอกสำร พิมพ์ และสแกน ไม่น้อยกว่ำ A3 พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บเรียงเอกสำร เย็บ
เล่ม และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับควบคุม สั่งพิมพ์งำน ตัวเครื่องและอุปกรณ์ผลิตด้วยวัสดุที่มีควำม
แข็งแรง ทนทำน เป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน 
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นเครื่องส าเนาเอกสาร (Copy) 

1.1 เป็นเครื่องส ำเนำเอกสำรระบบเลเซอร์ ชนิดขำว-ด ำ 
1.2 ควำมละเอียดในกำรส ำเนำ ไม่น้อยกว่ำ 600 x 600 จุดต่อนิว้ (dpi)  
1.3 มีหน่วยควำมจ ำ (RAM) ในตัวเครื่องไม่น้อยกว่ำ 2 GB   
1.4 มีหน่วยควำมจ ำหลัก (Hard disk) ไม่น้อยกว่ำ 160 GB    
1.5 ควำมเร็วในกำรส ำเนำเอกสำร ไม่น้อยกว่ำ 75 หน้ำต่อนำที (ขนำดกระดำษ A4)  
1.6 สำมำรถส ำเนำเอกสำรจำกต้นฉบับที่เป็นแผ่น และหนังสือเล่มหนำได้โดยไม่ต้องแยกออกจำกเล่ม 
1.7 สำมำรถส ำเนำเอกสำรได้ตั้งแต่ขนำดพื้นที่ A5 ถึงขนำดพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ A3 
1.8 มีอุปกรณ์ส ำหรับป้อนต้นฉบับแบบต่อเนื่องอัตโนมัติ สำมำรถวำงต้นฉบับได้ไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น A4 

 กรณีต้นฉบับแบบสองหน้ำ เครื่องจะกลับกระดำษเพ่ือกรำดภำพท ำส ำเนำอัตโนมัติ 
1.9 มีระบบย่อ-ขยำยเอกสำรโดยอัตโนมัติ และสำมำรถใช้ระบบซูมที่ 1 % ในช่วง 50-200% 
1.10 ตั้งจ ำนวนถ่ำยต่อเนื่องได้ตั้งแต่ 1-999 แผ่น และเครื่องจะหยุดอัตโนมัติ เมื่อถ่ำยครบจ ำนวนที่ตั้งไว้ 
1.11 มีถำดใส่กระดำษในเครื่อง ไม่น้อยกว่ำ 3 ถำด ควำมจุกระดำษรวมไม่น้อยกว่ำ 3,500 แผ่น  
1.12 มีช่องป้อนมือ (bypass) 1 ช่อง ใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น   
1.13 สำมำรถส ำเนำเอกสำร และพิมพ์บนกระดำษปอนด์ขำว-สี กระดำษกำร์ด  และแผ่นใสได้ 
1.14 สำมำรถส ำเนำเอกสำร และพิมพ์บนกระดำษที่มีน้ ำหนักพ้ืนฐำนตั้งแต่ 70 กรัมต่อตำรำงเมตร ถึง

ไม่น้อยกว่ำ 120 กรัมต่อตำรำงเมตรได้ 
1.15 มีระบบแยกเรียงชุด จัดชุด เย็บมุม และเย็บสันต่อพ่วงกับเครื่องถ่ำยเอกสำร  
1.16  ส่วนควบคุมกำรท ำงำน และป้อนข้อมูล 

1) มีจอแสดงผล แสดงรำยละเอียดกำรท ำงำน แจ้งข้อขัดข้องของเครื่อง สั่งงำนควบคุมเครื่อง
ด้วยปุ่มกด หรือแบบหน้ำจอสัมผัส (Touch screen) 

2) มีระบบเลือกขนำดกระดำษ เมื่อมีกำรเปลี่ยนชนิดกระดำษ เครื่องสำมำรถท ำงำนได้อย่ำง
ต่อเนื่อง โดยไม่ท ำให้กระดำษติดในเครื่อง 
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3) มีระบบควบคุมกำรจ่ำยหมึกอัตโนมัติ ควบคุมปริมำณควำมเข้ม-จำง ของผงหมึกบนกระดำษ 
4) สำมำรถสั่งงำนลบขอบ หรือลบเงำด ำของเอกสำรที่ถ่ำยให้สะอำดได้ 
5) สำมำรถสั่งงำนส ำเนำเอกสำรแบบหน้ำ-หลัง ได้จำกต้นฉบับแบบหน้ำเดียว หรือส ำเนำ

เอกสำรแบบหน้ำเดียวจำกต้นฉบับแบบสองหน้ำได้  
6) สำมำรถสั่งแทรกงำนกรณีเร่งด่วน โดยหยุดงำนที่ท ำอยู่ชั่วครำว และท ำงำนที่ค้ำงอยู่ต่อด้วย

หน่วยควำมจ ำของเครื่องได้ 
7) เครื่องจะหยุดอัตโนมัติเมื่อผงหมึกหมด กระดำษหมด กระดำษติด หรือเครื่องขัดข้อง โดยมี

สัญญำณแจ้งต ำแหน่งที่เครื่องขัดข้อง 
 

2. เป็นเครื่องพิมพ์ (Printer) ได้ 
2.1 เป็นเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร ์ชนิดขำว-ด ำ 
2.2  ควำมละเอียดในกำรพิมพ์ ไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 1,200 จุดต่อนิ้ว (dpi) 
2.3 ขนำดพ้ืนที่พิมพ์ใหญ่สุด ไม่น้อยกว่ำ A3 (297 x 420 มิลลิเมตร) 
2.4 ควำมเร็วในกำรพิมพ์ ไม่น้อยกว่ำ 75 หน้ำต่อนำที (ขนำดกระดำษ A4) 
2.5 สำมำรถพิมพ์สองหน้ำ (หน้ำ-หลัง) ได้อัตโนมัติ (auto duplex printing)  
2.6 รองรับภำษำในกำรท ำงำนเป็นแบบ PCL5e, PDF, PCL6 และ Postscript 3 เทยีบเท่ำหรือสูงกว่ำ 
2.7 มี Driver ส ำหรับใช้งำนบนระบบปฏิบัติกำร Windows พิมพ์ได้ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
2.8 มี Port เชื่อมต่อแบบ USB 2.0 หรือสูงกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 Port  
2.9 มีระบบสื่อสำรข้อมูล ส ำหรับควบคุมกำรท ำงำนของเครื่องพิมพ์ในระบบเครือข่ำยชนิด Built-in 

Ethernet 10/100/1000 Base TX ไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วย 
2.10 รองรับกำรสั่งพิมพ์งำนจำกสื่อบันทึกข้อมูลแบบพกพำ (Flash drive) ได้ โดยต่อผ่ำน USB port  

 

3. เป็นเครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) ได้ 
3.1 ควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 600 จุดต่อนิ้ว (dpi) 
3.2 ขนำดพ้ืนที่สแกนใหญ่สุด ไม่น้อยกว่ำ A3 (297 x 420 มิลลิเมตร) 
3.3 สำมำรถสแกนเอกสำรได้ทั้งแบบวำงรำบ (Flatbed) สแกนทีละหน้ำ และแบบป้อนต่อเนื่อง

อัตโนมัติ (Automatic Document Feeder)   
3.4 ส่วนป้อนต้นฉบับส ำหรับป้อนต่อเนื่องอัตโนมัติสำมำรถวำงป้อนต้นฉบับได้ทีละไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น 
3.5 ส่วนป้อนต้นฉบับแบบต่อเนื่องอัตโนมัติสำมำรถป้อนเอกสำรเพ่ือสแกนได้ทั้ง เอกสำรแบบหน้ำ

เดียว (Simplex) และเอกสำรแบบสองหน้ำ (Duplex) โดยเครื่องจะกลับหน้ำกระดำษเพ่ือท ำกำร
สแกนอัตโนมัติงำนที่ได้จำกกำรสแกนไม่เอียง 

3.6 ควำมเร็วในกำรสแกนแบบหน้ำเดียว (Simplex) สูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 50 หน้ำต่อนำที (ที่ควำม
ละเอียดไม่น้อยกว่ำ 200 จุดต่อนิ้ว) 

3.7 สำมำรถสแกนเอกสำรและบันทึกไฟล์ในรูปแบบ TIFF, PDF ได้เป็นอย่ำงน้อย 
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4. ส่วนรองรับงาน 

4.1 ถำดรองรับงำนส ำเนำ งำนพิมพ์ ที่สำมำรถจัดเรียงชุดได้ 
4.2 สำมำรถเย็บมุม และเย็บสัน เอกสำรได้ท่ีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น (กระดำษปอนด์ 70 กรัม

ต่อตำรำงเมตร) 
 

5. เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ส าหรับควบคุม สั่งพิมพ์งาน 
คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์   

1. มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณ 
นำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.2 GHz  และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถ
ในกำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย   

2. หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบCache Memory รวมในระดับ (Level)  
เดียวกันขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 MB 
       3.  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้ 
            1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
            2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
            3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดง
ภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB 
        4.  มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
        5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB หรือ  
ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 240 GB จ ำนวน 1  หน่วย 
        6. มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
        7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
        8. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
        9. มีแป้นพิมพ์และเม้ำส์ 
       10. มีจอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 
       11. มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร Windows 10 หรือสูงกว่ำ ส ำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย 
       12. มีชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำน Microsoft Office 2016 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย 
       13. เงื่อนไขทั่วไปของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

1) แป้นพิมพ์ เมำส์ และตัวเครื่อง (case) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกัน 
และเป็นเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียนอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย 
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   2)   เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจำกโรงงำนที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนในอนุกรม มอก.9000 หรือ ISO 9000   
        series                                                             

             3)   ผลิตภัณฑ์ท่ีน ำมำเสนอต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน โดยแสดงเอกสำรจำกผู้ให้กำรรับรองดังนี้ 
- มำตรฐำนอุตสำหกรรม บริภัณฑ์เทคโนโลยีสำรสนเทศเฉพำะด้ำนควำมปลอดภัย (มอก.

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

- มำตรฐำนอุตสำหกรรม บริภัณฑ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ ขีดจ ำกัดสัญญำณรบกวนวิทยุ 
(มอก.1956-2542 หรือ มอก.1956-2548) หรือมำตรฐำนกำรแผ่กระจำยคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้ำของ FCC หรือ 
EN หรือ VCCI 

- มำตรฐำนกำรประหยัดพลังงำน Energy Star ® หรือมำตรฐำนกำรประหยัดพลังงำนอ่ืน  
ทั้ง System Unit และจอภำพ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นของใหม่ ยังไม่เคยใช้งำนมำก่อน บรรจุในหีบห่อมิดชิดพร้อมทั้ง
อยู่ในสภำพที่เรียบร้อยไม่มีต ำหนิ และยังคงอยู่ในสำยกำรผลิต 

    4)   มีเครื่องส ำรองไฟ (UPS) ขนำด 1.5 KVA ซึ่งสำมำรถส ำรองไฟกรณีไฟฟ้ำดับให้เครื่อง
สำมำรถท ำงำนต่อได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที 

 5)  โต๊ะวำงคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง มีรำยละเอียดดังนี้ 
5.1  ขนำดโดยประมำณไม่น้อยกว่ำกว้ำง 60 x ยำว 120 x สูง 75 เซนติเมตร 

                  5.2  แผ่นหน้ำโต๊ะท ำด้วยไม้ปำติเก้ิลตันเต็มแผ่น เคลือบด้วยเมลำมีน หนำไม่น้อยกว่ำ  
50 มิลลิเมตร ปิดขอบด้วย PVC หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร โดยรอบทั้ง 4 ด้ำน  

                  5.3  มีลิ้นชักส ำหรับวำงคีย์บอร์ด และมีลิ้นชักใส่ของด้ำนขวำ 2 ชั้น  
                  5.4  รูปแบบและสีคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุจะเลือกในภำยหลัง 
             6)   เก้ำอ้ีส ำนักงำนแบบหมุนต่อ 1 เครื่อง มีรำยละเอียดดังนี้ 

6.1  เป็นเก้ำอ้ีหมุนพนักพิงสูง บุฟองน้ ำหุ้มหนังเทียม 
6.2 สำมำรถปรับระดับควำมสูง-ต่ ำได้ด้วย Gas Lift 

                  6.3  ขำเก้ำอ้ีห้ำแฉก ผลิตจำกเหล็กชุบโครเมี่ยม และมีล้อพลำสติก  
6.3  รูปแบบและสี คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุจะเลือกรูปแบบและสีในภำยหลัง 

 

6.  ระบบไฟฟ้า  
ใช้กับไฟฟ้ำแรงดัน 220 โวลต์ ควำมถี่ 50 เฮิรตซ์ หรือใช้กับกระแสไฟฟ้ำในประเทศไทย 
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7 วัสดุอื่นๆ ที่ต้องเพิ่มเติมมาพร้อมกับเครื่อง 

7.1 ผงเหล็ก จ ำนวน 1 ถุง ต่อเครื่อง 
7.2 ผงหมึก จ ำนวน 1 หลอด/กล่อง ต่อเครื่อง 
7.3 ลวดเย็บกระดำษ 2 กล่อง/เครื่อง 
7.4 กระดำษปอนด์ 80 กรัมต่อตำรำงเมตร ขนำด A3, A4 อย่ำงละ 1 รีม ต่อเครื่อง 
7.5 กระดำษพิมพ์ดีด 70 กรัมต่อตำรำงเมตร ขนำด A4 จ ำนวน 1 รีม 
7.6 กระดำษปก 120 กรัมต่อตำรำงเมตร ขนำด A4 จ ำนวน 1 รีม 
7.7 ผ้ำคลุมเครื่อง จ ำนวน 1 ผืน ต่อเครื่อง  
 

รายละเอียดอื่นๆ  
1. ต้องเป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งำนมำก่อน เป็นของแท้ตำมยี่ห้อที่ระบุไว้ในใบเสนอรำคำโดยมีหนังสือ

รับรองอย่ำงชัดเจน 
2. มีอุปกรณ์ตำมมำตรฐำนที่บริษัทผู้ผลิตก ำหนดไว้ครบถ้วน 
3. มีหนังสือคู่มือกำรใช้งำนและกำรดูแลรักษำเครื่องพิมพ์เป็นทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จ ำนวน

ไม่น้อยกว่ำ 1 ชุดต่อเครื่อง 
4. วัสดุที่ใช้ในกำรสร้ำงเครื่องและอุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำงๆ ต้องได้มำตรฐำนส ำหรับใช้งำนในประเทศไทย 
5. ผู้ เสนอรำคำต้องมีบริกำรหลังกำรขำยที่เชื่อถือได้ และไม่เคยมีประวัติกำรให้บริกำรที่ไม่มี

ประสิทธิภำพกับ 
ทำงรำชกำรมำก่อน โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ใช้บริการไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน 

6. รำคำที่เสนอต้องเป็นรำคำเครื่องพร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้งเรียบร้อยและพร้อมที่จะใช้งำนได้
ทันท ี

7. ผู้เสนอรำคำต้องท ารำยละเอียดวัสดุสิ้นเปลืองเพ่ือค ำนวณต้นทุนต่อหน้ำในกำรใช้งำนเครื่องถ่ำย
เอกสำรด้วยเกณฑ์กำรใช้งำน จ ำนวน 5,000,000 หน้ำ ขนำด A4 ประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
7.1 รำคำผงหมึกพร้อมทั้งจ ำนวนหน้ำพิมพ์ขนำด A4 ที่สำมำรถพิมพ์ได้ต่อหมึกพิมพ์ 1 กล่อง/

หลอด พร้อมระบุขนำดบรรจุและจ ำนวนหน้ำที่ถ่ำยเอกสำรได้มำด้วย 
7.2 รำคำดรัมสร้ำงภำพ พร้อมทั้งจ ำนวนหน้ำพิมพ์ขนำด A4 ที่สำมำรถพิมพ์ได้ต่อดรัมสร้ำง

ภำพ 1 ลูก 
7.3 รำคำลวดเย็บกระดำษ 1 กล่อง  พร้อมระบุขนำดบรรจุ 
7.4 รำคำผงเหล็กพร้อมทั้งจ ำนวนหน้ำพิมพ์ขนำด A4 ที่สำมำรถพิมพ์ได้ต่อ 1 กล่อง พร้อมระบุ

ขนำดบรรจุและจ ำนวนหน้ำที่ถ่ำยเอกสำรได้ 
7.5 ค่ำบริกำรในกำรตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องในแต่ละครั้ง (ถ้ำมี) 

8. ผู้เสนอรำคำต้องจัดท ำรำยละเอียดรำยกำรอะไหล่ เช่น อำยุกำรใช้งำน และรำคำอะไหล่  
9. หำกคณะกรรมกำรของมหำวิทยำลัยฯ เห็นสมควรทดลองใช้เครื่องจำกผู้เสนอรำคำรำยใด ผู้เสนอ

รำคำจะต้องยินยอมให้ทดลอง ณ ส ำนักพิมพ์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ในระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรฯ เห็นสมควร 
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การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

1. ผู้ขำยจะต้องรับประกันกำรท ำงำนของเครื่องเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ทั้งอะไหล่และบริกำร
โดยไม่คิดมูลค่ำใดๆ ทั้งสิ้นนับแต่วันตรวจรับเครื่อง โดยจะต้องรีบมำซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ โดย
ให้บริกำรให้แล้วเสร็จอย่ำงรวดเร็วภำยใน 24 ชั่วโมง หลังจำกได้รับแจ้งไม่ว่ำโดยทำงโทรศัพท์หรือ
ทำงใดก็ตำม หำกไม่มำด ำเนินกำรในระยะเวลำที่ก ำหนด มหำวิทยำลัยฯ จะคิดค่ำเสียหำยชั่วโมงละ 
600 บำท ทั้งในระยะเวลำประกันและหลังระยะเวลำประกัน 

2. ในระหว่ำงเวลำรับประกัน ผู้ขำยจะต้องส่งเจ้ำหน้ำที่มำท ำกำรตรวจเช็ค ล้ำงท ำควำมสะอำด และ
บ ำรุงรักษำเครื่องอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

 

เกณฑ์การพิจารณา 
          1. พิจำรณำจำกคุณสมบัติ ประสิทธิภำพ/ควำมสำมำรถของเครื่องและรำคำเครื่องเป็นเกณฑ์
ประกอบกับรำคำวัสดุสิ้นเปลืองตำมหัวข้อ รายละเอียดอื่น ๆ ข้อ 7  
           2. คณะกรรมกำรมหำวิทยำลัยฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับรำคำต่ ำสุดหำกทดลองแล้วไม่เหมำะกับกำร
ใช้งำนผลกำรศึกษำไม่คุ้มทุนในกำรด ำเนินงำน และผู้เสนอรำคำมีประวัติกำรให้บริกำรหลังกำรขำยที่ไม่มี
ประสิทธิภำพ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของมหำวิ ทยำลัยเป็น
เด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ มิได้ 
 

การส่งมอบ  ก ำหนดส่งมอบพร้อมติดตั้งเครื่องให้สำมำรถใช้งำนได้ภำยใน 60 วันนับถัดจำกวันท ำสัญญำ 
 

การฝึกอบรม  
 ผู้ขำยต้องจัดกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนเครื่องพิมพ์และบ ำรุงรักษำเครื่องเบื้องต้นให้กับบุคลำกรของ
ส ำนักพิมพ์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ควบคุมเครื่องจนกว่ำจะสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้เป็นอย่ำงดี 
 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
       ปีงบประมำณ 2563 
 

วงเงินในการจัดซื้อ 
ในวงเงินงบประมำณ  900,000 บำท (เก้ำแสนบำทถ้วน)  ซึ่งรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมไว้ด้วยแล้ว 

 
หมำยเหตุ 

ประชำชนผู้สนใจสำมำรถวิจำรณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่ำงขอบเขตของงำนนี้ 
(Term Reference: TOR) เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยทำงไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่กองพัสดุ 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เลขที่ 9/9  หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลบำงพูด อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัด
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