รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องพิมพ์ออฟเซต จานวน 1 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1. ความเป็นมา
ด้วยสำนักพิมพ์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เป็นหน่วยงำนที่ มีหน้ำที่จัดพิมพ์เอกสำรกำรสอน
และสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย มีนโยบำยที่จะจัดซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น ขนำดตัด 2 ที่มี
2 หน่วยพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องพิมพ์ออฟเซตเดิม ที่มีอำยุกำรใช้งำนมำกว่ำ 22 ปี มี
สภำพที่เสื่อมไปตำมอำยุกำรใช้งำน ชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องพิมพ์มีกำรชำรุด เสียขัดข้องบ่อยครั้ง หำ
อะไหล่ยำก ใช้เวลำซ่อมนำน และไม่คุ้มค่ำแก่กำรซ่อม ส่งผลกระทบต่อกำลังกำรผลิตงำนพิมพ์ จำนวน
1 เครื่อง (เครื่องพิมพ์ออฟเซต ขนำดตัด 2 ยี่ห้อ Mitsubishi 3FR หมำยเลขครุภัณฑ์ 7490-02001/41001
ปี พ.ศ. 2541) เพื่อให้สำมำรถรองรับงำนพิมพ์เอกสำรกำรสอนของมหำวิทยำลัยให้ทันกับควำมต้องกำรใช้
งำน อันเนื่องจำกจำนวนชุดวิชำที่ผลิตทั้งชุดวิชำใหม่/ ชุดวิชำปรับปรุง และชุดวิชำพิมพ์ซ้ำ เนื่องจำกจะต้อง
มีกำรปรับปรุงหลักสูตรและกำรปรับชุดวิชำทุกๆ 5 ปี ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ สกอ. รวมทั้งเอกสำรสิ่งพิมพ์
อื่น ๆ ของหน่ ว ยงำนภำยในมหำวิทยำลั ย ส ำนักพิมพ์จึงสมควรต้องจัดหำเครื่องพิมพ์ออฟเซตใหม่ ที่มี
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพกำรผลิตที่สูงขึ้นทดแทน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อใช้ในกำรผลิตเอกสำรกำรสอนและสิ่งพิมพ์ของมหำวิทยำลัย
2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรพิมพ์
3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา
1. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
3. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้
ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลั งกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ
กรมบัญชีกลำง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่ อให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
7. เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
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8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำร
ขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
รายละเอียดเครื่องพิมพ์ออฟเซต จานวน 1 เครื่อง
1. คุณลักษณะทั่วไป เป็นเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น ขนำดตัด 2 ที่มี 2 หน่วยพิมพ์ มีระบบ perfecting
สำมำรถพิมพ์ได้ครั้งละ 2 สีบนหน้ำเดียว หรือสีเดียว 2 หน้ำได้ ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุที่มีควำมแข็งแรงทนทำน
ต่อกำรใช้งำน มีระบบป้องกันอันตรำยตำมจุดสำคัญของเครื่องพิมพ์ต่อผู้ปฏิบัติงำน เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้
งำนมำก่อน ผลิตในประเทศสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี
2. คุณลักษณะเฉพาะ
2.1 ความสามารถในการพิมพ์ ขนาดวัสดุใช้พิมพ์ พื้นที่พิมพ์
2.1.1 ขนำดกระดำษที่ใช้พิมพ์ใหญ่สุด ไม่น้อยกว่ำ 720 × 1,020 มิลลิเมตร
2.1.2 ขนำดกระดำษที่ใช้พิมพ์เล็กสุด ไม่มำกกว่ำ 400 × 520 มิลลิเมตร
2.1.3 ขนำดพื้นที่พิมพ์ใหญ่สุด ไม่น้อยกว่ำ 700 x 1,010 มิลลิเมตร
2.1.4 สำมำรถพิมพ์บนกระดำษบำงสุดไม่มำกกว่ำ 0.04 มิลลิเมตร
2.1.5 สำมำรถพิมพ์บนกระดำษหนำสุดไม่น้อยกว่ำ 0.30 มิลลิเมตร
2.1.6 ควำมเร็วสูงสุดในกำรพิมพ์หน้ำเดียว ไม่น้อยกว่ำ 14,000 แผ่น/ชั่วโมง
2.1.7 ควำมเร็วสูงสุดในกำรพิมพ์ 2 หน้ำ ระบบ Perfecting ไม่น้อยกว่ำ 12,000 แผ่น/ชั่วโมง
2.2 หน่วยป้อน (Feeder) ประกอบด้วย
2.2.1 ระบบป้อนกระดำษประเภทป้อนแผ่น แบบต่อเนื่อง (Stream feeder)
2.2.2 มีสำยพำนพำกระดำษเป็นระบบสำยพำนลมดูด สำมำรถปรับปริมำณลมที่ใช้ให้
เหมำะสมตำมควำมเร็ว และควำมหนำของกระดำษ
2.2.3 ควำมสู ง ของตั้ ง กระดำษหน่ ว ยป้อ น (Feeder pile capacity) ไม่ ต่ ำกว่ ำ 1,050
มิลลิเมตร
2.2.4 มีอุปกรณ์เป่ำลมด้ำนข้ำงที่กองกระดำษ เพื่อให้กระดำษแยกจำกกันก่อนป้อนเข้ำ
หน่วยพิมพ์
2.2.5 มีอุปกรณ์ตรวจสอบป้องกันกระดำษซ้อน (Double sheet detector) ก่อนป้อนเข้ำ
สำยพำนพำกระดำษเป็นระบบลูกล้อกลไก (Electron mechanical)
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2.2.6 มีอุปกรณ์ตรวจสอบป้องกันกระดำษซ้อน บริเวณฉำกหน้ำ ก่อนป้อนเข้ำหน่วยพิมพ์
เป็นระบบ คลื่นเสียง Ultrasonic
2.2.7 ฉำกข้ำงทำงำนด้วยระบบลมดูด
2.2.8 มีระบบตรวจสอบกำรเข้ำฉำกของกระดำษและปรับให้อัตโนมัติ ในกรณีกระดำษ
มำถึงช้ำไป เร็วไป หรือเอียง
2.2.9 ฉำกหน้ำสำมำรถปรับเดินหน้ำ ถอยหลัง ได้
2.2.10 มีระบบ Sensor สำหรับตรวจสอบกระดำษเข้ำฉำก
2.2.11 มีอุปกรณ์ป้อนกระดำษแบบต่อเนื่อง โดยไม่ต้องหยุดเครื่องพิมพ์
2.2.12 มีระบบป้องกันไฟฟ้ำสถิตสำหรับป้องกันกระดำษติด ซ้อน
2.3 หน่วยพิมพ์ (Printing unit) จานวน 2 หน่วยพิมพ์ ประกอบด้วย
2.3.1 หน่ ว ยพิ ม พ์ ประกอบด้ ว ยโมหลั ก ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 3 โม ได้ แ ก่ โมแม่ พิ ม พ์ (Plate
cylinder) โมผ้ำยำง (Blanket cylinder) และโมกดพิมพ์ (Impression cylinder)
2.3.2 พื้ น ผิ ว โมต่ ำ งๆ ในหน่ ว ยพิ ม พ์ ต้ อ งเคลื อ บผิ ว หน้ ำ โลหะป้ อ งกั น สนิ ม (Anticorrosion)
2.3.3 พื้นผิวของโมหลังหน่วยกลับกระดำษที่ต้องสัมผัสถูกผิวหน้ำงำนพิมพ์ต้องห่อหุ้มด้วย
แผ่นวัสดุที่มีคุณสมบัติลดกำรยึดติดของหมึกพิมพ์ และทำควำมสะอำดง่ำย
2.3.4 มีระบบกำรพิมพ์กลับหน้ำกระดำษ Perfecting สำมำรถปรับตั้งเครื่องพิมพ์งำนสี
เดียวบนกระดำษ 2 ด้ำนได้
2.3.5 มีระบบตรวจสอบกระบวนกำรเปลี่ยนของระบบกลับกระดำษได้จำกโต๊ะควบคุม
2.3.6 ระบบกำรติดตั้งและถอดแม่พิมพ์เป็นระบบกึ่งอัตโนมัติ แคลมป์จับยึดแม่พิมพ์ที่ใช้
กับระบบเจำะรูกันเหลื่อม ระบบ BACHER Control 2000
2.3.7 ระบบปรับตำแหน่งแม่พิมพ์ ควบคุมวิถีไกล ได้จำกโต๊ะควบคุม
2.3.8 กำรปรับแรงกดพิมพ์ (Impression adjustment) สำมำรถปรับได้ตำมควำมหนำ
บำงของกระดำษ ควบคุมวิถีไกล ได้จำกโต๊ะควบคุม
2.3.9 มีอุปกรณ์ล้ำงผ้ำยำงและโมกดพิมพ์อัตโนมัติ แบบผ้ำแห้งพร้อมระบบฉีดน้ำยำ หรือ
แบบผ้ำเปียก
2.3.10 ระบบหมึก มีลูกกลิ้งหมึกทั้งหมดไม่น้อยกว่ำ 16 ลูก โดยมีลูกกลิ้งหมึกแตะแม่พิมพ์
4 ลูก และต้องได้รับกำรออกแบบให้สำมำรถจ่ำยหมึกให้กับแม่พิมพ์อย่ำงสม่ำเสมอทั่ว
ทั้งบริเวณแม่พิมพ์
2.3.11 ลูกกลิ้งแตะแม่พิมพ์สำมำรถปรับตั้งให้ส่ำยไป-มำได้ ป้องกันแก้ไขปัญหำภำพซ้อนเป็น
เงำหรือภำพผีหลอก (Ghost image)
2.3.12 ระบบปรับปริมำณจ่ำยหมึกพิมพ์ ควบคุมวิถีไกล ได้จำกโต๊ะควบคุม
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2.3.13 ระบบทำควำมชื้น มีลูกกลิ้งน้ำอย่ำงน้อย 4 ลูก เป็นระบบจ่ำยน้ำยำฟำวน์เทนแบบ
ต่อเนื่ องหมุนเวียน และมีระบบควบคุมอุณหภูมิของระบบน้ำยำฟำว์นเทน และ
จะต้องออกแบบให้เกิดสมดุลระหว่ำงน้ำยำฟำวน์เทนและหมึกพิมพ์ และมีระบบ
ควบคุมควำมเข้มข้นของน้ำยำฟำว์นเทนให้คงที่ตลอดกำรใช้งำน
2.3.14 มีอุปกรณ์กรองทำควำมสะอำดน้ำยำฟำวน์เทนพร้อมตู้กรองน้ำแบบแยกส่วนจำก
ระบบจ่ำยน้ำยำ
2.3.15 มีระบบกำจัดขี้หมึก ฝุ่นกระดำษอัตโนมัติ สำมำรถเปิดปิดกำรทำงำนได้
2.3.16 มีระบบกำรล้ำงลูกหมึกอัตโนมัติ
2.4 หน่วยรับ (Delivery unit) ประกอบด้วย
2.4.1 มีระบบรับกระดำษในหน่วยรับแบบต่อเนื่อง (Continuous delivery)
2.4.2 ควำมสูงของหน่วยรองรับ (Delivery pile capacity) ไม่ต่ำกว่ำ 1,000 มิลลิเมตร
2.4.3 มีอุปกรณ์เป่ำลมประคองกระดำษที่หน่วยรับกระดำษ
2.4.4 มีระบบนับจำนวนพิมพ์ และจำนวนรวมของกำรพิมพ์
2.4.5 มีอุปกรณ์พ่นแป้งกันซับหลัง (Set off spray powder) ติดตั้งมำกับเครื่องพิมพ์ โดย
สำมำรถปรับปริมำณและบริเวณที่พ่นแป้งตำมที่ต้องกำรได้
2.5 ส่วนควบคุมการทางาน
2.5.1 มี ระบบควบคุมกำรทำงำนวิถีไกล จำกโต๊ะควบคุมกำรทำงำนของเครื่องพิมพ์ พร้อม
จอภำพแสดงผล และควบคุมระบบสัมผัสที่ รองรับเมนูคำสั่งภำษำไทย
2.5.2 มีโคมไฟสำหรับตรวจสอบ ดูสีงำนพิมพ์ ให้แสงมำตรฐำน ISO 3664
2.5.3 มีระบบสำรองข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของส่วนควบคุมกำรทำงำน
2.5.4 ระบบกำกับและควบคุมกำรทำงำนกลำงของเครื่องพิมพ์เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งประกอบด้วยศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ควบคุมกำรทำงำน และหน่วยบันทึกข้อมูล
งำนพิ ม พ์ มี โ ปรแกรมสั่ ง กำรระบบต่ ำ งๆ ที่ ส ำมำรถควบคุ ม กำรท ำงำนของ
เครื่องพิมพ์ และสำมำรถแสดงสถำนะข้อมูล ดังนี้
- กำรควบคุมปริมำณกำรจ่ำยหมึกและสำมำรถปรับบริเวณกำรจ่ำยหมึกเฉพำะ
พื้นที่ (Ink Zone)
- กำรกำหนดจำนวนแผ่นพิมพ์
- กำรควบคุมฉำกข้ำงให้สอดคล้องกับข้อมูลขนำดกระดำษที่ป้อน
- กำรปรับตั้งแรงกดพิมพ์ให้สอดคล้องกับข้อมูลควำมหนำกระดำษที่ป้อน
- กำรควบคุมตำแหน่งฉำกภำพพิมพ์ (Register) ของโมแม่พิมพ์ได้อย่ำงน้อย 3
ทิศทำง คือในแนวซ้ำย–ขวำ แนวบน–ล่ำง และแนวทแยง
2.5.5 มีระบบกำรเชื่อมโยงข้อมูลจำกงำนก่อนกำรพิมพ์ CIP3/CIP4 กับอุปกรณ์กำรทำงำนของ
สำนักพิมพ์มหำวิทยำลัย เพื่อช่วยในกำรปรับจ่ำยหมึกที่เครื่องพิมพ์
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2.5.6 ระบบกำรทำงำนของเครื่องพิมพ์ใช้ลม (Pneumatic system) ประกอบด้วยเครื่อง
อัดลม (Air compressor) และอุปกรณ์ครบชุด
2.5.7 ระบบลมดูด-เป่ำ ของหน่วยป้อน และหน่วยรับ ใช้เครื่องอัดลม ติดตั้งในตู้แยกส่วน
มีระบบะบำยควำมร้อน พร้อมอุปกรณ์กรองฝุ่น
2.6 ระบบความปลอดภัย และการบารุงรักษา ประกอบด้วย
2.6.1 ระบบหล่อลื่น เป็นระบบ Central lubrication โดยเฉพำะกำรหล่อลื่นเกียร์ขับโม
ต้องเป็นชนิดฉีดน้ำมันหล่อลื่นไปหล่อลื่นโดยอัตโนมัติเป็นระยะๆ
2.6.2 มีถำดรองรับครำบน้ำมันหรือของเสียอื่นๆ จำกกำรใช้งำนของเครื่องพิมพ์
2.6.3 มีระบบป้องกันอันตรำย (Safety guard) ในส่วนพิมพ์ และส่วนต่ำง ๆ ของเครื่องพิมพ์ที่
เป็นจุดไวต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ พร้อมสวิทซ์อัตโนมัติที่สำมำรถหยุดเครื่องได้ทัน
2.6.4 เครื่องพิมพ์ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยจำกหน่วยงำนที่เป็นที่
ยอมรับในระดับสำกล เช่น GS mark, CE mark เป็นต้น
2.7 ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 1 เฟส หรือ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิรตซ์
2.8 ชุดเครื่องมือบารุงรักษา และตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์
2.8.1 หนังสือคู่มือกำรใช้เครื่องและกำรบำรุงรักษำเครื่อง ภำษำอังกฤษ 1 ชุด และภำษำไทย
1 ชุด พร้อมรำยกำรอะไหล่มำให้ 1 ชุด
2.8.2 ชุดเครื่องมือเพื่อกำรบำรุงรักษำเครื่องพิมพ์ตำมมำตรฐำนผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
2.8.3 กระบอกอัดจำรบีพร้อมหัวอัดจำรบีแบบสวมและแบบเข็ม จำนวน 1 ชุด
2.8.4 เครื่องมือวัดค่ำกำรรองหนุน (Packing Gauge) แบบ 3 หัววัด จำนวน 1 ชุด
2.8.5 ประแจขันปอนด์ (Torque wrench) วัดควำมตึงของผ้ำยำง จำนวน 1 ชุด
2.8.6 เครื่องวัดคุณภำพน้ำยำฟำวน์เทน ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) ค่ำควำมนำไฟฟ้ำ
(Conductivity) แบบพกพำ จำนวน 1 ชุด
2.8.7 เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ (IPA) จำนวน 1 ชุด
2.8.8 เครื่องวัดควำมหนำวัสดุพิมพ์ ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) แบบดิจิตอล จำนวน 1
เครื่อง
2.8.9 เครื่องวัดควำมดำ (Densitometer) จำนวน 1 เครื่อง
- มุมกำรวัด (Measurement geometry) 45: 0
- ขนำดหัววัด (Measurement aperture) ประมำณ 2.5 มิลลิเมตร
- แหล่งจ่ำยแสงแบบ LED
- มี Polarization filter ตำมมำตรฐำน ISO E
- สำมำรถวัดค่ำควำมดำบนแผ่นพิมพ์ (แบบแสงสะท้อน Reflection) และแสดง
ค่ำแม่สีที่วัด (CMYK) ค่ำควำมดำระหว่ำง 0.00-2.50 D
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- สำมำรถวัดค่ำควำมดำบนฟิล์ม (แบบแสงส่องผ่ำน Transmission) ค่ำควำมดำ
ระหว่ำง 0.00-4.00 D
- สำมำรถวัดค่ำพื้นที่สกรีน (Dot area) ได้ทั้งบนแผ่นพิมพ์และฟิล์ม
- มีแว่นขยำยสำหรับตรวจสอบตำแหน่งพิมพ์ ขนำดกำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 4 เท่ำ
พร้อมไฟสองสว่ำงในตัว
- จอแสดงผลกำรทำงำนแบบสี
- แบตเตอร์รี่แบบชำร์จไฟได้ Li-Ion battery
2.8.10 เครื่องวัดสีและตรวจสอบคุณภำพงำนพิมพ์ (Spectro-Desitometer) จำนวน 1 เครื่อง
- มุมกำรวัด (Measurement geometry) 0: 45
- ขนำดหัววัด (Measurement aperture) ประมำณ 3 มิลลิเมตร
- แหล่งจ่ำยแสงแบบ LED สำมำรถปรับแสงแบบ M0, M1, M2, และ M3 ตำม
มำตรฐำน ISO 13655
- สำมำรถปรับเลือกมำตรฐำนมุมในกำรวัด (Standard observer) ที่ 2 และ 10
- มี Polarization filter
- จอแสดงผลกำรทำงำนแบบสี
- แบตเตอร์รี่แบบชำร์จไฟได้ LiFePO4 battery
- มีโหมดในกำรวัดค่ำทำงกำรพิมพ์ต่ำงๆ ไม่น้อยกว่ำดังนี้
- ค่ำควำมดำอัตโนมัติ Automatic density
- ค่ำควำมดำแม่สีทำงกำรพิมพ์ Density CMYK (with reference
measurements)
- พื้นที่เม็ดสกรีน Dot area
- เม็ดสกรีนบวม Dot gain
- ค่ำควำมเปรียบต่ำง Print contrast
- ค่ำสมดุลเทำ Gray and color balance
- ค่ำกำรจับหมึก Ink trapping
- ค่ำกำรพิมพ์พร่ำ พิมพ์ซ้อน Slur/doubling
- ค่ำพื้นที่เม็ดสกรีนบนแม่พิมพ์ Dot area to Yule-Nielsen for printing
plates
- ค่ำสีมำตรฐำน CIE L*a*b*
- ค่ำสี พร้อมค่ำควำมดำ CIE L*a*b* + D
- ค่ำควำมแตกต่ำงสี ΔE*a*b*
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- ค่ำสีมำตรฐำนอื่นๆ เช่น CIE L*C*h*ab, CIE XYZ เป็นต้น
- ค่ำสีพิเศษ Ink Check: Color control of spot colors
- ค่ำสีเทียบตำมมำตรฐำน ISO 12647-2 ISO-Check: Color control
based on CIE L*a*b* values (short scan)
- ค่ำควำมขำว (กระดำษ) Whiteness
- ค่ำควำมเหลือง (กระดำษ) Yellowness
- ค่ำควำมทึบแสง (กระดำษ) Opacity
- ค่ำสำรเรืองแสง (กระดำษ) OBA-Check (Optical Brightening Agents)
- มีโปรแกรมต่อใช้งำนเครื่องวัดสีกับเครื่องคอมพิวเตอร์
2.8.11 แว่นขยำยตรวจสอบงำนพิมพ์แบบดิจิตอล (Digital microscope) กำลังขยำยไม่
น้อยกว่ำ 100 เท่ำ จำนวน 1 เครื่อง
2.8.12 ผ้ำคลุมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ผืน
2.9 อะไหล่สารอง
2.9.1 ชุ ด ลู ก กลิ้ ง หมึ ก ส ำรองส ำหรั บ หน่ ว ยพิ ม พ์ (Inking rollers) และหน่ ว ยจ่ ำ ยน้ ำ
(Dampening rollers) เฉพำะวัส ดุ ที่เป็นยำง จำนวน 2 หน่ว ยพิมพ์ (ส่ งมอบใน
ภำยหลัง โดยทำงมหำวิทยำลัยจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 2 สัปดำห์)
2.9.2 ผ้ำยำงสำรอง จำนวน 6 ผืน
2.9.3 ผ้ำสำหรับอุปกรณ์ล้ำงทำควำมสะอำดผ้ำยำง จำนวน 6 ม้วน
2.10 อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
2.10.1 โปรแกรมคอมพิว เตอร์ระบบกำรจัดกำรกระบวนกำรผลิ ตงำนพิมพ์ จำนวน 1
ระบบ ประกอบด้ว ยโปรแกรมในกำรบริห ำรจัดกำรและ ควบคุมกำรผลิ ต และ
ควบคุมคุณภำพงำนพิมพ์พร้อมระบบจัดกำรสี รำยละเอียดมีดังนี้
1) สำมำรถเชื่อมกำรทำงำนในส่วนของก่อนพิมพ์ ส่วนพิมพ์ และหลังพิมพ์
2) สำมำรถวำงแผนกำรผลิตงำนพิมพ์ ติดตำมกำรผลิตงำนพิมพ์ที่เป็นปัจจุบัน
(Real time) ผ่ำนระบบเน็ตเวิร์ก
3) สำมำรถรวบรวมข้ อ มู ล จำกกำรผลิ ต และประมวลผลเพื่ อ วิ เ ครำะห์
(Analyze Point) เพื่อกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิต
- รำยงำนงำนพิมพ์ แบ่งเป็นกระดำษดีกระดำษเสีย
- รำยงำนประสิทธิภำพกำรผลิต (OEE: Overall Equipment
Effectiveness)
- บอกสถำนะกำรทำงำนของเครื่องพิมพ์ ณ เวลำที่เกิดขึ้นจริง
- สำมำรถเปรียบเทียบประสิทธิภำพในกำรทำงำนและกำรผลิต
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4) ควำมสำมำรถในส่วนของงำนก่อนพิมพ์
5) รองรับไฟล์งำนมำตรฐำน PDF
6) สำมำรถตรวจสอบวิเครำะห์ (Preflight) และมีโปรแกรมแก้ไขไฟล์ PDF
ได้ เช่น เปลี่ยนสีที่มีปัญหำ แปลงสี RGB เป็นสี CMYK ย้ำยตำแหน่งภำพ
กรำฟฟิก เปลี่ยนตัวหนังสือเป็นกรำฟฟิก ย่อหรือขยำยไฟล์ แก้ปัญหำงำน
พิมพ์เหลื่อม (Trapping) เป็นต้น
7) สำมำรถแยกสีโดยผ่ำนโปรแกรม Adobe Print Engine สำมำรถสร้ำงเม็ด
สกรีนแบบ FM AM และ Hybrid Screening ได้
8) สำมำรถสร้ำงโพร์ไฟล์สี (Color Profile) สำหรับตรวจสอบคุณภำพงำน
พิ ม พ์ และระบบกำรจั ด กำรสี (Color Management System) ตำม
มำตรฐำน ISO 12647-2 ISO 12647-7
9) สำมำรถจัดวำงหน้ำงำนพิมพ์ (Layout and Imposition) รูปแบบต่ำง ๆ
เช่น N-up, Cut and Stack, Booklet และ Packaging ได้
10) สำมำรถใส่เพิ่มเครื่องหมำยทำงกำรพิมพ์ในงำนที่จัดวำงหน้ำได้
11) สำมำรถสร้ำงงำนพิมพ์เฉพำะบุคคล กำรพิมพ์งำนแบบข้อมูลแปรเปลี่ยน
(Variable Data Printing) ที่มีกำรเปลียนแปลงข้อควำม หรือรูปภำพ ใน
งำนพิมพ์แต่ละหน้ำให้แตกต่ำงกัน โดยดึงข้อมูลจำกฐำนข้อมูลมำใช้
12) สำมำรถแสดงผลหน้ำจอ เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง (Soft proof)
13) สำมำรถพิมพ์ผลออกไปที่เครื่องดิจิตอลปรู๊ฟ ระบบอิงค์เจ็ท ได้
14) สำมำรถส่งไฟล์ งำนที่วำงรูปแบบแล้ว ค่ำกำรจ่ำยหมึก ไปยังเครื่องพิ มพ์
ออฟเซต โดยผ่ำน CIP4 ได้
15) มีกำรอัพเดทและอัพเกรดเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ เป็นระยะเวลำไม่น้อย
กว่ำ 2 ปี นับถัดจำกวันส่งมอบงำนครบถ้วนสมบูรณ์และคณะกรรมกำร
ตรวจรับได้รับมอบเรียบร้อยแล้ว โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย
2.10.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย สำหรับเป็นฐำนข้อมูลและประมวลผลระบบกำรจัดกำร
กระบวนกำรผลิตงำนพิมพ์ จำนวน 1 ชุด
1) มีห น่ ว ยประมวลผลกลำง (CPU) แบบ Intel Xeon หรือดีกว่ำ ส ำหรับ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) ควำมเร็วไม่ต่ำกว่ำ 2.5 GHz
2) มีหน่วยบันทึกข้อมูล (Hard Disc) อย่ำงน้อย 4 หน่วย เป็นแบบ SAS ที่
ควำมเร็วไม่ต่ำกว่ำ 7200 รอบต่อนำที หรือชนิด Solid State Drive หรือ
ดีกว่ำ และมีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 450 GB
3) มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 32 GB
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4) มี DVD-ROM แบบติ ด ตั้ ง ภำยใน (Internal) หรื อ ภำยนอก (External)
จำนวน 1 หน่วย
5) ระบบเชื่อมต่อเครือข่ำย (Network Interface) แบบ Gigabit Ethernet
(10/100/1000 Base-T) หรือดีกว่ำ
6) มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย
7) ระบบปฏิบัติกำร Window Server และโปรแกรมกำรทำงำนทุกรำยกำร
ต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย โดยมีเอกสำรรับรองสิทธิ์ในกำรใช้งำน
มีเอกสำรคู่มือกำรใช้งำนเป็นภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ
8) มีจอแสดงภำพ LED ขนำดไม่น้อยกว่ำ 27 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
2.10.3 เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 2 KVA จำนวน 1 เครื่อง
1) มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 2 kVA (1,200 Watts)
2) มีช่วงแรงดันไฟฟ้ำ Input (VAC) ไม่น้อยกว่ำ 220+/-20%
3) มีช่วงแรงดันไฟฟ้ำ Output (VAC) ไม่มำกกว่ำ 220+/-10%
4) สำมำรถสำรองไฟฟ้ำที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่ำ 5 นำที
2.10.4 จอแสดงภำพ LED จำนวน 1 เครื่อง
1) เป็นจอแสดงภำพสี ขนำดจอภำพไม่น้อยกว่ำ 65 นิ้ว
2) แสดงภำพด้วยหลอดภำพ แบบ LED Backlight
3) ขนำดควำมละอียดของจอแสดงภำพ (Resolution) ไม่น้อยกว่ำ 3840 x
2160 Pixel
4) สำมำรถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
5) มีช่อง HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่องสัญญำณเพื่อกำรเชื่อมต่อสัญญำณภำพ
และเสียง
6) มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง รองรับไฟล์ภำพ เสียง
7) สำมำรถต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยผ่ำนช่องสัญญำณ HDMI
8) มี ร ะบบ Digital TV มี ช่ อ งต่ อ Digital tuner (DVB-T2) รั บ สั ญ ญำณใน
ระบบดิจิตอลทีวีได้
9) มี Wi-Fi ติดตั้งในตัวแบบ Build in
10) มี Remote Control
11) กำรแสดงผลเป็นเมนูภำษำไทย หรือ ภำษำอังกฤษได้
12) ได้รับมำตรฐำน มอก.1195-2536 โดยแสดงเครื่องหมำยมำตรฐำนที่
ผลิตภัณฑ์
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13) มีสำย HDMI มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 5 เมตร จ่ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 เส้น
และสำมำรถใช้ได้กับแสดงภำพได้อย่ำงสมบูรณ์ ส่งภำพ และเสียงได้อย่ำง
ชัดเจน
14) มีขำตั้งจอแสดงภำพ จำนวน 1 ชุด รำยละเอียดดังนี้
- ลักษณะเป็นขำตั้งแบบเคลื่อนที่ได้ โครงสร้ำงเป็นเหล็ก แข็งแรงมั่นคง
ไม่โยกเยก
- มีล้อเลื่อน 4 ล้อ สำมำรถปรับล็อคล้อกันเลื่อนได้ ลูกล้อเป็นยำง
สังเครำะห์ป้องกันพื้นเป็นรอย
- ควำมสูงจำกพื้นถึงส่วนปลำยไม่น้อยกว่ำ 1.80 เมตร
- อุปกรณ์แขวนจอภำพสำมำรถเลื่อนระดับได้ตำมกำรใช้งำน
- สำมำรถปรับมุมจอแสดงภำพก้มได้ 20 องศำ
- รองรับจอแสดงภำพขนำด 65 นิ้วได้
- รองรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่ำ 50 กิโลกรัม
- มีชั้นวำงอเนกประสงค์วำงเครื่องเล่นดีวีดี/โน๊ตบุ๊ค/อุปกรณ์อื่นได้
2.10.5 เครื่ อ งพิ ม พ์ Multifunction แบบฉี ด หมึ ก พร้ อ มติ ด ตั้ ง ถั ง หมึ ก พิ ม พ์ (Ink Tank
Printer) ระบบ Network จำนวน 2 เครื่อง
1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) 4 สี พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต
2) เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax
ภำยในเครื่องเดียวกัน
3) ขนำดกระดำษพิมพ์ใหญ่สุดไม่น้อยกว่ำ A4
4) มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 1200 dpi
5) มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวดำ สำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 33 หน้ำต่อ
นำที (ppm) หรือ 15 รูปภำพต่อนำที (ipm)
6) สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ (พิมพ์สองหน้ำ)
7) สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวดำ-สี) ได้
8) มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 1,200 dpi
9) มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
10) สำมำรถถ่ำยสำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวดำ
11) สำมำรถทำสำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 สำเนำ
12) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ
1 ช่อง

- 11 13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 BaseT หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำย
ไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
14) มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น
3. การเสนอคุณสมบัติทางเทคนิค ในวันยื่นซองคุณสมบัติทำงเทคนิค ผู้เสนอขำยจะต้อง
3.1 ผู้เสนอขำยจะต้องจัดทำรำยละเอียดเปรียบเทียบคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ที่มหำวิทยำลัย
กำหนดกับคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ที่เสนอขำยในแต่ละรำยกำรในทุกข้อกำหนดพร้อมทั้ง
แนบแค็ตตำล็อก หรือเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรยืนยัน โดยแสดงว่ำคุณสมบัติ
ดังกล่ำวตรงตำมข้อกำหนดหรื อดีกว่ำ ทั้งนี้จะต้องระบุหัวข้อและขีดเส้นใต้ หรือทำแถบสี
ข้ อ ควำมลงในแค็ ต ตำล็ อ ก หรื อ เอกสำรที่ แ สดงรำยละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพำะของ
เครื่องพิมพ์ที่เสนอขำยให้ชัดเจนเพื่อคณะกรรมกำรฯ จะได้พิจำรณำเอกสำรและแค็ตตำล็อก
ที่ผู้เสนอขำยได้เสนอมำนั้นว่ำมีคุณสมบัติและคุณลั กษณะเฉพำะตรงตำมที่กำหนด โดย
มหาวิทยาลัยฯ ถือเป็นสาระสาคัญในการพิจารณาและเพื่อประโยชน์ของผู้ขาย
3.2 แนบหนังสือรับรองกำรใช้งำนและบริกำรหลังกำรขำยที่ดีจำกหน่วยงำนที่น่ำเชื่อถือ ที่ใช้
เครื่องพิมพ์ออฟเซตยี่ห้อหรือรุ่นเดียวกัน อย่ำงน้อย 3 รำย
3.3 แนบเอกสำรรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ำยโดยตรงจำกโรงงำนหรือบริษัทผู้ผลิต โดยมีช่ำงที่ได้
ผ่ ำ นกำรฝึ ก อบรมจำกบริ ษั ท ผู้ ข ำยหรื อ ผู้ ผ ลิ ต ในด้ ำ นกำรใช้ ง ำนเครื่ อ งพิ ม พ์ แ ละกำร
บำรุงรักษำ พร้อมที่จะให้บริกำรและมีกำรสำรองอะไหล่สำหรับลูกค้ำอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อ
ควำมสะดวกในกำรบริกำรหลังกำรขำย
หัวข้อ

ระบุหัวข้อให้
ตรงกับที่
มหำวิทยำลัยฯ
กำหนด

รายละเอียดของการจัดซื้อ
ขอเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
เครื่องพิมพ์ฯ ที่เสนอตาม
เอกสารการประดวดราคาด้วย
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
ให้คัดลอกคุณลักษณะเฉพำะ ให้นำเสนอคุณลักษณะเฉพำะ
ของกำรจัดซื้อเครื่องพิมพ์ฯ ที่ ของเครื่องพิมพ์ฯ ที่เสนอและ
มหำวิทยำลัยกำหนด
ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรใช้
งำนของมหำวิทยำลัย โดยไม่
ด้อยกว่ำข้อกำหนด เงื่อนไข
ต่ำงๆ ที่ระบุไว้

เอกสารอ้างอิง

ให้ระบุหรืออ้ำงถึง
เอกสำรใข้อเสนอ
ที่เกี่ยวข้องละขีด
เส้นใต้คุณลักษณะ
ที่เสนอในแคต
ตำล็อกหรือ
เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง
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4. เกณฑ์การพิจารณา คณะกรรมกำรจะพิจำรณำตัดสิน ดังนี้
4.1 พิจำรณำจำกคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพำะของเครื่อง
4.2 พิจำรณำหนังสือรับรองกำรใช้งำนและบริกำรหลังกำรขำยที่ดีจำกหน่วยงำนที่น่ำเชื่อถือที่ใช้
เครื่องพิมพ์ออฟเซตยี่ห้อหรือรุ่นเดียวกัน
4.3 เมื่อผู้เสนอรำคำได้เสนอเครื่องพิมพ์ออฟเซตที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพำะของเครื่อง
ผ่ำนเกณฑ์ตำมข้อ (4.1) และ (4.2) ที่มหำวิทยำลัยฯกำหนดแล้ว จึงจะมีสิทธิ เสนอรำคำโดย
วิธีประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
5. กาหนดส่งมอบ/สถานที่ส่งมอบ
ผู้ขำยต้องรับผิดชอบในกำรส่งมอบพร้อมติดตั้งเครื่อง ณ สำนักพิมพ์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ใน
ตำแหน่งที่มหำวิทยำลัยฯ กำหนด และต้องจัดหำ ติดตั้งระบบไฟฟ้ำโดยไม่ให้มีปัญหำกับระบบไฟฟ้ำเดิมของ
สำนักพิมพ์ ติดตั้งระบบควบคุมกำรทำงำนของเครื่องพิมพ์ เชื่อมต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบกำรจัดกำร
กระบวนกำรผลิตงำนพิมพ์ ระบบระบำยอำกำศ ระบบน้ำ และอุปกรณ์ประกอบกำรใช้งำนทั้งหมด โดยต้อง
ออกแบบและติดตั้งให้ได้มำตรฐำน ควำมปลอดภัย มีควำมสวยงำม ไม่กีดขวำงทำงเดินระหว่ำงปฏิบัติงำน
จนเครื่องพิมพ์ฯ สำมำรถใช้งำนได้ดี ภำยใน 180 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
6. การฝึกอบรม
6.1 ผู้ขำยต้องอบรมและให้กำรแนะนำ เจ้ำหน้ำที่ของสำนักพิมพ์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
ใช้เครื่องพิมพ์ออฟเซต กำรปรับตั้งเครื่องพิมพ์ กำรเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนที่จำเป็น ตลอดจน
บำรุงรักษำเครื่องพิมพ์ฯ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 วัน
6.2 ผู้ขำยต้องอบรมและให้กำรแนะนำ เจ้ำหน้ำที่ของสำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
ใช้งำนโปรแกรมคอมพิว เตอร์ระบบกำรจัดกำรกระบวนกำรผลิ ตงำนพิมพ์ และอุปกรณ์
ประกอบต่ำงๆ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 วัน
6.3 ผู้ ข ำยต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยทั้ ง หมดในกำรจั ด ฝึ ก อบรม กำรจั ด เตรี ย มสถำนที่ วั ส ดุ
อุปกรณ์ เอกสำรประกอบกำรอบรม
7. การบริการและการรับประกัน
7.1 ในระยะประกัน ผู้ ขำยต้องรับประกันคุณภำพกำรใช้งำนของเครื่องพิ มพ์ อ อฟเซต และ
อุปกรณ์ประกอบ เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ทั้งอะไหล่และกำรบริกำรโดยไม่คิดมูลค่ำใดๆ
ทั้งสิ้นนับถัดจำกวันตรวจรับ ทั้งนี้ หำกเครื่องเกิดควำมบกพร่องในกำรทำงำน ผู้ขำยจะต้อง
มำดำเนินกำรแก้ไขอย่ำงรวดเร็วภำยใน 24 ชั่วโมง หลังจำกได้รับแจ้งไม่ว่ำโดยทำงโทรศัพท์
หรือทำงใดก็ตำม หำกไม่มำดำเนินกำรตำมเวลำที่กำหนด มหำวิทยำลัยฯ จะคิดค่ำเสียหำย
ชั่วโมงละ 300 บำท
7.2 ผู้ขำยต้องส่งช่ำงมำบริกำรอย่ำงน้อยทุกๆ 3 เดือน ในระยะเวลำรับประกัน
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8. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมำณ 2563
9. วงเงินในการจัดซื้อ
ในวงเงินงบประมำณ 35,000,000 บำท (สำมสิบห้ำล้ำนบำท) ซึ่งรวมภำษีมูลค่ำเพิ่มไว้ด้วยแล้ว
หมายเหตุ
ประชำชนผู้สนใจสำมำรถวิจำรณ์ เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่ำงขอบเขตของ
งำนนี้ (Term of Reference : TOR) เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยทำงไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS)
ส่งไปที่กองพัสดุ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบำงพูด อำเภอ
ปำกเกร็ ด จั งหวั ดนนทบุ รี 11120 หรื อทำงโทรสำรหมำยเลข 0-2503-2598 หรื อทำง E-mail:
pm.proffice@stou.ac.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้
-------------------------------

