รายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ใช้กับกระดาษต่อเนื่อง จานวน 1 เครื่อง
งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
…………………………………………
1. ความเป็นมา
ฝ่ายรับนักศึกษา สานักทะเบียนและวัดผล เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจพื้นฐานงานประจา (สนับสนุน
ยุทธศาสตร์) มีหน้าที่จัดทากิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาตามที่ได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการของแผนงบประมาณ
ประจาปี ตั้งแต่การรับสมัครนักศึกษาใหม่และผู้เรียน กิจกรรมที่ต้องพิมพ์ใบตอบรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและ
ผู้เรียน พิมพ์ใบแจ้งโครงสร้างหลักสูตรนักศึกษา พิมพ์สติ๊กเกอร์ และใบตอบรับการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา
การตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักศึกษา จึงมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ใช้กับกระดาษต่อเนื่อง เพื่อลด
ระยะเวลาการทางานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนด อีกทั้งเป็นการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
ทางไกลให้มีประสิทธิภาพ สะดวก ทันสมัย รองรับการจัดแผนการศึกษาจานวน 3 แผนการศึกษา คือ แผนการศึกษา ก1
ก2 และ ก3 ตามการปฏิรูปของมหาวิทยาลัย
2. วัตถุประสงค์
จัดซือ้ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ใช้กับกระดาษต่อเนื่อง จานวน 1 เครื่อง จากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ 2564 เพื่อรองรับการปฏิรูปของมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการเรียนการสอน การบริการการศึกษา
ปรับปรุงกระบวนการทางาน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องให้มีความรวดเร็ว มีมาตรฐาน
เป็นที่น่าพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1) มีความสามารถตามกฎหมาย
2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
7) เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพจาหน่ายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รว่ มกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

9) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
10) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาหรือห้ามทา
สัญญาตามที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
11) ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
12) ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย (Electronic Government
Procurement: e - GP) อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
13) ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
14) ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจาหน่าย (Reseller) หรือผู้จาหน่าย/ขาย (Distributor)
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคาในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
14.1) กรณีเป็นตัวแทนจาหน่าย (Reseller) ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยันการแต่งตั้งเป็น
ตัวแทนจาหน่ายจากสานักงานใหญ่หรือสานักงานประจาประเทศไทยของบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เพื่อสนับสนุน
ทางด้านเทคนิคและรับรองผลิตภัณฑ์ที่เสนอว่าอยู่ในสายการผลิต ไม่เคยถูกใช้งานที่อื่นมาก่อน สามารถ
ตรวจสอบการรับประกันได้ โดยต้องยื่นเอกสารไปพร้อมกับการเสนอราคาในระบบ
14.2) กรณีที่เป็นผู้จาหน่าย/ขาย (Distributor) ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยันการแต่งตั้งเป็นผู้
จาหน่าย/ขาย จากสานักงานใหญ่หรือสานักงานประจาประเทศไทยของบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เพื่อสนับสนุนทางด้าน
เทคนิคและรับรองผลิตภัณฑ์ที่เสนอว่าอยู่ในสายการผลิต ไม่เคยถูกใช้งานที่อื่นมาก่อน สามารถตรวจสอบการ
รับประกันได้ โดยต้องยื่นเอกสารไปพร้อมกับการเสนอราคาในระบบ
14.3) ผู้จะขายจะต้องมีเอกสารการสารองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. วงเงินงบประมาณ
599,200 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
5. กาหนดส่งมอบ/สถานที่ส่งมอบ
5.1 กาหนดการส่งมอบภายใน 100 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5.2 ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการติดตั้งเครื่องพิมพ์เลเซอร์ใช้กับกระดาษต่อเนื่อง ณ ฝ่ายรับนักศึกษา
สานักทะเบียนและวัดผล อาคารบริการ 2 ชั้น 1
6. เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
6.1 พิจารณาจากเกณฑ์ราคา
7. กาหนดราคาขายเอกสาร
ราคา ชุดละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ใช้กับกระดาษต่อเนื่อง จานวน 1 เครื่อง
1. คุณลักษณะทั่วไป เป็นเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ใช้กับกระดาษต่อเนื่อง ขาว-ดา ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก
สะดวก รวดเร็ว ออกแบบมาเพื่อประหยัดพื้นที่อีกทั้งมีความสะดวกในการเคลื่อนย้ายมีล้อเลื่อนพร้อมที่
ว่างสาหรับวางกระดาษ
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

คุณลักษณะทางเทคนิค
มีความเร็วในการพิมพ์งานบนกระดาษต่อเนื่อง 34 หน้าต่อนาที
ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
ปริมาณการพิมพ์งาน จานวน 50,000 แผ่น/เดือน
เป็นเครื่องที่ใช้เทคโนโลยี การทาภาพแบบ Electro Photographic by means of laser diode,
one-component toner/developer system และอบแห้งด้วยวิธี Fusing by heat and
pressure at adjustable temperature
มีขนาดน้าหนักไม่น้อยกว่า 88.2 Ibs. (40 kg) รวมตลับหมึก
ประเภทกระดาษต่อเนื่อง
การป้อนกระดาษ นาเข้าทางด้านหน้าด้วย Tractor ทางกระดาษออกด้านหลัง
ความกว้างกระดาษต่าสุด 4 นิ้ว มากสุด 12 นิ้ว (ความกว้างการพิมพ์ 11 นิ้ว)
แบบอักษร 45 scalable fonts, 10 bitmap fonts

3. การเสนอคุณสมบัติทางเทคนิค
3.1 ผู้เสนอขายจะต้องจัดทารายละเอียดคุณสมบัติของที่เสนอขายเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณสมบัติดังกล่าว
ตรงตามข้อกาหนด ต้องระบุหัวข้อและขีดเส้นใต้ หรือทาแถบสีข้อความในเอกสารที่แสดงรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะให้ชัดเจนเพื่อคณะกรรมการฯ จะได้พิจารณาเอกสารที่ผู้เสนอขายได้เสนอนั้นว่าเป็น
คุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนด โดยถือเป็นสาระสาคัญในการพิจารณาและเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ขาย พร้อมแนบแคตตาล็อก
3.2 สินค้าที่เสนอต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นสินค้าที่มีจาหน่ายในปัจจุบัน
3.3 การบารุงรักษาพร้อมที่จะให้บริการและมีการสารองอะไหล่สาหรับลูกค้าอย่างสม่าเสมอเพื่อความ
สะดวกในการบริการหลังการขาย
4. การฝึกอบรม
4.1 ผู้ขายต้องอบรมและให้การแนะนาเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการควบคุมและใช้
เครื่อง ตลอดจนบารุงรักษาเครื่องได้เป็นอย่างดี

5. การบริการและการรับประกัน
5.1 ในระยะเวลาการรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพการใช้งานเครื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
อะไหล่และบริการโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้นนับถัดจากวันตรวจรับ ทั้งนี้หากความบกพร่องในการทางาน
ผู้ขายจะต้องมาดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายใน 1 วัน หลังจากได้รับแจ้งไม่ว่าโดยทางโทรศัพท์หรือ
ทางใดก็ตาม หากไม่ดาเนินการตามกาหนด มหาวิทยาลัยฯ จะคิดค่าเสียหายชั่วโมงละ 300 บาท
5.2 ผู้ขายต้องส่งช่างมาบริการอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน ภายในระยะเวลารับประกัน
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
6.1 พิจารณาจากเกณฑ์ราคา
7. กาหนดส่งมอบ/สถานที่ส่งมอบ
7.1 กาหนดการส่งมอบภายใน 100 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
7.2 ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการติดตั้งเครื่องพิมพ์เลเซอร์ใช้กับกระดาษต่อเนื่อง ณ ฝ่ายรับนักศึกษา สานัก
ทะเบียนและวัดผล อำคำรบริ กำร 2 ชัน้ 1

