
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องพิมพเลเซอรใชกับกระดาษตอเนื่อง จํานวน 1 เครื่อง 

 

1.ความเปนมา 

ฝายปฏิบัติการประมวลผล สํานักคอมพิวเตอร เปนหนวยงานสนับสนุนภารกิจพ้ืนฐานงานประจํา 

(สนับสนุน ยุทธศาสตร) มีหนาท่ีจัดทํากิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาตามท่ีไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการของ

แผนงบประมาณประจําป เพ่ือสนับสนุนภารกิจการจัดพิมพรายงานประเภทตาง ๆ ดวยเครื่องพิมพความเร็วสูงและ

มีการจัดพิมพรายงานสิ่งตีพิมพเพ่ือใชในการจัดสงเอกสารการสอนของนักศึกษา ท่ีตองพิมพโดยใชเครื่องพิมพ

เลเซอรกับกระดาษตอเนื่อง เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนตองจัดซ้ือเครื่องพิมพ

เลเซอรใชกับกระดาษตอเนื่อง เพ่ือลดระยะเวลาการทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด อีกท้ังเปนการ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สะดวก ทันสมัย 

 

2. วัตถุประสงค 

จัดซ้ือเครื่องพิมพเลเชอรใชกับกระดาษตอเนื่อง จํานวน 1 เครื่อง จากงบประมาณเงินรายได ประจําป

งบประมาณ 2565 เพ่ือใชในการพิมพรายงานประเภทตาง ๆ ดวยเครื่องพิมพความเร็วสูงและมีการจัดพิมพรายงาน

สิ่งตีพิมพเพ่ือใชในการจัดสงเอกสารการสอนของนักศึกษา เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานการบริการการศึกษา 

และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องใหมีความรวดเร็ว มีมาตรฐานเปนท่ีนาพึงพอใจแก

ผูรับบริการ 

 

3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

3.1) มีความสามารถตามกฎหมาย 

 3.2) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

 3.3) ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

 3.4) ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 3.5) ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน 

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการกรรมการ 

ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 



 3.6) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 3.7) เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพจําหนายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

 3.8) ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

 3.9) ผูเสนอราคาไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

 3.10) ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย (Electronic Government 

Procurement: e - GP) อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง 

 3.11) ผูเสนอราคาตองเปนผูผลิตหรือตัวแทนจําหนาย (Reseller) หรือผูจําหนาย/ขาย (Distributor) 

ผลิตภัณฑท่ีเสนอราคาในครั้งนี้อยางถูกตองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  3.11.1) กรณีเปนตัวแทนจําหนาย (Reseller) ผูเสนอราคาตองมีหนังสือยืนยันการแตงตั้งเปน

ตัวแทนจําหนายจากสํานักงานใหญหรือสํานักงานประจําประเทศไทยของบริษัทผูผลิตโดยตรง เพ่ือสนับสนุน

ทางดานเทคนิคและรับรองผลิตภัณฑท่ีเสนอวาอยูในสายการผลิต ไมเคยถูกใชงานท่ีอ่ืนมากอน สามารถตรวจสอบ

การรับประกันได โดยตองยื่นเอกสารไปพรอมกับการเสนอราคาในระบบ 

  3.11.2) กรณีท่ีเปนผูจําหนาย/ขาย (Distributor) ผูเสนอราคาตองมีหนังสือยืนยันการแตงตั้งเปน

ผูจําหนาย/ขาย จากสํานักงานใหญหรือสํานักงานประจําประเทศไทยของบริษัทผูผลิตโดยตรง เพ่ือสนับสนุน

ทางดานเทคนิคและรับรองผลิตภัณฑท่ีเสนอวาอยูในสายการผลิต ไมเคยถูกใชงานท่ีอ่ืนมากอน สามารถตรวจสอบ

การรับประกันได โดยตองยื่นเอกสารไปพรอมกับการเสนอราคาในระบบ 

  3.11.3) ผูจะขายจะตองมีเอกสารการสํารองอะไหลไมนอยกวา 5 ป 

 3.12)  ผูยื่นขอเสนอตองยื่นสําเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม (SMEs) 

มาเพ่ือประกอบการพิจารณา (ถามี) 

4. วงเงินงบประมาณ 

 774,000 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถวน) 

5. กําหนดสงมอบ/สถานท่ีสงมอบ 

 5.1) กําหนดการสงมอบภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 



 

 5.2) ผูขายตองรับผิดชอบในการติดตั้งเครื่องพิมพเลเซอรท่ีใชกับกระดาษตอเนื่อง ณ ฝายปฏิบัติการ

ประมวลผล สํานักคอมพิวเตอร อาคารวิชาการ 1 ชั้น 1 

6. เกณฑการพิจารณา  

 6.1) พิจารณาจากเกณฑราคา 

 

 

 

หมายเหตุ 

               ประชาชนผูสนใจสามารถวิจารณ เสนอขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ เก่ียวกับรางขอบเขตของงานนี้ 

(Term of Reference : TOR)  เปนลายลักษณอักษร โดยทางไปรษณียตอบรับดวนพิเศษ (EMS)  สงไปท่ีกองพัสดุ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เลขท่ี 9/9  หมู 9  ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

11120 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2503-2598 หรือทาง E-mail: pm.proffice@stou.ac.th โดยระบุชื่อ ท่ีอยู  

หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได 

------------------------------- 

  



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องพิมพเลเซอรใชกับกระดาษตอเนื่อง จํานวน 1 เครื่อง 

 

1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องพิมพเลเซอรใชกับกระดาษตอเนื่อง จํานวน 1 เครื่อง 

 1.1) เปนเครื่องพิมพกระดาษตอเนื่องชนิด Laser Printer ขาว-ดํา  

 1.2) เปนเครื่องท่ีใชเทคโนโลยีแบบ Electro Photographic, Single Laser Diode, OPC และอบหมึกให

แหงดวย วิธี Heat Pressure  

 1.3) ใช Single Component toner/developer  

 1.4) สามารถใชกับกระดาษตอเนื่องท่ีมีความกวางขนาดตั้งแต 4 นิ้ว - 12 นิ้ว ได  

 1.5) สามารถใชกับกระดาษตอเนื่องท่ีมีความยาวขนาดตั้งแต 3 นิ้ว – 20 นิ้ว ได  

 1.6) พ้ืนท่ีการพิมพ (Print Area) ไมนอยกวา 11 นิ้ว  

 1.7) ความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600 x 600 dpi  

 1.8) ความเร็วในการพิมพขาว-ดํา ไมนอยกวา 44 PPM ท่ีกระดาษตอเนื่องขนาด 8.5 นิ้ว x 11 นิ้ว 

Landscape 

 1.9) มี Control Panel แบบ LCD display (16 characters/line)  

 1.10) ขณะเครื่องทํางานตองมีเสียงดังไมเกิน 60 dB(A)  

 1.11) มีหนวยความจําไมนอยกวา 128 MB  

 1.12) สามารถรองรับงานไมนอยกวา 50,000 แผนตอเดือน ท่ีขนาดกระดาษ Letter หรือ Landscape  

 1.13) มี Parallel Port (IEEE 1284) และสายสําหรับเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร และมี Interface 

แบบ Ethernet 10 Base T/100 TX แบบ Internal  

 1.14) สามารถใช Printer Language ไดท้ังแบบ PCL 5e, PJL และ IPDS ได  

 1.15) มีรูปแบบ Font 45 scalable fonts, 10 bitmap fonts  

 1.16) สามารถใชงานรวมกับระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไดเปนอยางนอย  

 1.17) สามารถพิมพ Bar Code รหัส Code 39, 93, 128, Codabar, 2/5 industrial, J5 interleaved, 

EAN 8/13 add on 2/5, Postnet, MSI, UPC-A, UPC-E, KIX-Code และ Datamatrix Code ได 

 1.18) มีอุปกรณควบคุมการปอนกระดาษและจัดเรียงกระดาษตอเนื่อง (Paper Stacker) 

 1.19) มีอุปกรณมาพรอมกับตัวเครื่องดังนี้ Toner Cartridge, Fuser Assembly และ Transfer Roller 

Unit 

 1.20) สามารถพิมพรายงานสิ่งตีพิมพตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยได 



 

2. รายละเอียดเง่ือนไขการรับประกันและบริการทางเทคนิค 

 2.1) ผูเสนอขายจะตองจัดทํารายละเอียดคุณสมบัติของท่ีเสนอขายเพ่ือเปนการยืนยันวาคุณสมบัติดังกลาว 

ตรงตามขอกําหนด ตองระบุหัวขอและขีดเสนใต หรือทําแถบสีขอความในเอกสารท่ีแสดงรายละเอียด 

คุณลักษณะเฉพาะใหชัดเจนเพ่ือคณะกรรมการฯ จะไดพิจารณาเอกสารท่ีผูเสนอขายไดเสนอนั้นวาเปนคุณสมบัติ

และคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนด โดยถือเปนสาระสําคัญในการพิจารณาและเพ่ือประโยชนของผูขาย 

พรอมแนบแคตตาล็อก 

 2.2) เครื่องพิมพเลเซอรท่ีใชกับกระดาษตอเนื่อง ตองเปนของใหมยังไมเคยใชงานมากอน บรรจุหีบหอ

มิดชิด พรอมท้ังอยูในสภาพท่ีเรียบรอยไมมีตําหนิ 

 2.3) การบํารุงรักษาพรอมท่ีจะใหบริการและมีการสํารองอะไหลสําหรับลูกคาอยางสมํ่าเสมอเพ่ือความ

สะดวกในการบริการหลังการขาย 

 2.4) ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของอุปกรณรวมท้ังการติดตั้งตามสัญญา เปน

ระยะเวลา 1 ป นับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยตรวจรับ  

 2.5) ผูขายตองจัดหาบริการซอมแซมอุปกรณท่ีชํารุดเสียหายทุกชิ้นสวน แบบ On Site Service จาก

บริษัทเจาของผลิตภัณฑหรือตัวแทนของบริษัทเจาของผลิตภัณฑ โดยไมมีคาใชจายเพ่ิมเติม เปนระยะเวลา 3 ป 

โดยผูขายตองสงเอกสารหรือหนังสือรับรองการบริการซอมแซมมาพรอมกับการสงมอบเครื่องพิมพเลเซอรท่ีใชกับ

กระดาษตอเนื่อง 

 2.6) ผูขายตองสงชางมาบริการบํารุงรักษาเครื่องพิมพในทุกๆ เดือน โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ตลอด

ระยะเวลาการรับประกันเปนเวลา 1 ป 

 2.7) กรณีท่ีเกิดการชํารุดเสียหายหรือขัดของจนไมสามารถใชงานอุปกรณตางๆ ท่ีจัดซ้ือในครั้งนี้ได ผูขาย

ตองจัดหาอุปกรณท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะเทียบไดไมต่ํากวาอุปกรณดังกลาวตามรายการท่ีเสนอมาใหมหาวิทยาลัย

สํารองใชงานภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ระหวางดําเนินการจัดซอมหรือปรับเปลี่ยน โดยไมคิดคาใชจายใดๆ 

ท้ังสิ้น ตามระยะเวลาท่ีระบุไวในสัญญา 

 

3. การฝกอบรม 

 ผูขายตองอบรมและใหการแนะนําเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการควบคุมและใช

เครื่อง ตลอดจนบํารุงรักษาเครื่องไดเปนอยางดี พรอมท้ังจัดสงคูมือการใชงานในการอบรม 

 



4. การสงมอบงาน  

 ผูขายตองสงมอบพรอมติดตั้งเครื่องพิมพเลเซอรท่ีใชกับกระดาษตอเนื่องจํานวน 1 เครื่อง ณ ฝาย

ปฏิบัติการประมวลผล สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจาก

วันท่ีลงนามในสัญญา 

 


