รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องพิมพเลเซอรใชกับกระดาษตอเนื่อง จํานวน 1 เครื่อง
1.ความเปนมา
ฝ า ยปฏิ บั ติ ก ารประมวลผล สํ า นั ก คอมพิ ว เตอร เป น หน ว ยงานสนับ สนุ น ภารกิ จ พื้ น ฐานงานประจํา
(สนับสนุน ยุทธศาสตร) มีหนาที่จัดทํากิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาตามที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการของ
แผนงบประมาณประจําป เพื่อสนับสนุนภารกิจการจัดพิมพรายงานประเภทตาง ๆ ดวยเครื่องพิมพความเร็วสูงและ
มีการจัดพิมพรายงานสิ่งตีพิมพเพื่อใชในการจัดสงเอกสารการสอนของนักศึกษา ที่ตองพิมพโดยใชเครื่องพิมพ
เลเซอรกับกระดาษตอเนื่อง เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนตองจัดซื้อเครื่องพิมพ
เลเซอรใชกับกระดาษตอเนื่อง เพื่อลดระยะเวลาการทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด อีกทั้งเปนการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สะดวก ทันสมัย

2. วัตถุประสงค
จัดซื้อเครื่องพิมพเลเชอรใชกับกระดาษตอเนื่อง จํานวน 1 เครื่อง จากงบประมาณเงินรายได ประจําป
งบประมาณ 2565 เพื่อใชในการพิมพรายงานประเภทตาง ๆ ดวยเครื่องพิมพความเร็วสูงและมีการจัดพิมพรายงาน
สิ่งตีพิมพเพื่อใชในการจัดสงเอกสารการสอนของนักศึกษา เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานการบริการการศึกษา
และเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านได อย างต อเนื่ องใหมี ความรวดเร็ว มีมาตรฐานเปน ที่ นา พึ ง พอใจแก
ผูรับบริการ
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
3.1) มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2) ไมเปนบุคคลลมละลาย
3.3) ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
3.4) ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5) ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการกรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

3.6) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7) เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพจําหนายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
3.8) ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
3.9) ผูเสนอราคาไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
3.10) ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย (Electronic Government
Procurement: e - GP) อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
3.11) ผูเสนอราคาตองเปนผูผลิตหรือตัวแทนจําหนาย (Reseller) หรือผูจําหนาย/ขาย (Distributor)
ผลิตภัณฑที่เสนอราคาในครั้งนี้อยางถูกตองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.11.1) กรณีเปนตัวแทนจําหนาย (Reseller) ผูเสนอราคาตองมีหนังสือยืนยันการแตงตั้ งเปน
ตัวแทนจําหนายจากสํานักงานใหญหรือสํ านักงานประจําประเทศไทยของบริษัทผูผลิตโดยตรง เพื่อสนับสนุ น
ทางดานเทคนิคและรับรองผลิตภัณฑที่เสนอวาอยูในสายการผลิต ไมเคยถูกใชงานที่อื่นมากอน สามารถตรวจสอบ
การรับประกันได โดยตองยื่นเอกสารไปพรอมกับการเสนอราคาในระบบ
3.11.2) กรณีที่เปนผูจําหนาย/ขาย (Distributor) ผูเสนอราคาตองมีหนังสือยืนยันการแตงตั้งเปน
ผูจําหนาย/ขาย จากสํานักงานใหญหรือสํานักงานประจําประเทศไทยของบริ ษัทผูผลิตโดยตรง เพื่อสนับสนุ น
ทางดานเทคนิคและรับรองผลิตภัณฑที่เสนอวาอยูในสายการผลิต ไมเคยถูกใชงานที่อื่นมากอน สามารถตรวจสอบ
การรับประกันได โดยตองยื่นเอกสารไปพรอมกับการเสนอราคาในระบบ
3.11.3) ผูจะขายจะตองมีเอกสารการสํารองอะไหลไมนอยกวา 5 ป
3.12) ผูยื่นขอเสนอตองยื่นสําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม (SMEs)
มาเพื่อประกอบการพิจารณา (ถามี)
4. วงเงินงบประมาณ
774,000 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถวน)
5. กําหนดสงมอบ/สถานที่สงมอบ
5.1) กําหนดการสงมอบภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

5.2) ผูขายตองรับผิดชอบในการติดตั้งเครื่องพิมพเลเซอรที่ใชกับกระดาษตอเนื่อง ณ ฝายปฏิบัติการ
ประมวลผล สํานักคอมพิวเตอร อาคารวิชาการ 1 ชั้น 1
6. เกณฑการพิจารณา
6.1) พิจารณาจากเกณฑราคา

หมายเหตุ
ประชาชนผูสนใจสามารถวิจารณ เสนอขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ เกี่ยวกับรางขอบเขตของงานนี้
(Term of Reference : TOR) เปนลายลักษณอักษร โดยทางไปรษณียตอบรับดวนพิเศษ (EMS) สงไปที่กองพัสดุ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2503-2598 หรือทาง E-mail: pm.proffice@stou.ac.th โดยระบุ
ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได
-------------------------------

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องพิมพเลเซอรใชกับกระดาษตอเนื่อง จํานวน 1 เครื่อง
1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องพิมพเลเซอรใชกับกระดาษตอเนื่อง จํานวน 1 เครื่อง
1.1) เปนเครื่องพิมพกระดาษตอเนื่องชนิด Laser Printer ขาว-ดํา
1.2) เปนเครื่องที่ใชเทคโนโลยีแบบ Electro Photographic, Single Laser Diode, OPC และอบหมึกให
แหงดวย วิธี Heat Pressure
1.3) ใช Single Component toner/developer
1.4) สามารถใชกับกระดาษตอเนื่องที่มีความกวางขนาดตั้งแต 4 นิ้ว - 12 นิ้ว ได
1.5) สามารถใชกับกระดาษตอเนื่องที่มีความยาวขนาดตั้งแต 3 นิ้ว – 20 นิ้ว ได
1.6) พื้นที่การพิมพ (Print Area) ไมนอยกวา 11 นิ้ว
1.7) ความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600 x 600 dpi
1.8) ความเร็ ว ในการพิ ม พ ข าว-ดํ า ไม น อ ยกว า 44 PPM ที่ ก ระดาษต อ เนื่ อ งขนาด 8.5 นิ้ ว x 11 นิ้ ว
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 ที่ขนาดกระดาษ 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 ไดทั้งแบบ PCL 5e และ PJL 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, 2/5 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. รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันและบริการทางเทคนิค
2.1) ผูเสนอขายจะตองจัดทํารายละเอียดคุณสมบัติของที่เสนอขายเพื่อเปนการยืนยันวาคุณสมบัติดังกลาว
ตรงตามข อ กํ า หนด ต อ งระบุ หั ว ข อ และขี ด เส น ใต หรื อ ทํ า แถบสี ข อ ความในเอกสารที่ แ สดงรายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะใหชัดเจนเพื่อคณะกรรมการฯ จะไดพิจารณาเอกสารที่ผูเสนอขายไดเสนอนั้นวาเปนคุณสมบัติ
และคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนด โดยถือเปนสาระสําคัญในการพิจารณาและเพื่อประโยชนของผู ขาย
พรอมแนบแคตตาล็อก
2.2) เครื่องพิมพเลเซอรที่ใชกับกระดาษตอเนื่อง ตองเปนของใหมยังไมเคยใชงานมากอน บรรจุหีบหอ
มิดชิด พรอมทั้งอยูในสภาพที่เรียบรอยไมมีตําหนิ
2.3) การบํารุงรักษาพรอมที่จะใหบริการและมีการสํารองอะไหลสําหรับลูกคาอยางสม่ําเสมอเพื่อความ
สะดวกในการบริการหลังการขาย
2.4) ผูขายตองรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของอุปกรณรวมทั้งการติดตั้งตามสัญญา เปน
ระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่มหาวิทยาลัยตรวจรับ
2.5) ผูขายตองจัดหาบริ การซ อมแซมอุป กรณ ที่ชํารุด เสียหายทุ กชิ้นสว น แบบ On Site Service จาก
บริษัทเจาของผลิตภัณฑหรือตัวแทนของบริษัทเจาของผลิตภัณฑ โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม เปนระยะเวลา 3 ป
โดยผูขายตองสงเอกสารหรือหนังสือรับรองการบริการซอมแซมมาพรอมกับการสงมอบเครื่องพิมพเลเซอรที่ใชกับ
กระดาษตอเนื่อง
2.6) ผู ขายต องส งช า งมาบริ การบํ ารุงรักษาเครื่องพิมพในทุกๆ เดือน โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ตลอด
ระยะเวลาการรับประกันเปนเวลา 1 ป
2.7) กรณีที่เกิดการชํารุดเสียหายหรือขัดของจนไมสามารถใชงานอุปกรณตางๆ ที่จัดซื้อในครั้งนี้ได ผูขาย
ตองจัดหาอุปกรณที่มีคุณลักษณะเฉพาะเทียบไดไมต่ํากวาอุปกรณดังกลาวตามรายการที่เสนอมาใหมหาวิทยาลัย
สํารองใชงานภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ระหวางดําเนินการจัดซอมหรือปรับเปลี่ยน โดยไมคิดคาใชจายใดๆ
ทั้งสิ้น ตามระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญา

3. การฝกอบรม
ผูขายตองอบรมและใหการแนะนําเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการควบคุมและใช
เครื่อง ตลอดจนบํารุงรักษาเครื่องไดเปนอยางดี พรอมทั้งจัดสงคูมือการใชงานในการอบรม
4. การสงมอบงาน
ผู ข ายต อ งส ง มอบพร อ มติ ด ตั้ ง เครื่ อ งพิ ม พ เ ลเซอร ที่ ใ ช กั บ กระดาษต อ เนื่ อ งจํ า นวน 1 เครื่ อ ง ณ ฝ า ย
ปฏิบัติการประมวลผล สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจาก
วันที่ลงนามในสัญญา

